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Két verseskönyv és há
rom színpadi mü után 
jelentkezik újabb köny
vével Balogh István. 
Már a Viharvirág című 
drámájában (1981) jelez
te érdeklődését forradal
mi múltunk bemutatása 
iránt, s most, e doku
mentumriportjában a 
két világháború közötti 
időszak izgalmas esemé
nyeit és az események 
résztvevőit követi nyo
mon.

— Lazar Nešić életút
ja olyan embert láttat, 
amilyenből kevés van
— vallja Nesiéről Ba
logh István. — Zentárói 
indultunk el mind a ket- 
ten, de szülővárosomban 
keveset hallottam róla. 
Igazán akkor találkoz
tam először vele, mikor 
1962-ben a Lazar Nešić 
ifjúsági munkabrigád 
tagjaként a szabadkai 
járás középiskolás fiatal
jaival együtt részt vet
tem az autóút építé
sén . . .

Izgalmas feladat volt 
felfedezni a szülőházat, 
a zentai halvány emléke
ket.

Könyvében a szerző 
részletesen szól arról az 
időszakról, mikor a fia
tal borbélysegéd a JKP 
Szlovéniai T artományi 
Bizottságának lesz a tag
ja, az 1929-es januári dik
tatúra elleni harcról, a 
kommunisták üldözésé-
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Ez a könyv háromszáz számozott példányban 
készült a szerző aláírásával.

szám

A Tartományi Oktatás- és Művelődésügyi Bizottság 
413-775/1984. XII. 13. sz. alatti véleményezése alapján 
mentes az általános forgalmi adó alól.

A szabadkai Veljko Vlahović Munkásegyetem kiadása

Felelős kiadó: Boško Kovačević igazgató

Pannónia Nyomdaipari Munkaszervezet nyomása — 
Szabadka



Alig harminc órája, hogy a megszállók 
Szabadkára érkeztek. A városban felfor
dulás. Lövöldözés. „Csetnikháború.” Bizo
nyítékok nélkül, rágalmakra végeztek ki, 
lőttek agyon embereket, elég, ha valaki 
szerb volt, ha rámondták, hogy csetnik..

Mert háború kellett Horthyéknak.
A régi Jugoszlávia katonasága már na

pokkal előbb kiürítette Bácskát. Horthy- 
éknak nem felelt meg a „vértelen terü
letszerzés”, az „ajándék” , ehelyett megren
dezték a „visszafoglalás” komédiáját.

A hivatalos hadi jelentés harcokról be
szélt, az ellenfél szívós védekezéséről.

A történészek, de a résztvevők maguk 
is elmondták azóta, hogy „támadás sem 
lehet, mivel támadtunk, támadgattunk 
ugyan, csak éppen nem volt mit, nem vollt 
kit megtámadni”.2

1941. április 13-án, vasárnap temették 
Lazar Nesić sógorát a szabadkai pravo
szláv temetőben.

Kevesen voltak a temetésen.
Ahogy véget ért a szertartás, a részt

vevők hazafelé indultak.



Ekkor tartóztatták le Lazar Nešićet, a 
„szabadkai forradalmi munkásmozgalom 
első elesett katonáját” .3

Lazar Nešić, a JKP szabadkai körzeti 
bizottságának titkára a megszálló kezébe 
kerüllt a megszállás első óráiban.

Maga a letartóztatás ténye, és az, hogy 
nem végeztek vele azonnal, vagy néhány 
óra leforgása alatt, arra enged következ
tetni, hogy a JKP fáradhatatlan szabadkai 
szervezője és vezetője nem véletlen ál
dozat.

Semmi írásbeli nyom nem maradt el
eddig arról, hogy mi is történt 1941. ápri
lis 13-a és 23-a között vdle a szabadkai 
városháza harmadik emeletén, a rendőr
ségi fogdában.

Tudott dolog, hogy 1941. április 23-án, 
kegyetlen kínzások után agyonlőtték.4

De miért?
Miért csak tíz nap múlva?
„ . . .  úgy április közepén lehetett, köz

vetlenül a honvédség bevonulása után. Köz
vetlenül a mellettem levő cellában volt 
egyedül. . .  Nagyon vigyáztak rá. Egy éj
jel nagy dobogás, lárma hallatszott a szom
szédos zárkából, majd revolverdörrenés. 
Nagyon megijedtünk, hisz teljesen védte
lenek voltunk, s abban az időben minden 
történhetett. A lövés után hörgés, aztán 
ismét két revolverdövés. A hörgés meg
szűnt . . .  Mi lesz most? — kérdeztük egy
mást remegve. Ahogy hajnalodott, ránk 
nyitották az ajtót. Egy polgári ruhás, való
színűleg detektív, rám mutatott: „Kifelé!” 
Nem tudtam, mi vár rám. A mosdókagyló 
alatt vizesvödör és padlórongy. Kísérőm 
odamutatott: „Fölszedni! Indíts!” Fölszed



tem a holmit és beüéptünk a rejtelmes zár
kába. A zöldesszürke betonon megfekete
dett aludt vér. Annak a kommunistának 
a vére, akit az éjjel ott megöltek. . .  La- 
zamak hívták. Lazar Nešićnek. Rengeteg 
vére volt, alig tudtam felmosni/75

A drámai hangú emlékezés az egyetlen.
És még egy parányi nyom:
„Májusban végre létrejött a felsőbb kap

csolat: eQőbb Bakos jött át Zentára, aztán 
egy napon Bakossal együtt eljött Mayer 
Ottmár is. Gyorsan összehívtuk a Helyi 
Bizottság tagjait, hogy az elvtársakkal 
megbeszéljük a legfontosabb teendőket. Az 
ülésen Mayer tudomásomra adta, hogy La
zar Nešić, a Kerületi Bizottság titkára a 
fehérterror áldozata lett Szabadkán/'6

Petkovics Kálmán megkísérHi felderíte
ni, miért halt meg Lazar Nešić.

Csak feltételezhet.7
És feltételezhetünk.
Petkovics két lehetőséget taglal: mint 

kommunista bukott le, vagy besúgó áldo
zata.

Tehát: nyomoztak-e Lazar Nešić után?
A besúgó áldozata változat a valószí

nűbb Petkovics szerint.
„Szerb nemzetiségű, csetnikgyanús 

egyén, így került a városháza harmadik 
emeletére, ahol kínvallatások folynak. Eb
ből legendák nőttek: nem tudtak meg rótta 
semmit, még a nevét sem, még azt sem, 
kit vertek agyon . . . ”

De Petkovics is azonnal bizonyít, hogy 
akár a temetőben is megnézhették a sír
feliratot.8



Miiloš Nešić, aki részt vett a temetésen, 
azt mondja, hogy a szertartás után a Maj- 
sai hídon még találkozott unokatestvéré
vel, s azt csak ezután vitték el.

„Másnap szóltak, hogy Lazót elvitték/'
Miloš Nešić visszaemlékezésének egy 

mondata azonban azt a feltételezést su
gallja, hogy Nešićet keresték, nyomoztak 
utána. A hatóságok azonnal tudták, ki ő:

„Jóvail később mesélte feleségem, már 
Belgrádban, hogy egyszer azt mondták a 
börtönben, nem kell többé tiszta ruhát 
hozniuk és ne jöjjenek többet/'9

Ha ezt elfogadjuk, akkor azt is el kell 
fogadnunk, hogy a hozzátartozók ellátták 
Nešićet a börtönben, ők  pedig csak hiva
talosan jelenhettek meg a börtön veze
tőinél.

Meggyőződésem, hogy Lazar Nešićet a 
megszálló katonaság illetékes szerve a 
megszállás első pillanatától kezdve keres
te. Erre tehát készült. Természetesen a 
megszállás előtt.

A megszálló hadtest, illletve a Szabad
kán állomásozó hadosztály földerítési és 
elhárítási szervei az akció beindítása előtt 
elkészítették a biztosításra és elhárításra 
vonatkozó terveiket, programjaikat.

Pontosan kidolgozott menetrendről van 
szó, ami egy harci cselekmény lefolytatá
sához elengedhetetlen.

— Miért épp őt keresik? — teheti fel 
a kérdést az olvasó.

Egyszerű a válasz erre is.
Nemcsak őt keresik. De őt is. És őt el 

is fogják.



Sokakat keresnek.
A Horthy-rendszer, amint csak tehette, 

tehát 1920-tól kezdve, az általa elszakított 
területeknek nevezett részeken élő, számá
ra valamilyen okból kifolyólag veszélyes 
emberekről részletes adatokat gyűjtött. 
Már ekkor tervezte agressziós háborúját. 
Hosszú lajstromot vezetett azokról, akik 
elfogadták, előremozdították, támogatták 
a „szerb rendszert” .10

A húszas évek vége felé, a nagy gazda
sági válság idején, mindinkább előtérbe 
kerül a „kommunista veszély” is.

A Horthy-rendszer a két háború között 
éber figyelemmel kísérte az utódállamok
ban (a magyar revizionisták szempontjá
ból fontos területeken) megnyilvánuló 
kommunista mozgalmakat, azok hordozó
it. Horthyék — kémszolgálatuk révén — 
igyekeztek megbízható értesüléseket sze
rezni az érdekelt területek kommunistái
ról. Kémeik még a mitrovicai börtönben is 
jelen voltak.11

Lazar Nešićre vonatkozó jelentések 
1934-ből és 1935-ből találhatók.12

Dr. Boór Aladár miniszteri tanácsos, 
miniszteri osztályfőnök asztalára kerültek 
a jelentések. A belügyminisztérium VII. 
közbiztonsági (Rés. pol.) osztálya főképp 
a kommunista mozgalmak felfedezésével 
és elhárításával foglalkozott.

Tekintélyes anyag gyűlhetett össze több 
mint egy évtizeden át. Persze az emberek 
mellett tüzetesen tanulmányozták a Ko- 
mintern és a JKP minden olyan anyagát 
is, amelyhez hozzájutottak.



Föl tudták tehát mérni, hogy 1937 után 
a kommunista mozgalom Jugoszláviában 
megváltozott, mert megerősödött, mert 
megtisztult és egységes lett. Az akciók és 
határozatok is mind magukon hordozták 
az eltökéltséget és az elszántságot a fasiz
mus elleni harcra és az ország megvé
désére.

1938-ban már elkészült egy lista, amely
ben főleg katonai szempontból aggályos 
egyének nevei szerepelnek.13

Névjegyzék azokról, akikkel valamilyen 
módon foglalkozni kell.

Aztán 1941-ben ezeket a névjegyzékeket 
a konkrét kívánalmaknak megfelelően még 
ki is egészítették és „lelkiismeretesen át
rostálták".14

Az Újvidéki Forradalmi Múzeum mik
rofilmjén fellelt dokumentumok belügymi
nisztériumiak.

De itt akadhatunk arra a filmkockára 
is, amely a hadügyminisztérium egyik ha
tározata, és ebben a magyar királyi honvéd 
hadtest parancsnokságok és neki aláren
delt magasabb parancsnokságok munkáját 
írják elő.

Egyebek között azt mondja ez a Szer
vi határozvány, hogy a hadtest (hadosz
tály) területén a nemzet- és államellenes 
mozgalmak figyelemmel kísérése, azok 
megakadályozása és a szükséges intézke
dések megtétele a parancsnokság és a pa
rancsnok egyik fő feladata.

Hát erre a feladatra kellett előkészül
niük a megszálló katonaság biztonsági és 
elhárító szerveinek.



Minthogy a földerítés pontos képet 
nyújtott a jugoszláv katonaság állapotá
ról, így a harci tevékenység háttérbe szo
rult, be kellett csak vonulni, de a biz
tonsági és elhárító feladat nagy fontos
ságúvá vált.

Ellőző információk, de friss jelentések 
alapján is megállapítható volt, hogy a 
kommunisták részéről is ellenálásra szá
míthatnak.

Miért éppen Nešić?
Mert a földerített személyek közül az 

egyik legismertebb. Mert egész biztos, hogy 
Steinfeld Sándor, Kizur István, Đuro Pu- 
car és a többiek is szerepeltek a névsoron, 
de ők ekkor nem voltak az elhárítók szá
mára elérhetők.

Lazar Nesić a temetésen való megje
lenéssel fölfedte magát.

Elérhető volt.
Simokovich Rókusról is tudhatták, 

hogy kommunista. Ez nagyon is valószínű. 
Hisz együtt szabadulnak április 5-én a bör
tönből.

Csakhogy erről a tárgyalásról, nyomo
zásról — a Napló és a Reggeli Üjság tu
dósítását kivéve — már ekkor sem volt 
írásos dokumentum.

Azt nem tudhatták tehát az elhárítók, 
hogy Simokovich Rókus vagy akár Mayer 
Ottmár kommunista vezetők-e, hisz 1941-ig 
nem buktak le.

De Duro Pucar, Kizur István vagy La 
zár Nešić szemmel láthatóan vezetői a 
mozgalomnak, mert ha jelen voltak, Sza
badkán érezhetően föllendült a szakszer
vezeti és párttevékenység.



Mit akartak hát Nešićtol megtudni?
Erre vonatkozólag sem találtunk eddig 

adatot.
De azt bizonyítani lehet, mit nem tud

tak meg tőle: semmit a párt szervezéséről, 
feladatairól, vezetőiről.

Mert jóval később kezdenek csak nyo
mozni a mozgalmiak után. Akkor, ami
kor már megkezdődtek az észak-bácskai 
kommunisták akciói.

Akkor kellett felderíteni a szervezetet.
Ez világosan látható a nyomozati jegy

zőkönyvből, bírósági tárgyalásokból.
Mert Nešić hallgatott.
Hiába verték, nem valllott.
Társait védte, hazáját védte.
A forradalom elkötelezett katonája.
Igazi hős.15

12



Lazar Nešić 1902. április 19-én született 
Zentán.16 Még gyermekkorában anyjával és 
testvéreivel Szabadkára költöztek. Itt vé
gezte el az ötosztályos elemi iskolát is.17

Szülővárosához nagyon kötődött. Kis
gyermek korában többször is Zentára szö
kött, úgy kelllett ismerősök által vissza
küldeni.

„Egyszer gyalog jött Zentára — írja 
visszaemlékezésében Miloš Nešić —, ekkor 
szüleim vitték vissza.”18

Nehéz körülmények között telt gyer
mekkora. Az apa magára hagyta a csa
ládot, így az anyának, Milicának csak meg
feszített munka által sikerült eltartania 
gyerekeit.19

A csaJlád összetartó volt, így Lázárt 1914 
nyarán Szegedre borbélyinasnak adták. Só
goránál inas, és itt is szabadult fél. 1917. 
szeptember 11-én, 1447/917 számmal, a sze
gedi ipartestület kiállította a Nésits László 
nevére szódó munkakönyvét.

Itt található legteljesebb személy leírá
sa is:

Születési év: 1902
Termete: alacsony



Arca: kerek
Szeme: fekete
Szemöldöke: barna
Orra: rendes
Szája: rendes
Fogai: jók
Haja: fekete.20

Munkakönyvvel a zsebében Szegeden ha
jóra szállt, s boldogan érkezett Zentára.

— Azért jöttem hajóval — mondta Mi- 
loš unokatestvérének —, mert tengerész 
leszek.

És elmesélte, hogy jelentkezett is már 
a haditengerészethez, de nem sorozták be, 
mert fiatal.21

1919-ben vonult be a haditengerészet
hez. Álma, hogy tengerész legyen, azonban 
csak részben valósult meg, mert a dunai 
flotillában szolgáilt, és itt is szerelt le 
1921-ben.

A nyilvántartó bejegyzése szerint Oz- 
vald György műhelyébe került 1921 októ
berében. Aztán Ábrahám Vince segédje, s 
1922 nyarán Újvidéken helyezkedett el. 
Már az első napon szorongás töltötte el.

— Szerencsétlenség ért — mondta tra
gikusan Miüos Nešićnek a Duna-parton. — 
Nagyon izgultam — mesélte tovább. — 
Hogyne izgultam volna. Az első benyomá
sok mindig döntőek.

— De miféle szerencsétlenség ért? — 
kérdezte Miloš.

— Reszketett a kezem, megvágtam az 
első vendégem fülét.



Miloš nevetni kezdett, Lazar pedig félt. 
Nagy bűn. A mester felmondhat neki.

Egy házban lakott Miiloš Nešićtyel.
— Nálam kosztolt — emlékszik unoka- 

testvére szűkszavúan.
1923. május elsején a két Nešić együtt 

ünnepelt Újvidék haladó munkásságával.
Lazo szervezett volt már Újvidéken is

— írja Miloš. — Gyakran járt gyűlésekre, 
de nekem nem sokat mesélt.”

Az 1924. évben újra Szabadkán talál
juk. 1924. júllius 12-én jelenti be őt Lagner 
János borbély mester. Lazar azonnal be
kapcsolódott a szakszervezeti munkába. 
Különösen a borbélyok alosztályában ak
tív. Nem véletlen, hogy 1925-ben a bor
bélyok szakszervezeti alosztálya évi köz
gyűlésén őt választotta titkárává.22 A szűk
szavú tudósítás arról számol be, hogy a 
borbélyok elégedettek a szakszervezeti al
osztály eddigi tevékenységével, s munká
juk nemcsak Szabadkára, hanem a kör
nyékére is kiterjedt.

1925. október elsején Pavle Jakovljević 
műhelyébe szerződött, ö t  hónap múlva
1926. március 18-án Ljubljanában lépett 
állásba.

Nem sikerült felderíteni, milyen okból 
keresett Szlovéniában boldogulást, de Mi- 
loš Nešić emlékezése szerint nyomós oka 
volt rá.

— Két barátja jött — írja Miloš. — So
káig beszéltek. Soha nem mondta, miről.

Aztán összecsomagolt, s 'két nap múlva 
Ljubljanába utazott.





Lazar Nesicről mindmáig nem tudjuk, 
mikor lett a JKP tagja. Egy 1925-bőJ szár
mazó adat arról szól, hogy Nešić pénzt 
gyűjt, s azt a Vörös Segély vezetőségének 
adja. Ez a tevékenység arra utal, hogy 
Nešić már párttag.23

Szlovéniában 1926 márciusától egészen 
1929. május 6-i letartóztatásáig aktív tag
ja a munkásmozgalomnak. Borbélysegéd
ként azonnal bekapcsolódott a szakszer
vezeteknek és a JKP helyi szervezetének a 
munkájába.24

Rendszeresen eljárt az Üj téri munkás- 
otthonba, mert itt voltak a munkásegye
sületek termei és az Enotnost legális párt
hetilap szerkesztősége is.

A munkásotthonban alkalom nyílott ar
ra, hogy megvitassák a fennálló helyzetet. 
Jugoszláviában ez idő tájt romlott a mun
kásosztály helyzete. Csökkent az ipari be
ruházás, a munkahelyek száma. Évről év
re mind több szakképzett dolgozó ma
radt munka nélkül. A munkanélküliség 
még inkább sújtotta a szakképzetlen mun
kásokat, mivel az eladósodott parasztok 
tömegesen áramlottak a városokba.

A burzsoázia a munkásosztály, a dol
gozó parasztság és az elnyomott nemzetek



ellen alkalmazott erőszakos módszerekkel 
sem tudta megerősíteni hatalmát. Növe
kedtek a belső nehézségek, az erőszakos 
nemzeti egységesítésre épített jugoszláv 
áUam válsága mindinkább kiütközött a jog
fosztott néptömegek növekvő elégedetlen
ségében.

Lazar Nešić hamarosan megtanult szlo
vénül és igen jól fed találta magát a mun
kások között. Nyüt, vidám jelleme nagy
szerű elvtárssá és igaz baráttá tette. Ha
marosan megbízást kapott a szekszerveze- 
ti és párttevékenységek terén. Következe
tesen igyekezett végrehajtani a párt III. 
kongresszusának a határozatait, elsősor
ban azt, hogy a pártnak küzdenie kell a 
nemzeti elnyomás minden formája ellen. 
A többiekkel együtt azon fáradozott, hogy 
a munkásosztály harcát összekapcsodja az 
elnyomott nemzetek és a kisemmizett pa
rasztok harcával.

A kormány ugyan 1924. augusztus el
sején visszavonta a Független Szakszer
vezetek betiltásáról szóló határozatát, de 
Szlovéniában és Boszniában a tilalmat so
hasem vonták vissza.25

Így Szlovéniában társaságok, egyesüle
tek alakúdtak. Tevékenységük, persze, szak- 
szervezeti tevékenység volt.

1927. július 4-én fogadták el a hiva
talos szervek a ljubljanai Društvo brivših 
in vlasuljarskih delavcev in delavk26 sza
bályzatát.

Lazar Nešić tagja lett az egyesületnek. 
Beválasztották a vezetőségbe is.27

Az egyesület tevékenyen részt vett 1927 
szeptemberében a munkaadók elleni harc
ban. A harcot az előzte meg, hogy a mun*



kaadók napi 9 órára akarták emelni a 
borbélyok és a fodrászok munkaidejét. Az 
egyesület harcos kiállásával megakadá
lyozta a munkaadók ilyen kezdeményezé
sét.

A munkaadók — a rendőrséggel együtt
működve — gyengíteni igyekeztek az egye
sületet. A rendőrség hamarosan följelen
tést tett az állami közvádlónál, hogy a 
borbélyok egyesülete vétett a törvényes 
előírások ellen, és akaratát erőszakkal 
kényszerítette rá a munkaadókra. Az ak
ció vezetőiként Lazar Nešičet és Matija 
Gorencet terhelte a feljelentés, azt állítván, 
hogy kommunisták, és az egész akció kom
munista tevékenység volt.

Ügyes védekezéssel és szilárd tartással 
Nešić és Gorenc meghiúsították a hatalom 
embereinek, hogy okot találjanak az egye
sület betiltására, és hogy kommunista ösz- 
szeesküvéssel vádolják őket.

1928. június 5-én a Društvo brivših in 
vlasuljarskih delavcev in delavk közgyűlé
sén Lazar Nešićet választották az egyesület 
elnökévé.28

1928. február 26-ára virradó éjszaka 
tartották meg a zágrábi pártszervezet VIII. 
értekezletét. Ezen Josip Broz, a helyi párt- 
bizottság szervező titkára külön jelentést 
terjesztett elő. Megállapította, hogy mint 
szervező titkár részben ő is felelős a párt- 
bizottság munkájáért, de külön jelentést 
készített, mert nem ért egyet a többség 
által elfogadott pártbizottsági jelentéssel, 
mivel „túlzó, pontatlan és felületes". Állí
tását adatokkal támasztotta alá, tényeket 
sorolt fel a helyi pártbizottság munkájá



ról, arról, hogy elhanyagolta a munkás- 
osztályt érintő problémákat, a munkanél
küliség, a sztrájk, a vasutasok, a munka
bérekre kivetett adók stb. kérdését. Jo- 
sip Broz kifejtette az értekezleten, hogy 
a pártbizottsági kisebbség kénytelen rámu
tatni a szervezet gyöngeségeire, a frakci- 
ósság következményeire, attól a szándéktól 
vezérelve, hogy a „zágrábi szervezet meg
szabaduljon a frakciók terhétől” , a helyi 
pártbizottság pedig „a párt támaszává vál
jon a frakciók elleni harcban”, amit csak 
a tömegek körében való közvetlen munka 
által lehet elérni.29

A zágrábi pártszervezet VIII. értekez
lete nagy jelentőségű a JKP történetében. 
A párt proletár magva itt számolt le elő
ször nyíltan a frakcióval. A Josip Broz 
irányította frakcióellenes áramlat, szilár
dan egybekapcsolódva a párt munkásele
meivel, nagy csapást mért a frakciókra 
és mozgósította ellenük a párttagságot.

Belgrádban tetőfokon volt a frakció
harc. A veszély magasra csapott, azzal fe
nyegetett, hogy a belgrádi pártszervezet 
és a Független Szakszervezetek elszakad
nak egymástól.

A jobboldaliak már meg is alakították a 
szlavóniai és baranyai területi szakszerve
zeti titkárságot, sok helyen szabotálták a 
sztrájkakciókat is.

A pártot és a szakszervezetet komoly 
veszély fenyegette. Emiatt a JKP zágrábi 
vezetősége részletes levélben számolt be 
a Komintem Végrehajtó Bizottságának a 
JKP helyzetéről és a frakciós harc okoz
ta károkról.



1928 áprilisában a Komintem Végre
hajtó Bizottsága tanácskozásra hívta meg 
a JKP vezetőit. A tanácskozás azzal kezdő
dött, hogy a bizottság nyílt levéllel for
dult a JKP tagjaihoz. Jugoszlávia és a 
JKP helyzetének elemzése alapján elítélte 
mindkét frakció elvszerűtlensegét, a jobb
oldali és a baloldali frakció opportunista 
hibáit, és megállapította, hogy a JKP-ben 
vannak erők, melyek véget tudnak vetni 
e súlyos helyzetnek, és a pártot elő tud
ják készíteni a további harcra. Felhívta a 
jugoszláv kommunistákat, hogy vessenek 
véget a frakciósságnak és alakítsanak o- 
lyan munkás pártvezetőséget, mely képes 
lesz arra, hogy a pártot a munkás- és pa- 
raszttömegek meghódításának útjára ve
zesse s megakadályozza a frakciós harcot 
és a szakadást a pártban.30

A Komintern Nyílt Levele 1928 nyarán 
érkezett Ljubljanába. Lazar Nešić, ahogy 
a szlovéniai pártszervezetek tagjai is, tel
jes mértékben támogatta a Komintem 
politikáját.

A JKP ljubljanai városi aktívája meg
vitatta a Komintern Nyílt Levelét, es ennek 
alapján a JKP szlovéniai tartományi veze
tősége által meghozott határozatokat is, és 
teljes egészében elfogadta azokat. Az ülé
sen részt vett Lazar Nešić is.31

így Lazar Nešić bekapcsolódott a szlo
véniai kommunista mozgalom szervezésé
be is, és különösen az illegális munka te
rén ért el nagyszerű eredményeket, ö  volt 
egyik példája az igaz barátságnak és a 
proletár testvériségnek a régi Jugoszlávi
ában. Ez a barátság és testvériség a naci
onalista és a soviniszta politika ellenére



is erősödött. Marx és Lenin eszméi alap
ján a kommunisták teremtették meg.32

1928 novemberében Drezdában megtar
tották a JKP IV. kongresszusát. A kong
resszus azonban nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket.

A munkások és a kommunisták a Ko- 
mintem Nyílt Levele után többet vártak. 
Szinte bénítólag hatott, hogy a kongresz- 
szus határozatilag kimondta: az egységes 
proletár arcvonalat alulról keH kiépíteni, 
de szigorúan megtiltotta a kommunisták
nak, hogy a reformista szakszervezetekbe 
lépjenek. Ez a határozat különösen súlyos 
nehézséget okozott Szlovéniában, mert az 
adott helyzetben a kommunistákat gyakor
latilag elválasztotta a munkás tömegektől.13

Ezen a kongresszuson vitatták meg elő
ször a forradalom jellegét Jugoszláviában. 
A Komintern sablonos tétele alapján úgy 
látták, hogy Jugoszláviában polgári de
mokratikus forradalom készül, s ez vál
tozik majd át proletárforradalommá.

Bizony lebecsülték a reakció erejét és 
túlbecsülték a munkásmozgalom akkori 
erejét és képességét. Pedig éppen ez idő 
tájt tette a nagyszerb burzsoázia az utolsó 
előkészületeket a nyílt parancsuralom be
vezetésére, hogy megerősítse egyedural
mát.

Az elnyomott nemzetek, a munkásosz
tály és a demokratikus erők fokozták u- 
gyan harci felkészültségüket, de az akciók 
nem váltak a nagyszerb hegemónia ellen 
irányuló népi mozgalommá.

1928. november 13-án a szlovén munká
sok tiltakozó gyűlést tartottak, melyet a



kommunisták felvonulása követett Ljub
ljanában.34

A szlovéniai kommunisták fokozták hát 
tevékenységüket. December 25-én ülést tar
tott a JKP szlovéniai tartományi bizott
sága, amelyen a további feladatokat és 
akciókat vázolták. Ezen az ülésen válasz
tották meg Lazar Nešićet is a JKP szlo
véniai tartományi bizottságának tagjává.”

Az államberendezés válsága miatt, 
amely az 1928 júniusában történt képvise
lőházi merénylettel kezdődött,36 a király 
az 1928 december végén bekövetkezett kor
mányválságot véve közvetlen indítékul
— a polgári pártok vezetőivel folytatott 
tanácskozás után, mivel csak még inkább 
kompromittálni akarta a parlamentáris 
rendszert —, 1929. január 6-án felfüggesz
tette az 1921. évi alkotmányt, és feloszlat
ta a szkupstinát. A királyi hatalomról és 
a legfelső államigazgatásról szóló tör
vény alapján, amelyet ugyanaznap tett 
közzé, ő lett „minden hatalom hordozója 
az országban".

A néphez intézett kiáltványában ezt a 
lépést a parlamentáris rendszer és az ad
digi politikai élet hátrányos tapasztalatai- 
vail indokolta.

Szerinte „elérkezett a pillanat, amikor 
a nép és a király között többé nem lehet
— nem szabad, hogy legyen — közvetítő” . 
Ezért „minden eszközzel megőrzi az állam 
és a nép egységét” .

1929. január 6-án egészítették ki a köz- 
biztonsági és államvédelmi törvényt is, 
méghozzá olyan értelemben, hogy a már 
korábban betiltott kommunista párton kí
vül betiltott és feloszlatott minden más



„vallási vagy törzsi jellegű politikai pár
tot".

A JKP Központi Vezetősége a Komin- 
tem VI. kongresszusán37 elfogadott állás
pontokat fogadta el a kapitalizmus válsá
gáról és a forradalmi fellendülés új szaka
száról. Nem elemezték az itthoni állapo
tokat, és a diktatúra bevezetésére a Kom- 
intern átültetett álláspontjaival, a fegyve
res felkelés jelszavával válaszoltak.38

A Központi Vezetőség 1929 februárjá
ban felhívást adott ki, amelyben „fegyve
res forradalmi harcra", a „véres önkény- 
uralom megdöntésére és a munkás-paraszt 
hatalom megteremtésére" szólította fel a 
munkásokat és a parasztokat.39

A mindennapi harcban erősödött és a 
párthűség szellemében nevelkedett párt
tagság óriási többsége fegyelmezetten fo
gadta a vezetőség felhívását, és habozás 
nélkül megkezdte a küzdelmet a diktatú
ra ellen.40

Szlovéniában, de különösen Ljubljaná
ban már a diktatúra kikiáltását követő na
pokban kiáltványokat és röpiratokat tet
tek közzé, amelyekben elítélték a dikta
túrát, a legsötétebb reakció uralmának 
nevezték, és fegyveres felkelésre szólítot
ták fel a dolgozó tömegeket.

