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Mint annyiszor, a tragikus események óta, újra és újra fel
vetődik a kérdés: miért került sor 1944. november 2-án a véres 
eseményekre Bajmokon? E sorok írója, aki évtizedekig beható 
kutatásokat végzett, és foglalkozott a történtekkel, semmilyen 
okot nem talált a tömeges kivégzésre (nem talált az 1945-ös 
tartományi tényfeltáró bizottság sem). Ebből kifolyólag egy kö
vetkeztetést vont le: a kivégzettek „bűne”, csupán az, hogy 
magyarok és németek voltak.



Az 1944-es bajmoki ártatlan áldozatok1
Mojzes Antal

Bajmokot a Délvidéken 1771-ben kezdték újratelepíteni. Újabb 
kori történelme során 1944. november 2-án élte át legtragiku
sabb napját. Azon a napon csaknem 200 bajmoki és környék

beli ártatlan polgárt végeztek ki Tito partizánjai.

1 E sorok írója fiatal korától kezdve a legnagyobb titokban foglalkozott a bajmoki raz
ziával, hiszen az édesapja, Mojzes Mihály is a listán szerepelt. A hallottakat előbb megj
egyezte, később feljegyezte. Arra a pillanatra várt, amikor szólni, esetleg írni lehetett 
róla. Erre 1994-ben került sor, amikor megjelent Halottak napja Bajmokon című könyve. 
Ebben a bajmoki razziával foglalkozik behatóan. Ezt megelőzően mintegy harminc 
személlyel beszélt. Sokan voltak, akik féltek a történtekről szólni. A kivégzésekre 
vonatkozó adatokat Mojzes Mihály, Dancsó István, Kollár Szilveszter (szabó), Papp Lajos- 
Csumi (jószágfelvásárló), Abrahám József (kereskedő), Juhász Lajos (tanító), a madarasi 
ártatlan áldozatokra vonatkozó adatokat Gál József (csárdatulajdonos), Vinkó József és 
Stefánovics Antal (nyugdíjasok) szolgáltatták, a pacséri ártatlan áldozatok neveit Szép 
Ferenc pontosította, a Nagyfényre vonatkozó adatokat Szűcs István (agrármérnök, 
nyugdíjas) adta meg. A tavankúti és györgyéni ártatlan áldozatok nevét a Névsorból és a 
Mementó című kiadványból vettem át. A német hangzású nevek pontosításánál adatokat 
szolgáltattak és sokat segített Mathias Schaffer és Elizabet Schaffer. A nevek gyűjtésében 
és pontosításában részt vett Szakács Ferenc nyugalmazott bajmoki tanár is. 
Valamennyiüknek ezúttal is köszönetét mondok nem könnyű munkájukért.

Néhány kiadvány is hozzásegített az ártatlan áldozatok nevének a pontosításához, 
ezek: Zlocin okupatora u Vojvodini. Knjiga I. Backa i Baranja. Predsednistvo Narodne 
Skupstine Autonomne Pokrajine Vojvodine, Növi Sad, 1956; Cseres Tibor: Vérbosszú 
Bácskában. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1991; Matuska Márton: A megtorlás napjai. 
Fórum Kiadó, Újvidék, 1991; Mojzes Antal: Halottak napja Bajmokon. Cnesa Kiadó, 
Logos Nyomda, Tóthfalu, 1994; Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítottak. Hetedik Síp 
Alapítvány, Budapest, 1995; Dr. Aleksandar Kasas: Madjari u Vojvodini 1941-1944. 
Filozofski fakultét u Novom Sadu, Monografija, Knjiga 38. Növi Sad, 1996; Mojzes Antal: 
Bajmok. Grafoprodukt, Szabadka, 2002; Mirko Grlica, dr. Hegedűs Antal, Milán Dubajic, 
Lazar Merkovic: Imenik zrtava drugog svetskog rata na podrucju Suboticke opstine. 
Grafoprodukt, Subotica, 2002; Mementó. Kiadja az 1944-ben kivégzettek Szabadka 
Község Történelmi Emlékbizottsága és a Szabad Hét Nap, Grafoprodukt, Szabadka, I. 
füzet; Mementó. Kiadja az 1944-ben kivégzettek Szabadka Község Történelmi 
Emlékbizottsága és a Hét Nap, II. füzet; Mementó. Harmadik, bővített kiadás. Kiadja az 
1944-ben kivégzettek Szabadka Város Történelmi Emlékbizottsága, Grafoprodukt, 
Szabadka, 2003, III. füzet; Több szerző, munkája: Rémuralom Délvidéken. Vajdasági 
Magyar Tudományos Társaság kiadása, Újvidék, 2004; Nuber, Georg: Die Geschichte von 
Bajmok 1188-1944. Stuttgart, 1966; Nuber, Georg: Die Geschichte von Bajmok, 1188- 
1944. Bánd 2, Stuttgart, 1992; Leidensweg, 1994.



Nem sokkal a II. világháború befejezése előtt, 1944. október 19- 
én került sor a rendszerváltozásra a településen. Este 5-6 óra kö
zött vonultak be a Vörös Hadsereg II. Ukrajnai Frontjának kato
nái, majd másnap délelőtt 10 óra körül a helyi partizánegység is.2 
Néhány nappal később, október 23-án, 25 taggal megalakult a he
lyi Népfelszabadító Bizottság. Nikola Babic, a partizánokkal szim
patizáló gazdálkodó lett az elnöke, Stana Urbanovski-Kulic parti
zánasszony a titkára, Stjepan Merkovic-Pubi pedig a pénztárosa. 
A helyi Népfelszabadító Bizottságban nem kapott helyet egy ma
gyar és német nemzetiségű lakos, még a közismerten baloldali be
állítottságúak közül sem. Csakhamar megérkezett a helyőrség-pa- 
voncsnokság is, néhány partizán. A helyőrség parancsnoka Bosko 
v asilic-Pekmez, helyettese Djuro Knezevic-Copa volt. Személyzeti 
főnöknek Pajo Lulicot, egykori községi hivatalnokot a Jugoszláv 
Királyság idejéből, a település aljegyzőjét tették meg. A postafőnök 
Matija Budanovic lett. 1944. október 31-én kinevezték a háborús 
bűnösöket kivizsgáló bizottságot, amely ugyanakkor vészbíróság 
is volt. Tagjai voltak: Petar Dulic, Ivó Pijukovic és Marko 
Kujundzic.

Tito, a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg főparancsnoka 
ezekben a napokban Versecen tartózkodott, s ott adta ki a rende
letet, hogy Baranyában, Bácskában és Bánátban katonai közigaz
gatást kell bevezetni. Főparancsnoknak Iván Rukavina táborno
kot nevezte ki. Zombor felszabadulása után Rukavina a városban

2 A szovjet katonák és a partizánok bevonulása után néhány személyt letartóztattak. 
Köztük Herczeg Ilonát, a Magyar Keresztes Egylet aktivistáját, akit személyesen Stana 
Urbanovski-Kulic partizánasszony kínzott meg. Az egyik kiskorú népőr pedig a 
községháza folyosóján ütlegelte. Arra akarta rábírni Herczeg Ilonkát, hogy hangosan 
mondja el a Talpra magyart. Trenka Pétert véresre verve látták a községháza folyosóján. 
Romoda Lajos iskolaigazgató sokadmagával a községháza egyik irodájába volt bezárva, 
és arra kérte az őrt, hogy nyisson ajtót, mert nincs elég levegő. Erre az őr puskatussal 
megütötte, Romoda megsérült, vérzett, a szemüvege összetört. Amikor Nagy Jánost 
bekísérték, az egyik iroda előtt vezették el, melynek nyitva volt az ajtaja. A helyi 
Népfelszabadító Bizottság tagjait látta odabent. Egy tiszt le-fól járkált és utasításokat 
adott. Géppisztoly volt nála. Minden bizonnyal a hírhedt OZNA-tiszt (Odelenje zastite 
naroda — Népvédelmi osztály), Svetozar Kostic-Capo volt. Jani bácsi csodával határos 
módon szabadult ki a gyilkosok kezéből.



járt és beszédet mondott. A többi között kijelentette: „A magyarok 
az új rendszernek, Jugoszláviának tizedrangú polgárai sem lehet
nek.”

A legmagasabb párt- és katonai vezetés rendelete alapján össze 
kellett írni azokat a személyeket, akik a magyar közigazgatás 
(1941-1944) éveiben együttműködtek a rendszerrel, illetve, mint 
mondták, a megszállókkal. Kiszűrődött azonban, hogy a bizottság, 
az általa kinevezett utcai biztosok révén hosszú listát állított össze 
azokról - egyesek szerint 520-540-en kerültek nyilvántartásba -, 
akiket ki kell végezni. E célból két partizánalakulat érkezett 
Bajmokra. Az egyik, a VIII. Vajdasági Rohambrigád III. zászlóal
ja, melynek parancsnok-helyettese a 2. század parancsnoka, Zivan 
Ilkic-Cedo volt. Az ún. emeletes iskolában szállásolták be őket. A 
másik alakulat a IV. Vajdasági Rohambrigád egyik százada volt, 
Petar Relic-Cedo parancsnok vezetésével (később pártfunkciót vi
selt, és a Tartományi Képviselőházban volt beosztásban). Úgy tud
ták, hogy a két parancsnok, valahol „rossz fát tett a tűzre”, ezért 
Vajdaságban faluról-falura mennek végrehajtani a kivégzéseket. 
Ezt az alakulatot a Lutz József-féle vendéglőben helyezték el.

Közben megalakult a helyi népőrség is. Parancsnoka Joso 
Budanovic-Eckes volt, a tagjai: Joso Miljkovic kereskedősegéd, 
Djoko Lendjel-Pekmez munkás, Nikola Benes-Pupak szabó, 
Marko Patarcic-Safro, Martin Lazié-Burga napszámos, Marko 
Benes-Gulela munkás, Antal Benes-Gulela munkás, a Sevarac fi
vérek, a Vojnic fivérek, a Pejic fivérek, Pejic szabó fiai, a Fábián fi
vérek, Djoko Kekez, Joso Komesarovic, Albe Kopunovic kereskedő, 
Blesak Bartul, Gábor Beretic munkás, Vince Lebovic hentessegéd, 
Misa Bacic munkás, Joso Ivankovic-Turus szabó, Bolto Kopunovic, 
Stjepan Kecenovic-Peda (kiskorú), Stjepan Beslic (kiskorú) -  vala
mennyien bunyevác nemzetiségűek. Többségük fiatal és hadköte
les volt. Akadtak közöttük, akik kapcsolatban álltak a tavankúti 
partizánbázissal. Ketten-hárman jobbmódúak, a többiek proletár
gyerekek voltak, akik a rendszerváltástól, a népőrségben való, va
lamint nemzeti hovatartozásuk alapján a jobb megélhetést remél



ték. Felfegyverzett lovaspartizánok lettek, és nemcsak „csendfen- 
tartók” voltak, hanem a partizánokkal az utcákat járták és betér
tek a házakba, hiszen ők ismerték a lakosságot. Ezt az összetéte
lű népőrséget 1945 januárjában lakatlan német falvakba, köztük 
Torzsára vezényelték át, majd bekapcsolták őket a népfelszabadí
tó egységekbe.

