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Kepes Aadrás Apropólában l997ben találkoztam e] ször a horvátországi Szentlászlóval. Nemré g a
,,Magyarok a balkáni háború ban"
cí m dokumentumfilm is ré szletesen foglalkozott az ottani háború s
é vekkel. Március derekán azután jó
sorsom vé gre eljuttatott a keietszlavóniai Eszé kt l dé lre fekv - a
XIX, századi feljegyzé sek tanú sága
szerint, az akkor szí ntiszta magyar
- faluba- Törté nt ugyanis, hogy Ró-

zsa F|ores Lduardo,

egykori

szentlászlói katona felvetette a
Magyarországi Gradistyei Horvát
Fiatalok EgyesüIeté nek; nyú jtsanak segé dkezet a magyarországi
horvátok a horvátországi magya,
roknak, Az egyesület pé nzadománnyal nem tudta támogatn i
Szentlászlót, ezé í t,figy család egy

szé tl tt házak, romok a Baranya-háí omszögben...

könyv" elnevezé Ssel szeruezett gy jté si akciót. Bezenue,
Kimle, Fertí homok, Kóphtiza, Und (Gy r-Moson-Soplon
megye), PeresznlJe, H\Nátzsidánlj, a csepreqi HOn)át Kisebbsé gi Ónkormárymt, a szombathelqi Gagarin ú ti óvoda horvát
cs1p1rtia é s aZ itteni Koss tí Laj1s utcai F1tólab\r é s M terem, a Berzsenai Dániel Megqei Könavtár, valaminí Narda
é s Szentpé terí alakossága több mint háromezer magyar

nyelv használt, é s ré szben ú j könyvet ajánlott fel a
porig rombolt Szentlászló iskolai é s közsé gi könyvtárának, A szé pirodalmi m vek mellett, a küldemé nyben gyermek- é s ké peskönwek, szótárak, tankönyvek,
kalendáriumok is voltak, A szállí tmány né gytagú dele-

gáció kí sé reté ben,március l5-é n indult ú tnak, hogy
egyú ttal eleget tehessen a szentlászlói meghí vásnak
é s ré sztvehessen az l848/49-es szabadságharcról tartott megemlé kezé sen.
nnepsé g helqett vdm-huzavona

A dubosevicai határon már Várt minket vendé glátónk,

Ernestinovo |árás polgármestere, de mé g
jelenlé te sem volt elé g a vámkezelé s gyorsí tására,

Ferenc László,

aZ

A hivatalos miniszté riumi papí r, amely jóváhaglta

a

Magyarországról é rkez aiándé k vámmentes cé lbaiutta-

tását, nem talált küIönösebb e]ismeré sre, Í gy arra a pár kilomé terre
plomba került utánfutónkra, mí g
Eszé kre a központi vámparancsnokságra é rtünk. Ott egy - nem é ppen
kedves - egyenruhás hölgy a rakománlt é s kí sé r it fé Ireállí totta volna
egy-ké t napra, de szerencsé re akadt
egy |e|kes csoport, amelynek tagjaiba több embersé g szorult. Pár telefon, dokumentum-másolgatás,
adatrögzí té s után Vé gIe folytathattuk utunkat, Ekkor azonban már
nemcsak ké sé sben voltunk, hanem
szé pen Ie is ké stük a közben né lkülünk lezajló ünnepsé get,
Nem adiuk mi Baranyát, sem
Szlavóniát,,. Eké pp szólt a háború

... é s az é let gy zelme: sorra é pülnek az ú i otthonok
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alatt né pszer vé vált magyar sláger mí g hallgattam kí sé r ink beszámoló ját, l99l nyarán támadták

meg a köInyé kbeli szerbek a lugoJNA) támogatásával a majd' ezeré ves Szentlászlót,
A iakosok kilencven százaIé ka fegyVert fogott é S l52 napig tartotta
magát. A falu határában hú zódó
frontvonalon arc-arcközelben dú lt
a szerb,horvát háború , közel tizenötezer lövedé k zú dult a helyisé gre.
Harmincnyo]can h si halált haltak,
né gyen fogságba estek (azóta sincs
hí r róluk), hat embert pedig elt ntnek nyilvání tottak. A vé d k aztán
az ostromgy r b l a köd lepte é iben a kukoricáson keresztül vonultak ki, AZ ellensé g a fé ktelen pusztí tásban mé g az itt hú zódó vasú tszláv Nóphadsereq

(

vonal sí neit is felszedte. vittek
mindent, ami mozdí tható volt.
Mivel a háború el tt, az l300 la-

kosú közsé g 4r"/"-a

magyarnak,

397o-a horvátnak, ó7"-a szerbnek

A szentlászlól lskolaigazgató Kelemen Dáüd (közé peí ) fogadta a gradl§tyel
horvátok küldöttsé gé t: ptlstt§ Márta kóPházl polgármestert é s Klemensits
lngridet, a Magyarországi Gradigtyei Horvát Fiatalok Egyesü|eté nek elnöké t.
Horváth Tí mea felvé telei