Lazar Nešić a diktatúra első hónapjai
ban a propagandatevékenységből vette ki 
részét. Röpcédulákat nyomtattak és ter
jesztettek.

Kitűnt a szakszervezeti tevékenységben 
és a Vörös Segély szervezésében is.41

1929 elején az Enotnost szerkesztősé
gében dolgozó Paula Kerstinnel szervezte 
a Vörös Segély gyűjtését.



— Nagyszerű segítőtársam Marija — 
mondta Paula. — Vele együtt egész jó  
eredményeket érek el.

Lazo azonban aggódott.
— Vigyázzatok, Paula, most nagyon ül

dözik a kommunistákat. Aztán, ha le
buksz . . .  Neked négy gyereked van . . .

— Értük harcolok, Lazo.
A Vörös Segély részére 998 dinár érke

zett Amerikából. Lazo egy részét a ljub
ljanai fogház politikai foglyainak szánta.

— Gyere csak, fontos dolgot akarok 
rád bízni — hívta Stanko Papler borbély
inast.

— Igenis, segéd úr! — mondta a kis- 
inas hangosan.

Lazo halkra fogta:
— Ezt a pénzt beviszed a fogházba.
— Mit mondjak, ha kérdik, ki küldi?
— Mondd azt, hogy Drago Valc.
A diktatúra dühöngött, mint a veszett 

kutya.
A ljubljanai kommunisták elhatároz

ták, hogy röpcédulákat nyomtatnak, ame
lyekben felhívják a munkásokat a harcra.

Április 5-e és 6-a között harcos hangú 
röpcédulávail árasztották el Ljubljana 
munkásnegyedeit:

DELAVSTVU LJUBLJANO! — hirdette 
a röplap.

Aláírása pedig: a JKP és a JKISZ ljub
ljanai helyi bizottsága.

A rendőrök sötétben tapogatóztak. De 
ekkor már látták, hogy a szálak egy ré
sze az Üj téri Munkásotthonba vezet.



1929. május 6-án a ljubljanai Enotnost 
szerkesztőségében házkutatást tartottak. 
A házkutatás alkalmával megtalálták a 
Vörös Segély elismervényeit, Paula Kerstin 
írta őket, és Paula más feljegyzéseit is.

— Gyűjtöttem — vallotta be azonnal 
Paula.

Letartóztatták.
Paula felijegyzései között megtalálták 

Lazar Nešić és Marija Dreksler nevét is.
Náluk is házkutatást tartottak.
Lazónál rábukkantak az áprilisi röpcé- 

dula egy példányára.
— Hát ez meg mi? — kiabált a nyo

mozó.
— Az utcán találtam — mondta nyu

godtan Lazo.
Marija Drekslemél nem találtak sem

mit.
Aznap azonban negyedikként még Já

kob Žorga csatlakozott hozzájuk.
Ismerték egymást a Munkásotthonból, 

de Žorga nem dolgozott velük együtt a 
Vörös Segélyben, nem vett részt a röpla
pok terjesztésében.

Az ő bűne, Milán Barla vallomása alap
ján, hogy kommunista futár volt, külföld
re járt és onnan hozott utasításokat meg 
propagandaanyagot az országba. De rá 
vallott Miha Erbežnik is, aki megtört a 
vallatások alatt, azt állítván, hogy Žorga 
a Delavsko gibanje szlovéniai vezetője.

Az a vád ellenük, hogy röpcédulákat 
sokszorosítottak és kommunista propa
gandát folytattak. A kihallgatás folyamán 
szilárdan tartották magukat, úgyhogy a



vizsgálat semmi más bizonyítékkal, mint 
a házkutatáskor talált röpcédulával, nem 
rendelkezett.

Ljubljanából a belgrádi Államvédelmi 
Bíróságra kerültek. A főtárgyalást 1929. 
november 5-én tartották meg.

Dr. Dobrišić közvádló nagy hangon vá
dolt:

„Paula Kerstin a közbiztonsági és ál
lamvédelmi törvény 1. szakaszának 1. és 
2. pontjába ütköző cselekményt hajtott 
végre, amely kapcsolatban van a szerb 
törvénykönyv 91. b paragrafusával;

Marija Dreksler és Lazar Nešić a köz- 
biztonsági és államvédelmi törvény 1. sza
kaszának második pontjába ütköző cselek
ményt hajtott végre;

Jákob Žorga az idézett törvény 1. sza
kaszának 2. és 5. pontjába ütköző cselek
ményt hajtott végre.

Paula Kerstint és Jákob Zorgát vádo
lom még a szerb törvénykönyv 86. parag
rafusába ütköző cselekedeteik miatt is!"

A vádlottak védője, dr. Zorc, kétségbe 
vonta a vádirat pontjainak bizonyítását, s 
kérte a bíróságot, hogy védenceit bizonyí
tékok hiányában mentse fel.

A védő azt is követelte, hogy szakértők 
bevonásával állapítsák meg, Paula Kerstin 
tud-e gépírni.

A bíróság tanácskozásra vonult vissza, 
majd a vádlottak kihallgatásával folytat
ta a tárgyalást.

A vádlottak tagadták az ellenük felho
zott vádat.



A főtárgyaláson Lazar Nešić visszauta
sította az ellene felhozott vádakat:

— Elismerem, hogy megtalálták laká
somon a röpcédulát.

— Ezt? — kérdezte a bíróság elnöke 
és felemelte asztaláról a Ljubljanában 
áprilisban terjesztett röplapot.

— Azt — válaszolta Nešić.
— De hát gyűjtött is.
— Gyűjtöttem — ismerte el Nešić.
A vádló felugrott:
— Elismeri, hogy gyűjtött a Vörös Se

gély kommunista szervezetnek.
— Gyűjtöttem, mert láttam, hogy éhez

nek az emberek.
— A kommunisták családjai — csapott 

le újra az ügyész.
— Szegény emberek — mondta halkan 

Nešić.
Az ügyész újra szólt:
— Az inassal, Stanko Paplerrel pénzt 

küldött a kommunistáknak a börtönbe. 
Igaz?

— Igaz.
— Miért tette?
— Könyörületből.
— A pénzt Amerikából kapta.
— Onnan. És ez bűn?
Az ügyész nem tudott mit kérdezni to

vább.
A tárgyalást követő napon, tehát no- 

vemer 6-án, az erősen jobboldali beállí
tottságú belgrádi Vreme napilap öles cím
mel tudósított a kommunista perrőd:



„Tegnap álltak először nők az Állam- 
védelmi Bíróság előtt”42

De már másnap szinte eldugja a 4. ol
dal aljára a hírecskét:

„Ma 12 órakor az Államvédelmi Bíró
ság a közbiztonságról és az államvédelem
ről szóló törvény alapján ítéletet hirdetett 
Paulina Kerstinnek és ljubljanai társainak 
ügyében, akiket kommunista propaganda 
terjesztésével vádoltak.

Paula Kerstint egyévi, Marija Dreks- 
lert hathónapi, Lazar Nešićet egyévi és 
Jákob 2orgát ötévi börtönbüntetésre ítél
ték. A büntetésbe beszámítják a vizsgálati 
fogságban eltöltött időt is/*48

A belgrádi Glavnjaőából Požarevacra 
került Lazar Nešić, itt töltötte le hátra
levő börtönbüntetését.44

A ljubljanai rendőrség 1930. május 22- 
én az állami köz vádlónak írt jelentést a 
JKP szlovéniai szervezetének az 1928 ősze 
és 1930 májusa közötti időszakban felde
rített akcióiról.

A jelentés 7. pontjában ez áll:
„1929. május 6-án letartóztatták Lazar 

Nešić ismert szabadkai kommunista agi
tátort és borbélysegédet, mert házkutatás
kor olyan anyagot találtak nála, amely azt 
bizonyította, hogy Nešić a Vörös Segély 
egyik szervezője és vezetője, és hogy fon
tos funkciót tölt be a KP tartományi ve
zetőségében. Találtak nála egy darab röp- 
cédulát azokból, amelyeket 1929. április 
6-ára virradó éjjel terjesztettek Ljublja
nában. Nešićet átadták a bíróságnak, és
1929. november 4-én egyévi börtönre ítél
ték” .45



A diktatúra bevezetése után a néhány 
éves börtönbüntetéshez elegendő volt a 
bíróságnak, hogy a vádlott kommunista 
röpiratokat kapott és olvasott vagy ehhez 
hasonló körülmény.

A letartóztatott kommunisták ügyében 
folytatott vizsgálati eljárás sok tekintet
ben az inkvizícióra emlékeztetett. Állatias 
módon kínozták a kommunistákat a belg
rádi Glavnjaéában.

De Požarevacon sem volt jobb a hely
zet. Az elítéltek sorsa a börtönigazgatótól 
és a börtönőröktől függött. A politikai el
ítéltek a bűnözőknél és más elítélteknél 
is rosszabb helyzetben voltak. A legbru- 
tálisabb erőszakoskodásnak voltak kitéve. 
Élelmezésük gyönge és szűkös volt, egész
ségtelen életkörülmények között éltek, a 
legsúlyosabb munkát végezték, nem ol
vashattak újságot és könyveket,46 a zak
latás legkülönbözőbb formáinak voltak ki
téve.47
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Miután kijött a börtönből, Szabadkán 
nem kapott állást, összeült a Nešić csa
lád, meghányták-vetették Lazo ügyét, s 
úgy határoztak, hogy önálló üzletet nyis
son.

— Műhelye a Vasúti Nyomdával átel- 
lenben volt.48 Ma már nincs meg az épü
let — emlékszik vissza Miloš Nešić.

De nem sokáig volt önálló borbély, 
sok más elfoglaltsága miatt beadta az 
ipart, s becsukta a műhelyt. Nemsokára 
segédként Ábrahám mesternél helyezke
dett ed.49

Hazatérése nagy erősítés is a szabadkai 
pártszervezetnek. Tevékenyen vette ki ré
szét az akciókból. 1930 nyarának végén 
megérkezett Szabadkára is a JKP Tarto
mányi Bizottságának a határozata.

„A tartományban, mint ahogy szerte 
az országban is, a Petar Živković véres 
csizmája nyomán fakadó militarista rend
szer ránk szabadította az éhség rémét. 
Ez a rendszer napról napra nehezíti a 
munkások helyzetét, a napi munkaidő 
mind hosszabb lesz. A bérek 60%-kal 
csökkentek, a foglalkoztatottak és a mun
kanélküliek egyaránt éheznek.”50



A munkások elégedetlensége nőttön 
nőtt, a kormány a költségvetés nagy ré
szét a rendőrségre, a titkos ügynökök és 
álilamhivatalnokok pénzelésére költötte.

— Készítik az új háborút! — süvít vé
gig az országon.

A határozatok szellemében Nešić
— mindenekelőtt Kizurral — azonnal hoz
zálátott, hogy megtegyen minden intézke
dést a pártsejtek megalakítására.

— A vasúton, a műtrágyagyárban, a 
fűtőházban kell elsősorban megalakítani a 
pártsejteket — mondta.

Az ifjúság bekapcsolása a pártmunká
ba elsőrangú feladat.

— Elsősorban azokat kell jól felkészí
tenünk, akik katonai szolgálatra vonultak 
be, hogy kapcsolatba kerüljenek a párt
sejtekkel — hangoztatják.

— A pártanyag terjesztése a legszéle
sebb néptömegek között történjék. A harc 
csak akkor váilhat igazán osztályharccá, 
ha az elnyomottak támogatják egymást, 
így a nőket is fokozottabban be kell von
ni a pártba.

Szabadkán elég nehéz volt a helyzet 
Cséby József túlzott óvatossága miatt. A 
Tartományi Bizottság meg is feddi Csé
by t, s utasítja: változtasson magatartá
sán. Cséby József nagy tekintélyű, kép
zett vezető, régi forradalmár, a munkából 
azonban ritkán vette ki a részét. Ha szá
mon kérték passzivitását, így válaszait:

— Túlságosan exponált vagyok.
Persze ilyen is előfordult:
— A diktatúra feltételei között nem le

hetséges . . .



Lazar Nešić és Kizur István nem teo
retikusai, hanem szervezői a pártmunká
nak.

Cséby József vezető helyét féltette ta
lán, amikor ellenállást tanúsított Neáicék 
kezdeményezésével szemben.

— Furcsa ember volt az öreg Cséby. 
Elméletileg nagyon képzett, de mindig 
így kezdte mondanivalóját: „Mit tudom 
é n . . Majdnem negatív véleménye volt 
Nešićrol, Kizurról meg teljesen negatív.v

Pedig forr a világ.
Jovan Beljanski és Đuro Pašalić jön

nek Újvidékről Szabadkára. Pašalić ter
jesztésre szánt röpiratokat is hoz magá
val. 1930. augusztus 31-e és szeptember 1-e 
közötti éjszaka „ismeretlen tettesek” ma
gyar nyelvű röpcédulákat terjesztettek A 
kommunista címmel. November 8-a és 9-e 
között pedig a Komunist című lap példá
nyai árasztották el a várost.

„Meddig tűritek még első és utolsó 
Sándor király véres diktatúráját?”

Nagy visszhangja támadt annak a röp- 
cédulának, amelyet a JKP és JKISZ vaj
dasági tartományi vezetősége adott ki ki
áltványként az októberi forradalom 13. 
évfordulójára.

Világ proletárjai egyesüljetek! — har- 
sog a jelmondat a röpcédula tetején. S a 
megszólítás: Jugoszlávia elnyomott népei!

Kézből kézbe kerül a kiáltvány, az em
berek szinte révületben olvassák: „Leráz- 
ta magáról a dologtalan heréket. . . ” 
„ . . .  a föld egyhatod része proletárkézen 
van.. "



„Az egész világ ég, a fegyverkezés láza
san folyik, készül az új háború!”

„A nyomor rettenetes, az adó fegyver
kezésre megy.”

„Félmillió munkanélküli az éhhalállal 
küzd. . . ”

„ . . .  10 évig hitegettek, és becsaptak 
benneteket. . . ”

„Egyedül a kommunista párt tartott 
ki mellettetek . . . ”

„ . . .  felszólít benneteket a közös harc
ra . . . ”

.. Éljen a forradalmi kommunista 
párt!”

„ . . .  Éljen a világforradalom!”
A rendőrkopók ijedten kapkodják a 

fejüket, de senkit sem tudnak elkapni. 
Turanov rendőrkapitány türelmetlen. A 
város vezetősége felháborodik.

Turanov, hogy látta a röpcédulákat, s 
rajtuk a „JKP Központi Bizottsága” alá
írást, tisztában lett vele, hogy pártszerve
zet létezik Szabadkán.

Ez idő tájt a szabadkai pártszervezet 
kapcsolatot teremtett a Bécsben székelő 
Központi Bizottsággal is, onnan kapott 
pártsajtót, propagandaanyagot. Még pénzt 
is kapott a szabadkai szervezet dr. Singer 
Adolf címére.52

1931-ben még inkább fokozódott a mun
ka.

Szerényen dolgoznak ők ketten, Kizur 
István és Lazar Nešić. Cséby József aka
dékoskodik, egész csoport alakul ki kö
rülötte, amely az akciók, a röpcédulaírás 
és -terjesztés, a jelszavak és más tevékeny
ségek helyett a párttagok képzését tartja 
lényegesebbnek.



Pedig az illegális munka mind nehe
zebb. Vajdaságan a rendőrség fokozza te
vékenységét, s így hatványozott figyelem
re, alapos felkészülésre van szükség. Ez 
persze próbára teszi a párttagok türel
mét is.

A pártmunka rendkívül fontos feladata 
a belső szervezés kiépítése. Szabadkán az 
előző évek 17 pártsejtjéből 12 maradt, 
mert sok munkanélküli más városokba 
költözött, ahol munkához jutottak. Igaz, 
a megmaradt 12 sejtből négy ipari, egy- 
egy a postán és az Állami Vasúti Nyom
dában, kettő a vasúton, a többi földmü- 
vessejt. Minden pártsejt három-négy ta
got számlál.

1931 augusztusában két akció is volt, 
amelyeket a JKP helyi szervezete veze
tett.

Az augusztus elsejei akció röpcédulák 
terjesztéséből állott. De a röpcédulák, 
legalábbis a szabadkai pártvezetőség így 
tudta, nem érkeztek meg, így csak a vö
rös zászlók lengtek a falvakban. Steinfeld 
Sándor orvostanhallgató azonban mégis 
meghozta a röplapokat, és éjjel egy társá
val széjjelszórta.53

Steinfeldék három építőhelyen és a va
sútállomáson csomagokban hagyták a 
röpcédulákat. Az ott dolgozók munka köz
ben megtalálták a csomagokat, osztani 
kezdték a röpcédulákat, de a rendőrség 
gyorsan megérkezett. Vagy 120 munkást 
letartóztattak, de közülük csupán egyet 
tartottak bent.

Az akció bizony nem a legjobban si
került.



— Az utolsó pillanatban kaptam a cso
magokat Belgrádban — mondta Steinfeld, 
amikor a vezetőség felelősségre vonta.
— Váratlanul ért az egész. Ideadták, hoz
zam Szabadkára. Elhoztam. A kapcsola
tom nem volt kiépítve. Mit tehettem?

Az akció elemzésekor Nešić is szót 
kért:

— Az akció egyik része sikertelen: az 
eűvtársaknál bizony nyomot hagyott, hogy 
az anyagot nem a párt technikai appará
tusa kapta. A jövőben erre vigyáznunk 
kell.

— Az akció másik része — folytatta 
Nešić — igenis sikeresnek mondható. A 
munkások elégedetten nyugtázták az ak
ciót. Különösen a zászlók kifüggesztése 
tett mély benyomást.

A másik akció augusztus 15-én volt, 
Sándor király trónra lépésének tizedik 
évfordulóján. Hiába várták Szabadkán a 
JKP KB utasításait, semmi sem jött, így 
Szabadkán láttak munkához, és meg is 
született a röpcédula, amelyben a gazda
sági válság lényegére, a fasiszta népünne
pélyek hazug jellegére mutattak rá, s fel
hívták a munkásokat és a parasztokat, 
készüljenek a diktatúra elleni végső le
számolásra.

Az egész városban és a környező fal
vakban is terjesztették a röplapot. A szé
les néptömegek támogatták a párt meg
mozdulását.

Turanov rendőrkapitány most már tü
relmetlen. Augusztus 15-én reggel, a röp- 
cédulák megjelenése után Đorđe Mitro- 
vićot keresik, akiről sejtik, hogy köze van 
az akciókhoz.54 Az üzemben, ahol dolgo



zott, két munkást le is tartóztatnak, ke
resik Mitrovićot, de nem találják.

— Beteg. Napok óta nem jár be — 
mondják a rendőröknek.

Ekkor az egész városban keresik.
Mitrović eltűnt.
Dédfelé letartóztattak egy Nikola nevű 

péklegényt. Nála kompromittáló anyagot 
találtak. A reggel letartóztatott két mun
kást elengedték, de Nikolát bent tartották 
és kegyetlenül megverték.

— Tudnod kell, hol van Mitrović!
Tíz nap múlva Đorđe Mitrovićnak el

kellett hagynia az országot.
— Tíz napig rejtőztem a környéken, 

vártam, hogyan alakulnak a dolgok. Ami
kor meggyőződtem róla, hogy a fényké
pemet mutogatják az embereknek, és így 
keresnek mindenfelé, akkor hallgattam 
elvtársaim tanácsára, és elszántam ma
gam a szökésre. Most csak feltevéseim 
vannak, hogyan jutottak hozzám: vagy 
Nikola árult el, akinek pártanyagot ad
tam megőrzésre, vagy valaki más, mert 
a rendőrség nyilatkozatot adott ki, hogy 
tudtak rólam hosszabb ideje, csak enged
ték, hogy tevékenykedjem. Ilyen helyzet- 
ben nem maradt más hátra, mint elhagy
nom az országot, hogy minden nyomot 
felégessek magam mögött — írja jelen
tésében Đorđe Mitrović.55

Mitrović jelentésében úgy véli, hogy 
ez a két letartóztatás visszaveti majd a 
szabadkai pártszervezet munkáját, de kü
lönösen az a tény nehezíti majd a tevékeny
séget, hogy nem volt önálló helyettese.

Noha Mitrović külföldre távozott, a 
párt munkája nem lankadt. Újabb akció



ra ösztönözte a kommunistákat a király
1931. szeptember 3-i új alkotmánya.

A súlyos gazdasági, bel- és külpolitikai 
helyzetből a király nem talált más ki
utat, mint hogy elállt a király és a nép 
közötti közvetítő kirekesztéséről szóló jel
szavától, s megkísérelte a nehézségeket 
megosztani a szkupstinával.

Az új alkotmány két házból, szkupsti- 
nából és szenátusból álló képviselő-testü
let bevezetését irányozta elő. De az alkot
mány szerint továbbra is minden hatalom 
a király kezében maradt, ő  nevezte ki a 
kormányt, s az neki tartozott felelősség
gel. Az új alkotmány valójában nem vetet
te el a diktatúrát, hanem legalizálta, az 
alkotmányosság fátylával leplezte.

A népképviselők választásáról szóló új 
törvény alapján tartották meg 1931. no
vember 8-án a választásokat. A törvény 
csak országos jelölőlistákat engedélyezett 
és nyilvános szavazást irányzott elő.

Ezen a választáson csak egy lista, a 
rendszer listája szerepelt, s a lista élén 
Petar Živković miniszterelnök neve állt.

A párt propagandaharca még erélye
sebb. 1931. november 4-én plakátok jelen
nek meg a szabadkai utcákon:

„KOMMUNIZMUS A SZABADSÁG

Proletárok, ti, akik dolgoztok, ne hagy
játok magatokat leigázni. Fogjatok össze, 
hiszen testvérek vagytok, egyenlők legye
tek, ne éljetek a hitnek, a papok kenye
ret nem adnak, kérjetek hit helyett ke
nyeret.



KENYERET!”56

A harsogó plakát mellett, amelyet a 
feketicsi kommunisták készítettek,57 röp- 
cédulák árasztották el a várost:

„Munkások, parasztok!
Ne adjátok le szavazataitokat erre a 

pribék társaságra, mert ezzel is hosszab
bítjátok ennek a hóhértársaságnak az ural
mát!

Alakítsátok meg a helyi szovjeteket és 
vegyétek a kezetekbe sorsotok intézését!

Le a dolgozók bőrén élősködő herék
kel!

Éljen a dolgozók forradalmi felkelése 
a kommunisták vörös zászlója alatt!”5*

Dzim! Dzum! — repedten kong az ün
nepi harang. Lórik István szövege, mint 
a harci trombita rikolt végig Észak-Bács- 
kán.59

Ilija Vujević veszi át a topolyaiktól a 
röpcéduilákat és a plakátokat.

Lórik István még egy csomagot adott 
Vujevićnek:

— Ezt otthon nézd meg!
A csomagban két vörös zászló volt, 

amelyekre ráírták: „Éljen a proletárfor- 
radalom.”

A zászlókat november 5-ére virradó éj
jel tűzték ki a Ferrum gyár kéményére 
és egy telefonpóznára.

A választási komédia eredményei si 
ralmasak. A munkások és a szegény pa
rasztok bojkottálták a választásokat. A 
kommunisták vezették a választásellenes



agitációt, s a végén úgy állapították meg, 
hogy az akció igen sikeres volt.

— Húsz százaléknál többen nem sza
vaztak! — hangzott az értékelés.

Pedig nem volt könnyű. Fasiszta beál
lítottságú egyetemisták 50—60 dinárt is 
kaptak, ha az embereket a szavazóhe
lyekre vezették.

— Nem menekültek a szégyentől — 
mondta Nešić. — Hiába erőlködött a 
fizetett sajtó. A „magas nemzeti tudat 
és a jugoszláv eszme győzelme” megmu
tatta, mit ér!

1931 decemberében Belgrádból Mihail 
Benčić tipográfus jelentkezett szabadkai 
összekötőiénél, Andrija Ninković nyom
dásznál. Ninković Belgrádba utazott, s 
Benčić a következőkkel várta:

— Át kell juttatnod a határon Pánt a 
Vujicot.60

Ninković kicsit gondolkozott.
— Lehet — mondta.
Szabadkán aztán Nešićhez ment a bor

bélyműhelybe. A székbe ült. Nešić lassan 
szappanozni kezdte Ninković állát.

— Át kellene juttatni valakit a hatá
ron — mondta Ninković.

Nešić tovább szappanozott.
— Át tudnád segíteni? — kérdezte a 

nyomdász.
— Talán.
Míg a borotválkozás tartott, akadozva 

beszélt Ninković:
— December. . .  huszonhetedikén ér

kezik a belgrádi. . .  vonattad. Sándor
ban . . .  száll le.



A borbély megmosta vendége arcát. 
Megtörölte s illatos felhőt fújt rá.

— Majd utánanézek — mondta végül.
Pár nap múlva újra megjelent Ninko*

vić.
— Majd elintézzük a dolgot valahogy

— szólt Nešić.
A nyomdász pénzt vett elő:
— A költségekre, ötszáz dinár.
Nešić délután Kizur Istvánnal talál

kozott.
— Valakit át kell vinni a határon. Nin- 

ković már pénzt is adott.
— Talán Mészáros Matyi — villant fel 

Kizur szeme. — Ö el tudná intézni az át
lépést, s a pénz is biztos jól jönne neki.

— No, ez az.
Kizur összekötő útján lépjen kapcsolat

ba Mészárossal, s ha az vállalja, adja át a 
pénzt is. Mészáros vállalta a tiltott határ- 
átlépés megszervezését és lebonyolítását.

Karácsony körül újra betért a bor
bélyműhelybe Ninkovié:

— Minden rendben?
A borbély bólintott.
— Ki jön?
— Az instruktor — mondta titokzato

san Ninkovié. — Az ismertetőjele: újság 
lesz a kezében, bal karján gyászszalag. 
Aki várja, ezt kérdezi tőle: „Tán nem is
mersz?” Mire az instruktor: „Hogyne is
mernélek, mikor az egész családodat isme
rem.”

Nešić Kizumak továbbította a szöve
get, ő aztán az összekötőnek.



Az összekötő szerencsésen találkozott 
a sándori állomáson az idegennel, szállást 
is adott neki. Aztán néhány napot Kropft 
Gottfriednél töltött, majd Mészáros Má
tyás segítségével baj nélkül átjutott a ha
táron, és folytatta útját Bécsbe.

Mészáros is 1931 decemberében tért 
vissza az osztrák fővárosból. Bécsben Đu- 
ro Salajjal, a JKP KB tagjával találko
zott, tőle kapott azután utasításokat, va
lamint 300 dollárt propagandatevékeny
ség céljaira.61

Mészáros a december 26-án Faragó 
Márkus tanyáján, a 93-as számú radano- 
váci tanyán, a huszárkaszámya mögött 
megtartott értekezleten számolt be a bé
csi útról.

A helyet Antun Vidakovié szervezte, 
hisz testvére, Iván lakott a tanyán.

— Szent István napján tartottuk az 
ülést. Szóltam az öcsémnek, akinek va
dászpuskája van, gyere nagy garral, öcsém, 
durrogjál. Hadd hallja mindenki, hogy a 
fiam, Stipan, névnapját ünnepeljük.62

Az értekezleten a szabadkai pártveze
tőkön kívül ott volt Adáról Cseh Károly, 
Zentárói Lövei Mihály, Újvidékről meg 
Polgár András.63

1932 legelején elindult a lavina. Az 
történt ugyanis, hogy 1931 decemberében 
Kasuba József írógépet vásárolt. Az író
gépet ugyan a saját használatára vette, így 
mondta, persze a párt propagandacéljai
ra volt szükséges.

Aztán Nešić vezetésével megindult a 
munka.



— Röplapokat kell nyomni! Érezzék, 
tudják a dolgozók, hogy itt vagyunk. Min
den pillanat fontos.

Ivanyos Sándor körlevelet írt, amely a 
„Kapitalista társadalmi rendszer forradal
mi mozgalmakat idéz elő az egész világ
ban” szavakkal kezdődik, aláírása pedig: 
(A. V. S. B.)64

Sokszorosítják.
— Le kellene fordítani szerbhorvátra

— mondta Steinfeld Sándor.
— Az biz jó  lenne.
— Szervezd meg, Sándor, a fordítást

— tette hozzá Lazo.
Steinfeld aztán dr. Bemáth Károly

hoz ment.
— Fordítani kéne, Károly.
— Lehet.
De hirtelen nagyot nyelt Bemáth, ami

kor beleolvasott a röpiratba. Azonnal lát
ta: a tartalma forradalmi. A kommunis
tákat szólítja fel, szervezzék meg a for
radalmi felkelést. A párt forradalmi poli
tikáját a szakszervezeteken keresztül kell 
továbbfolytatni.

Steinfeld látta, Bernáth gyorsabban lé
legzik, kezében remeg a papír.

— Sokszorosítani is kéne, Károly.
— Meglesz, Sándor.
— Jó. Akkor vasárnap a Kolevka előtt 

majd vár egy ember. Neki add.
Bemáth lefordította a szöveget, s ja

nuár 15-e körül Séf fér Gyulával Apatin- 
ban 300 példányban ki is nyomták.



Január 24-én, vasárnap volt, délelőtt 
a Kolevkánál Ivanyos várta. A sokszoro
sított anyag megkezdhette útját.

Kovács János Kikindára indult, hogy 
ott átadja a körleveleket és más röpcédu- 
lákat két aktivistának, Bal tás Jánosnak 
és Jankó Józsefnek.05

Kikindán azonban lecsapott a rendőr
ség.

Rövid idő alatt felfedték egész Észak- 
Bácska pártmozgalmát.

A kommunisták tömegesen kerültek 
börtönbe.66 Turanov rendőrkapitány akció
jának sikerét elsősorban a meglepetés jel
lemzi. A letartóztatottak közül sokan nem 
bizonyultak elég keménynek, vallottak.

Persze a rendőrség sem bánt kesztyűs 
kézzel velük:

„Két nap múlva megvasalva bevittek 
Szabadkára, a rendőrségre. Ott Turanov 
kapitány hallgatott ki. Először is azt kér
dezte, hogy akarok-e egyáltalán beszélni.

— Nincs mit — válaszoltam.
— Na majd estig meggondolod, de ak

kor másként fogsz beszélni — kiabáilta.
Délután megérkezett Manić kapitány, 

vele jött Narandža, a detektív is. Mikor 
elébe vezettek, rám kiáltott:

— Beszélj, Zentán hazudtál!
— Most se mondhatok mást — vála

szoltam, mire a pálcájával arcul ütött és 
a fejemet kezdte verni, ö  is azt mondta, 
hogy estére egész biztosan lesz mondani
valóm. Abba a cellába vezettek vissza, 
amelyikben a szabadkaiak voltak. Két ren



dőr is ült a cellában, így azután beszél
getni nem lehetett.

