
NÉMET KLAUDIÓ

Száz év széllel szemben

Trianon. Minden magyar nemzetiségűnek mást jelent, egy azonban közös: legtöbbünk 
tisztában van azzal, hogy mi történt azon az 1920. június 4-ei napon, és aki nincs, Trianon 
az ő életére is hatással van mind a mai napig. A történészek legtöbb esetben felülről vizs-
gálják a történelem kavargását, viharait, pedig, ahogyan egy történelmi eseményt sem, úgy 
a Versailles-ban és ezután történteket sem szabad csak így vizsgálni. Ezt a súlyos eseményt 
az átlagember szemszögéből, „alulról” is elemezni kell, hogy hogyan éli meg ő, hogyan 
tud utána ezzel együtt élni. Különösen fontos az okokon túl azt is megnézni, hogy az egyes 
határon túli területeken ragadt magyarság hogyan, milyen lelkiállapotban élte meg ezt a 
száz évet. A felvidéki, kárpátaljai, erdélyi vagy épp a délvidéki magyarságot más-más ha-
tások érik, más korlátozások vonatkoznak az emberek életére, más-más kihívásokkal kell 
megküzdeniük. Ez az egész tovább bontható. A cikkben egy délvidéki falu, Ómoravica / 
Bácskossuthfalva (Stara Moravica) százéves megpróbáltatásait mutatom be, egy kis kite-
kintéssel, hogy hogyan is érdemes viszonyulni ehhez a nehéz kérdéshez.

(Egy, a sok délvidéki közül: ifj. Kovács Gyula esete) A békediktátum nemcsak a minden-
ki által ismert tényekkel járt, hanem rengeteg – immár külhoni – menekülttel. Csak az 
újonnan alakult Szerb–Horvát–Szlovén Királyság területéről 44.903 magyar hagyta el 
szülőföldjét és költözött Magyarországra, közülük 8.511 fő köztisztviselő volt.

Besnyi Károly bácskossuthfalvai helytörténész foglalkozott Kovács Gyula történeté-
vel. Önmagában ez a név sokat nem mondó, csupán egy jellegzetes magyar név. Ennek 
a személynek azonban különleges története van helytörténeti szempontból.

A mai Bácskossuthfalva a Délvidékkel együtt a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 
került hivatalosan 1920-ban, de gyakorlatilag a szerb erők megszállóként már 1918-ban a 
községben voltak, ezzel gyakorlatilag lassan kiépítve az új közigazgatást. A településen az 
emlékműveket megrongálták, az addigi egyházi és világi tisztségviselőket bántalmazták.

Ifj. Kovács Gyula – apjához hasonlóan – nagyon aktív szerepet töltött be a közélet-
ben. Amellett, hogy tanított, a helyi iparostanonc-iskola igazgatója lett.

Az új hatalom megkövetelte az összes állami alkalmazottól, így az államosított isko-
lák tanítóitól is, hogy esküt tegyenek előbb az ideiglenesen létrejött Népi Igazgatóságra, 
majd magára a királyra. Ennek megfelelően döntés előtt állt a délvidéki magyar értelmi-
ség: vagy megtanulnak szerbül és tűrik az esetleges atrocitásokat, valamint felesküdnek 
az új országra, vagy a még meglévő magyar állampolgárságukkal szélnek ereszkednek, 
„lesz, ami lesz” alapon. Huszonkét évi szolgálat után a szerb megszálló csapatok előbb 
munkahelyétől fosztották meg ifj. Kovács Gyulát, majd el is üldözték őt családjával 
együtt, a kecskeméti református Tisza-kollégium tanítónőképző intézetének 10. értesí-
tője szerint csak azért, mert magyar volt. Kovács Gyula még szerencsés volt, ugyanis ő 
munkát kapott a kecskeméti református tanítóképző iskolában, nem kellett vagonokban 
aludnia, mint a legtöbb más határon túlról érkező embernek, akiknek szintén muszáj volt 
elhagyni lakhelyüket. Bár 1922-ben megalapították a Magyar Pártot, annak útját szabo-
tálják, emiatt a ’22-es választáson nem is sikerül bejutniuk a szerb-horvát-szlovén parla-
mentbe. Első ízben mandátumhoz 1927-ben jutott a Magyar Párt, ekkor két képviselőt is 
delegáltak Belgrádba. Az 1929-es királydiktatúra bevezetése miatt azonban nem tudták 
kitölteni mandátumukat és a továbbiakban sorsuk a királytól függött 1941. április 11-ig.
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(Délvidéki vérengzések) Hogyan jutunk odáig, hogy a Délvidéken több tucat munkatá-
bor jöjjön létre és hogyan zajlik le ez a tragikus eseménysorozat?

