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A  ju g o s z lá v ia i m u n k á s 
m o z g a lo m  h ő s i k o rs z a k a i 
o ly a n  s zé les e n  h ö m p ö ly g ő k ,  
h o g y  á tö le l ik  az egész  o r 
s zá g o t és a n a g y  t ö r té n e lm i  
p i lla n a to k  id e jé n  a v ilá g  
m u n k á s m o z g a lm á v a l n e m  
e g y  é r in tk e z é s i p o n to n  ta 
lá lk o z ta k  s e g y e s ü lte k . A 
fo r r a d a lm i  g o n d o la t  v a la h o l  
v a la m ik o r  k ip a t ta n t  és a 
m o z g a lo m  h ív e , h a rco s a , 
e lh iv a to t t ja  ú t já n  ju t o t t  e l 
m in d ig  oda, a h o l e n n e k  a 
s z a k a d a tla n u l t e r je d ő  g o n 
d o la tn a k  é r le lő  e r e jé t  v á r 
tá k .

'V a jd a s á gb a n  n e m  e gy  
k im a g a s ló  h a rco s a , h o r d o 
z ó ja  v o l t  a fo r r a d a lm i  g o n 
d o la tn a k  s e n n e k  te lje s  k i -  
lo m b o s o d á s i k o rs z a k á b a n  a 
n é p fö ls z a b a d ító  h a rc n a k . A 
b á n á ti E rz s é b e t la k b ó l i ly e n  
f o r r ó  ih le te t ts é g g e l in d u lt  e l 
tö b b  m in t  e g y  e m b e r ö l tő 
v e l  e z e lő t t  K iz u r  Is tv á n  a 
va sa sok  s z ív ó s s á g á v a l, a 
p r o le tá r o k  m e g in g a th a ta t 
la n  h i té v e l  és s z ilá rd  a k a 
r a te r e jé v e l,  a m e ly e t  s e m  a 
k iz s á k m á n y o lo k , sem  az ő 
k iv á lts á g a ik a t — p e rs ze  
m in d ig  a **•re n d •» n e v é b e n  
— ő r z ő  v é re s  k e z ü e k  soha  
n e m  tu d ta k  m e g tö r n i.  E l in 
d u lt  az is m e re t le n  b á n á ti 
k is  fa lu b ó l  S za b a d k á n  át, 
és a le g k ü z d e lm e s e b b  u ta 
k o n  á t a n é p fe ls z a b a d itó  
h á b o rú  b o s z n ia i n a g y  ü tk ö -
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Ez a könyv háromszáz számozott pél
dányban készült a szerző aláírásával.

szám

VSZAT oktatás-, tudomány- és művelődésügyi 
titkárságának 413 — 43/1973. II. 7. sz. alatti vé
leményezése alapján mentes az általános for- 
!gállhi ádó'áLól.

A  Szabadkai Munkásegyetem kiadása
Pannónia Grafikai Műintézet nyomása — Szabadka



Ez a Kizur-monográfia megjelent 
már folytatásokban a 7 Nap hasábjain. 
A hetilapban való megjelenés afféle el
lenőrző próba is volt. Az olvasók kö
zött akadtak olyanok is, akiknek volt 
valami hozzátennivalójuk, valamit 
másképpen tudtak. A monográfia írója 
figyelembe vette helytálló észrevételei
ket, javításokat, pótlásokat, törléseket 
eszközölt, s így, némileg módosított for
májában kerül most könyv alakban is 
az olvasók elé a sok kutatást igénybe 
vett munka, hogy forradalmi mozgal
munk egyik kimagasló és jellegzetes 
alakjának szavakba formált emlékmű
vet állítson — eljövendő nemzedékek 
előtti tanúságtétel végett.





EGY UTCA ÉS EGY ÉLETÜT

Szabadkán, a kertvárosban, a Kizur 
István utcában lakom. És van ebben 
a városban ©gy iskola is, mely szintén 
Kizur István nevét viseli. Nem ismer
tem személyesen ezt a megalkuvást 
nem ismerő forradalmárt, de azért 
mégis megkísérlem maga elé idézni az 
arcát. Akik ismerték, azt mondják, ne 
gondoljak a társadalmi szervezetek épü
lete előtt, Lazar Nešić és Matko Vuko- 
vić társaságában álló kis mellszobrára, 
mert túlságosan gyerekes arcot sugá
roz felém. Ez az arc pedig nem jellem
ző rá. Valaki körülbelül így írta le 
előttem: zömök ember volt, akinek 
egész lényén a feje dominált; karak
tert sugárzó homlok, erős szemöldök, 
hosszú szempiíllák, és rendkívül szug- 
gesztív tekintetű barna szem, vaskos, 
sűrű bajuszára pedig magiam is emlék
szem az újságokban megjelent fényké
pekről. Nevezetes bajusz, mert partizán 
korában, 1941-ben ez a férfidísz adta 
meg fedőnevét is a szabadságért küz
dők soraiban: Brka. Aztán mesélitek 
azt is, hogy amikor beszélni kezdett, 
valami forróság töltötte el egész lé



nyét, szava erőteljessé vált, és valóság
gal lángokat lövelt maga körül. Szug- 
gesztív tefkintert« is lángolt. És mind
járt hozzátették azt is, hogy éppen ez 
a benne feszülő nagy-nagy energia se
gítette át a legnagyobb nehézségeken, 
még olyanokon is, amelyek legyőzésé
hez pedig hiányzott az iskolai képzett
sége.

Kovács volt a mestersége, de ami
kor a rendőrség üldözése miatt nem 
•kapott állást, megtanult varrni, kézi
munkázni felesége varrodájában, s azt 
mondják, olyan szépen dolgozoitt, hogy 
a legügyesebb varrólány is megirigyel
hette. Pedig amikor először kezébe vet
te a nehéz kalapács után a vaskos uj- 
jai között szdnte elvesző csöppnyi var
rótűt, hatalmas verejtékcseppek gör
dültek végig a/rcán a nagy erőfeszítés
től. És megtanult gyékénytalpat fonni 
kukoricacsuhéból, hogy ne legyen te
her édesanyja és nővérei nyalkán, mi
kor a hatósági kényszer visszaparan
csolta a szülői házba, a bánáti Ele
mérre.

Lényéhez — úgy mondják — hozzá
tartozott egy rövid, kopott, sárgásbarna 
bőrkabát is. Ebben járt mindig, s ez 
különösen jellegzetessé tette megjele
nését. Még ebből a kopott kabátból is 
erély és határozottság sugárzott. Kizur 
István képtelen vdlt a/rra, hogy vala
mit félkézzel csináljon. Ha szembe kel
lett szállni a hatalommal, hát kiált min
den tétovázás nélkül. Lukács Gyula 
emlékszik egy villanásnyi jelenetre 
1936-ból, a mezőgazdasági munkások



sztrájkja idejéből. A munkások föl tar
tóztatott tömege ott tanyázott a tűzol
tólaktanya közelében, a régi ócskapi
acon. Ott volt közöttük Kizur István 
és Ma*tko Vufcović is. Akkor egy gép
kocsi állt meg a tömeg elotit. Turanov 
rendőrkapitány szállt ki belőle egy 
rendőrbiztossail, és megindult a sztráj- 
kolók felé. Kizur egyszerre csak fedhe- 
vülten előtte termett, kifesszítebte mel
lét, mintha csak a gondjaira bízott em
bereket védené.

— Olyan parázs volt a (hangulat — 
emlékszik vissza Liíkács Gyula —, hogy 
Turanov rendőrkapitány jobbnak látta 
visszavonulni a szürke kocsi belsejébe, 
és elhajtani.

De ez csaik együk oldala az érem
nek. A másikon egy kötegnyi, Mitro- 
vicáról, a fegyházból kicsempészett le
vél, amit felesége, Eta őrizget ma is 
egy nagy borítékban. Apró, bolhabetűfc- 
kel teleírt lapdk, mert a fegyház falai 
mögött (takarékoskodni kelllett a titkos 
levélírásra felhasználható papírdara
bokkal. Szinte elképzelhetetlen, hogy a 
kovács Kizur István vethette papírra 
ezeket az apró betűs sorokat; a ko
vács Kizur István, a'ki jóformán még a 
betűk alakját sem tanulhatta meg az 
iskolában. De hát akkor megint a var
roda jut az eszembe Az a kovács, aki 
megtanulja még azt is, hogy miképpen 
kell felszegni a muszlint (és nagyon 
szépen csinálta!), aiki a f  egyházban 
Szervó Mihálytól megtanulta a szabá
szatot is, miért ne tudna ilyen bolha- 
betűket írni?! És miért ne tudna ezek



kel a bolhiabetűikkel gyöngéd házastár
si szavakat papírra vetni?!

Ugyan, mi is van ezekben az apró 
betűs levelekben? Csak egy-két kisebb 
idézetet hallottam belőlük — a feleség 
felolvasáséiban... »Tudod, ezek inkább 
csak olyan családi ügyek, nem sok kö
zük van a forradalmárhoz« — mente
getőzött Kizur né Hedrich Eta, a Spa
nyolországban hősi halált halt forra
dalmár húga és a boszniai hegyek kö
zött elesett másik forradalmár felesé
ge. Hát — bevallom — én valami töb
bet is hallottam ezekből az idézetekből, 
nem csupán ia férj, az apa hangját. Az 
ember hangját is. Az ember hangját is, 
aki hajlandó szembenézni nem csupán 
a rendőrkapitány szúrós szemével, de 
olyan hétköznapi érzésekkel is, mint 
amilyen >a házastársi ragaszkodás. Ta
lán egyszer, sok év múlva, ha már nem 
kell félni attól, hogy (túlságosan is sze
mélyi vonatkozású kérdéseket bolyga
tunk, bizonyára érdemes lesz erről az 
oldaláról is közelebbről megismerkedni 
a forradalmárral, aki egy régi-régi idő
ben hajlandó volt lemondani minden 
egyéni érzelem kinyilvánításáról, talán 
annak a ma már tarthatatlan egykori 
felfogásnak a kényszerítésére, amelyet 
fenntartás nélkül ő maga is vallott, 
hogy az előretekintő forradalmárnak 
nem szabad sohasem elérzékenyülnie.

