
 
                                                                                        "Száraz nyelvem kisebzett, 

                                                                                  égő fejem zavart. 

                                                                                  Elindulok, mint egykor Csoma Sándor, 

                                                                                  hogy felkutassak minden magyart." 

                                                                                                                          (Dsida Jenő) 

 

 

 

                                          Pintér József, a szerző, 1936. január 1-jén, Péterrévén 

született. Az általános iskolát és algimnáziumot 

szülőfalujában magyar nyelven végezte el és ott tett 

kisérettségi vizsgát. A közgazdasági középiskolát már 

szerb nyelven, Verbászon fejezte be és tett ugyanott 

diplomavizsgát. A nisi egyetem jogi karán munkaviszony 

mellett megkezdett tanulmányai egészségügyi problémák 

és anyagi támogatás elmaradása miatt félbe maradtak.  

Szenttamáson eleinte bírósági hivatalnok és kinevezett 

szerb-magyar bírósági tolmács, később pedig pedig, 

nyugdíjaztatásáig, a szenttamási önkormányzat fordítója és 

a községi Hivatalos Lap magyar nyelvű kiadványának a 

szerkesztője.  

      Magánemberként, egyebek között a magyar történelem, s ezen belül a magyar-szerb 

viszonyok alakulása foglalkoztatta. Elítélte mindkét oldal hivatalos és félhivatalos 

történetíróinak, krónikásainak mély hallgatását és az igazság nagy ívben történő 

megkerülését a közös történelem folyamán elkövetett magyar-irtásokról.  

A háború után, eddig több tíz szerb nyelven megírt és egyetlen magyar nyelven 

megjelent szenttamási témájú monográfia sem foglalkozik az itt végrehajtott véres, 

méreteiben óriási, és e közösség számára végzetes magyarirtás eseményeinek és 

következményeinek a feltárásával. Vagy ezek az események előtt fejezi be, vagy ezek 

után kezdi meg rózsás színben taglalni a „testvéri együttélés“ eseményeit mindegyik 

krónikás. Ha mégis érintené az egymásnak feszülő ellenségeskedést, kizárólag magyar 

agressziót és szerbirtást sulykolnak olvasóik agyába alkotóik, közben elhallgatják, meg 

nem történtként tüntetik fel a nem egy esetben tízszeresére duzzasztott, jogos 

bosszúállásnak minősített magyarirtást. 

Ennek az űrnek a kitöltésére kezdte meg és végzett a kilencvenes évek elejétől jó 

két évtizedes kutatómunkát és e munka eredményének több-kevesebb sikerrel való 

emlékműbe, egy könyvbe öntését a szerző. Egy könyvbe foglalt, gránitkőnél is időt 

állóbb emlékmű felállítására mindazoknak az ártatlan szenttamási magyar 

áldozatoknak, akiket a háború utáni eszét vesztett bolsevista, soviniszta ötvözetű 

népirtó  szerb rémuralom vérengzései tettek mártírokká,  apátlan, anyátlan  árvákká  és  

özvegyekké, illetve hajlékukból elűzött, vagyonukból kifosztott földönfutókká az ismét 

elcsatolt Délvidéken. 

Fölhasználta ehhez a már publikált szerb nyelvű monográfiákat, hozzáférhető 

levéltári és egyéb dokumentációt és nem utolsó sorban a fél évszázadon át 

megfélemlített és némaságra kötelezett szenttamási magyarság emlékezetét is.  

1994 óta szervezi az évenként ismétlődő megemlékezéseket is. Gondja volt egy 

igen szerény emléktábla elhelyezésére a tömegsírok közelében, a temetőkeresztnél és 

egy időt álló síremlékről is a Szenttamás védelmében hősi halált szenvedett honvédek 

neveinek feltűntetésével. A sokféle magyar áldozat névsorát is a szerző állította össze. 

Munkája eredményének közzétételét, nem a feszültségek további elmélyítésének, 

hanem a meghamisított történelem kreálói által  agyonhallgatott és eltitkolt igazság 

feltárásának és a történelemtanításon nevelkedett  utókor tisztánlátásának céljából 

eszközölte, mert a meg nem írt történelem végül is nem létezik, s az utókor már elhiszi, 

hogy itt, ezen a tájon, csak béke és megértés uralkodott.      

 


