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A délvidék szerb impérium alá kerülésével nem csak a magyar lakosság ellehetetlenítése és
üldöztetése vette kezdetét, de nemzeti történelmünk ellen is hadat indítottak.
A magyar emlékhelyeket, szobrokat vagy köztéri táblákat sorra döntötték le, sok esetben még a
vallási jelképeinket, így például a szentháromság szobrokat sem kímélték.

Nemrég egy írásunkban idéztük felHenri Pozzi francia diplomata-jogász-publicista írását, aki 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..."

Arad után a szerbek ismét veszt?helyre küldték a vértanúkat

Trianon után Szerbia nem t?rte meg az 1848/49-es szabadságharcunk h?seit. Az aradi
vértanúk közül Nagybecskereken ledöntötték és lefejezték Kiss Ern? teljes alakos szobrát,
Zomborban a város szülöttének, Schweidel Józsefnek az emlékm?vét döntötték le,
Törökbecsén Leiningen-Westerburg Károly szobrát el?bb elszállították, majd beolvasztották,
hogy abból a labdarúgó klub mezeket vásároljon, míg Magyarittabén Kossuth Lajos mellszobrát
szíven l?tték a bevonuló csapatok, majd azt néhány éve fémtolvajok elrabolták,
Bácskossuthfalván pedig el kellett rejteni Kossuth szobrát.

Szerencsére az összes településen, ha nem is régi helyükre, a f?terekre és nem is korábbi,
teljes alakos formájukban, de visszakerültek nemzeti nagyjaink emlékm?vei.
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Ez alól egyedüli kivétel Zombor volt, de idén ez az áldatlan állapot is megsz?nik. Ugyanis
Zomborban a Magyar Polgári Kaszinó udvarán március 17-én, pénteken, 17 órakor fölavatják
Schweidel-mellszobrát.

A Magyar Polgári Kaszinó épülete 2014–2017 között Magyarország kormánya, az Emberi
Er?források Minisztériuma támogatásainak köszönhet?en teljesen megújult, és ma a Pécsi
Tudományegyetem kampuszaként is m?ködik. A megújulás keretében teljesült a régi vágy, és
ismét szobor emlékeztet a város vértanú honvédtábornokára. A mellszobrot Mrákovits Péter
zombori akadémiai szobrász készítette - írja a Magyar Szó.
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