Most — lemondva e levelek átbön
gészéséről — csupán azt kívánom le
szögezni, hogy Kizur István le tudott 
mondani a gyöngédségről is, mint sok
sok másról ebben az életben. Hihetet



len akaratereje volt. Fegyelmezni tud
ta magát minden tekintetben. Amit el
határozott, azt véghez is vitte. Az ő 
szótárában nem 'létezett az a szó, hogy 
»nem lehet«. Jó néhány évvel a halála 
után, 1947 táján, amikor Paško Romac 
először találkozott feleségével, Etával, 
így emlékezett vissza Kizur Istvánra: 
»Mindannyian nagyon szerettük. Olyan 
erő volt benne, ihogy az már nem is 
emberi.«

Most, hogy belefogtam az emlékek 
idézésébe, nézem az utca elején a K i
zur István nevét őrző kis fehér betűs 
kék táblát, és egy kicsit sajnálom, hogy 
ez a tábla csak egészen véletlenül ke
rült ebbe a városrészbe. Mert Kizur 
István sohasem lakott a kertvárosban. 
Az az életűt, amely egy kis bánáti fa
luban, Erzsébetlakon, azaz szerbhorvát 
nevén Belő Blaiton indult el, és a bosz
niai Rlagaj falucska felett, a Maglaj 
hegy oldalában ért véget, nem érintet
te szorosan a kertvárost. Vajon nem 
volna szebb, ha azoknak az utcáknak 
valamelyike őrizné a forradalmár ne
vét, ahol ő maga is élt és dolgozott?! 
Hiszen lett volna választék bőven: K i
zur Istvánnak volt néhány lakása Sza
badkán. Először — még Đuro Pucar- 
ral együtt — valahol a gubógyár kör
nyékén lakott, a pesti vasút közelében. 
Aztán, amikor házasságra Üé$pett Hed- 
rich Etával, ott laktak a sétaerdő felé 
vezető utcákat összekötő utcácskában, 
a Vinkovci utcában. Aztán következett 
a Frangepán utoa 20., Jakša Damjanov 
háza, ahol későíbb a Népszavát is szer



késztették. És újabb hurcoflkodás: ez
úttal a Zágrábi utcába, a murikásottr 
hon közelébe, és végül az egykori 
Trumbić, ma Petőfi utcába, az And- 
rássy-házba, -a park közelében. Persze 
nem valami fényes lakások. A Kizur 
családnak mindig csak udvari lakás ju
tott, néha bizony kissé nedves faliak
kal. Két (kis szoba, s benne a varroda 
is, amelyben mindig dolgozott néhány 
tanullólány, alkik rendszerint hajlandó
nak mutatkoztak a mozgialommak tett 
kisebb-nagyobb szolgálatokra, anélkül, 
hogy tudták volna, mi is a jelentősége 
annak, hogy egy-egy csomagot vagy 
üzenetet továbbítanak.

De hát talán túlságosan is elidőzök 
az ilyen apró, jelentéktelen részleteik 
mellett, holott én Kizur István életút
ját szeretném megírni. Tudom, hézagos 
lesz ez az életút. Hiába bújtam hete
ken át a levéltári aktákat és a régi 
újságokat, hiába lapozgattam a régi 
könyvekben, és hiába beszélgettem sok
sok régi mozgalmi emibeirel, akik ott 
voltak valaha Kizur István közelében: 
b szakszervezétben, a röpcédulák osz
togatása közben, a sztrájkok szervezé
sében — és a börtön falai közt is! Hi
ába, mert úgy tapasztaltam, hogy még 
a papírnak sem 'lehet egészen hinni. A 
könyvek adatai nem mindig egyeznek 
a valósággal, a rendőrségi és bírósági 
jegyzőkönyvek természetesen nem te
kinthetők egészen megbízható tanúnak, 
az újságok nem jegyezték fel mindent, 
s amit fél jegyeztek, azt is csak a saját 
szájúik íze szerint, az embereik emlé-



keze te pedig nagyon messze van a mo
dem komputerek teljesítményétől: ösz- 
szekevered nek az időpontok, és átte
kinthetetlenné válnak az események. 
Mindezt azoníban vállalnia kell annak, 
aki egy ilyen életutat alkar felidézni. 
Vállalom hát én is, s ahol végképpen 
nem tudom összeegyeztetni a dolgokat, 
ott esetleg több változatot is közlök. 
Remélem, csak közöttük lesz az igazi is.

CSŐSZ, PARÁDÉSKOCSIS, 
CSORDÁS

Kizur Márton és családja a bánáti 
Erzsébetlakon élt a század elején. Kis 
falucska ez az Brzsébotlak, azaz Belő 
BQato. Nem találtam a menetrendben, 
mert nincs vasútja, nem szerepel a vi
lágatlaszban, és nincs benne a zágrábi 
Jugoszláv Lexikográfiai Intézet által 
kiadott, nyolc kötetes műben, az En- 
ciklopedija Jugoslavije köteteiben sem. 
Azért mégis ráakadtam vallahol: az 
1894-ben megjelent Pallas lexikonban, 
de itt is mindössze három sor jelzi, 
hogy Erzsébetiaik nagyközség Torontál 
vármegye nagybec&kereki járásában, 
1507 tót, magyar, német és bolgár la
kossal. Itt, ebben a kis falucskában szü
letett Kizur István, 1904. január 6-án.

Nem az első gyerek volt a család
ban, de az utolsó sem. Amikor ő a vi
lágra jött, már két gyermeke volt K i
zur Mártonnak és feleségének, született



Juhász Ilonának: a nála hat évvel idő
sebb Mária és a három évvel idősebb 
Márton, aki később egészen fiatalon, 
huszonegy éves korában -tragikus kö
rülmények között fejezte be életét: be
lefulladt -a Tiszába. De Istvánnal még 
nem ért véget a sor. Három évvel utá
na született Mihály, utána Erzsébet, 
majd végül András, aki aztán a későb
biekben szintén Szabadkára került 
inasnak, mint ifjú, maga is bekapcso
lódott a munkásmozgalomba, és István 
bátyjával együtt került 1937-ben a 
belgrádi államvédelmi bíróság elé is.

A Kizur családban persze nem volt 
luxuscikk a gyerek. Az apa cseléd volt, 
az uras ág o«k tói kapott hol ilyen, hol 
olyan munkát, de mindig sovány bért. 
Volt pairádéskocsis, volt csordás, fejős, 
kommenciós, és vdlt csősz is. S mert 
a kapott bér nem vollt elég, egyre igye
kezett volna más helyet ta'Iálni. 1908 
körül, alig négy esztendővel István szü
letése után még Erzsébetlakot is ott
hagyta, gróf Paliaitinus birtokával 
együtt, s elment Elemér környékére az 
ottani uraságokhoz, szerencsét próbál
ni. Először Papp Ernő és Géza földes
uraknál volt kommenciós, aztán Dániel 
Tibor bárónál vállalt munkát mint 
csősz. A fiatalabb Kizur lánynál, Er
zsébetnél, aki ma Szabadkán él, kinit 
a kertváros szélén, jelenlegi férjével, 
Kempl Antallal, néhány régi fénykép- 
nagyítással együtt ma is megvan még 
az a régi, meggyfából készült, csomó
ban végződő csaszbot, amellyel idősb



Kizur Márton annalk idején, úgy hat
van esztendővel ezelőtt ia határt jánta.

Gsaszbot? ... A  csőszköd és egy ki
csit talán erőt, magabiztosságot is je
lent. És Kizur Márton valóban szigorú 
ember volt. Csalk hát -az a kérdés, hogy 
ki felé is irányiul ez a szigorúság. K i
zur Márton a családja felé volt szigo
rú. S ez részben persze érthető iis: ő 
maga nem győzött elég kenyeret keres
ni egy nagy asaládnak. Beteges ember 
is volt. Amikor min't szanitéc Komá
romban és Debrecenben szolgált, a fe
lesége kérvényezte, hogy betegsége mi
att szereljék le, mentsék fel a 'katonai 
szolgálat alól. Kétoldali sérve volt, lá
nya úgy emlékszik vissza, tán lóra 
akart egyszer felugrani, úgy szerezte. 
Aztán meg gyomorbetegség kínozta. 
Nem is húzlta sokáig, már 1925-ben el
távozott az élők sorából, alig egy esz
tendővel azután, hogy fia, István ott
hagyta Bánátot és átköltözött Szabad
kára.

Mondom, szigorú ember volt Kizur 
Márton — a családja iránt szigorú. S 
ha már ő képtelen volt (gondoskodni a 
niaigy család megélhetéséről, hát úgy 
igyekezett segíteni magán, ahogy tu
dott. A gyerekeit is befogta: csordás
nak, a lányokat itatáshoz, vízhúzáshoz 
és minden munkára, amire csak futot
ta az erejükből. És szigorú volt akkor, 
amikor látta, hogy István fia valamifé
le füzeteket, könyveket búj még a csor
da őrzése köziben is. ö  maga békésen



tűrte <a cselédsorsot, s eszébe sem ju
tott lázadozni ellene. Fia, István, nem 
tőle örökölte a .magasabbra vágyást, in
kább írástudatlan anyjától, aki ugyan 
maga nem ismerte a 'betűiket, de kis 
megtakarított pénzecskéjéből mindig 
rászánt valamicskét arra, hogy köny
veket, füzetes regényéket vásároljon 
betűéhes fia számára, s aiki még asz
tali citerát is hozatott >a messzi Ljub
ljanából, hogy kielégíthesse Márton 
fia zenélő kedvét. Idősebb Kizur Már
ton viszont ismerte a betűt, de nem 
becsülte, fölösleges fényűzésnek 'tartot
ta, meg a munka akadályának. Mert 
ha a pásztor olvas, tilosba mennek a 
tehenek, s a ikárt meg kell fizetni. Szid
ta is, csúfolta is fiát taz olvasásért: »0, 
te (könyvmoly, te Könyves Kálmán!« 
Mert volt oitt a könyveik között egy 
Könyves Kálmánról -szóló is.