A helyzet megértéséhez vissza kell nyúlnunk legalább az említett 1941. április 11-ig. 
A királyi honvédcsapatok bevonulnak Bácskába, a magyar etnikum örül. Istentiszteletet, 
szentmisét tartanak a tiszteletesek és a papok az örömhírre, de vannak olyanok, akik nem 
örülnek: a szerbek és a kommunisták. Előbbiek sérelme ismert és bizonyíték is van rá: 
több településen bántalmazták a bevonuló honvéd csapatok a szerb etnikumhoz tarto-
zókat. Egyes szerb történészek túlzó állításai szerint a halottak számát nyolcezer főben 
lehet rögzíteni.

A honvéd csapatok valódi túlkapása 1942 januárjában történik meg. 1941 novem-
berében a Sajkásvidéken a partizántevékenység megnövekszik, több összecsapásról 
készült feljegyzés, de a legsúlyosabb 1942. január 4-én történik egy elhagyatott tanyán. 
Tíz magyar katona és csendőr hal meg az összecsapásban, a partizán veszteségek nem 
ismertek. Az összecsapás elindította a Cseres Tibor által is megírt „Hideg napok” ese-
ményeit. Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy három társával razziát rendel el a 
partizánok ellen. A razziának két főbb szakasza volt: január 12-étől 15-éig és 20-ától 23-áig. 
A razzia első szegmense ténylegesen a rejtőzködő partizánok és a gyanúsnak tűnő sze-
mélyek ellen irányult. Az elfogott embereket bírósági ítélettel végezték ki. A második 
szakasz inkább etnikai tisztogatásnak tekinthető. Válogatás nélkül végeznek ki szerbe-
ket, zsidókat, mindezt kiterjesztve Újvidékre is. A kormány utasítja az altábornagyot, 
hogy azonnal fejezze be a tisztogatást. Az engedetlen vezető az utolsó napra rumot oszt 
szét a honvéd katonák között, az eredmény pedig, hogy nőket, gyerekeket is belelőnek 
a fagyos Dunába.

A hideg napok alatt magyar becslések szerint 3.300, szerb becslések szerint 3.800 
embert végeznek ki. A felelősöket még a Horthy-korszakban halálra ítélik, de elmene-
külnek Németországba. A háború végeztével kiadják őket Jugoszláviának, ahol partizáni 
kegyetlenséggel végzik ki őket.

A honvédek bevonulásakor történt túlkapások és a hideg napok eseményei a köz-
vetlen előzményei a délvidéki vérengzések eseménysorozatának. A magyar felelősség 
megkérdőjelezhetetlen, de míg az elhatárolódás még a háború alatt megtörtént a magyar 
kormány részéről, addig Jugoszláviában pontosan ennek ellentéte történt. Bő ötven éven 
át a délvidéki vérengzések felelőseit hősként kezelték, a felelősségre vonás a mai napig 
nem történt meg. Csak a „Tito után is Tito” rendszer széttörése után jött rá az emberek 
többsége: több tízezer magyarral végeztek a Délvidéken. Hivatalos válasz a két állam 
Magyar–Szerb Akadémiai Vegyesbizottságának elnökétől az, hogy 13.000 ember halálát 
lehet bizonyítani. A valóságban ez a szám jóval nagyobb lehet.

A likvidálások specifikusak, területenként változnak, de létezik egy általános, bevett 
szokás: 1944 novemberében a kisdobos kihirdeti az aktuális településen, hogy mindenki 
jelenjen meg a helység központjában, aki nem jelenik meg, azt súlyosan megbüntetik. 
A reggeli órákban a főtéren összegyűlt emberek közül egy listáról hívják azokat az em-
bereket, akiknek félre kell állniuk. A csoportot elzárják, legtöbbször az önkormányzati 
épület pincéjébe. Itt válogatott kínzásokat alkalmaznak: karóba húzás, megcsonkítás, 
„Sztálin-kesztyű” és egyéb olyan dolgokat, amelyet emberi ész nehezen tud felfogni. 
A heteken át tartó sanyargatást a kivégzés követte, amit legtöbbször sortűzzel hajtanak 
végre. Sok esetben nem halnak meg az emberek, visszaemlékezések vannak arról, hogy 
például Adorjánon a folyóba lőtt embereket még napokig halhatták nyöszörögni, de nem 
tehettek semmit értük a lakosok.
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A kivégzések a Sajkásvidéken a legkegyetlenebbek. Csúrog, Mozsor és Zsablya ma-
gyar lakosságát túlzás nélkül kiirtják. Rajtaütésszerűen egy éjszaka összegyűjtötték a 
férfiakat a falvakban, őket kivégzik és a csúrogi dögtemetőbe temetik. Ezzel nem ért 
véget a terror. Télen, nagy hóban, a maradék magyar lakosságnak csak pár órát adnak 
összepakolni, őket a jareki haláltáborba hajtják.

