
     KÖZLEMÉNY 

 

   A délvidékiekkel való szolidaritás nevében 

 

 

Április 10-én, vasárnap délelőtt két egymást követő eseményen idézték fel Nagyváradon a 

délvidéki magyarság kálváriáját, főhajtással adózva az áldozatok emlékének. Előbb az újvárosi 

református templomban tartott igehirdetésen, majd az egyházkerületi székházban megejtett 

tárlatnyitón. Az alkalmat az adta, hogy a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 

Alapítvány vándorkiállítása, amely a délvidéki magyarirtás 70. évfordulóján, 2014-ben az 

Országházból indult útjára, s amely a Kárpát-medence több mint negyven helyszínén volt látható 

eleddig, legutóbb Temesváron és Aradon, megérkezett a Körös-parti városba is. 

Tőkés László európai parlamenti képviselő, a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület korábbi püspöke János evangéliuma 19. részének 25-27. verseire alapozva előbb a 

szolidaritás fogalmát járta körül prédikációjában, az értelmezések sokaságát a keresztyéni hit- és 

lélekközösség fundamentumára helyezve, hiszen a golgotai kereszt fényében mélyebb 

megvilágításba kerül az együvé tartozás ténye, valósága. A mindent összemosó globalizáció 

helyett az összetartó szeretet egyetemességét tapasztalhatjuk meg a krisztusi testvériségben és 

közösségben. „Add, hogy a világ tömeges sodródása ne szakíthasson ki bennünket családunkból, 

népünkből, közösségünkből” – szólt az igehirdető fohásza, aki az egyetemes 

embertestvériségtől a nemzeti együvé tartozásig húzódó ívre fűzte fel megpróbáltatásunk 

tragikus példáit. A püspök felsorolta azokat a szolidaritási alkalmakat, amelyeket a kisebbségi 

sorban élő magyar nemzetrészek bátorítására szerveztek az utóbbi években munka- és 

harcostársaival, lélekben elzarándokolva azokra a helyszínekre, ahol megnyomorgatták, üldözték 

és halálra adták embertársainkat, csak azért, mert magyarok voltak. A Délvidékről szólva még 

csak nem is olyan távoli az a múlt, lásd a temerini fiatalok kálváriáját. Tőkés László felhívta a 

figyelmet: a gyászos események felidézésekor nem a sebek feltépése a cél, hanem a részvét 

kifejezése és az igazságtétel szükségességének hangoztatása. „Mert növeli, ki elfödi a bajt” – 

idézte Illyés Gyulát. A gyógyulás útja a diagnózis kimondásával kezdődik, mert tudnunk kell, 

mi történt és minek nem szabad megtörténnie ismét. 

Az igehirdetés után Sándor Lajos váradújvárosi lelkipásztor köszöntötte az 

egybegyűlteket és a vendégeket, majd Matuska Márton újvidéki újságíró, helytörténeti kutató 

vázolta azokat a múltbéli történéséket, amelyekről a Keskenyút Alapítvány kiállítása szól. A 

magyarokat rengeteg sérelem és tragédia érte a XX. században amiatt, hogy két világháború 

veszteseiként szigorúbbak elbánásban részesültek, mint a többi legyőzött ország népei. A ma 

Szerbiához tartozó Délvidéken például tudományosan kitervelt, módszeres etnikai tisztogatás 

zajlott a magyarok és más kisebbségek ellen 1944-45-ben, több tízezer nemzettársunkat 

egyszerűen legyilkoltak, százezret pedig elüldöztek szülőföldjéről a kommunisták, akik azokat a 

szerbeket sem kímélték, akik „nem kellettek” Titóéknak. Egészen 1990-ig még beszélni sem 

lehetett a vérengzésekről, nemhogy kutatni a történteket vagy emléket állítani az áldozatoknak. 

A kutató rövid összefoglalója csupán felvillantani tudta e kérdéskör bonyolultságát, amelynek 

diplomáciai vonzatai is csak növelik hiányérzetünket. 

Az istentisztelet után a hívek egy része átvonult a templomból a Partiumi Keresztény 

Egyetemnek is otthont adó egyházkerületi székházba, amelynek emeleti aulájában megnyitották 



a Délvidéki magyar golgota című történeti tárlatot a Partiumi Magyar Művelődési Céh és Tőkés 

László EP-képviselő parlamenti irodája közös szervezésében Sz. Horváth István, a PMMC 

igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket és az alapítvány képviselőit, akiknek nevében 

Cseresnyésné Kiss Magdolna kuratóriumi elnök mutatta be röviden a kiállítás anyagát. 

Emlékeztetett: az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás mindmáig nem szerves része a magyar 

történelemoktatásnak, Szerbiában is csak hős partizánokról szól a tanítás. Beszélt az elmaradt 

beismerésről, feltárásról, bocsánatkérésről, tisztelgésről, rehabilitációról és kárpótlásról – a 

mindmáig húzódó léleknyomorító hiányérzetről. Az egyik pannón szereplő felirat például így 

igazít el: Csurog, Zsablya és Mozsor teljes magyar és német lakosságát kollektíven háborús 

bűnösnek nyilvánították, s bár a civil szervezetek kitartó küzdelmének, a magyar állam és a helyi 

politikai erők határozott fellépésének köszönhetően 2014. október 30-án a szerb kormány 

hatálytalanította a magyarokat kollektív háborús bűnössé nyilvánító határozatokat, de a 

leszármazottaknak továbbra is egyénileg kell kérniük az áldozatok rehabilitálását… 

Tőkés László mintegy végszóként jegyezte meg a Fekete-Körös menti magyarirtásokra 

utalva: „Ha valaki, a Bihar megyeiek át tudják érezni a délvidékiek gyászát.”  

A tárlatnyitón Thurzó Sándor József brácsaművész egy-egy Dankó János- és Bihari 

Sándor-szerzeményt játszva teremtett illő zenei hátteret, az részvevők pedig hozzájuthattak 

Matuska Márton dokumentumköteteihez és a vándorkiállítás minőségi katalógusához. 
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