Akikor már beköltöztek a tanyákról 
Elemérre, s hajnalonként együtt haj
totta ki a falu teheneit legelni apa és 
két fia, az ifjabb Márton és István. 
Fújták a tülköt, és végigdurrogtatták a 
falu utcáit a karikás ostorral. Ez a 
nagy durrogtatás nem tetszett a községi 
bíró fiának, aki éppen házuk elejét 
söprögette — írja Lévay Endre, az idő
közben szintén Szabadkára költözött 
Kizür Mártonné szavait idézve. — Nem 
tetszett a községi bíró fiának, »fölkap
ta a söprűt, s mint aki a kanászt sem
mibe veszi, belecsapott vele a fiam sze
mébe. Az én Pistám nem volt pipogya



gyerek. Neki se kellett több. Hátrálé
pett egyet, megforgatta feje fölött a ka
rikást, és úgy a nyaka közé vágott a 
bírógyereknek, hogy még a rafia is be
csapódott a szemibe«.

Nosza, lett is hadd el hadd. »Este, 
amikor megjött az apja, mindjárt a 
gyereket kereste... »Hol az a gyerek?«
— kérdezte tőlem. — »Megvakította a 
bíró fiá t.. .  No, de majd ellátom én a 
baját«.

Hogy a kis István mégis megúszta 
ép bőrrel, az csak anyjának köszönhe
tő. Nem természetes-e, hogy a sorsába 
belenyugodni nem tudó fiú sokáig nagy 
haraggal gondolt a cselédsorsba »béké
sen belen yugvó apjára? Sehogy sem 
tudta néki megbocsátani, hogy tiszte- 
leitet akart ráparancsolni az urak iránt. 
Kemény, akaratos, könnyen hevülő volt 
már fiatal korában is. Anyja nem egy
szer mondogatta neki: »Te, ha tűzre 
tennének, elaludna tőled az a tűz«. Ez 
a csupatűz, könnyen hevülő gyerek 
csak jóval később, a munkásmozgalom
ba bekapcsolódva, tudja — ha megbo
csátani nem is, de némileg megérteni 
öreg, beteges apja befelé tekintő zord 
szigorát és az urak felé megalázkodó 
belenyugvását.

De hát akkor még a teheneket haj
tották ki minden reggel, s kint a le
gelőn ihánunan három felé, letelepedtek 
a fűbe, s akikor élőkerüLt a magával 
hozott füzet vagy könyv, és hajlandó 
volt megfeledkezni a békésen legelő 
tehenekről is.



ANYJA ÁGYA SZÉLÉN OLVASOTT

Persze senki se gondolja, hogy ol
vasmányai között valami nagy irodal
mi értékű könyveiket lehetett találni. 
A könyveket, füzeteket mindig anyja 
vette, s ő még olvasni sem tudott, nem
hogy megválogathatta volna a könyve
ket. Volt ott füzetes regény, Rózsa Sán
dorról, Niok Oarterről, a jeles detek- 
tívről, egy regénynek valami Genové
va volt a hőse, egy másiknak valami 
Rébeka, a harmadiknak Könyves Kál
mán, a király. Vegyes, megválogatat- 
l»an halmaz,... de betű, mely a kis 
csordásgyereket kiragadta a tespedésbe 
süppedő mindennapokból, és résziben 
pótolta azt, amit a kis István a körül
mények kényszerítő hatására elmu
lasztott az iskolában.

Mit is mondott az édesanyja?
— Kanász volt, mint a többi gye

rek, de arra akkor nem futotta az idő
ből, hogy iskolába járjon. Én, igazy írás- 
tudatlan voltam, de azért mindig azt 
akartam, hogy a fiam tanuljon meg 
írni, olvasni. Amikor benn jártam Becs
kerekenvettem  neki könyveket, s 
azokból tanult meg írni, olvasni... Na
gyon nehéz volt így ... Később heten
ként kétszer járt ismétlő iskolába, iga
zán ott tanulta meg a betűvetést.«

így az anyja. Az apja meg tiltotta 
az olvasást: »Nem pap lesz (belőled!« ö  
csak a kicsinyke búzát és kukoricát ér
tékelte, amit a tehenek őrzéséért, a 
csordáskodáséiit kapott: egy tehén után



hét-nyolc 'ki'ló íbúzát, mintegy három 
ki'ló kukoricát. Volt ott vagy ötszáz te
hén. ötszázszor hét-nyollc kiló búza, 
ötszázszor három 'kiló kukorica! Ami 
kellett kenyérnek, azt meghagyták, a 
többit eladták, hogy egy kis ruhane
műt és egyebet is 'vehessenek, ami kell 
még a házihoz. Hizlaltak egy-két disz
nót is minden évben. Nem »jobb, és nem 
rosszabb élet, mint amilyent ezer és 
ezer más falusi szegény csialád élt. A 
megszokott nyomorúság, -amiből egyik 
menekülni akart, a másiik ragaszkodott 
hozzá, mintha más élet nem is létezne 
a földön. Fiú és apja ... S aki az egyen
súlyt tartotta közöttük: az írástudatlan, 
de nyitott szemű anya.

Később, amikor már felhagytak a 
ösordásélettel, s az apa csőszmunkát 
vállalt, a két fiú meg tán béreskedett 
egy darabig, Kizur Márton rendszerint 
csalk hajnalban vetődött haza a határ
ból. Akikor még közelebb került egy
máshoz anya és fia.

— Pisfta idegenkedett a társaságba 
járástól — meséli a húga, Erzsébet. — 
Ha elment is néha, leginkább gyorsan 
hazajött. Akkor leült a mama ágya 
szélére, és felolvasott neki.

De hát élhet így egy tizenhét éves 
fiú? Kizur Márton életét élje a fia is? 
Pár kiló búzákért, pár kiló kukoricá
kért — a szabadulás minden reménye 
nélkül? A fiatalok közül, akik társa
ságiba jártak, sokan jobb ruhákat sze
reztek, öltözködtek, költekeztek is egy 
kicsit? Hogyan lehetne hát szabadulni



eJbböl a megáporodott légkörből? És 
megszületett a nagy elhatározás: el
megy Inasnak — Becskerekre. Tizenhét 
éves korában. Fizetés nélkül. Mert az 
inasoknak nem fizettek akkor.

Persze, könnyű ezt így elmondani. 
De hát hogy is /történt valójában? Az 
apa persze ellenezte, sőt határozottan 
megtiltotta. Kizur Márton szerint nem 
szabad és nem is lehet kitömi ebből 
az életformából. Ott volt azonban 
megint az anya. Az anya, aki betűt is 
vásárolt a fiának, aki citerát hozatott 
Ljubljanából a nagyabbiknak, s aki se
gített abban is, hogy a tizenhét éves 
Pista megszökhessen — egy új életbe. 
Jolbb lesz, szebb lesz majd ez az élet? 
Ki tudja így előre? Lehet, hogy még 
sanyarúbb is? De harcos élet, a válto
zatlanban megnyugodni nem tudó és 
nem is akaró élet. Tartalmasabb élet!

Volt Bec&kereken egy Faust (vagy 
talán Fanez?) nevű kazánkovács. Az 
befogadta tanulónak. Nem volt egye
dül, hárman voltak inasok, köztük egy 
másik eleméri fiú is, Matus Henrik. 
Egy kis padlásszofoában aludtak, és 
szokás szerint a mester kosztolta őket. 
Kell-e külön mesélni a régi inasélet- 
ről? Hiszen tán minden inas élete egy
forma: egy kis szakmatanulás, azitán 
mosogatás, takarítás, az udvar tiszto
gatása. ö  volt a legfiatalabb, a többiek 
már rafináltabbak, tapasztaltabbak — 
és főleg vásottaibbak. Egyszer arra biz
tatták, hogy törjön össze néhány be- 
főttesüveget, hadd jusson nekik is egy



kis dunszit. S mert nem volt rá haj
landó, hált este szétszedték a vaságyát, 
éppen csak hogy összeillesztették az
után, s amikor lefeküdt, összerogyott 
alatta. De hát mindez hozzátartozott a 
régi inasélethez. S mert nem volt olyan, 
mint a -többi, mestere csakhamar meg
szerette. Mikíor Kizurné egyszer fölke
reste, dicsekedve mesélte néki:

— Nekem még ilyen jó inasom nem 
vo lt...

Azért persze nem szakadt meg a 
kapcsolat a Beoskereken tanuló inas- 
gyereik és a család között. Hol az any
ja, hol a nővére, vagy a húga vitte 
hozzá a lisztet, meg egy kis hazai ha- 
rapnivalót, és cipelte haza a szennyest
— persze csak úgy gyadogszerrel, mert 
egyrészt akkor még elég ritkán jártak 
a vonatok, másrészt meg a vonat pénz
be került. £s elvégre nem olyan sok 
az a mintegy hót kilométer Elemér és 
Becskerek között. Máskor meg ő láto
gatott haza vendégségbe, s nagy volt 
az öröm a családban.

— Tudja, Piáta oszlop volt a mi há
zunkban — emlékszik vissza a húga.
— Amikor hazajött, mi kisebbek kö
rülfogtuk, let eleped tűnik mellé, s ő akár 
órák hosszat is mesélt inas életéről, mi 
meg tátott szájjal hallgattuk, hogy 
mindig éhes, mert olyan keveset kap
nak enni, meg hogy amikor leülnek az 
éltei mellé, még csalk a kormos kezüket 
sem mossák meg, merthogy a korom az 
már nem is piszok, hiszen abban már 
elégték a bacilusok.



