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M atko  V ukovlć  a szabadkai 
m unkásm ozgalom  fö ldm unkás
szárnyának k iem e lkedő  a lakja  
v o lt a ké t v ilágháború  között, 
de kü lönösen az 1935— 1941 -es 
években. F e ledhe te tlen  em beri 
és sz ik la sz ilá rd  m ozga lm i ma
gatartásáva l é rdem e lte  k i ko r
tá rsa inak e lism erésé t.

Egészen fia ta lo n , m ár é le tbe
indulásának éveiben fö lfedezte  
a tö rténe lem  szekerének egyet
len igaz i ú tjá t a szo c ia lis ta  
eszmék va ló ra  váltásában. Részt 
v e tt az o k tó b e ri fo rrada lom 
ban: vörös lovaskén t h a rco lt
az e lle n l o rrada lm árok és az in 
te rve n c ió s  seregek e llen . 1920- 
ban m in t é re tt fo rrada lm ár té r t 
haza a S zo v je tun ióbó l azzal a 
sz ilá rd  e lhatározással, hogy i t t 
hon fo ly ta tja  a szov je t fö ldön  
d iada lra  ju t ta to tt harcot.

M a tko  Vuković  robosztus  
a lak ja  hamarosan fe ltű n t a
JKP szervezeteiben és az osz
tá lyharcos szakszervezetekben. 
M inden  akcióban tevékenyen
részt ve tt, szervezte a fö ld 
munkásokat, s egyik  le lke s  e lő 
ké sz ítő je  v o lt a nagy mezőgaz
daság i sztrá jknak; v á lla lta  az
ü ldözte tést, s h a lla tla n  fiz ik a i 
és le lk i  e rőve l v is e lte  e l a 
legnehezebb m egpróbálta tásokat
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Ez a könyv háromszáz számozott példányban ké
szült a szerző aláírásával.

szám
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az általános forgalmi adó alól.

A szabadkai Veljko Vlahović Munkásegyetem kiadása 
Pannónia Grafikai Műintézet nyomása — Szabadka



A HÁROM BRONZSZOBOR

A szabadkai társadalmi szervezetek 
impozáns székházának bejárata mellett 
három jól elhelyezett, de szerény ará
nyokban megalkotott, bronzba öntött 
mellszobor áll. Munkásmozgalmunk há
rom hősi és mártírhalált halt, kiemelke
dő egyéniségének, Lazar Nešićnek, Mat
ko Vukovićnak és Kizur Istvánnak mását 
megörökítő művek közül művészi meg
fogalmazásában egyedül Matko Vuković 
jellegzetes feje érte el azt a szintet, me
lyet a három harcos emléke megérdemel.

Mégis, azok számára, akik ismerték 
Matko munkásságát és egyéniségét, úgy 
rémlik, hogy a bronzöntvény nem a leg
megfelelőbb anyag, melyben az ő emlé
ke méltó kifejezést nyerhet. Csak a ke
mény gránitsziklából leválasztott tömb
ből lehetne acélvésővel lebontani egy 
igazi Matko-fejet. Mert az ő forradalmi 
hite, eszmehűsége, tettrekészsége és el
szántsága egész életén át kőszilárd volt. 
Mert az ellenség minden brutális törek
vése, hogy megtörje ezt a hitet, hogy el
sorvassza a benne izzó forradalmi indu
latot, úgy tört meg az ő ellenállásán, mint 
a tenger hulláma a sziklaszirten.

Ha egy ember lángoló tekintetéről 
hallunk, önkéntelenül fekete szemre gon
dolunk. Matko szeme azonban kék volt,



mint a bácskai táj fölé boruló nyári ég. 
Mégis szenvedélyesen izzani kezdett, ha 
a proletárforradalom ügyéről vagy az osz
tályellenség gyűlöletéről kellett szólnia. 
De ugyanez a Matko mélységesen hu
mánus, jólelkű és együttérző embernek 
mutatkozott, ha az elnyomottak, a nincs
telenek, a kisemmizettek ügyét kellett 
támogatnia, ha a sok ezer sorstársa kö
zül akár egynek is segíthetett.

Matko tehát igazi forradalmár és igaz 
ember volt. Két olyan tulajdonság ez, 
mely csak a kifogástalan erkölcsű embe
rekre jellemző. Ezeket a tulajdonságokat 
még értékesebbé tette internacionalizmu
sa. Sohasem tagadta meg ugyan bunye- 
vác-horvát nemzetiségét, de proletár ho
vatartozását mindenek fölé helyezte.

A társadalmi szervezetek székháza 
előtt elhelyezett bronzfejek már maguk
ban véve is a nemzetköziség szellemét 
hirdetik: egy magyar, egy horvát és egy 
szerb származású jelképezi Szabadka fi
ainak együvé tartozását.

A középső fej Matkóé.
Matko a miénk volt, mindannyiunké 

volt, amíg élt. Matko a miénk ma is, ami
kor már csak emlékezete él közöttünk. 
Ez teszi igazán indokolttá, hogy egyéni
ségének és életpályájának ebben a so
rozatban is megadjuk neki az őt meg
illető helyet.

A TANYAVILÁG GYERMEKE

Matko Vukovié (az anyakönyvi be
jegyzés szerint Máté) 1891. február 13-án 
Sebesics (Mérges) pusztán, a 193. szá



mot viselő Strocin-szálláson született, 
mely akkor egy Peić-Tukuljac nevű egy
kori császári ezredes tulajdonát képezte.

Apja, Iván (a korabeli bejegyzés sze
rint János) napszámos, anyja Ana Bajié, 
bunyevác-horvát nemzetiségű.

A kis Mato, azaz Matko mint a csa
lád második gyermeke látott napvilágot 
és a családban Bracónak becézték. Előt
te, 1888-ban született a család legidő
sebb gyermeke, Veco, aki e sorok írá
sa idején még Szabadkán él. A Vuković 
család azonban egyre szaporodott, így 
Matót még nyolc testvér követte. Éspe
dig Grgo, aki már gyermekkorában el
hunyt, Kálmán, aki a háború éveiben 
halt meg, Liza húga, aki mindössze t i
zenhat évet élt, Ilka, aki még megérte a 
fölszabadulást, Antun, aki mint nyugdí
jas ma is Szabadkán él, Joso, a legfiata
labb fiú, Etela, aki elhunytéig Kelebián élt, 
és Lozika, aki utolsó gyermekként 1910- 
ben született.

Tehát Iván Vuković, a föld nélküli nap
számos és felesége, Ana tíz gyermek 
éhes szájának kellett hogy biztosítsa a 
mindennapi kenyeret, olyan körülmények 
között, amikor a nincstelenek sorában élő 
emberek önmaguknak vagy kisebb csa
ládjuknak is nehezen tudták megkeresni 
a legszükségesebbet.

Pedig a gyerekek egytől egyig a 
„boldog békeidőkben" születtek, akkor, 
amikor az Osztrák— Magyar Monarchia 
büszkén hirdetett fénykorát, a Ferenc 
József-i idők felmagasztalt, a polgárság 
és a nagybirtokosok számára valóban so



kát ígérő vagyongyarapító korát élte, Ma
gyarország pedig, melyhez mint Szabad
ka kültelke Sebesics (Mérgespuszta) is 
tartozott, a millenniumi előkészületek, az 
ezeréves ünnepségek görögtüzének bű
völetében és azoknak utóhatásában élt.

De mit jelenthetett egy Mérgespusz
tán tengődő napszámoscsalád számára a 
nagy csinnadrattával előkészített ünnep
ségsorozat, mennyivel nagyobb karéj ke
nyeret szeghetett a Vuković család feje 
önmagának, feleségének és tíz gyerme
kének? Eljutott-e a városban kigyulladt 
ívlámpák, lampionok és tűzijátékok fénye 
az alföldi parasztvárosokat övező tanya
világig, áthatolt-e a Vuković család és a 
hozzá hasonló robotosok kunyhójának pa
rányi ablakain?

Aligha. Semmi sem bizonyítja, hogy 
a módosok kastélyainak és hivalkodó 
szállásainak tövében meghúzódó béres
kunyhókba a millenniumi évek bármilyen 
világosságot vagy jólétet csempésztek 
volna be.

Ám szóljunk valamivel többet Matko 
Vuković szülőhelyének múltjáról, arról a 
kis világról, ahonnan ez a hős forradal
már ötvenéves életútjára elindult.

Mindennekelőtt meg kell állapítani, 
hogy ez a kis tanyacsoport igen régi, de 
az évszázadok folyamán néhányszor vál
toztatta elnevezését. Az elnevezések mö
gött néha egy és ugyanaz, máskor meg 
két különálló település jelentkezik. Az el
nevezések pedig sorrendben a követke
zők: Mérgespuszta, Sebesics, Sebesegy
háza, Mérges (azaz Mirges) és végül



Ljutovo! Melyik hát az igazi? Mindegyik, 
mert egy ilyen kis helység, mely való
színűleg néhány összeverődött telepes 
háza köré épült az alföldi tanyavilág 
mintájára főleg homokon, silány legelő
kön és csak kisebb mértékben szántóra 
alkalmas földeken, nagyobb tanyacsoport
tá alakult ki.

Iványi István Bács-Bodrog vármegye 
földrajzi és történelmi helynévtára IV. kö
tetének 83. oldalán található feljegyzés 
szerint ,,1657-ben Bács vármegyében volt 
ily nevű helység vagy puszta. Gomb
kötő János ti. nádori okmánylevelet ka
pott több rác falura ( . ..)  Ez alkalommal 
említtetik Tompa és M é r g e s  ( . ..)  
csakhogy Szabadka határának északi vé
gében. Ugyancsak Szabadka határában 
Sebesity puszta nyugati végében, Tavan- 
kút mellett van egy M é r g e s  nevű ho
mokos közlegelő.”

M it mond még Iványi Sebesicsről?
„Sebesity ( . .. )  szabadkai puszta, a 

várostól délkeletre. ( . ..)  Szabadkával 
együtt ez is a Hunyadiak birtokában lehe
tett. ( . . . )  A török defterek 1580—82-ben 
S e b e s e g y h á z a t  ismernek a sza
badkai nahijéban 13 házzal. 1590—91-ben 
26 ház adózott a töröknek.” (I. m. I. 107.)

Maradjunk végül is Sebesicsnél, mely
nek történetét világosabban kísérhetjük, 
de főleg azért, mert 1891-ben, Matko 
születésének évében ez volt a falu, ille t
ve tanyacsoport hivatalos neve.

A magyar statisztikai közlemények 
1910-ből rendelkezésre álló adatait véve 
alapul Sebesicspusztának — mint Sza



badka egyik kültelkének — 4124 lakosa 
volt. Ezek közül 805 magyar, 144 német, 
97 szerb és 3018 egyéb (!) volt. Nos, ez 
az egyebek alatt feltüntetett abszolút 
többség kizárólag bunyevác-horvát nem
zetiségű lehetett, de ilyet a hivatalos 
magyar statisztika, mely az akkori nem
zetiségi politikát híven tükrözte, kizáró
lag csak Horvátország területén ismert! 
Itt említendő, hogy a lakosság túlnyomó 
többsége (4024) római katolikus vallású 
volt (bunyevácok és magyarok), és hogy 
az összlakosság több mint egyharmada 
1425 írni és olvasni tudott!

A sebesicsi birtokviszonyokat nem 
mutatja ki külön az akkori statisztika, 
mert a helység mint Szabadka kültelke a 
városhoz tartozik. Viszont Szabadkán 8 
család 1000 holdon felüli, 265 család 100- 
tól 1000 holdig terjedő birtokkal rendel
kezik, ugyanakkor a város szélesebb te
rületén már akkor 7076 zsellér, vagyis 
2315 cseléd és 5761 mezőgazdasági mun
kás él!

Ha viszont egy Sebesics területéhez 
és lakosságának számához egészen ha
sonló falucskát, Katymárt vesszük kö
vetkeztetésünk kiindulópontjaként, akkor 
a következő adatokhoz jutunk: 5 a 100 
kataszteri holdon felüli birtok, a 10— 100 
holdas birtokok száma 237, ugyanakkor 
76 ember él cselédi sorsban (50 eltar
tottal), a munkások száma pedig 1122 
(1084 eltartottal), közülök 38 még nem 
töltötte be a 16. évét. Akik a leggazda
gabbak és a nincstelenek közé ékelőd
nek, azok a kisbirtokosok, akiknek nagy 
része saját földje hozamából aligha tart



hatta el magát és családját, tehát nyu
godtan nevezhetjük őket falusi félprole
tároknak.

De ha ezt a réteget ki is hagynánk a 
számításból, könnyen megállapíthatjuk, 
hogy Szabadka város kültelkein, így Se- 
besicsen is a föld nélküli családok, nap
számosok, béresek és más kategóriákba 
sorolt agrárproletárok voltak többségben.

És régi hagyomány, amely még ma 
is kísért nálunk és világszerte: minél 
nagyobb a szegénység, annál bővebb a 
gyermekáldás. Es így kanyarodunk vissza 
a sebesicsi 193. számú házhoz. Milyen 
lehetett Matko szülőháza, melyet mint 
hasznavehetetlent már sok évtizede le
romboltak?

Tudjuk, Észak-Bácska településein alig 
találhatók túlságosan hivalkodó főúri 
kastélyok. Még a leggazdagabbak, a Fern- 
bachok, a Vojnicsok és a Lelbachok sem 
építettek olyan nagyvonalú kastélyokat, 
mint a magyarországi arisztokraták. A 
legtöbb földmágnás megelégedett tágas 
parkban álló kényelmes földszintes kúri
ával, amely elé, hogy előkelőbb benyo
mást keltsen, árkádos tornácot vagy 
klasszikus alakzatú kövér oszlopokat épí
tettek. Ugyanakkor a közeli városokban
— így Szabadkán is — többemeletes, dí
szes palotákat emeltek a város központ
jában.

A módos gazdás, a „százláncosok” , 
akik még földműveléssel is némileg fog
lalkoztak, házukat igyekeztek a környezet
hez idomítani. Park nem övezte, oszlo
pokról szó sem lehetett, és a tornác is 
egyszerűbb volt. A jómódot kifelé inkább



a házat övező kerítés és akácfák, vala
mint a rendezett gazdasági udvar és eset
leg kemény anyagból épített istállók kép
viselték. Maga a lakóház legfeljebb két- 
három szobából állt. Ezek közül az egyik, 
a legszebben berendezett, kevésbé mó
dosaknál is a tisztaszoba volt. A pénzt 
nem az épültebe fektette, még csak nem 
is jószág vásárlására, hanem kizárólag 
újabb és újabb földdarabok szerzésére 
fordította ez a réteg . . .

És míg az előbbiek fekete hintókon, 
később gépkocsikon közlekedtek, a száz
láncosok, a kulákok „kamcákkal” , ho
mokfutókkal járták a határt. És még vala
mi: a tanyákon élő, jómódú gazdák szin
te mindegyike épített magának a város
ban szép földszintes családi házat, ahol 
a családjával áttelelt, vagy ahova a be
teg és szülő asszonyt nyáron is bevit
ték, hogy szükség esetén az orvos vagy 
a bába kéznél legyen.

A kisparasztok sárból döngölt nádfe- 
deles házban laktak. Itt már a gyerek 
több volt, mint a módosoknál, a szoba és 
a bútor annál kevesebb. De az ágyakon, 
a földre terített pokrócokon, a kemence 
padkája körül és az istálló meleg szal
máján valahogy mégis megfértek. És sa
ját portájukon állt a szerény hajlék, ami 
nem csekély előnyt je le n te tt. . .  már 
ameddig! Amíg nehéz napokban, rosszán 
termő évek idején nem árverezték el ezt 
a kis portát mindenestől, ami rajta volt!

Akkor ők is lecsúsztak ahhoz a réteg
hez, melytől nagy távolságra sohasem áll
tak: a nincstelenekhez. Azokhoz, akik
sem portát, sem egy nadrágszíjnyi föl-



decskét nem birtokoltak. Ezek a nincste
lenek pedig a kastélyok árnyékában, mó
dos gazdák akácossal elkerített portáinak 
tőszomszédságában, düledező, repedező 
falú, apró ablakos, néha félig földbe vájt 
kunyhókban laktak. Ezek az egy-két helyi
ségből álló, dohos épületek csak egy ár
nyalattal voltak szebbek és lakályosabbak 
a sándori és a Zorka gyár környéki ci
gányputriknál. De éltek benne a cselédek 
és a napszámosok. Éltek, már ameddig . . .  
és szaporodtak. Úgy, mint Iván Vukovié 
és felesége családja.

A FAKLUMPÁTÓL 
A HUSZÁRDOLMÁNYIG

Mato a család második gyermekeként 
jö tt a világra. így mire 1898-ban iskola- 
köteles gyerekké cseperedett, a gyere
kek száma még nem volt akkora, hogy 
iskolába járása különös gondot okozott 
volna a napszámoskodó apának. Az öl
tözködésből az idő tá jt különben sem csi
nált — nem is csinálhatott — gondot egy 
napszámos: a kisebb gyerek átvette az 
idősebbik viselt ruháját, és ha az elron- 
gyolódott, hát az anya szorgos kezének 
jóvoltából a nadrág fenekére, az elnyűtt 
kiskabát könyökére fo lt került. Cipő csak 
a csikorgó télben kellett, ha egyáltalán 
volt ilyen, de a szalmával kitömött fa- 
klumpa is jó szolgálatot te tt az iskoláig 
gyalogló gyereknek, aki egyébként alig 
várta, hogy felmelegedjen az idő és me- 
zítlábosan járja a helyenként sáros-poros, 
másutt meg homokos ösvényeket.



A Kisbajmokon élő legidősebb Vuko- 
vić fiú, Veco, aki már 1970-ben elmondta 
a Szabadkai Városi Múzeum történészé
nek visszaemlékezéseit, és akinek emlé
kezőképessége rendkívül megbízhatónak 
bizonyult, úgy tudja, hogy Matko szívesen 
járt iskolába és jó tanuló volt, s az 1902—3. 
évben elvégezte az elemi iskola négy 
osztályát. Ezzel ellentétben Vrabecné Ete- 
la Vukovió, Matko húga azt állítja, hogy 
testvérbátyja nem szívesen járt iskolába 
és már a második osztály után kimaradt. 
Antun öccse szerint Matko valóban a má
sodik osztályból maradt ki és nem vé
gezte el az elemit.

Lényeges-e ez az adat, ha Matko to
vábbi élete során kitűnt, hogy írni-olvasni 
jól tudott, a könyvet szerette és anya
nyelvén kívül jól beszélt magyarul, ké
sőbb pedig megtanult oroszul és egy ki
csit németül? Miután kimaradt az iskolá
ból, az akkori körülményeknek megfele
lően cselédnek szegődtették el a tizen- 
egy-tizenkét éves gyereket, hogy élelmét, 
gúnyáját önmaga keresse meg, és hogy 
esetleg néhány krajcárral hozzájáruljon el
tartásához is.

A még gyerekkorban levő cselédek ál
talában nehezen törtek be a látástól va- 
kulásig tartó munkába, hiszen koruknál 
fogva is inkább a gondtalan játék, a kó
szálás és az álmodozás fele lt meg lel
kiségüknek és testi fejlettségüknek egy
aránt. De Mato nem olyan fából van fa
ragva. Már tizenegy éves fejjel és a fér
fias fejlettségtől még távol álló alkatával 
is jól bírja a munkát, teljesíti a rábízott 
sokféle feladatot és a gazdáit nem igen



cseréli. De a gazdák sem panaszkodnak 
a serdülő gyerek munkájára, és az apa 
megelégedéssel veszi tudomásul, hogy öt 
év alatt mindössze két gazdánál szolgált 
a fia. Veco Tumbas visszaemlékezése 
szerint ez a két gazda a sebesicsi Mate 
Jurić és a tavankúti Veco Skenderović 
volt.