Aznap este megkezdődött a tortúra. 
Felvittek a toronyszobába, Manié egy 
székre ültetett, ő elébem ült és a lábával 
az én lábamat összeszorította, közben a 
székhez szíjaztak. Az ütések és a kérdé
sek felváltva záporoztak. Először Manić 
az arcomat ököllel összezúzta, majd Na
rancsa gumibottal a fejemet kezdte ver
ni. Utána pálcikákat tettek az ujjaim kö
zé, és szorítani, csavarni kezdték mind
addig, amíg az ujjaim teljesen össze nem 
zúzódtak, törtek. Elszédültem. Miután fel
locsoltak, Nonkovic, a hírhedt szabadkai 
szadista felkapott, a földre dobott, rug
dosott és megtaposott. Félholtan áthúz
tak egy másik helyiségbe, ahol tovább 
folyt a kínvallatás. Manié közben egyre 
csak azt hajtogatta:

— Megvagy, te büdös bolsi! Most aztán 
azt csinálunk veled, amit akarunk! Meg 
is ölhetünk. Golyót eresztünk beléd, ki
viszünk a határra, és azt mondjuk, hogy 
szökni akartál. Vagy jobb 'lesz, ha vissza; 
viszünk Zentára, és a vonat kerekei alá 
dobunk? Választhatsz. Beszélj!

És ismét vertek. . .  vertek. . .
Mészáros Mátyást hozták be.
— Ez volt az? — mutattak rám. Mé

száros nem ismert rám, azt mondta, hogy 
nem. Feldagadt arcom és a sok véraláfu- 
tás felismerhetetlenné tett. Miután átve
zettek a másik szobába, hallottam az üté
seket és a jajgatást.

Manié az ablakhoz kényszerített, rám 
ordított, hogy ugorjak ki, vagy ő dob le.



A fejemet kinyomta az ablakon. Lenézve 
a mélységbe, azt gondoltam: »No, most 
már vége!« Turanov azonban mondott va
lamit Manicnak, mert mégse lökött ki. 
A cella priccsén tértem magamhoz. A2 
első gondolatom az volt, hogy még meg
halnom sem sikerül. Matko Vukovićot 
lökték be, de hamarosan el is vitték. En* 
gemet is áttettek egy másik cellába, amely
nek az ablaka ki volt törve. Így azután 
bent a cellában éppen olyan kegyetlen 
hideg volt, mint kint.

Ebben a cellában volt Antiin Vuković, 
Komlós, Cséby József Szabadkáról, Lóci 
Mihály Adárál, Kasuba József Mitrovicá* 
ról, Paladzsai Topolyáról és Steinfeld Sán
dor Szabadkáról, ö  egyébként Belgrád- 
ban járt orvosi egyetemre, onnan hozták 
haza. Tőle tudtuk meg, hogy az egész tar
tományi vezetőség lebukott.

Azt, hogy felismerjük-e egymást, be- 
szélgetünk-e és miről, a 'kémlelőlyukon át 
figyelték.

Akitől semmit sem tudtak meg, azt 
újabb tortúra alá vetették. így azután 
néhány nap múlva megint vittek bennün
ket a toronyszobába. A rendőrök sorfala 
között ott állt Lévai és Nonković, a két 
detektív. Medaković kapitányon kívül még 
két gépírónő volt jelen, őket azonban 
hamarosan menesztették, mert nem bír
ták nézni kínzásunkat. Két férfi jött he
lyettük jegyzőkönyvet vezetni. De nem* 
igen tudtak mit csináilni, mert a kihallga
tás abból állt, hogy vertek bennünket, mi 
pedig hallgattunk. Néha szünetet tartot
tak, ilyenkor ütlegelések közepette visz- 
szakísértek bennünket a cellába. Amikor



kipihenték magukat, kezdtük elölről az 
egészet.

Turanov négyszemközti kihallgatások
kal is próbálkozott. Ez volt még a jobbik 
eset, mert ő nemigen akarta a kezét ve
lünk „bepiszkolni”. Egyik alkalommal Tu
ranov szobájában ott volt Manić is. Meg
elégedéssel nézte munkájának rajtam levő 
nyomait. Majd így szólt:

— Sokáig kihúztad magadat, de végüil 
mégiscsak kézre kerültél. Vigyázz! Beszélj! 
Mert ha nem, akkor nagyon kínkeserves 
napok várnak itt rád.

Azután atyáskodó hangon hozzátette:
— Szamarak. Ti akartok Živković el 

len dolgozni? Térj észhez!
A vécén a szabados megsúgta Vuković- 

nak, hogy Borbaš, azaz Matko az utolsó 
cellában van, kezén-lábán megvasalva. Az* 
után, hogy Belgrádból Vujković és Kos- 
majec nevezetű hírhedt hóhérokat várják. 
Kosmajec ólmos végű korbáccsal, Vujko- 
vié pedig körömtépéssel mutatkozott be. 
Szinte versenyeztek egymással.”67

A szabadkai kihallgatások sokáig el
húzódtak. Persze, valamiféleképpen poli
tikai bűnügyet igyekeztek a rendőrök fel
göngyölíteni, de az minden nap nehezeb
ben ment. Kevés volt a tárgyi bizonyí
ték: néhány röplap, röpirat, Kasuba író
gépe, amiről nem is tudták bebizonyítani, 
hogy írtak-e rajta egyáltalán.

Az idő meghozta, hogy a megingottak 
is új erőre kaptak.

Jó alkalom volt a visszavágásra az az 
incidens, amelyik az egyik séta alkalmá
val történt.



Ahogy az udvar felé igyekeztek a fog
lyok, a lépcsőnél meg kellett egy pillanat
ra állni. Ez volt az a pillanat, amelyet 
mindig igyekeztek kihasználni, valamit 
odasúgni egymásnak.

Most is ez történt. Ilija Vujevié Iván 
Mironickihez szolt, és Milivoje Lukié 
foglár, mint a karvaly csapott le:

— Kuss! Fogd be a szád!
Odaugrott és meglökte Vujoviéot:
— Vissza! Nincs séta!
Kizur, Nešić, Matko Vukovié és még 

néhányan lent jártak már az udvaron.
— Nem sétálok én sem, ha ők nem 

jönnek! — kiáltott Kizur.
— Én sem! — lépett oda Lazo.
Az emberek Kizur mellé álltak.
— Sorba, sorba! — kiáltott az őr, lő 

állásba vágta magát és nagy csattanással 
töltényt tolt a csőbe.

— Tűz! — ordított Lukié.
Fischer Mihály Lukié elé állt:
— Ide, a mellembe lőjj, te véreb!
Ekkor ért oda Tomo őrmester:
— Megállj!
Lukié levegőért kapkodott:
— Lelövöm!
— Nem éppen úgy megy az — mondta 

Tomo. — Tedd le azt a puskát.
Aztán Nešićhez fordult:
— Menjenek fel. Amíg nem rosszabb 

a dolog.



— Gyerünk fel — mondta Nešić.
— Igaza van — hagyta rá Kizur.
A fogház igazgatója nem várta meg, 

hogy mit intéz az őrmester. Megragadta 
a telefont.

— Lázadás! — hörögte Turanov kapi
tánynak.

Mire a rendőrség kivonult, mindenki 
a zárkájában ült. A rendőrök nagy dir- 
rel-durral átkutatták a zárkákat, találtak 
néhány cigarettát, azt elvették.

Másnap reggel Kizur hangja hallat
szott:

— Nem megyek sétálni! Vonják fele* 
lősségre Lukićot!

Nešić a reggelit is visszautasította.
Ekkor a többiek sem nyúltak ételhez.
Az lett a vége, hogy a törvényszék el

nöke személyesen tárgyalt a foglyokkal.
— Ezt így nem lehet! — mondta neki 

Nešić. — Újságot akarunk, nem engedik, 
pedig jár, mi fizetünk elő.

— Dufván bánnak velünk. Meg letegez
nek — fakadt ki Cseh Károly. — Engem 
ne tegezzen le senki.

Lukié fegyőrt megrótták, az őröknek 
meghagyták:

— Nem szabad tegezni őket. Politikai
ak.

A törvényszék elnöke azért most is 
ítélkezett:

— Kizur István tíz nap magánzárka, 
dohányzást megtiltom. Lazar Nesié, Mat- 
ko Vukovié, Székely, Fischer, Dudás és



Cservenyák öt-öt nap magánzárka. Majd 
adok én maguknak lázadást!

A vizsgálat június végéig elhúzódott. 
Belgrádba vitték őket. Egy részüket a vá
rosparancsnokságon, más részüket pedig 
Ada Ciganliján helyezték el. Cseh Károly, 
Antun Vuković, Katona János, Lövei Mi
hály, Kasuba József, Kizur István és Lá
zár Nešić voltak együtt Ada Ciganliján.

Július legelején volt az ügy fő tárgyalá
sa az Államvédelmi Bíróság előtt.

Kizur Istvánt és Lazar Nešićet azzal 
vádolták, hogy egy „kommunista instruk
tort''6® segítettek átszökni a határon.

— Egy embernek segítettünk, hogy át
szökjön — vallották egymástól függetlenül 
a főtárgyaláson.

A bíróság ezt az okfejtést elfogadta, 
így nem bizonyult rájuk, hogy kommu
nisták. A röpcédula-terjesztést esetükben 
föl sem hozták, így, noha sokain igen ke
mény büntetést kaptak,69 Kizurt és Neši- 
ćet a bíróság felmentette.
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1932. július elején tért vissza Lazar Ne- 
§ié és Kizur István Szabadkára. A párt
munka bizony sehogy sem ment, míg tá
vol voltak, egyrészt mert sok aktivistát le
tartóztattak, másrészt mert az itthonma- 
radottak közül sokan félrehúzódtak.

— A munkát tovább folytatjuk — ad
ta ki Nešić a jelszót.

Érdeklődése a fiatalság felé fordult.
— őket kell beszervezni. Ők adják a 

(lendületet — mondta.
Egy napon Grósz Rózsival találkozott:
— Rózsi — szólította meg Nešić —, 

te nem vagy kompromittált. Láss mun
kához!

— De hát mi dolgozunk, Lazo. Az egye
temen.70

És mesélt a barátairól, a Svetlost egye
temista társulatról, amelyben a haladó 
szellemű egyetemisták töltik be a vezető 
szerepet.

— Tanulócsoportjaink haladó szelle
mű folyóiratokat, marxista könyveket ol
vastak. Az irodalmat Krsto Popivoda sze
rezte be.

1932 augusztusában NeSiéék szőlőjé
ben jöttek össze: Nešić, Kizur, Szerbucz



László, Czuczi Pál. Közösen vették szám
ba, a régiek közüli kire lehet még számí
tani.

Nehéz volt megszervezni a munkát, 
megszakadt a kapcsolat a felsőbb pártve
zetőséggel.

— Gyűjtsük az erőt és szervezkedjünk
— mondta Kizur.

— A munkaszervezetekben kell megta
lálnunk a munkaformát.

Szerencsére gyorsan jött a segítség. 
Nagy László érkezett meg Zágrábból.

— Ellenőrizetlenül senkivel se vegyé
tek fel a kapcsolatot — hangzott a zágrá
bi utasítás.

— Mi van?
— A frakciósok mozgolódnak. Egyesek 

már tán itt is vannak Vajdaságban. Ve
szélyes népség.

A várakozás nyomasztó ideje követke- 
zett. Egy levelet kellett várni.

— Egy levelet kapsz majd külföldről
— mondták Nagy Lászlónak Zágrábban.
— Azt add oda Nešićnek vagy Kizumak. 

S megjött végre a levél is Klagenfurt
ból.

Nagy László Nešićhez vitte. Lazo a ke
zébe vette, nézegette, az ablak felé for
dította:

— Ott, ott van valami. . .  — szólt. 
Lámpát gyújtott, átvilágította, s lát

szott a szöveg:
— A kapcsolat — mondta örömmel. 
Az utasítás pedig az volt, hogy: „Az

Egyesült Munkásszakszervezetekbe be
kapcsolódni és ott azon munkálkodni,



hogy minél szélesebb körben érvényesül
jön a párt politikája.”

Kizurt hamarosan a fémmunkások cso
portjának titkárává választották.

Béla Kričković a mezőgazdasági mun
kások körében fejtett ki élénk tevékeny
séget, és sokan be is lléptek a szakszerve
zetbe.

Egy napon NeSicék beállítottak a szak- 
szervezet vezetőségébe, és bejelentették 
a famunkások csoportjának megalakítá
sát.

— Ezennel belépünk az Egyesült Szak- 
szervezetbe — mondta Nešić.

— Várj csak — mondták —, hát ilyen 
szervezet nem is volt eddig.

— Most van.
— Ezt Nešić találta ki megint! — kia

bált Antun Rozmajer szabó, vezetőségi

— Aztán majd jönnek a borbélyok — 
meg az egész baloldal, mi? — kérdezte 
Rozmajer.

— Mi itt vagyunk.
— Veszélyes elem! — kiabált Rozma

jer. — Bajt hoz majd a szakszervezetekre.
— Én munkás vagyok — mondta Ne- 

šić —, de maga áruló!
A gyűlés határozata: a famunkások be

léptek a szakszervezetbe.
Megalakult a helyi pártbizottság is. 

Tagjai Kizur István, Lazar Nešić és Szer- 
bucz László.



1933 tavaszán egyre inkább kiterebé
lyesedett a munka az ifjúság körében, 
ígaz, Nešić az ifjúsági szervezetet párt- 
szervezetté alakította. Megalakultak az il
legális pártaktívák a gyárakban, a mun- 
kásifjak körében, a gimnáziumban és a 
jogi karon.

Május elsejére kapták a fiatalok az 
első igazán nagy feladatot. Jelszavakat ki
írni.

Az égő míniumbetűket hiába vakarták 
a hatalom emberei, még nagyon sokáig 
virított a falakon meg a gimnázium előtt 
az aszfalton:

„Éljen május elseje!”
A szakszervezetek, a sportkörök mellett 

az Eszperantisták Egyesülete lett a párt
munka fontos színtere. Sok haladó szelle
mű és kommunista iratkozott be, úgyhogy 
nemsokára az egyesület vezetőségében már 
többnyire ők vitték a szót.

Turanov rendőrkapitány persze ideges
kedett.

— Zárjátok ki Kizurt, Nešićet, Grósz 
Lászlót, Malušev Cvetkót! — parancsolta.

— Ha őket kizárják — mondták az 
egyesület tagjai —, mi is megyünk.

1933 őszén Zágrábból a szabadkai jogi 
karra iratkozott át Petar Radovié és Rista 
Lekic.71 Grósz Rózsa hamarosan megismer
tette őket Lazar Nesictyel.

Radovié és Nešić a nagytemplom előtt 
találkoztak. Nesié a zágrábi eseményekről 
kérdezte Petart. Aztán többször is talál
koztak egymással. Radovié elmondta, kész 
forradalmárai vannak a karon.



— Nocsak — csodálkozott Lazo.
Utasításokat adott Radovićnak, hogyan 

képezze őket tovább. Radović szívesen vál
lalta társainak a képzését. Rövid idő múl
va találkozóra hívták az egyetemistákat. 
A találkozón Lazó ünnepélyesen jelentette 
be:

— Fölvettünk benneteket a pártba. Ti 
vagytok a szabadkai jogi kar első párt
sejtjének tagjai.72

Lekić és Radović köré egyre több ha
ladó szellemű egyetemista csoportosult. 
Nemsokára megalakították a második 
pártsejtet is.73

A sejtek megerősödésével a szabadkai 
pártvezetőség és az egyetemi sejtek tit
kárai úgy ítélték meg a helyzetet, hogy 
elérkezett az idő, elég erős a párt, hogy 
megkezdje tevékenységét a környező hely
ségekben is.

Megszervezték és kiadták a Mladi ko- 
munist című ifjúsági mozgalmi lapot is. 
Két száma jelent meg 1933-ban.

Egy napon Radović bement Lazar Ne- 
šićhez a borbélyüzletbe.

— Belgrádban jártam — mondta. — 
Egy cipész ismerősöm jön majd Szabadká
ra. Állás kellene neki.

— Jó. Majd utánanézek.
1934 márciusában megérkezett a cipész, 

Stanko (Matija Vidaković).74
— Az a feladatom, hogy erős helyi bi

zottságot szervezzek — mondta Lazónak.
— A fő hangsúlyt a gyárakra, a vasútra 
és a földműves szakszervezeti csoportokra 
kell fektetnünk.



Nešić beszámolt az eddigi munkáról. 
Elmondta azt is, hogyan vezette át a fia
talokat a pártszervezetbe.

— Erős ifjúsági szervezetet kell létre
hozni, ez most a párt direktívája — mond
ta Vidaković. — De ezt veled, Boro,75 nem 
lesz nehéz véghezvinni. És Martin76 is be
levaló gyerek!

— A legfontosabb a szakszervezetben 
való munka — mondta Vidaković. — So
kat tettek eddig, de jócskán maradt ten
nivaló.

Nemsokára Vidaković kidolgozott egy 
útmutatót a kommunisták tevékenységé
ről a szakszervezetben.77

Elsődleges feladatként tűzte ki a for
radalmi szakszervezet megteremtését.7* 
Rajta keresztül lehet eredményes harcot 
folytatni a burzsoázia ellen. Az a cél, hogy 
megakadályozzák a szociálreformista ve
zetőség árulását, és hogy hassanak a mun
kástömegekre.

A két legfontosabb feladatként azonban 
az önálló osztályharc vezetésére alkalmas 
káderek nevelését és az eszmei-politikai, 
valamint a kulturális-oktatási tevékenysé
get jelölte meg.

— így erősítjük az osztály ön tudatot — 
mondta.

Az osztályharc taktikájának és formá
jának szervezési kérdéseiről most beszél
tek tüzetesen először.

— Olyan embereket kell találnunk, akik 
szoros kapcsolatban állnak a munkások és 
parasztok tömegeivel. Akik már eddig is 
bizonyítottak. S az is nagyon fontos, ért
senek az illegális munkához. Ha meg le



buknának, ne törjenek meg a rendőrök 
előtt — magyarázta Vidaković.

Ezeket az embereket először a célok
kal kell megismertetni. Az eddigi munkát 
kell tüzetesen elemezni. Az elkövetett hi
bákat aprólékosan tanulmányozni, fellelni 
a hibák okait, felmérni a károkat, amelyek 
ezekből származtak, mérlegelni a követ
kezményeket.

Vidakovié útmutatásai nagyon hasznos
nak bizonyultak. Üjra fokozódott a mun
ka szinte minden területen.

— A nőmozgalom felélesztése az egyik 
legfontosabb további feladatunk — hatá
rozták el a helyi bizottság tagjai.

Lázasan dolgozott mindenki.
Elérkezett a nyár is. Az egyetemisták 

szétszéledtek. A szakszervezetekben szin
te hihetetlenül megnőtt a szervezett mun
kások száma.79 Tizenegy ágazat tömörült.

Megnyerték a munkások bizalmát.
A patriótáknak (a hangoskodókat ne

vezték így) semmilyen hatásuk sem vodt a 
tagságra. Voltak közöttük néhányan, akik 
a Kamara fizetett ügynökei voltak.80

A Vörös Segély szervezésében négy sejt 
vett részt. Főleg asszonyok dolgoztak itt. 
A szervezetben és különböző kiránduláso
kon gyűjtöttek. Havonta 500 dinárt min
dig befolyt a Vörös Segély kasszájába.

Nyár volt, uborkaszezon, de a párt te
vékenysége nem lankadt.

— Te, Boro — szólt egy egy napon 
Nešićhez Vidakovié —, nincs rendjén, hogy 
mindent te végzel. Gyűjtesz a Vörös Se
gélyre; aztán te viszed a lebukottak csa



ládjához a pénzt, minden csoporttal fog
lalkozol . . .  Nehéz így tervszerűen dolgoz
ni.

— Dolgozni kell — mondta Lazo.
— De rettentő sok időd veszik kárba 

közben.
— El kell jutnom minden csoporthoz

— erősködött Nešić.
— Nézd, Boro, másképp kellene csinál

nunk.
— Másképp?
— Helyi lapot kellene kiadnunk.
Nešić szeme felragyogott. Eszébe jutot

tak a ljubljanai napok, az Enotnost szer
kesztősége.

— Csináltam én már azt is. No, nem 
egyedül.

— Ahhoz pénz kell.
— Van valamennyi tartailék — mond

ta Lazo. — Meg nekem is van megtaka
rított pénzem. A fiatalok tavaly már csi
náltak lapot. A Mladi komunistot.

Lazo vállalta magára a lap előállítására 
szolgáló berendezések megszerzését és a 
munka beindítását is.

A Vörös Segély tartalék pénzéből két 
írógépet vett. Egy magyart 250 dinárért, 
amit soha nem tudtak használni, mert 
rossz volt, meg egy latin betűs szerbhor- 
vátot. Ezt használták aztán a magyar nyel
vű anyagok sokszorosítására is. Sapirográf 
már voílt élőbbről is, többfajta is.

Nešić Győri Ferenc segítségével rendez
te be a pártnyomdát. A Ferrum gyár he
lyiségeiben sikerült felállítani mindent. 
Győri Ferenc apja itt volt portás, így nem 
volt nehéz bejutni oda.



A kézirat úgy került a nyomdába, hogy 
Milorad, Lazo bátyja vitte a Ferrumba, 
megállt a gyár vaskapuja előtt, s a kapu 
egy résén bedobta a csomagot.

A munkába bekapcsolódott Tóni, azaz 
Miloš Gligorević is, akit nemrég szintén 
instruktornak küldtek Belgrádból Szabad
kára.81 Vidaković és Gligorević vállalták 
magukra az első szám kéziratának be
gyűjtését.

Július folyamán beindult a munka a 
nyomdában. Röpiratokat nyomtattak, az
zal a céllal, hogy a mozgalmi emberek 
szakirodalomhoz jussanak. így látott nap
világot A konspirációról, Utasítás a válla- 
latokban való munkához, A forradalmi 
szakszervezeti csoportok munkájáról című 
röpirat és egy körképszerű áttekintés, 
amely az elmúlt időszak, a jelen és a 
jövő munkáját vázolta.

Júliusban gyűjtötték be a kéziratokat. 
Főleg Gligorević írta az első szám anya
gát.82

A kéziratokat Vidaković augusztusban 
adta át Nešićnek. Szerkesztői utasítása 
csak az volt, milyen sorrendben jelenjenek 
meg az írások.

Éjjelenként ifj. Győri Ferenc meg Grósz 
László serényen dolgozott. Grósz gépelt, 
Győri pedig lehúzta. Sapirográfon nyom
ták a lapot.

Nešić Lukács Gyulát és dr. Singer 
Adolfot bízta meg a fordítói munkával.81

A lap augusztusban megjelent.
Revolucionami front radnika i seljaka

— világított a címe.



Fölötte felírat: „Világ proletárjai, egye
süljetek!”

Ez alatt pedig: A JKP Helyi Bizottsá
gának lapja.

A cím vörös betűs és mellette vörös 
csillagban ott a sarló és kalapács.

„Olyan időszakban indítjuk meg a Re- 
volucionami front radnika i seljaka című 
lapot, amikor az uralkodó reakció min
denfelé sötétséget terjeszt, hogy elrejtse 
minden kudarcát, kellemetlenségét és go
nosztettét, és hogy a tudatlanság, felvilá- 
gosulatlanság és korlátozottság sötétsé
gében zavartalanul gyakorolhassa az erő
szakot és a fosztogatást.

Az udvari katonai fasiszta diktatúra, 
minden hatalmat kisajátítva a maga szá
mára, kilőtte első sortüzeit a forradalmi 
proletár szervezetekre, és a forradalmi pro
letár sajtóra. Jugoszlávia forradalmi mun
kásmozgalma, a szociálfasiszták áruló te
vékenységétől szétdúltan, abbahagyta az 
ellenállást a január 6-i erőszakos aktussal 
szemben.

A munkásvédelmi törvény halott. Sírja 
felett gyakran a szociáldemokrata öreg' 
asszonyok siránkoznak és jajveszékelnek. 
ök  azonban megvigasztalódtak. Az ő ál
dásukkal jött létre az államvédelmi tör
vény. A proletársajtót eltaposták. Üjjá kell 
éleszteni hamvaiból, mert az egész sajtó, 
amely ma Jugoszláviában megjelenik, kezd
ve a fekete csuhás Slovenectől egészen a 
szociálfasiszta Radničke novinéig, az udvari 
diktatúra zenekarában játszik.

A Revolucionami front radnika i selja
ka kíméletlen harcot folytatott a belgrádi 
katonai fasiszta diktatúra gonosztevőinek



fészke ellen. A Revolucionami front rad- 
nika i seljaka engesztelhetetlen harcot (ősz* 
tályharcot) folytatott azért, hogy a dol
gozó nép felszabaduljon a kapitalizmus 
igája alól, engesztelhetetlen harcot folytat 
Jugoszlávia minden sanyargatott népének 
nemzeti szabadságáért, beleértve a politi
kai elszakadás jogát is.

Lapunknak a legszélesebb néptömegek 
szócsövévé kell válnia. Hogy azzá lehessen, 
tudósítókat kell szereznie a munkások kö* 
zött a vállalatokban, a műhelyekben, a 
munkanélküliek körében, a falvakban és 
mindenütt, ahol a dolgozó nép él.

Elvtársak és elvtársnők! Terjesszétek 
lapunkat, és működjetek közre benne! ír
jatok szabadon és vonakodás nélkül min
denről, ami nyugtalanít és kínoz bennete
ket. Nem kell irodalmi stílusban megírni 
a dolgokat. írj úgy, ahogy érzel, és ahogy 
tudsz.”

A beköszöntőn kívül még egy hosszabb 
cikk van az első számban, s ez Jedna dva- 
desetogodišnjica (Huszadik évforduló) 
címmel az első világháború kitöréséről és 
ezzel kapcsolatban az orosz forradalom fel
lángolásáról, az első szocialista ország 
megszületéséről szól, amely már erős if
júvá nőtt, s „amely fáklyát tart a kezében, 
s azzal mutatja az utat a proletárok és el
nyomott gyarmati népek százmillióinak” ”

Végül egy felhívás az elvtársakhoz és az 
elvtársnőkhöz: „könnyítsék és segítsék be
börtönzött elvtársaik nehéz életét, adakoz
zanak a Vörös Segélynek, amennyit tud
nak.”



A lap nyolcoddalas volt.85 Annyi példány
ban jelent meg, ahányat egy matricáról le 
tudtak húzni: 70—80-ban.86

Amikor kész lett, akkor következett a 
dolog nehezebb része: a terjesztés. Igaz, 
nem olyan célú anyagról volt szó, mint 
amilyen a röpcédula, de a rendőrség állan
dóan szimatolt, nagy volt a lebukás veszé
lye.

Az anyagot Popivoda és Durutović vet
ték át. Egyszer a barátok templománál, 
egyszer a nagytemplomnál.87

Nešić úgy tartotta a kapcsolatot a 
munkatársakkal, hogy azok nyiratkozni, 
borotválkozni jártak hozzá.88

Egy nap Lukács Gyula ült a tükör 
előtt.

— A fordításod döcög — mondta Ne- 
šić. — Nézd, te horvátul is beszélsz, ma
gyarul is, értékes ember vagy. Csak ta
nulj egy kis stilisztikát meg ilyesmit.89

Sok hibája volt a lapnak. Kicsi is volt, 
de az alkotók nagyon elégedettek voltak.

— Büszkék lehetünk — ragyogott Vida- 
ković. — Magunk adtuk ki, senki sem se
gített nekünk!

Azonnali nekilátott, hogy a második 
számba cikkeket írjon.

De véget ért a nyári szemeszterszünet, 
az egyetemisták visszatértek. Marko90 és 
Radović kezükbe vették a lap első számát 
meg Vidaković elkészült cikkeit.

— No? — kérdezte Vidaković.
— Szörnyű — mondta Radović. — Szek

tás lap. Szörnyű.
A mosoly ráfagyott az arcokra.



Marinović kiabált, káromkodott.
Nesicék szinte nem hittek a fülüknek. 

Nemrég még úgy értékelték a cikkeket, 
hogy akár a Proleterben91 is megjelenhet
ne bármelyik.

— A Központi Bizottságnak is küld
jünk — ajánlotta Vidaković.

Akkor egyhangúan támogatták ezt a 
javaslatot.

Marinović elemezte a cikkeket. Most 
látták mindnyájan a hibákat.

Ahogy Marinović meghallotta, hogy a 
JKP KB-nek akartak mutatványpéldányt 
küldeni, hevesen ellenezte ezt.

— Nincs igazad, Marko — mondta Vi* 
daković. — Azért csak küldjünk mi egy 
példányt. Ne örvendezzenek hát sikerün
kön, legyen ez büntetés a számukra, ami
ért nyolc hónapon át kapcsolat nélkül 
hagytak bennünket. A KB éppen a lapon 
keresztül láthatná legjobban, hogyan paza
roljuk hiábavalóságra energiánkat. Itt lát
hat meg bennünket legjobban mindenki, 
munkánk, lelkünk tükre a lap.

— Azért nagy dodog mégis — szólt Ne- 
šić. — Megteremtettük a lapot. Javítsuk 
ki a hibákat. A következő szám már más
milyen lehet.

Radović frisseséget hozott a munká
ba, Marinović megteremtette a kapcso
latot a Központi Bizottsággal.

A lap második számának anyagát már 
nagyobb hozzáértéssel és alaposabb elő
készületekkel kezdték gyűjteni.

Gligorević Nádor Paulával keres kap
csolatot.



— Egy könyvet hoztam, amely a nő
szervezet munkájáról szól. Tanulmányozd 
át.

Paula a harisnya- és a szőnyeggyár mun
kásnői között a szakszervezetben fejtett 
ki tevékenységet.

Gligorevié a lapról is beszélt:
— Minden pártsejt olyan feladatot ka

pott, hogy anyagot juttasson a szerkesztő
ségnek. így lesz sokrétű a lap — mondta 
Gligorevié.”

A kéziratokat Radovié és Marinovič 
gyűjtötte.

— A munka megindult — örvendezett 
Vidakovié. — Menni fog ez, jobban, mint 
előbb. Csak a fordítás . . .

Nesié úgy érezte, ez most a legfonto
sabb feladat. Lukács Gyula és dr. Singer 
Adolf mellett kapcsolatba lépett Steinfeld 
Sándorral is. A cikkek java részét aztán 
ő fordította.