é s 107o-a egyé b nemze-

tisé g nek (szlové nnak, makedónnak, muzulmánnak

szentlászlói köszönet

stb.) Vallotta magát, ú tjában állt aZ etnikailag tiszta terület megvalósí tás áról sz tt nagy szerb álomnak, Több
mint hat é V után kezdtek Visszaszivárogni a menekültek

Mire a közsé g - ez idáig egyetlen - töké letesen felú jí totté pületé be,aZ általános iskolába é rünk, egyké t kitartó ú |ságí rón é s az igazgatón Kelemen Dávia teliesen elhagyatott, sivár szentlászlói romokhoz,
don kí vül nemigen tartózkodik senki, Az isko]a ez é v
AZóta teljes g Zzel folyik az tljjáé pí té s,bár a háború
januáriában kezdte ú jra a taní táSt, ]elenJeg ötvenen
szelleme mé g aZ utak menté n kí sé rt,A szántófö]dek
tanulnak itt, mí g a háboí ú el tt a háromszázat is eimé lyé nfel nem robbant aknák heveré sznek, a minap
é rte a lé tszámuk. Az anyanye)v ápolás tantárgyán
é pp egy tí aktor bánta meg a határban a gyanú tlansá- belül, heti né gy órában tanulnak a jelentkez k magot. Narancssárga szalagocskák, é s megfakult ,,nrine"gyarul, Több é vtizede m ködik a Pet i Sándar Kulturáaknák feliratok figyelmeztetnek a veszé lyre,
lis Egvesület, mely ápolja a magyaí né pzenei é s né pa tavaszi seré nykedé s az utSzemet gyönyörködtet
táncos hagyományokat, mí g az irodalmi szekció a
cákban. A messzir l pirosló té glák, cserepek mintegy
magyar szó szolgálatában á]l. A háború aiatt a sziaz é lniakarás ielké peivé váltak, lgaz, nincs mé g ví z, getvári iskola fogadta be a szentlászlóiakat, innen
nincs gáz, é s jóformán nincs mivel f teni, a horváté rkezett az els könyvadomány 1s, Szentlászló vezemagyar zászlók mé gis boldogan feszülnek neki a szé l- t Sé ge ezú ton is köszöneté t fejezi ki a gradistyei
nek, A horvát állam a családtagok száma szerint é pí ti horvátoknak, akik az MGHE fe]hí vására adományaika meghatáIozott alapterület lakóházakat, s mé g egy kal hozzájárultak a magyal nyelv meg rzé sé hez.
szeré ny bú torzattal is hozzájárul a bekö]tözé shez,
Befejezé sre vár a kultú rház é pülete, mí g a vele
- Ahol a házak teteié n ré gi cserepet ]átsz, onnan le- szemközti t zoltószertáí láthatóan átadta magát az
het tudni, a tu|a|donos szerb * magyarázza a iárási Veenyé szetnek. Az ú tkeresztez dé sben a református
Zet , aki maga is ré sztvett szül faluja vé delmé ben, Hortemplom feJállványozott körvonala hasí t a mé lyebbvátország függetlensé gi harcában, Szentlászlónak száre meré szked felh kbe. A tolony helyett nemzeti
mos jóakaróia akadt é s van mind a mai napig, akik é pí - lobogók tisztelegnek az arrajárónak. Rengeteg a felhumanitárius segé ]yekke] segí tik halmozódott törmelé k az utcadagasztó sárban, Már
t anyaggal, különböz
az itt é l k mindennapjait, Az állam azonban mintha sasöté t pa]ástba burkolódzik a lapos, unalmas szlavón
ját né pé nekakarna gátat szabni - é rthetetlen módon sí kság, amikor katonák által felé pí tetthí don elhagysú lyos vámokkal, ÁFA-fizeté Sekkel sú itia a cí mzetteket. iuk Ernestinovot. Itt találták meg a feibei tt civil ál- Már-már ott tartunk, hogy Visszautasí t|uk a fel- dozatok tömegsí rlát, s itt ]átható a partizánajánlásokat, meí t a nincsb l nem lehet mit fizetni - emlé kpark, s a házfalakon felirat hirdeti, Tokióig
panaszolja Kral| Zv|nk| szí ntiszta magyarsággal, maid
nyú lnak Szerbia határai, Eszé k vidám lükteté se a
folytatia: - A minap é rkeztek Né metországból padok
Szent Pé ter bazilika lábainá] gy zköd; Stipe Mesií az
templomunkba, több ezer márkát kellett kifizetnünk
ú j köztársasági elnök remé lhet leg nemcsak í gé rié rtük, A visszaté r embereknek vajmi kevé s munkahea mindenütt elhelyezett VálasZtási plakátokon lyi lehet sé g akad, s a hat havi - egy f re es kb, 40 honfitársainak a szebb jöv t,
márkás - állami segé lyb l csodával határos a megé lHorváth Tí mea
heté s - állí tia beszé lget partnerem.
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