Sebesics és Tavankút mindössze né
hány kilométernyire van egymástól, így 
természetes, hogy Matko már cselédes- 
kedése idején megismerte ezt a terjedel
mes tanyavilágot, és hogy később mint 
munkás, mint mozgalmi ember számta
lanszor került kapcsolatba vele! Egyéb
ként is tizenöt-tizenhat éves korában már 
felhagyott a cselédeskedéssel és a követ
kező hat esztendőben, 1912-ig mint nap
számos, illetve mint béreslegény dolgo
zott. A tizenhat éves Matko már zömök, 
széles vállú legénykévé cseperedett, akit 
nem vett le a lábáról a korán elkezdett 
robot, sőt, testileg-lelkileg megedződve 
vállalhatta a napszámosok és a béresek 
nehéz sorát.

Új gazdák földjét túrhatta, új tapaszta
latokkal gazdagodott és nem utolsósorban 
új sorstársakkal, a világot sok oldalról 
megismert munkásemberekkel hozta ösz- 
sze élete. De otthonától, a sebesicsi há
zikótól nem vált meg. Most már többel 
járulhatott hozzá a szaporodó család el
tartásához, annál is inkább, mert saját 
igényei nem növekedtek. Szerényen öltö
zött, szerényen élt, a dohányra és külö
nösen az ivásra nem szokott rá, mert fe l
ismerte, hogy társait a káros szenvedé



lyek még mélyebb nyomorba süllyesztik. 
Egyedüli szórakozását a maga készítette 
tamburán való játék jelentette, mellyel 
saját magát kísérte.

Ezek a szép tulajdonságok, melyekhez 
később még mások is csatlakoztak, egész 
életén át jellemezték. Mire eljött a ka
tonáskodás ideje, mindent megtanult, 
amit egy Szabadka környéki napszámos
nak tudnia kellett. A jószágokat éppen 
olyan jól tudta ápolni, a szántás-vetés 
tudományát éppen olyan jól ismerte, mint 
a homokvidéki szőlőmetszést, az új há
zak falainak felverését, vagy a csikók és 
lovak betörését és kezelését.

1912 nyarán, amikor az első világhá
borúig még kerek két esztendő volt hát
ra, a huszonegyedik évét már betöltött 
Matko megkapta a katonai behívót. A 
föllelhető adatok szerint Mato Vuković 
mezőgazdasági munkást a 4. szabadkai 
honvéd huszárregimenthez osztották be, 
hogy a palicsi úti, úgynevezett első ka
szárnyában öltse magára a még akkor
tá jt is cifra huszárdolmányt. Matko ma
gatartására és értelmességére jellemző, 
hogy néhány havi kiképzés után Bíró Ká
roly akkori szabadkai polgármester vejé- 
nek lovászlegénye lett. M it jelenthet, 
hogy a számos tanultabb, civilizáltabb 
városi környezetben nevelkedett katona 
közül éppen őt, a napszámost vette ma
ga mellé lovászlegénynek a dzsentri 
származású huszárkapitány? Senki sincs 
életben, aki megadhatná a választ erre a 
kérdésre, de a feltételezés magától adó
dik. Matko valószínűleg már akkor is fe-
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gyelmezettségével, szorgalmával és nem 
utolsósorban pedantériájával magára von
ta feletteseinek figyelmét.

A két év ilyenformán számára nem 
jelenthetett különösebb megpróbáltatást. 
A szülői ház és a város közvetlen közel
sége is könnyíthetett sorsán, és a délceg 
fiatalember nemegyszer feszített díszes 
kimenőjében a sebesicsi családi körben 
és a tanyavilág leányai előtt. Semmilyen 
ok nem forog fenn, mely arra utalna, 
hogy a békeidőben leszolgált két eszten
dő különösebben kihatott volna öntuda
tának formálására, mert rendkívüli meg
aláztatásokban, büntetésekben, szemet 
nyitó élményekben nem volt része. Leg
feljebb két évvel idősebb és tapasztal
tabb ember lett, aki a huszárélet idején 
a sötét tanyavilágban fel nem fedezhető 
újabb ismeretekkel gazdagodott, akinek lá
tóköre kiszélesedett. És akkor bekövet
kezett az az esemény, mely ürügyül szol
gált arra, hogy az imperialista hatalmak 
megindítsák a világ újraosztását célzó 
első világháborút. A szarajevói merény
let után magasra csapott a mestersége
sen szított soviniszta gyűlölet, Budapes
ten és a vidéki városokban fejvesztett tö
megek ordították a háborút követelő jel
szót: „Vesszen Szerbia!"

De ugyanakkor jól vigyáztak, hogy a 
szláv nemzetiségek katonái se maradja
nak ki abból a szerepből, melyet első
sorban a dolgozóknak, a munkásoknak és 
a parasztoknak szántak. Ritka kivételek
től eltekintve mindenkit alkalmasnak és 
egyre alkalmasabbnak találtak a frontszol



gálatra. Az „untauglich” megjegyzés mind 
kevesebbet szerepelt a sorozó bizottságok 
megjegyzéseiben.

Ami pedig a tényleges szolgálatot te l
jesítő katonákat illeti, nekik élenjáró fe l
adatot szántak. A kaszárnyák rácsos ke
rítése mögött tartózkodó legények első
ként kerültek a frontra. így Matko Vuko- 
vić is o tt volt a Kárpátok fenyveseiben, 
amint a monarchia keleti frontja megnyílt.

1914 ősze az uszítás, az állelkesedés, 
a „nagy sikerek” világgá kürtölésének 
időszaka.

A monarchia vezérkara nagy csatákról 
számol be, de a veszteséglista mindig az 
ellenséges csapatok aránytalanul nagyobb 
emberáldozatát tünteti fel. És ha ezek a 
közlemények egyre inkább a második vi
lágháború hitlerista vezérkarának össze
foglalóit juttatják iis eszünkbe, akkoriban, 
érdekes módon, időnként az ellenség, a 
keleti fronton, nevezetesen az orosz ve
zérkar Szentpétervárott kiadott frontje
lentéseit is közlik. És egy ilyen orosz je
lentésből értesülhet a hátország népe, 
hogy a háború mégsem simán gördülő 
diadalmenet. . .

Hogy Przemysl körül például nem ép
pen rózsás a helyzet, azt éppen ezen az 
úton hozzák burkoltan a lakosság tudo
mására. Abban a Przemyslben harcol az 
immár mocskossá le tt huszárdolmányban 
Matko Vuković béreslegény. És abban a 
pokollá vált városban „védi a hazát” 
Cseh Károly tanító is. Lehetséges, hogy 
már akkor találkoztak, lehetséges, hogy 
már 1914 őszén összeismerkedtek... le
hetséges . . .  De annyi bizonyos, hogy az



adai tanító és a mérgespusztai napszá
mos azokban a napokban többször és 
másként gondolkoztak hazáról, háborúról, 
győzelemről, ellenségről, mint egy évvel 
előbb.

PRZEMYSL POKLÁBAN

A Bácskai Hírlap háborús számainak 
böngészése közben egy meglepő tényre 
bukkantam: Gyóni Géza híres versét, me
lyet az említett újság 1915. február 4-én 
az első oldalon közöl, Przemyslben 1914 
novemberében keltezte a szerző. Tehát 
Gyóni már a háború kitörésének harma
dik— negyedik hónapjában megírja meg
rázó költeményét, de a lap — elsőként
— csak 1915 februárjában közli!

Túl korai lett volna ilyen „hazafias” 
verset közölni a háború első, győzel
meket hirdető évében. És a vers kiemelt 
szövegének legalább bekezdő sorait kell 
idéznünk, hogy megfelelő magyarázatot 
fűzhessünk hozzá.

„C sak egy éjszakára küld jétek e l őket,
A pártoskodókat, a vltézkedöket.

Csak egy éjszakára:
Akik fent h irdetik, hogy —  m i nem felejtünk. 
M ikor a halálgép muzsikál felettünk;
M ikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
Gerendatöréskor szálka-keresőket.

Nos, az ismert Gyóni-vers hasonló 
hangnemben folytatódik és fejeződik is 
be, de ez nem zavarja a szerkesztő ura
kat és a közvélemény irányítóit, hogy ne



mint a hazafias kiállás mintaképét, harc
ba hívó indulóként állítsák be. Sőt, ké
sőbb tudatják a tisztelt olvasóval, hogy a 
vers annyira megnyerte a szövetséges 
németek tetszését, hogy saját használa
tukra is lefordították. Micsoda arcátlan
ság! Hiszen az akkoriban már kialakuló, 
békét követelő haladó erők, és még évti
zedekkel később is, éppen ezt a verset 
használták fel — joggal — háborúelle
nes propagandatevékenységükben!

...... Mikor a halálgép muzsikál felet
tünk.” Ezek a halálgépek, melyek a szent
pétervári jelentésekben mint bombázógé
pek szerepelnek, ma már nevetséges ma
dárijesztőknek tűnnének, de a szűkülő 
ostromzárban sínylődő, állandóan nagy
erejű agyútűztől szenvedő katonák a há
borús szörnyűség jelképének tekintették.

Míg a nagy veszteségekkel járó har
cokról csak rövid, pár szavas jelentések
ben számolnak be a korabeli lapok, Egy 
szabadkai huszártiszt kalandja címmel a 
Bácskai Hírlap ugyanakkor humoros írást 
közöl, melyből kitűnik, hogy a címben 
említett tiszt 200 huszárt v itt ki a front
ra Szabadkáról és már menet közben, úgy 
mellékesen, 15 kozákot fogságba ej
te tt . . .

De Przemysl katonái, köztük Matko 
Vuković is, már nemcsak az ellenség hí
rétől, hanem egy másik nagy veszede
lemtől is szenvednek: a városban nincs 
élelmiszer, éhség üti fel a fejét. Persze 
a város civil lakóinak sorsa sem irigy
lésre méltó. Sőt, talán még rosszabb,
mint a katonáké. Mindenből kifosztják
őket, és ha ellenállnak a rekvirálásnak,



vagy rejtett élelmiszerkészletre bukkan
nak, a monarchia elkeseredett tisztjei 
kíméletlen megtorláshoz folyamodnak. Az 
utcán lövik agyon, vagy akasztják fel ál
dozataikat, bírósági ítélet nélkül. Przemysl 
lakosai ezekben a hónapokban a cári 
pogromokkal összemérhető veszteségeket 
szenvednek.

Mi a helyzett a mögöttes országré
szekben? A körülzárt város katonáitól 
nem érkezik semmi hír. Matko sem ad 
magáról életjelt. A kenyér feketébb és 
egyre kevesebb. A szegények még nyo
morultabbak lesznek, a háborús üzérke
dők már kezdik tömni erszényeiket.

A Bácskai Hírlap még egy érdekesség
gel kedveskedik olvasóinak Kripta mint 
hálószoba című írásában. Ebből a cikk
ből megtudjuk, hogy Bogesics Máté 28 
éves nyomorgó napszámos egy kriptá
ban rendezte be szállását. . .

Kinek a helyzete jobb 1915 februárjá
ban: azé a 23 éves napszámosé, aki 
Przemysl poklában küzd az életéért, vagy 
azé a 28 éves proletártársáé, aki a te
mető kriptájában, halottak közt rendezte 
be fészkét?

Néhány nap múlva, március 16-ára vir
radó éjjel leég a szabadkai színház. A 
lapok napokig foglalkoznak a sajnálatos 
eseménnyel, valamint a munka nélkül ma
radt színészek elhelyezésének kérdésé
vel.

Hőfer altábornagy, aki közben a ha
dijelentések mesterévé növi ki magát, az 
oroszok kiéheztetési szándékáról be
szél . . .



1915. március 20-án jelenti, hogy Pr- 
zemysl vitéz védőségre . . .  kirohanást in
tézett . . .  de több órai harc után védő
vonal mögé visszavonult.

Matkót az éhség nem veszi le a lábá
ról, golyó nem fogja. Talán éppen azok
ban a hónapokban válik belőle igazi, harc
edzett, kemény legény? Ez valószínű, de 
lelkiállapotáról, gondolkodásmódjáról sem
mi bizonyosat nem mondhatunk. Később 
is szűkszavú volt, bátorságával, kemény
ségével sohasem dicsekedett. Aztán el
jö tt az első nagy fordulat napja, és Hő- 
fer altábornagy március 23-án, mesterien 
megfogalmazott jelentésében adja hírül: 
„Przemysl vára becsülettel elesett. ( . . . )  
A várőrség önfeláldozó kitartása és utol
só harca éppoly méltó a dicséretre, mint 
a korábbi rohamokban és ütközetekben 
mutatott vitézsége.”

És most egy olyan kitétel, mely a 
második világháborút átélt, vagy annak 
körülményeit ismerő olvasók szemében 
anakronizmusnak tűnik: ,,Az elismerést
Przemysl hőseitől az ellenség sem fogja 
megtagadni . . . ”

A CÁR FOGSÁGÁBAN

Matko számára tehát 1915. március 
23-án az első imperialista világháború lé
nyegében véget ért. És hogy sem ő, sem 
bajtársai semmiféle elismerésben nem 
részesültek az orosz cári hadvezetőség
től, az holtbiztos. „Saját" hadseregük pa
rancsnokától sem kaptak semmiféle ér
demrendet, mellükre sohasem került fel 
a császár kitüntetése.



De nem is vártak ilyenfajta elisme
rést. Mert amikor a przemysli pokol 
átvészelése után (ahol Matko egykori el
beszélése szerint az utolsó lovat is meg
ették) kiéhezett menetoszlopuk elindult 
a távoli steppék világában szétszórt ha
difogolytáborok felé, már tudatában vol
tak, hogy ezt a háborút nem kell egyik 
császár részére sem megnyerni. És Mat
ko fejében az a gondolat is megfogam- 
zott, hogy a háborút mindkét császár el
len kell megnyerni azoknak, akiket önös 
érdekeikért tömegesen halálba küldtek.

Terítsük most magunk elé Euró
pa térképét. Találjuk meg rajta a ga
líciai kisvárost, melyet csak a körülötte 
dúló nagy csata te tt hírnevessé, és utána 
kíséreljük meg nyomon követni Matkót 
fogságának végállomásáig, Taskentig. Már 
első pillantásra is észlelhetjük, milyen 
szédítő távolságban áll ez az ősi ázsiai 
város Przemysltől. Körülbelül háromezer 
kilométer — légvonalban.

De hát melyik hadifogoly huszárt szál
lítottak végállomása felé kétfedelű repü
lőgépen a cár illetékesei? Nem, a légvo
nal csak mostanában lett reálisan áthi
dalható fogalom — akkoriban ez a tá
volság legkevesebb négy és fél—ötezer 
kilométert jelenthetett. Mégpedig gyalog, 
a tavaszi olvadástól és esőzésektől fe l
ázott, alig járható utakon, döcögő teher- 
vonatokon, melyekben levegőhöz is alig 
ju tott az ember. Hát még az ellátás! El
képzelhető, hogy a hosszú ostrom alatt 
kiéhezett katonák ezen a végtelennek tet
sző úton sem részesültek méltó ellátás
ban — legfeljebb a testüket mardosó



férgekből, tetvekből ju tott számukra túl
ságosan is bőséges mennyiség.

Przemysltől Lvov az első valószínű 
gyűjtőhely, ahova a foglyul ejtett katoná
kat elhelyezték. Utána Bergyicsev városa 
következhet, majd Kijev felé vezetnek az 
útvonalak. Közben nehéz munka és ke
vés koszt — ez a hadifogolysors. Aztán 
Poltava az állomás, ahol megállnak a 
nagy emberszállítmányok. . .  a ritkuló 
szállítmányok, mert a kiéhezett sebesül
tek és a vérhasban szenvedők egy része 
már megkapja az idegen föld egy em- 
berhossznyi darabkáját. Sokaknak közülük 
ez az első parcella, melyet birtokolnak . . .  
Harkovba már a nyár derekán érkeznek, 
de ott sincs megállás. Rosztov—Asztra- 
hán, majd Aralszk az Aral-tó mentén.

Akkor elérik az állítólagos magyar ős
hazát, a Turáni-alföldet, hogy a már 
egészen keleties Turkesztánon át meg
érkezzenek a végállomásra, Közép-Ázsia 
egyik ősi városába, az üzbekisztáni Tas- 
kentbe. Már aki megérkezett. Mert a tu
ráni steppék földjében nagyon sok ma
gyar hadifogoly tér meg örök pihenésre.

Matko Vuković azonban meglátja Tas
kent ősi falait, mecsetjeinek magasba 
ívelő lándzsahegyeit. És rövid pihenés 
után megkapja munkabeosztását is.

A hadifoglyok sorsa az első világhá
borúban valamivel emberségesebb volt, 
mint az utána következőkben. A szemben 
álló felek még úgy-ahogy tisztelték a 
hágai konvenciót és a hitleri korszak 
szándékos mészárlásai még csaknem is
meretlenek voltak. A foglyokat a fronttól 
messze eső vidékekre szállították és ott



földműveseknek, gyárosoknak és mester
embereknek adták ki őket munkára. így 
volt ez a mi tájunkon, és így cseleked
tek ott, a távoli Taskentben is.

Egy taskenti kovácsmester is híján 
volt a munkaerőnek, és amikor a fölkí
nált hadifoglyok között megpillantotta az 
egyenes tartású, széles vállú huszárt, 
azonnal hozzáfordult: „Értesz-e, venger, a 
kovácsmesterséghez?” Matkónak, a meg
szólított legénynek nem kellett tolmács, 
megértette az oroszt gyengén beszélő 
mesterembert. „Nem, kovács nem vagyok
— mondotta nyíltan — , de dolgozni tu
dok.” A ferde szemű mester elmosolyog
ta magát és csak annyit mondott: „Nyi- 
csevo, mától kezdve kovácslegény le
szel.”

A hadifogolytábor parancsnoka alig 
várta, hogy megszabaduljon a rábízott 
tömegtől. Készségesen te tt eleget az üz- 
bég kovácsmester kérésének, és Matko 
már aznap elhagyta a tábort. Hogy mi 
volt a neve annak a kovácsnak, azt ma 
már senki sem tudja megmondani. Mat
ko ugyan mesélt ezekről az évekről, de 
ki tarthatta emlékezetében ezt a valószí
nűleg nagyon idegen hangzású nevet?! A 
lényeges csupán az, hogy Matko ennél a 
mesternél hasznos munkaerővé vált, 
aránylag emberséges körülmények között 
élhetett, és fokozatosan megtanulta a 
kovácsmesterséget. Különösen a lovak 
patkolását, aminek későbbi éveiben oda
haza is hasznát vette.

Antun Vukovió visszaemlékezése sze
rint Grób százados, a büszke dzsentri 
a taskenti fogság idején lehetővé tette



Matkónak, hogy az ő tiszti levelezéséhez 
kapcsolódva többször is jelentkezzen szü
leinek.

A levelekért, melyek Bíró Károly cí
mére érkeztek, Matko édesanyja ment el 
a városi úri házba. A halk szavú, egysze
rű asszony természetesen többször csen
getett be a ház kapuján, mint ahányszor 
levél érkezett a távoli földről, ezért a 
Bíró család szolgálója a házőrző kutya 
veszettségével rémisztgette, hogy ezáltal 
ritkábbá tegye a hívatlan vendég látoga
tását.

A Vuković mama azonban állhatatos 
volt. Semmilyen rémisztgetéssel nem le
hetett elhárítani gyakori érdeklődését.

Visszatérve a kovácsmesterséghez, 
Matkónak még egy előnye származott eb
ből a munkából. Nem volt elzárva a kül
világtól, az országban és a világban tör
tént eseményeket hírül adó újságok Tas- 
kentbe is elkerültek. Tanulta az orosz 
nyelvet, elolvasta a kezébe kerülő lapo
kat, ismerősökre, megértő barátokra lel
hetett. És mikor eljött az 1917. esztendő, 
a februári forradalom hullámverései a 
távoli Taskentig is eljutottak. A hadifog
lyok java része saját sorsa jobbra for
dulását, a háború befejezését, hazatéré
sét várta a nagy fordulattól. De volt egy 
kisebbség, mely ennél is többet remélt, 
mert a bolsevik párt agitátorai abban a 
városban nem ültek ölbe te tt kézzel. Mint 
az egész hatalmas birodalom területén, 
ide is eljutottak a forradalom folytatásá
nak, a burzsoá rend teljes megbuktatásá
nak követelményei.



