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A vérzivataros második v i lágégés végkifej letekor a helyben, szülő
falujában, o t thonában maradt fegyvertelen, védtelen és mindenek felett 
ártatlan délvidéki (vajdasági) magyarság és németség között véghezvi t t 
atrocitások és népirtás egyik legnagyobb méretű vérengzésének és 
kegyet lenkedéseinek színhelye Szent tamás volt. A legóvatosabb becslé
sek is ezernél jóval több férfi, nő, öreg és t izenéves gyermek elveszejté-
sét sejtetik! S e létszám még legalább kétszeresének erőszakos vagy 
megfélemlí téseken alapuló elkergetéséről, vagyonukból , ot thonukból 
való kiűzésről és az országból való ki toloncolásokról tudnak ma is a 
genocíd ium és az atrocitások túlélői. 

Az ún. „anti fasiszta bűnüldöző szervek" nem tettek különbséget az 
„elfogott háborús bűnösök" között. Ugyanazokkal a „módszerekkel " 
kényszerítették ki a „színt iszta igazságot" férfiból, nőből , idősből vagy 
éppen ezek kiskorú gyermekeiből , nemre és korra való tekintet vagy sok 
esetben elkülönítés nélkül. S minél „konokabbul" tagadta „szerbel lenes 
vétkeit" a „fasiszta megszál lókat önzet lenül támogató vádlott", annál 
keményebb és hatékonyabb fokozatát a lkalmazták el lene a vallatási 
módszereknek. 

Ma is élő t anú 1 mondta el emlékeit arról, mi lyen sebeket gyógyít
gatott néhai anyósa hátán, amiket az azzal „érdemelt ki", hogy érdek
lődni mert, keresni bátorkodott pár nappal korábban fogatos kocsi jukkal 
elhurcolt férje sorsa iránt. Két erős, fiatal férfi, karjainál megragadva, 
arccal , deréktól az asztalra szorította, s a hírhedt középkorú szent tamási 
„bosszúál ló", Mara Debel jački letépte ruháit, lemeztelenítette a tehetet
len asszony hátát és farát, s addig ütötte minden erejéből v ízben áztatott 
kötéllel, amíg a szerencsét len asszony el nem veszítette eszméletét . 
I lyenkor leöntötték egy vödör jéghideg vízzel, hogy magához térjen és 
folytatták ott, ahol az ájuláskor abba maradt a val latás, ismerje be hány 
szerbet ölt meg a férje, akit nem restell még itt keresni. Mivel a vallatott 
asszony „konokul ja jveszékelt és ájuldozott, de nem vallott" a kezelés 
addig folytatódott, amíg a bosszúál ló szerb nő bele nem fáradt a 
verésbe. Utána eszmélet lenül , csuromvizesen kidobták az utca árkába a 
hideg november i é jszakába. Hosszú hetekig, hónapokig ápolta a szeren
csét len asszonyt a menye, mire olyannyira begyógyul tak a sebei , hogy 
ülni tudott, és nem jajdult fel, ha valami hozzáért a hátához, sebhelyeit , 
forradásait azonban élete végóig hordozta. Még az a szerencse, hogy 
volt akkora lélekereje, hogy eszmélete v isszanyerését követően, 
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vérvesztesége el lenére, hol mászva, hol fölál lva haza tudta vonszolni 
magát. 

Az előbbi esetnél sokkal borzalmasabb és t ragikusabban végződő 
asszonyval latások is voltak. Nekik azért juttattak ilyen sorsot a „színtisz
ta igazság beval lását követelő bűnüldözők", mert nem voltak haj landók 
minden megalázást eltűrve puszta életükért könyörögni , hanem büszkén 
elutasították az el lenük felsorakoztatott koholt vádakat. Több kortárs 
tanú e lmondása szerint nem volt ritka Szent tamáson a női foglyok meg
csonkí tása és halálra kínzása sem. Egy harmincegynéhány éves asz-
szonyt, F. Júliát semmi lyen veréssel , kényszerítéssel nem tudtak rábírni, 
hogy táncol jon kínzói szórakoztatására ruhátlanul magyar csárdást, erre 
biztosító (kapocs-) tűvel szalmacsóvát tűztek a kebleire és azokat meg
gyújtották, hogy táncol jon már. Nem élte túl haláltáncát a szerencsét len, 
a többiekkel együtt a tömegsír nyelte el. 