Az őszi és téli események után a jugoszláv vezetés rájön, hogy ilyen mértékű tiszto-
gatást nem tudnak csak úgy eltusolni, a bizonyítékokat el kell tüntetni.

Ehhez több módszert is alkalmaznak:
Eltüntetik a tömegsírokat. – A Sajkásvidéken történt meg az, hogy a tömegsírban 

nyugvó emberek csontjait exhumálják és egy enyvgyárban feldolgozzák, ez a legradi-
kálisabb lépésük. A tömegsírokra rendszerint szeméttelepet, alap nélküli sportpályákat 
építenek, ezzel is elkerülve egy esetleges feltárását a tömegsíroknak.

A belügyi szervek megjelennek az önkormányzatokban. – A likvidálásokat követő hóna-
pokban a belügytől megjelenik pár ember az önkormányzatoknál. Visszaemlékezésekből tud-
juk, hogy napokat töltenek itt, mindent összegyűjtenek, és elviszik az iratokat. Valószínűleg 
bezúzni vitték a bizonyítékokat. Sajnos, sosem tudjuk meg az áldozatok pontos számát.

Véleményem szerint pár sor tökéletesen leírja a helyi magyarság golgotáját. Ez a pár 
sor egy élete vége felé járó partizán szájából hangzott el, így próbált könnyíteni a lelkén.

Az illető egy fiatal legényt lát meg a vonuló férfiak között, akiket épp a kivégzésre 
vezetnek. A férfi odalépve hozzá megkérdezte:

„– Fiam mégis, hogy képzelted azt, hogy ilyen fiatalon, ezek közé a fasiszták közé 
beállsz?

Ő pedig, úgy fiatalon, szépen, a könnyeivel küszködve, remegve a hidegtől meg a 
félelemtől, csak ennyit suttogott:

– Ki kérdezett? Ők is csak vittek, mint ti!”
Mi történt Bácskossuthfalván?
Bácskossuthfalván nem szokványosan zajlott le a délvidéki vérengzések eseményso-

ra, ugyanis itt nem történt vérengzés. Ez pedig Zsáki Józsefnek köszönhető.
1944. október 18-ára a szomszédos Topolya szovjet kéz alá került. Reggel 8 óra 

körül két felderítő lovas katona indult el Bácskossuthfalva irányába, akik a falu-
ba érve szétnéztek a településen, majd visszatértek Topolyára. Eközben a Bajsát és 
Bácskossuthfalvát összekötő nyári úton Bajmok irányába vonultak vissza a magyar 
királyi honvéd csapatok.

A szovjet járőr még a délelőtti órákban visszatért a faluba, és találkozásuk a magyar 
honvédséggel lövöldözésbe torkolt, amiben állítólag egy szovjet katona (és lova) elesett. 
A honvédek tudták, hogy hamarosan erősítés érkezik a szovjetektől, ezért három katona 
felállította géppuskáját a központban, a topolyai út felé irányítva. Más katonák pedig 
figyelmeztették a lakosságot, hogy vonuljanak fedezékbe, mert hamarosan lövöldözés 
tör ki. A visszavonuló egységeket védték. A visszaemlékező szerint elsőként a magyar 
katonák lőttek a Topolya irányából érkező szovjetekre. A lövöldözésben megsérült a re-
formátus templomtorony, a templomkertben pedig több lövedék csapódott be.

A lövöldözésnek egy civil áldozata is lett, akinek a házát eltalálta egy lövedék, őt 
Herceg Annának hívták. A szovjet katonákat a falubeliek elszállásolták.