Akadtak bunyevácok, akik -  emberségesek lévén -  közölték ma
gyar szomszédaikkal, hogy néhány napra tűnjenek el a faluból, 
mert razzia lesz. Kevesen tették ezt meg, de akik elrejtőztek, azok
nak nem esett bántódásuk.

Az embervadászatot a vadászoknál szokásos hajtóvadászathoz 
asonlíthatjuk. Néhány partizánnal a népőrség bajmoki tagjai kö

zül is ment egy. Minden házba betértek, ahol magyarok és néme
tek laktak. A férfiak iránt érdeklődtek. Akiket otthon találtak, 
azokat bekísérték, többeket közülük molesztáltak is. A házak át
kutatása után kimentek a határba, ahol éppen kukoricatörés folyt. 
(Fremond György borbélyt a fia és a lánya szeme láttára vitték el 
a kukoricafóldről.) Néhány ember élete attól függött, hogy a nép
őrség melyik tagja ment a partizánokkal. Volt ugyanis, akinek 
megszólalt a lelkiismerete és azt mondta, hogy ebben a házban 
nincs itthon a gazda. Oda nem mentek be. (így maradt életben 
Cindel József tanyasi lakos. Frazon Gyulát, Nagy Simont és 
Mojzes Mihályt a sógora mentette meg a biztos haláltól.)

Az ártatlan áldozatok összeterelésében Joso Miljkovic, a népőr
ség tagja, a tavankúti partizánbázis partizánja járt élen.

Az embereket a volt Bergel-féle iskola épületébe kisérték, ahol 
egy tanterembe, a Sokol Testnevelési Egyesület egykori tornater
mébe zárták őket. Csak néhány nappal később kezdődött a 
„kivizsgálás”, ami abból állt, hogy a másik tanteremben a helyi 
Népfelszabadító Bizottság tagjai ültek. Volt ott egy partizántiszt 
is. A foglyot a tiszt elé vezették. Ha a helyi Népfelszabadító Bizott
ság jelenlevő tagjai közül valaki védelmébe vette az elővezetettet, 
akkor azt hazaengedték. Ha nem, akkor a partizántiszt azt mond



ta: „u drugu sobu” (a másik szobába). Ez mintegy a halálos ítéle
tet jelentette.

Az itt-tartottaknak, és a községházánál bebörtönözötteknek a 
vészbíróság elé kellett járulniuk. Tagja volt: Petar Dulic ügyvéd 
(elnök), Ivó Pijukovic (mészáros), Marko Kujundzic (földműves), 
Nikola Babic (a helyi Népfelszabadító Bizottság elnöke), Pajo Lulic 
(a helyőrség-parancsnokság személyzeti főnöke), Joso Kajic (hiva
talnok), Djuro Knezevic-Copa (a helység parancsnok-helyettese) és 
egy századosi rangban levő partizántiszt Szabadkáról.3 A kihallga
tás úgy zajlott le, hogy az embereket egyenként bevezették. Nikola 
Babic, a helyi Népfelszabadító Bizottság elnöke előtt volt egy név
sor, és azt nézte. Kérdéseket tettek fel. Akinek volt ismerőse, és ki
állt mellette, azt kiküldték, akit nem küldtek ki, azt a másik iro
dába irányították, s itt Josip Kajic feljegyzést készített egy jól 
meghegyezett sárga ceruzával. Hány név szerepelt a kivégzettek 
listáján? Nem tudni. Sohasem tudódott ki.4

A Pacsérról Bajmokra kísért embereket nem állították a vészbí
róság elé. (N. N. honvédet is a többiek közé sorolták.) A györ- 
gyéniek, nagyfényiek és a tavankútiak is Bajmokra kerültek, az 
utóbbiak a tömeges kivégzés éjszakáján.

A borzalmak éjszakája november 2-án

A bajmoki községháza udvarán 1944. november 2-án, este 8 óra 
körül, szokatlanul nagy volt a lárma. Fegyverzaj, kiabálás, lánc- 
csörtetés hallatszott. Az elítélteket vezették ki az udvarra. Lánc
cal és dróttal összekötötték őket, egymás mellett, és egymás után, 
szorosan, hogy ne menekülhessenek el. A partizánok a vesztőhely

3 OZNA-tiszt lehetett vagy Iván Njaradi, a szabadkai körzeti katonai közigazgatás 
parancsnoka. Ez a.tiszt ugyanis tudott magyarul.

4 E sorok írója a szabadkai Történelmi Levéltárban talált egy irattartót, a fedelén a 
következő felirattal: „Streljani u Bajmoku 2. ov.” (Bajmokon kivégzettek 2. ov.), az irat
tartó azonban üres volt.



re hajtották őket, Petar Dulic ügyvéd apósának a földjére5, amit 
, jó szándékkal” engedett át a kivégzés színhelyének. Előzőleg a 
bajmoki cigányoknak elrendelték, hogy a legnagyobb titoktartás 
mellett három gödröt ássanak. Erről azonban soha senkinek egy 
szót nem szólhatnak. Az illetékesek elégedetlenek voltak a gödrök
kel, ezért november 2-án kivezényeltek egy partizánszakaszt, hogy 
ásóval és lapáttal szélesítse és mélyítse ki a gödröket. Ezek a par
tizánok a Vásártéren vonultak ki a helyszínre. Ide kísérték az ösz- 
szekötözött embereket is, és itt lőtték le őket. Aki nem halt meg 
azonnal, azt ásóval, lapáttal vagy kapával verték agyon. Vala- 
mennyiüket bedobálták a gödrökbe. A környék tanyáin lakók sze- 
™nt néhányuknak mégis sikerült megmenekülniük. Kik voltak, 
i^m tudni.6 Azon az éjszakán nagyon esett az eső. A kivégzés este 
10 óra körül kezdődött el. A faluban hallani lehetett a gépfegyver
ropogást. Másnap reggel, a kijárási tilalom ellenére, az ártatlan 
áldozatok hozzátartozói, az özvegyek és a nagyobb gyerekek a 
Zombori útra mentek, amely irányából a fegyverropogást lehetett 
hallani. A helyszínen borzalmas látvány fogadta őket: három tö
megsír, némelyikből még a lélegzés is kihallatszott. Mindenütt 
vér, papucsok, kalapok, kabátok...

Az árvák és az özvegyek összeszedték az ártatlan áldozatok hol
mijait, majd a faluba érve azt kiabálták: „Gyilkosok! Hóhérok! Mit 
tettetek? Kik és miért tettétek? Ezek ártatlanok!”

Sok gyerek maradt apa, sok asszony férj nélkül. Miért? Soha
sem tudódott ki. Az viszont később igen, hogy a három tömegsírtól 
mintegy 30 méterre, ugyanazon a telken, egy kisebb sír is van, sőt 
a Ráta település szélén is egy.

5 A kivégzés színhelyéül felajánlott szántóföld a Tarackos határrészben van, a 
Zombori és a Sztanisicsi utak, valamint a Szabadka-Zombor vasútvonal és az utolsó 
dűlöút között.

6 Viszont ismeretes, hogy Joso Miljkovic bajmoki partizán unokatestvérét akkor 
mentette ki, amikor már összekötözték az embereket. Odament Lehotkai János-Csitihez 
és eloldozta. Megparancsolta neki, hogy menjen haza, apósához -  Kékesi cipészhez - , és 
azonnal tűnjön el Bajmokról. Később Daruváron telepedett le.



A kivégzés másnapján, november 3-án, a bajmoki községházáról 
mintegy 30 személyt -  29 férfit és egy nőt -  Szabadkára vittek. Az 
egyetlen nő Herczeg Ilona volt.7 Szabadkára csak 28-an érkeztek 
meg. Kanyó János csendőrparancsnokot a kaponyai völgyben elen
gedték, mert korábban szimpatizált a baloldaliakkal.8 Herczeg Ilo
nát a szörnyű kínzások után a kaponyai emlékműnél (kínzás köz
ben ezt kellett mondania: „Éljen Magyarország! A magyarok iste
nére esküszünk!”), a 28 ártatlan embert Szabadkán, a Zentai úti 
temetőben végezték ki.

A bajmoki áldozatok:

1. Amstadt Paul, 1909, földműves
2. Amstadt Johann, 1909, földműves
3. Bajza..., 1922, kereskedő
4. Bajza..., 1924, földműves
5. Barakovics...
6. Batócki János
7. Batócki József, 1907, kovács
8. Bayer Stefan, 1908, földműves
9. Bayer Johann, 1924, földműves

10. Bayer Andreas, 1926
11. Berkes István, 1914, kereskedő
12. Bíró András, 1912, földműves
13. Bosnyák József, 1910, földműves
14. Cindel Elek, 1911, földműves
15. Cindel Ferenc, földműves
16. Cindel János, földműves
17. Cindel István, 1911, földműves

7 Nagy János, aki csodával határos módon menekült meg, szemtanúja volt az indulá
suknak. Elmondta, hogy 30 személyt szekéren vittek Szabadka irányába. A kocsisok, 
valamint a kocsikísérők -  a helyi népőrség tagjai -  bajmokiak voltak. A kocsisort mások 
is látták.