Az első, ami Steinfeld kezébe került, 
Sztálinnak a SZK(b)P XVII. kongresszu
sán elhangzott beszéde volt. Aztán néhány 
cikk a Proleter korábbi számaiból.

Steinfeld Fürst Klárának diktálta a 
fordításokat.

Ahogy Nešić begyűjtötte az anyagot, 
szerkesztői utasításokkal látta el, becso
magolta, s Milorad bátyjának adta.

— A Ferrumba, Milorad.
Az idősebb Nešić elballagott a Ferrum 

felé.
Óvatosan szétnézett, majd a vaskapu 

résén bedobta a csomagot.
Visszafelé halkan fütyörészett.



Ifj. Győri Ferenc meg Grósz László 
munkához láttak. Ezt a számot más tech
nikával készítették. Hogy elkerüljék a nagy 
költségeket, hektográffal sokszorosították. 
A hektográfvásznat és mindenfajta más 
kelléket is Lazar Nešić szerezte be.

A lap kiadása elhúzódott, ezért elhatá
rozták. hogy kettős számot jelentetnek 
meg. így október első felében megjelent 
a Revolucionarni front radnika i seljaka 
című lap 2—3. száma.93

A főcikk Sztálin beszéde volt.
„A forradalom győzelme soha nem ön

magától jön, elő kell készíteni és ki kell 
vívni. A forradalmat előkészíteni és kivív
ni csak az erős proletár forradalmi szer
vezet tudja" — fejeződött be a cikk.

A továbbiakban felhívták az elvtársakat 
és az elvtársnőket, segítsék a felszabadító 
harcot. „Ifjúságunk tartsa magasra a Kom
munista Intemacionálé zászlaját és foly
tasson harcot a zsarnokság ellen!"

Utasítások vannak, hogyan kell lebu
káskor a hatalmi szervek előtt viselkedni.

„A munkásoknak, a parasztoknak és az 
elnyomott népeknek nincs mit várniok a 
belgrádi hatalomtartóktól, sem a burzsoá 
ellenzéktől.

Az éhezés, elnyomás és fegyverkezés 
költségvetésére az adóbeszüntetés előké
szítésével, megszervezésével és végrehajtá
sával kell felelniök, a harc sokrétű elő
készítésével, hogy megdöntsék a nagyszerb 
katonai fasiszta diktatúrát" — áll egyebek 
között Az éhezés, elnyomás és fegyverke- 
zés költségvetésére című cikkben.



„A kommunisták Jugoszláviában is a 
korrupció elleni harc élére kell hogy állja
nak, így mozgósítják a dolgozó nép széles 
tömegeit a korrupció elleni harcra” — mu
tat a lényegre A korrupció elleni harc 
című cikk.

A továbbiakban arról van szó, hogyan 
kell levezetni a kommunista akciókat. A 
parasztokat fölhívják: „Ne fizessetek adót, 
ne menjetek robotba, zavarjátok el a zsan- 
dárokat és egzekutorokat!”

„A szervezett munkások beszédükben 
használjanak bolseviki kifejezéseket, mind
annyian lássanak munkához, emeljék fel 
a forradalmat.”

Útmutatás a Vörös Segély tagjainak:
„Aktív munkátokkal terjesszétek a se

gély eszméjét, segítsétek azokat, akik a 
háború ellen harcolnak, a militarizmus el
len, és segítsétek mindazokat, akik a nagy
szerb katonai fasiszta diktatúra ellen har
colnak.”

Kétségtelen, tartalmában is, de főleg 
nyelvi és szerkesztési szempontból a lap 
szeptember—októberi száma nagy lépés 
előre. Olyan munka ez már, amely rövid 
idő alatt az osztályöntudat formáló erejé
vé és az osztályharc kemény hangú szó
csövévé válhat.

De nem lesz tovább, mert az 1934. ok
tóber végi lebukások megszakítják az ala
kuló lap további útját, s ezt a vonalat így 
nem folytatják tovább a szabadkai kom
munisták és az osztályharc elkötelezettjei. 
A sajtó más megjelenési formában, legá
lisan jelenik meg. Még 1934-ben megjele
nik a Híd, 1935-ben pedig a Népszava.



1934 nyarán Lazar Nešić nagyon inten
zív munkát végzett. A párt technikai appa
rátusának megszervezése és vezetése mel
lett a Vörös Segély szervezésével is fog
lalkozott, ezt a munkát főképp Gligorevic 
intézte, aztán a fordítókkal való munka 
hárult rá, a gimnázium, a kereskedelmi 
akadémia és a jogi kar.

— Valakivel meg kell osztanod a mun
kát — mondta Vidakovié. — Túl ismert 
vagy, ha lebuksz, sok minden megszakad
hat. A technikai apparátus munkájába ta
níts be őszig valakit. Most meg valakit 
végy magad mellé a szervező munkába.

— Jó.
— Aztán ismertess meg vele, magyaráz

nék neki ezt-azt.
Lazó Szabó Gézát mutatta be Vidako- 

vićnak.
— Lomov.94
Szabó aztán nagyon eredményesen kap

csolódott be a munkába. A szakszervezet
ben a sporttevékenységet vezette, aztán 
az ifjúság eszmei-politikai gyors tanfolya
mát. Ezeken a tanfolyamokon a há
rom-négy fős csoporttal megtanította az 
illegális tevékenység alapszabályait, ame
lyek aztán gyakorlati téren nagyon is hasz
nosnak bizonyultak, ő  tartotta a kapcso
latot Kizúron keresztül Zentával és Adával. 
A JKP HB titkára is.95

1934. augusztusában megérkezett a JKP 
KB levele a szabadkai helyi bizottsághoz. 
Előbb az ötödik kör egyik házában tartot
tak megbeszélést Nešić, Vidakovié és Sza
bó Géza, majd hamarosan Iván Kirilov 
házában találkoztak, és a JKP KB levelét



meg az abból fakadó feladatokat vitatták 
meg. Kirilovnál a házigazdán kívül ott volt 
Nešić, Vidaković, Szabó Géza, Krsto Popi- 
voda és Kizur István is.

„Elvtársak! Noha a kapcsodat közöttünk 
igen akadozó, nem ismerjük részleteiben 
munkátokat és szervezeteteket sem, ezzel 
a hatalmas politikai jelentőségű levéllel 
fordulunk hozzátok.

A párt további kiépítése megköveteli, 
hogy Jugoszlávia minden részén, így lehe- 
tődeg Vajdaságban is, megtartsuk azt az 
értekezletet, amelyen meghatározzuk a 
munka és pártunk harcának további irá
nyait. Értesüléseink szerint, amelyek azon
ban nincsenek megerősítve, Vajdaság szá
mos helységében kisebb-nagyobb pártszer
vezetek működnek. Nem tudjuk, milyen 
összeköttetésben vagytok más helységek
kel, lehetőségetek van-e arra, hogy terü
leti tanácskozást hívjatok össze augusztus 
végén, ami nagy jelentőségű lenne, de ha 
ez nincs módotokban, akkor tartsátok he
lyi vagy körzeti értekezletet.96

A továbbiakban a devél kitért az alap
vető politikai kérdésekre is:

„Az értekezleten a következő napirendi 
pontokat vitassátok meg:

1. A pártszervezetek felújított munká
jának politikai és szervezési beszámolója.

2. A fölmunkások harca és a szakszer
vezeti munka.

3. Nemzetfelszabadító és parasztmozgal 
mák Vajdaságban.

4. A munkásifjúság harca és feladatai/’
A levél rámutatott a nagyszerb katonai

fasiszta diktatúra módszereire: a terrorra,



az erőszakra, a letartóztatásokra, a gyil
kosságokra, a helyteden nemzetiségi poli
tikára, a dolgozó tömegek kizsákmányo
lására és elnyomására, valamint az idegen 
területek meghódítására készülő katonai 
szervezkedésre.

A külpolitikáról szólva megemlítette, 
hogy a rendszer a legreakciósabb fasiszta 
rendszerekhez közeledik, nem ismeri el a 
Szovjetúniót és nyíltan provokálja Olasz
országot, Magyarországot és Bulgáriát.

A munkások tömegei elégedetlenek, 
harcuk a fasiszta diktatúra ellen napról 
napra növekszik, a katonai^fasiszta dikta
túra alapjait rengeti.

A párt soron következő feladatául a 
munkabérek csökkentése elűeni harcot hir* 
deti, a munkások és napszámosok szoci
ális biztosítását, a munkaidő 7 (fiatalok 
6) órára való csökkentését.

„Harcot kell vívnunk a föld felosztásá
ért, a nagybirtok, az egyházi és az állami 
községi földek igazságos felosztásáért, a 
rabló adópolitika és az árverezések ellen.”

Különösen élénk vita keletkezett a nem
zetiségi kérdésről, hisz a párt a teljes 
egyenjogúságot hirdette.

A JKP KB levelében külön fejezetet 
szentelt a parasztság és a nemzeti kisebb
ség harcának.

„Ezekben a kérdésekben feltétlenül 
meg kell vitatni:

a) a vajdasági parasztok kizsákmányo
lásának és kifosztásának formáit, módját 
és módszerét, amelyeket a kapitalisták, a 
bankok, az uzsorások, a nagybirtokosok,



a papok, a községek és az állam alkalmaz
nak;

b) a parasztság kizsákmányolás és ki
fosztás elleni harcának formáit és mód
jait;

c) mindezek alapján a parasztság harca 
megindításának konkrét követeléseit, jel
szavait, útját-módját;

d) a magyarok, németek, a bunyevá- 
cok, a románok nemzeti elnyomásának 
formáit és módjait (nagyobb adók, az 
anyanyelvhasználat megtiltása nyilvános 
helyeken és a hivatalokban, az állami szol
gálatból való kirekesztés stb.);

e) a nemzeti kisebbségek szembenállá
sát és harcát az elnyomás és elszerbesítés 
ellen (ennek a harcnak a formái, módjai 
és módszerei, különböző akciók kiváltó 
okai, a nemzeti kisebbség követelései és 
szükségletei);

f) a kapitalisták és a kispolgárok párt
jainak, kezdve a szociálfasiszta pártoktól 
a leventéig és a Jugoszláv Nemzeti Pártig, 
ilyen irányú tevékenységét és állásfoglalá
sát/'

A levél kitér arra, hogy mindezek alap
ján meg kell határozni a kommunistáknak 
a vajdasági nemzeti kisebbség konkrét 
követeléseivel kapcsolatos platformját. Fel 
kell mérni a nemzeti kisebbségek felsza
badító mozgalma szervezési formáinak le
hetőségét.

Különösen fontos a parasztbizottságok 
munkájának konkrét segítése. A legfon
tosabb, hogy együttes harcot vívjon Vaj
daságban a szerb, a magyar, a német és a 
többi paraszt.



A szakszervezeti munkaformák mellett 
elsősorban a földmunkások közötti munka 
a jelentős. Ez a pártszervezet alapvető 
feladata, mert Vajdaságban rengeteg a 
napszámos.

A legnagyobb gondot a napszám és a 
munkaviszony kérdése jelenti. A tulajdo
nos természetben fizet, vagy nem fizet nap
számot, a munkaidő korlátlan, látástól 
vakulásig tart, és legtöbbször a cseléd 
családtagjai munkájukért semmit sem kap
nak.

A súlyos helyzeten úgy kellene segíteni
— áll a levélben —, hogy megszervezzék 
a munkanélküliek anyagi segítségét.

A földmunkások szervezetének megala
kítása is sarkalatos tennivaló. Azokon a he
lyeken, ahod már megszervezték a szak- 
szervezeti alosztályt, fel kell éleszteni a 
forradalmi szakszervezeti ellenzék munká
ját, ahol ilyen szervezetek nincsenek, a 
meglevő csoportokhoz kell csatlakozni, de 
előbb meg kell szervezni a forradalmi 
szakszervezeti ellenzék csoportjait.

Az ifjúság és a nők feladatairól szólva, 
a ilevél rámutat arra, hogy Vajdaságban 
sok nő, fiatal dolgozik a mezőgazdaság
ban. Ezért a járási bizottságokban min
denütt életre kell hívni a nőbizottságot, 
amely kimondottan a nők problémáival 
foglalkozik, és segíti majd a pártsejtek 
munkáját.

A nők munkájának különösen a Vörös 
Segély szervezésében van nagy szerepe.

A levél megbeszélése után Vidaković 
Nagybecskerekre97 utazott.98

Távollétében Kauffmann András házá
ban jöttek össze NeSicék. Ekkor határoz



ták el, hogy a gyárak munkásait még na
gyobb számban beszervezik a szakszerve
zetbe.

Október elején Petar Radović javas
latára tartanak ülést.

A szakszervezetről volt szó most is.
— Olyan röpcédulát kellene terjesz

tenünk a munkások között, amelynek tar
talma emelné a morált — koppantott az 
asztalra Szabó Géza.

Gombásnál jöttek össze újra. Ekkor 
már a röpcédulák terjesztéséről is szó 
esett.

— Majd én megszervezem — mondta 
Nešić.

Eszébe jutott, nemrég Vidakovictyal 
beszélt erről.

— A Proleterből van néhány korábbi 
számom meg más nyomtatványom — 
mondta Matija. — El kellene helyezni va
lahol.

Lazo Szabón keresztül Antal Ferenccel 
jutott kapcsolatba, s el is határozták, 
hogy Antal afféle raktáros ilesz, akinél a 
pártanyagot helyezik el.

Szükség is volt erre, hisz a pártnyom
da dolgozott, ott nem volt ajánlatos sem
mit tárolni.

Aztán Antal Ferenchez kerültek a kész 
röpiratok és a Revolucionami front rad
nika i sellj aka 2—3. szerbhorvát nyelvű 
száma is.

Épp ez idő tájt nyomták a magyar 
nyelvű 2—3. számot.99

A következő ülésen már a röpcédula 
szövegét tárgyalják meg. Ezen az ülésen



újra részt vett Vidakovié is, aki nemrég 
tért vissza Becskerekből. Rajta kívül itt 
volt Szabó, Radovié és Nesié.

A röpcédula szövegét Radovié írta.
Közelebb húzta a lámpát és olvasni 

kezdte:
„Munkásoknak és munkásnőknek!”
Hangja boldogan csengett. Ahogy befe

jezte az olvasást, Szabó már szólt is:
— Ezt ilegalább 2500 példányban nyom

juk.
— Jó lesz — hagyták rá a többiek.
De Vidakovié akadékoskodott:
— Hiányos és hibái is vannak.
Kezébe vette Radovié szövegét, ceruzát

fogott és félrevonult.
A többiek halkan beszélgettek.
Amint Vidakovié elkészült, minden 

szem részegeződött.
Felolvasta a szöveget.
— így jó  lesz — mondták a többiek.
Hirtelen elhallgattak. Az őr jelezte, 

hogy valaki jött. A szorongás csak egy 
pillanatig tartott. Jovan Marinovié lépett

— Ne haragudjatok, hogy elkéstem, de 
fontos dolgom volt.

Pár mondatban tájékoztatták az eddigi 
munkáról. Marinovié, aki már kipróbált 
pártmunkás és jó  tollforgató is volt,100 
kezébe vette a szöveget. Elolvasta:

— Nem jó  — mondta tömören.
Kerekre nyíltak a szemek.
Papírt fogott, ceruzát és írni kezdett.



— A szövegnek gyújtania kell. Lángot 
vetni.

Amint kész lett, tüzelő szövegét szép 
hangsúllyal felolvasta.

Most Nešić szólt:
— Túl hosszú. A röpcédula egyoldalas 

lehet. Ez m eg. . .
No, most már nevettek is, bosszankod

tak is. Végül Vidakovié sokeresen oldotta 
meg a feladatot.

Megegyeztek abban, hogy nemcsak Sza
badkán terjesztik.

— Egész Vajdaságba el kell jutnia — 
adta ki az utasítást Marinović.

Nešić eltette hát a szöveget.
Győrivel megbeszélték, hogyan szer

kesszék meg.
— Ez lesz a legnagyobb munkátok — 

mondta Lazo. — 2500 darab kell.
— Megcsináljuk — mondta Győri.
Grósz László és Győri éjszakánként

most már a „Munkások és munkásnők!" 
kezdetű röplapot nyomta.

A papír egyik oldalán szerbhorvát, a 
másikon magyar nyelven.

„MUNKÁSOK ÉS MUNKÁSNÖK!
PARASZTOKNAK, PARASZTNÖKNEK, 

ELNYOMOTT NÉPEKNEK ÉS A VAJDA
SÁGI NEMZETI KISEBBSÉGEKNEK!

1934. november 7-én lesz tizenhét eszten
deje annak, hogy az orosz parasztok és 
munkások a kommunista párt vezetése 
alatt az októberi forradalomban végleg 
megdöntötték a burzsoázia uralmát és 
megteremtették a proletariátus diktatúrá



ját. Ezzel mindörökre szétrombolták a cá
ri Oroszország burzsoá államhatalmát és 
megvetették az orosz munkások és parasz
tok uralmát. E naptól kezdve megszűnt az 
orosz munkásnép kifosztása és megrablá- 
sa. E naptól kezdve megszűntek a szám
űzetések, kínzások és gyilkosságok, me
lyet a cári uralom a munkások és parasz
tokkal szemben alkalmazott. Földig lett 
rombolva a fosztogató és elnyomó ural
ma a cár hivatalnokainak, és megteremtő
dött a munkások és parasztok országa: 
Szovjet-Oroszország.

Míg a kapitalista országokban éhség, 
munkanélküliség és nyomor pusztít, míg 
a gyárak és üzemek leállnak és 40 millió 
munkás, a családjukat nem beleszámítva, 
munkát keresve éhesen lézeng, addig a 
Szovjetunióban nincs munkanélküliség és 
nyomor, nincs krízis, újabb gyárak és 
üzemek nyílnak és mind több munkást al
kalmaznak. A földműves országból az 
orosz munkásnép ipari országot teremtett, 
ahol az anyagi és kulturális jólét napról 
napra növekedik. Míg a kapitalista orszá
gokban a föld a nagybirtokosok és a gaz
dagok kezében van, és a parasztokat adó, 
kuluk, adósságok és a mezőgazdasági ter
mékek árelértéktelenedése által rabolják 
ki, addig a Szovjetunióban a föld a mun
kás parasztok kezében van, nincsenek 
adók és adósságok, nincs éhség és hiány. 
Míg a kapitalista országok a munkástö
meget rabságban és tudatlanságban tart
ják, megtiltják a proletársajtót és irodal
mat, addig a Szovjetunióban iskolák, egye
temek és könyvtárak létesülnek, ahol 
orosz munkások és parasztok tanulnak. A



cári Ororszország 80% írástudatlanja he
lyett ma 90% írni-olvasni tudó ember van.

Míg az összes kapitalista országok há
borúra és a Szovjetunió megtámadására 
készülnék, addig a Szovjetunió békét akar, 
és küzd minden háborús veszedelem ellen.

A kapitalista országok láncolatában a 
jugoszláv nagy szerb militarista fasiszta 
diktatúra díszhelyet foglal el. A véres mi
litarista fasiszta diktatúra, hogy hatalmát 
megtartsa, hallatlan nyomorba és kétség- 
beesésbe taszította a munkás tömegeket. 
Vagy hatszázezer munkanélküli keres 
munkát és kenyeret. De munka és kenyér 
helyett üt legek várnak rájuk, és a rend
őrség illetőségi helyükre toloncolja őket. 
A munkások harca a kifosztás ellen meg 
van tiltva, harcos organizációk nem létez
nek, irodalmuk és lapjaik nem jelenhetnek 
meg. A proletárharcosokat letartóztatják, 
száműzik, kínozzák, rabságba küldik és le
mészárolják.

A jugoszláviai parasztoknak sem megy 
jobban. Adók, különböző terhek és tarto
zások nyomása alatt a parasztság nyo
morog és pusztul. A csendőrök puskatus 
segítségével fizettetnek, és rabolják sorra 
a falvakat.

Hogy a nagyszerb burzsoázia fasiszta 
katonai diktatúráját fenntartsa, Jugoszlá
via többi népeit is fosztogatja és elnyom
ja a horvátokat, szlovéneket, macedóno
kat, montenegróiakat, a vajdasági szerbe
ket és a Vajdaság nemzeti kisebbségeit: 
magyarokat, németeket, szlovákokat stb. 
Bezáratja az iskolákat, betiltja az újságo
kat, megtiltja az anyanyelv használatát és



erőszakosan elszerbesíti a nemzeti kis-

VAJDASÁGI VAROSOK ÉS FALVAK 
MUNKASNÉPE!

Egyetlen útja van a fasiszta katonai 
Jugoszlávia megdöntésének és a munkás
paraszt ország megteremtésének, ez az út 
a munkások és parasztmunkások forra
dalmi harca, a Jugoszláv Kommunista 
Párt vezetése alatt. Ezért az októberi for
radalom tizenhetedik évfordulója alkalmá
val a Kommunista Párt felhív benneteket: 
EGYESÜLJETEK ÉS SZERVEZETTEN 
HARCOLJATOK MINDEN FIZETÉS- 
CSÖKKENTÉS ELLEN, ÉS A BÉREK 
NEM FIZETÉSE ELLEN; A MUNKÁSOK 
ÉS MUNKASNÖK ELBOCSÁTÁSA EL
LEN; A MUNKAIDŐ MEGHOSSZABBÍ
TÁSA ELLEN; A HÉTÓRAS MUNKANA
PÉRT. KÜZDJETEK A MUNKA NÉLKÜ
LI VÁROSI ÉS PARASZTMUNKÁSOK ÉS 
-MUNKÁSNŐK SEGÉLYÉÉRT, A SZABAD 
VÁROSI ÉS FALUSI SZERVEZKEDÉ
SÉRT, A VÁROSI ÉS FÖLDMUNKÁSOK 
STRÁJKSZABADSAGÁÉRT. NE FIZES
SETEK SEM ADÓT, SEM TARTOZÁST. 
TEREMTSÉTEK MEG A PARASZTVÁ
LASZTMÁNYOKAT, ÉS KONFISZKÁLJÁ- 
TOK EL A FÖLDBIRTOKOSOK ÉS GAZ
DAGOK FÖLDJÉT A MUNKÁS PARASZT 
SZÁMÁRA. KÖSSÉTEK ÖSSZE A VÁRO
SI MUNKÁSOK HARCÁT A FÖLDMUN
KÁSOKÉVAL. VONJÁTOK BE AZ ASSZO
NYOKAT IS A HARCBA. KÜZDJETEK A 
VAJDASÁGI NEMZETI KISEBBSÉGEK: 
magyarok, németek, szlovákok ELNYOMÁ
SA ELLEN. KÖVETELJETEK SZÁMUK
RA SZABADSÁGOT, MINT AMILYENT 
A SZOVJETUNIÓ NÉPEI ÉLVEZNEK."



A munka rohamléptekkel haladt előre.
Ekkor történt azonban a marseille-i 

merénylet. A nagy francia kikötőváros
ban usztasa merénylők kioltották Sándor 
király életét. A merénylőket felfedték, a 
lapok is napról napra oldalakon keresz
tül beszámoltak mindenről. A hatóságok 
azonban a királygyilkosságot igyekeztek 
minél jobban kihasználni. A magyar veze
tő köröket is okolják a kirá'ly haláláért 
és nagyarányú magyarellenes politikát szí
tottak Vajdaságban a magyar nemzeti 
kisebbséggel szemben. Napirenden voltak 
a zaklatások, Szabadkán a kiutasítottak 
egész tömege töltötte meg a vasútállomás 
előtti teret, akiknek annyi idejük sem volt, 
hogy legszükségesebb dolgaikat összeszed
jék.101

Noha tudott volt a merénylők kiléte, 
a jankapusztai kiképző tábor, meg minden 
az egész ország előtt ismeretes volt, hisz 
á lapok 102 részletes fényképes beszámoló
kat, riportokat közöltek, a rendőrség a 
kommunisták elleni hajszában is érvként 
emlegette a merényletet, indokolta vele 
a házkutatásokat, letartóztatásokat. Szin
te válogatás nélkül tartóztatták de a nyil
vántartott kommunista vezetőket, akkor 
is, ha pillanatnyilag semmi konkrét vád 
sem volt ellenük.103

Ezek a letartóztatások meg a fokozott 
ellenőrzés félbeszakította az 1934. decem
ber elsejére tervezett IV. országos párt
értekezlet előkészítési munkálatait.

Jovan Marinovićot lebukás veszélye fe
nyegette.

— Kritikus helyzetben volt — írta be
számolójában Vidakovié.



Marinovié utasítást kapott, hogy lépje 
át a határt. Nesié és Kizur segítette át a 
magyar határon. Kizur majdnem pórul 
járt.

Az ismert csatornákat nemigen lehe
tett igénybe venni, maga indult hát a ha
tárzónába. A csendőr járőr rajtaütött, de 
hatórai fogvatartás után kiengedték.

Marinovié hamarosan visszatért.
A helyzet kissé le is nyugodott, így ok

tóber végén a propagandaanyagot mégis
csak útnak indíthatták.

Lazar Nešić vállalta az adai részt.
Október 28-án, vasárnap reggel három 

csomagot adott Milorad bátyjának.
— Egyiket a Harambašić utcában add 

át, a másik kettőt vidd Adára.
A röplapok megkezdték hát az észak

bácskai utazást.
Milorad a zentai vonatra szállt. Egy

kedvűen nézett ki az ablakon a ködös le
vegőbe.

A zentai állomáson, hogy Adára jusson, 
át kellett szállnia, hisz a vonat Bánátba 
folytatta útját. Csomagjaival leszállt hát. 
Az állomás tele volt rendőrrel, detektívvel. 
Sasszemmel nézték a leszálló utasokat.

Az adai vonatra kicsit várni kellett.
A rendőrök igazoltatni kezdtek.
Milorad, noha nem tudta, mi van a 

csomagokban, sejtette, hogy olyan dol
gok, amelyeket üldöznek a hatóságok.

A detektív megkérdezte Miloradot:
— Mi van a csomagban?



— A csom ag. . .  — Milorad elfehére- 
dett.

A detektív intett a rendőröknek. Meg
fogta Milorad karját:

— Na gyerünk be az állomás épületé
be.

Milorad szótlanul ment vele.104
A csomagbód, ahogy kibontotta a detek

tív, előkerült az olyan nagy gonddal ké
szített röpcédula. A detektív belebámult:

— Ezt hova viszed? — kérdezte.
— Adára — válaszolt Milorad.
— Kinek?
— Nem tudom. Az állomáson várt vol

na.
A detektívek hiába pofozták Midoradot, 

ő nem mondhatott mást, mert valóban 
nem is tudott.

A szabadkai rendőrök, ahogy jelentést 
kaptak Zentárói, megindultak, hogy össze
szedjék a nyilvántartott kommunistákat.

Lazar Nešić árulás következtében bu
kott le. Amikor vitték, a rendőrök és a 
detektívek gúnyosan illegális nevén szólít- 
gatták:

— Boro! Boro!105
Még aznap több mint tíz szabadkai 

kommunistát letartóztattak. Minthogy 
többségük egymással nem vodt kapcsolat
ban, a szabadlábon levők úgy számították, 
hogy ez csak „amolyan egyszerű letartóz
tatás".106

De másnap letartóztatták ifj. Győri 
Ferencet is, így nyilvánvaló volt, mi a 
letartóztatások oka.



Vidakovié azonnali Radovićhoz rohant. 
Egyedül ő tudta, hol tartózkodik Jovan 
Marinovié. De őt egészen délutánig nem 
találta otthon.

Délután kettőkor találkoztak:
— Lebukott a technika, Martin — 

mondta Vidakovié.
Radovié összerezzent:
— Azonnal szökjetek el Markóval — 

adta ki a parancsot Vidakovié, és száz di- 
dárt nyomott Radovié kezébe.

A szökés azonban csak Matija Vida- 
koviénak sikerült.

A letartóztatottak nagy része jól tartot
ta magát a kihallgatások alkalmával. 107 A 
sok verés és kínzás sem tudott többet ki
csikarni belőlük, mint amennyi a meg
talált tárgyi bizonyíték volt.

Közben más is történt. Alighogy lefog
ták a szabadkai kommunistákat, a város
ban újra megjelentek a röpcédulák és a 
jelmondatok. Nap mint nap jelentették a 
rendőrségen az újabb eseteket. Mintha 
csak azt bizonyították volna, a kommu
nisták továbbra is tevékenykednek, és hiá
ba Lazar Turanov rendőrkapitány minden 
igyekezete, a vallatok minden pofonja, a 
kommunistákat soha nem tudják legyőz
ni.108

A letartóztatásokról november elején 
beszámoltak a lapok is.

A Politika Kommunista letartóztatások 
Szabadkán címmel közölt jelentést, és 27 
nevet sorolt fel.109 Lazar Nešić neve nincs 
a felsoroltak között.



A Szabadkán megjelenő Napló csak a 
következő napon110 tudósít:

KOMMUNISTA SZERVEZKEDÉST 
LEPLEZETT LE A SZABADKAI REND
ŐRSÉG.

A gyanúokok alapján több egyetemi 
hallgatót és munkást letartóztattak — 
hirdeti a Napló öles címe. Alább pedig:

„A szuboticai rendőrség az elmúlt na
pokban letartóztatott néhány személyt, 
akik ellen az a gyanú merült fel, hogy 
kommunista mozgalmat szerveztek és röp- 
iratokat terjesztettek. Ezzel kapcsolat
ban úgy Szuboticán, mint néhány duna- 
bánsági városban több letartóztatás tör
tént.”

A Napló munkatársa is felsorol egy 
csomó nevet, de Nešićet itt sem említik.

A vizsgálati eljárás egészen 1934. de
cember végéig tartott. Majdnem száz kom
munista és szimpatizáns került a rendőr
ség kezére. A nyomozás és a vizsgálat le
folytatása ügyében újvidéki erősítés ér
kezett a szabadkai rendőrséghez.

1934. december 3-án a belgrádi Állam- 
védelmi Bíróság azzal a felszólítással for
dult a szabadkai rendőrséghez, hogy 41 
letartóztatottat adjon át a vizsgálóbíró
nak.

Közülük aztán csak tizenhármán ma
radtak Belgrádban,111 a többieket vissza
utalták Szabadkára, azzal, hogy rendes bí
róság ítélkezzék felettük, mert nem kö
vettek el az államvédelmi törvény rendel
kezéseibe ütköző cselekményeket.



Az Államvédelmi Bíróság a szabadkai 
kommunisták ügyében a főtárgyalást 1935. 
február 25-én kezdte el.

