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Legalábbis ez sz?rhet? le abból, amit Szerbia moszkvai nagykövete, Slavenko Terzi?
mondott az Izvestija moszkvai lapnak adott nyilatkozatában.

A diplomata az interjúban arról beszélt, hogy szerinte Koszovóban
hadsereg létrehozására készülnek, mindezt pedig nyugati segítséggel teszik.

illegális

Terzi? szerint a fegyverkezésnek pedig egyértelm?en "Nagy-Albánia" létrehozása a célja. "Az a
kérdés, hogy kinek és miért fontos a régió destabilizációja, amelynek szemmel
látható geopolitikai célja Nagy-Albánia létrehozása." - mondta.

A moszkvai nagykövet arról is beszélt, hogy szerinte a koszovói albánok egy része és az Iszlám
Állam terroristái közzé egyenl?ségjelet lehet tenni.

"Óriási probléma a (nyugat-európai - a szerk.) kett?s mérce, hiszen míg egyik oldalról harcot
vívnak a közel-keleti radikális iszlám terroristák ellen, addig másrészr?l támogatják ugyanezt a
radikális iszlámot Koszovó területén. Vajon a szerb templomok koszovói lerombolása nem
ugyanaz, mint Palmüra ?si romjainak a megsemmisítése?!" - tette fel a kérdést Slavenko
Terzi?.

Ezen a gondolatmeneten elindulva azonban nem csak a koszovói albánokat és az ISIS
terroristáit lehet egy kalap alá venni. Hiszen a Szerbia jogel?djének számító Jugoszláviában is
sorra döntötték le a magyarság és más nemzeti kisebbségek templomait és más emlékhelyeit,
el?bb 1918, majd pedig 1944 után.

Magyartalanítás az utcán, a köztereken és a bölcs?kben is

Ha nem is Nagy-Albánia, de az egykori Nagy-Jugoszlávia létrejöttének hajnalán számos
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délvidéki vallási épületet vagy köztéri szobrot semmisítettek meg.

Henri Pozzi francia diplomata-jogász-publicista a harmincas években bejárta a frissen
létrehozott Jugoszláviát, ahol a nemzeti kisebbségek helyzetét vizsgálta meg, a tapasztalatait
pedig a Háború Visszatér cím? könyvében jegyezte le, amelyben így ír:
"Egyízben, amikor Radovanovics dr.-t megkérdeztem, hogy miért pusztították el a jugoszlávok a
„Voivodináhan" (Vajdaságban) a magyarok által emelt emlékm?vet, a következ?ket mondotta: Kizárólag a jelen érdekel és a jöv?, amelyre várunk.
A pánszerbek, sajnos, nem érték be azzal, hogy a megszállott területeken szétrombolják a latin
feliratokat és k?oroszlánokat..."

A trianoni békediktátum után például a megszálló hatalom egyik els? dolga volt, hogy ledöntse a
délvidéki aradi vértanúk emlékm?veit, Zomborban, Nagybecskereken, Törökbecsén, de így
t?nt el a szentháromságszobor Szabadka vagy Újvidék f?terér?l, a turulmadárt Törökbecsér?l és
Szabadkáról és még hosszasan sorolhatnánk.

A templomaink sem jártak jobban. Csúrogon, ahol ószövetségi bosszúvágytól f?tve a falu
magyarságának nagy részét meggyilkolták, a megmaradtakat pedig koncentrációs táborba
?zték és egészen 2015-ig kollektív háborús b?nösként tartották ?ket nyilván. De Csúrogon nem
volt elég a dögtemet?ben hullákkal megtelített tömegsír, Isten házára is halálos ítéletet
mondtak, amelynek papját már korábban kivégezték.

A szerbek porig rombolták Palánkán az Árpád-házi Szent Erzsébet templomot, és így jártak
többek között Ószivác, Torzsa, Beresztóc, Torontálszécsány templomai is, illetve számos
zsinagógát is a jugoszlávok döntöttek le Délvidék területén.
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Délvidék szerte közel 50 magyar papot, öltek meg köztük szerzeteseket és püspököt is
gyilkoltak. A kivégzett német nemzetiség? egyháziak száma máig ismeretlen, de becslések
szerint duplája lehet a magyar véráldozatoknak.

Palánka - Árpád-házi Szent Erzsébet templom

És akkor még nem is beszéltünk Vasa ?ubrilovi?, jugoszláv miniszter, akadémikus és dékán "A
kisebbségi kérdés az új Jugoszláviában" címmel írt vagy dr. Vladan Jojki? "Hogyan
délszlávosítsuk el a Bácskát és a Bánátot" nevet visel? programtanulmányairól, amely
gyakorlatilag a délvidéki magyarok megsemmisítését, kitelepítését vagy beolvasztását t?zte ki
célul programszer? formában.

Ha Slavenko Terzi? szerint a koszovói albánok és tetteik megegyeznek a palmürai radikális
iszlámmal, akkor kijelenthet? az is, hogy mindketten (sajnos) csak silány szellemi örökösei a
szerb csapatok délvidéki dúlásának.

R. P.
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