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Halottakn~pi,tortenelemid~zesaDelvideken

MaOyar iUdiJtatokra emIekeztek
MikOzbena nqpihiradasokarrOtsz6tna~,hogy,qjugosztavhadse-
regvagya szefb'szabadcsapatokkatoti(limilyenszornyUsegeket
kOvetteketBosznitiban esKos:i;ov6ban,~detvidekimagyarsagaz
otvenotwet eze/{fttiesemenyi!kreemtekezett,amikoraszerbcset-
nikekszintemindenvajdasagihelysegtJent6megesenvegezMkki
a magyarokat;Errolsz6tdet~ki tud6strOnk{rasa.

Mikozben a t6rvenyszeki szakertOk ameddig a vajdasagi magyarSagkoz6s-

ujabbnal ujflbb tomegsfro~a segkent elmereszkedik.

. bukkannak, es holttestek szazait hart- A o~~ennegyes esemenyekr61 ke-
toljak ki szerte Bosz.nhlban es Koszo- sztiltkiadvanyok, amelyek nehany ba-
v6ban,akiket a s?erbek az elmult tor ember elszantsagat es kitarhlsat di-

evekben dul6 haboruk satan mesza- eserik, I mind maganszorgalomb61

roltak le, a'delvideki magyarsag Vajch!:- kesztilt~k. Mert a ,honi magyar tntez-
sag-szerte a '44-es verengzesekre em- menyek espartok ehheza gyotrelmes

lekezik. Zentan, Beesen, Zomborbari, munkattoz vajmi keves tamogatast

Temerinben', Ujvideken, Szabadkari, nyUjto~akreszti1?'e, akaresak az anya-

Kanizsan, Bezd3.nban,' Martonosort, orszagi !intezmehyek es aIapftvanyok.
valamint Baeska,es Bansag szamos KoztudOtt, bogy a magyar televfzi6 so-

mas ieleptilesen a magyar szervezetek kaig m~g a megemlekezesr61 sz616 tu-

a halottak napi kegyeletad6 tinnepse- d6sftas~katsem volt hajland6 suga-
-gekkereteben helyeztek el koszoruikat rozni. AlegUjabbhelyi jellegli kiadvany

a temetOkben vagy a verengzesek szfn- a Pap Imre nyugalmazott ujs:igfro altal

helyein, ell gyUjtottak gyertyakat az osszeaI\ftottszivaci kr6nika, Elotte
1944oszenes1945tavaszan kivegzett Matuska Marton' e~ Meszaros SanOOr,

artatlan magyar aldozatok emlekere. szer~sztettek eS}' monografiat a vaj-

Ma aZegyhazak, a magyar civil szer- dasagi inagyarok '44-es katvariajar6t.

vezetek, muvelodesi egyestiletek, p:il:- A zentaiI esemenyeket Szloboda Janos
tok mar bantatlanul emlekezhetnek ~ nyugatmazott tanar dolgozta eel, a

otvenot ewel ~zelotti tnigikus eseme- ,esurogi!verengzesekr61 pedig es Teleki
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nyekre, a hatalo~ kepviseloi azonban 'Ju!iaszfUnolt be. Szomoru es tragikus

nem vesznek reszt ezeken a gyaszmti- dolog, ~ogy aIOOzatosmunkajuk nem
sorokon es koszoruzasi unnepsegeken.kapott kello visszhangot.

A hivatalos Szerbia mind a mal napig Az'i<;l~surget, a megk~zdett munkat

nem ismerte be a magyarsagellen el- ' folytatnl kellene. Gyakran elhangz6 erv,

kOvetett remtetteket. Reszben ezzel az 11.O~to~be mar nines ,okfelelemre, tit-
elutasft6 magatartassal magyarazhat6, kol6zasra, ez azonban nem fedi telje-

bogy m:iIg'sem keS?tilt el a tortenelnii :sen a vaJ6sagot. MertDel-

szamvetesaz 1944-esverengzesekr6l, videk, tnagyar lakossaga . Dalvld'k me-
Masresztszembekellneznisajatmu- ..ma is felelemben' .et. ' Es gyar, lakossaga

lasztasunkkal is, a kollektfvtudat ~ .. ezekn~ irreaIisvagypa- "lelemben'l
akarathianyaval.AzaIOOzatokemleke- ranoi~1felelmej\.MegSOt ma Is. Es e.el(
re elmondott imak, rovid aIkalmi be- sem ketUlia re~ lelkitra- ne... Irre'lIs
szedek,ill-ott a Himnuszbalk elenek- umak feltarasara,aserii~ vagy paranoias

lese,masutt egy-ketaIkalmiverS:ez az, lesek f~loid:isara,a fajda- "Ielmek.
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lam es keseruseg kibeszelesere, mans

nyak:iba szakadtak a kozelmult borzal-

mal. Es aki a Balk3.nonel, tudja, bogya

tegnap borzalmai holnapmegismet-
16dhetnek. Ma a muzulman, horvat es
aIban 5zakertOk a nemzetkozi intezme-

nyekkel kozosen azon faraOOznak,

hogy megtalaljak.es azonosftsak a ha-

boruban eltGnt szemelyeket. Abosz~iai
haborubanmintegy ketszazezer ember
vesztette eletet, es tobb mint 24gzer

szemelyt tartanak oyilvan eltGntkent,

aki\{ fel6, bogy valamennyien elpusz-
tultak. A magyarok vonatkozasaban ez
a 5zandek a nemzetkozi szervezetek es

intezmenyek reszer61 eelevszazad mul-

,tan is hiany?ik.

A magyar aldozatok pantos sz~at

nem tudjuk, s talan..sohasem fogjuk

mar. megtudni. Van, aki huszezerr61
beszel, mas negyvenezerr6l, de van

olyan szakerto is, aki hatvanezer aIOO-
zatr61 ludo Ebben a nemzeti es valij.si

. gytilOletet szft6 politikai legkorben ne-
bez sz6ra bfmi az embereket. Ennek

ellenere ujabb es ujabb adatkozlOk, je-
lentkeznek, Ahhoz" azonban,' bogy !l
vertanuhalalt szenvedett)1ldozatok ne~

vel mind egyemlekoszlopra keriiljenek
ennel tobbre, nemzeti osszefogasra es

intezmenyes kutatasi hatterre lenne

szukseg. Valamint arra,' bogy a nemzet-
kozi szervezetek es intezmenyek tudo-

masuLvegyek, bogy a,balk3.ni nepirtas
nem a koszov6i aIbanokkal kezdodott.

Amegbekeleshez azonban legfOkeppen

arra lenne sztikseg, bogy a tobbsegi

nep felismerje, bogy tragi-
kus tevedeseit, a mas ne-

pekkel szemben elkovetett
buneit, 'ha az megoly faj-
dalhias es keserves is - be

ken vallani.
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