SZABADKÁN 
A VASÜTI MŰHELYBEN

De az ánasévefc sem tartanak örök
ké. A fósmasból lett segéd kiröppen a 
világba, és helyét keresi. Egy lélegzet- 
nyi megálló Bácskában Monavica. Az 
élet ugyan itt sem jobb, s amikor egy
szer hazalátogalt, legyintve panaszolja 
anyjának: »Semmit sem kaptam vacso
rára, csaík salátát«. De hát ez is jó ed
zés a későbbi éveikre, a hosszú, munka 
nélküli esztendőkre, amikor majd fele
sége eltartottjának kell éreznie magát. 
Moravioa... Osupán egy kis megálló
hely, s aztán a katonaság, és aztán 
Szabadka...

1924-et írbak akkor...
A nagy vasutassztrájk és a szabad

kai Zélić-{felkelés hullámai már elcsi
tultak. Azazhogy nem is egészen... 
Mert igaz ugyan, hogy a tizennyolc 
nyárfia eltűnt abban az értelemben, 
amelyben égre törő felkiáltójelüket 
meg akarták hamisítani, azaz a moz
galomnak magyar irredentöa megmoz
dulássá nyilvánítása értelmében, vi
szont itt volt az Obznana, amelyet 1920. 
december 29-én hozott meg a kormány, 
furcsa módon ezzel is beismerve, hogy 
a tizennyolc nyárfa mozgalma esetében 
sem egy irredenba csoport ellen kel
lett felvenni a harcolt, hanem az elé
gedetlen munkásosztály ellen, hiszen az 
Obznanát éppen az válttotta ki, hogy az 
1920. november 28-i alkiotmányozó nem
zetgyűlési választásokon a kommunista



párt mintegy kétszázezer szavazatot 
kapott, 58 képviselői helyeit szerzett a 
parlamentben, és ezzel olyan erővé vált, 
amelyet semmi esetre sem lehetett fi
gyelmen kívül hagyni. S minthogy ép
pen az Obzniana az elkeseredés újabb 
hullámát váltotta M, amelynek követ
kezménye voQit az a Sándor régens el
len elkövetett sükerlbeűien merénylet is, 
amelyet az újvidéki Spasoje Stejió ás 
társai, Csáki Lajos, Juhász József és 
még néhányan kíséreltek meg 1921. jú
nius 29-én, abban a hitiben, hogy Sán
dor megölésével véget vethetnek a 
zsarnokságnak, hát a sikertelen me
rénylet után alig egy hónappal, augusz
tus másodikén megszületett a hírhedt 
államvédelmi törvény is, amely a kom
munista- és munkásüldözés tekinteté
iben feltette az i-re a pontot, azaz be
fejezte azt, amit alig fél évvel előbb 
az Obznana élindított.

Ily módon nem csupán az 58 man
dátumot szerzett kommunista párt par
lamenti működését tették lehetetlenné, 
hanem (betiltottak minden kommunista 
szervezkedést, a párthelyiségeket bezár
ták, a baloldali lapok megjelenését 
megtiltották, a párt hatása alatt álló 
szakszervezet munkáját is betiltották, 
elkobozták vagyonát, elíboosáJtották ál
lásúikból azokat, akik a kommunista 
pártot támogatták, és a megindult haj
sza során mintegy tízezer ember került 
rács mögé — 'kommunista, vagy kom- 
munistagyanús múltja mialtt.

A  hatóságok elégedetten dörzsölték 
a kezüket, abban a hitiben, hogy sike



rült végleg lerázniok a kommunizmus 
veszélyét, a munkásság azonban nem 
így gondolta. A  terror ellenére sem. 
Már 1921 szeptemberében jelentkezik 
egy új munkásmozgalmi támaszpont: a 
Független Szakszervezet, és 1922-ben 
már több száz tagja van Szabadkán is. 
A szabadkai fémipari munkások szin
tén már 1922-ben a Független Szak- 
szervezethez kívántak csatlakozni, az
tán mégis meglmaradtak az Általános 
Munkásszövetség keretében, hogy meg
őrizzék csoportjuk akcióegységét. Ami
kor azonban 1923 derekán a Munkás- 
szövetség vezetősége elveltétte a tagok 
követelését, hogy hirdessen sztrájkot, 
a helyi szervezet tagjainak kilencven 
százaléka átlépett a Független Szak- 
szervezetbe, és ott megalakította a fém
munkásak csoportját.

Ide, a fémmunkások csoportjába 
kapcsolódott be hazatérése után a csa
ládfenntartóként csak kilenc hónapig 
katonáskodó Kizur István is, belépve 
a vasúti kocsijavító műhely munkakö
zösségébe.

Nevezetes munkaközösség volt ez a 
vasúti kocsijavító műhely, a mai Bra/tst- 
vo őse. Vladimír Moraéa, aki néhány 
esztendővel ezelőtt megírta a Bratstvo 
történetét, mindenekelőtt azt szögezi le, 
hogy ennek a munkaközösségnek a tör
ténete igen gazdag, aztán így folytatja:

»Egyes események, jelentőségüket 
tekintve, túllépik nemcsak a vasúti 
műhely szűkebb kereteit, hanem Sza
badka város kereteit is. Itt mindenek
előtt a vasutasok nagy sztrájkjára és



mindjárt azután a hatalom átvételének 
fegyveres kísérletére gondolok 1920. 
áprilisában. Egyes munkások legendás
sá váltak, és büszke rájuk nemcsak a 
mi közösségünk, hanem városunk és az 
egész ország is. E fénylő nevek közé 
tartozik mindenekelőtt Ruttai István, a 
„szabadkai felkelés” vezére, Duro Pu- 
car-Stari és Kizur István.«

Érdemes még egy kicsit elidőzni 
Vladimír Mara6a könyve mellett — 
nem csupán azért, mert arról a kör
nyezetről rajzolt képet, amelybe Kizur 
Isltván békerülit a katonaság után, s 
amelyből tulajdonképpen elindult a 
munkásmozgalom tövises útjára, hanem 
talán még inkább azért, mert ez a ko
csijavító műhelyről festett kép egysze
riben kitágul, kitereíbélyesedik, és 
egyetlen munkaközösség helyett egész 
Szabadkát idézi a szemünk elé. Mert hát 
a Bratsitvo emlékkönyve — ha szabad 
így neveznem — nem csupán azt mond
ja el, hogy az egykori kocsijavító mű
helyben, különösen az első években 
igen szigorú katonai fegyelemnek ve
tették alá a munkásokat, s hogy en
nek ellenében csak nyomorúságosán 
alacsony fizetést kaptak, és nem is csu
pán azt, hogy a műhely munkásai — 
magyarok, bunyevácok és szerbek ve
gyesen — /éppen az Obznaina és a.z ál
lamvédelmi (törvény elnyomó és nem
zetiségi gyűlöletet szító légkörében jut
tatták kifejezére leginkább az egymás 
közötti szolidaritást, együttesen harcol
va a jogaikat megcsorbító intézkedések, 
a jogital'anul kiszabott súlyos bümteté-



sek ellen (mert ihiszen szigorú bünte
tés és eQlbocsátás járt iáikkor minden ap
ró-cseprő, úgynevezett vétségért, mond
juk cigarettázásért, vagy éppen a ma
gyar beszédért), hanem ezeken a mun- 
kaközösségii vonatkozásokon túl kitár
ja a kapuit az egyetemes munkásmoz- 
gailom felé, s beszél még a Toistoj ut
cai munkásotthon megnyitásáról is, 
amelynek egyébként <a továbbiakban 
még igen nagy szerepe lesz Kizur Ist
ván életéiben.

Szabadkán a híúszias évek elején igen 
erős volt a munkásmozgalom, s pél
dául az 1920. évi aQkotmányozó nem
zetgyűlési választásokon a szavazatok 
tekintélyes részét megszerezte az ak
kor még legális kommunista párt, no
ha — mint Morača megjegyzi — a ma
gyaroknak nem is voflit szavazati joguk, 
pedig éppen a magyarok közt vdft a 
legtöbb kommunista. Egészen termé
szetszerűen az Obznana és az államvé
delmi törvény sem tudott végett veitni 
a szervezkedésnek, s már 1922-ben meg
alakultak az e>lső illegális pártsejtek, 
és 1925-ben (akkor már itt volt Kizur 
István is!) megalakult a J1KP helyi és 
körzeti bizottsága, valamint a JKISZ 
(azaz a SKOJ) is.

MÁJUSI KABARÉ

Vajon hogyan kapcsolódott be a fa
luról jött Kizur István a városi mun
kásság merőiben más környezetébe, me
rőben más életkörüűményteibe és merő



ben más törékvésedlbe. Igaz, a fiattal 
osordásgyerek már (fellázadt a községi 
bíró fiának fölényeskedő, lenéző visel
kedése éUen, s ennék a lázadásának ki
fejezésit ás adott egy osftorosapással, és 
igaz az is, hogy régóta magáiban hor
dott egy megbékíithetetlen haragos ér
zést, amelyet apja felsőbbség iránti alá
zatossága keltett benne, de háít itt, az 
új környezetiben nem söprűvel csapko
dó bírógyerekek és nem a hagyomá
nyokhoz ragaszkodó, a lealacsonyításba 
szó nélkül belenyugvó apák ellen kel
lett harcolni, 'hanem egy egész rend
szer ellen, amely öbznanával és állam- 
védelmi (törvénnyel igyekezett letörni 
minden ellenkezést, minden ellenállást. 
Hogyan kezdett beleilleszkedni az éle
tet kezdő Kizur István ebbe a kiitere- 
bélyesedett, minőségileg módosuUt harc
ba.