Novemberre a szovjet csapatok továbbállottak és helyüket a partizánok veszik át. 
November első felében – az a legvalószínűbb, hogy a topolyai eseményekkel szinte pár-
huzamosan – kidobolták, hogy minden férfinak meg kell jelennie a piactéren, mert, aki 
nem jelenik meg, az komoly következményekkel számolhat. A piactér megtelt emberek-
kel az adott időpontra, ahol a partizán fegyveresek felolvasták, kiknek kell félreállniuk. 
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Ezeket az embereket később a mai Juhász bálterem (egykori Juhász kocsma) épületébe 
zárták. Feltételezhetően 200-300 személy szorongott a helyiségben. Egyes források 
szerint nemcsak bácskossuthfalvaiak voltak bezárva ide, hanem voltak bácsfeketehegyi, 
illetve kishegyesi lakosok is.

Az ajtó előtt két pacséri szerb fiatal állt – puskával. Akik elégedetlenkedtek, azokat 
többnyire fizikailag bántalmazták, sok esetben igen súlyos fizikai sérelmeket okozva. A 
fogvatartók pszichikai terrort is alkalmaztak, ugyanis az embereket többször falhoz ál-
lították, és az őrök rájuk fogták fegyvereiket, de senkit nem öltek meg. Ez pusztán csak 
egy eszköz volt a fogvatartottak megfélemlítésére. Kiss Antal, megboldogult református 
esperes, így emlékezett erre:

„A Juhász kocsmába voltak bezárva a nyilasok, az imrédisták, a turáni vadászok, egysze-
rű, főleg szegény emberek, akik kenyeret remélve és nem meggyőződésből léptek be ezekbe 
a pártokba. Sorsuk bizonytalan volt mindaddig, amíg Józsi bácsi be nem avatkozott.”

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a topolyai kaszárnyába 27-29 bácskossuthfalvai 
lehetett bezárva az egykori faraktárban.

Zsáki József tettéről a pontos leírást fellelni képtelenség, pontosan rekonstruálni lehe-
tetlen. A történteknek több változata is létezik. Az egyik legvalószínűbb felvetés szerint 
egy nap Zsáki József, az első Népfelszabadító Bizottság elnöke, Modrčin Ivan (ejtsd: 
Modrcsin Iván), a falu patikusa, valamint Gallos Károly, a Népőrség vezetője, bevárták 
a partizán vezetőket a községháza udvarán. Tárgyalni hívták őket.

A tárgyalóterem előtt Zsáki személyes testőre állt, aki áttapogatta a partizánokat és el-
vette tőlük fegyvereiket. A tárgyalóterembe lépve az őr kívülről bezárta az ajtót. Amikor 
az asztalhoz ültek, Zsáki József felállt, fegyverét maga elé tette, és azt mondta: 
„Ha Moravicán bárkit meg akartok ölni, akkor velem kezdjétek.” Merészebb állítások szerint 
azonban a következő volt hallható: „Ha Moravicán bárkit meg akartok ölni, akkor én foglak 
titeket megölni.” A tárgyaláson Modrčin is elmondta többek között azt, hogy a faluban nem 
történtek ’41-ben sem kivégzések, ezért most sincs ok arra, hogy bárkit kivégezzenek.

Modrčin Ivan, a falu közkedvelt gyógyszerésze 1941–1944-ben gyógyszerrel segí-
tette a partizán mozgalmat. A Czindel-malomból az ott dolgozó, szlovén származású 
Ogrizek Stefánia (Štefica) több ízben lisztet küldött a partizánoknak. Mindezek hozzá-
járulhattak a tárgyalás pozitív végkimeneteléhez.

A tárgyalás sikerrel járt, olyannyira, hogy még a bácskossuthfalvaiakat is hazaengedték a 
topolyai táborból. Tény, hogy a vidék lakosai közül utoljára, de a karácsonyt már ők is otthon 
tölthették, a családjukkal. Topolyára Zsáki József és Modrčin Ivan ment a fogvatartottakért.