Két t izenéves hajadon, H. Margit (19 éves) és H. Piroska (18 éves) 
borzalmas megkínzásáról s megalázó végéről idősebb nővérük mondott 
el részleteket. Kiszivárogtatott hírek szerint Túrjára hurcolták át őket 
szent tamási házukból , mert a „megszál lás" alatt ott éltek szüleikkel az 
ún. Vi téztelepen és többször egymásután megsértet ték és gyalázták a 
szerb népet. Gyászoló hozzátartozóik e kiszivárogtatott hírekből értesül
tek borzalmas megkínzásukró l , melynek során harapófogókkal cs ipked
ték le testrészeiket, többek között mellbimbóikat, s vérezve, vasvi l lákkal 
így ásatták velük ki a saját sírjukat a túrjai községháza t rágyadombjá
ban. A görbe, éles kések olyan hölgyáldozatairól is beszélnek többen 
Szent tamáson, akik kebleik és egyéb testrészeik kegyet len lemetszése 
következtében elvérezve haltak m e g . 3 

Szent tamáson az „anti fasiszta igazságszolgáltatás" sokszor név
telen vádlói magyar könyvekből ( frontharcoskiadványok, Dél visszatér és 
mások) , és újságokból kivagdalt fényképek és írások csatolásával sorol
ták fel a vádlottak „vétkeit", s tették azt be a községháza nagykapujára e 
célból ki függesztett „postaládába". Egy ilyen alapossággal előkészített 
vád (de legtöbbször a szóbel i is) egyenlő értékű volt a jogerős halálos 
bírósági ítélettel arra a szerencsét len magyarra, németre nézve, akinek 
nézetel térése, ne adj isten per lekedése volt szerb szomszédjával . A 
gyűlö lködő szerb szomszédok, de tel jesen ismeret len hungarofóbiás 
szerb személyek rágalmai alapján is, Szent tamáson nagyon sok, testi 
kínzásokkal kikényszerített val lomásra alapozott halálos ítélet született. 

Szinte minden a lkalommal véres t ragédiákba torkolló halálosan 
komoly bírósági komédiák játszódtak le Szent tamáson azt követően, 
hogy a „posta ládába" sül lyesztett névtelen, vagy személyesen beterjesz
tett vádak nyomán sikeresen előállítottak egy-egy magyar „fasisztát", 
vagy ha nem találták meg, hát feleségét vagy éppen családja valamelyik 
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„ felnőttnek látszó" bűnös tagját. E vádlottak felkutatását és előállítását 
ál ta lában, így Szent tamáson is a személyes indíttatásból kegyet len vér
bosszúra szomjazó, vagy aljas ösztönökből fakadó, il letve a mássággal 
szembeni türe lmet lenség által tüzelt t izenéves és idősebb szent tamási 
f iatalok, jó helyzet ismerők vezetésével v idéki , ismeret len fiatal fegyveres 
„part izánok" hajtották végre, mondhat juk szinte éjt nappal lá téve. Az 
űzött vadként remegő, rémülettől megbénult , legcsekélyebb ellenállási 
kísérletet sem tanúsító, csak ártat lanságuk igazában és isten kegyelmé
ben bízó magyarok eset leg németek (azzal ámítgatva, hogy csak kihall
gatásra viszik, kísérik őket fegyverrel) kezes bárányként engedelmes
kedve mentek a szörnyű vég felé. 

Az előál l í tások és a val latások módszere inek ismeretében szól
nunk kell még az „anti fasiszta" vértörvényszékről és bíráiról is Szent
tamáson. E sorok szerzőjének sokéves, ál lami szerveknél eltöltött mun
kája, hivatása során a lkalma volt elbeszélgetni elég hosszasan olyan 
munkatársakkal és emberekkel , akiknek közeli hozzátartozója esett 
áldozatául a honvédekkel szemben tanúsított 1941-es húsvéti szerb 
fegyveres el lenál lás során, s akiknek ugyancsak egyik közeli család
tagja, C. Danica 19 éves fejjel „bírói" minősí tésben, a halálos ítéleteket 
k imondó „vértörvényszék" tagja, s a már említett „bosszúál ló szerb 
anya", Jelo Kurjački mellett egyik legbefolyásosabb ítélethirdetője is volt. 
S ismét másoktól értesültünk arról is, hogy két testvére, 17 és 21 
évesen, fegyverrel a kezükben „part izánokat" vezetgetve járták sorra a 
magyar házakat s a nekik tetsző dolgokat (pl. bőrtáskát, töltőtollat), 
minden kérdés vagy lelki ismeret-furdalás nélkül magukkal v i t ték. 4 

