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A teljesebb igazság érdekében 

Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva (délvidéki 
magyar fátum 1944-45) ll. Bánság, Szerémség, 

Baranya, Muravidék 

Az ARACS folyóirat 2002. augusztus 20-i szá-
mában a 66. oldalon Mészáros Zoltán ismertette a fent 
jelzett könyvet és kiadásának bonyodalmait, de az is-
mertetőbő l kimaradt egy név, mely sorsdönt ő  szerepet 
töltött be a könyv megjelentetésében. Különben ítéljen 
majd az olvasó. 

Mint valamikori gimnáziumi történelemtanár 
nyugdíjaztatásom után helytörténettel is foglalkozom. 

Dr. Mészáros Sándor történész személyes isme-
rősöm volt és munkájáért tisztelem. Halálával a délvi-
déki magyarság sokat vesztett. 

1999 tavaszán Mészáros Ilonka azzal a kéréssel 
fordult hozzám, hogy vállaljam el a Holttá nyilvánítva 
második részének összeállítását, illetve megírását. Kö-
zölte velem, hogy már kérését két fiatal történész eluta-
sította. Habár akkor is nagyon el voltam foglalva, meg 
a bombázások is nagyon idegesítettek, mégis elvállal-
tam. Mészáros Ilonka ekkor átadott egy m űanyag 
szatyrot, amelyben számításom szerint legalább 300 
papírjegyzet, feljegyzés volt. Ez volt tulajdonképpen a 
forrásanyag, amit a megboldogult Mészáros Sándor 
összegyűjtött. Ezt kellett nekem összeállítani, hogy ol-
vasható legyen. Két hónapi megfeszített munkámba 
került, hogy elkészüljön a kézirat. Külön nehézségem 
volt megbirkózni másnak a kézírásával is. Két példány- 

ban az egész elkészített anyagot legépeltem (kb. 100 
oldalon) és átadtam a felkér őnek! 

Meg kell nézni a könyv impresszumát, ahol ez 
áll: Az előszót írta és a kötetet szerkesztette Csorba 
Béla. Az 5. oldalon ez áll: El őszó, mig az aláírója Uni 
Ferenc. (Úgy látszik a szerkeszt ő  ezt elfelejtette meg-
változtatni.) Nem kívántam, hogy a nevem mint társíró 
szerepeljen, de azt elvártam, hogy az impresszumban, 
legalább megemlítette volna a szerkeszt ő , hogy „Mé-
száros Sándor jegyzetei alapján a könyvet Un i Ferenc 
írta". Ez a kisemmizés, a munkám semmibe vétele na-
gyon bántó és megalázó, ezt nem vártam Csorba Bé-
lától! 

A könyv teljességéért a végén összeállítottam a 
terjedelmes magyarázó jegyzeteket, az életrajzi meg-
emlékezést a szerz ő rő l, elkészítettem a tartalomjegy-
zéket és végül megrajzoltam a Délvidék térképét a táj-
egységeivel együtt, feltüntetve a két könyvben szerep-
lő  helységneveket. Mindezek után már csak a recen-
zensi és a lektori munka következhetett. 

Különben a két havi munkámért kaptam egy 
könyvet. Megbocsát Mészáros Zoltán, de ez a telje-
sebb igazság. 
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