A VÖRÖS DANDÁR LOVASA

A polarizálódás a hadifoglyok között 
is megindult és Matko ésszel és érze
lemmel egyaránt a bolsevik követelések 
felé hajlott. Annál is inkább, mert rövi
desen nyilvánvaló lett, hogy a burzsoá 
kormányok nem képesek békét teremte
ni, a sovinizmus újraszításával kísérelik 
meg lecsillapítani az elégedetlenkedő ka
tonákat és munkástömegeket.

A bolsevikok pedig a szovjetek hatal
máért, a valódi békéért és a földbirtokok 
államosításáért szálltak síkra. Vonzó kö
vetelések minden munkás, katona és 
nincstelen, föld nélküli paraszt részére! 
Matko most látta először világosan, hogy 
melyik oldalon a helye. A februári forra
dalom már lazított a hadifogolytáborok 
fegyelmén, a mozgolódások egyre erő
teljesebbek és nyíltabbak lettek. A hata
lom viszont egyre gyengült, egyéb gond
jai voltak, mintsem hogy a hadifoglyok 
újbóli megszorítására fordította volna 
erejét.

Nyílt agitáció, viták, szembeszegülé
sek és csoportosulások, majd titkos szer
vezkedések következtek.

Közben az addig száműzetésben élő 
Lenin is megérkezik Oroszország földjé
re és azonnal kezébe veszi a forradalom 
közvetlen irányítását. Ismert áprilisi tézi
sei: „A mai helyzet sajátszerűsége ( . .. )  
az átmenetben áll a forradalom első 
szakaszáról ( . ..)  — ( ...)  annak máso
dik szakaszára, mely a hatalmat a pro
letariátusnak és a parasztság legsze
gényebb rétegeinek kezébe kell hogy ad



ja." Ez világos beszéd, melyet mindenki 
megértett. Minden munkás és nincstelen 
paraszt is megértett, akár a cár mundér
ját viselte, akár a monarchia egyre ko- 
pottabb uniformisában, hadifogolyként 
várta az igazi fordulatot.

Ez a fordulat 1917 októberében meg 
is történt. Lenin közvetlen vezetésével 
győzedelmeskedett a proletárforradalom 
és a II. szovjetkongresszus elfogadta a 
békéről szóló dekrétumot, mely a többi 
hadviselő ország munkásaira támaszkod
va kívánta biztosítani a fegyverszünetet, 
majd a tartós békét, valamint a földről 
szóló dekrétumot, mely szerint „a föld
nek földesúri tulajdona azonnal és min
den váltság nélkül eltöröltetik".

A kongresszus delegátusai szétutaztak 
az egész hatalmas kiterjedésű ország te
rületére, hogy elvigyék a győzelem hírét 
és megszervezzék a proletárhatalmat. 
Természetesen eljutottak Taskentba is, 
ahol a fejletlen proletariátus és az elnyo
mott üzbég néptömegek többsége az új 
hatalom mellé állt, de nem feledkeztek 
meg a hadifoglyokról sem, akik között 
már számtalan olyan egyén végzett fölvi
lágosító és szervező munkát, akik tud
tak és akartak segíteni az újonnan ala
kuló munkás-paraszt hatalomnak. És még 
több olyan hadifogoly, akik felfogták, 
hogy az új társadalmi rend számukra 
nemcsak a békét — a szabadulást és a 
hazatérést, hanem saját hazai törekvése
iknek és vágyaiknak előmozdítását is je
lenti.

így alakultak egymás után a különbö
ző nemzetiségekből összetevődött szá



zadok, zászlóaljak, brigádok és dandárok. 
Matko Vuković az elsők között jelentke
zett a Vörös Hadsereg egyik alakulatába 
és rövidesen az I. magyar jenyiszeji lo
vasdandár katonája lett, amelynek szék
helye Krasznojarszkban volt.

És itt találkozott Matko ismét Cseh 
Károllyal, akivel együtt élte és harcolta 
át Przemysl ostromát. Csakhogy akkor 
már mindkettőjük Bugyonnij-sapkáját vö
rös csillag díszítette! Most lett Matko 
először és aztán élete végéig a forrada
lom tudatos és elszánt harcosa. Innen 
kezdődik egy szerény agrárproletár ke
véssé ismert, de annál tartalmasabb és 
gazdagabb munkásmozgalmi élete.

Talán 1917 végén, talán 1918 elején 
tartunk. A hadifogságban s a Vörös Had
seregben tö ltö tt évekről nincsenek pontos 
adataink. Hetek, hónapok azonban mit sem 
számítanak, ha tudjuk, hogyan s miben 
teltek el. Az biztos, hogy csikorgó hideg
ben, hiányos ellátás mellett, de tele 
szívvel és őszinte odaadással végezték 
feladatukat, mely kezdetben csak a fegy
verek és hadmozdulatok begyakorlásából, 
de később, nem is olyan sokára már sok
kal nehezebb szolgálatban merült ki. A 
fiatal szovjet állam még lábra sem ka
pott, s máris nyakában volt az ellenség.

A helyzettel elégedetlen és a béke
törekvéseket nem helyeslő cári tisztek, 
uralmukat féltő atamánok, birtokukért ag
gódó kulákok rövid ájultság után maguk
hoz tértek és valóságos belső frontot al
kottak a fiatal szovjet állammal szemben. 
Hol itt, hol ott tört ki ellenforradalmi



zendülés, és a mozgékony lovasdandár 
nagy körzetben mérte csapásait a fe l
fegyverzett ellenségre.

Antun Vuković két érdekes epizódról 
számolt be, mégpedig testvérbátyja el
beszélései alapján. Matko, amikor a vö
rös lovasdandárhoz került, puskához és 
lóhoz könnyebben jutott, mint lábbelihez, 
melyből akkortájt nagy volt a hiány. 
Ezért lábára rongydarabokat csavart, me
lyeket spárgával erősített fel. Cseh Ká
roly, akivel — mint tudjuk — ismét ösz- 
szekerült, két nyári szandál boldog tu
lajdonosa volt. Amikor észrevette Matko 
„fölszerelésének” hiányosságát, egyik 
szandálját levetette és átadta bajtársá
nak, aki viszont rongyait adta neki cse
rébe. így mindketten egyformán, egyik 
lábukon szandállal, a másikon a spárgá
val megerősített ronggyal indultak csatá
ba, hogy aztán a fogságba ejtett ellen
ségtől vegyék majd el a hiányzó felsze
relést.

Egy alkalommal az alakulat tudomásá
ra jutott, hogy az egyik kisebb városká
ban az ellenséges kulákok és fehérgár
disták vették át a hatalmat és garázdál
kodni kezdtek. A lovasdandár kisebb csa
patot irányított e terület megtisztítására; 
a városkába előőrsként csak tucatnji lo
vast küldtek, hogy kipuhatolják az ellen
ség erejét. Matko is az előőrsben volt. 
De ahelyett, hogy óvatosan igyekeztek 
volna elvégezni feladatukat, nagy zajjal, 
kézigránátokat dobálva, rohantak be az 
utcákba. Az ellenséges fegyveresek fe j
vesztetten menekültek a városkából, de 
még a környékről is, az ő csoportjuk fő



ereje pedig harc nélkül galoppozhatott be 
a rajtaütésszerűen felszabadított helység
be.

Matko nem volt dicsekvő természet. 
Beszámolt kevésbé sikeres harci élmé
nyeiről is. Joso öccsének mesélte, hogy 
egyszer a harc szünetében rábízták a lo
vak legeltetését. Jó legelő után kutatva 
kicsit elbolyongott csapatától, és bizton
ságban érezve magát, egy fa tövében ülve, 
elmélkedett életéről, hazájáról, jövőjéről. 
Egyszerre azonban lópaták dobbanására 
lett figyelmes, és ahogy fölocsúdott, rá
döbbent, hogy egy fehérgárdista osztag 
csaknem teljesen körülvette őt és a le
gelésző lovakat.

Hosszabb gondolkodásra nem volt ide
je, azonnal kellett cselekednie. Nagy ne
kifutással az egyik közel álló ló csupasz 
hátára pattant és nagy irammal vágtatva 
törte át magát az ellenséges gyűrűn. Lö
vések dördültek, golyók fütyültek feje 
körül, de a kitörés sikerült. Jó lovas volt 
és nem tétovázott. így mentette meg az 
életét.

Mert azokban a harcokban ritkán ke
gyelmeztek a foglyoknak. Ő mesélte, 
hogy a vörös lovasság sem kímélte a 
fehéreket. Élethalálharc volt ez a javából, 
mert a honi fehérek után, angol—francia 
biztatásra az egyik csehszlovák hadtest 
is föllázadt és a szovjet uralom ellen 
fordította fegyverét. Azután Kolcsak szer
vezte újra hadseregét a japánok és az 
angolok segítségével.

De az erősödő szovjet hatalom és a 
hibákból tanuló Vörös Hadsereg jó ha
dászati manőverezéssel súlyos csapást



mért a Szibériában garázdálkodó fehér 
tábornokra és 1919 őszén végleg felszá
molta hadait. E harcok sikeréhez hozzá
járult a sok ezer magyar hadifogolyból 
lett vörös katona, köztük a Jenyiszej-dan- 
dár, melynek kötelékébe Cseh Károly 
és Matko Vuković is tartozott.

HAZATÉRÉS

Matko számára ezek az évek az élet 
forradalmi iskoláját jelentették. A Cseh 
Károlyok, az orosz és más nemzetiségű 
képzett kommunisták azonban felvilágosí
tó munkájukkal is hozzájárultak e nagy 
tömeg képzéséhez, proletáröntudatának 
fejlesztéséhez.

Amikor 1920 elején a fegyverek elhall
gattak, Matko már a bolsevik párt tagja 
volt. Iván Vukovió (aki nem tartozik Mat
ko családjához) teljes bizonysággal vall
ja, hogy a saját szemével látta Matko 
párttagsági igazolványát, melyet kabátja 
bélésébe rejtett el, amikor megindult ha
zafelé. De addig még hosszú utat kellett 
megtenni; hosszút és viszontagságosat.

Sokan megkérdezték a későbbi évek
ben, miért határozta el magát a hazaté
résre. Többek között a hatóságok is, me
lyek éberen figyeltek az orosz fogságból 
hazatérőkre. Ezeknek egyszerűen azt 
mondta, hogy elengedték, hát hazajött. A 
honvágy sarkallta a hosszú ázsiai, Kínán 
át vezető úton.

Az elvtársaknak azonban másként be
szélt. „Hogy miért jöttem haza? Hát igen, 
a honvágy, az is nagyon elfogott, de más
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okom is volt rá. Ott már elvégeztük a 
föladatunkat. Amit ott tanultunk és ta
pasztaltunk, azt most itthon kell haszno
sítanunk. Minden proletár saját hazájá
ban kell hogy folytassa a harcot. A for
radalomért, a forradalom győzelméért.”

Amit mondott, azt úgy is gondolta. És 
még húsz éven át minden tettével, min
den szavával, egész életével — és ha
lálával bizonyította.

Hogy hogyan fogadták akkoriban a ha
tóságok a hazatérő foglyokat, arról egy, 
már 1919. november 27-én keltezett ok
mány, a Szerb— Horvát—Szlovén Király
ság belügyminiszterének egyik körirata 
tanúskodik, melynek első mondatai a kö
vetkezők:

,,A hadügy és tengerészeti ügyek mi
nisztereinek rendelete értelmében és az 
én követelményem alapján a főparancs
nokság törzsfőnöke elrendelte, hogy Su- 
boticán fogadótábort létesítsenek azon 
alattvalóink számára, akik Oroszországból, 
Magyarországról és Ausztriából térnek 
vissza hazájukba. Azok a rendőrhivatal
nokok, akik az érkező személyek kihall
gatását fogják végezni, miután megálla
pítják, hogy a mi alattvalóink, a követ
kezőképpen járjanak el: 1) Azon szemé
lyek ellen, akikről kiderül vagy gyanít
ható, hogy a Vörös Hadseregben vagy 
más ellenséges hadseregben szolgáltak, 
kötelesek elővezetésük mellett az illeté
kes hatóságoknál, a büntető törvény 84. 
paragrafusa alapján, vizsgálat és ítélke
zés céljából vádat emelő eljárást indíta- 
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Matko, az egykori tanyai napszámos 
és az akkor már nyíltan ellenforradalmár 
Grób százados lovásza átjutott ezen a 
szitán 1921 februárjában, amikor kilenc
évi katonáskodás után mint 30 éves harc
edzett férfi hazatért. Erről tanúskodik 
egyebek között az is, hogy neve nem 
szerepel a két hónappal később kiadott 
titkosrendőrségi listán, melyen nem ke
vesebb, mint 613 kommunista neve ta
lálható! . . .

De hát azon a listán azoknak a nevét 
sem találjuk, akik nemsokára igazi elv
társi odaadással vezetik be a hazai moz
galomba. A hatóságok nem tudják, hogy 
egy bukott forradalom közeli szele és a 
távolabbról jövő, a győzedelmeskedőé is 
újabb és nagyszerű utánpótlást termelt ki 
a sárvárosban és környékén az új fehér
terror ellenére is.

Igen, Matko akkor tér haza, amikor a 
hírhedt Obznana nyomán a kommunista 
pártra és az egész munkásmozgalomra 
súlyos csapásokat mér a nekivadult nagy
szerb reakció, és amikor a megvert fe
hérgárdisták szívesebben látott vendé
gek az országban, mint a fogságból ha
zatérő, forradalmi eszmékkel átitatott 
munkások és parasztok. Erről tanúskodik 
a Radničke novine egyik, 1920. november 
21-én megjelent tudósítása, mely többek 
között a következő kitételt tartalmazza:

,,Az egykori munkásotthon most Vran- 
gel törzskarának székháza lett. Ezek az 
orosz ellenforradalmárok itt is erkölcs
telen életet élnek. Esténként prostituál
tak társaságában a Városi kávéházban 
töltik idejüket."



A szakszervezet ekkor a Tolsztoj utca 
18. szám alatt kap átmeneti otthont, de 
néhány hónap múltán, talán egy héttel 
Matko hazaérkezése előtt, ezt az otthont 
is elveszik a munkásságtól. ,,Az új mun
kásotthon akkor fog megnyílni, amikor a 
helybeli munkásság hivatalosan ismét a 
szociáldemokrácia álláspontjára fog he
lyezkedni, úgy hogy az új munkásotthon
ba már a szociáldemokrácia szelleme fog 
beköltözni.” — így elmélkedik a Bácskai 
Hírlap munkatársa 1921. február 8-án.

És érdekes módon, talán egy-két hét
tel Matko hazaérkezése után, miniszteri 
rendelettel feloszlatják a hadifoglyokat 
rostáló szabadkai tábort, azzal az inte
lemmel, hogy a hazatérő „gyanús” sze
mélyeket rendőrségi felügyelet alatt kell 
tartani.

Ez a kis kitérő talán nem tűnik fe
leslegesnek, hiszen nagyon is lényeges, 
hogy milyen körülmények között és mi
lyen benyomásokkal térhetett vissza Mat
ko szülővárosába, illetve tanyai ottho
nába.

Apja, Iván, feleségével és a kisebb 
gyerekekkel már nem lakott a sebesicsi 
tanyán, hanem Györgyénbe költözött, a 
Stantió-tanyára, ahol mint kis árendás 
művelte a földet. Matko is ebbe a ház
ba tért meg hosszú vándorújáról, és 
egy ideig napszámoskodással és alkalmi 
munkával kereste meg kenyerét. Amikor 
a család a földreform által 7 hold szán
tóföldhöz jut, ismét költöznek, mégpe
dig először a mérgesi Vermes-tanyára,



majd a földreform módosítása után, ami
kor is a maximumot újra növelik, kényte
len újabb kijelölt agrárföldjére, a sebe
sicsi Geiger-tanyák egyikére költözni.

Matko segít apjának a kisbirtok meg
művelésében, de ez nem elegendő a nagy 
család megélhetéséhez és ezért tovább 
is napszámba jár, kovácsmunkákat vállal 
és új házak falainak felverésénél is dol
gozik, mégpedig olyan szorgalommal és 
sikerrel, hogy annak híre megy az egész 
környéken. Csakúgy, mint cselédeskedé- 
se idején, mindenütt szívesen látott mun
kás, akinek keresete is valamivel több 
más munkásokénál.

Testvéreinek egybehangzó véleménye 
alapján, röviddel visszatérése után, föl
veszi a kapcsolatot a munkásmozgalom
mal, elsősorban a földmunkások között 
működő elvtársakkal. Gyakran bejár Kis- 
bajmokra, ahol Lajčo Matiótyal, Remija 
Musinnal és Veco Tumbasszal tartja a 
kapcsolatot. Ugyanezekkel az emberek
kel dolgozik a házépítéseken és nyáron 
együtt a cséplésnél. Matko ezen a mun
kán is kitűnt, és szívesen fogadták föl 
a cséplőgép-tulajdonosok, habár tudták, 
hogy társaival együtt nagyobb részt és 
jobb kosztot követel a nehéz munka el
lenében. Mint Veco bátyja és Antun öcs- 
cse mondja: a felszabadulás utáni idők
ben az ilyen munkást többszörös roham
munkássá nyilvánították volna. Szerintük 
ez már családi hagyomány volt. A testvé
rek többsége a legjobb munkások híré
ben állt.



A BORBÁS SZABADKÁN

Matko számára a tanyai élet rövide
sen terhes lesz, mert elszigeteltnek érzi 
magát. Ezért 1925-ben elköltözik szüleitől. 
Először a Kisbajmokon élő Antun öccsé- 
nél talál otthont, majd 1926-ban még kö
zelebb kerül a városhoz. Munkásmozgal
mi társához, Veco Tumbashoz költözik. 
Ez a ház, illetve az udvari házrész, mely
ben Matko élete végéig lakott, ma is a 
régi helyen, az akkori Savska (a mostani 
Gogol) utca 27. száma alatt áll érintet- 
lenül.

Ekkor már bejár az ismét megnyílt 
Ódor (Tolsztoj) utcai munkásotthonba 
is, melyben a munkások fogyasztási 
szövetkezete is elhelyezést kapott. A né
hány kisebb helyiségből álló épület nyúj
to tt akkor otthont mindazoknak, akik az 
Obznana utáni korszakban is igyekeztek 
éleszteni a munkásmozgalom forradalmi 
lángját. Ebben az időszakban terjeszti a 
munkássajtót, illetve a folyamatosan meg
jelenő Borbát. Ekkor kapta a Borbás el
nevezést, mely végleg ráragadt.

A Tolsztoj utcai munkásotthon a köz
pontja annak a nagy küzdelemnek, melyet 
a munkásság az Obznana utáni időktől 
vívott a kizsákmányolok és „szociálpat- 
rióta” lakájaik ellen. A bérharcok szinte 
állandóan folytak, mert a határváros
ra nehezedő válságot és az állandó drá
gulást a tőkések mindenáron a munkás
ságra akarták hárítani. Sikeres és siker
telen munkabeszüntetések, kizárások, t il
takozó gyűlések és értekezletek követték 
egymást. Ugyanakkor a munkanélküliség



veszélye ott lebegett állandóan a mun
kások feje fölött. A legkiválóbb aktivis
tákat különös súllyal érintette a rendőr
ségi terror, mely minden esetben a tő
kések érdekében lépett fel.

A magyar származású munkásokat (a 
szakmunkások zöme magyar volt) azzal 
fenyegették, hogy a határon túlra dobják 
őket, ha nem engedelmeskednek. Ezt a 
fenyegetést sok esetben valóra is váltot
ták.