8 Az 1956-os magyar forradalom leverése után Bécsbe menekült, a bajmokiak itt 
ismertek rá. Felfedte magát.



18. Cindel Károly, 1899, földműves
19. Cindel Lojzi, 1881, földműves
20. Cinkotai István, hivatalnok
21. Csernai József, 1911, munkás
22. Csőke János, 1915, szabó
23. Dér Péter, 1913, cséplőgép-tulajdonos
24. Dschida Anton, 1895, földműves
25. Dschida Stefan, 1902, földműves
26. Ilii Mathias
27. Fábián István, 1896, asztalos
28. Frech Anton, 1883, földműves
29. Femond György, 1910, borbély
30. Gál János, 1902, földműves
31. Halász József, 1909, kereskedő
32. Halász Károly, 1905, borbély
33. Hegyi Lajos, 1914, kovács
34. Hegyi Lajos, 1912, köteles
35. Harton István, 1904, vendéglős
36. Herczeg Ilona, 1901, háziasszony
37. Herczeg Károly, 1905, földműves
38. Holzhacker Franz, 1889, villanytelep-tulajdonos
39. Horváth Lajos, 1909, cipész
40. Jámbor Sándor, 1912, kovács
41. Jeszenszky Ernő, gyógyszerész
42. Juhász Sándor, földműves-vendéglős
43. Kardel Hans, 1919, fuvaros
44. Kern Georg, 1897
45. Kern Johann, 1893
46. Kirchenmayer Nándor, 1905, géplakatos, malomtulajdonos
47. Kirchenmayer István, 1918, géplakatos
48. Kiss József, 1927, tanuló
49. Kocsis János, fodrász
50. Kohn Anton, 1883
51. Kohn Franz, 1898



52. Kókai Pál, 1876, földbirtokos
53. Kollár József, 1895, órás
54. Kollár Péter, 1896, hentes
55. Kollár Rudolf
56. Kollár Franz, 1898, molnár
57. Körmöci Péter, 1890, napszámos
58. Kunzer Thomas, 1885
59. Lehotkai Ferenc, 1915, postás-telefonkezelő
60. Lehotkai János, 1902, asztalos
61. Lengyel Károly, 1892, kereskedő
62. Mácsai Sándor, 1903, asztalos
63. Makai István, 1877, hentes
64. Makai Pál, 1887
65. Margit József, 1899, földműves
66. Mayer Jakab ifj., 1909
67. Mayer Jakab id., 1892
68. Mayer Johann, 1926
69. Mayer Martin, 1892
70. Mayer Martin ifj., 1908
71. Mayer Thomas, 1888
72. Milla Hans, 1918
73. Milla Johann, 1917
74. Molnár László, 1896, földműves
75. Müller Vendelin, 1906
76. Nagl Andreas, 1905
77. Neugebauer Antal, 1901, géplakatos
78. Nuspl Josef, 1916
79. Ódri Máté, 1900, molnár
80. Ollmann Johann, 1906, magtáros
81. Ollmann Stefan, 1909, kereskedő
82. Óvári(Sevarac) Péter, 1901, földműves
83. Orosz János, 1900, földműves
84. Orosz József, 1919, földműves
85. Üveges Mihály, munkás



86. Pagonyi (Pólyák) János, 1906, földműves
87. Paor Péter, földműves
88. Pentz Josef, 1913
89. Pentz Josef, 1906, földműves
90. Pfeiffer Paul, 1919, földműves
91. Pólyák Ferenc, rendőr
92. Pólyák Károly, 1908, földműves
93. Rickert Anton, 1893
94. Rickert Mathias, 1912, földműves
95. Dr. Reindl Josef, 1906
96. Ritscher Anton, 1918
97. Ritscher Georg, 1875
98. Ritscher Johann, 1869
99. Ritscher Martin, 1871

100. Szamosvári (Schafhauser) Ferenc, 1928, kereskedő
101. Szamosvári (Schafhauser) Jenő, 1918, földműves
102. Szamosvári (Schafhauser) József, 1880, földműves
103. Romoda Lajos, 1891, tanító, iskolaigazgató
104. Roth Hans, 1909
105. Ruppeck Mathias, 1888
106. Ruppeck Michael, 1878
107. Ruth János, 1905, jószágfelvásárló
108. Sauer Béla, 1911, kereskedő
109. Seitz Stefan, 1901
110. Stirli Ferenc, 1896, órás
111. Selymesi (Steinbach) Mihály, 1908, szabó
112. Schön Michael, 1889
113. Sudár Béla, tisztviselő, 1903
114. Schaffer Johann, 1908
115. Schneider Hans, 1890
116. Schneider Johann, 1884
117. Schneider Franz, asztalos
118. Szakács József, 1905, földműves
119. Szmolenszi István, 1892, hivatalnok



120. Trenka Péter, 1908, földműves
121. Walter Anton, 1898
122. Weiner Franz, 1900
123. Wettstein Ferenc, földműves
124. Wettstein Hans, 1895
125. Wolf Andreas, 1903
126. Wolf Franz, 1898
127. Wölfl Gabriel, 1880
128. Wölfl Júlia
129. Zajác Mihály, 1890, rendőr
130. Zettl Adam, 1927
131. Zettl Franz, 1874
132. Zettl Heinrich, 1877
133. Zianetz István, 1908, gépkocsivezető
134. Sprez Johann, 1912

Áldozatok a madarast tanyavilágból:
1. Bartus János, 1910, földműves
2. Bárdos János, vasúti alkalmazott
3. Noll Johann, 1895, földműves
4. Papp Péter, 1914, földműves
5. Rickert Anton, 1928, földműves
6. Schneider Pál, 1902, földműves
7. Schopper Jakab, 1928, földműves
8. Weichand Michael, földműves
9. Wettstein Peter

A tavankúti áldozatok:
1. Berger Antal, 1884, róm. kát. pap
2. Dulic Pero
3. Kovac Josip, földműves
4. Tucity István, 1913, pék
5. Sevarac Nikola
6. Vakula Mihály, 1895, bognár



A györgyéni áldozatok:
1. Szél Kálmán
2. Szőke Károly, 1899, földműves
3. Szvoboda Károly, 1903, földműves
4. Téglás Béla, 1914
5. Téglás György, 1903, szobafestő

Nagyfényiek, akiket Bajmokon végeztek ki:
1. Borsos Mihály, 1916, bognár
2. Kollár Mihály, 1913, földműves
3. Kovács Oskolás Ferenc, 1904, földműves
4. Kovács Oskolás István, 1926, földműves
5. Kovács Oskolás József, 1898, földműves
6. Onhausz György ifj., 1926, földműves
7. Onhausz György id., 1897, földműves
8. Orosz György ifj., 1926, földműves
9. Orosz György id., 1900, földműves

10. Temunovic Ivan-Saftos, 1926, partizán, a VIII. Vajdasági 
Rohambrigád tagja

A pacséri áldozatok:

1. Torok Bálint, 1889, földműves
2. Szép Ferenc, 1903, földműves
3. Berkó Károly, 1906, földműves
4. Paládi Lajos
5. Bárdi Sándor
6. Szabó Lajos
7. Szabó Mihály
8. Cindel Károly
9. Cindel József
10. Kocsis János
11. Kocsis János ifj.
12. Körmendi János



13. Körmendi Péter
14. Lengyel Lajos
15. Janó Károly
16. Szemesi Károly, 1910
17. Csányi József
18. Nagy Sándor

Ismeretlen áldozatok:
1. N. N. honvéd
2. N. N. honvédhuszár
3. N. N. honvédhuszár
4. N. N. honvédhuszár
5. N. N honvédhuszár
6. N. N. csendőr
7. N. N. családapa
8. N. N. családanya
9. N. N. kb. 12 éves fiúgyermek

10. N. N. leánygyermek
11. N. N. horvát nemzetiségű személy
12. Csellár Béla, 1922, honvéd

Ártatlan áldozatok, akiknek a családtagjai később jöttr1 
Bajmokra:

1. Papp Sándor
2. Molnár Illés

A háború áldozatai:
1. Varga Boldizsár
2. Kujundzic Kiara, 1928
3. Stantic Jakov
4. Beretic Ilija, 1906, földműves

* * *



Az ártatlan áldozatok tömegsírjait sohasem volt szabad felke
resni, ott virágot elhelyezni, és kegyeletet leróni. A kommunista 
rendszerben ezt tiltották, sőt figyelték, hogy valaki felkeresi-e ezt 
a helyet. Csak egy nagyfényi asszonynak -  akinek a fia, Temuno- 
vic Ivan-Saftos, partizánként ugyancsak itt vesztette életét -  en
gedélyezték a látogatást.

A Jugoszláv Kommunista Szövetség (JKSz) egyeduralmának 
megszűnésével és a többpártrendszer bevezetésével adódott a le
hetőség, hogy az ártatlan áldozatok sírhelyét fel lehessen keresni. 
Csoportosan kegyeletadásra először 1990-ben került sor a hozzá
tartozók és a demokratikus érzelmű lakosság részvételével. Ekkor 
állítottak keresztet az Akácfánál, és helyezték el a virágkoszorú
kat, készítettek fotókat.9

Mi lett a gyilkosokkal?

Zivan Ilkin-Cedo, a VIII. Vajdasági Rohambrigád III. zászlóal
jának egyik parancsnoka, m iután, jól végezte dolgát”, másnap vo
naton Bezdánba ment, ahol német bombázás áldozata lett.

Bosko Vasilic-Pekmez, az újvidéki vágóhídon dolgozott.
Djuro Knezevic, a helység parancsnok-helyettese, Szabadkára 

került, a belügyben is dolgozott.
Pero Dulic ügyvédet, a vészbíróság elnökét megválasztották a 

Népfront bajmoki titkárának. Idegbetegként üldözési mániában 
szenvedett. Rémálmai voltak. Előbb a kötelet választotta, de le
vágták, majd a kútba ugrott és meghalt.

Marko Kujundzic, a vészbíróság másik tagja a lányához költö
zött, Újvidékre. Ugyancsak idegbeteg lett. A Duna-hídról a Duná
ba vetette magát.

9 Akkor készült az a fénykép is, ami Matuska Márton, újvidéki publicista könyvének 
a fedőlapjára került (A megtorlás napja. Fórum, Újvidék, 1991).



Ivó Pijukovic, a vészbíróság harmadik tagja szintén idegbeteg 
volt és üldözési mániában szenvedett. Egy nagy eső után, hazafe
lé menet, elesett és a pocsolyába fulladt.

Nikola Babic, a bajmoki helyi Népfelszabadító Bizottság elnöke 
is idegbeteg lett, ebbe halt bele.

Pajo Lulic, a katonai közigazgatás helységparancsnokságának 
személyzeti vezetője a palicsi Podrum-Vinoban dolgozott. Idegbe
tegségben halt meg.

Josip Kajic előbb Szabadkán, a társadalmi-politikai szerveze
tekben volt alkalmazásban, majd bankigazgató lett. Idegbetegség
ben halt meg ő is.

Stana Urbanovski-Kulic előbb a gyógyszertárban dolgozott, 
majd idegbeteg lett, rákban halt meg. Bajmokon, a Paprenyacsa 
temetőben temették el.