Nagyban köszönhető volt ez Zsáki Józsefnek és annak, hogy a faluban nagy múltra 
tekint vissza a kommunizmus önszerveződése. Zsáki József életrajza a jellegzetes pro-
letáréra hasonlít. 1911. január 12-én született egy szegény családban, kilencedik gyer-
mekként. Apja, Zsáki Ferenc csizmadiamester, majd varga volt. Zsáki József jó munkás, 
jó szervező és jó vezető volt. Bizonyítja ezt az 1936-os sikeres kapássztrájk is, melynek 
vezető egyénisége volt. A II. világháború előtti kommunista pártszerveződésnek előbb 
szimpatizánsa, majd tagja lett. Egy rövid időre 1941-ben a szabadkai Sárgaházba ke-
rült. A Sárgaházba zárta a magyar kormány azokat a délvidékieket, akik kommunista 
ideológiát vallottak, tehát egy politikai börtön volt. Hazaárulás vádjával a Honvéd 
Vezérkari Főnökség bírósága elé került 1942 márciusában, de bizonyíték híján nyolc 
bácskossuthfalvai társával együtt felmentették. Így emlékezik meg erről Zsáki József: 

„Harmincnégy rettenetes napot, harmincnégy borzalmas éjszakát töltöttünk itt, mi 
moravicaiak, a kínvaljlatások sorozatát szenvedve végig. Sokan feküdtünk összekö-
tözött kezekkel és lábakkal a betonon, törött bordákkal, összerugdosott vesékkel, 
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megtaposott gyomórral, összevert nemi szervvel, ájultan. A fellocsolás után újra kezdő-
dött minden. Sokszor már egy halálos ütés is megváltás lett volna. Azonban a kiedzett 
munkástestek ezt is kibírták, igaz, hogy aki ezeken a vallatásokon átesett, soha többé 
egészséges, ép ember nem lett.”

1934-től 1944-ig a bácskossuthfalvai téglagyárban dolgozott. 1944-től több vajdasági 
szintű politikai beosztása volt. 1965-ben végleg visszavonult a politikai életből.

Nagyon fontos azt is kiemelni, hogy a falubeliek még a szovjet bevonulás előtt létre-
hozták az első Népfelszabaditó Bizottságot, még október 5-én, lemondatva a magyaror-
szági hivatalnokot.

Zsáki József személye körül különböző kérdés is felmerülhet. Egyrészt az, 
hogy a katonai közigazgatás idején ő, mint civil, hogyan tehette meg azt, hogy a 
bácskossuthfalvaiakat a topolyai kaszárnyába külön záratta és fenyegette a partizánokat 
fegyverével? A válasz elég egyszerű: Zsáki meggyőződéses kommunista volt, akit maga 
Tito is elismert, hiszen abban az időben volt termékeny tevékenysége, amikor a párt be 
volt tiltva Jugoszláviában. Elismertségére bizonyíték a későbbi magas politikai beosztás 
is. A feljebb jelzett anekdotára következtetve valóban mondhatta azt, hogy az nem ér-
dekli, ha bárkit is megvernek, de kivégezni nem végezhetnek ki senkit.

Bácskossuthfalván valószínűleg történt egy másik emberösszegyűjtés is, de ez még 
kutatás tárgya.

(Egy testvérháború árnyékában) A Tito-korszak hátralevő időszakában a közösség 
virágzott, gazdaságilag és társadalmilag egyaránt. 1980. május negyedikével azonban 
Titóval együtt a rendszere is meghalt. Erre jó bizonyíték az, hogy a falu nem ünnepel-
hette meg alapításának 200. évfordulóját, mert túlzott magyarkodással vádolták meg a 
vezetőket, holott az eseményre 1976 óta készültek és az akkori tartományi titkárságnak 
ez ellen nem volt ellenvetése.

Bár 1980–1989 között a „Tito után is Tito” mondat volt kommunikálva a lakosság 
felé, valójában más szelek fújtak a háttérben. A darabjaira hulló Tito-rendszer, személye 
nélkül tarthatatlannak bizonyult. A nemzeti és gazdasági érdekek előtérbe helyeződ-
tek és a pattanásig feszülő délszláv nemzetek sorsfordulója 1989. május 8-án jött el. 
Ezen a napon lesz a Szerb Köztársaság elnöke Slobodan Milošević (ejtsd: Szlobodán 
Milosevity). Miloševićnek volt egy álma, mely szerint minden szerbnek egy államban 
kell élnie. Nem találta fel a spanyolviaszt, hiszen ezt Ilija Grašanin, szerb belügymi-
niszter (ejtsd: Ilijá Gárásánin) már 1844-ben megfogalmazta a Načertanije c. (ejtsd: 
Nácsertánije) művében.

Az alkotmány megváltoztatásával megtette az első lépést ezen álma megvalósítása 
érdekében.