Különösen fontos volt a munkásmoz
galom egységéért vívott harc. A kommu
nisták igyekeztek semlegesíteni a Brači- 
nac által vezetett Jugoszláv Munkásköz
pont befolyását, és ez a törekvés teljes 
sikerrel járt. A munkások java része a 
Független Szakszervezetekbe tömörült, a 
szociáldemokraták Szabadkán teljesen el
vesztették bázisukat.

De — Nagy László visszaemlékezései 
szerint, aki 1926 táján mint ifjúkommu
nista működött a mozgalomban — Matko 
sajtóterjesztési munkáját nem korlátozta 
a Borba árusítására. A Szervezett Mun
kás szerkesztősége sokszor annyi pénz
zel sem rendelkezett, hogy a portókölt
séget fedezze, az újság expediálására 
sem fogadhatott föl fizetett embereket. 
Ezt a munkát önként vállalták a mozga
lom aktivistái, köztük Matko is, aki sokat 
segédkezett a lap csomagolásában és 
vállán hordta ki az állomásra a vidékre 
szánt csomagokat.

Ismeretes, hogy abban az időszak
ban a párt minden legális lehetőséget ki
használt, hogy tevékenykedhessen a mun
kások körében. Ilyen szervezetként ala



kult meg például a munkás önsegélyző 
egyesület. De téves lenne arra a követ
keztetésre jutni, hogy az ilyen szervez
kedés csak arra szolgált, hogy kihasz
nálja a csoportosulás lehetőségeit, fedez
ze a párt illegális tevékenységét. Nem, 
ez a fajta szervezkedés is a munkások 
valódi védelmét és öntudatának fejlesz
tését szolgálta.

Burzsoá alamizsna helyett munkásszo
lidaritás, mely a haladó értelmiségiek 
támogatását is élvezte. Itt dolgozott a 
Basch házaspár, itt tartott előadásokat 
Đorđević ügyvéd. Önképzés, önsegély, 
napközi otthon . . .  Szép és felelősségtel
jes munka volt ez, melyből Aleksandar 
Antunović-Keđa emlékezése szerint Mat
ko ugyancsak kivette részét. Nem volt 
olyan feladat, melyet ne vállalt volna. 
Különösen a kisdedóvó körül nyújtott se
gítséget, ahol sógornője, Marcella Vuko- 
vić igen élénk tevékenységet fe jte tt ki. A 
kiváló asszony tevékenysége kevésbé 
ismert, pedig évtizedeken át megtett 
mindent, amivel a párt és férje, Antun 
testvérbátyja, Matko megbízta.

Matko az önsegélyző egylet előadá
saira is eljárt, kevés elméleti tudását 
igyekezett gyarapítani, habár alkata és 
előképzettsége a konkrét cselekedetre, 
gyakorlati munka végzésére predesztinál
ta.

Hogy az illegális pártmunkába mikor 
kapcsolódott be, arról nincsenek pontos 
adatok. De mivel minden arra utal, hogy 
Matić, Musin és Tumbas már akkoriban 
párttagok voltak, valószínűnek látszik, 
hogy Matko már a húszas évek elején



részt vállalt az illegális munkában, és a 
földmunkások körében sejteket szerve
zett.

Antun Vuković visszaemlékezése sze
rint már 1923-ban vagy 1924-ben kapcso
latot tartott fenn Đuro Pucarral is, aki 
tudvalevőleg az illegális pártmunka egyik 
kezdeményezője volt. Igaz, 1924-ig ez a 
munka főleg a szakszervezetben és a füg
getlen munkáspártban kife jtett tevékeny
ségben merült ki. De miután 1924-ben ez 
a betiltott kommunista párt helyére lépő 
szervezet is az előbbi sorsára jutott, a 
párt magva illegalitásban vonult.

Maradt azonban a szakszervezeti mun
ka és a párt legális sajtójának, a Borbá- 
nak és a Szervezett Munkásnak a terjesz
tése. Ebből Matko alaposan kivette a ré
szét. De nemcsak a munkásotthon korlá
tozta működési területét, hanem rendsze
resen eljárt a szabadkai városháza előtti 
,,köpködőre” , erre a sajátságos munka
erőpiacra, ahol a gazdák fölfogadták a 
béreseket, megállapodtak az árendások
kal és felesekkel is a nagy munkák, a 
kukoricakapálás és az aratás idején, al
kalmi munkásokkal kötöttek egyezséget. 
A későbbi válságos években ugyanez a 
hely szolgált a munkanélküliek gyüleke
zőhelyéül is. Innen csak pár lépés volt a 
városháza másik oldalán álló Szenthá
romság-szobor, ahol a legelesettebbek 
várták, hogy valaki favágásra, rakodásra 
vagy más alkalmi munkára szólítsa őket. 
Ennyi rongyos embert egy tömegben 
Európa kevés kisvárosában lehetett 
együtt látni.



1924 áprilisában Matko részt vett an
nak az értekezletnek az előkészítésében, 
melyet a Tolsztoj utca 18. szám alatti 
munkásotthonban tartottak. Ezt megelőző
en az Organizovani radnik című lapban, a 
Független Szakszervezetek Belgrádban 
megjelenő szócsövében felhívás jelent 
meg, melyben többek között a követke
zőket olvashatjuk:

„Földmunkás elvtársak, napszámosok, 
kis árendások, részesek, végső ideje, 
hogy az ipari munkásság példáját követ
ve elhatározzuk, mit kell tennünk nyo
morúságos életünk megjavításáért: a
nagyobb napszám, a rész igazságosabb 
elosztása, az árenda méltányosabb felté
telei, a földkérdés rendezése érdekében. 
A gazdagok rendelkeznek szervezeteik
kel: bankokkal, börzékkel, kamarákkal. Az 
urak szervezettek. Ha magunknak és gyer
mekeinknek jobb életet kívánunk, szervez
kedjünk.”

A konferencia, mely sikerrel zárult, a 
mezőgazdasági munkások központi veze
tőségében uralkodó zilált helyzet miatt 
elhatározta, hogy a helyi szervezet átme
netileg átveszi a központ szerepét! Ez az 
esemény fokozta a mezőgazdasági mun
kások szervezetének jelentőségét és tá- 
gabb teret nyújtott Matko tevékenységé
nek, aki régebbi harcostársai mellett 
újabb öntudatos agrárproletárokkal veszi 
föl a kapcsolatot.

Matko 1925-ben a sajtó terjesztésének 
vonalán ismerkedett meg Ürge Istvánnal, 
a mezőgazdasági munkások mozgalmának 
ismert alakjával, akivel együtt dolgozott 
később a földmunkások körében.



Az ő emlékezése szerint Matko már 
a húszas évek elején képzett kommunista 
volt, aki úgy tudott beszélni a politikai 
problémákról, mintha iskolázott ember 
lett volna. Anyanyelvén kívül jól beszélt 
magyarul és oroszul, s németül is tu
dott egy keveset. Ennek ellenére nem 
volt tipikus szónok, nagy tömegek előtt 
csak jóval később kényszerült fellépni, 
de higgadt, határozott, mégis csendes 
szava éppen azokra hat legjobban, akik
kel a legszívesebben foglalkozik. Gyakran 
jár ki arra a területre, ahonnan elindult, 
hogy szót váltson Mérges, Tavankút, 
Györgyén és a terjedelmes határ tanya
világának más zugaiban, ahol nem min
dig a harcra buzdítás, hanem néha a re
mény élesztgetése is rendkívül fontos 
feladat volt akkortájt. És Matko határta- 
'an hite, egyre inkább kilombosodó oDti- 
mizmusa sok sárkunyhóban szította a 
már-már elveszett remény parazsát.

A húszas években kife jtett illegális 
pártmunkájáról kevés anyag áll rendelke
zésünkre. Ez érthető is, hiszen írásos fel
jegyzéseket nem készített és nem is ké
szíthetett senki, ha pedig ezt mégis meg
tette, azt később vagy ő maga, vagy a 
rendőrség megsemmisítette. Mégis a 
még életben levő tanúk vallomása bizo
nyítja, hogy ez a kiváló forradalmár állan
dóan és megszakítás nélkül végezte párt
feladatát. Mindezek a vallomások tanúsít
ják, hogy Matko a diktatúra bevezetéséig 
a párt közkatonája volt, akit mindig olyan 
feladattal bíztak meg, melynek meg tu
dott felelni, és amelyet mindig maradék
talanul teljesített.



Testvérbátyja, Veco visszaemlékezése 
szerint 1927-ben rendszeresen kijárt Kis- 
bosznia, Györgyén és Tavankút tanyáira 
és illegális röplapokat és füzeteket oszto
gatott, melyekből olykor neki is adott. 
Ugyanakkor a párt Szabadkára látogató 
aktivistáinak is több ízben ideiglenes 
szállásról gondoskodott. Egyeseknél — 
név szerint természetesen nem ismerte 
őket — pisztolyt is látott. Ha tudjuk, hogy 
Szabadka a párt számára a határon túl
ra való jutás egyik fontos állomása volt, 
föltételezhetjük, milyen feladatok végzé
sében segített Veco öccsének.

Nagy László mesélte, hogy egy alka
lommal — 1927-ben lehetett — Cséby 
Lajos, az illegális pártmunka egyik legki
emelkedőbb embere, elvezette őket a 
kálváriáig, ott megállt és így szólt hozzá: 
„Látod azt a szélmamlot Kisbajmok ha
tárában? Most oda mész, Matko Vukovi- 
ćot keresed, megmondod, hogy én küld
telek.” Nagy László az utasítás szerint 
cselekedett, bement a szélmalomba, meg
kereste Matkót és csak annyit mondott, 
hogy „a Cséby küldött” . Matko erre azt 
felelte: „Mondd meg Csébynek, hogy
minden rendben van.” A szélmalomban 
még néhány elvtárs tartózkodott; közü
lük Antun Vukovićra és Šefčičre emlék
szik. Mikor visszatért Csébyhez és átad
ta az üzenetet, az megköszönte, és elin
dult a szélmalom felé. Szinte bizonyos, 
hogy ez Matko egyik sejtjének találkozó
ja volt.

Egy másik alkalommal — ez egy évvel 
később, 1928 nyarán lehetett — a pesti 
vasút melletti szőlőkunyhóban pártkonfe



renciát tartottak, amelyen vidéki küldöt
tek is részt vettek. Az értekezlet zavar
talan munkáját több aktivista biztosította. 
Nagy Lászlót az őrségen Matko váltotta 
fel.

Tomo Merkovió úgy emlékszik, hogy 
Matkóval 1928-ban a szakszervezetben is
merkedett meg. Mivel ő kőművesmester 
volt, és apja nevében önállóan vállalt 
munkát, maga mellé vette Matkót se
gédmunkásnak az építkezésnél. Attól 
kezdve nagyon sok éven át dolgoztak 
együtt. Együtt jártak el a munkás önse
gélyző egylet előadásaira, de az illegális 
munkába nem akart belekapcsolódni, ha
bár Matko többször is igyekezett vele a 
párt által kiadott röpcédulákat elolvas
tatni.

Ezekből a kis mozaikokból kerekedett 
ki az a kép, melyet Matko munkásságá
nak erről a korszakáról alkothatunk, és 
amely minden jel szerint egyre változato
sabb, szélesebb és elmélyültebb lett. 
Mindez azonban még a diktatúra kikiál
tása, 1929 januárja előtt történt. Mind
ez csak bevezetője annak a nagy küzde
lemnek, melyet a munkásmozgalom akti
vistái, közöttük Matko Vuković, az elkö
vetkező években fognak végigharcolni.

A DIKTATÚRA ÉVEI

1929. január 6-án Aleksandar király ki
áltványt adott ki, melyben bejelentette: 
„Úgy elöntöttem, hogy közöttem és a nép 
között többé ne legyen közvetítő.” Vagyis 
betiltotta a még meglevő pártokat, fe l
oszlatta a parlamentet és megszüntette



azt a korcs alkotmányt is, melyet Vi- 
dovdani alkotmány néven ismer a ju
goszláv történelem. A valóságban kezde
tét vette a Jugoszláv Királyság legsöté
tebb korszaka, mely a király személyes 
és a tábornokok diktatúrája volt. És ha 
ez az intézkedés látszólag a Radió-gyil- 
kosság után fölbolygatott nemzeti, első
sorban horvát fölháborodási hullám elfoj
tására irányult is, Aleksandar és a zsold- 
jában álló Petar Živković tábornok — 
mint a történelemben annyiszor előttük 
és utánuk — fő csapásaikat a munkás- 
mozgalomra, elsősorban az illegális kom
munista pártra mérték.

A dühödt terror a forradalmi munkás- 
mozgalom elfojtására hozott Obznanát 
követő erőszak hullámait is fölülmúlta: 
letartóztatások és kínzások, súlyos bör
tönbüntetések követték egymást, ország
szerte aljas módon legyilkolták a párt és 
a JKISZ legkiválóbb vezetőit. Đura Đako- 
vić, Paja Marganović és más pártvezetők 
estek a kíméletlen leszámolás áldozatául.

A párt szabadkai szervezete azonban 
folytatta tevékenységét, igyekezett lelep
lezni a monarchofasiszta diktatúra igazi 
arcát a zágrábi központból küldött röpcé- 
dulák, gúnyiratok és a Proletár című párt
újság útján.

Matko Vuković ebben a munkában ií 
részt vállalt és igyekezett helyt állni a 
súlyos körülmények között.

Amikor 1929 januárjában Đuro Pucart, 
Kizur Istvánt, Boža Nikolićot és Tanka Fe
rencet becskereki szálak nyomán letar
tóztatták, a mozgalom nem szenvedett 
nagyobb veszteséget, mert a lebukás Ián-



ca megszakadt. így Matko és az általa 
vezetett csoportok, melyek elsősorban 
mezőgazdasági munkásokból és napszá
mosokból álltak, érintetlenül maradtak.

Ebben az időben kerül összeköttetés
be Alojzije Bašićtyal, Mészáros Mátyás
sal és llija Vujeviótyal, akik egyre na
gyobb szerephez jutnak a mozgalomban. 
És ebben az időszakban kerül szorosabb 
kapcsolatba Kizur Istvánnal is, akit Pu- 
car elítélése után, 1929 decemberében az 
államvédelmi bíróság fölmentett és sza
badlábra helyezett.

A diktatúra kikiáltását követő hónap
ban furcsa helyzet állt elő az illegális 
pártmunkában. Míg a Központi Bizottság 
higgadt mérlegeléssel igyekezett lelep
lezni Živković tábornok rémuralmát, és 
politkai eszközökkel megpróbálta fölven
ni vele az egyenlőtlen harcot, szinte min
den pártszervezetben érezhetővé vált a 
fegyveres fölkelés előkészítésének szük
ségét hirdető hangulat. Ebben különösen 
a fiatalabb aktivisták jártak elöl, de en
nek a vonalnak, a puccsista elképzelés
nek az idősebbek körében is akadtak 
hívei.

Puccsistának mondhatjuk azért, mert 
tényleges forradalmi helyzetről nem le
hetett beszélni. A tömegek nem voltak 
készek fegyvert ragadni, legfeljebb az 
élcsapat bocsátkozott volna kilátástalan 
harcba a jól felfegyverzett elnyomó ap
parátussal szemben. De a pártvezetőség 
nem adta be a derekát ennek a kalan
dorpolitikának, így országszerte — Sza
badkán is — a józan ész diktálta pártvo
nal ju tott érvényre.



A Központi Bizottság aláírásával el
látott röpiratok, a Komunist című párt
lap és más illegális, a diktatúra ellen irá
nyuló nyomtatványok Bécsből kerülnek 
Szabadkára. Terjesztésükben Matko is 
részt vesz. Egy röpcédulaszórás után 
Matkót és még néhány aktivistát 1930- 
ban letartóztatja a rendőrség. De mert 
bizonyítékokat nem találtak ellenük, s 
mert semmilyen illegális tevékenységet 
nem ismertek be, néhány nap múlva sza
badlábra kerültek.

Tehát Matko először 1930-ban került 
a rendőrség karmai közé. Mégsem ez az 
igazi tűzkeresztsége, hiszen a néhány he
tes vizsgálat és vallatás nem túlságosan 
tette próbára ezt a kemény embert. Pe
dig Antun testvéröccse jól emlékszik, 
hogy kiszabadulása után egész testét kék 
foltok borították . . .

Ez az esemény nem távolította el a 
mozgalomtól. Rövidesen ismét fölvette a 
kapcsolatot a párt irányítóival és ott 
folytatta a munkát, ahol letartóztatása 
előtt abbahagyta. Legfeljebb még elszán- 
tabban és az osztályellenség iránti még 
nagyobb megvetéssel vállalta a felada
tait. Azokban az években a rádiókészü
lékek már annyira tökéletesedtek, hogy 
a Moszkvai Rádió adását is foghatták 
Szabadkán. Matko llija Vujeviótyal eljárt 
mesterének, Tomo Kopiloviónak a laká
sára, és a késő éjjeli órákban hallgatták 
az adást. Amikor fölcsendült az Interna- 
cionálé, Matko mindig felállt, úgy hall
gatta végig a proletárhimnusz akkordjait.



És szabad napjaiban, különösen va
sárnaponként, elővette régi kedvelt hang
szerét, a kis tamburát, és énekelge
te tt . . .

Emberi kvalitásaira jellemző Sós An
na rövid visszaemlékezése. Ez az asszony 
1930-ban ismerte meg őt, nagybácsija, 
Veco Tumbas házában, ahova abban az 
évben költözött.

Amikor jobban megismerkedtek, Mat
ko igyekezett lebeszélni a vallásosság
ról is, sokat mesélt neki a munkásmoz
galomról. Hangoztatta, hogy addig foly
tatják a harcot, míg be nem következik 
a proletárok világforradalma. De ugyan
akkor nem feledkezett meg tudőbajos 
húgáról, Lozikáról sem, aki jó ideig Sós 
Annával egy házban lakott Kisbajmokon. 
Szerény jövedelme ellenére Matko ál
landóan támogatta Lozikát. Őt is megkér
te, hogy letartóztatása esetén ne feled
kezzen beteg húgáról. Anna teljesítette 
kívánságát.

A mozgalom harcosainak összetartá
sára jellemző, hogy nemcsak a pártrrmn- 
kában, hanem a mezőgazdasági munkákon 
is igyekeztek együtt dolgozni. Béla Krič- 
ković visszaemlékezésében közli, hogy
1930 nyarán Matkóval együtt egy 
Čamprag nevű sándori cséplőgép-tulaj
donosnál dolgoztak az aratás idején. Ve
lük volt még llija Vujević, Mészáros Má
tyás, Ürge Sándor, tehát a mezőgazda- 
sági munkások valamennyi mozgalmi ve
zetője és néhány kőműves és segédmun
kás. Matko a kazlakon dolgozott, mert 
nagyon szépen tudott szalmát rakni.



Ugyanabban az évben egy csoportba 
verődve házfalakat vertek fel. Velük volt 
Lajčo Matić, Remija Musin és Franciákon 
vić is, jóllehet az utóbbit — rossz ma
gatartása miatt — kizárták a mozgalom
ból.

Kričković is megerősíti, hogy Matko 
Kitűnő munkás volt, aki nem tűrt mag*' 
körül munkakerülőt és na^lopót. Mindig 
hangoztatta, hogy a kommunisták köte- 
'esek példamutatóan dolgozni, mert csa* 
így lehet tekintélyt és tiszteletet kiérde
melni mind a munkatársaik, mind a ve- 
ük gyakran szembenálló munkaadó gaz
dák körében. Tőle hallottak először a 
sztahanovizmusról is.