Amikor Szabadkáira éiikezett, és el
foglalta munkahelyét a kocsijavító mű
helyiben, már ott (találta Đuno Puoart, 
az akkor már veterán munkásmozgialmi 
harcosit, ott italállta Boža Nikolićot, s 
azit mondhatjuk, 'hogy velük kettőjük
kel indult el a jövő felé. Ezzel kapcso
latban érdemes elolvasni azt az inter
jút, amelyet Szegedi Jenő készített Đu- 
ro Pucarral még 1959̂ ben.

Đuro Puca-r visszaemlékezései sze
rint a párittevékenység akkorjában fő
leg a szakszervezeti munkában merült 
ki. A vasmunkások szakszervezete elég
gé vegyes volt, s a tagok jó része csak 
azt nézte, hogy lehetőleg ne kerüljön 
összeütközésbe a munkaadókkal, s így



minél többet kereshessen, és minél nyu- 
godtabban (tengethesse életéit. Éveken 
ált a munkásbizalmiak megválasztása 
körül bontakozott ki a legtöbb szak
szervezeti alkció. Ebben a tekintetben 
a vasúti műhely — ellentétben a Fer- 
rurn, vagy a Sever gyárbeli szervezet
tel, ahol a szociáldemökraitálk tartot
ták kezükben az irányítást — aránylag 
jó helyzetben volt, itt nem volt nehéz 
dolga az illegalitásban működő párt
nak, s minden nehézség nélkül jelöl
hették a pánt célkitűzéseinek megfele
lő munkásbizalmit.

Hogyan is kezdődött meg ebben a 
környezetben Kizur István forradalmi 
útja? A visszaemlékezések alapján el
mondhatjuk, hogy D u tö  Pucar vonta 
be őt a szakszervezet és a párt mun
kájába is. Nem sóikkal azután, hogy 
Szabadkára, illetve a vasúti kocsijaví
tó műhelybe került, Đuro Pucarral 
együtt költöztek ’be egy kis 'lakásba 
valahol a gübógyár környékén, a vasút 
mellett. Nem volt ez valami fényűző 
lakás, csupán egy albérleti szoba. Az 
idős háziasszony a konyhában aludt, ők 
ketten pedig a szobáit foglalták el. Ez 
az együttlakás szorosabbra fűzte köz
tük a baráti kapcsolatokat, s az ide
genből érkező Kizur István egyre in
kább az idősebb, tapasztaltabb élvtárs 
hatása alá került. Igaz, maga ez a kis 
szobácska nemigen jelentett (különö
sebben kényelmes otthont, de nem is itt 
zajlott le az életük, hanem sokkal in
kább a munkahelyen, és később a 
Tolsztoj utcai munkásotthonban, amely



a körülményeiket tekintve nem is any- 
nyira második, inkább legfőbb otthona 
lett. A  fiattal kovácslegény, amikor 
megismerkedett a szakszervezeti mun
kával, teljes lelkesedéssel bekapcso
lódott a széles vonalon kibontakozó le
gális tevékenységibe: eljárt az előadá
sokra, s >az előadókat hallgatva, alakult, 
formálódott a világnézelte, részt vett a 
munkásénékkartoan, és bekapcsolódott 
a műkedvelők munkájába is, közremű
ködött a természetbarátok egyesületé
ben, a munkások gyermekeinek nap
közi otthonában és ott forgolódik az 
ifjúság körében is.

Éppen akkor jában, 1924 júliusában 
a kormány (betiltotta az államvédelmi 
törvény és az Obznana alapján illegá
lissá tett kommunista párt helyett ala
kított Független Munkáspárt, és ezzel 
együtlt a Független Szakszervezet tevé
kenységét is, és bár a szakszervezetre 
vonatkozóan ezt a tilalmat felfüggesz
tette, Vajdaságban a rendőrség nem
igen vette figyelembe ezt a felfüggesz
tést, azzal a kifogással, hogy a Függet
len Szakszervezetet tulajdonképpen a 
kommunisták irányítják. Bácska észak
keleti részén, így Szabadkán is azért 
eredményesen munkálkodhatott a Füg
getlen Szakszervezet, annál is inkább, 
mert Turanov rendőrkapitány — mint 
Đuro Pucar visszaemlékezik rá — nem 
vette túlságosan komolyan a kommu
nistaüldözésit, és hogy mégsem terebé
lyesedett ki jobban a mozgalom, az in
kább a pártban uralkodó belső harcok
nak a következménye volt. Nem volt



megfelélő ember a párt akkoni helyi 
bizottságának (titkára, Dományd János, 
a Szervezetit Munikás főszerkesztője 
sem. Túlságosan is az előtérbe ttolta 
saját személyét, s 1925-ben például a 
helyi pártbizottság határozata, tudta és 
beleegyezése nélikül saját magát dele
gálta Moszkvába, a paraszit internacio- 
nálé kongresszusára, azt állítván Zág
rábiban, hogy a szabadlkai tagok küldik, 
és így jutott vízumhoz.

Az imént említett belső pártharcok 
azonban egyáltalán nem akadályozták 
a periferikus munka, például a munkás 
műkedvelés kialakulását, és ebben a 
munkában nagy lelkesedéssel tevékeny
kedett Kizur István is. A  Revü című, 
Szabadkán megjelenő színházi lap 1927. 
május 8-ii száma például Rejtett erők, 
ismeretlen tehetségek címmel beszá
molt a munkásotthonban rendezett má
jusi kabaréról, amelyben »a kisebb 
számok mellett négy frappáns egyfel- 
vonásos került színre«. A  Pataki diák 
című egy fel von ásoában Kizur István 
játszotta a diák szerepét, azonkívül az 
Ártatlanok című darabban is fellépett, 
mégpedig a Házigazda szerepében.

Ez a májusi műsor még hosszú ideig 
emlékezetes maradit a szabadkai mun
kásmozgalomban. Oaray Béla, a két 
háború (közötti szabadkai munkásszín
játszásról írva, leszögezi, hogy az 1927. 
évi májusi kabaré könnyed szórakoz
tatást jelző címe mögött haladó szelle
mű egyfelvonásotok rejlettek. Urbán 
János viszont a Magyar Szó 1955. évi 
május elsejei számában Feltűztük a ko



kárdát címmel beszélgetést közöl Jovo 
Krstiétyél, alki maiga is fémmunkás, 
esztergályos volt, s a húszas éveik vé
géin vezettő szerepet játszott a munkás 
szalkszervezeti (kulturális élet kibonta
kozásában. Knstić elmondta, hogy a 
műsorra kiválasztott darabokat mindig 
be kellett nyújtani az ügyészségihez jó
váhagyás végett; így törbénít a májusi 
kabaré esetében fis. A színjátszók azon
ban niem riadtak vissza egy kis ravasz- 
kodástól. Először is, a benyújtott kér
vényben nem tüntették fel, Ihogy az 
Ártatlanok című színművét éippen má
jus elsején szándékoznak bemutatni, 
másrészt pedig törölték belőle bizo
nyos kényes mondatokat is. Magán az 
előadáson azonban az összegyűlt kö
zönség mégis ilyen mondaltokat is hall
hatott a színészek szájából: »Nem én 
vagyok a gyilkos, gyilkos az egész 
rendszeretek.« Mert — minit Jovo Krstió 
visszaemlékezik rá — : »m i szükségét 
éreztük annak, hogy ezt hangosan ki
mondjuk. Tolsztoj utcai munkásottho
nunkban ez volt az egyik legsikerül
tebb május elseje.«

Persze, ahhoz, Ihogy az ilyen kitö
rölt irészek mégis elhangozhass anak a 
színpadról, más ravaszságokhoz is kel
lett folyamodni. A  'haltóságok ugyanis 
rendszerint két detektívet is (kivezé
nyeltek a bejelentett előadásokra, hogy 
a helyszínen ellenőrizzék, valóban az 
került-e színre, amire kiadták az en
gedélyt. El kellett hát terelni ezeknek 
a detekl ti veknek a figyelmét. Egy kis 
töprengés után ennek is megtalálták a



a módját. Egy-egy ©Ívtárs ilyenkor azt 
a feladatot kapta, (hogy csatlakozzon az 
előadásra érkező detektívekhez, és va
lahogyan térftse el ia figyelmüket a 
számukra nem kívánatos szövegről, 
akár az alkalmas pillanatban tett meg
jegyzéssel, akár úgy, hogy kicsalogatja 
őket a -teremből a büfébe egy-egy 
fröccsre, vagy hosszúlépésre.

MIÉRT NE HÁZASODNÁNK ÖSSZE, 
ETUKA?

»A  régi szabadkai munkás műked
velést bizonyos tekintetben átmeneti 
állapotnak kell tekinteni — írja Garay 
Béla a két háború közötti munkásszín
játszásról —, hiszen nem voltak meg a 
hozzávaló darabok, de megfelelő anyag- 
ellátással lassanként sikerült helyes út
ra terelni őket. A szabadkai munkás- 
otthonban eleinte kényszerítve voltak 
népszínműveket adni, amelyek hamis 
beállítottsága nem fedte a célt, azon
ban később irodalmi estékkel, egyfel- 
vonásosokkal, szavalókórusokkal, iro- 
dalmilag értékes darabokkal egészsé
gesebb kultúr szemlélet és kritikai ér
zék fejlődött ki.«

Mi is szerepelt ezeknek a kulturális 
előadásoknak a műsorán? Az előadott 
népszínművek között ott találjuk A ci
gányt, a Gyimesi vadvirágot, a Felhő 
Klárát, A tót lányt. Ezeknek a köny- 
nyefoíb fajsúlyú műveiknek nem is volt 
egyéb jelentősége, csak az, hogy ösz- 
szegyűjtsék a munkásokat — részben



a színpadra, részben a nézőtérre. Az 
értékesebb előadások mindig a műso
ros estek voltak, a mozgalomhoz köze
lebb álló egyfelvonásosokfcal, a dalár
da énekszámaival, szavalatokkal és a 
szavalókórus fellépésével. Ezenkívül 
rendeztek irodalmi délutánokat, már 
előre kijelölve, hogy amelyik könyvet 
vitatják meg. Előadásokat és rövid tan
folyamokat is tartott Cséby József, a 
dalárdát pedig Kovács Kornél tanítot
ta be a munkásdalokra.