Lazar Nešić elismerte, hogy többekkel 
megbeszélést tartott és lapot indított, ame
lyet a szakszervezet tagjai szerkesztenek. 
A lap célja, hogy utasítsa a munkásokat, 
hogyan tevékenykedjenek a szakszerve
zetben.

— A munkások írásbeli tájékoztatása 
az aktuális kérdésekről elengedhetetlen 
feltétele a hatékony szakszervezeti mun
kának — mondta Nešić a vádló kérdésé
re.

Elismerte, hogy írógépet szerzett és el
helyezte a gépet, hogy működtetni tudják.

1935. február 28-án hozta meg a bíróság 
a vádló DT 1703/34 számú vádirata alap
ján a Vidaković Mata és társai ügyében 
a 43/34 számú ítéletet.

.. 2. Lazar Nešić bűnös, mert 1934- 
ben tagja lett a JKP-nek, mert Győrivel 
írógépet és a sokszorosításhoz szükséges 
minden más anyagot beszerzett a kommu
nista propagandaanyag sokszorosításához. 
Legépelte és sokszorosította a Revolucio- 
nami front radnika i seljaka lapot, a 
JKP HB orgánumát, és a Munkásoknak 
és munkásnőknek című röpiratot, aztán 
ezt terjesztés céljából másoknak átadta. 
Olyan kiadványokat nyomtatott és ter
jesztett tehát, amelyekkel kommunista 
propagandát fejtenek ki."

Az Államvédelmi Bíróság tanácselnöke, 
Petar Janković, a Szarajevói Főbíróság 
bírája felolvasta a büntetéseket.



— Vidakovié Mata 7 év, Nešić Lazar 
5 év, Szabó Géza 2 év, SzaHai József 3 év, 
Radovié Petar 3 év, Marinovié Jovan 2,5 
év, Gligorevié Miloš 6 év, Győri Ferenc 2 
év, Popivoda Krsto 1,5 év, Antal Ferenc 1 
év és Steinfeld Sándor 2,5 év szigorított 
fogház.

Bizonyítékok hiányában felmentették 
Milorad Nesiéet, Fürszt Klárát és Hauser 
Andrást.
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„Börtönünk második emeleté
nek ablakaiból nagyon szépen 
lehet látni a Fruska gora-i he
gyeket.”

Kizur István leveléből (1937)

Mitrovicától két kilométerre, a Fruška 
gora felé vezető út mellett, a várostól egé
szen elkülönített település látható. Már 
messziről szembetűnik, hogy tervszerűen, 
különleges célokra építették. Előbb két 
magasba szökkenő gyárkémény és egy ki
sebb, félig-meddig gót stílusú templom
tornyot, majd galambdúchoz vagy valami 
nagyobb áruraktárhoz hasonló, apró ab
lakokkal tarkított épületeket vesz észre 
az utas, s csak közelebb érve győződik 
meg igazi mi voltukról; különösen pedig 
ha elbeszélget azokkal az emberekkel, akik 
életük jó  részét annak szentelték, hogy 
minél szakavatottabban megtanulják, ho
gyan kell bánni azokkal, akik a törvény 
erejénél fogva kerültek ezekbe az épüle
tekbe.

Akik itt élnek — őrök és rabok egy
aránt —, tudják pontosan, hogy mikor 
épült ez a település. Nem titok ez, hiszen



a nemes alapító márványba vésta az utó
kor számára:

Ez a büntetőintézet 1884 és 1888 között,
I. József apostoli császár és király 
őfelsége uralkodása és Khuen-Hédervá- 
ry Öméltósága báni kormányzása ide
jén épült.

A régi Jugoszlávia csak hátlapjára for
dította a márványfeliratot és rávésette 
az új címert. A börtönrendszert, sőt a sze
mélyzetet sem nagyon változtatta meg. A 
hírhedt botozók: az öreg Flegar és Velbl 
gyakran szerették hangoztatni:

— A császárok és királyok váltakoznak, 
de minket nem bántanak. Egyformán 
szükségük van miránk.112

Ide, ebbe a környezetbe kerültek a 
szabadkai kommunisták 1935 tavaszán. A 
börtön keleti oldalán magas kőkerítéssel 
és külön vaskapuval elzárt épületbe, a 
Mladička zgradába jutottak. Lazar Nešić 
először magánzárkába került. Szabály volt, 
hogy egy-három hónapot az új rabok tel
jesen elkülönítve töltsenek.

Azonban már az első napon megérez
te, nincs egyedül. A politikai foglyok kö
zössége tudatta, hogy nem hagyja magára. 
Hamarosan könyveket csempésztek be 
hozzá, így már gyorsabban múlott az idő.

Nyár elején került közös szobába. Ek
kor találkoztak újra a szabadkaiak is. Az
tán a többiekkel is ismeretséget kötöttek.

Megismerkedtek azzal az életformával, 
amelyet a politikai foglyok már eddig 
is kiharcoltak és megteremtettek maguk
nak Mitrovicán.



A fenyegetés, ami az őrök részéről ide- 
jövet elhangzott, nem is volt már olyan 
ijesztő. Az őrök ugyanis, ahogy megtud
ták, hogy forradalmár került a kezük alá, 
már az első találkozó alkalmával siettek 
cinikusan megjegyezni:

— Itt hagyod a csontjaidat! Megta- 
gadtatom én veled a kommunizmust! Be
zárunk mindannyiotokat, még ha ezer bör
tönt is kell építenünk !113

Szinte távolinak tűnt a magánzárkák 
világa. Ott síri csend honolt. Egyetlen 
füttyszó hangzott el többször, az ügyele
tes őré. Gyűlölték ezt a fütyülőt. Aki nem 
akarta megérteni a füttyszót, az közelebbi 
ismeretségbe került a nagykulccsal, amely 
a küblli cserélésekor mindig ott lógott a 
börtönőr övén. Ha mégis akadt ellensze
gülő, azt vasra verték, sötétzárkába ve
tették.114

A közös teremben már másmilyen az 
élet.

— A börtönrendszer célja, hogy szelle
mileg és fizikailag is megtörjön bennün
ket — magyarázták az első találkozón az 
„újaknak". — A burzsujok így akarnak 
veszélytelenné tenni minket. Össze akar
nak roppantam. Éppen ezért közös ellen
állásra van szükség. A rendszer és az 
igazgatóság nyilvánvaló szándékával szem
ben állandóan fokozni kell forradalmi ön
tudatunkat. Birokra kell kelni a börtön
igazgatósággal és keresztül kell húznunk 
számításaikat.

Az elítéltek csendben és nagy figyelem
mel hallgatták az előadót.

— Ez az elítélt kommunisták legfőbb 
feladata. Most is, de szabadulásunk után



így tudjuk legjobban szolgálni a haladó 
mozgalmat.

— Tanuljatok, tanuljatok, elvtársak — 
fejezte be az előadó.

Augusztus végén 49 elítéltet helyeztek 
át Lepoglaváról Mitrovicára. Ekkor ismer
te meg Nešić Moša Pijadét, Andrija Heb- 
rangot, Stanko Paunoviéot, Ognjen Pricát, 
Otokar Keršovanit, Jovan Veselinovot, 
Jovan Beljanskit, Oskar Davičot, Žarko 
Zrenjanint, Iván Milutinoviéot és máso
kat. Személyesen megismerkedett Petko 
Miletictyel is, akit 1932. decmber végén 
Kizurral átsegített a magyar határon.

Az 1935. május 6-i választások után 
Stojadinović ilett az új miniszterelnök. 
Azonnal meg is akarta mutatni, hogy nem 
lesz Pál herceg játékszere. Jó közgazdász 
volt, sikerült megerősítenie helyzetét az 
európai pénzügyi körökben, börzéken. Po
litikai téren is tenni akart valamit. így 
a Maček elleni politikai küzdelemben azt 
látta jónak, ha foglalkozik a politikai el
ítéltek kérdésével.

Stojadinovié parancsára Miskulin igaz
ságügy-miniszter 1935 szeptemberében ren
deletet hozott a politikai elítéltek fogvatar- 
tásáról. Napi öt óra szabad foglalkozást 
engedélyezett, havonta két levelet írhat
tak, csomagot kaphattak hozzátartozóik
tó l . . .

Stojadinoviéék Maček és Pavelić elítélt 
politikai követőit akarták megnyugtatni.

De az új előírás a kommunistákra is 
vonatkozott!

Néhány nap alatt megváltozott az If
júsági épület! Ezt kívánták a hatalmi szer



vek a legkevésbé: az egyik legerősebb 
pártszervezet alakult meg az országban. 
Ettőil kezdve a mitrovicai börtönt már 
nemcsak az igazgató vezette, hanem a 
Fegyházi Bizottság (Kaznionički komitet) 
is. Az elítéltek a pártvezetőség utasítása 
szerint helyezkedtek el a szobákban. Az 
elhelyezkedés aszerint történt, honnan, az 
ország mely részéből voltak a foglyok és 
mennyi idejük van még a szabadulásig.

„A kommunisták azoknak a könnyíté
seknek örültek igazán, hogy könyveket, 
újságokat kaphatnak.

— Célszerűen kell használnunk a köny
veket! — hangoztatta Moša Pijade.

Az új elhelyezés szerint Lazar Nešić az 
ötös számú szobába került. Itt volt még: 
Žarko Zrenjanin, Jovan Veselinov, Radivoj 
Davidovié, Jovica Trajkovié, Szervó Mi
hály, Samu Mihály, Jovan Beljanski, Mi- 
ta Aleksié, Dosztán István, Hugó Štraser, 
Ács Márton, Szalai József, Georg Fűnk, 
Szőnyi Mihály, Győri Ferenc, Voja Sam- 
lekan, Szabó Géza, Steinfeld Sándor, An- 
tun Salaj, Đuro Pucar, Krsto Popivoda, 
ćeća Stefanovié . . .

Ez a terem, akárcsak a többi, már az 
első naptól kezdve megkezdte a tanulást. 
Pap Pált és Nešićet már az első napokban 
megállította Mošo:

— Ti nyomdákat szerveztetek?
— Igen.
— Azt hiszem, ezt a munkát is foly

tatni kell. Beszélgettünk róla, hogy elmé
leti lapot indítunk. Számítunk rátok.



Nagy elismerés volt ez a megbízatás.”111
Jovan Veselinov, Moša Pijade, Otokar 

Keršovani és dr. Savó Zlatić összetételé
ben újjáalakult a mitrovicai politikai elí
téltek tanügyi bizottsága. Ekkor lendült 
fel igazán a börtönbeli politikai iskola 
munkája.

1935 októberében új elítéltek érkeztek. 
Nagy csodálkozásra azonban a megszokott 
három hónap helyett csak egy hónapot 
töltöttek az „egyesben” . Nem lehetett tud
ni, a hatalom új rendelete-e ez, vagy csak 
gyorsan ki kellett üríteni a „samicá'Vkat.

— A legfontosabb, hogy tél előtt kijön
nek — magyarázta Jovan Veselinov.

Torna Vujasinović raportra ment az 
igazgatóhoz. Az történt, hogy Torna a he
tes terem helyett az ötösbe költözött be. 
Ezért az igazgató azzal büntette, hogy két 
hónapra megvonta a levélre és a csomagra 
való jogát.

— Nekem a legfontosabb — mondta 
mosolyogva Torna —, hogy minden úgy 
legyen, ahogy a Fegyházi Bizottság ha
tározott.

Pap Pál nagyon megörült Tomónak.
— Együtt dolgoztunk annak idején — 

mesélte a többieknek.
— Valika116 üdvözletét hozom.
— De boldog napom van ma! — kiál

tott Pap.
A többiek nevettek.
Napfény sütött a börtönablakon át.
Ognjen Prica, Pap Pál, Otokar Keršo- 

vani, Boris Ziherl és Moša Pijade szer
kesztésében hamarosan megjelent a mit-



rovicai börtön elítéltjeinek politikai köz
lönye, a ZB.m

Fejlécén ott a sarló és a kalapács és 
a jelmondat: „Világ proletárjai, egyesül
jetek!”

A bevezetőben Moša Pijade a követke
zőket írja:

„Mi börtönben vagyunk, rabok, és kö
töttek vagyunk ezekhez a problémákhoz, 
de mi mások vagyunk, és másképp kell 
éreznünk is, mert szorosan kapcsolódunk 
a munkásmozgalomhoz és pártunkhoz. 
Képeznünk kell magunkat, hogy jó  párt
harcosokká váljunk, ez a börtönidőnk fő 
feladata és az, hogy megőrizzük létünket. 
Ez a munka életünk értelmét jelenti, a 
felikészülés elsősorban munkánk tükre kell 
legyen, és nemcsak a tükre, hanem egyet
len hatásos fegyverünk eszméink és pár
tunk kiépítésére.

Hogy ezt elérjük, lapunknak pártsej
tünk valóságos orgánumává kell válnia, 
szervezeti összetartozásunk, eszmei egysé
günk és pártfegyelmünk fegyverévé.

Hogy lapunk valóban életünk és törek
véseink teljes kifejezője legyen, állandóan 
foglalkoznia kell mindazokkal a kérdések
kel, amelyeket a forradalmi munkásmoz
galom tesz fel Jugoszláviában és szerte a 
világon.”

Ha vailami probléma adódott volna az 
„ötösben” , valaki panaszra ment az igazga
tóhoz. Attól függetlenül, hogy mi volt a 
panasz, az igazgató a panasztevőt mindig 
azzal büntette, hogy az „egyes”-be csu- 
katta.

Néha megbeszélték, ki megy panaszra, 
de ez legtöbbször mégis Pap Pál „tiszte”



volt. Igen jó  szószólója volt a társaságnak, 
többnyire ki is harcolta a szoba kérését, 
de rövid időre ilyenkor eltávozott.

— Oda se ránts — intett —, egy da
rabig Plantié hoteljében kosztolok.

Nevetett.
Plantié őrről így nevezte el Pap Pál 

a börtön legbarátságtalanabb részét.
Ekkor is, ahogy visszatért a Plantié-ho- 

telből, Ács, az „ötös” gazdasági felelőse 
rakta elé a bőséges ételt.

— Egyél csak — mondta Ács. — Gyújtsd 
az erőt. Holnapután éhségsztrájkot kez
dünk.

A maéekisták ajánlották most az éh
ségsztrájkot. A dohány miatt. A Fegyházi 
Bizottság először nem akart beleegyezni, 
igyekezett meggyőzni a maéekistákat, hogy 
ilyen apróságért nem lehet a „legnehezebb 
fegyvert” alkalmazni. De ők állhatatosak 
voltak.

A Fegyházi Bizottság végül úgy hatá
rozott, hogy a kommunisták is részt vesz
nek az éhségsztrájkban. Ügy magyarázták, 
hogy Dušan Petrovié, a börtön új igazga
tója sajátos módon értelmezi és magya
rázza az elítéltekre vonatkozó szeptemberi 
kormányrendeletet.

Még gyanúsabb volt azonban az, hogy 
Miskulin igazságügy-miniszter bársonyszé
kébe Dragiša Cvetkoviéot ültették.

A Fegyházi Bizottság határozatát a 
kommunisták elfogadták.

— A dohány miatt, a fene egye meg — 
morgott Nešić, aki nemdohányzó volt.



— Hagyd csak — mondta Pap Páll. — 
Komoly dolog lehet az. Voltak, akik a 
cigeretta miatt törtek meg.

Az éhségsztrájk második napján, pon
tosan délben, kinyílott az ..ötös” ajtaja. A 
„puccerek” jöttek be, ételhordóban hozták 
a gőzölgő ebédet. A kenyér friss volt, me
leg, puha és fehér. Ilyet nem is láttak az
előtt.

A gyomrok hangosan korogtak.
A „puccerek” mindenki orra alá tartot

ták az ételt. Az ajtóban álltak az őrök.
Az „ötösök” egykedvűek voltak. Ügy 

tettek, mintha senki sem járna náluk.
A harmadik napon az Ifjúsági épület 

konyhája hideg maradt. A szakácsok és 
a konyhafőnök, Đuro Pucar, nyugodtan 
hevertek.

Az őr sűrűn bekukucskált.
Unták már az „ötösök” nagyon.
— Kaphatok repetát? — kérdezte Pap 

Pál, ahogy az őr felemelte a kémlelőnyilás 
fedelét. — Nagyon jó  az illata.

Az ajtó nagyot csattant.
Az „ötös” lakói felszabadultan nevettek.
Tizenegy teljes napig nem ettek a fog

lyok. Az igazgató tárgyalásra szólító felhí
vását elvetették. Fenyegetéseit is. Még a 
beteg kommunisták is szilárdan kitartot
tak.

A tizenkettedik napon megérkezett az 
igazságügy-miniszter képviselője. A sztráj
kolok minden követelését elfogadta.

De a győzelem nem volt könnyű. Leó* 
nard Banker, az egyik kommunista fo-



gody kórházba került. Tüdőbántalmakkal. 
A Tuzlán élő olasz nemzetiségű forradal
már már negyedik éve raboskodott. Már 
az éhségsztrájk elején észrevették társai, 
hogy gyengélkedik. Kérték, hagyja abba a 
sztrájkot, menjen orvoshoz.

— Kommunista vagyok — mondta rö
viden Leonard.

Dr. Pavle Gregorić orvos, az egészség- 
ügyi bizottság vezetője, követelte az igaz
gatótól, hogy Bankért sürgősen szállítsák 
a belgrádi klinikára.

Az igazgató a vállát vonogatta.
Hamarosan az egyik „mačekovac” tü

dőbajban meghalt.
Az igazgató csak ekkor intézkedett.
De segíteni már nem lehetett.
1936 májusában szomorú hír érkezett 

a börtönbe:
„Meghalt Leonard Banker” .
Üj harcra szólított a hír.
Mitrovicáról egy küldemény érkezett 

Szabadkára, Kizur István kezébe.
A levélből először egy kis cédula esett

ki:
„Elvtársak, lehetőleg sokszorosítsá

tok és terjesszétek ezt!”
Ahogy Kizur kibontotta a küldeményt, 

a mitrovicai börtön „ötös” szobája lakói
nak tiltakozó felhívását olvasta:

VAJDASÁGIAK NYÍLT LEVELE
A jugoszláv közvéleményt tájékoztat

ták ebben a kézzel írott felhívásban, amely
ben rámutattak a foglyokkal való kímélet
len bánásmódra. Válasz volt egyben a levél



Dragiša Cvetković kijelentésére, miszerint 
„javítottak az elítéltek helyzetén”.

A foglyok a nyílt levélben vádolják 
Petrovié fogházigazgatót is:

„Most ez a Petrovié új Lepoglavát ké
szít elő! . . .  Végül is nem engedte, hogy 
Leonard Banker elvtársat szakorvossal ke
zeltessük. Az operáció után a városi kór
házból azonnal a börtönkórházba helyez
tette, ami miatt állapota nagyon lerom
lott. Akkor vitték csak a belgrádi kórház
ba, amikor már nem volt semmi remény. 
Így lett Banker elvtárs Petrovié igazgató 
(legújabb áldozata.

Mindez azt bizonyítja, hogy Cvetković 
miniszter kijelentése hazug, és az a célja, 
hogy megtévessze a közvéleményt, hogy 
könnyebben előkészíthessen és végrehajt
hasson ellenünk egy újabb támadást. Mint
hogy támadása máris elkezdődött, véde
keznünk kellett.

De győzelmünket akkor vívhatjuk ki 
biztosan, ha minden becsületes ember mel
lettünk áll.”

A kiáltványt Győri Ferenc, Szervó Mi
hály, Radivoj Davidovié, Antun Salaj, Mita 
Aleksié, Georg Fűnk, Szőnyi Mihály, Voja 
Semlekan, Jovan Trajkovié, Szalai József, 
Lazar Nešić, Jovan Veselinov, Petar Ra
dovié, Jovan Beljanski, Ljudevit Trilnik, 
Hugó Štraser, Petko Miletié, Ács Márton, 
Pap Pál, Steinfeld Sándor, Szabó Géza, 
Jovan Marinovié és Duro Pucar írta 
alá.

Kizur Istvánnak, amikor elolvasta, nem 
kellett semmit megmagyarázni. Társaival 
négyszáz másolatot készített a Nyílt Levél



ről. A másolathoz kísérőlevelet mellékel
tek, amelyet Andrija Ninkovié írt. Ennek 
a sokszorosítását Lazar Plavšić zombori 
nyomdász végezte.

Hamarosan négyszáz ismert ember ka
pott különös postaküldeményt.

De a mitrovicai foglyok felhívását meg
kapták a munkásmozgalmi szervezetek is.

Az egész országban.
1936 végén megjelent a Tenk című élc- 

lap,118 tanúságot téve arról, hogy a humor 
virága még ilyen nehéz körülmények kö
zött is kivirít.

1936-ban tartották meg a mitrovicai bör
tön pártszervezetének VII. értekezletét. Ek
kor kapott új irányt az elítéltek eszmei-po
litikai és általános képzése. Szilárd ala
pokra építették a nevelést, és rendszerez
ték a nevelőmunkát. Az addigi tapasztala
tok alapján növelték a szakkönyvtárat. Ér
dekes volt, hogyan csempészték be a bör
tönbe a különböző tudományos, bölcsésze
ti és marxista literatúrát: ártatlan regé
nyekbe kötötték be ezeket a műveket, s 
a vizsgálatkor az árgus szemmel ügyelő 
börtönőr nem is sejtette, hogy a regény 
lapjai helyett marxista tartalmú könyvek 
lapjai rejtőznek a fedőlapok között.

Az oktatás eddigi menetének és ered
ményeinek felmérésekor megállapították, 
hogy a börtönbeli pártiskolának megha
tározott képet kell kapnia. Az elítéltek 
egymástól különböző tartamú időt töltöt
tek a mitrovicai öles falak között, erre 
való tekintettel olyan tantervet kellett 
összeállítani, amely több csoportnak is le
hetővé tette a magas fokú képzést.



így Moša Pijade, Jovan Veselinov Žar- 
ko, Otokar Keršovani, Ognjen Prica, dr. 
Branko Bujié és mások nagyon sokat mun
kálkodtak azon, hogy egyetlen kommunis
ta se maradjon ki az oktatás valamilyen 
formájából.

Külön tanügyi tanácsot választottak az 
elítéltek, amely kollektiven határozta meg 
a tanmenetet és az óratervet. Az előző 
időszak tanfolyama most változott igazán 
kommunista egyetemmé.

A kommunista egyetem fáradhatatlan 
szervezője, vezetője és előadója Moša Pi
jade.

„Ügy hisszük, Kakié119 helyesen járt el, 
hogy M(osó)ra bízta a tanügyi munka ve
zetését” — írta Petko Miiedének a JKP 
Központi Bizottsága.120

A tanítást több csoportban szervezték. 
A csoportok aszerint alakultak, hogy mi
lyen időszakra tervezték a képzést. Min
denki olyan csoport munkájába kapcsoló
dott be, amelyet végig is hallgatott. (Ki
nek mennyi ideig tartott a büntetése.) 
Tantárgy-csoportok léteztek,igazi egyetemi 
katedrák, szemináriumok. Voltak bölcsé
szeti, politikai-gazdasági, történelmi és más 
katedrák.

Az előadók is igen jelesek voltak: Mo- 
ša Pijade különleges élvezettel vezette a 
JKP története tárgyat, Ognjen Prica a 
dialektikus materializmust, Otokar Keršo- 
vani az agrárpolitikát és zsurnalisztikát.

Moša Pijade nagy ellensége volt a ma
golásnak.

— Azt akarom látni, hogy megértetted 
a lényeget — mondta mindig —, s ha ezt



elérted, könnyen használod ezután a köny
veket.

„čiča Jankó azokat szerette, akik ön
állóan gondolkoznak, még akkor is, ha té
vednek is néha, a papagájokat, magolókat, 
verklizőket szervezetileg nem tűrte/'121

A számos pártértekezlet egyikén, ami
kor az oktatás tennivalóiról beszéltek, fel
vetődött az újságírás gyakorlati képzése is. 
Otokar Keršovani mellett ezt a feladatot is 
Moša Pijade vállalta. Érdekfeszítő előadás- 
sorozatot tartott a sajtó történetéről.

— ő  ott, a börtönben is forradalmár 
újságíró volt — mondta Boris Ziherl. — 
A börtönben az újságírók tanfolyamát ve
zette és fokozatosan ismertette meg hall
gatóit az újságíró társadalmilag felelősség- 
teljes munkájával.

Crvene makaze122 címmel szatirikus la
pot is kiadtak a tanfolyam hallgatói.

A lap elnevezésének külön története 
van.

Többen panaszkodtak, hogy az előadók 
vagy a vitázók sokszor túl hosszan be
szélnek.

— Igaz — mondta Nešić —, van időnk 
elég, de olyan unalmas.

— El kell vágni őket — vágott közbe 
Toša Vujasinović.

— Persze, elvágni, az hát! — nevetett 
Pap Pál. — De hogyan?

Az ötletet az adta, hogy Nešić a karton- 
osztályról, ahol dobozokat csináltak a ra
bok, hozott néhány ív kartont. Rajzoltak 
legtöbbször az ilyen kartonokra. Ezek vol
tak az előadások díszletei.



— Add csak — kérte a kartont Pap 
Pál.

És elkezdődött az „összeesküvés".
Azon az estén, ahogy elhúzódott az elő

adás, épp az SZK(b)P története, az „ötös" 
lakói egyszer csak azt látták, hogy a fal 
mellett egy óriási vörös olló emelkedik 
felfelé. A falon középmagasságban meg
állt, és vágni kezdett.

Bonyolult rendszerrel készítették a pa
pírollót. Cémávail mozgatta Rudolf Kropf.

Nevetés tört ki.
Az előadó látszólag felháborodott:
— Mi ez? Kommunisták vagyunk, vagy 

nem?
Volt itt aztán sokféle megjegyzés, ko

molytalan is, nevetséges is, komoly is.
— Találmány ez, elvtársak — mondta 

végüil Moša. — Nagyszerű dolog. Vörös 
olló a vörös fullasztók ellen. Adjátok csak 
ide a találmányt!

Még Kersovani is gratulált.
De az olló jól bevált. Az előadók ezu

tán tartották magukat a megbeszélt idő
höz, a vitázók is mindig a lényeget mond
ták.

Mert ha valaki megfeledkezett volna 
magáról, és véget nem érő beszédbe kez
dett, felemelkedett a vörös olló, és elvág
ta az okos fejtegetést.

Nemsokára egy rádiókészüléket sike
rült a börtön épületébe csempészni. A 
kommunisták azonnal megszervezték a 
„hírvevő szolgálatot", s így lehetőség nyílt 
arra, hogy napi információs lapot adjanak 
ki, amely tartalmában már nemcsak a bőr-



tönélet eseményeit, hanem az ország és a 
világ eseményeit is magába foglalta.

„Olyan helyzetben voltunk, hogy azon
nal értesültünk az eseményekről, a haladó 
erők nemzetközi tanácskozásairól, kong
resszusairól. Az elsők között ismertük fel 
a nemzetközi politikai problémákat, a fa
sizmus veszélyét, az agressziós fenyegeté
seket .. ”123

Jovan Veselinov vezetésével gyorstanfo- 
lyamokat szerveztek azok számára, akik
nek lejárt a büntetésük. Arra törekedtek, 
hogy a kikerülő kommunisták minél felké
szültebben kapcsolódhassanak be a kinti 
munkásmozgalom és osztáilyharc szerve
zésébe és vezetésébe.

Ezen a tanfolyamon is nagy hangsúlyt 
fektettek a párttörténelemre, a pártélet és 
szervező munka alapvető kérdéseire és a 
politikai gazdaságtanra. Jovan Veselinov 
és Moša Pijade mellett előadók voltak 
még Solomon Levi, Jaša Solarié és Kosta 
Racin.

„Két-három hónap alatt az elvtársak 
ezeken a gyorstanfolyamokon sokat tanul
tak, mert rengeteget dolgoztunk, Igaz, ab
ban az időben a kommunisták is olyan em
berek voltak, akik már előképzettséggel 
jöttek. Ezt-azt megtanultak már az illegá
lis sajtóból, népszerű kiadványokból, ame
lyek a marxizmus egyes kérdéseit fejte
gették. Keršovani, Moša és Prica elvtársak 
valódi tankönyveket készítettek, amelyek
ben népszerűén írták meg a tudnivalót, s 
ezek az anyagok érthetőek voltak minden
ki számára.

Itt állandóan vitatkoztunk is — nem 
volt ez valami magoló iskola. A rabélet



lehetővé tette az olyan módszerek alkal
mazását is, hogy egyetlen nap alatt ren
geteg új dolgot tanuljunk, hát még hóna
pok, évek alatt.. .124

Nap mint nap megszervezték a vita
fórumot is, ahol a nézetek, gondolatok, 
értelmezések vívtak nagy csatákat egymás
sal. Üj ismeretek, tapasztalatok, jártassá
gok születtek, minden nap erősebbé, biz
tosabbá tette t kommunistákat.

Az elítélt kommunisták a harci jártas
ságokat és ügyességeket is gyakorolták. 
Még a puskával való foglalkozást is meg
szervezhették, hiszen Adam Steinbrichner 
eszéki asztalos tökéletes puskát készített
— fából.

Az újságok, lapok kiadása mellett nagy 
gonddal ápolták a művelődési szakosztály 
munkáját. Voltak festők, írók, költők kö
zöttük, olyanok is, akik nevüket már az 
ország határain túl is ismertté tették, de 
mindenki személyes ügyének is érezte 
részt venni valamelyik művelődési csoport 
munkájában.

1936-ban Dosztán István szabadulásakor 
kihozta a Sremska Mitrovica-i börtönből 
azt a Nyílt Levelet, amelyet számos politi
kai elítélt, köztük Lazar Nešić is, írt alá.

A Nyílt Levél célja az volt, hogy felhív
ja a világ közvéleményének a figyelmét 
arra, hogy a jugoszláviai börtönökben — 
hosszú rabságra ítélve — sok politikai 
elítélt sínylődik.

Ebben az időszakban számos külföldi 
lap tudósít arról, hogy milyen embertelen 
körülmények között tartják a politikai 
foglyokat a jugoszláv börtönökben.



Párizsban meg is alakult a jugoszláv 
politikai elítéltek amnesztiájáért küzdő bi
zottság (Comité International pour Y Am- 
nestie des prissonniers politiques en Yugo- 
slavie). A bizottság tagja volt többek kö
zött Romain Rolland világhírű francia 
író is.

Mindenki részt vállalt a munkából.
„Olyan sokat írok .. .jegyzeteket csiná

lok és hasonlókat” — írja levelében fele
ségének 1937-ben Kizur István.

A sokoldalú képzés mellett azonban 
más is történt.