A munkaszünetekben időnként újság
cikkeket, füzeteket olvastak, és megbe
szélték az előttük álló mozgalmi teendő
ket. Ürge Sándor úgy emlékszik, hogy 
a harmincas évek elején a pártnak több, 
mezőgazdasági munkásokból, napszámo
sokból és szegényparasztokból álló sejt
je működött. Ebből hármat Matko veze
tett, közülük egy vagy kettő Kisbajmo- 
kon működött. Ezt az állítást megerősíti 
Nagy László előbb említett, a kisbajmoki 
szélmalommal kapcsolatos visszaemléke
zése. Ürge részt vett több olyan párt
ülésen, egyebek között a Ružina utcában, 
amelyen rajta kívül Matko, Kizur István, 
Lazar Nešić és Kazimir Vuković is jelen 
voltak.

Akkor kapott utasítást röpcédulák 
terjesztésére, melyet egy kötéltáncos 
akrobatamutatványai közben kellett a kor
zó és a Strossmayer utca között szét



osztani. Az akció után Matko a kálvá
riánál várta, és úgy adott je lt a feladat 
sikeres végrehajtásáról, hogy szó nélkül 
el kellett mennie mellette. Az akció nem 
vont maga után letartóztatást.

1931 tavaszán Béla Kričković véletle
nül betoppant egy pártértekezletre, me
lyen Matko Vuković, llija Vujević, Bašić 
és Mészáros Mátyás voltak jelen. Hogy 
miről tárgyaltak, nem tudja, mert amikor 
látta, hogy rosszkor jött, azonnal távo
zott. Hogy milyen kérdések lehettek na
pirenden, arról a későbbi, 1932 januárjá
ban bekövetkezett letartóztatások után 
készült vádiratból, illetve bírósági ítéle
tek indoklásából lehet következtetni.

M ielőtt rátérnénk az 1932. évi esemé
nyekre, még egy jellemző adat az akkori 
időkről. Matko Vukovićot 1931-ig egyet
len munkaadója sem jelentette be a be- 
tegsegélyzőbe. A rendelkezésünkre bo
csátott adatok szerint 10382 sz. személyi 
kartonján az első bejegyzés 1931. június 
15-éről ered, mégpedig a Bikar és társa 
cégnél, ahol rakodómunkásként dolgo
zott. Az akkori gyakorlat szerint ez a cég 
is ki- és bejelentgette, hogy ne kelljen 
járulékot fizetnie, és hogy munkása ne 
szerezhessen jogokat. Ezt bizonyítja, 
hogy a második bejegyzés ugyanaz év 
június 19-ről származik, a harmadik pe
dig június 23-i kezdetet és július 1--i be
fejezést mutat! A következő bejelentés
re azonban már négy évvel később, 1935. 
április 17-én került sor.

Addig azonban sok minden történt.



AZ 1932-ES LEBUKÁS

Mint említettük, Đuro Pucar elítélése 
után Szabadkán nem lanyhult az illegális 
párttevékenység. Lazar Nešić, a vizsgá
lat után szabadult Kizur István, Mészá
ros Mátyás, llija Vujević, Matko Vuko- 
vić, Ürge Sándor, valamint a fiatalokat 
képviselő Komlós János és Hegedűs Jó
zsef folytatták a munkát. És egy ideig 
még Szabadkán tevékenykedett Đuro Mit- 
rović könyvkötő munkás, aki később 
emigrált.

A párt központjával több irányú ösz- 
szeköttetést tartott fenn a helyi bizott
ság; így Újvidékről Jovan Beljanski és 
Đuro Pašalić személyesen hoztak Sza
badkára a Központi Bizottság aláírásával 
ellátott röpiratokat, melyek a diktatúra 
elleni harcra hívták fel a munkásságot. 
De a szabadkai szervezet közvetlen kap
csolatot is teremtett a Bécsben működő 
Központi Bizottsággal. így 1931 novem
berének végén — néhány héttel a 
nagy letartóztatások előtt — a helyi 
szervezet Mészáros Mátyás cipészmun
kást küldte el Bécsbe, ahol az Duro Sa- 
lajtól, a KB tagjától utasítást kapott a 
párt további tevékenykedésére nézve.

Ezt követően, 1931 decemberében 
Mészáros beszámolt küldetéseinek ered
ményeiről és a helyi vezetőség, mellyel 
Cseh Károly és más vidéki küldöttek is 
együttműködtek, megállapodtak az elkö
vetkező teendőkben és megalakították az 
ideiglenes helyi bizottságot.

Bačić bírósági vallomásában később 
elmondta, hogy a helyi bizottságba rajta



kívül Híja Vujevićot és Ürge Sándort vá
lasztották be, Mészáros Mátyást és Mat
ko Vukovićot pedig a Mitrovicnál levő 
pénzeszközök ellenőrzésével bízták meg.

Ez a helyi bizottság azonban mind
össze néhány hétig működött.

Az történt ugyanis, hogy Kovács Já
nos, aki futárszolgálatot teljesített, és 
Kikindán röpcédulákat és körleveleket 
adott át két pártaktivistának, Baltás Já
nosnak és Jankó Józsefnek, a rendőrség 
kezére került. A letartóztatási hullám Ki- 
kindáról indult el.

A szabadkai politikai rendőrség — Lá
zár Turanov vezetésével — 1932 január
jában meglepetésszerűen csapott le a 
pártszervezetre. Letartóztatta Alojzije Ba- 
čićot, Matko Vukovićot, Lazar Nešićet, 
llija Vujovićot, Antun Vukovićot, Szalai 
Józsefet, Ürge Sándort, Cseh Károlyt, 
Ivanyos Sándort, Mészáros Mátyást és 
még egy tucatnyi pártaktivistát. A lebu
kás tömegességét nagyrészt Mészáros és 
még néhány pártaktivista gyenge maga
tartása okozta. A rendőrségnek sikerült 
fölgöngyölítenie csaknem az egész szer
vezetet és ezáltal átmenetileg megbé
nította a mozgalmat.

Voltak azonban kivételek is. így pél
dául a Matko vezette sejtek egyetlen 
tagja sem került börtönbe. Ürge Sándor 
szerint Matkót különösen kegyetlenül kí
nozták, több napig láncra verve hevert 
cellájában, de a rendőrségi jegyzőköny
vet nem volt hajlandó aláírni!

Hogy Matko magatartásáról igazi ké
pet nyerjünk, egy személyes élményem
ről kell beszámolnom, s ezért csaknem



öt évet lépek előre. 1936 decemberében, 
a párt és ifjúkommunista szervezet le
bukása után a rendőrségi vallatáskor 
néhányan megkíséreltünk komolyabb el
lenállást kifejteni. Ekkor abban a hírhedt 
negyedik emeleti kínzókamrába hozzánk 
lépett Lazar Turanov rendőrkapitány és 
gúnyosan a szemünkbe nevetett: „Na
nézd csak — mondta vigyorogva — , még 
majd megkísérlitek Matkót utánozni.”

Mi ugyan nem voltunk olyan kemény 
legények, mint Matko Vukovió, de ettől 
a perctől kezdve bizonyosak voltunk, 
hogy a hős harcos körül szövődő legen
dák nem alaptalanok. Ő lett minden fia
tal szabadkai kommunista eszményképe.

Azt államvédelmi bíróság előtt meg
tartott „Bačić Alojzije és társai” bűn
perében hozott DS 6/32 számú ítélet 
Matko Vukovió mint hatodrendű vádlott 
elítélését a következőképpen indokolta:

„a) hogy bizonytalan időponttól az 1932 
januárjában foganatosított letartóztatásáig 
tagja volt a Jugoszláv Kommunista Párt
nak, tehát olyan egyesületnek, mely a 
hatalom törvényellenes átvételét tűzte 
célul;

b) hogy 1931. október 31-én egy Mun
kások és parasztok című röpcédulákat 
tartalmazó csomagot adott át Komlós Já
nosnak terjesztés céljából;

c) hogy 1932. január 17-én llija Vuje- 
victől több, Munkások című röpiratot vett 
át és annak ellenére, hogy tartalmukat 
ismerte, ezeket január 21-én éjszaka 
szétszórta Szabadka területén . . .



és ezáltal az államvédelmi törvény 1. 
szakaszának 1. és 2. pontjába ütköző 
bűncselekményt követett el ..

(Meg kell említeni, hogy a b) vádpot 
alatt szereplő Munkások és parasztok cí
mű röpcédula a topolyai pártszervezet 
illegális nyomdájában készült. Eredeti pél
dányát a Központi Bizottság levéltárában 
őrzik.)

Matko azonban sem a rendőrségen, 
sem a bíróságon nem ismerte be, hogy 
tagja az illegális kommunista pártnak, 
csupán azt jelentette ki, hogy az illegá
lis szakszervezet megalakításával kap
csolatos megbeszéléseken vett részt. Az 
ítélet indoklásából kitűnik, hogy a rend
őrség csak kismértékben derítette föl 
Matko működését, hiszen 1930 és 1932 
között minden jelentősebb pártértekezle
ten és pártakcióban részt vett. Talán 
szerény és a vezető szereptől tartóz
kodó magatartása miatt, csak jóval ké
sőbb lett „hivatalosan” a pártbizottság 
tagja, de mindig közvetlen kapcsolata volt 
a pártvezetőséggel.

Az államvédelmi bíróság 3 évre ítélte, 
melybe a csaknem 6 hónapos vizsgálati 
fogságot is beszámították. Összesen ti- 
zennégyüket ítélték el 8 évig terjedő 
börtönbüntetésre, de Kizur Istvánt és Lá
zár Nešićet fölmentették a vád alól. Ők 
ketten lettek ezután a szabadkai párt
munka kiemelkedő szervezői.

Matko viszont Baöiótyal, Vujeviótyal, 
Mészárossal és Ivanyossal együtt a mit- 
rovicai börtönbe került. Abba a hatalmas, 
vörös téglából kiépített börtönbe, melyet



a párt Téglagyár fedőnév alatt ismert, és 
amelynek keleti oldalán, a magas kőkerí
téssel és külön vaskapuval elzárt épü
let, az úgynevezett Mladička zgrada (If
júsági épület) celláiban élt a Jugoszláv 
Királyság politikai foglyainak, elsősorban 
a bebörtönzött kommunistáknak a zöme.

A mitrovicai fegyházat mint a kommu
nisták egyetemét ismeri a közvélemény. 
Az is volt a szó legigazibb értelmében. 
De 1932 nyarán, amikor Matko társaival 
együtt odakerült, az egyetem vagy is
kola szorosabban vett értelemben még 
nem létezett.

Matko börtönéveinek ideje tulajdon
képpen a nagy csatározások, a súlyos 
küzdelmek korszaka volt a fegyházak fa
lai között. A börtönökben nehezen elvi
selhető, lélekölő rezsim uralkodott. Ma
riborban, Lepoglaván, Požarevacon és 
Mitrovicán mindennapos volt a kínzás, 
gúzsbakötés, verés, kiéheztetés.

Nagy harcot kellett vívni a politikai 
foglyok egy börtönben való egyesítésé
ért, a szabadon levő elvtársak és haladó 
szellemű emberek támogatásával a séta, 
a látogatások, a rendszeres levelezés en
gedélyezéséért, a könyvek és bizonyos 
sajtótermékek, így a Politika című lap 
szabad behozataláért.

A nagy küzdelem élén Moša Pijade, 
Ognjen Prica, Otokar Keršovani és ké
sőbb Jovan Veselinov, Stanko Paunovió 
és sajátságos „vezéri” hozzáállással 
Petko Miletić állt.

A heti raportok és a fegyházigazgató- 
ságokhoz jelentkező küldöttségektől 
kezdve a tiltakozó zajongáson át több he



tes éhségsztrájkokig, melyeknek áldozatai 
is voltak, minden eszközt fölhasználtak, 
hogy a politikai foglyok helyzetét ember
ségesebbé, elfogadhatóbbá tegyék.

Matko minden akcióban részt vett, sőt 
bátorságával, elszántságával példamuta
tóan hatott. Ez a korszak egyetlen könyv 
elolvasása, egyetlen előadó meghallgatá
sa nélkül is kiváló iskolának bizonyulha
to tt az olyan jellemű kommunistáknak, 
mint amilyen Matko Vuković volt.

1934-ben detektívek mentek Antun 
Vukovićhoz azzal a követeléssel, hogy 
menjen Mitrovicára és beszélje le báty
ját az éhségsztrájk folytatásáról. Antun 
helyett felesége, Marcella utazott el a 
börtönbe, de pontosan az ellenkezőjét 
tette annak, amit a rendőrség várt tőle: 
kitartásra és további harcra buzdította 
Matkót és társait.

Azt is meg kell mondani, hogy a sza
badkai csoportból nem mindenki kapcso
lódott bele ebbe az életmódba úgy, mint 
ő. így Mészáros Mátyás, akinek már a 
rendőrségen is rossz magatartása volt, 
igyekezett magát kivonni az akciókból, 
kérvényekkel fordult az igazgatósághoz, 
melyekben külön engedményeket kért és 
ezért — a jelek szerint — szolgálatokat 
ígért. Megvetés és bojkott ju tott neki 
osztályrészül.

Alozjije Bačić is megalkuvóan viselke
dett, hogy később, néhány évvel szaba
dulása után az ellenséghez csatlakozzon.

Ilija Vujević önként szakadt el a kol
lektívától, melynek vonalával nem tu
dott azonosulni.



Az utóbbi kettővel még mint »sami- 
čar«-okkal (a magánzárkában különélők
kel) 1937 júniusában a mitrovicai fegy- 
házban találkoztam.

Matko azonban végig a közösségben 
élt és így részt vehettett a foglyok el
méleti tanfolyamán is. Szabadulása után 
fiatal elvtársainak sokat mesélt a mitro
vicai életről, a harcokról és a tanulásról, 
de érdekes módon leginkább azt hangsú
lyozta ki, hogy ott tanulta meg, miként 
kell viselkednie egy kommunistának, ha 
az osztályellenség karmai közé kerül.

Pedig ő már előbb is tanúbizonyságot 
te tt odaadásáról és bátorságáról. Sajnos 
hamarosan még kétszer alkalma nyílt er
re. És másodszor a legdrágábbal, életé
vel fizetett elvhűségéért.

Amikor 1935 januárjában kitárult előt
te a fegyház nagykapuja, és kis csomag
jával megindult a város vasútállomása 
felé, még nem volt szabad ember. A mel
lette lépkedő fegyőr is figyelmeztette er
re, akit a városban egy rendőr váltott 
föl, azzal ült be később a szülővárosa 
felé iduló vonatra, hogy ismét azok elé 
legyen állítva, akik néhány évvel előbb 
faggatták, vallatták és kínozták, hogy 
testét, lelkét megtörjék.

De ő büszkén és emelt fővel állt Tu- 
ranov elé, szemrebbenés nélkül hallgat
ta a szokásos intelmeket, melyeket a 
hétpróbás rendőrfőnök tisztelettel vegyes 
hangon mondott el neki. Mert ő is tudta, 
érezte, hogy Matko számára mindez fal- 
rahányt borsó.



.PALOTÁKAT... A PROLETÁROKNAK’

Hazamehetett. Abba a kis Száva ut
cai házikóba, melyben éppen tíz eszten
deje húzódott meg Veco Tumbas jóvoltá
ból. És tudta, hogy az elkövetkező na
pokon és éjszakákon nem a nyugalom, 
nem a tortúrák és a raboskodás éveit 
követő pihenő jut neki majd osztályré
szül. Forradalmárként került Mitrovicára
— még inkább felvértezett forradalmár
ként jö tt ki onnan; tudatában volt tehát, 
hogy számára az osztályharc még jelen
tősebb időszaka következik.

Segítséget sem családjától, sem elv
társaitól nem várt, mindjárt két munka
bíró, szorgalmas kezével igyekezett meg
keresni magának, a mindennapi kenyeret 
és — ha kell — másnak is segíteni.

Ebben a törekvésében, ahogy felenge
dett a téli fagy, ismét Tomo Merković 
kőműves, régi barátja és elvtársa nyúj
to tt neki segédkezet. Az első filléreket 
megint ennél az értékes embernél segéd
munkásként, malterkeveréssel és az áll
ványokon dolgozva kereste meg.

Tomóról most külön kell szólni, mert 
nem mindennapi egyéniség. 1970-ben jó
magáról azt vallotta, hogy sohasem kap
csolódott be az illegális munkába, „mert 
nyúlszívű volt". Nyúlszívű? Nos, aki Mat
ko Vukovićnak mindig segédkezet nyúj
tott, habár jól tudta, kit vesz magához, 
aki — amíg nem váltotta ki az ipart — 
többször is az építőmunkások sztrájkmoz
galmának élére állt, nem lehetett nyúl
szívű ember.



Tisztelet és megbecsülés jár az ilyen 
Tomóknak, bármi is legyen a véleményük 
önmagukról.

A betegsegélyzői bejelentések persze 
még jó ideig nem Merkovió által történ
nek, hisz ő is munkásként szerepelt. Az 
első bejelentés szabadulása után három 
hónappal Kemény Géza mérnöktől szár
mazik. Valamivel több mint egy hóna
pig, 1935. április 17-étől 1935. május 25-ig 
tartott — legalábbis papíron — ez a 
munkaviszony.
~  Ha elfogyott a kőművesmunka — így 
emlékszik vissza Tomo — , akkor a me
zőgazdaságban vállaltak napszámosmun
kát. A változást Matko mindig szívesen 
vette, mert így alkalma nyílt arra, hogy 
ott végezzen felvilágosító és agitációs 
munkát, ahol a legotthonosabban érezte 
magát: a föld nélküli agrárproletárok kö
zött.

Abban az időben, 1935 tavaszán már 
nagy aktivitásba kezdtek az Egyesült 
Munkásszakszervezetben működő kom
munisták és szindikalista harcosok. Min
den szakmai ágazat tömörítette sorait, 
hogy ellenálljon annak a nyomásnak, me
lyet a tőkések — nagyiparosok és nagy
gazdák — fejtettek ki, hogy a gazdasági 
válság terheit a munkásokra hárítsák. A 
környéken a mezőgazdasági munkások is 
szervezkedtek. Igaz, ez a szervezkedés 
már 1934-ben megkezdődött, de némileg 
meg is torpant az ugyanannak az évnek 
az őszén történt nagy lebukások után, mi
kor is Lazar Nešić, Szalai József, Győri 
Ferenc párt- és szakszervezeti funkcio- 
nárusokat több évi börtönbüntetésre ítél-



ték és Kizur István is csak félévi vizs
gálati fogság után szabadult ki.

De kiszabadult! Éppen úgy, mint
ahogy Matko is elhagyta börtönét és 
munkához látott. Hozzájuk az új gárda 
is csatlakozott: Béla Kričković, Szabó
Ida, Franjo Vojnić, Mirko Kljusković, 
Nyitrai Kálmán és a Kommunista Ifjú
sági Szövetség más tagjai vették át a 
zászlót.

Hegedűs József is mint összekötő
egyre többször jö tt át Szabadkára, hogy
magával hozza a Központi Bizottság iro
dájának Đuro Mitrović által küldött uta
sításait és egyéb pártanyagot.

Ezek közé tartozott egyebek között 
Dimitrov beszámolója a Komintern hete
dik kongresszusán. A referátum központ
jában a fasizmus elleni egységes, szek- 
tásságot kiküszöbölő népfrontharc és a 
tömegekkel való kapcsolat fölvétele állt.

Ekkor kerül Topolyáról Szabadkára a 
Népszava szerkesztősége, mely először 
Gubik Nándor, majd később Cseh Ká
roly, Darabos Albert és Jaksa Damjanov 
ügyvéd szerkesztésében a kommunista 
párt legális szócsöve lesz. Megalakul a 
szabadkai sajtóbizottság, melynek Matko 
is tagja. Persze Matko nem a toll em
bere, nem tud népfrontszellemű cik
keket írni, sőt nagy tömeg előtt is éle
tében csak egyszer szólalt fel.