E bírósági el járásnak nevezett komédia persze védőügyvédek és a 
„vádlott" védekezés i lehetősége nélkül, sok-sok vádoló tanú meghal l 
gatásával (akiktől a „bíróság" még a „vádlott" leköpésének vagy pofon
ütésének jogát sem tagadta meg), az előre kiszemelt vagy éppen 
vélet lenül kézrekerült , ártatlanul megkínzott magyar fölötti „pálcatörés", 
továbbá a magyarfóbiás „bírák" szadista gyűlöletének színjátéka volt. A 
meghal lgatott tanúk zöme „felkért", Szent tamáson addig soha nem látott 
csőcselék volt, az „ítélőbírák" többsége pedig - mint már említettük is - , 
a háború alatti magyar uralom szerb áldozatainak bosszúra szomjazó 
hozzátartozói köréből s egyéb közismerten magyargyűlö lő személyekből 
került ki. E testület elnöklője (több adatközlő szerint), egy az időben 30 
év körüli szerb jogász, Gavanski Miieta volt, akiről senki sem tudja adat
közlőink közül, hogy lett volna családjában '41 -es, eset leg későbbi 
áldozat, a kiszivárogtatott hírek szerint az egyik „ tárgyalás" során olyan 
nyi latkozatot tett, hogy „minden egyes szent tamási szerb áldozatért 
legalább tíz itteni magyart meg kell ölni", és hogy „... még a macskáikat 
is ki kell irtani, ne nyávogjanak itt nekünk többé magyarul ! " 

4 Sz. Ilona adatközlőtől. 



Többek tanúsága szerint Szent tamás magyarságának is a csurogi , 
a zsablyai és a sajkásvidéki magyarokéval azonos sorsot (kiirtást és 
kitelepítést) szántak falubeli szerb szomszédaik. Épkézláb, életerős 
magyar férfi a fa luban nem maradt meg, de sok nő, sőt gyermek is be 
lett lőve az ismert négy nagy és hat kisebb, továbbá a számtalan eddig 
még ismeret len helyen lévő tömegsír valamely ikébe. Tudni vélik azt is, 
hogy a nemzetközi út Bácsfeketehegy (Feketić) felé eső szakasza mel
letti akácosok alatti tömegsírokban nemcsak az Újvidékről ideszállított 
áldozatok, de szent tamásiak is nyugszanak. 

Az ismert négy nagy és hat kisebb tömegsír, a mai magyar, római 
katol ikus temető kerí tésén belüli akácerdő és az ezzel egyvonalban 
később felépített ravatalozóház és az azt övező lebetonozott terület alatt 
van. Egykor ezt a területet a szerb pravoszláv temető árkának nevezték, 
s a háború utáni időszakban lett a szomszédos magyar, római katol ikus 
temetővel egy egységbe kerítve, s építették rá később a közös községi 
(pravoszláv és katolikus) ravatalozót. Egybehangzó val lomások tanúsí
tása szerint Szent tamáson a nagyobbak kb. 150 -200 , a k isebbek 1 0 - 1 5 
ember holt testének férőhelyei lehetnek. Ezek szerint legalább 960, s leg
fel jebb 1290 személy, 1944 őszén ártatlanul és minden ok nélkül legyil
kolt magyar, eset leg va lamennyi szenttamási német (sváb) nyugossza 
ott örök álmát, mai napig még mindig jeltelen tömegsír jukban. 

Kortárs szent tamási magyarok azt is tudni vélik, hogy az itt folyta
tott iszonyatos embervadászat tetőfokának idején, a t isztogatás és a 
véres val latások dandár jában érkezett meg Szent tamásra szűkebb 
törzskarával a frontvonalra igyekvő Tolbuhin, a neves szovjet marsal l , és 
ő f igyelt föl a „nyöszörgő, véres, és még mozgó hústömeggé" vert embe
rekre, lenn a községháza pincéjében, s rendelte el azonnal i hatállyal a 
helybeli szerbek további tobzódásának a beszüntetését, és hogy utána, 
helyben és tömegesen többé nem végeztek ki magyarokat Szent tamá
s o n . 5 Akiket ezután állítottak elő a fegyveres szenttamási szerb „bűnül
döző szervek", azok már, bármi lett- légyen is el lenük a vád, kemény, 
emberk ínzásnak is beillő veréssel egy nyakukba varrt koncepciós bíró
sági el járás során kirótt több-kevesebb évi börtönbüntetéssel , de túlélték 
a „felszabadulást". (Tiszta István, Grei lach János, Muhi István és má
sok.) 

Az éj jel-nappal hal latszó fegyverropogás, káromkodások, szitko-
zódások, üt legelések buffogása, jajgatások, könyörgések, fohászok az 
ablakok alatt elhaladó, tömegsírok felé hajtott szerencsét len áldozatok 
ajkáról, az é jszakában, másnap megtalált, udvarokba be- vagy utcán, 
temetőárokban eldobott ruhadarabok a városháza és a temető közötti 
ú tszakaszon, a római katol ikus plébániával szembeni iskola falánál 
történt, nagymise utáni nyi lvános kivégzések, s nem utolsó sorban a 
reggelre eltűnt szomszéd vagy rokon családok s újabbnál újabb friss 
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tömegsírok megdönthetet len bizonyítékokat szolgáltattak arról, hogy mi 
megy végbe Szent tamáson, de a fel ismert ruhadarabok arról is, hogy az 
elhurcoltak közül kit nem szabad többé hazavárni , és hogy az hol pihen 
az átélt borzalmak után. 