Persze a későbbiek során már javí
tottak az egész estét betöltő darabok 
minőségén is, s már olyan drámák is 
előadásra kerültek, mint Heijermans 
A remény című műve, amely a kiuzso- 
rázott halászok drámai sorsát mutatja 
be. Az efféle művek azonban nemigen 
nyerték meg a rendőrség tetszését, és 
A remény ds a betiltás sorsára jutott
— mindössze egy előadás után.

Ezeknek a műkedvelő előadásoknak 
azonban a munkásmozgalmi vonatkozá
son 'kívül volt még egy olyan jelentő
ségük, amely kihatott a Szabadkára ke
rült Kizur István életére. Meg kell em
líteni, hogy az előadásokat részben a 
munkásotthon udvarán álló szabadtéri 
színpadon, részben pedig a Bunjevačka 
matica és a Népkör színpadán tartották 
meg. Már ezzel a színpadcserével is 
bizonyos 'kapcsolat jött létre a munkás 
színjátszók, és a Népkör műkedvelői 
között. így került sor arra is, hogy egy 
alkalommal, Almásy Tihamér Felhő 
Klára című népszínművének műsorra 
tűzése alkalmával, miután a kijelölt



címszereplő megbetegedett, valakit be 
kellett ugratná helyette, s a választás 
Hedrich Etára esett, aki már előzőleg 
a Népikor színpadán is felhívta magára 
a figyelmet. A  beugrás sikerült, és Hed- 
riich Eta így megkapta a legközelebbi 
darab, a Gyimesi vadvirág női fősze
repét is. Ugyanebben a népszínműiben 
a férfi főszerepet, Balánka Imrét Kizur 
István alaikítotrta. Tulajdoniképpen i'tt, a 
Gyimesi vadvirág próbáin ismerkedett 
meg egymással a két fiatal, s mint Ga- 
ray Béla írja, »így bontakozott ki a 
színpadi szerelemből a valóságos, és a 
vége házasság lett.«

Hedrich Eta húga vodt Hedrich Ká- 
rolynak, a szabadkai munkásmozgalom 
egyik kimagasló harcosának, akiit ab
ban »az időben igen nagyra értékeltek
— persze munkásmozgalmi körökben, 
mert a rendőrség egyáltalán nem jó 
szemmel né2lte tevékenységét, s mivel 
nem is volt idevaló állampolgár, mert 
a Hedrich csailád csak a magyar ellen- 
forradalom elől menekült Szabadkára 
Veszprém megyéből, így már 1928-ban 
egyszerűen kiutasították. Hedrich Ká
roly aztán Spanyolországban esett el 
mint a nemzetközi brigád magyar zász
lóalja 3. századának politikai biztosa.

Kizur István iákkor még csak egy
szerű harcosa vollt a munkásmozgalom
nak, tulajdonképpen csak akkor ismer
kedett még a lehetséges harc különbö
ző formáival, igen nagyra becsülte hát 
a tekintélyes forradalmárt, aki már a 
magyar forradalomból is kivette részét. 
S mert maga is harcosnak készült, s



mert záikózoitt voQit a természete is, 
n«em adott hangos kifejezésit érzelmei
nek. A lánykérés is egészen egyszerűen, 
minden ceremónia nélkül itörtént:

— Miért ne házasodnánk össze, Etu- 
ka? Könnyebb lesz maguknak is, ne
kem ás.

Ennyi volt az egész, s aztán 1928 
utolsó napjaiban megtörtént a házas
ságikötés. Kizur István Duro Pucart vit
te tanúnak — mintegy búcsúzásul a 
gubógyár környéki kis lakástól, de nem 
a szakszervezeti és párt munkától is. 
Ment a mozgalomtól még a családi élet 
sem :tudta soha elszakítani. Mindig si
került kellőképpen szétválasztania a 
kettőt. Később, esztendők múlva, ami
kor fontos találkozások a késő éjszakai 
órákig távol tartották otthonától, ak
kor sem tartotta szükségesnek, hogy 
bővebb magyarázatot fűzzön távolma
radásához. Felesége ma így emlékszik 
vissza ezekre az időkre:

— Pista nem beszélt sokait pártmun
kájáról. Nem kellett megmondania, 
hogy (párttag, hogy dolgozik pártvona
lon, mert én abba születtem bele, meg- 
éreztem, tudtam. De hogy konkrétan mi 
volt, mi történt, azt nem tudtam. Em
lékszem valamire... A hét egy napján 
pontosan ennyi és ennyi órakor min
dig elment. Persze pártértekezlete volt. 
Egy naipon azonban otthon maradt. Azt 
hittem, hogy elfelejtette talán, hogy el 
kell mennie, és megemlítettem neki. 
Valahogy felhívtam a figyelmét: »Ma 
nem mész el?« Hám nézett, összerán
colta a homlokát, és azt mondta: »Nem,



nem megyeik. Azonban szeretném, ha 
tudnád, hogy én mindent elmondok ne
ked, amiit elmondhatok, de amit nem 
mondhatok el, arról (hallgassunk mind 
a ketten.«

Ez a hallgatólagos megállapodás 
mindvégig érvényben maradt közöttük. 
De hát ezek már későbbi dolgok. Már 
a házasságkötéssel is előre szaladtunk 
egy 'kicsit, mert :hiszen még csak a hú
szas éveiknél /tartunk: 1925, 1926, 1927 
és 1928. A házasságkötés valamiképpen 
szervesen hozzákapcsolódott a színját
száshoz, abból következett, Kizur Ist
ván élete azonban nem csupán színját
szásból állt. Maga a munkásmozgalom 
szükségszerűen rendkívül szerteágazott 
azokban az időkben, az illegális munka 
követelményeinek megfelelően.

A iharc évenként visszatérő, megis
métlődő formája volt a május elsejé
ről való megemlékezés, a munkásünnep 
megünneplése. Gyerekkoromból magam 
is emlékszem azokra a régi május el
sejékre, a húszas éveikben, amikor 
láncra kötött, nagy ituskókat vonszol
tak végig a Cmojević, vagy ahogyan 
magyarul nevezték, a Gsernovics utcán. 
A kiserdőben már hajnaliban zene szólt, 
és a szerb temető sarkán feldíszített 
májusfát lengetett a szél. A  sétaerdő
ben és a SANDnpályán gyűltek össze 
ünnepelni a munkások, ünnepi beszé
deket hallgattak meg, és munkásdailo- 
kat énekeltek. Később aztán a rendőr
ség egyre többet beleavaitkoeortt ezekbe 
a május elsejei ünnepségekbe, megtil
totta a szabadban való ünneplést, zárt



helyiségbe akarta visszaszorítani a 
munkásümnepről megemlékező munká
sokat, de persze nem sóik foganatja volt 
az efféle rendelkezéseknek. 1925-ben 
például — mint Jovo Krstié visszaem
lékezik rá — a sétaerdőbe vonulva, a 
munkások a szimaltoló rendőrök és az 
ólálkodó besúgók ellenére mégiscsak 
feltűzték kabátjuíkra a piros szalagos 
kokárdát, rajta a jelmondattal: »Éljen 
május elseje!«

MOST MAGA HALLGASSON! “ 
ÉN ÖTSZÁZ MUNKÁS NEVÉBEN 

BESZÉLEK

Duro Pucar visszaemlékezései sze
rint az ezerkiilencszááhúszas évek kö
zepén igen gyenge volt a szabadlkai 
pártszervezet, noha megvoltaik a felté
telek a fejlesztésére, viszont igen fe j
lett volt a szakszervezeti mozgalom. A 
legerősebbek közé tartozott a mezőgaz
dasági munkások, a fémmunkások, a 
vasutasok, az építőmunkások és az ács- 
munkások csoportja. A pártmunka nem 
volt szervezett, inkább csak abból állt, 
hogy a párttagok időnként találkoztak, 
ha valami közölnivalójuk volt egymás
sal, ha esetleg röpoédulákat kellett át
venni, vagy átadni, és így nem is volt 
nyilvántartás az illegális párt tagjairól. 
Đuro Pucar arra jól emlékezik, hogy 
ezekben az években hárman voltak a 
vasúti műhely pártsejtjében: ő, Boža 
Nikolić és Rizur István. Bogár János 
úgy emlékszik, hogy 1927-dg Kizur Ist
ván foglalkozott az ifjúkammunisták-



kai, ő volt megbízva, hogy irányítsa a 
JKISZ munkáját, 1929nben viszont Ki- 
zut szerinte Pucarral, Boža Nükoliétyal 
és Doimányi Jánossal együtt (tagja volt 
a helyi pártbizottságnak. Ez azonban 
nem valószínű, bár Đuro Pucar is úgy 
emlékezik vissza, hogy 1924 és 1929 kö- 
zött Szabadkán Hedrich Károly mellett 
Kizur István, Boža Nikolić, Tanka Fe
renc, továbbá Bogár János, Oséby La
jos és még néhányban voltak a legak
tívabb kommunisták. Milán Dubajić, a 
szabadkai múzeum történész-igazgatój a 
kutatásai során arra a megállapításra 
jutott, hogy Kizur István körülbelül
1927-íben lett a kommunista párt tag
ja. A párttönténet kutatása, a régi for
radalmárok visszaemlékezései alapján 
végül is kialakult egy hozzávetőleges 
lista, de ez is csak annak megállapí
tására szorítkozik Kizur Istvánnal kap
csolatban, hogy 1925 és 1928 között ke
rült a párttagok sorába, a későbbiekre 
vonatkozóan pedig annyi, hogy 1929 és 
1931 között teljes illegalitásban volt a 
pánt, és csupán a Munkássegély és a 
Radniöki sportklub keretében bontako
zott -ki a legális munkásmozgalmi te
vékenység, 1932-ben viszont, amikor a 
letartóztatások után újra hazakerülnek 
az élhurcolt elvtársiak, ennek a több 
visszaemlékezésből összeállított listának 
az értelmében Lazair Nešić, Kizur Ist
ván és Stevan Goröik alakították meg 
Szabadkán a helyi pártbizottságot.