Visszapillantás az előzményekre

Mindenképpen szólni kell Bajmok lakosságának a magyar köz- 
igazgatás előtt és alatt (1941-1944) tanúsított magatartásáról, el
sősorban az értelmiségről. Miután a szerb lakosság egy része el
hagyta a települést, egy részét pedig Barcsra és Sárvárra (Magyar- 
ország) deportálták, a szerb tagozatokon dolgozó tanítók közül 
azokat, akik maradtak, és nem mentek Szerbiába, olyan települé
sekre helyezték, ahol szerbek éltek (Pacsér, Visnjevac stb.) Vi
szont, akik a horvát tagozaton dolgoztak, azok maradhattak 
Bajmokon, és helyben kaptak beosztást a horvát tagozatokba. 
Bajmokon maradt Vinka Buntjelic, Katica Dulic és Liza Vujevic- 
Dejanovic. Az új hatalommal magyarországi tanítók is érkeztek. 
Az iskolaigazgató a bajmoki Romoda Lajos lett, aki elrendelte, 
hogy a tanítást imával kell kezdeni. Liza Vujevic-Dejanovic nem 
így tett, a Jugoszláv Királyság himnuszával kezdte a tanítást, 
amiért Romoda igazgató többször figyelmeztette. A tanfelügyelő
ség a tanítónőt áthelyezte a Sajkás-vidékre, ahol bekapcsolódott a 
partizánmozgalomba. Közvetlenül a rendszerváltás előtt tért visz-



sza Bajmokra és azonnal illegális munkába fogott, annak egyik 
irányítója és szervezője lett.

A helyi Szent Péter és Pál apostolok római katolikus plébánia- 
templom lelkipásztori teendőit ebben az időben Hegedűs Lénárd 
esperesplébános, Jozo Pasic, Iván Benes, Kandler Mihály káplá
nok és Hegedűs Benjámin (Bénó atya) látták el.

Jozo Pasic káplán Monostorszegen született, 1913-ban. Bajmok
ra 1942-ben került. Ekkor írta meg a Krv se susi (A vér elapad) 
című könyvét. Bajmokra való áthelyezésének állítólag politikai 
háttere volt. A háború után előbb Szabadkára, majd Zágrábba 
került.

Kandler Mihály káplán Csonoplyán született, 1912-ben. Német 
nemzetiségű volt. Ennek ellenére üldözte a Gestapo. 1944 májusá
ban Zomborban, a főispáni beiktatáson részt vett a kalocsai érsek 
is, akit egy Szálasi párti egyén arról értesített, hogy aznap délután 
a Gestapo letartóztatja két papját: az apatini Berencz Adámot, a 
Die Donau című német, ellenzéki lap szerkesztőjét és Kandler Mi
hály bajmoki káplánt. A főispán beiktatása után az érsek azonnal 
Bajmokra jött és Kandler Mihályt magával vitte Kalocsára. Dél
után a bajmoki plébániára valóban megérkeztek az SS-katonák, 
de csak Bénó atyát találták, aki tudott az esetről, de azt válaszol
ta az SS-katonáknak, hogy nem tudja, hol van Kandler káplán, aki 
Vaskúton halt meg, 1975-ben.

Hegedűs Benjámin (Bénó) Szabadkán született, 1882-ben. Poli
tikailag semleges magatartást tanúsított. Rokkant volt a lábára.

Hegedűs Lénárd esperesplébános Szabadkán született, 1871- 
ben, és Bajmokon halt meg, 1944. február 19-én. 1906-ban került 
Bajmokra plébánosnak. Nevéhez fűződik a bajmoki Szent Péter és 
Pál apostolok római katolikus templom megfordítása, amely 1907- 
ben fejeződött be. Magyaron kívül anyanyelvi szinten beszélte a 
horvát és a német nyelvet. A hívőket nemzeti hovatartozás nélkül 
pártfogolta. Támogatta a Magyar Keresztes Egylet, a Horvát Ke
resztes Egylet és a német Volksbund megalakítását.



A magyar honvédok bevonulása (1941. április 12.) előtt voltak, 
akik a háborúra készültek, mások a honvédok bevonulását felsza
badulásként várták. Ezek közé tartozott az esperesplébános is. A 
háborúra készülők ötventagú határőrséget alakítottak, valameny- 
nyien francia fegyverekkel rendelkeztek. Ellen akartak állni a ma
gyar honvédok bevonulásának. Ezzel a bajmoki magyarokat is ve
szélyeztették. Hegedűs Lénárd, a fenyegetések miatt, s hogy ne 
folyjon vér, Miljkovic helyi rendőrparancsnokhoz fordult, aki biz
tosította az esperesplébánost, hogy a faluba nem jön felfegyverzett 
félkatonai alakulat. El is vonultak Szenttamásig és ott készültek 
a honvédok elleni fegyveres ellenállásra.

Bajmokra a honvédok 1941. április 12-én, délelőtt 10 óra körül 
vonultak be. Nem ütköztek ellenállásba. Az esperesplébános ma
gyar érzelmű beszédet tartott. Később, június végén, amikor a bu
kovinai székelyek betelepítése folyt, a piactéren ugyancsak hazafi
as beszédet mondott. Magatartására a misicevóiaknak több meg
jegyzésük volt, elsősorban az, hogy amikor deportálták, és a 
bajmoki vasútállomásra kísérték őket, akkor megkongattatta a 
harangot -  mint kitudódott, aznap egy halott lelki üdvéért haran
goztak Bajmokon -, valamint, Belgrád bombázásának napján 
(1941. április 6-án, virágvasárnap) a nagymisét félbeszakította, és 
kiment az utcára a német repülőket megnézni, majd visszatért a 
templomba és folytatta a misét. A háború idején emiatt többször 
megfenyegették, 1944 februárjában pedig egy ismeretlen személy 
azt üzente neki, hogy a rendszerváltás után kivégzik. Az esperes
plébános ezt nem akarta bevárni. 1944. február közepén 
Mattyasovszky Béla az orvosnál volt kártyapartin. Jelen volt még 
Schmidt Antal rőfósüzlet-tulajdonos, Rigó József orvos és Svoboda 
Antal malomtulajdonos. Miről beszélgettek kártyázás közben? So
hasem tudódott ki. Tény viszont, hogy amikor az esperesplébános 
visszament a papiakra, nagy adag gyógyszert vett be. Nagy rész
vét mellett temették el.

Iván Benes káplán Szabadkán született, 1910-ben és Szabadkán 
halt meg, 1986-ban. Politikai magatartása igencsak kifürkészhe



tetlen volt. A Vörös Hadsereg bevonulása előtt egyik megnyilatko
zása biztatónak bizonyult. 1944-ben ugyanis Bajmokon állomáso
zott egy SS-egység, hogy a Tavankút és Szabadka környéki balol
daliakat és partizán-szimpatizánsokat leleplezze. 1944. szeptem
ber 24-én 43 személyt le is tartóztattak, és a bajmoki börtönbe zár
tak. Valamennyiüket ki akarták végezni. Iván Benes káplán meg
győzte az SS-őrnagyot, hogy mindannyian ártatlanok, amit a tele
pülés lakossága is bizonyíthat. Közbenjárására a tiszt szabadon 
engedte a politikai foglyokat. Amikor bekövetkezett a rendszervál
tás 1944. október 19-én, Iván Benes káplán neve rajta volt a helyi 
Népfelszabadító Bizottság tagjainak a listáján, 1944. december 4- 
éig, amikor is a Népfelszabadító Bizottságot feloszlatták. Aláírása 
ott van azon a döntésen, amit a Népfelszabadító Bizottság ülésén 
hoztak az 1944. november 2-ai razziáról. 0  rendelte el Liza 
Vujevic-Dejanovic tanítónőnek -  aki azokban a napokban jött visz- 
sza a Sajkás-vidékről, és partizán-tevékenységgel volt megbízva -, 
hogy az atrocitások után vacsorát („halotti tort”) biztosítson a ki
végzőosztagok parancsnokainak. A kivégzett áldozatok nevét nem 
írta be a halottak anyakönyvébe, ezzel mintegy eltüntette az elkö
vetett gaztett nyomait.

A megemlékezések

A Vajdasági Magyar Demokrata Közösség (VMDK) Szabadkán 
megalakította a községi Történelmi Emlékbizottságot, melynek 
Bajmokról tagja lett Mojzes Antal, önkormányzati képviselő, Sza
kács Ferenc, nyugalmazott tanár és Halász József, nyugalmazott 
jogász. A bizottság a többi között szorgalmazta, hogy Bajmokon 
szervezzenek kegyeletadást az 1944. november 2-án ártatlanul ki
végzettek emlékére. Erre 1994. november 2-án került sor, nagy 
számban megjelent hozzátartozó, leszármazott és polgár részvéte
lével. Szabadkáról részt vett Kasza József, Szabadka polgármeste
re, Kern Imre, a végrehajtó bizottság tagja, a VMDK képviselői. Ez 
évben jelent meg Mojzes Antal: Halottak napja Bajmokon c. köny



ve is, aminek bemutatójára ekkor került sor. Ettől az évtől kezdve 
rendszeressé vált a megemlékezés.

Az 1995-ben megtartott megemlékezésen már megjelentek az 
egyház, valamint Bácsalmás képviselői is.

1996 februárjában alakult meg Bajmokon a Vajdasági Magyar 
Szövetség (VMSZ) helyi szervezete. Az alakuló ülésen részt vett 
Kasza József, a VMSz elnöke is. A megalakulást követő megbeszé
lésen Mojzes Antal javasolta, hogy a telket, amely magánkézben 
van -  Pero Dulic ügyvéd fiának, Antun Dulicnak a tulajdonát ké
pezte -, vegyék meg a helyi Dózsa György Magyar Művelődési 
Egyesületnek. Kasza József támogatta a javaslatot, és megígérte, 
hogy ennek érdekében lépéseket tesz. Már a következő nap jelen
tették Szabadkáról, hogy a földet megvásárolják. A fóldvételnél 
fontos szerepet játszott Mojzes József, a szabadkai önkormányzat 
pénzügyi osztályának vezetője, Mojzes Antal, a Dózsa György Ma
gyar Művelődési Egyesület elnöke, akik Antun Dulic földtulajdo
nossal megállapodtak az adásvételben. A Tarackos határrészben 
levő, 9532. számú kataszteri betétben jegyzett, 7136. számú par
cella -  amelynek területe 50 ár és 12 négyzetméter -  a Dózsa Ma
gyar Művelődési Egyesület tulajdonába került. 7800 dinárt fizet
tek érte. Az adásvételi szerződést Maglai Jenő bajmoki ügyvéd ké
szítette elő. A földet kezdetben Dobi János gazdálkodó, késői- 
Jámbor Árpád bérelte.