Szerbiát ezzel egy unitárius állammá változtatta, vagyis központosított ország lett 
tartományok nélkül, így Vajdaságot és Koszovó-Metohiját is Szerbiába olvasztották. 
A két gazdaságilag legerősebb jugoszláv tagköztársaság (Horvátország és Szlovénia) 
kihasználva a történéseket, népszavazást indított az államszövetségből való kilépés 
kérdésében. A nép döntése a kiválás volt. Szlovénia egy rövid, tíznapos háborúval le-
rendezte a kérdést. Horvátországban komolyabb volt a probléma, ami a lakosság vegyes 
összetételének volt betudható. A horvátországi háború idején, 1991. szeptember 18-án 
volt az első komolyabb háborúellenes megmozdulás. Ekkorra már Vukovár romok-
ban hevert, akárcsak több baranyai magyar falu is. Ezen a szerdai napon a Vajdasági 
Szociáldemokrata Liga (VSZL) volt az, amelyik mert nemet mondani a háborúra. Ekkor 
lépett színre először, mint háborúellenes aktivista Nenad Čanak (ejtsd: Nenád Csánák), 
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a VSZL elnöke. Zentán az első komolyabb tiltakozásokra november 5-én és 6-án került 
sor. Itt asszonyok egy csoportja tiltakozott az ellen, hogy férjeiket elvigyék a háborúba. 
Elsőként Zenta és a környékbeli falvak tagadták meg a bevonulást. Nem tudni pontosan, 
hány behívót küldtek ki, de a vajdasági magyar családok szinte mindegyike érintett volt. 
Ugyanúgy, ahogy a topolyai járásban is rengeteg behívót postáztak.

1992. április 6-án járunk. Összesen 100 moravicainak, pacsérinak és krivajainak szólt 
a katonai behívó hétfő virradóra a moravicai paprikamalom mellé. A behívottak 98%-a 
megjelent a levélben meghatározott helyen és időben, de a szállítójárművek több órát 
késtek. Az idő múlásával az emberek egyre elégedetlenebbek lettek. Reggel nyolc óra 
körül a több óra várakozás után rácsaptak az asztalra és azt mondták, hogy nem me-
gyünk el a háborúba. Miért nem akartak elmenni a háborúba? Azért, mert hazaárulók 
voltak? NEM! Tudni kell, hogy ezek az emberek mind a területvédelmi egység részét 
képezték, tehát nekik nem másik fronton kell harcolniuk, hanem védeni a saját szülő-
falujukat. Felhívták, az akkori VMDK (Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége) 
parlamenti képviselőjét, Csubela Ferencet: 

– Feri bácsi, mi nem akarunk elmenni!
– Kik vagytok ti, és hova nem akartok elmenni?
– Tartalékosok vagyunk, a frontra nem akarunk menni, jöjjön ki a paprikamalomhoz.
Csubela hamarosan el is ment a paprikamalom udvarába. Elmondta a beszédét, amit a 

behívottak többsége pozitívan fogadott. Az esetet a községi vezetők Topolyán még aznap 
megtárgyalták, és ezt követően képviselőket küldtek annak érdekében, hogy meggyőzzék 
az embereket, hogy igenis el kell menni a háborúba. Azonban a képviselők sem tudtak 
egyezségre jutni a malomnál lévőkkel, ezért arra kérték őket, hogy egyik oldalra áll-
janak azok, akik el akarnak menni a háborúba, a másik oldalra pedig azok, akik nem. 
Az egyik oldalra 14-en álltak, míg a másik oldalra körülbelül 80 határozott ember állt, 
akik nem akartak részt venni a háborúban. A maréknyi ember részére hamar találtak 
mikrobuszt, és őket a szabadkai kaszárnyába szállították el. A többiek ottmaradtak a 
paprikamalomban.

