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Kovács Nándor 

A magyar holokauszt Délvidéken 

A délvidéki magyar áldozatokra emlékeztek a Szent István-bazilikában 

A hatvan évvel ezelőtti délvidéki vérengzés magyar áldozatai között nagyon sok 
pap is volt. Az akkori Kalocsai Főegyházmegyéhez tartozó részek áldozataiért éppen 
ezért a délvidéki paptestvérek: Sztrikovics János újvidéki főesperes, Savelin Zoltán 
martonosi plébános, valamint Bogdán József törökkanizsai plébános segédletével 
Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek mutatott be szentmisét, hogy együtt 
imádkozzunk a kegyetlen kor áldozataiért, máig temetetlen halottainkért. 

"Imádkozzunk szeretteinkért, azokért, akiket Délvidéken az egész magyarság 
elveszített" - adta meg a november 28-án a Szent István-bazilikában bemutatott 
szentmise indíttatásának okát Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, 
Magyarország prímása. A szentmisére mintegy háromszáz délvidéki zarándokolt el, 
de ott voltak azok a testvéreink is, akiket a kilencvenes évek esztelensége 
kényszerített távozásra, akárcsak azok a nemzettestvérek, akik felelősséggel vannak 
a magyar nemzet egésze iránt, éljenek azok bárhol az elszakított területeken. 

"Hatvan esztendővel ezelőtt apokaliptikus idők jártak a Délvidéken, a magyarság 
és a németség soraiban. Egy év leforgása alatt több tízezer honfitársunkat ölték meg, 
köztük sok egyházi személyt is, akik akkor a kalocsai érsekséghez tartoztak. Ma is 
élnek még olyan atyák az érsekségen, akik tanúi voltak az akkori időknek, de nem 
szívesen beszélnek róla, mert szörnyű volt az a sokk, az a mérhetetlenül nagy 
megtorlás, amit akkor át kellett élniük. Az az ördögi az egészben, hogy erről szinte 
1990-ig nem is lehetett beszélni. A magyar társadalom semmit sem tudott arról, hogy 
volt magyar holokauszt is, és ártatlan áldozatainak számát csak megbecsülni tudjuk. 
Az Úr Jézus nem a nem, hanem az igen - az Atya akaratára. Az összetartozás 
gyógyítására igennel kell felelnünk, mert a megosztott bánat felére csökken, a 
megosztott öröm viszont megduplázódik! - hangsúlyozta beszédében a kalocsai 
érsek, utalva a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia népszavazásra vonatkozó 
felhívására. 

"Hatvan évvel ezelőtt is csak az egyház volt mellettünk, magyar keresztények 
mellett a Délvidéken" - mondta a szentmise végén Sztrikovics János, megköszönve a 
zarándokoknak és a papi résztvevőknek a közös imát. 
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