Az 1996-ban megszervezett megemlékezést már a Dózsa György 
Magyar Művelődési Egyesület saját földterületén, a három tömeg
sírnál tartották meg, november 2-án. Ott voltak a vajdasági ma
gyar politikai pártok képviselői, továbbá Kasza József, Kern Imre 
a községi önkormányzat részéről, a bácsalmási küldöttség, Tóth 
Árpád polgármester vezetésével, dr. Tóth János, belgrádi magyar 
nagykövet és mások. A tömegsírokat Kiss Antal bácskossuthfalvai 
(ómoravicai) és Tóth Árpád bácsalmási tiszteletes, Ivica Prcic 
bajmoki, Ehmann Imre szabadkai plébános szentelte meg. Megje
lent Binder Marika is Ausztráliából.



Az 1997. november 2-ai megemlékezésen már német nyelven is 
volt szertartás, és Bűn Anna németül énekelt és szavalt. Az öku
menikus istentiszteletben részt vett Kiss Antal bácskossuthfalvai 
(ómoravicai) tiszteletes, Vajda Károly bajmoki tisztelendő és 
Ehmann Imre szabadkai plébános. A Magyar Köztársaság belgrá
di nagykövetségét dr. Huszár János képviselte. Itt voltak az ön- 
kormányzat, a vajdasági politikai pártok képviselői és a bajmoki, 
valamint a környékbeli polgárok. Ebben az évben tujafákat ültet
tek el.

Az 1998. évi megemlékezéskor felállították a keresztet -  Djuro 
Varadjanin asztalos munkáját -, majd ökumenikus istentisztele
tet tartott Móricz Árpád bácskossuthfalvai és Tóth Árpád bácsal
mási tiszteletes, Bognár Attila bajmoki tisztelendő és Ehmann Im
re szabadkai plébános. Ezen, a többi között részt vett dr. Tóth Já
nos, a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövete és Hornyák János 
alezredes, katonai attasé. Kasza József, Szabadka polgármestere 
leplezte le a kopjafát, Erdős János bácsalmási fafaragó népművész 
munkáját.

Az 1999. évi megemlékezés előtt a szabadkai Tumbász József ál
tal készített virág- és koszorútartókat helyeztek el a keresztnél és 
a kopjafánál. A megemlékezésen ott volt Kóka Rozália (Bajmokon 
született, 1942-ben) székely lány. Ekkor már a horvátok is koszo
rúztak az Akácfánál.

A 2000. évi megemlékezésen megjelent Szente Károly, Madaras 
(Magyarország) polgármestere; a szabadkai székhelyű Német Né
pi Szövetség képviseletében koszorút helyezett el Weiss Rudolf el
nök és Göncő László. Scheffer Elizabet németül szavalt.

A 2001-ben is volt megemlékezés az Akácfánál.
A 2002. évi megemlékezésen Bogner István, szabadkai egyetemi 

tanár mondott beszédet. Az ökumenikus istentiszteleten részt vett 
Csányi Erzsébet, pacséri református és Tóth Árpád, bácsalmási 
tiszteletes, Kovács Ervin bajmoki tisztelendő, Ehmann Imre sza
badkai plébános. Jelent volt Kasza József, Szerbia kormányalelnö- 
ke, Pető János, a Magyar Köztársaság szabadkai főkonzulja, Kern



Imre, Egeresi Sándor, Józsa László, Szombathy Zoltán, Bús Ottó, 
Sólya Mária, Grgo Franciskovic, Weiss Rudolf, Csuzdi László és 
mások. A gyászmise után gyertyát gyújtottak és koszorúkat he
lyeztek el.

* * *

Felmerült a kérdés: miként rendezni tovább az Akácfánál levő 
Emléktemetőt? Volt olyan elképzelés, hogy kápolnát építsenek, de 
ettől elálltak, s visszatértek egy korábbi elgondoláshoz, hogy az 
Emléktemető északi részén öt méter hosszú és két méter magas 
Emlékfalat (siratófalat) emeljenek, az Akácfa és az Emlékfal, va
lamint a tujafák közé pedig 6-8 márványtáblát helyezzenek el, eze
ken feltüntetve valamennyi ártatlan áldozat nevét. Ennek az el
gondolásnak alapján Varga László szabadkai műépítész tervet ké
szített. Egy haranglábat a haranggal együtt szintén az Akácfa kö
zelében állítanának fel. Ennek tervét Horváth Lehel szabadkai fa
faragó dolgozta ki, ő vállalta a harangláb elkészítését is. A haran
got Bácsalmás önkormányzata ajánlotta fel. Ennek az elképzelés
nek egyik része már megvalósult. A harangot10 Orbottyánban, 
Gombos Miklós harangöntő készítette. Súlya 38 kg, a felirata: 
„Bajmok, 1944. nov. 2. Ártatlan áldozatok emlékére. Bácsalmás 
város adománya, 2003. IX. 2.” A rajta levő címert két angyal tart
ja. 2003. november 2-án szentelték fel. Ezen a napon 13 órakor 
Szakács Ferenc nyugalmazott tanár -  akinek az édesapja is az ár
tatlan áldozatok között van -  megkongatta, és ezzel kezdetét vet
te a megemlékezés.

* * *

A Dózsa György Magyar Művelődési Központban ’44 elnevezés
sel emlékklubot alakítottak, azzal a céllal, hogy 2004-ben, a 
bajmoki razzia 60. évfordulóján méltóképpen emlékezzenek meg 
az ártatlan áldozatokról. A terv szerint ekkorra kellene elkészül
nie az Emlékfalnak (siratófal) az áldozatok neveit tartalmazó 6-8 
márványtáblával. Négy padot is elhelyeznének, hogy a látogatók

10 Klinócki János magántemetkezési vállalkozó őrzi, alkalmanként ő helyezi fel a 
haranglábra.



megpihenhessenek. Tervezik mintegy 130 méter hosszú aszfaltos 
út építését a dűlőúton, hogy esőben is megközelíthető legyen az 
Emléktemető. A bejáratnál parkolót szándékoznak kialakítani a 
gépjárműveknek. Szó van a vízvezeték idevezetéséről is. Mementó, 
Bajmok! címmel emlékkönyv megjelentetését is előirányozta a ’44 
Emlékklub, amely a bajmoki razzia 60. évfordulójára (2004. no
vember 2.) olyanná szeretné kialakítani az Emléktemetőt, hogy a 
jövőben mindenkor ott emlékezhessünk, és emlékeztessünk arra, 
ami 1944. november 2-án történt; hogy mindenkiben tudatosodjon: 
azon a napon 193 bajmoki és környékbeli embert gyilkoltak meg a 
partizánok; hogy a hivatalos állami szervek sohasem szóltak ró
luk, s nem adtak választ a miértre; hogy az Emléktemető legyen a 
bajmoki és környékbeli demokratikus lakosság kegyhelye.

Az itteni lélekharang csengő hangja pedig hirdesse Isten dicső
ségét, szeretetét, a békét, az elmúlást, de nem a feledést.

Vándor, ha elmégy e dűlőúton, ahol az ártatlan áldozatok 
Emléktemetője van, emeld meg süveged, így tisztelegj az ártat
lan áldozatok emlékének. Utas, ha idelátogatsz, hozz egy szál 
virágot, és ródd le kegyeleted az ártatlan áldozatok előtt.



Negyvenhat év múltán
Dudás Károly

Borzasztó hosszú időnek, négy esztendő híján fél évszázadnak 
kellett eltelnie ahhoz, hogy a vajdasági magyarságot 1944 
őszén ért súlyos atrocitásokról a nyilvánosság előtt szólni 

merészeljünk; emlékezni és emlékeztetni a szörnyű eseményre. 
Nem a sorok közé rejtve, nem elharapott félmondatokkal, nem iro
dalmi művekben rejtőzködve, hanem ott a borzalmak színhelyén, 
a temerini, újvidéki, szabadkai temetők gazos parcelláin, szemét
telepnek használt temető árkaiban a bezdáni Isterbácon, 
Bajmokon a Zombori úti kukoricásban, a magányos akácfa alatt, 
amelyet a kegyetlenül kivégzettek fölé ültettek...

Megrendülve állunk a Zentai úti temető melletti nagyárokban, 
a használaton kívül helyezett vasúti sínek közelében, karnyújtás
nyira csak a szeméttelep. Felállítottuk már a kopjafát és a felirat 
nélküli keresztet, körülöttük ott világítanak a krizantémcsokrok, 
a koszorúk. Szakad az eső, de arcunkon nem csupán az csorog 
végig. Egy idős asszony hangosan felzokog, egy középkorú férfi 
távolabb húzódik tőlünk, hátat fordít: széles vállát rázza a 
zokogás. Az egyiknek a férje, a másiknak az édesapja fekszik itt 
valahol. Valamelyik hosszú tömegsírban, amely felett besüppedt a 
föld. A több száz, egyesek szerint több ezer ártatlanul kivégzett 
között. Gyertyát gyújtunk: gyertyánkat, bárhogyan is zuhog, nem 
oltja el az eső... Itt voltak felállítva a géppuskák, meséli akadozva 
az egyik szemtanú, s velük szemben, ott a partoldalban álltak a 
szögesdróttal összekötözött megriadt emberek...



S Bajmokon is, a faluszéli kukoricásban, amíg az 1944 feliratú 
kereszt alá odahelyezzük a virágainkat és gyertyáinkat, elered az 
eső. Az időjárás kegyesebb a hatalomnál: megsiratja a halottakat. 
Egy micisapkás öregember reszket mellettem: őt a kukoricás 
szélénél hazaengedték... Ismerőse volt tán a gyilkosok között... 
Tizenhét és fél éves volt akkor... Legalább százhatvanan fekszenek 
itt szerteszét, suttogja rekedten. A földekről szedtek össze ben
nünket, a házakból rángattak ki... A légynek se ártottunk soha...

Olvasom Olajos V. Mihály visszaemlékezéseit a Magyar Szóban. 
Veljko Vlahovic húsz esztendővel ezelőtt azt mondta neki: korai 
még ezekről a dolgokról nyíltan beszélni. Amikor fél évvel ezelőtt 
a VMDK a Vajdasági és Szerbiai Tudományos és Művészeti 
Akadémiához fordult, indítványozva, hogy vizsgálják ki a második 
világháború idején végrehajtott atrocitásokat, közöttük a vajdasá
gi magyarok ellen negyvennégy őszén elkövetett bűntény 
körülményeit is, hónapok múlva körülbelül ezt a választ kapta: 
majd ha eljön az ideje, sort kerítenek erre is. Igen: korai még. 
Hiszen alig negyvenhat év múlott el azóta. Esetleg élnek még az 
egykori elkövetők, s ennek a kiteregetése bizonyára megrázkód
tatásokat okozna nekik. Majd egyszer, ha eljön az ideje...