A gyakorlati munka embere volt — 
úgy hasznosította magát, ahogyan mód
jában állt. Az induló, de sokat ígérő új
ság egyik legodaadóbb terjesztője lett. 
És míg Cseh Károly, Berkes Péter, Lu
kács Gyula és sok vidéki tudósító írta,



míg Kizur István átfésülte, válogatta a 
nyomtatásra szánt cikkeket, Matko egész 
csapat napszámost és földmunkást szer
vezett be a terjesztésre, de jómaga is 
megjelent mindenütt, ahol nagyobb cso
portba verődtek az emberek és kínálta, 
árulta, propagálta a lapot.

Egy köteg Népszavával a hóna alatt 
ismertem meg én is. A Zágrábi utca 4. 
számú házban újjáéledt szakszervezeti te
vékenység, a vasárnap délutáni műsoros 
rendezvények egyikén láttam meg őt 
először. Nem tudom már, hogy Zárics Ba
ba szavalt-e a pódiumon egy lángoló for
radalmi verset, vagy talán a kendős fe
jű Hegedűs néni tolmácsolta az egysze
rű anya átéltségével Várnai Zseni híres 
sorait: ,,Ne lőj, fiam, mert én is ott le
szek!” , de az bizonyos, hogy a kopaszra 
nyírt, már őszülő, széles vállú ember 
alakja olyan mélyen belevésődött tizen
nyolc éves lelkembe, mint annak a két 
asszonyforradalmárnak az emléke.

Még a nevét sem tudtam akkor — 
csupán „újságos embernek” neveztem el 
magamban. És ezt követően egy — 
ugyancsak a Zágrábi utcai otthonban ren
dezett — esti előadáson figyeltem fel 
újra arra az emberre, akitől már tud
tam, hogy ő a Matko, aki ez év elején 
szabadult a börtönből.

Mint azóta annyiszor, az újságok hí
rül adták, hogy szovjet mérnökök nagy 
fába akarják vágni a fejszét. Gátat akar
nak építeni a Bering-szoroson át a 
Csukcs-félsziget és Grönland között, hogy 
az Északi-Jeges-tengert lezárva megvál
toztassák Szibéria időjárási viszonyait!



Azokra az időkre jellemző nagy vita 
fejlődött ki akkor: lehetséges egy ilyen 
hatalmas vállalkozás valóra váltása, vagy 
nem. És akkor ő, az „újságos ember” , 
meglobogtatta a kezében szorongatott 
néhány Népszava-példányt és szóra je
lentkezett. Mindenki odafigyelt, minden
ki kíváncsi volt, mit mondhat egy egy
szerű napszámosember erről a kérdésről.

Matko nagyon rövid volt: „Ha a szov
je t emberek eltervezték azt a gátat, ak
kor meg is fogják építeni.” És nem az 
a lényeges, amit mondott, hanem az, 
hogyan mondta. Hangjából olyan mély 
meggyőződés, olyan hit sugárzott a hall
gatóság felé, szeme, két kék szeme olyan 
ragyogással te lt meg, hogy valósággal 
megbabonázta az embereket.

Ez a Matko volt az igazi sziklaember, 
ez a Matko maradt meg emlékemben 
csaknem négy évtized elmúltával is.

Mert ő ilyen volt. Ilyen tiszta szívű, 
ilyen mélyen, meggyőződéssel hívő.

Lukács Gyula mesélte, hogy abban 
az évben, 1935 késő őszén Matko és To- 
mo Merkovió az ő kissé düledező kül
városi házát igyekeztek rendbe hozni. És 
egyszer, egy rövid szünetben, Matko hoz
záfordult és mosolyogva megjegyezte: 
„Mondd csak, Lukács elvtárs, minek köl
töd a pénzed erre a rossz házikóra? Hi
szen eljön a forradalom és akkor majd 
palotákat építünk a proletároknak.”

Ahogy mondta, úgy is gondolta. So
ha életemben nem találkoztam olyan em
berrel, aki annyira bízott volna a győ
zelemben, mint ő. Hitt, és ez a hit adott



neki rendkívüli lelki erőt. És épített vol
na palotákat bizonyára saját kezűleg, ha 
teste túléli ma is közöttünk élő szelle
mét.

Lehet, hogy ezek az esetek jelenték
telennek látszanak, mégis a legtöbbet 
mondanak erről a forradalmárról, erről 
az emberről.

A képhez tartozik az a visszaemléke
zés is, mellyel Béla Ivankovió rajzolta 
meg Matkót, aki nagybácsija volt: „M at
ko nagyon rendszerető ember volt és a 
személyi higiéniára nagy súlyt fektetett. 
Esténként vizet melegített és velem mo
satta meg a hátát. Fejét állandóan bo
rotválta. Naponta tornagyakorlatokat vég
zett. Ahogy mondta, erre még Oroszor
szágban szokott rá, mert a forradalmá
rok így élnek. Két pár ruhája — egy ün
neplő és egy hétköznapi — és két pár 
fehérneműje volt. Ennél többet fényűzés
nek tekintett. Nagyon takarékoskodott, 
még a régi zsiletteket is félretette, de 
ugyanakkor támogatást nyújtott az isko
láztatásomhoz.”

Tehát a kis napszámból nemcsak Lo- 
zikának, beteg húgának, hanem még uno
kaöccsének iskoláztatására is jutott. Ez
zel talán kikerekíthetnénk Matkóról al
kotott képünket, ha nem hiányozna éle
téből az asszony. Matko sohasem nősült 
meg. De voltak asszonyok az életében. 
A róluk szóló adatok azonban homályo
sak.

Egy kivétellel, de ez élettörténetének 
későbbi, befejező szakaszához tartozik.



MOZGALMAS ÉVEK

Miután a katonai diktatúra betiltotta 
a Független Szakszervezetek működését, 
a pártszervezet Szabadkán is elvesztette 
legfontosabb tömegbázisát. De már 
1931—32-ben megváltozott a többi szak- 
szervezettel szembeni álláspont, így a 
párt aktivistái és a forradalmi munkás- 
mozgalom hívei utasítást kaptak, hogy 
szivárogjanak be a legalitásban maradt 
URSS-ba és vegyék föl ismét a kapcso
latot a munkástömegekkel.

Különösen rossz volt a helyzet a föld
munkások szervezésével, akik már szét
szórtságuknál fogva is nehezen szervez
hető tömeget alkottak. 1933-ban mégis 
sikerült az URSS kebelében megalakítani 
a földmunkáscsoportot.

Kričković és Kizur 1934 őszén bör
tönbe kerülnek és ez bizonyos vissza
esést okoz a földmunkásmozgalomban.
1935 tavaszán azonban változik a hely
zet. Matko Vuković hazajön Mitrovicáról, 
Kizurt és Kričkovićot fölmenti a bíróság 
és így, együttes erővel dolgozhatnak a 
szervezésen.

Szabadkán kívül akkor már Tavankú- 
ton is működik a földmunkáscsoport, sőt 
egy nyolcgyermekes proletáranya, Ana 
Sekulió jóvoltából otthonhoz is jut. Elő
ször a ház gangján, majd később az is
tállóból átalakított munkásotthonban gyü
lekeznek az egyre gyarapodó tagok. 1935 
tavaszán ez a csoport már több száz ta
got számlált. Érdekes módon a mozga
lom élére egy Szerémségből elszárma
zott cipész, Živko Vukmarić állt, legjobb
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segítőtársa pedig Matko Vuković. Később 
Szabó Ida is csatlakozott hozzájuk, hogy 
megkönnyítse a nők beszervezését.

Matko kijárt Györgyénre is, ahol szin
tén megalakult egy harminctagú csoport, 
Kisboszniában és Mérgesen pedig két
száz-kétszáz földmunkás tömörült a szer
vezetbe. Matko nem tartott nagy szó
noklatokat. Kisebb csoportok és alcso
portok előtt, halk szóval igyekezett meg
győzni az embereket, hogy sorsukon vál
toztatni lehet és változtatni kell.

A munkabérek 1935-ben nagyon ala
csonyak voltak. A kukoricakapálásért
8— 10, de legfeljebb 12 dinárt fizettek 
a gazdák. Valóságos feudális maradvány 
volt az a bevezetett szokás, hogy 20—25 
munkanapot kellett a földmunkásnak dol
goznia olcsóbb bérért, ha munkát akart 
vállalni az aratás alkalmával. De volt 
olyan gazda is, aki ezért a kamatmun
káért semmit sem fizetett.

Ilyen körülmények között a földmun
kások kénytelenek voltak szervezkedni, 
mert belátták, hogy egyéni követelései
ket semmibe veszik a nagygazdák és a 
földbirtokosok.

1936 elején a Mezőgazdasági Mun
kások Országos Szövetsége szabadkai 
szervezetének mintegy 1200 tagja van. 
Elnöküknek Matko Vukovićot választják. 
A titkári teendőkkel az ugyancsak Mit- 
rovicáról szabadult Alojzije Bačićot bíz
zák meg, aki akkoriban még nem állt 
át a barikád túloldalára, egyébként pe
dig jó szervező és szónok volt.



A Népszava 1936. január 12-én meg
jelent cikke jól jellemzi az akkori álla
potokat Szabadkán. „Szubotica város 
meglepte földmunkásait egy templom
mal — olvasható a gúnyos hangú írás 
elején. — Az »istenháza« a földműves
iskolában egy legénylakás helyén lett be
rendezve, ahol valaha egész orgiákat ül
tek . . Miután megemlíti, hogy milyen 
áldozatot hozott a város a munkások 
„lelkének,, megóvására, a cikk így foly
tatja: „Ha a természetbeni adományok
nak közepes piaci értékét vesszük, az 
2300 dinárnak, az összfizetés tehát évi 
3000 dinárnak felel meg. Ezt a fizetést 
osztva 360 nappal (a nagy ünnepnapokat 
mi nem is számítjuk) úgy 8 dinár és 
néhány para esik egy napra. Ezért az 
éhbérért dolgozik reggel fél 3-tól este
9— 10 óráig, ami napi 10— 18 óra mellett 
óránként 50 para fizetést tesz ki . . .  így 
élnek Szubotica munkásai, akiknek szűk 
anyagi körülményeit a város vezetői »lel
ki szükségletekkel« pótolják. Ámen.”

Ugyanebből a számból értesül az ol
vasó az csantavéri nincstelenek szervez
kedéséről is, de mindjárt alatta tudósí
tást közöl a szabadkai földmunkások ja
nuár 6-án megtartott általános konferen
ciájáról.

Sok érdekes megállapítást tartalmaz 
ez a tudósítás, de az értekezlet célkitű
zéseit egy rövid idézettel is érzékeltet
hetem: „Az értekezlet napirendjéhez va
ló minden hozzászólás a földmunkásság 
súlyos gazdasági és szociális viszonyait 
világította meg és egyöntetűen ahhoz a 
megállapításhoz vezetett, hogy csakis a



földmunkásság szervezettsége, osztály
öntudata vezetheti ezt a munkásréteget 
a jobb életkörülmények felé.”

Világos és tömör megfogalmazás. 
Mintha csak a kevés szóval meggyőző 
Matkótól származna, pedig nem ő írta 
ezt a tudósítást, csak éppen az élén 
állt ennek a mozgalomnak Kizurral, Krič- 
koviótyal, Baőictyal és Szabó Idával 
együtt.

Az év mároiusában „nagyszerűen lá
togatott” tavankúti gyűlésről tudósít a 
Népszava. A szónokokat, akik szerbhor- 
vát és magyar nyelven beszéltek (ott 
volt Matko is), hangos tetszésnyilvánítás
sal szakították meg az egybegyűltek.

Bajsáról is hasonló hírek érkeztek.
Nagyfényen is általános konferenciát 

tart a földmunkáscsoport.
Kishegyesen megalakul a földműves

szövetség helyi szervezete.
1936 tavasza: mozgolódik a határ dol

gozó népe. A párt fáradhatatlan aktivis
tái járják a környéket — és az eredmény 
nem marad el.

De nemcsak az agrárproletárok szer
veződnek, hanem az egész észak-bács
kai munkásság. Mintha valahonnan egy 
láthatatlan lavina indulna el, mely egy
re közelebbről dübörög.

A több éves tespedtségből ébredező 
vasmunkásszervezet igyekszik ismét moz
gásba lendülni. 1936. január 15-én szak
mai értekezletet tart, melynek napirend
jén a szakmában uralkodó munka- és 
bérfeltételek, valamint a fémmunkások 
életviszonyainak megtárgyalása szerepel.



A famunkások körében is nagy az 
aktivitás. Szakmai csoportjuk a legtevé
kenyebbek közé tartozik, bérmozgalmat 
indítanak, melynek eredményeként ké
sőbb részleges, illetve általános famun- 
kássztrájkra is sor kerül . . .

A magánalkalmazottak is mozgolód
tak. Nyugdíjbiztosítást és 9 órás munka
időt követeltek . . .

Matko ekkor már minden szabad per
cét a Zágrábi utcai munkásotthonban, 
vagy a környékbeli szekciók gyülekező- 
helyein tölti. Legtöbbet természetesen a 
mezőgazdasági munkások mozgalmával 
foglalkozik, hisz éppen ez a nagyra duz
zadt szervezet áll 1936 tavaszán az ese
mények középpontjában.

1931. április 16-án a szabadkai Napló 
cikket közöl A szegény ember kenyere 
címmel. Ebben a tudósításban a város 
paritásos bizottságának üléseivel foglal
kozik, melyeken Lazar Ivković Ivandekić 
rendőrkapitány elnökölt. A Népszava 
csak 10 nappal később, 26-án foglalko
zik az eseménnyel A szuboticai föld
munkások paritásos bizottsága szabá- 
lyozta a munka- és bérviszonyokat cím
mel.

Ezzel a címmel azonban nem te tt jó 
szolgálatot az érdekelt olvasónak, mert 
az alatta levő szövegből — akárcsak a 
Napló sajtóhibás közleményéből — az 
tűnik ki, hogy szó sem volt teljes meg
állapodásról és teljes bérszabályozásról. 
Egyhangúlag csak azt határozták el, hogy 
a nagy mezőgazdasági munkálatoknál nem 
alkalmazható idegen munkaerő, hogy a



munkaidő csak a kukoricatörésnél lesz 
tizenkét óra, és hogy megszüntetik a 
bandarendszert.

A munkások minimális bérére vonat
kozó követelését a földbirtokosok képvi
selői elutasították. E követelés szerint 
a napszámot január 1-től április 30-áig 
húsz dinárban és élelmezésben, élelme
zés nélkül 25 dinárban, április 30-ától 
június 15-éig 35 dinárban élelmezéssel, 
június 15-étől szeptember 30-áig 50 di
nárban élelmezéssel, utána pedig ugyan
úgy, mint januártól április 30-áig kellett 
volna megállapítani.

A munkaadók nem fogadták el ezt a 
követelést és a szabad megegyezés mel
lett törtek lándzsát. Éppen ez vezetett 
azután a mezőgazdasági munkások nagy 
sztrájkjához.

Májusban az események olyan drá
mai gyorsasággal játszódtak le, hogy a 
lapok nem is tudták regisztrálni őket.

Tizedikén a Napló arról tudósít, hogy 
a báni rendelet alapján a paritásos bi
zottságnak azonnal döntenie kell a nap
számok megállapításáról.

A munkások képviselői kijelentették: 
azt kívánják, hogy olyan napszámot kap
janak, melyből meg tudnak élni. Köve
teléseik azonosak voltak a már ismer
tetettekkel.

Megegyezés nem jö tt létre. Erről 
azonban nincs tudósítás, a Napló ezt az 
ügyet egyszerűen levette a napirendről
— a Népszava pedig lemaradt az ese
mények mögött.

Május 20-án összeült a mezőgazda- 
sági munkások szabadkai szakszervezeti



csoportjának vezetősége. Ezen az ülésen 
Matko Vuković elnökölt, jelen volt még 
Lajčo Bačić titkár, Stipan Kopilović pénz
tárnok; a jegyzőkönyvet Ződi István ve
zette.

Miután leszögezték, hogy a kuko
rica kapálásának idejéig nem tudtak meg
állapodni a munkaadókkal, meg kell kí
sérelni az utolsó eszközzel, sztrájkkal 
kikényszeríteni követeléseik teljesítését.

Ezt a feladatot azonban csak úgy hajt
hatják végre, ha személyes agitációval 
összehívnak egy gyűlést, mert ha ez 
nem sikerülne, a szétszórt munkásokat 
képtelenség akcióra bírni.

A vezetőség minden tagja, valamint 
az őket támogató aktivisták szétszóród
tak a külváros és a környék helységei- 
be és a dolgozó napszámosokat igye
keztek meggyőzni a gyűlés szükségessé
géről. Ebben a munkában Matkóéknak 
elsősorban Kizur István, Béla Kričković, 
Szabó Ida és Hegedűs Karolina segéd
kezett.

1936. május 22-én este hat órára a 
vártnál is nagyobb számban gyülekeztek 
az agrárproletárok a Zágrábi utcai o tt
hon udvarán. Franjo Petrić visszaemlé
kezik, hogy minden irányból, kaszákkal, 
villákkal, dorongokkal kezükben, abban 
az öltözékben, ahogy a munkát abba
hagyták, meneteltek férfiak, nők, gyere
kek. Legtöbben mezítlábasán, rongyosan, 
Szabadka város ilyet még nem látott. A 
polgárok és jómódú gazdák aggodalom
mal figyelték a félelmetes látványt.



A munkásotthon udvara teljesen meg
telt, majd szűknek bizonyult. Ezt már 
saját szememmel láttam. A mezítlába
sok tömege egyre duzzadt és kifolyt az 
utcára, egészen a Szarvas-patikáig. Ak
kor fe lá llt Matko egy asztalra, megnyi
totta a gyűlést és lángoló szavakkal ecse
telte a földmunkásság helyzetét. Nem 
kiabált, nem pózolt, kezével sem te tt ha
tásos mozdulatokat, de jól emlékszem, 
szeme, két kék szeme izzott. A tömeg 
alig hallhatta szavait, de tudta, érezte, 
hogy az ő szavaikat mondja, az ő szí
vükből beszél.

Kizur István is fölszólalt. Olyan em
ber hatását keltette, aki nem először 
szól a nagy, 3—4000 főnyi tömeghez. 
Okosan és szenvedélyesen érvelt.

Meghallgatták még Bačićot, a titkárt, 
és Pintér Ivánt, aki a tárgyalásokról szá
molt be.

És senki sem tudja, kitől, én sem 
emlékszem már, hogy Matkótól, Kizurtól 
vagy a tömegből hangzott-e el a szó, 
hogy sztrájk. Sztrájkot javasoltak és 
sztrájkot követeltek . . .  A határozat meg
született. A párt és a szervezett mező- 
gazdasági munkások történelmi jelentő
ségű határozata és döntése volt ez.

Turanov rendőrkapitány halottsápad- 
tan figyelte az eseményeket. A rendő
rök és detektívek csoportja készenlétben 
állt, de csak tehetetlenül figyelte az ese
ményeket, — nem mert közbelépni.

A gyűlés végén Matko felhívta a 
sztrájkolókat, hogy másnap ismét jelen
jenek meg és egybetömörülve, munkás



konyhán étkezve biztosítsák a sztrájk si
kerét.

A másnapi gyülekezés az előbbinél 
is sikeresebbnek ígérkezett. A környék
ről, tehát a szélrózsa minden irányá
ból megindultak a sztrájkolok. Számuk 
a tízezret is meghaladta.

Legaktívabbak a tavankútiak voltak. 
23-án a reggeli órákban mintegy 600 em
ber gyűlt össze a Sekulió-házban, és rö
vid tanácskozás után elhatározták, hogy 
csatlakoznak a Szabadkán kimondott 
sztrájkhoz. Csoportokra oszolva járták be 
a széles tanyavilág minden zugát, hogy 
agitáljanak és megakadályozzák a sztrájk
törőket a munkában. Útközben hangosan 
kiáltozták a követeléseiket: „Nagyobb
darab kenyeret!” „Éljen a szakszervezeti 
mozgalom!” .