Mind e szörnyűségek és rémesebbnél rémesebb, „ jóakaró" szer
bek által kiszivárogtatott sokatmondó sejtetések az i t tmaradás és 
megmaradás esélytelenségére még a legedzettebb idegzetű emberek 
biztonságérzetét is megingatták, s a körülöttük esztelenül kaszáló halál 
h idegen vágó leheletét érezve bőrükön, életük munkájának minden 
gyümölcsét , egész vagyonkájukat hátrahagyva istentelen gyi lkos kezek 
prédájára, fejvesztetten menekülni kezdtek, mondhat juk tömegesen, a 
biztosnak tűnő, kegyet len kínhalál elől a b izonytalanságba, amely azon
ban legalább reményt adott az esztelen öldöklés túlélésére. Szent tamá
son több olyan esetről tudnak a kortársak, hogy a rémülettől szinte tébo
lyult szülők (Odry, Androczky, Vörös stb.) nemcsak minden vagyonukat , 
de rokonaiknál vagy nagyszüleiknél tartózkodó kiskorú gyermekeiket is 
hátrahagyva menekül tek el, szinte egy szál ruhában. Vagy talán nem is 
önszántukból hagyták a gyerekeiket és értéktárgyaikat hátra? 

A szinte kéjelgéssel végrehajtott tömeges emberk ínzás és rabló
gyi lkosság bűnét tetőzte még, hogy elkövetőik e rémtetteiket holmi 
„ igazságtétel" hirdetése c ímén a kommunis ta rémura lom „katonai 
közigazgatásának" nyílt ösztönzésével és támogatásával , mondhat juk, 
áldásával „népfelszabadító hősökként" követték el, a szó legszorosabb 
ér te lmében t izedelve meg a helyben maradt tel jesen ártat lan, jó indulatú, 
fegyvertelen és védtelen, ellenállást egyáltalán nem tanúsító őshonos 
magyar és német lakosságot. S ártatlan áldozataik megfélemlített hoz
zátartozóikat még mindezek felett kényszerítették arra is, hogy kegyetle
nül megkínzot t és meggyi lkolt szeretteiket nyi lvánosan is elítéljék, meg
bélyegezzék, gyi lkosaikat pedig népfelszabadító hősökként t iszteljék 
immár fél évszázadon keresztül. 

Menekülő magyarok 

1944 őszén és 1945 első felében valóságos népvándor lás követte 
a szent tamási vérengzéseket . Népvándor lás, mégpedig a javából , még
hozzá két i rányba. Az itthoniak Szenttamásról Magyarország felé, főleg 
Bácsalmásra és környékére igyekeztek. Bátran kimondhat juk, özönlött 
észak felé a halálra keresettek és a halálra rémítettek te temes hada. 
Főleg éjjel mentek, lopakodva, mint a tolvajok, gyalog, nappal a nedves, 
latyakos, határbéli szárkúpokban, talpon álló kukor icásokban remegve 
bújtak el a Bácskán akkor keresztül-kasul cirkáló, hozzájuk hasonló 
„űzött vadakat" felhajtó fegyveres fiatal szerbek fürkésző tekintete elől. 
Vajon minden Szenttamásról el induló menekül t megérkezet t az általa 
b iz tonságosnak remélt helyre? Hányan lehetnek, és kik azok, s melyik 
település dögtemető iben nyugszanak szerte a Bácskában, akiket útköz-



ben cirkáló embervadászok mégis elkaptak? Kérdések, melyekre talán 
sose lesz válasz. 

Vissza, Szent tamásra csak egyet len házaspár tért az akkor innen 
elmenekül t magyarok közül. Az is hosszú, két évt izedes távollét után. A 
távozásukat követően elkobzott tetemes vagyonukból , bir tokukból, an
nak el lenére, hogy fö ldműves család, hogy Tito hatóságai bűntelennek 
nyi lvánították őket és megadták nekik a visszatelepedési engedélyt és 
jugoszláv ál lampolgárságot, csak családi házukat vehették jogos tulaj
donukba, semmi mást, azt is csak azért, mert itthon hagyott három 
( időközben felnőtté lett) gyermekük a házat folytonosan lakta. 