Mindezek azonban meglehetősen bi
zonytalan adatok, s még bizonytalanab
bá teszi őket, hogy a visszaemlékezé



sekben — egészen érthetően — össze
keveredik már egy kissé a párt és a 
szakszervezet, élmosódik közöttük a 
különbség, mert hiszen az illegális 
pártmunkának is éppen a legális szak- 
szervezeti munka volt akkorjában a 
megnyilatkozási formája. Másrészt 
azonban nagy vonalakban feltétlenül 
megfelel ez az emlékezések alapján 
összeállított (Lista, s Lőrinc Péter is 
Vándorlások című könyvében Szabad
kára vonatkozóan megemlíti, hogy a 
tartományi párttörténeti levéflitár 7474. 
számú emlékiratszerű dokumentuma a 
helyi pártvezetőség tagjai között em
líti Dudás Lajost, Duro Pucart, Kizur 
Istvánt, Dományi Jánost is Berkes, 
Bodnár, Oséby Lajos, Cselh, Váci, Sámi 
és mások mellett. Lőrinc Péter ezen
kívül még egy helyen megeliti köny
vében Kizur Isitván névéit, visszaemlé
kezve első szaibadkai utazására. Ez a 
rész így hangzik:

»Szabadkán úgy hiszem először 1927- 
ben, vagy 1928-ban jártam. Valaki 
várt, ... és az alagúton át a kertváros 
felé vezetett Basékhoz: Endréhez, a 
mérnökhöz és Annamáriához, akinek 
» élőnyomdája« volt, de talán hímzéssel 
is foglalkozott... Lehet, hogy Basék- 
nál, lehet hogy másutt volt az összejö
vetel, amelyen öt-hat fej bújt össze. 
Vasa is ott volt (Vasa Bogdanov — 
K.T.), mert őt közben ide helyezték, 
meg Bas Endre és Harasziti Sándor; a 
néhány számomra ismeretlen ember 
Kizur István, Cséby Lajos és Đuro Pu- 
cár lehetett.«



A Lőrinc-idézetben említett szűk 
körű összejöveftel — mint a szerző közli
— a Szervezett Munkás naptára ügyé
ben gyűlt össze, és megbízottiként volt 
jelen ő is — Fancsováról. A  Szervezett 
Munkás ugyanis, amely eredetileg 1923- 
ban Belgrádban jelent meg, de 22. szá
ma után anyagi eszközök hiánya miatt 
megszűnt, 1925 augusztusában új életre 
támadt Szabadlkán, és megjelent egé
szen a január 6-i diktatúra bevezeté
séig. Tulajdonképpen a Független Szak- 
szervezet lapja volt, s e mellett az ille
gális munkásmozgalom szócsövévé vált, 
nagyon is érthető hát, hogy éppen Sza
badkán jelent meg második életében, 
egyrészt azért, mert — margyar nyelvű 
lap révén — itt volt a környéken a 
legnagyobb olvasóközönsége, másrészt 
pedig itt, Sziabadkán volt akkortájt a 
legfejlettebb a munkásmozgalom, Sza
badka volt a legfőbb támasza — min
den gyengesége ellenére is — Észak- 
Vajdaság pártszervezeteinek, forradal
mi szakszervezetéinek, különösen pedig 
a magyar munkások forradalmi moz
galmának. A lap felelős szerkesztői so
rában — a már említett Donnányi Já
nos mellett — ott találjuk Hedrich Ká
rolyt, Frantíiskovics Pétert és Hegedűs 
Józsefet is. A Szabadkára áttelepült lap 
eleinte csak a munkáskérdésekkel fog
lalkozott, kihasználván azonban Tura- 
nov rendőrkapitány nemtörődömségét, 
csakhamar foglalkozni kezdett a szó 
tágabb értelmében vett politikai té
mákkal is, s mint a Subotički glasnik 
című polgári lap egy cikke fölháboro-



dotfcan megjegyezte, »bolsevik jelszava
kat hangoztat«.

A Szervezett Munikásnak minden bi
zonnyal nagy része volt abban is, hogy 
a húszas évek végefelé itöbb sztrájk- 
mozgalom és munkásmegmozdulás volt 
Szabadkán. Eközben azonban mindig 
hosszadalmasan alkudozni kellett a szo- 
ciáldemoiknatákkal. Egy alkalommal, 
1926-ban, vagy 1927-ben például má
jus elseje megünneplésével kapcsolat
ban szervezték közös megbeszélést a 
szociáldemokratáikkal a Zöldfa vendég
lőben. A megbeszélésen azonban ellen
őrként megjelentek a rendőrség képvi
selőd is. A tárgyalások az elhangzott 
több felszólalás ellenére is eredmény
telenek maradtak, mert a rendőrség azt 
sugalmazta a szociáldemokratáknak, 
hogy ebben az esetben se tartsanak a 
kommunistákkal.

A munkásságot azonban nem min
dig sikerült így megosztaná, és ennek 
tudható be, hogy bár az államvédelmi 
törvény betiltotta nem csupán a sztráj
kokat, de még a nyilvános gyűléseket 
is, mégis, a működő néhány pártsejt 
is elég erősnek bizonyult aura, hogy fo
kozatosan terjessze a mozgalmat, s a 
szakszervezet útján minden tilalom el
lenére még sztrájkok is kirobbantak, 
például 1927-ben a Ferrum gyárban és 
a Rottmann gyárban is. Ugyanis nem 
csupán a párttagok tevékenykedtek a 
munkások körében, hanem széles kö
rű agitációt fejtettek 'ki a szimpatizán
sok is, fellhiva a munkások figyelmét 
a munkaadók kizsákmányoló .tevékeny



ségére és arra a szigorú (katonai fegye
lemre, amelyet a munkahelyielken meg
követeltek.

Volt aztán még egy dolog, ami kü
lönösen népszerűtlen volt a szabadkai 
munkások előtt, és sóik tiltakozást vál
tott ki. Akkorjában ugyanis, 1926 tá
ján, a munkaadók egyre inkább szor
galmazni kezdték az akkordredszer be
vezetését. A  vasúti kocsijavító műhely
ben szintén napirendre került ez a 
rendkívül érzékeny kérdés. Amikor már 
komolyan fenyegetett az új rendszer 
bevezetése, a munkások egy bizottsá
got választottak, hogy tárgyaljon az 
igazgatósággal. Ennek a bizottságnak a 
tagjai — minit Jovo .Krstić visszaemlé
kezik rá — Đuro Pucar, Boža Nikolić, 
Kizur István, Aleksza Csemyakovszki, 
egy orosz emigráns és Jovo Krstié vol
tak. A  bizottság tárgyalásai azonban 
nem jártak eredménnyel, s az igazga
tóság kitartott eredeti szándéka mel
lett. Ekkor aztán a műhely munkásai 
nagyszabású tiltakozó akciót szervez
tek.

Duro Pucar utasításainak megfele
lően egyenként elhagyták munkahelyü
ket, és a vasútigazgatóság épülete előtt 
gyülekeztek. Négy-ötszáz ember gyűlt 
össze hamarosan, s amikor valameny- 
nyien együtt voltak, a munkástömeg 
belhatolt a vasútigazgatóság épületébe, 
be egyenesen Matié igazgató szobájá
ba. Amikor pedig Matié tiltakozott az 
erőszakos behatolás ellen, az egyik 
munkás ráförmedt:



— Maga most hallgasson! Én öt
száz munkás nevében beszélek.

A  határozott hang és a tömeges fel
lépés alaposan megijesztette az igaz
gatót, úgyhogy amikor a közben érte
sített rendőrségről felhívták telefonon, 
és megkérdezték, hogy küldj enek-e erő
sítést, azt válaszolta, hogy nincs sem
mi báj, a munkások rendesen, nyugod
tan viselkednek. Tárgyalnak.

A tárgyalás eredménye az lett, hogy 
az igazgató elfogadta a munkások ja
vaslatát, de azzal, hogy a főkolompo
sokat elbocsátják a műhelyből. És ek
kor újra 'kifejezésre jutott a munkások 
szolidaritása. Egyenként és egy ember
ként kijelentették:

— Ha társaink nem térhetnek visz- 
sza a munkába, mi is benyújtjuk a fél
mondást!

A munkás kézre azonban szükség 
volt, úgyhogy a bizottság tagjai végül 
is visszakapták a már átadott szerszá
mokat, és dolgoztak tovább.

EGY VONATBAN FELEJTETT TÁSKA

A munkásság tehát — bár megmoz
dulásait minden eszközzel akadályoz
ták — nem nyugodott bele jogfosztott 
helyzetébe. Erről tanúskodik például a 
szabadkai fémmunkások 1927. június 
15-én kitört nagy sztrájkja is. Ebben 
a megmozdulásban mintegy száz mun
kás vett részt Đuro Pucarék irányítá
sa alatt. A sztrájk két teljes hónapig



tartott, és augusztus 16-án ért véget, de 
csuipán részleges eredményeikkel. Két 
és fél hónapon á't sztrájkoltak ugyan
ebben az időben a gépgyári munkások 
is, összesen hetvenket'ten, de ez a 
sztrájk semmiféle anyagi eredményt 
nem hozott számukra.