A vajdasági magyarság mélységesen elítéli a Horthy-fasiszták 
újvidéki vérengzését, az ott ártatlanul kivégzetteket a saját halot- 
taiként gyászolja. Ennek közvetlenül a háború befejezése után, s 
azóta is több alkalommal tanúbizonyságát adta. Éppen ezért 
értetlenül és megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy azok, akiknek ez 
a dolga volna, negyvenhat hosszú év után sem tartják szükséges
nek negyvennégy őszének kegyetlen atrocitásairól szólni, az akkor 
történteket a helyükre tenni. Hallgassunk róla és akkor meg sem 
történt?! A jugoszláv közvéleménynek alig van tudomása 
negyvennégy őszének borzalmairól. Amikor bosszúból, megtor
lásként az újvidéki hideg napok idején kivégzettek sokszorosát 
pusztították el a legkegyetlenebb módon, minden bírósági ítélet 
nélkül. Több ezer -  egyes itthoni és nyugati adatok szerint több 
tízezer -  civil polgárt, akiknek egyetlen bűnük az volt, hogy ma



gyarok voltak. S lám, amikor a Vajdasági Magyarok Demokrati
kus Közössége negyvenhat év múltán első ízben nyilvánosan is 
megemlékezett az ártatlanul kivégzettekről, Újvidéken, az 
egyébként teljesen elhanyagolt és szinte megközelíthetetlen régi 
katonai temetőből az „illetékesek” bürokratikus előírásokra 
hivatkozva nagy gonddal eltávolították a kegyelet keresztjeit. De 
ezek az „illetékesek” -  a hatalom képviselői -  másutt is gyanak
vással szemlélték a VMDK halottak napi megemlékezéseit. 
Negyvenhat esztendőnyi békés együttélés sem volt elegendő 
ahhoz, hogy nyíltan szembenézzünk egymással s önmagunkkal, 
hogy rendezzük végre közös dolgainkat?

* * *

Halottaink
Hosszú évekig lopva gyászolhattuk őket, nagy titokban vittünk 

virágot a sírjukra. Ha egyáltalán tudtuk, hol a sírjuk. A karácsony 
meghittsége, a húsvét borzongtatóan szép szomorúsága után a 
halottak napja gyászát is elvette tőlünk az elmúlt negyvenöt esz
tendő. Szerbiában a halottak napja még mindig nem állami ünnep.

Szerencsére az emberek már régóta nem az államilag 
szerkesztett naptárhoz igazodnak, hanem ahhoz a másikhoz, 
amely a lelkűkben szerkesztődött. November elején virágba borul
nak temetőink, sápadt gyertyafény önti el a halottak kertjét. 
Szüleikre, nagyszüleikre, gyermekeikre, közeli és távoli hozzátar
tozóikra emlékeznek az emberek, ki-ki sorsának alakulása szerint. 
Egy túlvilágra költözött kisközösségre, amely nélkül mi itthon 
maradottak egészen mások volnánk, mint amilyenek vagyunk, a 
mi sorsunkat odaátról ők is irányítják. Összetartozunk.

Ezen is elgondolkodunk, amíg krizantémcsokorral a kezünkben 
itt állunk a sírhalmuk felett, vagy gyertyát gyújtunk a fejfájuknál, 
és kegyelettel rájuk emlékezünk.



Azokra is emlékezünk, akiknek sem sírhalmuk, sem fejfájuk 
nincs, akiknek a csontjai szerteszét hevernek. Temetőárkok, kuko
ricaföldek, gazos parcellák, csatornapartok, birkalegelők mélyén. 
1944 tragikus őszének több ezer ártatlanul kivégzett halottjára. 
Helyezzünk oda a kukoricaföldekre, a gazos parcellákra, a 
temetőárkok, csatornapartok, birkalegelők szélére legalább egy 
szál krizantémot. Bezdánban, Temerinben, Martonoson, Adorjá
non, Szivácon, Szabadkán, Bajmokon, Csúrogon, Zsablyán... s 
emlékezzünk rájuk. Akiknek egyetlen bűnük volt, hogy magyarok 
voltak. Mi igazán megtehetjük, hiszen 1942 hideg napjainak ártat
lanul kivégzett halottairól is emlékezünk. Ok is a mi halottaink. 
De engedtessék meg nekünk, hogy negyvenhat hosszú év után 
végre nyíltan meggyászolhassuk negyvennégy őszének ártatlanul 
kivégzett magyar halottait is, virágot hozzunk jeltelen sírjaikra. 
Ne kelljen éjjel jönnünk, tolvajként lopakodva, hogy aztán hajnal
ban itt világítsanak krizantémjaink a gazos parcellákon, a 
temetőárkokban...

A halottakat el kell temetni. A görög tragédiák legsúlyosabb 
konfliktusa, hogy a halottat nem engedi eltemetni a hatalom. 
Temessük el végre halottainkat, és gyászoljuk meg őket méltókép
pen. A gyász pillanataiban gondolatainkat ne a bosszú irányítsa, 
hanem a megbocsátás és az emlékezés.

Nyugodjanak békében, szegény halottaink!
(Elhangzott 1990. november 1-jén, Bajmokon, az Akácfánál.)

* * *

Tisztelt vendégek, ártatlan áldozatok 
hozzátartozói és utódai! 

Bajmok polgárai!
Megemlékezésre gyűltünk össze, a nagybetűvel írt, vén, csap

zott Akácfánál, ahol 1944. őszén magyarokat és németeket



végeztek ki ártatlanul. Ez a parcella, ahol állunk, kegyhely lesz a 
hozzátartozók, rokonok, ismerősök és a demokratikus érzelmű 
lakosság számára. Lehajtott fővel, némán, mint amilyen néma ez 
a három sírgödör, állunk őseink sírhantja felett, és emlékezünk! 
Emlékezünk a halottak napján a halottainkra.

Bajmokon a halottak napja egy szörnyű esemény évfordulója is. 
1944. november 2-án ezen a helyen mintegy 150-200 bajmoki, pa- 
cséri, györgyéni, tavankúti és nagyfényi személyt végeztek ki, 
zömmel magyarokat és németeket. Ez a nap, november 2-a, az itt 
lezajlott razzia, a magyarság és az ártatlan áldozatok ellen 
elkövetett esztelen terror és a népirtás napja volt. Az ártatlan 
áldozatok között volt napszámos, földműves, iparos, hivatalnok, 
gazdálkodó és diák. Az áratlan áldozatok között van 16 éves 
béreslegény, 17 éves diák és 67 éves földbirtokos. Egy bűnük volt, 
hogy magyarok voltak. Egy ártatlan áldozatnak azt is „bűnéül” 
rótták fel, hogy vasutas egyenruhát viselt. Kevés az olyan bajmo
ki magyar család, amelyet, a razziát megelőző napokban, ilyen
olyan módon, ne zaklattak volna, ne félemlítettek volna meg. 
Mindenek előtt a helyi Népfelszabadító Bizottság által összeállí
tott kivégzési listára, a férfiak bujdosásra kényszerülésére, a nem 
szláv lakosság fenyegetésére és a kivégzett ártatlan áldozatokra 
gondolok. A legfájóbb, legérzékenyebb, legkilátástalanabb 
helyzetbe az itt kivégzett ártatlan áldozatok családtagjai kerültek.

Emlékezzünk! A naptár 1944. november 2-át mutatott. A 
faluban vészjósló hangulat uralkodott. Pattanásig feszültek az 
idegek. Sötét felhők tornyosultak a falu fölött. Sokan tudtak a 
razziáról, hiszen néhány nappal előbb érkezett meg a faluba egy 
partizánegység és egy partizánbrigád zászlóalja, a szörnyű tett 
végrehajtására. Ok, a bajmoki népőrség, a helyi aktivisták (utcai 
biztosok) és a más bennfentesek segítségével, a vadászoknál 
szokásos hajtóvadászatszerűen gyűjtötték össze a nem szláv, főleg 
magyar és német férfiakat. Hosszú volt a sor. A védtelen és ártat
lan embereket a községházára és a Berger-féle iskolába hajtották.



1944. november 2-a Bajmok történetének legsötétebb napja. 
Egész nap zuhogott az eső, talán az Isten így akarta megakadályoz
ni a tömeggyilkosságot. Késő este az Akácfa felől gépfegyverro
pogás és puskalövések hallatszottak. Minden magyar családban ez 
rossz sejtést keltett. A legrettenetesebb gondolat pedig azokban a 
családokban vetődött fel, ahol az apa, a testvér vagy a fiú nem tért 
vissza, miután bekísérték kihallgatásra. A családtagok, a feleség, 
az idősebb gyerekek hajnalban a lövések irányába indultak. A 
jelenlegi Strossmayer és a Zombori úton mentek, a vércseppek az 
elhagyott ruhadarabok, kabátok, sapkák, cipők nyomában. Az 
ártatlan áldozatok ilyen módon adtak jelt magukról. Amikor a 
gyilkosság színhelyére értek, ahol most vagyunk, szörnyű látvány 
tárult az özvegyek, árvák elé. Három sírgödröt láttak. Körülöttük 
ruhadarabok, lábbelik. A mélyből még lélegzést is hallani lehetett. 
Mindenütt vértócsa volt. Az ideérkezett emberek sírtak, 
jajveszékeltek, azt kiáltották: „Gyilkosok, mit tettetek?” A 
elkövetők partizánok voltak, akik felszabadítóknak nevezték 
magukat. Gyilkosok voltak. Ártatlan embereket gyilkoltak meg, 
azokat, akiknek csak egy bűnük volt, hogy magyarok voltak. A 
rémtett elkövetői másnap vonattal Zombor felé vették útjukat.

A szörnyű tett bajmoki elkövetői, a vészbíróság tagjai, azóta 
Isten ítélőszéke elé kerültek.

Áldozatok azok az édesanyák, nagymamák, feleségek is, akik 
felnevelték gyerekeiket. Ma már kevesen vannak közülük az élők 
sorában. Legyen áldott munkájuk és emlékük!

A hozzátartozókban, a bajmoki polgárokban nincs bosszúvágy. 
Nincs bennük a számonkérés gondolata, hanem csak a megem
lékezésé. A becsületes kegyeletadásé.

A hozzátartozóknak, rokonoknak, ismerősöknek, jó barátoknak 
és a demokratikus érzelmű lakosságnak nem szabad elfelejtenie 
az itt történt véres eseményt, de kötelessége emlékezni, és 
emlékeztetni erre a véres eseményre, hogy soha többé ne ismétlőd
jön meg. A bajmokiaknak fel kell ismerniük a történelmi pillana



tót, hogy nemcsak becsületbeli dolog, hanem kötelesség megem
lékezni az ártatlan áldozatokról.