Tanúk állít ják, 6 hogy Bácsalmáson minden áldott nap, reggel hét 
és kilenc óra között „hírpiac" volt, ahol az észak felé menekülő magyarok 
cserélték ki híreiket a dél felé, haza igyekvő, kel lően vagy nem eléggé 
körültekintően indulásra kész, a honvédség soraiból vagy éppen a hadi
fogságból megszököt t szenttamási magyarokkal . Rengeteg szent tamási
akra vonatkozó hír cserélt itt gazdát napról-napra. Az átélt borzalmaktól , 
a rémület béklyóitól apát iába süllyedt, hazulról elüldözött embereket , a 
kegyet len magyar sors iróniájának megfelelően vagy felrázó örömhírek 
keltették ismét életkedvre, mert a haza igyekvő ismerősöktől életjelet 
kaptak a honvédséghez bevonult hozzátartozóikról, eset leg találkozhat
tak is velük a hazafelé törekvők között, vagy még mélyebbre, a feneket
len reményte lenségbe taglózta le őket szeretteik eset leges halálhíre. A 
hazafelé igyekvők is itt értesültek először a szenttamási eseményekrő l . 
Itt tudták meg, hogy otthon maradt szeretteik közül életben van-e min
denki , s ha nem, kijüket és mikor hurcolták halálba a fegyveres „felsza
badítók", s néha arról is, hogy milyen megaláztatások és kínszenvedé
sek között fejezték be életüket. Sok-sok haza igyekvő itt értesült arról, 
hogy a honi szerb fegyveresek odahaza mindenütt halálra keresik, s alig 
várják hazaérkezésüket , hogy végezhessenek velük. Ennek következté
ben számosan elálltak a hazatérés gondolatától , inkább vállalták a 
hontalanságot, mint a halált. 

Kibírhatat lan, elviselhetet len súllyal nehezedett a Bácsalmáson és 
környékén kavargó szent tamásiak vállára, markolt a szívükbe, lelkükbe 
a hazamenni vagy ot tmaradni kérdése. Főleg a hazafelé igyekvők lelki 
v ívódása volt rettenetes. Választaniuk kellett a két rossz között. Nem 
térni v issza a szeretett család, feleség, apró gyerekek körébe, a szülői 
ház melegébe és védelmébe, vagy kockáztatni a saját életüket. 

Nagyon sok olyan özvegy és árva maradt akkor Szent tamáson, 
akiknek férje, apja élt ugyan jó száz ki lométerrel odább, de soha nem 
merte többé a lábát a szülőföldjére tenni, mert magyar volt, s mint i lyen, 
„kiszolgálta Horthy fasisztáit" azzal , hogy küldönci, mezőőr i , postás vagy 
más állás betöltését, ne adj isten nemzetőrséget vállalt tőlük (Nesebik 
István, Pulai Ferenc, Simonyik István stb.), vagy éppen (hogy biztosítsa 

6 Muhi István, Szép Imre és mások. 



családja emberhez méltó megélhetését) belépett a szegény magyar csa
ládoknak földet ígérő Nyi laskeresztes Pártba. Azoknak a családjukat az 
életüknél is jobban féltő férjeknek, apáknak a sora is számos, akik félel
müket legyűrve, a határozott f igyelmeztetések el lenére is hazatértek, s 
bizony életükkel, jobb esetben nyomorékká veretessel vagy hosszabb-
rövidebb börtönbüntetéssel f izettek szoros kötődésükért az ot thonhoz és 
a családhoz, s hitükért, hogy a bűntelen, ártatlan embereket sehol a 
vi lágon nem bántják, nem büntetik. Szent tamáson 1944 őszén és 1945 
elején a másságot büntették, halállal. 

Sajnos tel jesen ismeret len és szinte felderíthetet len azoknak a 
szenttamási férf iaknak, magyaroknak és németeknek a száma és kiléte, 
akik ártat lanságuk tudatában, az ember i ér te lembe vetett hit és jó-
szerencséjük reményében elindultak ugyan Bácsalmásról , de haza soha 
nem érkezhettek meg, mert gyalogos vesszőfutásuk során balsze
rencséjük fejvadász „felszabadítókéval" keresztezte útjukat. 

Népes volt akkor Bácsalmáson az ideiglenesen vagy tartósan 
letelepedett szent tamási menekül tek tábora. A hazulról elüldözöttek és a 
haza nem engedet tek jöttek ott akkor össze. A későbbiek fo lyamán, ha
di fogságból hazatérő szent tamásiak mondogat ták gyakran a negyvenes 
évek második fe lében és még azután is sokáig, hogy: „a fél Bácsalmás 
szent tamási menekül tekből áll", vagy így: „az odamenekül t és átmaradt 
szent tamásiakkal Bácsalmás lakossága a háború után megduplázódott" . 
Tegyük hozzá mi utólag: erőszakkal szétszaggatott családok töredékei
vel , akik egy életen, egy emberöl tőn át mind a mai napig érzelmeik és 
emlékeik számtalan szálával fűződtek, kötődtek és kötődnek egymás
hoz. 