1992. április 6-án, ezen a hétfői napon, kétségtelenül nagy dolog történt. Mint a 
történelem során oly sokszor a bácskossuthfalvaiak ismét felemelték a hangjukat. Jelen 
esetben a háború ellen. Másnap, április 7-én, kedden, még a hajnali órákban megérkezett 
a katonai rendőrség, és megkezdték a meggyőzés következő felvonását. Parancsnokuk 
egy adai, magyar ajkú férfi volt. A katonai rendőrség körbevette a paprikamalmot, és 
senkit nem engedtek be. Még Csubela Ferencet sem, aki ezen nagyon felháborodott, és 
tiltakozását a Magyar Szó közölte. A katonai rendőrség tagjai sem tudták meggyőzni 
az ottmaradt 80 embert, így őket a Szabadkáról érkezett magasabb rangú tisztek váltot-
ták le. Az egyik helyi lakos elnevezte a szabadkaiakat „zöldbab ingeseknek”. Ők már 
komolyabb eszközökhöz folyamodtak. Míg az ebédlőben a szabadkai parancsnok és 
katonái tárgyaltak a parancsmegtagadók négy tisztjével, addig a tisztek többsége a behí-
vottakat igyekezett meggyőzni. A szabadkai tisztek cselhez folyamodtak, azt mondták a 
négy tisztnek, hogy amíg bent tárgyaltak, addig sikerült meggyőzniük mindenkit, hogy 
menjenek a szabadkai kaszárnyába. Az embereknek viszont azt mondták, hogy a pap-
rikamalomban már megegyeztek a négy tiszttel arról, hogy elmennek Szabadkára, de a 
parancsmegtagadók és a tisztek is végig kitartóak voltak. Többen még a tárgyalás alatt 
megszöktek, és nem várták meg a későbbi fejleményeket. A délutáni órákban rengeteg 
ember ment ki a paprikamalomhoz, és tiltakozásukat fejezték ki. A sikertelen próbálko-
zás után a szabadkai kaszárnya parancsnoka felsorakoztatta a parancsmegtagadókat, és 
Csubela Ferenc naplója szerint a következőket mondta: 
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„Katonák! Igaz, hogy elsőre nem tettetek eleget a mozgósításnak, de nem ültetek fel a 
politikai manipulációnak, és biztos vagyok abban, hogy ezután teljesítitek a kötelezett-
ségeiteket. Most pedig oszolj, menjetek haza!”

A Magyar Szó napilapban viszont a következő áll: 
„Igaz, hogy nem jelentetek meg a pontos időre a gyülekezőhelyen, és felültetek kü-

lönféle politikai provokációknak. Reméljük, legközelebb ez nem így történik. A feladatot 
teljesítettétek, a gyakorlatnak vége, mehettek haza.”

Ezt követően a tisztek visszatértek Szabadkára, de Csubela Ferenc a parancsmegta-
gadóknak azt tanácsolta, hogy ne menjenek haza, aludjanak még egy éjszakát a papri-
kamalomban. Este fél nyolckor a VMDK ismét gyűlést hívott össze, ahol az elért ered-
ményeket értékelték, és szerdára a háborúellenes tiltakozó nagygyűlés megszervezését 
szavazták meg.

Szerdai napokon a faluban mindig piac van, ezért könnyű volt Csubela Ferencnek kihir-
detnie a délután 14 órakor kezdődő háborúellenes tiltakozó gyűlést. Ennek helyszíne a pap-
rikamalom mellett volt, hatalmas sikere lett, több százan mentek el meghallgatni a felszóla-
lókat. A felszólalók között többek közt ott volt Németh István, Nenad Čanak, Dudás Károly, 
Đorđe Šećerov (ejtsd: Gyorgye Setyerov), Ágoston András, Ágyas Sándor. Utolsóként 
Csubela Ferenc szólalt fel. Az esemény végén a parancsmegtagadók is hazamehettek.

Felvetődhet a kérdés: miért volt nehéz megtagadni a parancsot?
Amíg Tito volt az elnök, addig a testvériség-egység szellemében éltek az emberek, 

az iskolák tantervükkel és nevelési elveikkel sokat tettek ezért. A háború kezdetéig egy 
átlag vajdasági magyar nemigen különböztette meg a szerbet, a horvátot, a bosnyákot 
egymástól. A nemzeti ellentétek azonban merőben más helyzetet hoztak. A vajdasági 
magyar férfi komoly döntés előtt állt, amikor megkapta a katonai behívót. Ha elmegy, 
hazafi lesz az állam szemében, viszont esetenként ismerősre kell lőnie. Ha nem megy el, 
akkor hazaáruló lesz, de nem kell gyilkossá válnia. Függetlenül attól, hogy történelmi-
leg közeli eseményről van szó, nehéz a körülményeit kutatni. Az emberek még mindig 
elzárkóznak attól, hogy beszéljenek róla. Egyesek csak illuminált állapotban képesek 
erről mesélni. A kilencvenes évek délszláv háborúi során egyetlen fegyver sem dördült 
el Bácskossuthfalván, de a falu és az ott élő emberek sorsát csakúgy, mint más vajdasági 
települések esetében, nagymértékben meghatározta.