Béke poraikra, dicsőség emléküknek!
(Mojzes Antal beszéde, elhangzott 1995. november 2-án, Bajmokon, az Akácfánál.)

* * *

Tisztelt megjelentek, 
tisztelt velünk együtt érzők!

Kereszttel és kopjafával jelöltük meg ezt a helyet.
A kopjafán a követező felirat olvasható: „1944 ártatlan 

áldozatai emlékére”.
Vajon kik ezek az ártatlan emberek? És valóban ártatlanok?
Félévszázada nyomaszt bennünket, hozzátartozókat, ez a 

kérdés.
Azok, akik előidézték, a kérdésre soha nem adtak választ, hogy 

bűnösek voltak, sem arra, hogy ártatlanok.
Engedjék meg, és ne vegyék rossznéven, hogy édesapánk esetét 

idézzem fel, a sok hasonló történet közül.
1944 őszén, amikor a Vörös Hadsereg katonái átvonultak 

Bajmokon, azt követően bizonyos nyugalom uralkodott. A község
ben helyi őrség alakult. Az emberek végezték a mindennapi 
munkájukat. A parasztok a háborús események miatt elmaradtak 
a földek megművelésével, ezt igyekeztek pótolni. Kukoricát törtek, 
búzát vetettek, szüreteltek. Mi tanyán laktunk, a kukoricát 
leszedtük, a búzát elvetettük, így édesapám egyik nagybácsinkhoz 
ment szüretelni.

Várandós édesanyámmal, kétéves testvéremmel és velem, a 12 
évessel, odahaza voltunk. Délután 2-3 óra körül lovas kocsival 
megjelent 5-6 partizán. Azt kérdezték, ki lakik itt? Hány éves a 
gazda? És hol van? Édesanyám megmondta, hogy Szakács József, 
39 éves, és szüretelni ment Tavankútra. Bementek a lakásba, 
házkutatást végeztek, majd mielőtt távoztak volna, azt mondták,



hogy édesapám, ha hazajön, azonnal menjen a községházára, 
jelentkezzen, mert ha nem, ők visszatérnek, és minket le fognak 
lőni.

Édesapám késő este érkezett haza, és amikor megmondtuk, 
hogy milyen üzenetet hagytak a partizánok, azt mondta anyám
nak: „Mivel későn van, és a kijárási tilalom is megkezdődött, ha 
most megyek, lelőnek az úton. Majd holnap reggel jelentkezem.”

Reggel felkészült és elment jelentkezni. Az úton egy utcabeli 
partizán megszólította: „Hova megy, Józsi bácsi?” „Megyek a 
községházára jelentkezni.” „Menjen maga vissza! Menjen csak 
haza!” -  mondta a fiatal bunyevác partizán. Az édesapám még visz- 
szafelelt: „Ha már elindultam, bemegyek, jelentkezem, nehogy 
valami baj legyen, mert nagyon ráparancsoltak a családra, hogy 
jelentkezzem.”

Többé nem láttuk, nem jött haza.
Hol van? Ma sem tudjuk. Talán itt, ezekben a tömegsírokban. Ki 

tudja. Senki nem vállalta, hogy megmondja, mi történt, hová tűnt 
a többi társával. Sohasem mondták, hogy bűnös volt, de azt sem, 
hogy ártatlan.

1962-ben örökösödés miatt édesapánkat holttá kellett nyilvání
tani. Két tanúval, akik ismerték az apámat, mentünk a bíróságra. 
A kérdésre, hogy hol van az apán, azt felelték a tanúk, hogy a par
tizánok elvitték és kivégezték. Arra a kérdésre, hogy: „Honnan 
tudják?”, a felelet az volt, „így mondják”. A bíróságnak ez a kije
lentés nem jelentett bizonyítást. Beírták: „Eltűnt.”

Édesapám nem volt sem Imrédy-, sem Szálasi-féle pártban, sem 
turáni vadász. Hát akkor mi volt bűne? Az, ami 1944 őszén nagy 
„bűn” volt, hogy valaki magyar vagy német.

Mától kezdve ez a kopjafa és kereszt ártatlanságukat igazolja.
Nyugodjanak békében!
(Szakács Ferenc, nyugalmazott bajmoki tanár beszéde, elhangzott 1998. november 2- 

án, Bajmokon, az Akácfánál.)

* * *



Tisztelt jelenlevők, 
emlékező gyülekezet!

57 évvel ezelőtt ezen a helyen szörnyű tragédia történt. 1944. 
november 2-án, éjjel, a Berger-féle iskola udvarában magyar és 
német embereket, férfiakat dróttal kötöztek össze, és úgy terelték 
őket ide a Zombori kövesúton. Útközben az elhagyott cipők, sálak, 
sapkák, szemüvegek jelezték a vesztőhelyre vezető utat. Sötét, 
hideg esős idő volt. Itt három nagy gödör várta őket, és 
megkezdődött az öldöklés. Ez nem kivégzés volt, mert gépfegyverrel 
lőtték a magatehetetlen embereket. Kit hogy talált el a golyózápor, 
volt, aki csak megsérült, úgy esett a közös sírba. A sírokat betemet
ték egy vékony földréteggel. Másnap jöttek a szülők, a feleségek, a 
testvérek, a gyerekek, de csak vérrel körülvett három nagy 
tömegsírt találtak. Néhol ruharészeket lehetett látni a sírokból.

Hivatalosan senki nem adott magyarázatot, mi történt, kik van
nak a sírokban, hányán vannak az áldozatok!

Ezeket az embereket eltüntették. Semmilyen névsor, semmilyen 
ítélet nem maradt, amely igazolná bűnösségüket, vagy ártatlanságukat.

Ezt nem lehet elfelejteni.
Próbálunk megbocsátani, de kinek? Nem kért tőlünk bocsánatot 

senki. A hatalom úgy tekinti, mintha ez meg sem történt volna!
Az utóbbi időben vannak, akik megpróbálják igazolni magukat, 

hogy nekik semmi közük nem volt ezekhez az eseményekhez, nem 
tapad vér a kezükhöz.

Mi emlékezünk!
Számunkra már az is eredmény, hogy ezt a helyet megjelöltük 

és halottainknak megadhatjuk a végtiszteletet.
A világnak, az utókornak azt kívánjuk, hogy soha többé ne for

duljon elő hasonló tragédia!
Az itt levő, ártatlanul kivégzett áldozatok nyugodjanak békében!
(Szakács Ferenc, nyugalmazott bajmoki tanár beszéde, elhangzott 2001. november 2- 

án, Bajmokon, az Akácfánál.)



Tisztelt gyászoló gyülekezet!

Köszöntőm Önöket, a demokratikus érzelmű polgárokat, akik 
eljöttek az Akácfához, hogy kegyelettel megemlékezzünk az ártat
lan áldozatokról.

Azért jöttünk össze az Akácfaként ismert, az 1944-ben kivégzett 
ártatlan áldozatok kegyhelyénél, hogy a három sírgödörben 
nyugvó ártatlan áldozatokról ma, a halottak napján, a bajmoki 
razzia 59. évfordulóján lerójuk kegyeletünket. Ők valamennyien, 
193-an, mártírok, temetetlen halottaink. Lelki üdvükért sosem 
szólt a harang.

Bácsalmás és Szabadka önkormányzatának, a bajmoki helyi 
közösségnek és Klinócki János, bajmoki magántemetkezési vál
lalat tulajdonosának a jóvoltából temetetlen halottainkért a 
tömegsír helyén ma megkondul a lélekharang.

A haranglábat Horváth Lehel szabadkai építészmérnök tervei 
alapján, és a szabadkai önkormányzat anyagi támogatásával a 
szabadkai Etnokamp készítette el. A bajmoki helyi közösség 
felkérésére Bácsalmás önkormányzata adományozta a harangot, 
ami az őrbottyáni Gombos Miklós, aranykoszorús harangöntő 
remek munkája. A szükséges építőanyagot a bajmoki helyi közön
ség bocsátotta rendelkezésre. A munkálatokat Klinócki János 
irányította és végezte, Jágity Martin kőművesmester segítségével. 
Valamennyiüknek köszönet érte. Köszönet Önöknek is, hogy eljöt
tek, és itt vannak a megemlékezésen, amikor az ártatlan áldoza
tok lelki üdvéért 59 év után megszólal a harang -  a lélekharang.

Arról, ami az 1944. november 2-át megelőzően, november 2-án, 
és azután Bajmokon történt, nevezetesen, hogy a Vörös Hadsereg 
katonái átvonultak ezen a vidéken, s őket követték a partizánok, 
hogy Tito rendeletet adott ki Versecen a katonai önigazgatás 
bevezetéséről, és a megbízott Rukavina tábornoknak szabadkezet



adott, itt-ott még szó esik a történelemkönyvekben, de arról, hogy 
a trianoni határok sértetlenek maradtak, hogy november 2-án 
milyen véres események zajlottak le Bajmokon, és másutt, egy 
történelemkönyvben sem tesznek említést. Nincs szó a népirtás
ról, az ártatlan emberek tömeges meggyilkolásáról, területek 
etnikai megváltoztatásáról.

Az 1944. november 2-án Bajmokon lezajlott vérengzés szín
helyét az Akácfa őrizte meg, felkiáltójelként, s adta később 
tudtára országnak-világnak, hogy ezen a helyen magyarokat és 
németeket végeztek ki a partizánok ártatlanul. Az Akácfa mellet
ti lélekharang érces hangja viszi majd attól kezdve messzi 
vidékekre, a tengerentúlra is, a legyilkolt nagyapák, apák és iíjak 
utolsó segélykiáltását és sóhaját szeretteikhez.

Legyen ez a lélekharang, és érces hangja, akárcsak az Akácfa 
volt évtizedeken át, tisztelgés az ártatlan áldozatok emlékének, az 
emlékek őrzésének és ápolásának, felhívás a mindenkori generá
ciónak arra, hogy soha többi ne történjenek meg olyan események, 
mint 1944. november 2-án Bajmokon. A harang, és érces hangja 
szolgálja ugyanakkor a megbékélést, az egymás és a másság tisz
teletben tartását, a történtek által okozott feszültség feloldását, 
hirdesse a békét és Isten igéjét.

Vándor, ki elmégy ezen a dűlőúton, emeld meg süveged az ártat
lanul kivégzett polgárok tiszteletére, és emlékezz tiszta és becsü
letes múltukra!