Testvérváros lett akkor e két település, minden formaság, szán
déknyi latkozatok ünnepélyes aláírása nélkül is, a szó legszorosabb 
ér te lmében. Testvérváros lett, mert a Szent tamáson maradt, vagy fogva 
is tartott magyarok egy apától, anyától született testvérei menekül tek át, 
vagy maradtak ott Bácsalmáson, ott lelve menedéket a rájuk leselkedő 
halál elől. Sokan még ma is, itt Szent tamáson, hálával az ajkukon emle
getik az ottani lakosokat, szeretteik befogadóit. Testvérváros lett azért is, 
mert fé lárvaságra jutott idevalósi gyerekeknek, Bácsa lmáson (és környé
kén) maradt édesapjuktól odaát, új családjával testvéreik születtek. Mert 
minden borzalom és katasztrófa elmúlásával új élet forma és rend kelet
kezik, a természet rendje és törvényei úgy diktálják, hogy az életnek 
mennie kell tovább. 

Szent tamáson eközben a tömegmészár lással és rablógyi lkossá
gokkal végrehajtot t „ igazságtétel" körül elfoglalt helybél i szerbek tel jesen 
megfeledkeztek kukoricájuk betakarításáról. A könnyű zsákmányszerzés 
va lamennyi lehetőségének kimerítését követően, mivel a hasonló mun
kákat korábban csekély bérért szorgos magyar férf ikezek végezték el, s 
most ezeket „kiiktatták" vagy elkergették, úgy oldották meg e prob-



léniájukat, hogy fegyveres partizánjaikkal összetereltették a faluban 
maradt magyar asszonyokat és t izenéves lánygyerekeket, s emberte len 
bánásmód, si lány vagy semminemű éle lmezés és rendszeresen alkal
mazott brutális erőszak közepette őket kényszerítették, tel jesen térít-
mény nélkül kukoricájuk letörésére. De még a gazdát lanul maradt 
területekről is saját góréikba hordatták be a termést a szerencsét len fe
hérnéppel . A szerencsét len asszonyokat sárban, v ízben, több ki lométer 
távolságra levő kukoricaföldekre gyalog terelték a fegyveresek lóháton, 
kezükben korbáccsal , amely gyakran lesújtott, és nemcsak a lóra. A 
gyűj tőközpont a községháza udvarán volt. Amikor összegyűl t az egyes 
szerb gazdák által igényelt létszámú csoport, sárga Dávid-csi l lag helyett 
fehér karszalaggal jelölték meg őket, és fegyveres kíséretet kaptak, 
rendszerint ismeret len vidéki part izán személyében, aki a munka teljes 
befejezéséig felügyelt gyámolított jára, s oly lelki ismeretesen őrizte őket, 
mint ál talában a hadifoglyokat és a nehéz rabokat szokás. Sót lan, mos
lékszerű kukor icakásán dolgoztattak velük, s a „munkaadók" istál lóiban, 
fészereiben sza lmán pihenték ki napi fáradalmaikat, ahol nem egy 
esetben ferde haj lamú őreik kénye-kedvének vol tak kitéve napokon, sőt 
heteken át. Néhány o lyan esetről is tud a hagyomány, hogy e rabszolga
ként kezelt asszonyok, lányok egyikéért-másikáért fogatos kocsival jöt
tek ki a faluból, s vitték el úgy, hogy soha többé nem hallott senki sorsuk 
további alakulásáról . 

Hősként tisztelik a kivégzőket 

A mérete iben is borzalmas, a magyarság és a németség elleni 
népirtás és száműzetés óta, mint máshol a Délv idéken, Szent tamáson is 
tiltott téma, tagadott tény volt e rettenetes vérengzés szóbahozása. 
Töret len ü temben folyt azonban továbbra is az elnemzetiet lenítő intézke
dések végrehaj tásában kifejtett tevékenység. A kulturális etnocíd ium, a 
másság immár nem fizikai, hanem pszichológiai eszközökkel történő 
fe lszámolására irányuló törekvés során azóta is hangoztat ják és k ieme
lik a szerb és a jugoszláv nagylelkűséget és a k isebbségeknek - köztük 
a magyaroknak is - biztosított legmesszemenőbb jogokat, természete
sen annak k ihangsúlyozásával , hogy „a k isebbségek nem mindig lojáli
sak az ál lamalkotó nép országa iránt". Szüntelenül hall juk Szent tamáson 
is a „ fasizmus ártatlan szerb áldozatai" (összesen 128) emlékére rende
zett mementók szövegét, s ünnepeltet ik velünk, s nemzet i hősként tisz
teltetik azokat a szerb és más part izánokat felszabadítókként, akik 1944 
őszétől 1945 tavaszáig féktelen tömegmészár lást vittek végbe közöt
tünk. A magyartalaní tás tehát egészen napjainkig tovább folyik. Meg
szüntették az önál ló magyar intézményeket, és vegyeseket hoztak létre 
helyettük, természetesen szerb igazgatás és vezetés alatt. így lett a 
magyar iskolából vegyes, a magyar művelődési egyesületből a vegyes 
magyar szakosztálya, amelyet aztán már nem volt nehéz szétzül lesz-