A tömeg annyira fölszaporodott, hogy 
a csendőrség is közbelépett és össze
ütközött a sztrájkolókkal. Egy csapat 
rendőr Felső-Tavankúton összeverte Sti- 
pan Petrekanovićot, aki csoportjának 
élén haladt. Akkor a tömeg egy része 
megijedt és feloszlott, de délután ismét 
összeverődtek otthonukban és énekelve 
megindultak a 17 kilométerre levő vá
ros felé.

Mintegy ötszázan indultak el Mérge
sen keresztül Joso Gadžur, Lojzija Sed- 
lak és Kincses János vezetésével. So
kan pokrócot és élelmet vittek maguk
kal. A várostól két kilométerre gépfegy
veres rendőrkordon várta őket, de csak 
egy szakszervezeti funkcionárius szavára



fordultak vissza, mert az értesítette őket, 
hogy követeléseiket teljes egészében ki
elégítik.

Ugyanakkor Kelebiáról, Vernéiéről, 
Kisboszniáről, Nagyfényről is útban vol
tak a sztrájkoló tömegek. A megrémült 
városvezetőség szokatlan módszerhez fo
lyamodott. A tömeget még ugyan meg
állította a központi utcák előtt, de ugyan
akkor fölkérte a szakszervezeti vezető
ket, hogy beszéljenek a tömeg lelkére, 
biztosítsák a rendet.

Matko Vuković, Kizur István, Ninko- 
vić és Bačić valóban nyugtatták az amúgy 
is fegyelmezett tömeget, de ugyanakkor 
kitartásra is szólították fel őket. A kö
vetkező napon már létrejött a megegye
zés. Erről a Népszava ezúttal időben, 
1936. május 21-i számában Szuboticai 
földmunkások sikere cím alatt számol be.

Ebből idézzük a fontosabb részeket:
,,A báni paritásos bizottság a követ

kező határozatot hozta:
A napszám 1936. május 1-től az ara

tásig úgy férfi-, mint a nőmunkások ré
szére élelmezéssel 20 dinár, élelmezés 
nélkül 25 dinár.

2. A részaratási munkáért a gazda
tartozik minden termésből 10" 0 részt
adni.

6. A gazda köteles saját kocsiján
( ...)  a munkást és a szerszámait a mun
ka helyére ki és onnan visszaszállítani.

9. A munkaidő 12 óra.
A kamatozás (ingyenmunka) tilos.”
Ezekből a kitételekből is világos, hogy 

a 10 000— 11 000 mezőgazdasági munkás 
2—3 napos sztrájkja sikeres volt, mert



minden lényeges pontban teljesítették 
követeléseiket. Ennek a megállapodásnak 
betartása valóban biztosíthatta volna a 
létminimumot.

Igen ám, csakhogy a megállapodás 
véghezvitele nehéz feladat. A tanyavilág
ban nem érvényesülnek a gyár, az ipar 
törvényei. A szétszóródottság, a kötele
zettség alól való kibújás, az agrárprole
tárok kiszolgáltatottsága és egy részé
nek gyengesége miatt a siker biztosítá
sához további konok kitartás, további 
mozgalmi munka szükséges.

És azok, akik eddig a sztrájkban 
kulmináló csatát vívták, most ered
ményeinek biztosításáért szálltak síkra.

Matko és társai járták a környék 
földjeit, buzdították, felvilágosították a 
munkásokat, másrészt eljártak a hatósá
goknál, hogy a gazdákat igyekezzenek a 
megállapodás tiszteletben tartására bírni.

Mire e ljött az aratás előestéje, megint 
feszültté vált a helyzet, mert a földbir
tokosok ismét meg akarták szegni az 
általuk is elfogadott feltételeket. Külö
nösen a cséplési munkák körül támadt 
aggodalma a szakszervezeti csoport ve
zetőségének.

Ez az aggodalom és a hatóság iránti 
bizalmatlanság cseng ki világosan abból 
az átiratból is, amelyet Matko Vuković 
mint a csoport elnöke és Alojzije Bačić 
titkár a dunai bánság munkafelügyelősé
géhez intézett 1936. június 12-én.

Ebben az átiratban hivatkoznak az 
előbbi megállapodásokra és megemlítik, 
hogy a gazdák igyekeztek kijátszani a 
megszabott báni rendeletet.



Ugyanakkor kijelentik, hogy Ivandekió 
rendőrkapitány nem hajlandó semmiféle 
szankciókat alkalmazni a rendeletet meg
szegő gazdák ellen, arra hivatkozva, hogy 
erre nincs megfelelő törvényes rendel
kezés. „Követeljük — áll az átiratban — , 
hogy önök mint hatósági szervek HAT 
napon belül hozzanak megfelelő megtor
ló intézkedéseket a paritásos bizottság 
határozatait megszegők ellen. ( . ..)  Ha 
a dolgok nem rendeződnek a mezítlábos 
és mezítelen mezőgazdasági munkások 
és családjaik érdekében, akik minden se
gítség nélkül állnak, a következménye
kért nem vállalunk felelősséget.”

Minderről tudomásuk volt az érdekelt 
munkáscsaládoknak is. Erre vall Franjo 
Petrić visszaemlékezése is, aki elmond
ta, hogy az aratás előtt is majdnem 
sztrájkra került a sor, de a munkát még
sem szüntették be, mert elérték, hogy 
az aratásnál tizedrészt kapjanak.

Egyébként a gazdák igyekeztek egyé
ni megállapodást kötni a munkásokkal. 
De így is megszűnt a kamatmunka, a 
cséplésnél pedig az addigi 2 helyett 
4'Vo részesedést kaptak.

Tehát az aratásnál csak részleges 
eredményről lehet beszélni, de a moz
galom mégis történelmi jelentőségű, 
melynek eredményeit többé nem lehe
te tt semmisnek tekinteni. Sem erkölcsi, 
sem anyagi szempontból.

És ennek a harcnak megvívásában 
Matko Vukovićnak, a párt és a munkás- 
mozgalom hűséges élharcosának nagy 
szerepe volt.



1936 a szabadkai mozgalom aranybe
tűs éve volt. Az agrárproletárok nagy 
megmozdulása mellett sztrájkoltak a fá
sok, a textilmunkások, a fodrászok, az 
építőmunkások. . .  A sztrájkhullám még 
az 1937. évre is átcsapott.

1936 novemberében Vajdaság-szerte
— így Szabadkán is — nagy lebukások 
voltak. Kizur István, Béla Kričković, Bo
gár János és egy nagy ifjúkommunista 
csoport rendőrkézre kerül. A mozgalom 
komoly veszteséget szenved és némileg 
lanyhul, de csak átmenetileg.

Mert Matko ezúttal elkerüli a letar
tóztatást. A városháza kínzókamráiban 
csak szelleme van jelen!

És azután . . .
Már 1937 tavaszán fölélénkül a moz

galom. Mitrovicáról visszatér Szabó Gé
za famunkás, az illegális pártmozgalom 
és a szakszervezet képzett aktivistája, 
majd dr. Steinfeld Sándor is kiszabadul. 
Mindkettőjüket az 1934-es letartóztatások 
alkalmával elítélték. Dudás Lajos vas
munkás a moszkvai pártiskolából kerül 
vissza Szabadkára, Béla Kričković az ál
lamvédelmi bíróság ítélete alapján tér 
haza a belgrádi börtönből, tehát Matko 
nem sokáig marad elszigeteltségben.

Egymás után alakulnak meg az ille
gális pártcsoportok, majd nemsokára 
megalakul a párt ideiglenes vezetősége 
is, melynek Matko is tagja lesz. . .

Közben gyárakban dolgozik, kisegít az 
építkezéseknél és aratáskor ismét a csép
lőgép mellett áll. Ha munkája nem is 
állandó jellegű, annyit mindig megkeres, 
hogy ne szoruljon senki segítségére.



Munkaadói és munkatársai egyaránt ki
vételes képességű munkásnak tartják és 
továbbra is nagyobb a napszámja és az 
órabére, mint a többieknek.

Sokat foglalkozik továbbra is a mező- 
gazdasági munkások helyzetével, mert a 
módos parasztok nem nyugodtak bele a 
paritásos bizottság döntésébe és mind
untalan lefaragtak a megállapított bé
rekből és terményrészesedésből. Viszont 
a harminchatos megmozdulást már nem 
lehetett megismételni. A nincstelenek 
fellobbanása rövid lélegzetű volt. így 
mindenütt külön-külön és állandóan kel
lett harcolni a már egyszer elért ered
mények megvédéséért.

A földművelésből eredő jövedelem 
pedig Szabadka környékén éppen olyan 
alacsony volt, mint Vajdaság-szerte.

A Radničke novine 1937. november 
19-i számában közölt adatok szerint Vaj
daságban 492 500 tagot számláló falusi 
lakosságnak nincs egyetlen dinár földből 
származó jövedelme. A parasztcsaládok 
95 százaléka a megművelt területek 49 
százalékával és az összjövedelem 45 
százalékával rendelkezik. Ugyanakkor a 
gazdagok 5 százaléka a földből származó 
jövedelem 55 százalékával! A nyomorúság 
tehát tovább tart, a sikeresnek látszó 
mozgalmak is csak csekély mértékben 
javítanak a földnélküliek helyzetén.

Matko szinte naponta bejár a munkás- 
otthonba, mindenkinek rendelkezésére 
áll, mindenütt segít, ahol arra lehetőség 
adódik. Különösen szívesen dolgozik az 
ifjúmunkásokkal, akiknek tevékenysége 
éppen az 1937—38-as években élénkül



fel a szakszervezetben. Paszterkó István, 
aki mint ifjúkommunista részt vett a 
szervezkedésben, megemlíti visszaemlé
kezésében, hogy Matko sokat segített az
1937-es famunkássztrájkban, melyet a 
Fiszter- és Szenti-üzemekben folytattak a 
fiatalok kezdeményezésére.

Matko sokoldalúságára jellemző, hogy 
a spanyol polgárháború idején saját ke
zűleg rajzolta meg Spanyolország térké
pét, és azon magyarázta a hadihelyzetet. 
Béla Ivanković visszaemlékezése szerint 
még a tintát is saját maga készítette 
ezekhez a rajzokhoz.

A megalkuvás minden fajtája idegen 
volt számára. Élesen kritizálta a passzív 
párttagokat, az ellenség kiszolgálóit pe
dig gyűlölte. Amikor megalakult a Stoja- 
dinovió-kormány ambícióit szolgáló Ju- 
goras nevű rezsimszakszervezet, ő volt 
az általuk szervezett rendezvények meg
zavarásának kezdeményezője. Az ifjúkom
munisták egy alkalommal betörték a Ju- 
goras helyiségeinek ablakait, később pe
dig Matko és a fiatalok a nyílt utcán 
megszégyenítették a rezsim szolgálatába 
átállt Alojzije Bačićot.

Részt vett minden olyan akcióban és 
megmozdulásban, melyre a párttól utasí
tást kapott. Különös hévvel vetette ma
gát abba a propagandahadjáratba, mely 
az 1938-as képviselőválasztás folyamán 
folyt.

Ezeken a választásokon az Egységes 
Munkáspárt Szabadkán nem állíthatott je
löltet, de maga a választási küzdelem 
igen jelentős volt a Stojadinovió-rend- 
szerrel szembeni ellenállás szempontjából.



Ezért a párt úgy határozott, hogy a Hor- 
vát Parasztpárt jelöltjét, Đido Vukovićot 
támogatja.

Amikor eljött a választás napja, a 
munkásmozgalom aránylag kisszámú ak
tivista gárdája olyan nagy erőbevetéssel 
lépett a színre, hogy szinte mindenütt 
érezni lehetett a jelenlétét.

Úgy tűnt, hogy többen vannak, mint 
maguk a parasztpártiak. . .  És a kor
mánypárt jól pénzelt és nagy apparátus
sal dolgozó kortesgárdájának is ez a cso
port állt ellen a leghatározottabban.

Magam is részt vettem ebben az ak
cióban, saját szememmel láttam Matko 
tevékenységét. Azon a napon élen járt 
a tettekben, az agitációban, a cselekvés
ben. Ő volt a zászlóhordozó, ő állt a sza
vazók menetének élére, és ő adta az 
utasítást: összeszedni a kormánypárt
választási agitációs anyagát és megsem
misíteni! Mi fiatalok elvettük a röpcédu- 
lákat (melyek Didót figurázták ki) a f i
zetett rikkancsoktól, azzal az ürüggyel, 
hogy mi is terjesztjük, majd a kapualjak
ban összeszaggattuk őket.

A két rivális párt választási irodája a 
város központjában, a Flórián téren volt. 
Ide vonult Matko egy sereg ellenzéki 
szavazóval és ezen a helyen támadták 
meg őket a JRZ hívei. Matko kezéből ki 
akarták csavarni a zászlót és megkísérel
ték ütlegelni is. De Matko ököllel véde
kezett és a zászlót sikerült megtartania. 
Csupán a sapkája eset le a fejéről, ami 
szinte jeladás volt számunkra, hogy kö



rülvegyük és megvédjük a dühös kor
mánypártiak és a rendőrség brutalitásá
tól.

A választáson akkor az ellenzék listá
ja győzött Szabadkán. Ebben persze nagy 
szerepe volt a pártnak és személyesen 
Matkónak is.

1938-tól egyébként állandóan Tomo 
Merkoviótyal dolgozott, aki átvette apja 
iparát és önállóan vállalt munkát. Matkót 
többször is láttam a kőművesállvány 
deszkáin, vagy malterkeverés közben. 
Néha mozgalmi ügyeket is úgy beszél
tünk meg, hogy ő fennállt a pallón, én 
meg lentről szóltam hozzá. Persze föld
szintes házakon dolgozott, és Tomo je
lenléte nem zavart bennünket. Magán
életében semmit sem változott, pedig az 
ötven felé közeledett. Továbbra is nőtlen 
maradt, de nem volt magányos, még ke
vésbé magára hagyott, komor ember. 
Odahaza gyakran vette elő tamburáját és 
énekelt. . .  Eljárt a munkásmulatságokra 
és néha táncolt. Ha köréje gyűltek a f i
atalok, forradalmi dalokra tanította őket. 
Azokra, melyeket még a forradalom ka
tonájaként dalolt, de még inkább olya
nokra, melyeket a mitrovicai börtönben 
tanult meg. Paszterkó István és Győri 
Júlia még emlékeznek azokra a különböző 
nyelvű dalokra, melyeket tőle hallottak.

Bakóné Nagy Márika 1939 tavaszán 
ismerkedett meg vele a Zágrábi utcai 
munkásotthonban. Úgy vette észre, hogy 
megtetszett neki, mert — habár ezt rit
kán tette — táncra is kérte. Matko ked
ves volt hozzá és gyengéd. Udvarolni 
kezdett neki, és néha elkísérte lakásáig,
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A forradalmár mellszobra a szabadkai 
társadalmi szervezetek székháza előtt



illetve munkaadójának, Richter tanárnak 
a házáig. Később rávette, hogy olvasson, 
amit a közismerten reakciós Richter ész
re is vett, mert megjegyezte, hogy: 
„Nézd csak, Márikából még kommunista 
lesz!”

Matko a házasságról is beszélt neki. 
De az volt a véleménye, hogy csak a for
radalom győzelme után nősülhet meg, 
mert az élete nem az övé, hanem a 
mozgalomé. De ha eljön az a nap, akkor 
családot alapít és azt el is tudja majd 
tartani.

Az a nap nem is oly sokára eljött. 
Csakhogy Matko akkor már csak az em
lékekben élt.

1939-ben Matko részt vett egy talál
kozón, melyet Pap Pál, a későbbi néphős 
vezetett le Dudás Lajos lakásán.

A párt és a JKISZ szervezete meg
erősödött, konszolidálódott. A tartományi 
bizottsággal rendszeres kapcsolat állt 
fenn Radivoj Ćirpanov és Zlicić révén.

A Proleter és más pártanyag rendsze
resen érkezett a városba és Matko részt 
vett annak terjesztésében. A Vörös Se
gély mozgalom kiszélesedett, a rászo
rultak rendszeres támogatásban része
sültek, és ju tott a mitrovicai börtönben 
fogva tartott elvtársaknak is.

Matko nem hanyagolta el régi felada
tát sem. Továbbra is a munkássajtó hű
séges terjesztője. A Népszava mellett a 
Narodni glast és a Hidat is terjeszti, de 
ott látjuk a nyomdászotthonban is, ahol 
a munkanélküliek javára rendezett mu
latságon segédkezett a rendezőknek.



Érdekes módon minden ifjúsági akci
óban ott volt. Egy ízben Ljotióék a Grand 
szálloda különtermében megtartott gyű
lését zavarta meg közbekiáltásaival az if
júkommunistákkal. És ez nem is volt ve
szélytelen vállalkozás, de számára a ve
szélyes feladatok mindig vonzók voltak.

Fő feladata azonban továbbra is a 
földmunkásság körében végzett szervező- 
munka volt. Egyes adatok szerint a kör
nyék nincstelen agrárproletárjai körében
1937 és 1939 között csak Matkónak vol
tak sejtjei. Kisbajmok, Kisbosznia és a 
szélesebb értelemben vett Tavankút 
volt az a terep, ahol az ő kapcsolatai 
sohasem szakadtak meg. Ezt a körül
ményt nemcsak kitartó munkájával, ha
nem a rendőrség előtti kiváló magatar
tásával magyarázhatjuk. Sohasem buk
tatta le munkatársait, így sejtjeinek és a 
mozgalom vele összekötött szimpatizán
sainak nem esett bántódásuk. És M*atkó- 
ba vetett bizalmuk sohasem rendült meg.

Európa-szerte előretört a fasizmus. 
Ausztria bekebelezése után Csehszlová
kiát rohanták le a németek, majd a nyu
gati hatalmak engedékenységétől vérsze
met kapott nácik Lengyelországra, rö
viddel utána pedig Franciaországra ve
tették magukat. A jugoszláv reakció is 
egyezkedett. Cvetković, az új „vezér” , 
Mačekkal, a Horvát Parasztpárt vezetőjé
vel egyezkedik, de a munkámozgalomra 
egyre nagyobb nyomás nehezedik. A drá
gaság és az infláció kikezdi a nemzet- 
gazdaságot, a munkásság országszerte 
kisebb sztrájkmozgalmakkal próbálja le
rázni a ráháruló terhet.



Szabadkán is vannak kisebb mozgal
mak, de ezeket már nem lehet összeha
sonlítani az 1936—37-es évek megmoz
dulásaival. A párt figyelme a fasizmus 
veszélye felé irányul. Meg kell akadályoz
ni, hogy az ország szekere a háború és a 
fasizmus felé gördüljön.

A tömegbázis Szabadkán továbbra is 
Jugoszláviai Egyesült Munkásszakszerve
zeti Szövetsége marad, de a munkásott
hon kénytelen áttelepülni kisebb helyi
ségekbe. Először a Broz utcába, majd a 
Halasi úti kocsmahelyiségbe költözik.

De a Nešić által vezetett helyi bizott
ság továbbra is működik, különösen az 
ifjúmunkások körében és a Mayer Ottmár 
vezette Híd köré tömörül.

Matko 1940 júliusában Tavankúton — 
Aleksa Dilas újonnan odahelyezett tanító 
és régi elvtársa segítségével — megala
kítja az új pártsejtet. Első összejövete
lüket a Zlatni kraj melletti erdőben tart
ják meg, tagjai pedig Joso Gadžur, Kin
cses János, Lozija Sedlak, Joso Zvekan, 
Vrane Petrekanić-Šijak földművesek és az 
említett Aleksa Dilas tanító. A sejt t i t 
kárának Joso Gadžurt, a kipróbált har
cost választják meg.

Ez a sejt Matkón keresztül tartotta az 
összeköttetést a helyi bizottsággal és 
működését egészen az 1941-es tragikus 
eseményekig folytatta, egyre szélesítve 
működési területét. A tavankúti sejt köré 
tömörült párttagok és szimpatizánsok ké
pezték a mozgalom későbbi, 1943—44- 
ben kezdeményezett újjáélesztésének 
magvát.



