
Megrongált emlékmű, amelynek a titokban történt felállítása elégedetlenséget váltott ki a 

verbásziak körében 

  Felgyújtott tábla példátlan felirattal 

Verbász: Ismeretlen tettesek megrongálták azt az emlékművet, amely titokban lett felállítva 

három hónappal ezelőtt abban az elhagyatott temetőben, amelyen a verbászi római katolikus, 

református és evangélikus hitközség osztozik. A tábla egy része megégett, ami világosan 

mutatja, hogy valaki fel akarta gyújtani az emlékművet. Az emlékmű felállítása a 

nyilvánosság körében számos reakciót váltott ki. A fa táblán német és magyar nyelven azt 

írja: „Az ártatlan áldozatoknak 1944–2012” 

Az emlékmű felállításához egy évvel ezelőtt engedélyt kértek, de a helyi 

önkormányzat nem adott ki engedélyt. Mégis, novemberben éjszaka felállítottak egy nagy 

fakeresztet táblával. Erről az eseményről szinte senki sem hallott, a nyilvánosság tudomására 

csak akkor jutott, amikor a valamikori verbászi lakos, a Magyarországon élő dr. Zagyva 

Tibor  reagált erre. Ő kihangsúlyozta, hogy az emlékmű felállításában Verbászról senki sem 

vett részt, hanem néhány Magyarországon tevékenykedő szervezet.  

Az emlékmű talapzatán koszorúk vannak piros, fehér, zöld szalaggal, amelyek 

szimbolizálják a magyar államot. A koszorúk egyikén azt írja: Szervezet a Kárpát-medence 

Magyarságának Emberi Jogaiért, amelynek a vezetője Kiss Antal. A másik koszorú felirata 

egy nemkormányzati szervezeté, amelynek vezetője Éhn József, a Kárpát medence minden 

magyarjának elnöke, és ez a szervezet nagyon szoros kapcsolatban áll egy revizionista 

szervezettel, a 64 Vármegye Mozgalommal, amelynek a képviselője szintén jelen volt a 

koszorúzásnál. Az emlékmű talapzatán úgyszintén ott áll a Keskenyút Magyarország 

Délvidékén Alapítvány koszorúja, amelynek a vezetője Cseresnyés-Kiss Magdolna, aki azért 

hozta létre ezt az alapítványt, hogy pénzt gyűjthessen ilyen emlékművek felállítására 

Vajdaság-szerte – állítja dr. Zagyva Tibor.  

Ennek a verbászi emlékműnek a megrongálása – mint azt dr. Zagyva mondja – nem 

egyedülálló eset, tudomása szerint a Vajdaságban néhány helyen felállítottak hasonló 

emlékműveket, amelyeknek legtöbbjét ledöntötték.  

Az emlékmű felállítása utáni szertartáson olyan személyek, a 64 Vármegye Mozgalom 

emberei, is részt vettek, akik ki vannak tiltva Szerbia területéről. Ezek olyan emberek, akik 

viszályt idéznek elő, és akik megpróbálják megmérgezni azokat a közösségeket, amelyekben 

még él a tolerancia és a sokszínűség, amelyről Verbász mindig közismert volt – hangsúlyozta 

dr. Zagyva.  



Az emlékmű a verbászi Képviselő-testület ülésén is vita tárgyát képezte, ami után a 

helyi parlament egyhangúan arra a következtetésre jutott, amelyben, többek között az áll, 

hogy a községi képviselők elégedetlenségüket fejezik ki az emlékmű felállítása miatt, 

amelyen az a példátlan felirat áll: „Az ártatlan áldozatoknak 1944–2012”.  

Az emlékmű felállításának módja és az abban közreműködő szervezeteken kívül dr. 

Zagyva kiemeli, hogy nagyon vitatható a felirat is: „Az ártatlan áldozatoknak 1944–2012”.  

Nem helyénvaló azt írni, hogy az elesett, magyar és német nemzetiségű ártatlan 

áldozatoknak 1944–2012, mert úgy lehet értelmezni, hogy 1944 után is voltak áldozatok. A 

másik, hogy ha van a temetőben tömegsír, amelynél emlékmű van felállítva, meg kell 

állapítani hány áldozat van ott, kik azok, valamint azt is, vannak-e ott olyanok, akik a 

fasiszták oldalán harcoltak. Különbséget kell tennünk a vétlen civil lakosság és azok az 

emberek között, akik, lehet, hogy 1941-ben Jugoszlávia vétlen lakóit öldösték – mondja dr. 

Zagyva.  

  

 

 


