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Az 1941-ben Magyaror-
szághoz visszakerült Bács-
ka a második világháború 
végén újra elveszett: a ma-
gyar területeket birtokba 
vevő szerb kommunista 
partizánok, Josip Broz Tito 
emberei bosszúból ke-
gyetlen népirtásba kezd-

tek, ami mintegy 40.000 ártatlan magyar és német civil 
életébe került. 1944. szeptember 11-én, érezve a parti-
zánveszélyt, a Szentferencrendi Zárdafőnökség nevében 
az alábbi levelet írta feletteséhez:

„Arra az esetre azonban, ha a helyzet megváltozna, és 
akár a partizánok miatt, akár ellenséges behatolás követ-
keztében az atyákat közvetlen veszély fenyegetné, kérem 
Ft. Provinciális atyám szíves intézkedését. Magam részéről 
úgy gondolom, hogy ebben az esetben fölösleges volna az 
öt pátert és két testvért itt tartani. Én mindenképpen ma-
radni szeretnék, s úgy látom P. Kristóf és Mihály is marad-
nának szívesen. Illetve nem akarjuk cserben hagyni azt a 
népet, amely megszeretett minket, nagy áldozatot hozott, 
és akiknek minden bizalmuk az Isten után bennünk van. 
Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában va-
gyunk. Főtisztelendő Provinciális Atya imáit kérve vagyok 
kézcsókkal alázatos gyermeke, P. Krizosztom.”

„A SZERB PARTIZÁNOKHOZ VISZONYÍTVA 
AZ OROSZOK MAJDNEM ANGYALOK.”

(GRŐSZ JÓZSEF) 

Krizosztom atya érzései beigazolódtak, ugyanis 1944. ok-
tóber 26-án szerb partizáncsapatok szállták meg Újvidé-
ket, és kegyetlen megtorlásba kezdtek. Egyik szerzetes-
testvére közbenjárt, hogy a betegsége miatt idősebbnek 
látszó Krizosztom atyát szabadon bocsássák, ő azonban 
ezt csak úgy fogadta volna el, ha minden rendtársa vele 
mehet. Az őrök ezt már nem engedték meg, így ő is az 
egyik koncentrációs táborba került október 26-án. 

1944. október 27-én 22 órakor megjelentek a katonák, 
többek mellett Krizosztom atya nevét olvasták, hazaenge-
dés címén azonban 
másik barakkban 
helyezték el őket.  
1944. október 28-án 
este 8-9 körül a ki-
emelt személyeket 
hármasával össze-
kötözték, majd fu-
tásra kényszerítet-
ték, a katonák pedig 
agyonverték őket. 
A barakkban lévők 
az ablakon keresz-
tül látták az esemé-
nyeket, másnap az 
élelmet hozó katona azt mesélte: „az öreg papot nagyon 
megverték.” A halottak tömegsírját a két másik ferences-
sel ásatták meg.

Krizosztom atyát minden bizonnyal a helyszínen agyon-
verték. 

Vértanúságuk arra sarkallta a Magyar Katolikus Egy-
házat, hogy 2010-ben felterjesztéssel forduljon a Szent-
téavatási Ügyek Kongregációjához. A többi ferences vér-
tanúval együtt kérték a szentszéki hivatal engedélyét a 
boldoggá avatási eljárás megkezdéséhez, amely 2013. 
augusztus 31-én lezárult. 

A DÉLVIDÉKI NÉPIRTÁS MÁRTÍRJA  

K Ö R Ö S Z T Ö S  K R I Z O S Z T O M  1909. január 10-
én született Pécsett, Körösztös Vince pécsi hentesmes-
ter gyermekeként. A pécsi ciszterci diákéveket követően 
1925-ben belépett a Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett 
ferences szerzetesi közösségbe Szécsényben. 1932-ben 
szentelték pappá, 1935-ben szigetvári vikárius lett, majd 
1937-ben Mohácsra került, ahonnan New Yorkba ment 
magyar népmisszionáriusnak. 1940-41-ben a simontor-
nyai kolostorban élt, 1943 július 23-ától pedig az újonnan 
alapított újvidéki közösség elöljárója lett – bácskai magyar 
híveit a legembertelenebb időkben sem hagyta el.
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„…Itt maradásunk valószínű következményeivel 

tisztában vagyunk…”
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