Ez az az időszak, amikor a fasiszta ha
talmak agresszív nyomásának növekedése 
jelentősen hatott Jugoszlávia belső fejlő
désére és külpolitikájára. Milán Stojadi- 
novié kormánya a fasiszta módszerekben 
látta a mély belpolitikai válságból kivezető 
utat, a külpolitika megszilárdítását pedig 
a fasiszta hatalmakkal való baráti viszony
ban. Lazított a kisantantállamok kapcso
latain, így ez a szövetség elvesztette jelen
tőségét. Szorosan kapcsolódott Németor
szághoz, kereskedelmi megállapodások jöt
tek létre és igencsak megnövekedett a ju
goszláv gazdaságban elhelyezett német 
tőke.

1937 januárjában Stojadinovié kormá
nya „örök barátsági szerződést'' kötött 
Bulgáriával, majd nem sokkal később gaz
dasági és politikai egyezményt Olaszor
szággal.

Elsőként fogadták el a spanyol polgár- 
háborúba való be nem avatkozást, ily mó
don pártolták a spanyol fasisztákat és 
az őket támogató fasiszta hatalmakat.



Erélyesen meggátoltak minden propa
gandát a Spanyod Köztársaság javára, ül
dözték és letartóztatták azokat a haladó 
szellemű polgárokat, akik önként jelent
keztek a köztársaság megsegítésére.

Stojadinovicék fokozták a nyomást a 
munkásosztályra is. Igyekeztek megtörni 
a munkaadókkal szembeni ellenállást. A 
kormány 1937 elején rendedetet hozott a 
minimális munkabérekről, a kollektív 
szerződésekről, a békéltető és döntőbíró 
sági eljárásról, ami a sztrájkjog megszün
tetésére irányult. Erélyes rohamot indítot
tak a szakszervezeti mozgalom elden is. 
Megalakították a Jugoszláv Munkásszövet
ség rezsimszakszervezetet (JUGORAS).

1936 decemberében a JKP Központi Ve
zetőségének szervező titkársága az ország
ba költözött. Ez nagy jelentőségű intéz
kedés volt a tagság, a pártszervezetek és 
vezetőségek közötti eltérések elsimítására.

Tito, miután a párt szervező titkára
ként hazakerült, meggyorsította a párt 
szervezeti, politikai és eszmei építését 
szolgáló intézkedések végrehajtását, ame
lyet évek óta sürgetett. Erre most már 
megvolt minden feltétel. A JKP KV szer
vező titkársága a kommunisták ezreire, a 
párt és a JKISZ szervezeteinek és veze
tőségeinek százaira támaszkodhatott, ame
lyek egységes pártért harcoltak, és már 
szoros kapcsolatban álltak a dolgozó nép
pel.

Voltak azonban nehezítő körülmények 
is. 1936-ban és 1937-ben, szinte az egész 
ország területén, nagyarányú letartózta
tások történtek, nagyon sokan kerültek 
börtönbe. „1936-ban év végén rendőrkézre



került az egész (vajdasági) tartományi ve
zetőség és még 122 aktivista .. .”125

De a likvidátori irányzat maradványa 
is nagyban megnehezítette a párt szerve
zeti erősödésének folyamatát. A likvidátori 
irányzat hordozói126 nyíltan visszautasítot
ták a közreműködést a pártszervezetek 
megújításában és összekapcsolódásában.

A mitrovicai börtön pártszervezetében 
is jelen volt az ilyen irányzat. Petko Mile- 
tić, noha a Központi Bizottság határozott 
utasítást ad az egységesség megteremtésé
re, maga köré gyűjti a kommunista fog
lyok nagy részét. Teheti ezt, mert szemé
lye köré szinte a forradalmi dics fényét 
vonták.

— ö , elvtársak, a jugoszláv Thell- 
mann!127 — hangzott el egy gyűlésen.

1937 folyamán csoportos leszámolások
ra és kölcsönös vádaskodásokra került 
sor. Így aztán nem is csoda, hogy kiala
kult a szervezett frakciós központ. Az 
összetűzések a Komintern VII. kongresz- 
szusávai szembehelyezkedő szélsőségesen 
szektás politikában gyökereztek.

Petko Miletié és hívei azon az állás
ponton voltak, hogy továbbra is elsősor
ban a szociáldemokraták, nem pedig a 
fasizmus ellen kell küzdeni. Azt vallották, 
hogy a kommunisták harciassága a bör
tönigazgatósággal való szakadatlan össze 
tűzésekben és csatározásokban jut kife
jezésre.

Petko Miletić nagy tekintélyét annak 
köszönhette, hogy az a hír terjedt el róla, 
hősiesen tartotta magát a rendőrségen, 
meg hogy a kommunisták a börtönben



folytatott harcukkal kieszközölték az elí
téltek helyzetének bizonyos fokú javítását.

Néhány fiatal kommunistával együtt 
a pártszervezetben bevezette a megtorlás 
politikáját. Megvádolta mindazokat, akik 
nem osztoztak véleményében és nem értet
tek egyet harci módszereivel.

Konfrontálódás jött létre, csoportok 
alakultak ki.

Ilyen nehéz körülmények között került 
sor arra, hogy az igazságügy-minisztérium
1936. december 22-én körkérdést bonyolít 
le az elítélt kommunisták között a kom
munizmus megtagadásáról. A cél az volt, 
hogy szétverjék a börtönbeli kommunista 
kollektívák és a JKP egységét. Hogy el
kerüljék a kommunisták kollektív fellépé
sét, utasították a börtön igazgatóságát, 
hogy a körkérdést egyedileg és szigorú 
titoktartás mellett végezzék. Az ankétlapon 
a következő kérdések szerepeltek:

— Megtagadja-e az elítélt a kommu
nizmust?

— Megbánta-e, hogy eddig kommunista 
volt?

— Szabadulása után lojális polgára 
lesz-e az államnak?

De minden intézkedés ellenére, bár még 
a feltételesen szabadlábra helyezést, sőt 
kegyelmet is kilátásba helyezték, a mit
rovicai kommunisták nem tagadták meg 
a kommunizmust.128

ćaća129 1937. április 21-i levelében, ame
lyet a JKP Sremska Mitrovica-i fegyház- 
beli szervezetének küldött, így ír:

„Mindenekelőtt helyeselni akarjuk az 
igazságügy-min(isztérium) ajánlatával kap
csolatos állásfoglalásotokat. Helyes bolse



vik álláspontotokkal nyilvánvalóan meg
óvtátok házunk (a párt) becsületét."130

Alább a levélben a széthúzás ellen van 
szó:

„Tanuljunk bolsevik engesztelhetetlen
séget és elvszerűséget. Gyomláljuk ki gya
korlatunkból a rothadt diplomatizálást, al
kudozást és beteges érzékenységet, mert 
ezeknek semmi közük a tudatlanságból és 
tájékozatlanságból vétőket megillető köte
lező méltányossághoz.”131

Petko Miletié nagy befolyásra tett szert 
az elítéltek között. A pólus másik oldalán 
Moša Pijade, Stanko Paunovié, Marjan 
Stilinovié, Jovan Veselinov, Otokár Ker- 
šovani, Josip Đerđa és mások.

Az álláspontok harcát Petko Miletié 
sokszor személyes összetűzésre vezette 
vissza. Igyekezett úgy beállítani a dolgo
kat, mintha Pijade tévedett volna.

„Én megbocsátok neki — mondogatta 
Petko Miletié. — Még a lábát is megmos
nám, ha önkritikát gyakorolna és alávet
né magát Kakié határozatainak.”132

„ . . .  igen riasztó híreket kapunk a nála
tok uralkodó helyzetről. A fő Pen Club 
(a JKP KB Politikai Irodája) mellett bi 
zottságot alakítottunk, s megbíztuk, hogy 
tanulmányozza az egész anyagot, s alapo
san, körültekintően vizsgálja ki a nálatok 
előállt helyzet okait.”133

A jelentések egy része eléggé szubjek
tív.

ćaća meg is jegyzi:
„Hát ide jutottunk, hogy pontatlan je

lentéseket küldtök? Ebben nyilván maga 
Kakié és Šepa (Petko Miletié) is felelős.”134



Alább már meg nem alkuvó:
„Nekünk megvan hozzá az erőnk, hogy 

ártatlanná tegyünk minden troc(kista) fér
get, de hangsúlyozom, hogy erre csak a 
fő Pen Clubnak van joga. Ugyanilyen szi
gorúan járunk el majd mindennemű ká
ros tevékenységgel is .. .”135

„Felszólítunk benneteket, hogy hagyja 
tok fel az egymás közti hadakozással és 
marakodással..

„Most, amikor hatalmas erőfeszítése
ket fejtünk ki az egész m(unkás)oszt(ály) 
egysége érdekében, s amikor nagy és sú
lyos feladatok várnak ránk, nektek is kö
telességetek, hogy az adott körülmények 
között segítségünkre legyetek, ehhez pe
dig mindenekelőtt összetartásra és egy
ségre van szükség. Nem a csoportosulás 
és a frakciózás csírahordozóit várjuk tő
letek, hanem jó  és áldozatkész harcoso
kat.”137

A párt KB levele nem maradt hatásta
lanul. Mind többen néztek kritikusan Pet
ko Miiedére. Ebben az időszakban kapott 
szárnyra a hír, hogy Petko annak idején 
megtört a rendőrségen.138

Nap mint nap nőtt a másik csoport.
1937. augusztus 6-án verekedés tört ki 

a börtönben. Erre akkor került sor, ami
kor a Fegyházi Bizottság irodája Petko 
Miiedé befolyására megszervezte három 
hívének Mihajlo Ivictyel való leszámolá
sát.

A kommunisták közül sokan megdöb
bentek.

Az ilyen esemény szokatlan és megen
gedhetetlen volt.



— Ivić trockista kísérletet tett Petko 
megölésére — magyarázták Miletić hívei. 
Ki is használták ezt az alkalmat és a bör
tönön kívül is hangoztatták: — Veszélyben 
van Petko!139

A JKP KB leveleiben bírálta a kommu
nisták fegyházi szervezetét. Ezeket a leve
leket a mitrovicaiak pártértekezileten vagy 
aktívaüléseken vitatták meg. De 1937 vége 
felé megtörtént az, hogy Mileticék a KB 
őket bíráló levelét több mint egy hónapig 
visszatartották.140

A helyzet 1937 végén változott meg gyö
keresen. Ekkor érkezett Mitrovicára Tito 
levele. Decemberi felhívásként ismerte meg 
párttörténelmünk ezt a dokumentumot.

Levél a téglagyárba
1937. december 9.
„A nyár folyamán tőletek kapott hírek 

arra hívták fel figyelmünket, hogy egész
ségtelen állapotok uralkodnak nálatok, 
hogy valami nincs rendben/'

„Ráadásul összetűzés és verekedés is 
előfordult, a téglagyári (börtönbeli) bel
ső harcok híre kikerült a szervezetekbe 
és a nyilvánosság elé . . . "

„Mihelyt kirobbant köztetek a vereke
dés, létrehoztunk egy bizottságot,141 amely 
megvizsgált minden anyagot, akár az el
lenzéktől, akár a szervezettől érkezett; 
ezenkívül egész sor szabadlábra kerülő em
bert is meghallgattunk.142 Meglehetősen 
tiszta kép áll előttünk. Számunkra ugyan
is világos, hogy a „banditák" és a bandi
ták143 elleni harc vallójában frakc(iós) 
harccá alakul át, a párt egysége, a VII. 
kongresszus utáni irányvétele és vezető



sége elleni küzdelemmé. Ezt a harcot a 
FB és egy mellette álló szűk csoport ve
zeti,144 amely a párthoz méltatlan eszközök
kel a közösség többségét is magával von
ja. Mivel tudatában vagyunk annak, hogy 
milyen beláthatatlan következménnyel jár
hat ez a harc közös házunkra nézve, ame
lyért osztályunk legjobb fiai adták éle
tüket, s amelyért ti is évek óta Jugoszlá- 
via-szerte sínylődtök a börtönökben, úgy 
határoztunk, hogy mindannyiotokhoz fel
hívással fordulunk, rámutatunk közössé
getek legfőbb tévedéseire, valamint a fel
számolásukhoz vezető útra, módra.”

A foglyok nagy része meglepetten ér
tesült arról, hogy az FB irányvétele ultra- 
balos, hogy az „önbírálat nem volt őszin
te” .

Szinte zúgott a felolvasó szava:
„Amíg csak a téglagyárat (börtönt) 

érintő kérdésekről volt szó, már akkor is 
sokat ártott ez a szektásság, de amikor 
kiterjedt az általános politikai kérdések
re is, olyan bűnténnyé vált, amely ellen 
az egész céget (pártot) mozgósítani kell.”

„Szektásság. . . ”
„Bűntény . . .  Bűntény . . .  Bűntény . . . ”
Visszhangzott a teremben.
A szívekben.
„Miben rejlik a szektásság?” — kérdezi 

a levél. És válaszol is azonnal: „Először 
is az általános helyzetnek, azoknak a 
mélyreható változásoknak a meg nem ér
tésében, amelyek bekövetkeztek a vilá
gon, és amelyekből követően a VII. kong
resszuson elfogadott taktikánk kialakult.”



A hallgatók meglepetése teljes. Eddig 
úgy tudták, hogy a JKP irányvonalán 
haladtak, s most, íme kitűnt, mások a 
benti elképzelések. Trockisták!

Meglepődtek azon is, hogy a levél bí
rálta az „egységes akarat egyhangú dön
téshozatalát” , hogy „szektás módon gon
dolatot nyomorítottak” . „És ezt nevezték 
el bolsevizmusnak” — fakadt ki a levél.

Szinte pörölyként csapkodtak a sza
vak.

„Az ifjúság kérdésével kapcsolatos ál
láspontotok téves.”

— Téves! — dörömbölt belül és nagy 
robajjal leomlott az addig oly erősnek tar
tott vár. Az öles falak kockakövei szana
szét gurultak.

„Az FB nem volt őszinte. Formálisan 
elfogadott minden olyan ilevelet, amely 
Apától érkezett, de ennek ellenére tovább
ra is a saját politikáját folytatta. Ami 
azonban ennél is rosszabb, becsapta a 
közösséget is, mert Apa leveleiből csak 
azt ismertette, ami megfelelt neki. A 
többit pedig csak egy szűkebb kör is 
merhette meg. Szóban tehát egyetértés 
Apával, hüségeskü, de a valóságban taná
csai ellenére cselekedett. Ezt a módszert 
hívják kétszínűségnek.”

Néhányan felugrottak. Hangosan kia
bálni kezdtek.

De a többség csöndben ült. A kiszol
gáltatottságot érezte, a csalódottságot. So
ha senkinek a fejében sem fordult elő, 
hogy a Fegyházi Bizottság eltitkol vala
mit.



Hogy kétszínű.
Petko Miletiéet hősnek tartották.
Dalokat költöttek róla, s énekelték.
„Becsapta közösségét!"
Lüktetett a felkiáltás az ütőerekben.
„ . . .  címkékkel látta el az embereket, 

ahelyett, hogy átnevelte volna, inkább ki
üldözte őket a közösségből. Minden bíráló 
szóra hajszával válaszolt. Ezt a módszert 
nevezik a bírálat és az önbírálat elfojtá
sának."

„Környezetetekben ily módon az üldöz
tetés légkörét alakította ki, amely meg
felel a politikai poltronok, talpnyalók és 
gerinctelenek kitenyésztéséhez, de nem az 
olyan tudatos forradalmárok neveléséhez, 
akik a saját fejükkel gondolkodnak, de 
akik a véleményüket, ha nem mindig azo
nos a többségével, alárendelik a többség 
határozatának."

A kijátszottak serege felzúdult.
őszinte örömmel tapsoltak, amikor el

hangzott:
„Leváltjuk a mostani FB-t, mert nem 

volt őszinte Apához, mert szabotálta Apa 
határozatait, mert pártellenes módszerek
kel élt és frakciós tevékenységet folyta
tott. Helyette megbízottnak Mladen (Mo- 
ša Pijade) elvtársat nevezzük k i . . . "

A levél felszólította valamennyiüket, 
gyakoroljanak örbírálatot és tömörüljenek 
a párt irányvonalán.

A mitrovicai börtönben élő politikai 
elítéltek ekkor még nem tudtak arról, 
hogy Tito került a párt élére. De érződött 
az új áramlatok hatása.



A JKP KB levele után a kommunisták 
tömegesen sorakoztak fel Moša Pijade mö
gött, a párt irányvonalán.

A kegyetlen és kimerítő harc egyben 
jó  iskola is volt mindenki számára. Mint
ha hályog esett volna le a szemükről. So
kan szinte most fogták fel, hogy a párt 
nem engedelmes gépeket kíván soraiba, 
hanem gondolkodó embereket.

A párt megtisztulásának időszaka ez, 
amikor a likvidátorokon kívül eltávolítot
ták a pártból a frázispufogtatókat, frak
ciósokat. A szektás, frakciós és likvidáto- 
ri elemek kiküszöbölésével párhuzamo
san az új vezetőség erélyes intézkedéseket 
tett, hogy megszilárdítsa a pártszerveze
teket. A párt szervezeti felépítése is meg
változott. Küzdöttek a sajtrendszer ellen 
és megváltozott a pártvezetőségek munka
stílusa is. A vezetőségi tagok is bekapcso
lódtak a politikai életbe és harcba. Mind
ez magas eszmei és politikai színvonalat 
követelt meg a vezető pártmunkásoktól.

A börtönbeli „pártegyetem” munkájá
ban nagy figyelmet fordítottak a kommu
nista jellem kialakítására. Behatóan ta
nulmányozták a munkásosztály nevelését 
az illegális körülmények között. A kez
deményezésre, elvszerűségre, a munkában 
való önállóságra, a bátor felelősségválla
lásra tanították a párttagokat.

1939 közepén megérkezett Mitrovicára 
a JKP vezető aktívája országos tanácsko
zásának tagja.145

Az anyagból megismerkedtek Tito be
számolójával, amely A párt helyzete címen 
hangzott el. A beszámoló, a jelentések és 
a résztvevők felszólalásai igazolták, hogy 
a JKP átvészelte a nehézségeket, szerve



zetileg megszilárdult és képessé vált ar
ra, hogy betöltse szerepét az ország poli
tikai életében. A párt most már nemcsak 
irányítani tudta a munkásosztály harcát, 
hanem hatni tudott az ország minden po
litikai eseményére is. A tanácskozás két 
fontos feladatot helyezett előtérbe: egy
részt több nőt kell felvenni a pártba, és 
gyorsabban kiképezni őket, hogy a vezető 
fórumokban dolgozhassanak, másrészt 
tervszerűen párttanfolyamokat kéül szer
vezni minden párttag számára. A tanács
kozáson elhatározták, hogy megíinneplik a 
JKP megalakulásának huszadik évfordu
lóját, mégpedig úgy, hogy fokozzák a po
litikai tevékenységet, előadásokat szervez
nek.

A párttagság rövid idő alatt háromszo
rosára emelkedett. Ugyanezen az ülésen 
vitatták meg Tito levelét is, amely hozzá
juk íródott.

A levélben is a párt erősödéséről, kon
szolidálódásáról szólt Tito:

„Csak az erős, szilárd alapokon nyug
vó és egységes cég lesz képes arra, hogy 
a mai nehéz időkben leküzdje az összes 
nehézségeket, és valóban azzá legyen, amit 
el is várnak tőle.”

A mitrovicai állapotokat elemezve, ezt 
mondja Tito:

,^helyett, hogy a cég tagjai közeledtek 
volna egymáshoz, kapcsolatot teremtet
tek volna egymással és megszerették vol
na egymást, amire nagy szükségük van az 
egyazon ügyért szenvedő, egyazon ellen
séggel szemben álló embereknek, olyan 
kölcsönös gyűlölet és vádaskodás, megve
tés stb. keletkezett soraikban, mint a leg
nagyobb ellenségek között."



Az emberek lehajtották fejüket.
A továbbiakra utasítást ad Tito:
„Feltétlen el kedl kerülni a személyes 

összetűzéseket."
„ . . .  nem szabad megengedni, hogy a vi

szály elharapózzon."
„Az egymáshoz való viszony kérdésé

hez egyénileg is közeledni kell. Alaposan 
ki kell kutatni az emberek jelilemét, ügyel
ve minden apróságra."

„Tegyétek alkalmassá házatokat (a bör
tönt) arra, hogy jó, rátermett és a céghez 
hű barátok kerüljenek ki onnan, akik se
gítenek, nem pedig zavarják a munkát."

A mitrovicai börtönben sínylődő kom
munisták elfogadták a dokumentumokat. 
A Petko Miletic-féle frakció végérvényesen 
vereséget szenvedett.

A politikai iskola programja új tartal
makkal gazdagodott és nagyon rövid idő 
alatt sikerült elérni, hogy a kikerülők ma
gasan képzett forradalmárok, az osztály
harc igazi szervezői és jó  vezetői legyenek.

A Sremska Mitrovicán eltöltött idő Ne- 
šićnek, ahogy a többi kommunistának is, 
a megedződés korszaka volt. Itt váltak 
acélkemény harcosaivá a pártnak.

A „pártegyetem" Nešić számára különö
sen jelentős. Az ösztönösen cselekvő kom
munista elméletileg képzett, igazi vezetővé 
lett. És a többiekkel együtt aktív részese 
volt a frakció elleni harcnak, a párt új 
irányvonala megteremtésének is.

— Egyet akarhatunk valamennyien — 
emlékezett Nešić az egyik beszélgetés
re —, munkásosztályunk és parasztságunk 
ügyét szolgálni.

Pontos feladat.
Világot teremtő.



Lazar Nešić 1939 novemberében tért ha
za Mitrovicáról.144 Azonnal bekapcsolódott 
a pártszervezetbe, és a munka új lendüle
tet kapott. Lazót jól ismerték, kemény 
és határozott kommunistának tartották, 
akit nem törhet meg a rendőrség. Átszer
vezte a párt illegális munkáját.

1940 tavaszán a JKP Tartományi Ve
zetőségének segítségével Szabadkán is 
megalakult a helyi bizottság. Titkára La
zar Nešić, tagjai pedig Mayer Ottmár, a 
Híd szerkesztője, Matko Vukovié, Simo- 
kovich Rókus és Milán Gajin.147

Már az év közepén újjáalakult a JKISZ 
helyi bizottsága is, sőt hamarosan Nagyfé
nyen is megalakult az ifjúkommunisták 
szervezete.

— Az ifjúság bekapcsolása a forradal
mi harcba alapvető feladat — mondogat
ta Nešić.

Az év vége felé már megalakult a 
JKISZ Körzeti Bizottsága is, amelynek 
titkára Ili ja Paulié, tagja pedig Đoko Jo- 
vanié és Nikola Kmezié.

1940 közepén Szabadkán is megalakult 
a párt körzeti bizottsága. Tagjai: Lazar 

115 Nešić, Mayer Ottmár, Matko Vukovié, Ba

VII.



kos Kálmán és Milutin Morača. Titkára 
Lazar Nešić volt.14®

A pártvezetőség jó  munkájának ered
ményeként megnőtt a tagság létszáma. A 
körzeti bizottság a környező települése
ket is mozgósította.

A nőmozgalom területén sokat tett Ne- 
šić. Még 1940 elején felvette a kapcsola
tot Székely Ilonávail, aki a zentai nők egyik 
vezető egyénisége volt. Lazar több alka
lommal látogatott szülővárosába.

— Alakítsátok meg a női csoportokat
— biztatta Ilonát és utasításokat adott a 
munkához.

Székely Ilona sikeresen szervezte be 
a Hubert-féle szövőüzem munkásnőit a 
szabók szakcsoportjába, de hamarosan si
kerrel járt fáradozása a Paikó-féle haris- 
nyagyárban is.

Nešić utasítására sikeres bérmozgal
mat kezdtek a zentai szervezett munká
sok. Ezután még inkább föllendült a mun
ka.149

A szabadkai kommunisták egyik talál
kozóhelye ismét az a borbélyüzlet lett, 
ahol Nešić segédként dolgozott.

Nešić tudatos forradalmárrá vált. Csak 
400 dinárt tartott meg magának.

— Ennyi elég — mondta. A többit a 
Vörös Segélybe fizette be.

Sokszor megesett, hogy reggeli nélkül 
ment a műhelybe. És delben is csak kis 
kenyérdarabot evett. S vizet ivott rá.

— Kevés lesz ez, Lazo — incselkedett 
vele az inas.

— Elég ez, fiam.
Szoktatta magát a legszűkösebb kö



rülményekhez, a börtönbeli állapotokhoz. 
Ha újra bebörtönöznék, könnyebben vi
selje el az éhséget.

Nem is dohányzott.
— Láttam én, mennyire szenvedtek 

egyesek a dohány miatt — mondta. — 
Volt, aki épp emiatt tört meg.

— A szakszervezeti csoportokban való 
munka a hatásos — mondogatta Nešić. 
És tett is sokat ezért. Alighogy hazatért 
Mitrovicáról, máris érződött, hogy itt van.

— A Halasi úti szakszervezeti otthon
ban észrevettük, hogy aktívabbak az em
berek. Sejtettük, hogy Nešić a vezető.150

A szakszervezeti csoportok 1939. decem
ber 10-re nagygyűlést hirdettek. A Magán
alkalmazottak Szövetsége helyiségeiben 
meg is tartották.

„Nagy érdeklődés nyilvánult meg a 
nagygyűlés iránt és a hallgatóság zsúfo
lásig megtöltötte a termet, úgyhogy a ké
sőn érkezők csak kívülről hallgatták vé
gig a szónokokat. Állíthatjuk, hogy nem 
maradt szakma, melynek küldöttjei nem 
szorongtak volna a rengeteg érdeklődő kö
zött, s így beigazolódott a már sokakban 
megszilárdult meggyőződés, hogy a mun
kások és alkalmazottak, szemben a külön
böző nevű és című alakulatokkal, igenis 
az URSS kereteiben tadálják meg azokat 
a harcos lehetőségeket, melyek a dolgo
zók szellemének legmegfelelőbbek" — ír
ja a Népszava tudósítója.151

Aztán nemsokára elhangzottak a mun
kásgyűlés határozati javaslatai:

„1. Az árak rohamos emelkedése kö
vetkeztében a munkások és alkalmazottak 
helyzete napról napra súlyosbodik.



2. A szabad szakszervezeteket már évek 
óta akadályozzák munkájukban a munka
bérek megjavítását s a munkanap meg
rövidítését illetőleg.

3. A különböző társadalmi intézmények 
a munkások képviselőinek kizárásával le
hetetlen állapotba kerültek.

4. Egy rendelet alapján a munkanélkü
liek segélyezése megszűnt.

A fentiek alapján a gyűlés követeli:
1. Az élelmiszerárak erőszakos drágí

tásának megakadályozását s a szabad 
szakszervezetek részvételét ebben a mun
kában.

2. A minimális munkabéreket meghatá
rozó törvény revízió alá vételét és 15. sza
kaszának hatálytalanítását.

3. Azon rendelet felülvizsgálását, mely
nek értelmében a munkanélküliek segé
lyezését a szabad szakszervezetek nélkül 
végzik.

4. Zavartalan szervezési szabadságot a 
szabad szakszervezetek részére, hogy meg
felelhessenek feladatuknak.

5. Felelősségre vonni azokat az egyéne
ket, akiknek ténykedése következtében az 
újvidéki munkáskamara választott elöljá
róságát leváltották.

6. A választások kiírását az újvidéki 
munkáskamarában, úgyszintén választott 
bizottságot az újvidéki, a szabadkai, a 
zombori és nagybecskereki munkás-beteg- 
segélyzőkben, hogy a szociális intézmé
nyek visszanyerjék önkormányzatukat.”

A határozatokat egyhangúlag elfogad
ták.



„E jód sikerült nagygyűlést valószínű
leg komoly szervezeti élet fogja követni, 
melyre ma jobban, mint valaha, szüksége 
van a vajdasági munkásságnak" — fejezi 
be a Népszava tudósítója.

Sokat vitatkoztak pedig, míg megszü
letett a határozati javaslatok tervezete. 
Többször a Híd szerkesztőségében is.

Lazo soha nem felejtette el a Mayer 
Ottmárral vadó találkozást.

Matko Vuković vezette el a Híd szer
kesztőségébe:

— Lazo — mutatta be a többieknek.
— A mitrovicai ötösöktől? — kérdezte 

Ottmár.
Nešić meglepődött.
— Pap Pál mesélt rólatok, mikor erre 

járt — nevetett Ottmár.
1939 szilveszterestéjét a Bárány Kávé

házban töltötte Nešić. Vidám baráti tár
saság jött össze. Kizur erre az alkalomra 
érkezett meg Elemérről Szabadkára, vele 
vodt felesége is, aztán Szabó Géza, Simo- 
kovich Rókus, Mayer Ottmár, Kornstein 
Ödön.

A munkás-sportegyesület rendezte ezt 
a mulatságot, így nyugodtan összejöhet
tek. A soron következő feladatokat is meg
beszélték, de gyorsan felengedett a han
gulat, és zengett, harsogott a dal. Forra
dalmi dalok is felcsendültek, a spanyol 
nemzetközi brigád indulója, a Bunkócska 
meg a többiek.

Kizur és Nešić feltűnően jó  hangudat- 
ban voltak.



— Nem csoda, olyan szanatórium után
— mondta vidáman Kizur.

*

Már egy éve tartott a háború. Nyilván
való lett, hogy Jugoszlávia népeit közvet
lenül veszélyezteti a fasiszta agresszió. A 
Cvetkovié—Maček kormány áruló politi
kájával még növelte a veszélyt. Ebben a 
súlyos helyzetben a JKP Központi Vezető
sége elhatározta, hogy egybehívja a JKP 
országos értekezletét s megvitatják a nem
zetközi és belpolitikai kérdéseket, világo
san kijelölik a párt feladatát, hogy az 
adott helyzetben gyorsan és határozottan 
cselekedhessen.

1940 tavaszán megkezdődtek az V. ér
tekezlet szervezeti-politikai előkészületei.

Vajdaságban az V. országos értekezlet 
előkészületeként tartották meg Sremska 
Kamenicán a tartományi értekezletet. Ezen 
33 küldött vett részt,152 köztük Mayer Ott 
már is, aki a szabadkai kerületet képvi
selte. Ezen az értekezleten választották 
meg a tartományi vezetőséget, amelynek 
Mayer Ottmár a tagja lett.