De akkor már csak Matko emléke élt 
közöttük.

Egyes adatok szerint a holt szezon
ban más vidékeken, így Bánátban is mun
kát vállalt. Többek között Beodrán a had
sereg számára szalmát préselt. De újra 
visszatért a Száva utcai házba és abban 
a városban folytatta munkáját, mellyel 
testestül-lelkestül összenőtt.

Eljött 1940 decembere. Az egyesült, 
árulásra készülődő burzsoá reakció csa
pást mért a munkásmozgalomra: betil
totta a munkásszakszervezetet, a mun
kásotthonokat lezárta, vagyonukat elko
bozta. Azonnal megjött az utasítás: a 
szakszervezeti munkát illegálisan is foly
tatni kell.

A Népszavát, a Hidat elnémította a 
rendőrségi terror — új utakat, új lehe
tőségeket kellett keresni. Az illegális 
munka nem lanyhult, sőt, egyre erőtelje
sebben bontakozott ki Szabadkán. És ak
kor bekövetkezett az újabb lebukás.

1929 . . .  1932 . . .  1934 . . . 1936 . . .  tehát 
két-három évenként bukott le a pártszer
vezet . . .  Most négy év múltán a vak vé
letlen juttatta rendőrkézre a szervezet 
zömét.

Halász Gyula, a JKISZ helyi bizott
ságának titkára röpcédulákat terjesztett 
a IX. kerületben 1941. január 3-ának es
téjén. Ugyanakkor rendőrkordon vette kö
rül a környéket, mert egy bűnözőt akar
tak kézre keríteni . . .  Halászt igazoltatták, 
majd előállították és megmotozták. Jó 
néhány rápcédulát és az ifjúkommunista 
szervezet sémáját találták meg nála.



És megkezdődtek a letartóztatások. El
sőnek Nešić került rendőrkézre, aztán 
Gál István, Simokovich Rókus, Mayer 
Ottmár, Dimče Najdeszki, Josip Suturo- 
vić, Lackenbach Konstantin és a többiek. 
Matkót is bezárják.

Az akkori sajtóban hiába keresünk a 
letartóztatásokkal kapcsolatos híreket. 
Azokban a napokban már a háború és az 
élelmiszerhiány foglalkoztatja a Napló új
ságíróit. És közli Budanovió püspök új
évi üzenetét: „A kommunizmus, az anya
giasság és a tú lfű tött nacionalizmus a 
legfőbb ellenségünk.” így Lajčo Budano
vió, míg a fasizmus kiterjeszti csápjait 
csaknem egész Európa fölé. De van eb
ben a lapban még egy kis figyelemre 
méltó hír: Egy földműves öngyilkosságot 
követett el, mert nem tudta adóját ki
fizetni . . .

így egymás mellé téve egészen érde
kes a két híradás.

Különösen ha tudjuk, hogy a szabad
kai városháza kínzókamrájában már ja
vában folyik a letartóztatott kommunis
ták kínvallatása.

A negyvenegyes letartóztatásokról 
nem maradt hátra megbízható okmány. 
Egyesek szerint tizenkilencen, mások 
szerint huszonketten sínylődtek a cel
lákban.

És Matko Vukovió ezúttal is méltó 
önmagához. Az akkor már puhuló Tura- 
nov rendőrkapitány a nyomozás befejez
tével összeterelte a fogva tartott cso
portot, és miután a szokásos lelki prédi
kációt megtartotta, a közöttük álló, súlyo
san megkínzott Matkóra mutatva mondta:



„Látjátok, ez egy igazi kommunista! An
nak ellenére, hogy ellenségek vagyunk, 
tisztelnem kell őt.” Mert Matkóból me
gint csak nem tudtak kicsikarni beisme
rést. Emberei ezúttal is szabadon ma
radtak.

A szabadkai fogházban eltö ltött idő 
alatt Matkónak Mironicki Ilona szakszer
vezeti aktivista, a mozgalom odaadó 
szimpatizánsa hordta a kosztot, amelyet 
a Vörös Segélyből összegyűjtött pénzből 
főzött.

Közvetlenül a március 27-i események 
után került sor a bírósági tárgyalásra. A 
történtek szellemében a bíróság 1941. áp
rilis 5-én felmentő ítéletet hozott. Matko 
és társai szabadlábra kerültek. Másnap 
már megtörtént Belgrád bombázása. A 
környéken kiépített erődökből kivonták a 
királyi hadsereg csapatait. Pár nap múl
tán, április 12-én a város a hitszegő 
Horthy csapatainak könnyű prédája lett. 
A megszállás sötét napjai következtek.

FELEJTHETETLEN 1941

1941-et a munkásmozgalom harcosai, 
de a történetírók sem felejthetik el.

A reakciós, agyaglábakon álló Jugo
szláv Királyság összeomlott. Az áruló 
tábornokok, akik oly hévvel tudtak fe l
lépni a „belső ellenség” ellen, úgyszól
ván ellenállás nélkül adták át az országot 
a fasiszta hódítóknak.

Az új urak, akik „hős” hadseregüket 
védtelen civil lakosságra uszították, hogy 
háborús érdemeket szerezzenek, nem lé



tező csetnikek ellen folytattak háborút a 
megszállás első napjaiban. Hullák töme
ge hevert a szabadkai városháza előtt és 
a Zentai úton . . .

De nagy harci cselekedeteikben a 
kommunistákról sem feledkeztek meg. 
Lazar Nešićet, a helyi bizottság titkárát, 
a párt és a mozgalom kipróbált harcosát 
azonnal letartóztatták és gálád módon 
meggyilkolták.

Bosszú volt ez a rémtett. Bosszú és 
egyúttal fenyegetés: ez vár mindenkire, 
aki ellenáll, a kommunisták útjait követi. 
És ehhez a gálád hóhérmunkájukhoz helyi 
kollaboránsokat, levitézlett kopókat is 
szolgálatba állítottak. Miklošević és Buk- 
vić királyi nyomozók készek voltak az új 
urak, a Bitók, Strommok és Kovácsevics 
Milosok szolgálatába á lln i. . .

Ők segédkeztek annak a — szeren
csére nem teljes — listának az összeál
lításában, melyet a megszállók később 
hasznosítottak.

A tömeggyilkolás, a fenyegetések, az 
árulás nem rettentette vissza a párt ak
tivistáit. Alig két héttel a megszállók be
vonulása után már megkezdődött a szét
rombolt párt- és ifjúkommunista szerve
zet konszolidálása. A munkát a Nešić he
lyére lépő Mayer Ottmár, a betiltott Híd 
főszerkesztője vezette.

A párt helyi bizottsága már április 
utolsó napjaiban, a JKSZ helyi vezetősé
ge pedig május első napjaiban megala
kult. Radivoj Ćirpanov és Đorde Zličić 
révén megszületett a kapcsolat a tarto
mányi bizottsággal. A pártutasítás és az 
illegális anyag rendszeresen érkezett.



Ebből a munkából Matko sem maradt 
ki. Még nagyobb akarattal, az új ellen
ség iránti gyűlölettől fűtve kapcsolódott 
be az illegális szervezkedésbe.

Hogy miként folytatta ezt a munkát, 
azt talán Josip Klarski Vörös homok cí
mű, kéziratban levő könyvéből átvett idé
zettel tudom a legjobban illusztrálni:

„A megszállástól valamivel több mint 
egy hónap múlt el. Szombat délelőtt 9 
óra körül a most IX. utcának elnevezett 
falusi soron egy szegény parasztasszony 
haladt. Kezében egy megviselt piaci ko
sárban egy pár fehér csirkét vitt. Szem
közt vele egy középtermetű és középko
rú ember jött, aki semmiben sem külön
bözött a helybeliektől. Amikor összeta
lálkoztak, az ember megállt, belenézett 
a kosárba és megszólalt: »Eladók-e a
csirkék? Vennék egy pár fehér csirkét.« 
»A csirkék eladók — válaszolt az asz- 
szony — , de először nézze meg, hogy 
megfelelnek-e!« Az ember a kosárba 
nyúlt, megtapogatta a szárnyasokat és 
ezt mondta: »A csirkék szépek, de nem 
nekem valók.«

Majd szétválltak, mint olyan árus és 
vevő, akik nem tudtak megállapodni. Ez 
az ember tulajdonképpen Matko Vukovió 
volt, aki a párt helyi bizottságának meg
bízásából ment Tavankútra, az asszony 
pedig Ana Sekulió. . .  Matko Vukovió a 
már előzőleg megkapott utasítás szerint 
illegális pártanyagot te tt a kosárba a fe
hér csirke alá . . . ”

Matko azonban nem járt túl gyakran 
Tavankúton, mert más megbízásai is vol
tak, helyette öccse, Antun Vukovió-Perjar



járt ki rendszeresen és a tollaszsákba 
rejtve hozta ki a nagy kiterjedésű tanya
világban létesült csoportok részére az 
illegális anyagot. Többek között rajta ke
resztül juttatta el Matko júliusban, a 
Szovjetunió megtámadása után a JKP 
Központi Bizottságának felkelésre felszó
lító kiáltványát is.

Közben a megélhetést nyújtó kőmű
vesszakmában is dolgozott Matko. A 
megszállás utáni első betegsegélyzői be
jegyzés Tomo Merkoviónál a június 3-i 
dátumot viseli, az utolsó, a kijelentés 
1941. július 19-én tö rté n t. . .

Mert több bejegyzés már nem is le
hetett.

A megszállók listáján ott volt Matko 
Vukovió neve. És amikor Horthy Miklós 
kenyérünnepi látogatása előtt összete
relték a szabadkai kommunisták többsé
gét, Matkót is őrizetbe vették. Először a 
városházára, onnan pedig a palicsi úti 
tűzérkaszárnyába vitték. Ez a fogsága 
csak átmeneti volt. Néhány nap múlva, 
miután a kenyérünnep lezajlott, a többi
ekkel együtt őt is kiengedték.

De ez az viszonylagos szabadság is 
csak átmeneti állapot volt. Már néhány 
hét múlva, 1941. augusztus 14-én, az első 
búzaasztagok fellobbanása után ismét le
tartóztatták, Topolyára vitték és a bajsai 
úti táborba zárták.

Röviddel ezután elfogták Hegedűs Fe
renc és Licht József ifjúkommunistákat 
és kivégezték őket.

A mozgalom első forradalmi akciói
nak két áldozata végezte be életét Hor
thy kivégző osztagainak golyóitól.



Matko tehetetlenül, szögesdrótok mö
gött, csendőrszuronyok árnyékában síny
lődött, elzárva a cselekvés minden lehe
tőségétől. De reménykedett! Hiszen Hit
ler seregeit néhány hét, de legfeljebb né
hány hónap alatt szétverik szovjet fö l
dön . . .  így vélekednek ő és a többiek is, 
akik a szögesdrótok mögül várják a fe j
leményeket. Erre vall a később halálba 
induló Mayer Ottmár búcsúlevelének 
egyik mondata: „Csak egyet sajnálok,
hogy legalább három hónapot nem élhe
tek még..”

Mert Ottmárt is kelepcébe csalta a 
kémelhárító, ő is Topolyára, a hírhedt 
Ádám-házba került. Onnan pedig nemso
kára a szabadkai Sárga Ház „rémes me
séket mesélő” falai közé.

Matkó fiatal barátnője, Nagy Márika 
1941. szeptember végén meglátogatta 
Matkót a bajsai úti táborban. „Élelmet 
és kalácsot vittem be neki a táborba — 
emlékeszik Márika harminchárom év múl
tán — , de mindössze néhány percet be
szélgethettem vele. Külsejében már nem 
volt a régi. Most már meglátszott rajta 
az ötven esztendő. . .  Mégis megrótt, 
hogy magamtól vonom el az élelmet és 
aggodalmaskodott, nem lesz-e bántódá- 
som a látogatás miatt. Amikor a csend
őr kicsit eltávolodott, egy levelet adtam 
át neki, amelyet még szabadon lévő elv
társai írtak. Matko búcsúzóul ezt mondta: 
»Ha nem érem meg a fölszabadulást, ne 
gyászolj fekete kendőben, hanem piros 
kendőt viselj.« Néhány hét múlva piros 
babos kendővel mentem el a bajai úti 
halottasházba, de levetették a fejemről.”



Október 21-én Matkót is átszállították 
a szabadkai Sárga Házba. Amikor helyére 
vezették, egy darab kalácsot nyújtott át 
a közelben ülő Lukács Gyulának. Talán 
még Márika süteményének maradvá
nyát . . .

És akkor megkezdődött Matko fizikai 
megsemmisítésének folyamata. A barbár 
kínzásokról már sokan megemlékeztek, 
ezért azoknak részleteiről e helyen nem 
kívánok írni. A kémelhárító kegyetlensé
ge minden képzeletet felülmúlt. A rend
szeres és kíméletlen ütlegelés, a borda
törés, a vesék és a herék széttépése 
után a fejre húzott tormászacskó követ
kezett.

Hegedűs, Juhász és Csizmár főhóhé
rok pribékjei még arra sem törekedtek, 
hogy működésük nyomai láthatatlanok 
maradjanak. Az ő fölhatalmazásaikat nem 
korlátozta semmiféle törvény.

Matkót minden eszközzel vallomásra 
akarták bírni, de ez a sziklaszilárd hitű 
ember nem vallott — szóba sem állt hó
héraival.

Tíz napon át tartott ez az egyenlőtlen 
küzdelem, mely Matko erkölcsi győzel
mével és fizikai halálával végződött. Szel
leme ellenállt, de testének ereje embe
rien véges volt.

1941. október 31-én hulláját a Sárga 
Ház folyosójának mocskos kövezetére 
dobták. Egyik hóhéra, Csizmár Sándor, 
belerúgott. „Szimulál!” — ordította, pe
dig Matko már holtan hevert előtte.

A Sárga Ház megkínzott lakóival Ba- 
lázsevics Viktória közölte a tragikus hírt. 
Ő látta meg elsőként Matko ho lttesté t. . .



„Matko már nem él" — suttogták egy
másnak a csendőrök között törökülésben 
ülő, agyongyötört emberek.

A mozgalom e nagyszerű emberét 
nem állíthatták bíróság elé, nem hurcol
hatták a bitófa alá, mint Mayer Ottmárt 
és társait. Ő már életében legenda volt, 
halálával: ahogy ő halt meg, eszmény- 
nyé magasztosult.

Holttestét másnap kiadták családjá
nak. „Szívszélhűdés ölte meg” — közöl
ték velük a hóhérok.

November 2-án, a bajai úti temetőben 
a család jelenlétében temették el. A te
metésen a nyomozók is megjelentek.

A halott Matkót is még veszedelmes 
ellenségnek tartották.

A temetőben tartóztatták le öccsét, 
Antunt a detektívek.

Matko még négy esztendőt pihent a 
bajai temetőszéli sírban.

1945 őszén a hősi halottak közös, A 
fasizmus áldozatainak terén megásott 
sírjában hántolták el.

Most utolsó és végső nyugvóhelyén, 
a Roksandió-emlékmű sírkamrájában pi
hen. A sírkamra vasajtajától balra, bronz
ból kiöntött betűkkel van kiírva a neve: 
MATKO VUKOVIĆ.

Akik ismerték, akik együtt harcoltak 
vele, azoknak lángoló betűkkel vésődött 
szívükbe ez a név: M A T K O .

Az írás elején említett három mell
szobor egyike sem ábrázol hivatalosan 
elismert néphősöket. Az emléküket őr



ző művek méreteikben, minőségükben is 
túl szerények.

Mi, akik ismertük életüket és forra
dalmi munkásságukat, mégis igazi nép
hősökként tiszteljük őket és lelkűnkben 
állítunk hozzájuk méltó emlékművet.

Ezt a bennünk még élő emléket és 
tiszteletet kötelességünk átadni az utá
nunk jövő nemzedékeknek.

E szerény könyvecske megírására is 
ez a szándék vezérelt.
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23. K o I o z s i Tibor
ERZSÉBETLAKTÓL A MAGLAJIG 
(Kizur István forradalmi életútja)



24. P e i k o v i c s  Kálmán
ÁPRILISTÓL NOVEMBERIG 
(Szabadka, 1941)

25. U r b á n János
HALALTÉPETT ÉLET
(Bakos Kálmán, a forradalmár)

26. L é v a y Endre
EGY NEMZEDÉK ELINDUL 
(A szabadkai fiatalok harcos évei 
— 1931—1940)

27. I v á n y i István
VISSZAEMLÉKEZÉSEIM 
ÉLETEM FOLYASARA 
(önéletrajz)

28. G a j d o s  Tibor
A SZIKLAEMBER 
(Matko Vuković életútja)
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É L E T J E L  K Ö N Y V E K

1. C s é p e  Imre
HATARDOMB
(Vallomások)

2. K o I o z s I Tibor
SZABADKAI SAJTÓ 
(1848— 1919)

3. P á l i n k á s  József
SZABADKA NÉPOKTATÁSA 
(1687— 1918)

4. L a t á k István
VASKOSZORÚ 
(Lírai emlékezések)

5. C s á t h  G é z a
ÍRÁSOK AZ ÉLET JO 
ÉS ROSSZ DOLGAIRÓL 
(Kritikák, cikkek, karcolatok)

É V K Ö N Y V E K

ÉLETJEL 1. (1958— 1967) 

ÉLETJEL 2. (1967— 1972)
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E L Ő K É S Z Ü L E T B E N

K á z m é r Ernő
LEVELEK SZIRMAI KAROLYHOZ 
(1933— 1940)

S z e k e r e s  László
SZABADKAI HELYNEVEK

P e t k o v i c s  Kálmán
A KÉRDŐJELES EMBER 
(Dokumentumriport)

V i r á g  Ágnes
SKARLÁT LEVÉL 
(Verseskötet)

G a j d o s  Tibor 
EMLÉKVÁR 
(Regény)

B r e n n e r János
LIFKA SÁNDOR MUNKÁSSÁGA
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is . Többször le ta r tó z ta ttá k , r é t - 
te n e te s e n  m e gk in o z tá k , e l is  
í té lté k . H ó h é ra i m in d e n t e lk ö 
ve tte k , hogy m e g tö rjé k , de  ez 
e g y e tle n  e se tb en  sem  s ik e rü lt ,  
m ég H o rth y  h írh e d t k é m e lh á r í
tó in a k  sem . M a tk o  V u k o v ić  a 
szabadka i Sárga Ház k inp a d án  
é le té t á ld o z ta  a fa s izm u s  e lle 
n i harcban.

A  s z ik la s z ilá rd  m a ga ta rtású  
fo rra d a lm á r im m á r legendás  
a la k ja  m a is  é l a köz tuda tban . 
K ü zd e lm e s  é le tú t já n a k  o ly  gyö t-  
re lm e s , s m é g is  m e g re n d íth e -  
te t le n  e rő t tü k rö ző  szakasza i 
v o lta k , m e ly e k  d rám ába  il lő e k ,  
s oda is  k ívánkoznak, hogy a 
sz ínpadon  is  m e g ö rö k íts é k  az 
e m b e r fe le t t i  á ld o z a to k a t és h ő 
s i te t te k e t k ö v e te lő  tö r té n e lm i  
é veke t.

G a jdo s  T ib o r  A sziklaem ber 
c ím ű  m unká ja  M a tk o  V u k o v ić  
é le tú t já t  v e t í t i  e lé n k  o lya n  
ré s z le te k  fe ltá rá s á v a l, a m e lye k  
m in d e n  o lv a s ó  szám ára  ú j é l
m é n y t je le n te n e k . U gyanakkor  
ez a k is  k ö n yv  é rté k e s  fo r 
rá s m u n k á t je le n t  m ind a zo k  szá
m ára, a k ik  az e lk ö v e tk e z ő  é v e k 
ben a szabadka i m unká sm o z
ga lo m  te lje s e b b  igé n yű  tö r té 
n e té n e k  m e g írá sá ra  v á lla lk o z 
nak.




