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E S E M É N Y T Á RE S E M É N Y T Á R

Teleki Júlia óbecsei bé-
keharcos, az 1944/45-ös 
magyarellenes atrocitások 
csúrogi túlélője, négy, erről 
a témáról szóló könyv szer-
zője volt a Rákóczi Szövet-
ség magyarkanizsai helyi 
szervezetének a vendége a 
József Attila Könyvtár Koncz 
István-termében. Az írónő 
legújabb, Göröngyös utakon 
című könyvét mutatta be a  
hallgatóságnak. A beszélge-
tés moderátora Forró Lajos 
szegedi történész, a Délvidék Kutatóközpont alelnöke, a 
téma kutatója és kiváló szakértője volt.

– Kicsit önéletrajz ez a könyv, hiszen a történet akkor 
kezdődik, amikor kihajtottak bennünket a járeki láger-
ből, a folytatásban pedig az azt követő időszak mérhe-
tetlen szenvedéseit írom le benne. Alig egy éves voltam 
akkor – emlékezett Teleki Júlia. – Rengeteget kellett 
küzdeni azért, hogy végigtapossuk az ösvényt egészen az 
úgynevezett megbékélésig, amikor a két elnök, Tomislav 
Nikolić és Áder János közös főhajtással tisztelegtek az 
áldozatok csúrogi emléktáblája előtt. Hosszú és görön-
gyös volt ez az út, mondja a könyvem címe is. Benne 
vannak a megemlékezések, az évről évre ledöntött ke-
reszteken át az emléktábla elkészültéig. Nem kevesebb, 
mint 18 keresztet állítottunk az emléktábla felállításáig, 
ami végre megmaradt, amit eddig nem döntött le senki. A 
közös főhajtás megtörtént ugyan, de elmaradt a vagyon-
visszaszármaztatás, szerb oldalról még az államfői bo-
csánatkérés is, amit a magyar elnök már megtett országa 
és népe nevében. Hetven év kellett, hogy elkészüljön az 
emlékhely, de hol annak a méltósága, ha kecskék lege-
lésznek körülötte, ha nem rendezik, nem parkosítják a 
környékét? Hogy halottaink földi maradványai ott van-
nak-e a tömegsír helyén, nem tudjuk. Egyes szemtanúk 
szerint a csontokat elszállították a kúlai bőrgyárba, s így 
még a holtakon is genocídiumot követtek el. A járeki lá-
gerben súlyos beteg lettem, olyannyira, hogy a velünk 
raboskodó pap feladta nekem, az egyéves kislánynak az 
utolsó kenetet is, de nem haltam meg. Ennek tudatában 
éreztem mindig is késztetést, hogy küzdjek az igazság 
feltárásáért, a bocsánatkérésért, a rehabilitációért, az el-
vett vagyon visszaszerzéséért. Azért vetem papírra mind-
ezt, hogy az utókor, a fiatalok is szembesüljenek a sokáig 
elhallgatott, eltitkolt tényekkel. Fontos lenne, hogy ezek 
a történelmi tények helyet kapjanak a történelemköny-
vekben. Az 1942-es Hideg napokat már tanítják az is-
kolákban, már film is készült róla. Tanítani kell 1944-
et is, filmet is kell róla készíteni, hogy mindkét nemzet 
fiataljai lássák be, elődeik bűnt követtek el a másik nép 
ellen! Csak így teremtődhet meg a tartós békesség a két 
nép között. A csúrogi iskolában most is áll egy emléktáb-
la, a következő szöveggel: A magyar fasiszták áldozatai, 
alatta pedig a szerb partizánok nevei. A gyerekek, akar-
va-akaratlanul minden nap látják ezt. Addig, amíg nem 
lesz ott a másik tábla, hogy: A szerb partizánok áldoza-

tai, alatta a magyar nevekkel, 
a szerb ajkú diákok mindig 
fasisztának fogják tekinteni a 
magyarokat, ebben a tudatban 
nőnek fel. Négy könyvem je-
lent meg eddig az akkori bor-
zalmakról. Azt hittem, ez lesz 
az utolsó, de egyáltalán nem 
biztos – mondta a szerző.

Forró Lajostól megtudtuk, 
hogy a Délvidék Kutatóköz-
pont nagyon jó kapcsolatokat 
ápol Teleki Júliával és a hoz-
zá hasonló helytörténészek-
kel, hiszen ők voltak azok, 

akik a 90-es évek elején elkezdték a kutatásokat, az 
adatgyűjtést az 1944/45-ös magyarellenes atrocitásokról. 
Nem véletlen az sem, hogy éppen Teleki Júlia a központ 
tiszteletbeli elnöke.

– Mi, történészek, előszeretettel vesszük igénybe a 
helytörténészek munkáit, de felhasználni csak megfe-
lelő forráskritikával, az adatok ellenőrzése után tudjuk.  
Rengeteg dokumentum van még, amelyeket át kellene 
néznünk, de nem győzzük. Éppen ezért gondolkodunk 
egy ösztöndíjalap létrehozásában, hogy azzal a fiatal 
kutatókat is serkenteni tudjuk a levéltári kutatásokra. 
Fontos volna felgyorsítani a rehabilitálás és a vagyon-
visszaszármaztatás folyamatát, azt, hogy végre meggyil-
kolt szeretteinket a temetőinkben temethessük el. Saj-
nos most azt tapasztalom, hogy a szerb állam késlelteti 
a munkát, valószínűleg azzal a céllal, hogy a közvetlen 
leszármazottak, a vagyon egyetlen lehetséges örökösei 
kihaljanak, és így minél kevesebbet kelljen majd vissza-
adnia a jogos tulajdonosoknak – vélekedett Forró Lajos. 

A könyvbemutatót követő beszélgetés során felmerült 
a kérdés, nem lenne-e jó Teleki Júlia könyveit szerb nyel-
ven is megjelentetni. De igen, volt az egyértelmű válasz, 
de pénz kellene rá. A szerző a Göröngyös utakon című 
könyvet is saját szervezésben és saját költségén jelentet-
te meg, a szerb nyelvű kiadás lehetőségét ezért nyilván 
máshol kell keresni. 

Bödő Sándor

Könyvbemutató 

Tizennyolc kereszt a közös főhajtásig

„A nevetés és a mosoly kapuk és ajtók, 
melyeken át sok jó dolog be tud lopakodni 

egy emberbe.”
Christian Morgenstern
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