Az ülésen a belpolitikai és a nemzetkö
zi helyzetet elemezték és megvizsgálták, 
milyen feladat vár a kommunistákra a 
nép függetlenségének védelméért vívott 
harcban. Megvizsgálták a párt sorainak 
rendezésén és szervezeti szilárdításán vég
zett munkát és megállapították, hogy a 
párt különösen gyorsan fejlődött. Leszö
gezték, hogy a munkásosztály egysége és 
a munkás-paraszt szövetség a leghatalma
sabb fegyver a forradalmi mozgalmat tá
madó reakció ellen. Elhatározták, hogy



párttámaszpontokat létesítenek az ipari 
központokban és a falvakban is.

Különösen hangsúlyozták a kommunis
ták felelősségét Jugoszlávia elnyomott 
nemzeteinek szabadságáért és az egyenjo
gúságért folyó harcban. Nagy fontosságot 
tulajdonítottak a párttagok eszmei-poli
tikai nevelésének és a kommunista jellem 
ápolásának.

A JKP V. értekezletét Zágráb peremén, 
Dubravában tartották meg 1940. október 
19-től 23-ig.

A Központi Vezetőség jelentése mellett 
az értekezleten beszámolót olvastak fel a 
politikai helyzetről, a szakszervezeti, nem
zeti, ifjúsági és parasztkérdésről, továbbá 
az agitációról és a propagandáról, a nők 
körében és a hadseregben folyó munkáról, 
a párt technikai munkájáról, a titoktar
tásról és a Népi Segélyről.153

Megállapították, hogy veszély fenyege
ti az országot a tengelyhatalmak részéről. 
Harcot hirdettek Jugoszláviának a hábo
rúba való bevonása ellen és a behódoló 
Cvetkovié—Maček rendszer ellen.

„Harcolni kell a belső kérdések meg
oldásáért, hogy Jugoszlávia megszilárdul
jon, harcolni kell a külpolitikai szövetsé
gesekért, hogy megszűnjön az ország el
szigeteltségének veszélye” — hangsúlyoz
ták.

A függetlenség megvédése kérdésének 
már a feltevésében világosan látszott, hogy 
a JKP az ország függetlenségéért való 
harca közben nem hanyagolja el távolabbi 
céljait sem. Ezért szilárdította meg azo
kat a társadalmi erőket, melyek együtt



képesek lehettek arra, hogy szembeszáll* 
janak a fasiszta veszéllyel.

A Cvetković—Maček kormányról meg
állapították, hogy reakciós és behódoló, 
kizsákmányoló és erőszakos. Ki is adták 
a jelszót: olyan népi kormányt kell ala
kítani, amely a munkás-paraszt szövetség
re támaszkodik.

Az értekezlet záróhatározatában, ame
lyet a küldöttek egyhangúan elfogadtak, 
az elkövetkező időszak feladatait vázoílták: 
harcolni az imperialista háború és Jugo
szláviának a háborúba való bevonása el
len, tovább küzdeni a demokratikus sza
badságjogokért, a kormány olyan politi
kája ellen, hogy a háború terhét áthárít
sa a dolgozó népre.

„Fontos feladat Jugoszlávia minden né
pe nemzeti egyenjogúságának és minden 
nemzeti kisebbség jogának megteremté
se" — hangsúlyozzák a záróokmányban.

Az V. országos értekezlet határozatait 
az ülés után megtárgyalták az ország kom
munistái is.

„1940 őszén Szabadkán a Híd szerkesz
tőségében kerületi pártértekezletet tartot
tunk, amelyen részt vett Lazar Nešić, 
Wohl Lola és Mayer Ottmár Szabadkáról, 
Vlado Ćirpanov Újvidékről, Bakos Kálmán 
Adáról, Nagyabonyi Vince és én Zentáról.

Napirenden szerepelt a háború tovább
terjedésének a valószínűsége és a jugoszláv 
kormány reakciós fellépése a munkásosz
tállyal, a szervezett munkásokkal szem
ben. Ćirpanov ezzel kapcsolatban kijelen
tette, értesüléseik vannak arról, hogy a 
kormány betiltja a munkások szerveze



teinek működését és mindennemű meg
mozdulásukat.

Lazo Nešić indítványozta a nők felké
szítését az elsősegélynyújtásra, a futár- és 
hírszerző szolgálat végzésére. Mayer Ott- 
már hangsúlyozta, hogy minden lehetősé
get fel kell használni a kormány reakciós 
túlkapásaival szemben."154

És bekövetkezett, amirod Ćirpanov be
szélt.

A kormány 1940. december 24-én hatá
rozatot hozott az Egyesült Munkásszak
szervezet feloszlatásáról és vagyonának el
kobzásáról. Ezt a határozatot az év utol
só napján hozták nyilvánosságra.

Az óév búcsúztatására készülőknek kí
vántak igencsak kellemes szórakozást.

A hírt azonban hamarabb megtudták.155
— Amit csak lehet, eltüntetni a mun

kásotthonból — adta ki a jelszót a párt 
körzeti bizottsága.

Pedig a szakszervezetek épp ezekben 
a napokban tettek sokat a nélkülözőkért. 
December 21-én a szakmaközi bizottság 
keretében működő szakszervezetek kül
döttséget menesztettek a városelnökhöz és 
ismertették vele, hogy a december 20-án 
megtartott általános tagértekezleten a 
munkásság — a gazdásági helyzet tüzetes 
megvizsgálása után — megállapította, 
hogy a háborúval járó gazdasági nehézsé
gek a munkásságot sokkal nagyobb mér
tékben sújtják, mint a többi társadalmi 
réteget. A szabadkai gyárak, üzemek és 
állami intézmények elköltöztetése nagy
mértékben emelte a munkanélküliek szá



mát. A szegénység fokozásához nagyban 
hozzájárultak a tavaszi, nyári és őszi ka
tonai behívások is, amelyek a szezonmun
kásokat részben megfosztották rendes nyá
ri, őszi keresetüktől.

— Az idei termés nagyon rossz, a mun
kabérek rendkívül alacsonyak — mondot
ták a küldöttség tagjai.

A munkanélküliség nyomora nagy mé
reteket öltött.

Családok százai, akár dolgoznak, akár 
munkanélküliek, mindennapi kenyér és 
tüzelőanyag nélkül néznek a tél elé.

A Napló 1940. december 22-i száma is 
közli a hírt. Részletesen beszámol a mun
kásküldöttek és a polgármester találko
zójáról és teljes egészében közli a mun
kásság előterjesztéseit:

„1. Szubotica város területén a (legrö
videbb időn belül hasznos közmunkát kell 
kezdeni a munkanélküliek megsegítésére, 
illetve arra, hogy ezek kereseti lehetőség
hez jussanak. A közmunkáknál alkalmaz
ni kell nemzetiségi különbségre való tekin
tet nélkül az összes munkanélkülieket. A 
közmunkánál dolgozó munkások számára, 
tekintettel a nagy drágaságra, a minimá
lis munkabéreken felüli fizetéseket kell 
biztosítani.

2. A munkanélkülieknek a létminimum
nak megfelelő segélyeket kell kiosztani.

3. A városnak gondoskodni kell megfe
lelő mennyiségű tűzifa beszerzéséről, ezt 
a fát beszerzési áron kell szétosztani a 
szegények között. A városnak ezenkívül ki 
kelll jelölni saját birtokából olyan erdő
részeket, ahol a munkanélküliek és a sze
gények ingyen fát vághatnak maguknak.



4. Hatósági üzemet kell létesíteni a leg
szükségesebb fogyasztási cikkek, a só, pet
róleum, bab, liszt, rizs, gyufa, cukor stb. 
beszerzésére és elosztására, a dolgozókat 
beszerzési áron kell a legfontosabb köz
szükségleti cikkekhez juttatni."

— Már megint mocorognak a kommu
nisták — morgolódott a szabadkai polgár.

— Nem fémek a bőrükbe.
Pedig a Napló december 24-i száma 

arról ír, hogy Lipozenčić városelnök egész 
sor intézkedést tett a téli nyomor leküz
désére:

„Szubotica város egy héten belül meg
kezd bizonyos közmunkákat és 3—3 napon
ként turnusokban munkára szólítja be a 
kereset nélküli munkásokat.

A munkaképtelen és elaggott munkások 
téli segélyezése kérdésében is történik in
tézkedés:

— a szuboticai szegénykataszter össze
állítása folyamatban van, a segélyezések 
rövidesen megindulnak."

Az ingyenes fairtásnak elvben nincs el
lene a polgármester, de kívülálló okok mi
att nem adhat pozitív választ a kérelemre.

— Majd csak nem döglünk rakásra! — 
dünnyögtek a munkások.

Az igazsághoz persze az is hozzátarto
zik, hogy csak 1941. március 31-én jelent 
meg utcai plakátokon156 a város vezetősé
gének felhívása a szegényekhez:

„Akinek nincs lisztje, hogy kenyeret 
süssön és főzzön, jelentkezzék."



Igazolásul vinni kellett a vagyoni hely
zetről és a család tagjainak számáról szó
ló bizonylatot.

Meg azt:
— Sütöttek-e eddig otthon kenyeret?
— Van-e jelenleg búzájuk vagy lisztjük 

raktáron?
A plakáton nagy betűkkel írja, hogy az 

érdekeltek 1941. április 10-ig jelentkezze
nek.

Nešić érezte, a szakszervezet nem tud
ta a maga javára fordítani ezt a harcot.

— Készülnek minden ellen, ami hala
dó — mondta.

A hír ugyan előbb megérkezett, de még
is megdöbbenve hallgatták december 
30-án a rádiót. Akkor mondta be, este, 
hogy a Cvetkovié—Maček kormány betil
totta Jugoszlávia Egyesült Munkásszak
szervezetét.

Másnap a sajtó is első oldalon hozta 
a hírt.

„Néhány nappal a szakszervezetek be
tiltása után a pártszervezet már a mun
kások körében terjesztette a párt tarto
mányi vezetőségének kiáltványát az URSSJ 
betiltásáról, melyet csoportokban tanul
mányoztak."157

De megérkezett a JKP KV fölhívása is:
„Jugoszlávia munkásai, munkásnői és 

hivatalnokai!
A Cvetkovié—Maček rezsim már rég 

előkészítette ezt az ellenséges támadást 
a ti szakszervezetetek ellen. Először a szak- 
szervezetek előharcosait koncentrációs tá



borba dobatta, hogy ezzel gyengítse a szak- 
szervezet harcát."

„A kapitalizmus piszkos szolgái, a szó 
ciáldemokrata párt áruló vezérei minden 
erejükkel segítették a rendőrséget, hogy 
lehetetlenné tegyék harcotokat egy jobb 
falat kenyérért. Beárultak a rendőrségnek 
harcias munkásokat, és a hóhér kezébe 
adták őket át."

„Jugoszlávia munkásai és munkásnői!
Emeljétek fel hatalmas hangotok a 

munkásmozgalom ellen elkövetett legú* 
jabb gaztett edlen, ne engedjétek, hogy fe
lelőtlen és néptipró vezetők tapossák a 
munkásosztály alapvető jogait. SZERVEZ
ZETEK A GYÁRAKBAN, MŰHELYEK
BEN, MINDENÜTT, AHOL DOLGOZTOK, 
EGYÜTTES FELLÉPÉSEKET: tiltakozó 
sztrájkokat, gyülekezeteket, gyűlése
ket .. " ,58

A JKP KV kiáltványával együtt hozták 
a JKP TB kiáltványát is.

„Munkások, munkásnők! Parasztok, pa
rasztnők! Vojvodina elnyomott nemzetisé
gei! Haladó szellemű értelmiség és becsü
letes polgárok!

Jugoszlávia Kommunista Pártja felszó
lít benneteket, hogy tömörítsétek egység
be soraitokat, s a leghatározottabban ver
jétek vissza a Cvetkovié—Maček kormány
nak a munkásosztály elleni bűnös táma
dásait! Harcoljatok, tiltakozzatok, sztráj
kolj átok, tüntessetek! "159

1941. január 3-án Lazar Nesié összehívta 
a JKP Körzeti Bizottságának ülését. E- 
gyetlen megbeszélnivaló volt: a tiltakozó 
gyűlések megszervezése Észak-Bácskában.



Az ülésen úgy határoztak, hogy röpcé* 
dulákkal hívják fel a tömegeket cselekvés
re, de ugyanakkor azt is elhatározták, 
szervezetten vezetik be a környező hely
ségek lakosságát a szabadkai tiltakozó 
nagygyűlésre, amelyet január 5-re hívtak 
össze.160

— Legalább százan jönnek Növi žed- 
nikrői — mondta Milutin Morača. — De 
többen is lehetnének, ha a fiatalabb közép- 
iskolásokat is mozgósítanánk.

— Kockázatos dolog — szólt Mayer Ott
már. — Ha véletlenül letartóztatják őket, 
kizárják őket az iskolából. Nekünk pedig 
nem lehet a célunk, hogy miattunk vala
ki is erre a sorsra jusson.

— Tudom — válaszolt Morača. — Csak 
hangosan gondolkodtam.

Megegyeztek: Zentát, Adát Bakos szer
vezi, mind a két helységben tiltakozó gyű
lést rendeznek.

Megszövegezték a körzeti bizottság fel
hívását is az 5-i nagygyűlésre.

Amint kész lett az anyag, Bakos becso
magolta egy részét és elutazott Zentára. 
Ott várta összekötője. A Tisza-vidéken 
minden szépen beindult.

— Már éjjel szórjátok szét a röplapo
kat — hagyta meg Bakos.

Mayer Ottmár Topolyára vitte az anya
got.

Szabadkán az ifjúkommunistákra bízta 
Nešić a röpcédulák szétszórását.

Magához hívatta Halász Gyulát, a 
JKISZ HB titkárát. Ahogy Halász megér
kezett, kissé megilletődött, amikor meg*



látta Mayer Ottmárt, Matko Vukovićot, 
Simokovich Rókust.

Nešić röviden vázolta Halász előtt a 
helyzetet, és elmondta a körzeti bizottság 
határozatát is:

— ötödikén nagygyűlés. A JKISZ-szer- 
vezetnek szántuk a legnehezebb feladatot.

— Vállaljuk — mondta Halász.
— Csak lassan, lassan — intette le 

Matko. — Jól gondoljuk meg, mit is aka
runk, hogyan is akarjuk.

Papírt, ceruzát vettek elő. Kidolgozták 
a gyülekezés és a tüntetés tervét.

Néhány vonal és nevek.
Párttagok, ifjúkommunisták.
Egy példány Nesicnél maradt, egyet 

Halász magával vitt.
Meg kell beszélni a feladatokat a 

JKISZ-tagokkal.
Délután összejöttek a fiatalok: Máriás 

József, Mironiczki Károly, Gál István, La- 
kenbach Konstantin, Božidar Stanković, 
Rehák László, Dimitrije Najdanovié, Jo- 
sip Klet, Antun Suturovié, Dobai Vilmos, 
Milán Gajin és Ili ja Paulié.

Halász nagy körültekintéssel beszélt a 
soron következő feladatokról. Valameny- 
nyien megbízást kaptak: a röpcédulák ter
jesztését és az 5-i, a vasárnapi nagygyűlés 
szervezésével kapcsolatos teendőket.

Miután minden tisztázódott. Halász 
szétosztotta a röplapokat és megindult 
mindenki a maga körzete felé.

A nagygyűlés tervét a zsebébe gyűrte.
Gépiesen cselekedett.



Hiába volt délelőtt Lazar Nešić intő 
szava:

— A tervet, mihelyt megbeszéltétek a 
dolgokat, elégeted.

— Jó — vágta rá akkor.
Lassan ballagott a X. kör felé. Isme

rős volt errefele, sokszor járt ezekben az 
utcákban, nagyanyja lakott erre, s gyerek
korában szinte naponta meglátogatta.

A IX. körben azonban váratlan dolog 
történt.

Lopás történt, és a rendőrök lezárták 
az utcát meg a környéket, így gondoltak a 
tolvaj nyomára akadni.

Ahogy Halász közel ért, a rendőr rá
szólt:

— Állj!
Halász megállít.
— Mit keresel errefelé? — kérdezte a 

rendőr.
Halász idegesen motyogott. Nem mond

hatta meg, hogy a X. körben röplapokat 
szórt, hogy itt is épp azt akarta. . .

— Gyere csak közelebb!
Hátul is lépéseket hallott. Sötét volt, 

a röpcédulákat tartalmazó csomagot az 
árokba lökte.

Odament a rendőrhöz.
— Mit keresel erre? — kérdezte újra a 

rendőr.
Halász lehajtotta a fejét. Hallgatott.
A hátulról jövő, egy rendőr, akkor ért 

oda. Megnézte Halászt, az arcába világí
tott:



— Ez is lehet a tolvaj — mondta. — 
Azt mondják, fiatal volt.

Az első rendőr megragadta Hadász kar
ját:

— Na, gyerünk, Lódulj!
A X. köri rendőrállomásra mentek. Ott 

az őrmester azt kérdezte, hol járt.
— öreganyámnál voltam.
— Arra lakik?
— Arra — és megmondta a címet.
— Jól van. Ülj le — mondta az őrmes

ter. Egy rendőrt azonban a mondott címre 
küldött.

Hadász, persze, érezte, hogy veszve van.
A rendőr visszajött.
— Valóban ott lakik az öreganyja. De 

azt mondta, nem járt nála vagy két hete.
— Két hete? — kérdezte az őrmester.
A rendőr bólintott.
— Na, fiam, gyere csak közelebb.
Ahogy lépett Halász kettőt az őrmester 

felé, már csattant is a pofon.
— Nekünk hazudsz? — és pofozták a 

legényt.
Hamarosan egy polgár jött, majd gyor

san még egy. Röpcédulákat hoztak.
— Őrmester úr . . .  az utcán. . .  Valaki 

elszórta ezeket.
A JKP kiáltványát tartotta a kezében.
A másikon meg ezt olvasta az őrmester:
„ötödikén tiltakozó nagygyűlés!"
— Mozgolódnak a vörösök — szólt egy 

rendőr.



Az őrmester a fiúra nézett.
— Rakd ki a zsebeid!
Halász nem mozdult.
— Kutassátok át!
A rendőrök gyorsan, szakszerűen cse

lekedtek. Két röpcédula és egy gyűrött pa
pír került ki Halász zsebéből.

— Te szórtad ezeket? — kérdezte az 
őrmester.

— Nem. Én is találtam.
Csak intett a rendőrnek. Az verni kezd

te Halászt. A fiú felnyögött és a gumibot 
ütéseitől a padlóra esett. Lehúzták a ci* 
pőjét és a talpát kezdték verni. Elvesz
tette az eszméletét.

Az őrmester a papíron neveket látott:
„Mayer Ottmár, Lazar Nešić, Rehák 

László. . . ”
Ahogy magához tért Halász, az őrmes

ter megkérdezte:
— Ez mi?
— A lapterjesztés vázlata.
— Lapterjesztés?
— A Népszava terjesztője vagyok. Le

gális sajtó.
Az őrmester teljes erejéből arcul csap

ta, majd a hajába markolt és forgatni kezd
te a szobában. Hirtelen megrántotta. Egy 
csomó haj az ujjai közt maradt. Halás2 
erősen vérzett.

Egy rendőr jött be. Vagy harminc röp- 
cédulát hozott kötegben.

— Az árokban találták. Azelőtt a ház 
előtt, ahol a fiút elfogtuk.



— Te dobtad el őket — mondta nyu
godtan az őrmester.

Halász lehajtotta a fejét.
— Kitől kaptad?
— Nem tudom.
Üjra pofon.
— De az anyád istenit! — kiáltotta Pau- 

nović őrmester —, majd adok én neked!
Előkapta a pisztolyát és a fiúra fogta.
— Lelőllek, mint a kutyát!
Halász remegni kezdett.
— Kitől kaptad?
— Lazar Nesictől — mondta alig hall

hatóan.
Paunovié eltette a pisztolyát. Többé 

nem nyúltak Halászhoz.
— Ezeket hozzátok be! — és a papírra 

mutatott.
A telefonhoz lépett. Jelentett.
Ahogy befejezte, újra Halászhoz lépett. 

A papírt tartotta maga előtt. A különböző 
jelekre mutatott.

— Ez mi?
Halász nem szólt többé.
Üjra megverték.
Éjfél felé a városházára vitték. Belök

ték a cellába és rácsapták az ajtót.
Nemsokára Lazar Turanov irodájába 

vezették. Az asztal előtt állt Lazar Nešić.
— Tőle kaptad a röpcédulákat?
Halász lehajtotta a fejét.
— Nem tudok semmiféle röpcédulák* 

ról — mondta keményen Nešić.
— Csöndesebben, kommunista fővezér

— gúnyolódott Turanov.



Intett csak, és azonnal verni kezdték 
Nešićet. Ütötték, Nešić nyögöttt.

De hiába volt minden.
Reggel Leckenbachot hozták be a rend

őrök. ő  gyanútlanul megmondta:
— Halásztál kaptam a röpcédulákat!l6J
1941. január 4-én szinte teljes volt a

létszám.
Később hozták Bakost Adáról, majd 

pedig Ili ja Paulićot, Đoko Jovanovićot és 
Danilo Damjanović Đanićot Növi Žednik- 
ről.162

A városháza harmadik emeletén helyez
ték el őket. Négy cellában. Az ellőszobá
ban rendőr ült, így nem lehetett beszél
getni.

A cellák túlzsúfoltak voltak.
A rendőrök Rehák Lászlót választották 

ki a fiatalok csoportjából és szinte na
ponta véresre verték. Rehák hallgatott. 
Szenvedett.

Egyszer az ajtóhoz ment:
— Ki kell mennem — mondta az őr

nek.
Az kivezette az illemhelyre.
A többiek csak arra lettek figyelmesek, 

hogy futkosás támadt.
Rövidesen visszakért Rehák a cellába.
A csuklója be volt kötözve.
— Az ott? — kérdezte Nešić a kötésre 

mutatott.
— Felvágtam az ereimet — mondta hal

kan Rehák. — Nem sikerült.
Aztán elmesélte, hogy az illemhelyen a 

seprővel összetörte a villanyégőt és egy 
lehullott üvegszilánkkal felvágta csuklóján 
az ereket.



Az őr észrevette.
Orvost hívtak, most itt van.163
De mégsem volt Rehák kísérlete hiá

bavaló. Mayer Ottmár már másnap ügy
védjén keresztül tudatta a külvilággal, és 
a jogi kar egyetemistái zúgolódni kezdtek.

Felhördültek az egyetemi hallgatók 
otthonában néhány nappal előbb végzett 
házkutatások miatt:

— A rendőrség megsértette az egyetemi 
autonómiát! — kiáltották.

Kavarodás támadt.
Az egyetemisták küldöttsége felkereste 

a kar dékánját és elpanaszolta, hogy a 
rendőrség jogtalanul fogva tartja a jogi 
kar több hallgatóját.

A dékán úr tiltakozott a rendőrségnél 
a brutális bánásmód miatt.

Turanov rendőrkapitánynak nem sike
rült még semmit felmutatnia. Halász Gyu
la egy-két beismerő szava. Azóta ő sem 
beszél.

Hiába volt a verés, a büntetés.
— Tudtuk, hogy Nešićet terhelik, de 

azt nem árultuk el, hogy ő a helyi bizott
ság titkára.164

A levegőben is nyugtalanság uralkodott.
1941. március 27-én reggel Mayer Ott

már ügyvédje jött be:
— Megbukott a kormány — mondta.

— Belgrádban tüntetések vannak.
Rövid helyzetjelentést tartottak.
Délelőtt Iván Jurié jött a börtönbe. 

Nesictyel találkozott. Hosszan beszélget
tek.



Jurić beszámolt arról, hogy mit hallott 
a rádióban, és miilyen a helyzet Szabad
kán.

— Az emberek az utcán vannak.
— Közibük kell menni. Beszélni kell

— mondta Nešić. — A pártnak vezetnie 
kell a munkásokat, ezt sose felejtsd el.

— Jó.
— Figyeljétek a belgrádi jelszavakat. 

Ott a kommunisták irányítanak. Azokat 
a jelszavakat mondjátok ti is.

— Azt mondják, jobb a háború, mint a 
megegyezés.

— Mondjátok ti is. És mindig legyetek 
az edső sorokban.

— Ügy lesz.
Aztán anyjáról kérdezett Lazo. Míg a 

börtönben volt, ez a palicsi szőlőtermesz
tő gondoskodott anyjáról.

— Jól van. Érted aggódik.
Lazo elmosolyodott.
— No, az felesleges.
Délfelé behaliatszott a lárma. A tömeg 

jelszavakat kiáltozott: „Inkább a sír, mint 
a rabság!" „Jobb a háború, mint a mege
gyezés! Le az áruló kormánnyal!"

A börtönőrök zavarodottak voltak. Ilyet 
még nem értek meg eddig.

A foglyok az Intemacionálét énekelték.
Másnap látták, hogy a bíróság udvarán 

az őrök égetik a dokumentumokat. Az 
volt a prognózis: enyhe ítéletet kapnak.165

1941. április 5-én a Napló öles címben 
közli:



„Kommunista bűnper a szuboticai bíró
ság előtt.

A szuboticai törvényszék Kalezics bün
tetőtanácsa pénteken kommunista bűnpert 
tárgyalt, amelynek a vádlottai túlnyomó- 
részt fiatal munkások és joghallgatók.

Vukovics Lázár áillamügyész ismertet- 
te a vádiratot, amely szerint Máriás Jó
zsef, Halász Gyula, Mironiczki Károíly, Gál 
István, Lackenbach Konstantin, Sztanko- 
vics Bozsidar, Rehák László, Najdánovics 
Dimitrije, Klet Josip, Szuturovics Ante, 
Dobai Vilmos, Jovanovics Györgye, Mayer 
Ottmár, Nésics Lázár, Vukovics Matija, 
Bakos Kálmán, Simokovics Rókus, Gajin 
Milán és Paulics Ili ja, akik közül többen 
az államvédelmi törvény alapján már el 
voltak ítélve, Szuboticán különböző helye
ken bizalmas megbeszéléseket tartottak, 
amelyen kommunista ifjúsági szervezetek 
megalakításáról volt szó, valamint kommu
nista tartalmú iratokat terjesztettek.

A tárgyaláson valamennyi vádlott ártat
lanságát hangoztatta és visszavonta a ren
dőrségen tett beismerő vallomást. Ugyan
azt vallották, mint a vizsgálóbíró előtt: 
a rendőrségen kénytelenek voltak mindent 
beismerni.

A bíróság előbb több tanút hallgatott 
ki, akik közül a legérdekesebb vallomást 
Gyuricsics Milán rendőrőrmester tette. 
Szerinte véletlenül leplezték le a vádlot
takat. A tanú elmondta, hogy a kertváros
ban a Fuchs paprikakereskedő házában 
történt rablás után elzáratta a környéket. 
Minden utcában rendőrt állított és min
denkit igazoltatott. Fuchsék háza közelé
ben igazoltatták Halász Gyula másodren



dű vádlottat, akit a rendőrlaktanyán elő
állítottak. A rendőrszobában megmotozták, 
s a zsebében kommunista tartalmú röp
cédulákat találtak.

Halász, állította a tanú, kényszer és 
felszólítás nélkül bevallotta, hogy titkára 
az ifjúsági sejtnek, s megmondta, hogy 
kitől kapta a röpcédulákat, s hoil dobált 
el belőlük néhány darabot. Visszamentünk 
Fuchsék házához, ahol a hóban tizenhat 
darab röpcédulát találtunk.

A tanúvallomásnak további részéből ki
derült, hogy a gyárak közelében is találtak 
röpcédulákat. A házkutatáskor egy női pró
bababában elrejtve találtak különböző 
kommunista agitációs anyagot. A szembe
sítésnél Halász tagadta, hogy Gyurics előtt 
megnevezte volna azokat, akiktől szerez
te a röpcédulákat. Akkor is csak azt mon
dotta, hogy egy ismeretlen alacsony fe
kete embertől kapta azokat, s nem vád
lott társaitól.

— Nézzen körül a teremben — szólt 
az elnök —, talán itt lesz az, akitől a 
röpcédulát kapta?

A zsúfolt teremben azonban nem ismer
te fel a röpcédulák átadóját.

A bíróság még több rendőrtisztviselőt 
hallgatott ki, akik szerint a vádlottak min
den kényszer nélkül tették meg beismerő 
vallomásukat. A szembesítésnél a vádlot
tak ezt tagadták.

Az ítéletet a bíróság szombaton tizen
egy órakor hirdeti ki."

A tárgyalásra Rehák László így emlék
szik:

— A bírósági tárgyalás idején a bíró 
bevallotta, alig tudott öt embert összeszed*



ni, hogy tanácsa legyen, mert mindenkit 
mozgósítottak. És nagyon liberálisan ke
zelte ügyünket.

Másnap, 1941. április 6-án a Napló új
ra foglalkozik az üggyel:

„Felmentették a szuboticai kommunis
ta per vádlottait. A bíróság mind a tizen
kilenc gyanúsítottat szabadlábra helyezte.

A szuboticai törvényszék Kallezics bűn* 
tetőtanácsa szombaton óriási érdeklődés 
mellett hirdette ki a kommunista propa
gandával gyanúsított munkások és jog
hallgatók ügyében az ítéletet.

A bíróság Máriás Józsefet és tizennyolc 
társát fölmentette és elrendelte szabadláb
ra helyezésüket. Az ítélet indoklása meg
állapította, hogy az államügyészség azzal 
vádolta Máriást és társait, hogy illegális 
kommunista ifjúsági szervezetbe tömörül
tek, és olyan röpcédulákat terjesztettek, 
amelyeknek a tartalma az államvédelmi 
törvénybe ütközött. A bizonyítási eljárás 
során ezt csupán a nyomozást folytató 
rendőrtisztviselők állították, akik elfogul
tak voltak. A rendőrtisztviselők ugyanis a 
nyomozás lázában tették meg a vallomásu
kat, azonkívül a nyomozásban érdekelve 
is voltak, és így érdekük volt — az ítélet 
indoklása szerint —, hogy vádjaikat fenn- 
tartsák és igazolják eljárásuk helyességét

Külön foglalkozott az ítélet indoklása 
Halász Gyulával, akinek a zsebében talál
tak egy inkriminált röpcédulát. A bíróság 
megállapította, hogy a röpcédula tiltako
zott a munkásszervezetek feloszlatása el
len, s tartalma nem izgat. A munkásszer
vezetek feloszlatása elleni tiltakozás kriti



kája a megengedett határok között mozog 
s különben is kiderült, hogy nem erőszakos 
eszközökkel akarták a szakszervezetek be
tiltására vonatkozó rendeletet visszavonat
ni. A munkásságot csupán fölhívták arra, 
hogy tömörüljön és vegye fel a harcot a 
betiltó végzéssel szemben.