(Értékek megőrzése) A kisebb értékmegőrzés mellett, a nagyobb emlékművekre is vi-
gyáztak a falubeliek. A délszláv háború alatt állíttatták vissza a kalandos életű Kossuth-
szobrot. Ez a világ 7. legöregebb köztéri Kossuth-szobra, amit a falubeliek állítottak, 
zömében saját zsebből 1896-ban. Túlélt egy szerb bevonulást 1918-ban, ugyanis az ide 
bevonuló katonák ledöntötték talapzatáról és egy kovácsmester rejtette el, és javította 
meg amennyire tudta az éj leple alatt.

1941–1944-ig olyan időszak jött erre a vidékre, amely lehetővé tette, hogy talapzatán 
álljon. A bácskossuthfalvaiak 1944 végén előrelátók voltak: valószínűleg a helyi kom-
munista vezetők levették talapzatáról és a faluház szénapadlására bújtatták. Nem sokkal 
később eltűnt onnan és 40 évig nem tudta senki, hol is rejtőzködik. A történet szerint az 
egyik lakos úgy gondolta, hogy azért még sincs jó helyen a szénapadláson, hazaviszi ő 
a szobrot. Tudni kell a szoborról, hogy nem pihesúlyú, körülbelül 50 kg, így emberünk 
elfáradt. Betért a helyi kocsmába, a szobrot meg gondosan kint hagyta az ajtó előtt. 
Mire kiért, nem találta, s ő úgy is halt meg, hogy soha nem tudta meg, mi lett a szo-
borral. A helyi tűzoltóparancsnok botlott bele Kossuthba és elrejtette a saját padlásán. 
Az 1980-as évek második felében került elő és akkor derült ki a kalandos története is.
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1994-ben még javában zajlott a délszláv háború, de a falubeliek döntést hoztak: 
Kossuth Lajos halálának centenáriumán állíttatták mai helyére.

Hasonlóan értékmegőrző története van a szerbiai magyarság legnagyobb első világ-
háborús emlékművének. 1944 után a kommunista rezsim minden emlékművet a földdel 
tett egyenlővé vagy áthelyezték egy eldugott temetőbe, ahol az enyészetté vált. Nos, a 
bácskossuthfalvai első világháborús emlékművel, még ha akartak volna, sem tehettek 
volna így. A Matzon Frigyes által tervezett emlékmű valószínűleg 1943 végére készül-
hetett el, hivatalos átadója azonban sosem volt, egyszerű az ok: már nem tehették meg. 
A partizántevékenység Délvidék-szerte megnövekedett, így ezt a területet fokozottan 
veszélyesnek nyilvánították. Az impériumváltással pedig jött a kérdés: mit csináljanak 
ezzel a nagy emlékművel. A helyi vezetők megkérték Bálint Lajost, aki részt vett az 
emlékmű készítésében is, hogy a két domborművet faragja le. Bálint Lajos elvégezte 
a munkát, a számlán a következő állt: „domborművű figurák részbeni levésése ás ezen 
felületek betonirozása a kellő vastagságban (cirka 7-10 cm), egyenesre eldolgozva és 
ugyanezen helyekre, illetve felületre 2 drb 80×130cm méretű műkő tábla feldolgozása 
2 cm vastagságba”.

2000. október 6-án derült ki, hogy a domborművek levésése nem történt meg. Ezen 
a napon a helyi fiatalság önkezdeményezésből megtisztították a habarcstól az említett 
domborműveket. A mai napig nem tudni pontosan, milyen technikát alkalmazott az öreg 
kőműves, de a habarcs könnyen levált. Szándékosan egy kis részen meghagyták a habar-
csot, jelezve, hogy egyidőben azt eltüntették.

(Hogyan kezeljük a nehéz történelmi kérdéseket?) A teljesség igénye nélkül pár történe-
ten keresztül lehet szemlélni azt, hogy miért is nevezhető száz év széllel szembeninek az 
1920 óta eltelt időszak. Megpróbáltatások sorozata elé állította a történelem a külhoni, 
délvidéki, bácskossuthfalvai magyarságot. Ugyan azt nem lehet megmondani, hogy ki, 
hogyan kezelje ezeket a roppant nehéz kérdéseket, de véleményem szerint a történetek-
ben megmutatkozó mentalitás a követendő példa. Nem elfogadni, de alkalmazkodni a 
kialakult helyzethez, megmaradni magyarnak elsősorban úgy, hogy megőrizzük hagyo-
mányainkat, értékeinket.
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