Béke poraikra! Emlékük legyen örök!
(Mojzes Antal beszéde, elhangzott 2003. november 2-án, Bajmokon, az Akácfánál, a 

harangláb és a lélekharang felállításakor. A megemlékezésen a bajmokiakon kívül pa- 
csériak, nagyfényiek, bácsalmásiak, szabadkaiak és budapestiek is megjelentek.)

A megemlékezéseken kezdettől fogva Mojzes Antal mondott beszédet. Saját alkalmi verseivel 
Nagy Vilma (Szabadka) lépett fel, verseket Némedi Imre (Szabadka), Nagy János, Bűn Anna sza
valt, visszaemlékezést Szakács Ferenc tartott. Az utóbbi években fellépett a Dózsa György Magyar 
Művelődési Egyesület Búzavirág vegyes kórusa. Minden évben Szabadka önkormányzata, a vajda
sági magyar pártok, a Vajdasági Horvátok Demokrata Pártjának, a Német Népi Szövetségnek a ve
zetői, a pacsériak, némely esetben a nagyfényiek helyeztek el koszorúkat. Gyertyagyújtás is volt. 
Minden megemlékezés után a Dózsa György Magyar Művelődési Központba gyászülésre hívták meg 
az Akácfánál megjelenteket.



Erdős János, bácsalmási fafaragó, népművész, aki a kopjafát készítette



Keresem az apám sírját
TELEKI Júlia

Keresek egy sírt, egy eldugott temetőt, 
Ahol nincs fejfa, ahol nem nyílik virág. 
Valahol ott, nem messze innen, 
nyugszik az édesapám.

Vajon hány árva mondja ezt, 
és hány anyának fáj?
Hisz környékünkön, negyvennégy őszén, 
úr volt a gyűlölet, és aratott a halál.

Annyi ember, annyi fiatal, 
ki nem ölni, de dolgozni 
és élni akart, 
meghalt, csak azért, 
mert nemzetisége magyar.

Talán egyszer nem lesz majd gyűlölet, 
helyette győz az ember iránti szeretet. 
Talán eljön az idő,
mikor feltárul minden eldugott temető, 
és ég majd gyertya, nyílik majd virág 
apáink eldugott sírján.

(Keresem az apám sírját -  Visszatekintés a múltba c. kötetből.
Teleki Júlia vallja magáról: 1943-ban születtem Csurogon. Nem voltam még egy éves, 
amikor édesapámat elhurcolták. Soha többé nem jött vissza. Kivégezték. Bűne csak egy 
volt: magyarnak vallotta magát. Ennek köszönhetem, hogy nekem nem adatott meg a 
kedves, meleg szó: ÉDESAPÁM kimondása.)



Bajmoki Akác
NAGY Vilma

Milyen öreg, milyen vén vagy 
Te, Bajmoki Akác. Törzsed kérges, 
Koronádon az idő nyomot hagy,
Vég ágaid már alig leveles.
Öreg vagy s lassan haldoklasz.
Mégis tovább dacolsz az idővel.
Tavasszal új ágat hajtasz,
Bizonyságul, győzöd még erővel.
Véres verejtéket takargatsz 
A drága ősi anyafólddel,
Fájdalmas emlékeket ringatsz 
Viharvert agg életeddel.
Újraéled egy kép, ahol virrasztasz. 
Megkínzott emberek, hajlott fejjel, 
Golyózápor, vér, sikoly s halál. 
Kegyetlenséggel teli őszi éjjel.
Félholtan estek gödörbe a kínzottak,
Még bennük volt az életjel.
Ők, a Mártírok, segélyért kiáltottak.
A szörnyű halál küzdött az élettel.
Majd „Mások” rájuk földet dobtak.
Ártatlan szívük megtelt csönddel,
Lelkűk zúgó széllel, az égbe vándoroltak 
Egy kegyetlen, rémes őszi éjjel.
Mondd, Bajmoki Akác, mit hallasz?
Lentről a holtak mit üzennek?
Síró özvegyeknek, árváknak mit mondasz? 
Az 1944-es őszi éjjel, marad a történelemnek!

(Elhangzott 1996. november 2-án, Bajmokon, az Akácfánál.)



Lobogjatok gyertyalángok
Szóljatok csak harangok,
Most, mindenszentek estéjén.
Még élnek bennünk a kedves hangok, 
Ma is, a fájdalomnak ünnepén.

Szóljatok csak harangok,
A csontos rejtelmes mezején,
Vagy ahol a nyugtalan hullámok 
Takarnak, Tisza és Duna mélyén.

Szóljatok csak harangok,
Az ismeretlen hantok földjén,
Ahol csak gaz nő és ballangók. 
Valahol ott, a „fájdalom-hegyén” 
Jött a félelem, a fegyverropogások,
A haldoklók jaja, gödrök szélén.
Ott pihennek ők, az ártatlanok. 
Gyászunk fenn lobog Isten egén 
S velünk könnyeznek a csillagok, 
Most, halottak napja estéjén.

Szóljatok csak harangok 
Szerte, a világ minden földjén. 
Szívekből múljanak a haragok, 
Félelem remeg a fájdalom könnyén.

Szóljatok csak harangok,
Messze szálljon békéltető hangotok. 
Éljenek, lobogjanak a gyertyalángok 
Holtakért, s a békéért a világon.

(Elhangzott 1997. november 2-án, Bajmokon, az Akácfánál.)



Bajmok, 1944. november másodika

Elszáll feletted is az idő, Bajmoki Akác, 
s már a madárdalra sem reagálsz.
Csak állsz egymagádban a szántón,
Hol harangzúgás is ritkán hallik e tájon.

Rokkant koronád az évek terhét alig bírja, 
Mégis, reád van bízva a MÁRTÍROK sírja. 
Töredező ágaid sokszor tépázza a vihar,
De gyökered erős, mely örök emléket takar.

Ismét előtted állunk, Bajmoki Akác,
Az 1944-es, véres őszre emlékezni.
Hajtott fővel, mindannyiukért imádkozni. 
Emlékeinkben feltámad a szörnyű múlt,
Ahogy a sok
Meggyötört ember a gödrökben egymásra hullt.

Az asszony, kit hajánál fogva kínoztak,
S a bíró, akit elevenen megnyúztak.
A férfi, akinek egyik szemét kinyomták,
Es a faluháza,
Hol kíméletlenül a halált osztották.

Sötét éjben,
Zuhogó esőben botorkáló emberek,
S a vesztőhelyen ropogó fegyverek.
Öldökléskor, a felvillanó traktorlámpa fénye, 
Kit nem a golyó, azt ásó-lapát lökte gödörbe.

Majd szívet tépő
Hangzavar, jajgatás, fuldokló hörgés.



S még egy utolsó szó a
Feleség, gyermek szólítása, segélykérés.
„Magyarok, hun vattok? Segíccsetek!”

Akiket szólítottak, azok nem mehettek,
Sírt szíviik-lelkük, de nem segíthettek.
Lassan csönd lett a bajmoki határban,
Szörnyű borzalmak fölött az ég sírt bánatában.

(Elhangzott 1998. november 2-án, Bajmokon, az Akácfánál.)



Emlékezzünk!

Istenem, hát miért remeg ajkunk,
Ha 1944-es esztendőről hallunk?
Miért lüktet bennünk a fájdalom,
A véres őszi napok, a sok jeltelen sírhalom? 
Emlékezzünk!
„Azon a kegyetlen őszi éjszakán, 
a megrémült falu határán.
Bajmok hajdani búzaföldjén,
Ártatlan áldozatok kivégzése történt.
Három nagygödör lett sírhelyük,
Melybe élve
S halva hullott megkínzott testük.
A halál útját
Ruhadarabok és lábbelik jelezték,
Családnak s utókornak ez sajgó emlék.”

E mártírok felett nincs sírhalom,
Csak fegyverek okozta fájdalom.
Itt, egy öreg akác s kopjafa áll emlékül, 
Máshol tüske virágzik, vagy gally zöldül.

Ma, halottak napján 
Az ártatlanokra is emlékezünk.
Érettük imára kulcsoljuk két kezünk.
Itt, e csontok felett még a vihar is lágyan jár, 
Halkan, szomorúan dalol a madár.
Ha leszáll a csendes est homálya,
Könnyű gyászlepel
Borul az ártatlan áldozatok birodalmára.
Majd könnyharmat
Hull az öreg akác- s a kopjafára.



A hideg, szeles éjszakában 
Piciny gyertyák, reszkető fény lobban.
S mint az élet, egy pillanat, és kialszik, 
A sötét csendben minden megnyugszik.

(Elhangzott 1999. november 2-án, Bajmokon, az Akácfánál.)



Bajmoki ősz

A félelem s a fájdalom,
Mint egy
könnytelt árnyék az éjszakában, 
Földünkre ereszkedik köd alakjában. 
Úgy ölel meg mindent, hidegen, 
mint szívünket a halálfélelem.

Ma, a fájdalmak 
S halottak napján eljöttünk újra, 
Mártírjainkra emlékezni és a múltra.

Pár szál virággal kezünkben, 
itt állunk a hideg őszi szélben. 
Három nagy sírgödör mellett, 
s a porladó csontok felett.
Tudjuk, a történteket könyvek őrzik, 
Szívünk mégis fáj, lélekből vérzik.

Mert feledni? Azt nem lehet!

Ó, ti gyilkos kezek, 
hát mit tettetek!?

1944. novemberi éjszakában, 
ártatlanokat miért küldtetek 
halálba?
Lelkűnkben még él a régi kép, 
mely újból s újból életre kél:

A kínok kínjaiban szenvedő 
Emberi árnyékok, hangjuk remegő.



Majd görcsbe szoruló sápadt ajkak,
Kétségbe esett segélyt kérő szavak.
A gödrök mélyén hörgő félholtak, 
lelkekkel égbe szálló fájdalmak.
S azok a fölhorkanó lovak,
Melyek a gödröknél nem akartak 
szántani, csak toporzékoltak.
A halál szagától rémülten 
ágaskodtak,
messziről kerülték e tömegsírokat.
A lovak még sokáig így tiltakoztak.

Nem, ezt feledni nem lehet!

Ma, halottainkért szólnak a harangok, 
nekik nyílnak a szép krizantémok,
Értük reszket minden gyertyaláng, 
s a lelkűk nyugalmáért száll imánk.
0, Istenünk,
Ki oly hatalmas vagy felettünk.
Adj nyugalmat élőknek és holtaknak, 
adj nyugalmat az egész világnak.

(Elhangzott 2000. november 2-án, Bajmokon, az Akácfánál.
Nagy Vilma Kanizsán született 1936-ban. Édesapja 1944 őszén Martonoson a kivég
zendők listáján szerepelt. Úgy menekítették ki.)



Képek a korábbi megemlékezésről
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