teni, csak „keményen" bele kellett szólni tanügyi vagy műsorpol i t ikájuk 
alakí tásába. Ezt követően már könnyen végre lehetett hajtani a magyar 
szervezetek vagyonának a kisajátítását is, ugyanis azokat a fuzionáló 
in tézmények és szervezetek „önként" vitték be a közösbe. A Dózsa 
György Magyar Művelődési Egyesület így lett minden vagyonával , 
könyvtárával , díszleteivel stb. együtt a Petar Drapšin Művelődési Ház 
magyar szakosztá lya, így lett a színmagyar Arany János iskolából ve
gyes tannyelvű Jovan Jovanović Zmaj Ál talános Iskola, ennek keretében 
lett az egykori ( iskolának ajándékozott) zárdaépület lebontva (mintha 
máshol nem épülhetett volna új iskola), s így - apránként, észrevét lenül 
- került fe lszámolásra több nem szerb nemzet i és val lási je l legű intéz
mény és létesí tmény is, mint például egy magyar, római katol ikus és 
több más, zömével szintén magyar, de elvétve német és más nemzet i 
ségű, felekezeti (német és zsidó) temető, melyekben ma is élő szent
tamásiak családtagjai vannak el temetve, akik fölé örök nyugvóhelyük 
fel forgatásával - mert házhelynek, te lkeknek lettek felosztva - szabadon 
épülhettek szennygödrök, t rágyadombok és egyebek. Bezzeg a már 
vagy száz, sőt több éve nem használt régi szerb tuk i 7 pravoszláv teme
tőt, ahol már senki a helybel iek közül nem tartotta számon távoli őse 
sírhelyét, csak olyan feltételek mellett engedték hasznosítani , ha azzal 
nem háborgat ják meg az ősök nyugalmát. így lett a régi szerb temetőből 
városi faiskola és virágkertészet. A cél tehát hosszútávú, át látszó, vi lá
gos és érthető is, nemcsak a magyarságot kell beolvasztani , asszimi lál
ni, de kulturális és egyéb hagyatékát is fel kell számolni , hogy ne emlé
keztessen itt semmi az egykori magyar múltra. Ezt a szörnyű pusztítást, 
ami itt végre lett hajtva az utóbbi háromnegyed évszázad fo lyamán, a 
magyar nem tette meg a vele együtt élő nemzet iségekkel ezer év alatt. 
Mégis jobb így megalázot tan is magyarnak lenni, mert ez azt is jelenti , 
embernek lenni. Ahogy már Tamási Aron is megfogalmazta: „Aki ember
nek hitvány, az magyarnak is alkalmatlan!" 

Szent tamáson, akárcsak szerte a magyar nyelvterület déli végein, 
mind e borzalmak, kegyet len emberi sorsok már fél évszázada várják 
fel tárásukat, de megtör ténésüket éppen ennyi ideje kitartóan tagadják a 
jugoszláv, majd a szerb politikai hata lmasságok éppen úgy, mint e 
nemzet tör ténészei . Sőt, súlyos szankciókkal járó tiltás van érvényben, 
csökönyösen arra való hivatkozással, hogy a magyar fasiszta terrornak, 
szerb, zsidó és más áldozatai emlékét gyalázná egy közös kegyeletadás 
„azok mél tómódon megbüntetet t hóhéraival" együtt. Rajtunk, magyaro
kon kívül pedig éppen ők tudják a legjobban, hogy '44-es magyar ál
dozataik legalább olyan ártatlanok, mint a '42-es hideg napok áldozatai . 