Az esküdtszéki termet zsúfolásig meg
töltő közönség percekig éljenezte a bírósá
got. Vukovics Lázár államügyész három 
napon belül nyilatkozik a jogorvoslat tekin
tetében, míg Gyorgyevics, Rehák, Ladányi 
és Damjanov ügyvédek, a vádlottak védői, 
tudomásul vették az ítéletet."166

És 1941. április 6-án, vasárnap, a regge
li órákban különös dübörgés hallatszott. 
Északi irányból közeledett. Nemsokára 
acélmadarak raja lepte el az égboltot.

Harci alakzatban repültek a gépek.
A vasút vonalán, mintha vezetőfonal 

lenne, repültek dél felé, Újvidék, Belgrád 
irányába.

Szabadka fölött nem repültek maga
san, így szabadon kivehető volt a felség
jelzés.

— Németek — mondták az emberek.
Hamarosan jelentette a belgrádi rádió:
— Német repülőgépek bombázzák 

Bdlgrádot.
Üj repülőgépek húztak el a magasban. 

Dübörgött már a világ, az ember.
Tegnap, amikor kijöttek a bíróságról, 

boldogok voltak, ölelgették egymást. A 
bíró felmentő ítélete után tapsolt a közön
ség.

Bakostól úgy búcsúztak el, hogy hama
rosan találkoznak. Ezer a tennivaló.



Bakos a utolsó vonattal utazott Zen
tára. ö  mondta el Nagyabonyi Vincének, 
hogy mind kiszabadultak.

— Mit akartak olyan nagyon tudni? — 
kérdezte Vince.

— A nyomdát. Ahol a röpiratokat nyom
tuk — válaszolta Bakos.167

Még szabadulása napján összekötő ke
reste fel Nešićet. Közölte vele, hogy párt- 
feladata végzésére Szerbiába irányítják. 
Az indulás napja április 12-e.16í

A körzeti bizottság ülésén elemezték 
a kialakult helyzetet. Átmeneti helyzet, 
nem fog soká tartani, a kormány külpoli
tikai helyzete bizonytalan.

Abban állapodtak meg, hogy fokozni 
kell a harcot, a politikai felvilágosító mun
kát. A helyi bizottságok a saját erőikre tá
maszkodjanak, készítsenek röpcédulákat 
a fasizmus ellen.169

Este végre otthon.
Másnap reggel dübörgés.
A kapcsolatok megszakadtak. A rádió 

volt az egyetlen kapcsolat. A budapesti 
bemondó már erősen aggódott a bácskai 
magyarokért.

Aztán arról számoltak be:
„Légitámadások jugoszláv részről a ma

gyar városok ellen!
„Hatalmas jugoszláv csapatösszevoná

sok a magyar határon!"
Április 10-én azt is megtudták, kikiál

tották a Független Horvát Államot.
„Jugoszlávia nincs többé!"
Tizedikén nagynénje jött Lazarékhoz. 

Baj van a sógorral. Már előbb is felmond
ták idegei a szolgálatot. Nagyon beteg.



A katonaság elég szervezetlenül elvo
nult.

Hajnalban a budapesti rádióban elhang
zott Horthy Miklós hírhedt szózata a kato
nákhoz és az országhoz:

„Még a mai napon parancsot adok 
katonáimnak!"

„1941. április 11-én, nagypénteken haj
nalban a magyar csapatok, Horthy pa
rancsára támadó szándékkal átlépték a 
jugoszláv—magyar határt, négy hónappal 
a belgrádi örök békét kinyilatkoztató szer
ződés aláírása után."170

A sógor agya teljesen elborult.
öngyilkosságot követett el.171
Segíteni kellett a temetés intézésében.
Tizenharmadikán, vasárnap temették.
Kevesen voltak a sír körül.
A temetőben Lazo Miloš unokatestvé

rét kérdezte:
— Te még itt vagy?
— Hát te?
— Én elmenőben vagyok — és elindult 

hazafelé.
Miloš utána szólt:
— Lazo, ne menj haza, razzia van.
— Az semmi — mondta Lazo —, elke

rülöm én őket, és aztán azonnal indulok.172
Kissé távolabb a temetőtől, ahogy 

ment, lépteket hallott maga mögött. Az
tán csattant a fegyver závárzata.

— Állj!
Lazar Nešić megállt.
— Velünk jön! — mondta keményen 

egy civilruhás.
És megindultak a városháza felé.
A nehéz, kovácsolt, csodálatosan szép 

vaskapu becsapódott mögöttük.
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Tárgy: Kommunista szervezkedés 

Jugoszláviában 
1 melléklet

A szabadkai rendőrség a napokban több egyént 
kommunista tartalmú röpcédulák terjesztése köz
ben tetten ért és letartóztatott. Vallomásuk alap-
1‘án egy nagyszabású kommunista organizációt si
került leleplezni, mely az ún. sejtrendszer alapján 

volt megszervezve. A mozgalom élén főleg a sza



badkai jogakadémián tanuló montenegrói és bosz
niai joghallgatók álltak. A két évvel ezelőtt Belg- 
rádban lezajlott nagy egyetemi tüntetéseken is, 
mint emlékezetes, a montenegrói és boszniai 
fiatalság játszotta a főszerepet, az ő körében 
találtak a kommunista ideák is legkedvezőbb ta
lajra. A szervezkedés fő irányítójának, Petar 
Radovics joghallgatónak sikerült megszöknie, egy 
jogakadémiai tanár lányát, aki szökését előmoz
dította, letartóztatták.

Az eddigi letartóztatottak névsorát van sze
rencsém mellékelve felterjeszteni.

Hír szerint a szervezkedés szálai a Vajdaság 
több helységébe is elnyúlnak s az összeesküvésbe 
állítólag számos, a belgrádi egyetemen tanuló 
főiskolai hallgató is bele volt keverve.

Alth s.k. 
rend. követ és megh. minister

Nagyméltóságú kányái Kánya Kálmán 
m. kir. Külügyminister úrnak 

Budapest
*

Szigorúan bizalmas!
5935/pol

1934
Nagyméltóságú
M. kir. Belügyminister úrnak
(Dr. Boór min. tanácsos úr kezéhez)

Budapest
A belgrádi m. kir. követség benti jelentését 

mellékletével együtt van szerencsém Nagyméltó* 
Ságodnak tisztelettel megküldeni.

Egyben tisztelettel közlöm, hogy egyidejűleg 
a belgrádi m. kir. követséget utasítottam, nogy 
amennyiben lehetséges, a mellékelt névjegyzékben 
szereplő egyének személyadatait szerezze be.

Bpest, 1934. november 21.
A minister rendeletére: 

Bessenyei 
követségi tanácsos

Másolat:
M. kir. követség Belgrád 

49/Pol — 1935
Belgrád 1935. április 5-én 

Tárgy: kommunista szervezkedés Szabadkán



Hivatkozással 5935/1934 pol. számú 
rendeletre 

1 mell.
A belgrádi államvédelmi bíróság a napokban 

hirdetett ítéletet azon szabadkai kommunisták 
felett, akiket átadtak az államvédelmi bíróság
nak. A szökésben lévő Vidakovics Márkót hétévi, 
Gligorics Milost hatévi, Nésics Lázárt ötévi. Sza
bó Gézát kétévi, Szalai Józsefet háromévi, Rado- 
vics Petárt háromévi, Marinovics Jovánt két és 
fél évi, ifj. Győri Ferenc kétévi, Popivoda Kosz- 
tát és Alpár Ferencet egy-egy évi és Steinfeld 
Alekszát kétévi börtönre ítélte a bíróság. Nésics 
Milorad, Führer Klára és Hauser Andor vádlot
takat a bíróság felmentette és elrendelte szabad
lábra helyezésüket.

Ez ügyben a szabadkai törvényszék előtt is 
folyt eljárás, amelynek vádlottait felmentették. 
E felmentett vádlottak névsorát van szerencsém 
felterjeszteni.

A belgrádi államvédelmi bíróság által elitéit 
egyének személyi adatait azok beszerzése után 
leszek bátor Nagyméltóságodnak fölterjeszteni.

Alth s. k. 
rend. követ és megh. minister

Nagyméltóságú kányái Kánya Kálmán úrnak 
m. kir. Külügyminiszter 

Budapest

6842/Pol
1935

Hív. s z . KÜM 6558/Pol-1934.
BŰM 185561/1934. VIII a

Nagyméltóságú
M. kir. Belügyminister úrnak
(Dr. Boór min. tanácsos úr kezéhez)

Budapest
A belgrádi m. kir. követség benti jelentését 

mellékletével együtt van szerencsém Nagyméltó
ságodnak szíves tudomásvétel és a szükségesnek 
látszó intézkedés megtétele végett tisztelettel meg
küldeni.

Budapest, 1935. április 12. 
A minister rendeletére 

Bessenyei 
követségi tanácsos



13. Magyar királyi belügyminiszter, Szám: 9600 1941/
Mikrofilm.

14. i. m.
15. „Nešićet a Zentai úti temetőbe temették közös 

sírba 12 társával együtt. Később kimentem a 
temetőbe, és a temetocsősz megerősítette a közös 
sírt, s meg is mutatta, hol van." (Stevan Gorčik 
visszaemlékezése)
Lazar Nešić végső nyugvóhelye a Fasizmus áldo
zatainak terén álló emlékmű sírkamrája.

16. Petkovics Kálmán: Áprilistól novemberig című 
könyvének 42. oldalán tévesen közli, hogy Lazar 
Nešić 1907-ben született.

17. Milán Dubajić: Portreti. Szabadka, 1976 61.
18. Miloš Nešić: Emlékezés. Zenta, 1962.
19. Katona János: Emlékezés. Zenta, é. n.
20. Szabadkai Ipartestület — a foglalkoztatott segé

dek nyilvántartása — 9200 ny. sz.
21. Miloš Nešić: i. m.
22. Organizovani radnik, 1925. 7. sz. 3.
23. Milán Dubajić: i. m. 61.
24. Francé Klapčić: Lazar Nešić munkássága Szlo

véniában. Ljubljana, 1966.
25. A JKSZ rövid története. 143.
26. Borbély- és Fodrászmunkások és -munkásnők 

Egyesülete.
27. Francé Klapčić: i. m.
28. Francé Klapčić: i. m.
29. A JKSZ rövid története. 146.
30. i. m. 147.
31. Francé Klapčić: i. m.
32. i. m.
33. A JKSZ rövid története. 153—154.
34. i. m. 156.
35. Francé Klapčić: i. m.
36. 1928. június 20-án hajtotta végre a képviselőház

ban a radikális párt egyik képviselője, az udvar 
ügynöke. Ez alkalommal az ellenzéki Horvát 
Parasztpárt két képviselőié meghalt, kettő köny- 
nyebben megsebesült, vezére, Stjepan Radić pedig 
halálos sebet kapott.

37. 1928 nyara.
38. A JKSZ rövid története. 161.
39. i. m. 162.
40. i. m. 163.
41. Francé Klapčić: i. m.



42. Juče su pred sud za zaštitu driave izvedene i 
dve tene. Vreme, 1929. nov. 5. 5.

43. Presuda komunistima pred suda za zaštitu dria
ve. Vreme, 1929. nov. 6. 4. Aláírás: (A. A.)

44. Milán Dubajić: i. m. 62.
45. A ljubljanai rendőrség 1/927/50 számú bizalmas 

jelentése. Zgodovinski arhiv CK Zveze komu« 
nistov Slovenije, Ljubljana.

46. Csak később, a harmincas évek elején harcol
ták ki a kommunisták a börtönökben, hogy já
rathassák a Politikát, könyveket olvassanak.

47. A JKSZ rövid története. 167.
48. Ma Elektrotechnikai Középiskola. Itt kezdődik 

a Marx út.
49. Miloš Nešić: i. m.
50. Danilo Kecić—Đorđe Milanović: Komunistička 

partija i revolucionami pokret u Vojvodini. II« 
1929—1941. 35.

51. Nádor Paula visszaemlékezése.
52. Kolozsi Tibor: Erzsébetlaktól a Maglajig. Élet

jel, Szabadka, 1972. 70.
53. Danilo Kecić—Đorđe Milanović: i. m. 52.
54. Đorđe Mitrović ekkor a JKP szabadkai HB tit

kára.
55. Danilo Kecić—Đorđe Milanović: i. m. 49—50.
56. i. m. 53.
57. Brindza Károly: i. m. 15.
58. Danilo Kecić—Đorđe Milanović: i. m. 53.
59. Brindza Károly: i. m. 16.
60. Petko Miletić a JKP KB tagja.
61. Kolozsi Tibor: i. m. 71.
62. Antun Vidakovié visszaemlékezése.
63. Lövei Mihály: önéletrajz. Zenta, 1982. 27. 

Lövei itt arról szól, hogy az ülésen Đuro 
Đaković beszélt kimerítően a JKP KB állásfog« 
lalásairól. Ez persze biztos tévedés, hisz Duro 
Đakovićot 1929. április 25-én Sveti Düh falu 
közelében a csendőrség meggyilkolta.

64. A vajdasági szervező bizottság.
65. Gajdos Tibor: A sziklaember. Életjel, Szabadka, 

1975. 52.
66. Alojzije Bećić és társainak bűnpere — 1932.

A letartóztatottak: Alojzije Bačić, Ilija Vu- 
jevié, Ivanyos Sándor, Mészáros Mátyás, Lőrik



István, Matko Vuković, Kasuba József, Dudás 
Lajos, Kovács János, Kropf Gottfried, Czuczi 
Pál, Fischer Mihály, dr. Singer Adolf, Komlós 
János, Rábaközi Vince, Cseh Károly, Balog Gá* 
bor, Katona János, Lövei Mihály, ürge Sándor, 
Kizur István, Lazar Nešić, Antun Vuković, Iván 
Kirilov, Cservenyák István, Jankó József, Bal* 
tás János, dr. Bernáth Károly, Schaffer Gyula, 
Székely József, Iván Mironicki, Cséby József, 
Fuchs Boris ka.

67. Lövei Mihály: i. m. 35—36.
68. Andrija Ninković vallomása alapján.
69. Tizennégyen fél évtől nyolc évig terjedő fogház* 

büntetést kaptak.
70. Szabadkai Jogi kar.
71. 1933 őszén Zágrábban az egyetemisták tünteté

sét brutális rendőrségi megtorlás követte. Ra- 
dovićot és Lekićet kitiltották Zágrábból.

72. Lekić, Radović, Vujošević, Krsto Popivoda, Mi
hail Bidža ćetković és Božo Miletić. A sejt tit
kára Rista Lekić.

73. Milorad Vuković, Radosav Bojović, Božo Mile- 
tić, Gojko Durutović és Josip Merkovic. A sejt 
titkára: Petar Radović.

74. Matija Vidaković pártinstruktor.
75. Lazar Nešić illegális neve.
76. Petar Radović illegális neve.
77. Danilo Kecić—Đorđe Milanović: i. m. 106.
78. RSO-grupa (Revolucionama sindikalna organiza- 

cija).
79. Danilo Kecić—Đorđe Milanović: i. m. Matija Vi- 

daković beszámolója. 122.
80. i. m. 123.
81. Pero Damjanović: O nekim obeleijima omladins- 

kog pokreta u Subotici uoči II svetskog rata. 
Rukovet, 1969/11.
,,A harmincas évek közepén (1933—1934) talp
ra állt a szabadkai pártszervezet és megalakult 
a helyi bizottság. Néhányszor Szabadka volt a 
vajdasági pártmunka központja is. A Központi 
Bizottság Szabadkára küldi instruktorait. Először 
időnként itt tevékenykedik Đuro Pašalić, Đorđe 
Mitrović, egy időben Petko Miletić is (le tartóz
tatása és árulása előtt), Abt József, valamint 
a szabadkaiak: Cséby Laios, Lazar Nešić, Ki* 
zűr István, Matko Vukovic, Steinfeld Sándor és 
mások.



A szerbiai és belgrádi munkát előkészítendő, 
Blagoje Parovic, a JKP KB új tagja azt a 
feladatot kapja, segítsen a pártmunka fölélesz- 
tésén Vajdaságban. 1934 elején Szabadkára kül
di Matija Vidakovié kiváló pártfunkcionáriust, 
majd Miloš Gligoreviéet, a JKSZ ecyik vezetőjét. 
Valamivel később elküldi Jovan Marinoviéot is, 
hogy segítse a pártértekezletek megszervezését, 
amelyeken a IV. országos értekezlet küldötteit 
választják. Az 1934-es lebukás megakadálvozza, 
de csak rövid ideig, a pártszervezet újjáéleszté
sét és növekedését."

82. Matija Vidakovié: i. m.
83. Béla Kričković visszaemlékezése.
84. Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó 1919—1945. Fó

rum, 1979. 223—224.
85. Béla Kričković: i. m.
86. Grósz László visszaemlékezése.
87. i. m.
88. i. m.
89. Lukács Gyula visszaemlékezése.
90. Jovan Marinovié.
91. A JKP hivatalos lapja.
92. Nádor Paula visszaemlékezése.
93. Kolozsi Tibor említett munkájában három szám

ról ír. Valójában csak két számról van tehát 
szó, mert a második terjedelmes számot a 2—3. 
szám jelzéssel látták el.

94. Szabó Géza illegális neve.
95. Matija Vidakovié: i. m. 128.
96. Danilo Kecić—Đorđe Milanović: i. m. 115.

Nincs pontos adat arról, mikor érkezett a 
JKSZ KB levele a szabadkai HB-hez. A fellel
hető adatok arról sem tudósítanak, sor került-e 
területi vagy körzeti értekezletre.

97. Zrenjanin.
98. 1934. szeptember eleje.
99. 1934. október eleje.

100. A belgrádi helyi bizottság titkára. Később a 
Tanjug igazgatója is volt.

101. Kolozsi Tibor: Erzsébetlaktól a Maglajig. 110.
102. Politika, Vreme.
103. Kolozsi Tibor: i. m. 110.
104. Kolozsi Tibor idézett könyvében a letartóztatás 

három változatát írja. A legreálisabbnak tartott



változatát nem tartom hihetőnek, mert ha Mi- 
loradot kísérik, akkor semmiképpen sem tar
tóztatják le addig, amíg a csomag csak nála 
van. Azt a pillanatot lesik, amikor az összekötő
vel találkozik, hogy az átadás cselekménye már 
terhelő körülmény legyen, és az összekötő ré
vén göngyölíthessék tovább felfelé a kommunis
ta szervezetet. Maga a tény, hogy Milorad föl- 
akadása után kezdődött csak meg a szabad
kai kommunisták letartóztatása, teljes mérték
ben alátámasztja feltevésemet, hogy a zentai 
rendőrök egészen véletlenül kezdték el az észak- 
bácskai, főleg a szabadkai kommunisták le- 
buktatását.

105. Lövei Mihály: i. m. 41.
106. Matija Vidakovié: i. m. 130.
107. Miloš B. Lukić: žeđničke iskre. Növi Sad, 1978. 

106.
108. Vojislav és Ilija Lubarda akciói. A rendőrség 

lázasan nyomozott, de soha nem tudta elfogni 
őket.
Miloš B. Lukié: i. m. 106.

109. Hapšenje komunista u Subotici. Politika, 1934. 
nov. 6. 3.

110. 1934. nov. 7-én.
111. Lazar Nešić, Szabó Géza, Szalai József, Petar 

Radović, Jovan Marinovié, Győri Ferenc, Krsto 
Popivoda, Antal Ferenc, Steinfeld Sándor, Mi
lorad Nešić, Fürst Klára és Hauser András. 
A vádlottak között első helyen, fővádlottként Ma-
S"a Vidakovié neve szerepel, de felette csak 

vollétében ítélkezhetnek. így ítélkeztek Miloš 
Gligorevié felett is.

112. Paško Romac: Szökés a börtönből. Üjvidék, 
1952. 3.

113. i. m. 4.
114. i. m. 5.
115. Vojislav Miiin: Crveni Pavle. Üjvidék, 1971. 

133—134.
116. Valerija Karijo (Valéria Karillo). Pap Pál ba

rátnője, a belgrádi Bölcsészeti Kar hallgatója. 
1935-ben 14 hónapi börtönbüntetésre ítélték a 
belgrádi JKISZ-ben végzett tevékenysége miatt.

117. Za boljsevizam. Egy példányban, kézzel írva
Í'elent meg.
-ist za robijaški humor.

119. A börtön pártbizottságának fedőneve.
120. A JKSZ KB levéltára.
121. Radivoje Davidovié visszaemlékezése.
122. Vörös olló.



123. Boris ZiherI: Emlékezés Moša Pijadéra. Borba, 
1957.

124. Jovan Veselinov-Žarko visszaemlékezése.
125. A JKSZ rövid története. 239.
126. i. m. 240.
127. Jovan Marinovié visszaemlékezése.
128. A többi fegyházban is végrehajtották a körkér

dést. Az összesen 212 megkérdezett közül három 
tagadta meg addigi elveit.
A körkérdésben részt vett kommunista el
ítéltek magatartásáról 1937. április 13-án tár
gyalt a JKP KB Politikai Irodája is. Rodoliub 
Čolaković Az osztályellenség pórázán címmel a 
Proleter 1937. május 5-i számában cikket írt 
az esetről.

129. A JKP KB fedőneve.
130. Josip Broz Tito összegyűjtött müvei. Fórum, 

1979. 3. kötet, 81.
131. i. m.
132. Jovan Marinović: i. m.
133. A Fegyházi Bizottság 1937 nyarán és őszén je

lentéseket juttatott el a JKP KB-hoz. A helyze
tet Petko Miletiéék szempontjából vázolták. 
Ugyanakkor a Miletié-féle csoporttal szembenál

lók is levelet küldtek a JKP KB-hoz. De így
cselekedett Moša Piiade is, aki kórházi gyógy
kezelésen volt, s Belgrádból küldött jelentést a 
mitrovicai fogházi állapotokról.
A bizottság, amelynek feladata, hogy intézkedé
seket javasoljon, a következő: Tito, Prežihov 
Voranc és Iván Marié.

134. Tito: i. m. Levél a téglagyárba. 135.
135. i. m.
136. i. m.
137. i. m. 136.
138. 1937 közepén érkeztek Mitrovicára Blažo Raiče- 

vić, Kosta Đufka, majd Niša Milovanović és 
mások. Az első kettő nagy titokzatosan mesélt 
arról, hogy Petko Miletić beszélt a rendőrségen. 
— Jovan Marinović visszaemlékezése.

139. Tito: i. m. 251.
140. i. m. 252.
141. i. m. 252.

A JKP KB 1937. december 9-én megtartott ülé
sén elhatározták, hogy az a bizottság, amely a 
Sremska Mitrovica-i fegyház pártszervezetében 
kialakult helyzetet vizsgálta, Tito és Prežihov 
Voranc összetételben folytatja munkáját. A bi
zottság harmadik tagja, Iván Marié lemondott 
megbízatásáról, szembeszállt a bizottság állás
pontjaival, és védelembe vette Petko Miletiéet.



142. Az 1937. augusztus 6-án történt verekedésről a 
legpontosabb adatokat Franjo Benko szolgáltat
ta.

143. Banditáknak idézőjel nélkül nevezték azokat a 
kommunistákat, akiket Miletié csoportja troc- 
kistának minősített.

144. A Fegyházi Bizottság Irodájának tagjai: Petko 
Miletic-Sepa politikai megbízott, Boris Voj- 
nilovič-Torej szervező titkár és Iván Korski. De 
ide tartozott még Petar Radovié és Stevan Bo- 
ljevié is.

145. 1939. június 9-én és 10-én tartották Ljubljana 
közelében. Az akkori pártirodalom májusi ta
nácskozásnak nevezi.

146. Milán Dubajić: Orgatiizacije KPJ i SKOJ-a u 
Subotici 1941. Vojvodina 1941. Növi Sad, 1967. 
312.

147. i. m.
148. i. m.
149. Lövei Mihály: i. m. 41.
150. Győri János visszaemlékezése.
151. Népszava, 1939. dec. 17. 13. sz. 5.
152. A JKSZ rövid története. 287.
153. Így nevezték ekkor a Vörös Segélyt.
154. Lövei Mihály: i. m. 44-45.
155. Brindza Károly: Mondd el helyettem, elvtárs . . . 

Fórum, 1971. 71.
156. Dr. Danilo Kecić: Forradalmi munkásmozgalom 

Szabadkán. 1975. IV. 337. Fénykép.
157. Brindza Károly: i. m. 72.
158. Dr. Danilo Kecié: i. m. 415—416.
159. i. m. 419.
160. i. m. 417.
161. Halász Gyula visszaemlékezése nyomán.
162. Miloš B. Lukié: Žedničke iskre. 391—392.
163. Rehák László emlékezése nyomán.
164. i. m.
165. i. m.
166. Azért közlöm ezt a két Napló-tudósítást, mert 

a Reggeli Üjság tudósításával együtt egyetlen írá
sos adat erről a szabadkai „kommunista bűn- 
perről” .

167. Székely Ilona: Halálra ítélve. Zenta, 1971. 16.
168. Matevié Andrija visszaemlékezése.
169. Székely Ilona: i. m. 16.

A körzeti bizottság utolsó, 1941. április 5-i meg
beszélésének elképzelt rekonstruKciója annak 
alapján, hogy aznap Bakos Kálmán milyen uta
sításokat adott a zentai helyi bizottságnak.

170. Karsai Elek: A budai Sándor-palotában történt.
171. Matevié Andrija visszaemlékezése.
172. Miloš Nešić visszaemlékezése.



IRODALOM 
i.

1. Bárczy János: Zuhanóugrás. Magvető, Budapest,
1981.

2. Brindza Károly: Forradalmi munkásmozgalom a 
topolyai járásban. III. kötet, 1. rész. 1930—1936. 
Topolya, 1982.

3. Brindza Károly: Mondd el helyettem, elvtárs . . . 
Fórum, Üjvidék, 1971.

4. Broz-Tito, Josip összegyűjtött müvei. 3. és 4. 
kötet, Fórum, Üjvidék, 1979.

5. Dubajié, Milán: Port réti, Radnički univerzitet
„Veljko Vlahović", Subotica, 1976.

6. Dubajić, Milán: Organizacija KPJ i SKOJ-a u 
Subotici 1941. Vojvodina 1941. Pokrajinski odbor 
društva istoričara SR Srbije za Vojvodinu, Nö
vi Sad, 1967.

7. Gajdos Tibor: A sziklaember. Életjel, Szabadka, 
1975.

8. Kecić, Danilo: A forradalmi munkásmozgalom 
Szabadkán 1918—1941. IV. kötet, 1938—1941. Do- 
tumentumok Szabadka történetéből, Szabadka, 
1975.

9. Kecić, Danilo—Milánović, Đorđe: Komunistička 
partija i revolucionami radnički pokret u Voj- 
vodini 1919—1941. II. 1929—1941. Arhiv Vojvodine, 
Növi Sad—Sremski Karlovci, 1971.

10. Klopčić, Francé: Lazar Nešić. Institut za zgo- 
divno delavskoga gibanja, Ljubljana, 1966. (Kéz
irat)

11. Kolozsi Tibor: Erzsébetlaktól a Mágiáiig. Életjel, 
Szabadka, 1972.

12. Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1919—1945). Fó
rum, Üjvidék, 1979.

13. Lövei Mihály: önéletrajz. Zentai Füzetek, Zenta,
1982.



14. Lukács Gyula: Hol sírjaink domborulnak . . . Mo
nográfia, Szabadka, 1975.

15. Lukić, B. Miloš: Žedničke iskre. Institut za isto- 
riju. Növi Sad, 1978.

16. Miiin, Vojislav: Crveni Pavle. SUBNOR SAPV, Nö
vi Sad, 1971.

17. Dr. Mimics József: Sistem prekog sudenja na ma- 
darskoi okupacionoj teritoriji. Vojvodina 1941. 
Pokrajmski odbor društva istoričara SR Srbije 
za Vojvodinu, Növi Sad, 1967.

18. Nešović, Slobodan: Moša Pijade i njegovo vreme. 
Prosveta, Beograd, Mladinska knjiga, Ljubljana, 
1968.

19. Petkovics Kálmán: Áprilistól novemberig. Élet
jel, Szabadka, 1973.

20. Romac, Paško: Szökés a börtönből. Magyar Szó, 
Üjvidék, 1952.

21. Székely Ilona: Halálra Ítélve. Zentai Füzetek, 
Zenta, 1971.

22. Veselinov-2arko, Jovan: Svi smo mi jedna parti
ja. Sremske novine, Sremska Mitrovica, Institut 
za istoriju, Növi Sad, é. n.

23. Szerzői közösség: A Jugoszláv Kommunista Szö
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Lazar Nešić legismertebb arca



Matija Vidakovié. A kép Spanyolországban 
készült, ahol a Nemzetközi Brigád 

harcosa volt



Jovan Marinovié (Moša Pijade rajza a 
Sremska Mitrovica-i börtönben, 1937)



A szabadkai helyi pártbizottság lapjának 
első száma
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A Sremska Mitrovicáról Szabadkára 
küldött Nyílt Levél (1936)



Koszta Racin utca 6. Egykor ez a szabadkai 
ház adott otthont Milica Nešićnek, fiainak, 

Miloradnak és Lazamak és lányának, 
Kr istának



A Lazar cár és a Miloš Obilić utca sarkán 
áll ez az épület. A lehúzott roló mögött volt 

Ábrahám Vince borbélyműhelye, ahol 
Lazar Nešić a harmincas évek elején 

dolgozott



A szabadkai városházán itt volt a börtön 
bejárata
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Egy cella bejárata a szabadkai börtönben



ről, az államvédelmi tör
vény alapján hozott ke
gyetlen ítéletekről.

Nešić tevékenységének 
legnagyobb része azon
ban Szabadkához és 
Észak-Bácskához kötő
dik. Balogh nagy alapos
sággal mutatja be a 
kommunista szervezke
dést ezen a tájon, az el
ső kommunista újság el
készítésének történetét, 
az 1932. és 1934. évi nagy 
lebukásokat.

Külön értéke a kötet
nek a Sremska Mitrovi- 
ca-i „kommunista egye
tem" munkájának rész
letes bemutatása és 
elemzése. De olvasha
tunk benne beszámolót 
az „utolsó szabadkai 
kommunista perről" is, 
amely 1941. április 5-én 
ért véget az észak-bács
kai kommunisták fel
mentésével.

Másnap bombázták 
Belgrádot.

Nešićet a megszállás 
első óráiban letartóztat
ták. Tíz napig kínozták 
kegyetlenül, de nem tud
ták megtörni.

Ma Szabadka egyik te
re, egy középiskolája és 
egy munkaszervezete vi
seli nevét.

Róla szól, az egyszerű 
borbélysegédről, ez a 
könyv, amely húsz, több
ségében dokumentumér- 
tékü képet is tartalmaz.