Fél évszázada már, hogy apáinkat, nagyapáinkat a vérbosszút 
szomjazó „felszabadítók" dróthuzalokkal össze- és egymáshoz kötözve 
bűntelenül meghurcol ták és tömegsírokba lőtték, vagy minden vagyo-

Tuk = városrész Szenttamáson 



nukból kiforgatva, egy szál ruhában földönfutóvá tették! Azért, hogy 
ezeket az ártatlan áldozatokat, de önmagunkat is megszabadí tsuk és 
fe lo ldozzuk végre a tudatunkba, lelkünkbe kegyet len igazságtalansággal 
beégetett bűntudat alól, fel kell emelni szavunkat, tudtára kell adnunk 
országnak-vi lágnak, hogy nemcsak '42-ben voltak hideg napok, de '44-
ben is, s ezek arányaikban és kegyet lenségükben is sokszorosan 
felülmúlták az előbbit. Tudtára kell adnunk a vi lágnak azt is, hogy fél 
évszázadon át belénk fojtották a fájdalmat, s megtagadták tőlünk még a 
kegyeletadás jogát is. Tudtára kell adnunk a vi lágnak azt is, hogy a 
jel telenül domboru ló tömegsírok, gyár- és pöcegödrök, út és temető 
mellett i árkok, lövészárkok és dögtemetők mélye fölé, ahova ártatlanul 
megkínzot t áldozataikat belelőtték, hogy gaztetteiknek a nyomát is 
el tüntessék (éppen úgy mint felszámolt temetőink és más nemzet i 
emlékműveink fölé), különféle létesítményeket, úttesteket, lebetonozott 
kocsiveszteglőket építenek, hogy elrejtsék a bizonyító bűnjeleket. 

Nekünk a Délv idéken, vajdasági magyaroknak, sajnos nemcsak 
azok az ártatlan áldozataink, akiket tömegsírok és más jel telen „nyugvó
helyek" nyeltek el '44 őszén, s '45 elején, hanem mindazok az özvegyek 
és árvák is, akiknek férjük, apjuk n e m jöhetett haza, mert szerb szom
szédaik halálra keresték. De azok a szenttamási - ál talában értelmiségi, 
vagy vagyonosabb - magyarok is, akiket - hogy vagyonukhoz hozzájus
sanak - megfélemlí tve, vagy félholtra verve elűztek, kitoloncoltak az 
országból sebtében összecsomagol t batyuval, sok esetben csak egy 
szál ruhában, s akikről soha többé senki emberf ia nem hallott hírt vagy 
életjelet régi környezetük, szülőfalujuk berkeiben. Áldozatok még azok a 
Petőfi br igádba „önkéntesnek" elhurcolt 16 és 18 éves, alig pelyhedző 
állú magyar gyerekek is, akik rongyos civil ruháikban, legtöbbször 
bocskorban, fegyvertelenül rohamozták meg aknamezőkön keresztül a 
német ál lásokat, hogy az utánuk jövőknek „megnyissák az aknazárat". 
De még sokan mások is az embervadászok ártatlan áldozataiként vé
gezték akkor. 

Nem a régi sebek szükségtelen feltépéséről van szó, hanem arról, 
hogy e sebek mindmáig gyógyíthatat lanoknak bizonyultak. Létünk, meg
maradásunk és t isztességünk szempont jából van szükség e fertőzött, 
fe lületesen behegedt sebek felnyitására és szennytől való kitakarítására, 
k imosására, mert csakis így gyógyulhatnak be végleg. Hogy már egy
szer pontot tehessünk a feltárt igazság végére. Hogy szabadon, félel
mektől és gátlásoktól mentesen róhassuk le kegyeletünket szeretteink 
sírja felett. 

Ennek érdekében született meg a döntés, hogy egy ál talános és 
több helyi je l legű monográf ia elkészítéséhez kérjük mindazoknak a ma 
is élő, kortárs, a '44-es vesszőfutásban résztvevő - vagy azt csak 
szemlélő - szent tamásiak s mások segítségét is, akik emlékeik és 
információik alapján e munkához adatokat, jobb esetben fényképeket és 



dokumentumokat is biztosíthatnak, sorsval lomásaikkal és irataik (doku
mentumaik) fénymásolataival alátámaszthat ják és elősegíthetik egy ilyen 
kötet létrehozását. 

Nem régen megkezdet t kutatómunkánk részletesebb eredményei t 
hamarosan füzet formájában fogjuk megjelentetni . 

Adataikat, főleg életkorukat e lemezgetve elgondolkodik az ember, 
tényleg olyan kel lemes é lmény háborús győztesnek lenni? Kényünk
kedvünk szerint „ igazságot szolgáltatni"? Akarat lanul is Áprily Lajos 
négysoros verse, A legyőzöttek strófája jut az ember eszébe: 

„Múltunk gonosz volt, életünk pogány, 
rabsors ma sorsunk s mégsem átkozom: 
jó, hogy nem ültem győztes lakomán 
s hogy egy legázolt néphez tartozom." 

Az újvidéki helyőrség parancsnoka nevében kiadott okmány a fegyveres 
partizánok véres önkényeskedéséről 
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