De nem csupán a sztrájkokban ju
tott kifejezésre a munkásság mozgoló
dása. A legális pártjától megfosztott 
mozgalom kereste a lehetőségeket, ahol 
tevékenykedhet, s így alakulit meg még
1928-ban a Murikássegély szervezete is, 
azzal a célkitűzéssel, hogy segítségére 
legyen a munkanélkülieknek és a dol
gozók gyermekeinek. A  szervezetet ön
kéntes adományokból tartották fent, és 
rendezvényeket tartottak javára. A 
Munkássegély 'keretében napközi ott
hont lis berendeztek azoknak a gyer
mekeknek a befogadására, akiknek 
szülei dolgoztak, s nem volt kire 'hagy
ná őket. Mintegy 35—40 gyermek ka
pott helyet ebben az otthonban, s az 
adományokból és rendezvényekből be
gyűlt pénzből párnát, takarót is vet
tek számukra. A Munkássegélynek a 
mai Iván Gorán Kovačić utcában vol
tak a helyiségei, és ugyanitt volt a nap
közi otthon is. Ezt az épületet a má
sodik világháború során bombatalálat 
érte, s ma óvoda áll a helyén. A Mun
kássegély helyiségeiben esténként 30—40 
ember is összegyűlt, voflit a szervezet
nek énekkara, előadásdkíaft is rendez
tek, tzeneazámoik, szavalatok hangzot
tak el.



Egy másilk legális szervezete volt a 
munkásmozgalomnak a Radniőki sport
klub , s a diktatúra kikiáltása után, 
amikor még inkább kordába igyekez
tek fogni a munkásságot, ebben a 
sportklubban is politikai jellegű tevé
kenység bontakozott ki, s még olyanok 
is beléptek az aktív sportolók közé — 
mint Szalai József meséli magáról is 
—, akiik csak azért vállalkoztak arra, 
hogy rúgják a labdát, viagy hogy bir
kózóedzéseken elnyomoríttássák a fü
lüket, hogy legyen számukra egy hely, 
ahol legális formában összejöhetnek 
más munkásokkal, olyanokkal is, akik 
elmaradtak a szakszervezetből, vagy 
akik a hatóságoktól való félelmükben 
nem akartak például a Munkássegély 
szervezetében részt vállalni. Kizur Ist
ván, aki egyre inkább bekapcsolódott 
a munkásmozgalmi tevékenység min
den formájába, természetesen kivette 
részét a Munkássegély körüli mozgoló
dásból is.

Ködben azonban országos viszony
latban újabb felhők gyülekeztek az el
nyomott nép felett. 1927-ben ugyan 
még voltak választások is, ha nem is 
jelentettek egyebet puszta komédiánál, 
de amikor Punđiša Račić, a radikális 
párt, azaz a kormánypárt képviselője 
a parlamentben revolverlövéssel meg
ölte Pavle Radiéot és Đuiro Basariče- 
ket, a Horvát Parasztpárt képviselőit, 
és halálos sebet ejtett Stjepan Radicon 
is, s amikor e miartJt Horvátországban 
hatalmas felzúdulás támadt, Sándor ki
rály — hogy megmentse a dinasztiát



— újabb önkényuralmi intézkedések
hez folyamodott, és 1929. január 6-án 
bevezette a monarchofasiszta diktatú
rát, feloszlatta a parlamentet, megszün
tette még a vidovdani látszatalkot
mányt ás, betiltott minden politikai pár
tot, és az egész hatalmat saját kezében 
összpontosította. Persze ezeket a dik
tatórikus intézkedéseket is a »jugo
szláv« összefogás érdeíkeivel indokolta
— a délszláv népeik összetartozásával 
érvelve.

Ebben az időben Szabadkán már 
megerősödött a pártmozgalom. Még köz
vetlenül a diktatúra kikiáltása előtti 
hetekben, 1928. november elsején, 
mindszentek napján megszervezték a 
megemlékezést a kis Zelió tragikus ha
lálának évfordulójára. Hatalmas koszo
rút vettek, vörös szalagokkal díszítet
ték fel, és egy felvonulás élén megin
dultak vele a temető felé. A Belgrádi 
úton azonban a rendőrök feltartóztat
ták a menetet, és letépték a koszorúról 
a szalagot a tömeg tiltakozása ellenére. 
Komolyabb összetűzésre azonban még
sem került sor, s a menet (amely a 
munkásotthon elől indult el) folytatta 
útját a temetőbe. A sírnál Hegedűs Jó
zsef emlékezett meg Josdp Zelic forra
dalmi tetteiről. De itt is megjelenít a 
rendőrség, a 'lovasrendőrök szétzavar- 
táik a szabadkai felkélésre emlékező 
munkástömeget, Hegedűs Józsefet pe
dig letartóztatták — mint Boža Niko- 
116 egy régebben tett nyilatkozatából 
kiderül.



A szabadkai munkásság tehát nem 
feledkezett meg a kis Zeitéről. Ez a 
szellem tovább élt benne akkor is, ami
kor Sándor király 'kikiáltotta személyi 
diktatúráját. S ha az ország közvéle
ménye élénken reagált erre a dikta
tórikus cselekedetre, Szabadka is meg
tette a magáét azért, hogy ez a felhá
borodás minél erőteljesebb visszhangot 
kapjon.

Akkorjában Zágráb volt a párt köz
pontja, s mert Szabadlkának kapcsola
tai voltak Zágrábbal, hát onnan kapott 
röpiratokat is, s innen továbbították 
őket például Becskerek felé.

1929 áprilisban Duro Pucar azt a 
pártfeladatot kapta, hogy utazzon el 
Zágrábba, és -bizonyos propagandaanya
got hozzon onnan. Ott egy — mint ké
sőbb a rendőrség előtt vallotta — is
meretlen fiatalembertől és Đuro Dako- 
vdétól, az időközben agyonlőtt párttit
kártól két csomagot kapott, azzal az 
utasítással, hogy hozza Szabadkára, s 
a nála jelentkező becskereki futár ré
vén juttassa el őket Bánátba. Az egyik 
csomagban a Proleter című lap 1929. 
március elsejei példányai, a másikban 
pedig röpiraibok, illetve karikatúrák 
voltak. Pucar a rendőrségen azt val
lotta, hogy az utasítás szerint mind a 
két csomagot Becskerekre kellett jut
tatnia, azaz hogy Szabadka csupán köz
vetítő volt, és más emberek nincsenek 
belekeverve a röpiratterj esztésbe. Ha
zatérve Zágrábból, jelentkezett is nála 
Mita Aleksdc, egy becskereki egyete
mista, s magával vitte a küldeményt.



A kővetkezőkben aztán éppen ezek a 
röpiratok voltak annak a bánáti leibu
kássorozatnak az előidézői, amelynek 
során Szabadkáról is letartóztattak 
négy embert, éspedig Đuro Pucart, va
lamint a környezetébe tartozó Kizur 
Istvánt, Boža Ndkolióot és Tanka Fe
rencet

Nem tartozik ugyan szorosan Kizur 
István élettörténetébe, de minthogy 
kapcsolatban van vele, s mert törté
nelmi szempontból is érdemes megem
líteni, hadd mondom el hát Szerencsés 
József Szavatokban paráte című köte
tének Szervó Miháiyról szóló része 
a'lapján, hogy mi is indította el ezt a 
letartóztatási sorozatot.

A becsíkerefci kommunisták — Szer
vó Mihály vezetésiével — a részben 
Szabadka közvetítésével Zágrábból ka
pott szöveg alapján kiáltványt adtak 
ki május elsejére. Kétféle röpcédula is 
volt: az egyik május elsejével volt kap
csolatos, a másikon pedig a király ka
rikatúrája volt, amelyet öto Bihalji- 
Meríin készített. Érdemes legalább igon- 
dolatban egy pillantást vetni rá, hogy 
milyen is volt ez a karikatúra. A röp- 
cédula egyik oldalán Sándor király ka
rikatúráját paragrafusok vették körül, 
s ezeknek a paragrafusjeleknek a hur
kaira munkások és parasztok voltak 
felakasztva. A onágik oldalon a királyi 
korona díszelgett. Olyan volt, mint va
lami börtönszerű kalitka, melyébe az or
szág népe van bezárva. A képen lát
ható emberi alak kalapácsütéseket mért 
a kalitkára. A karikatúráihoz szöveg is



tartozott, éspedig azok a szavak, ame
lyeket Sándor király mondott ki, ami
kor kihirdette a január 6-i diktatúra 
bevezetését: A karikatúraszöveg így
idézte ezt: »A  király és a nép: Ügy 
döntöttem, hogy közöttem és a nép kö
zött többé ne legyen közvetítő«.

1929. június 9-én a Sokol szervezed; 
nagy tomaünnepséget szervezett Kíiikin- 
dán, s előtte való éjszakán a várost a 
becsikereki kommunisták közreműködé
sével elárasztották ezekkel a röpiratok
kal. Talán nem is sikerült volna a röp- 
cédudaterjesztői’k nyomára jutni, azon
ban köziben történt egy mulasztás — 
puszta feledékenységből —, s ez nyom
ra vezette a rendőrséget. Június 8-án 
uigyanis az 1414. számú személyvonat 
egy (harmadik osztályú fülkéjében a 
jegykezelő egy fekete aktatáskát ta
lált Dragutánovo vasútállomásán. A tás
kát nyilvánvalóan a kikindai vonatra 
átszállt utasok közül felejtette ott va
laki. Amikor kinyitották, egy tornáin
két és egy tomanadrágot találtaik (ben
ne, s mellettük hatvanöt, Sándor ki
rályról készült karikatúrát, valamint a 
Proleter 1929. évi március 1-i számá
nak tíz példányát. A táska tartalma 
alapján jutott aztán a (rendőrség arra 
a következtetésre, 'hogy a kikindai röp- 
cédulaterjesztést becskierelki kommunis
ták szervezték meg, s ezen a nyomon 
haladva, először is megállapították, 
hogy a táska Pa ja Broanski becskereki 
lakos tulajdona, aki kölcsönadta a ki
kindai tomászünnepségre utazó Radi- 
voje Davidoviénak. Ezen a -nyomon ha



ladt tovább a nyomozás, s végül a 
rendőrség eljutott a szabadfoali Đuro 
Pucarig, Kizur Istvánig és társaikig is.

» d é l u t á n  3 Ór a k o r  v is z n e k  . . .«

1929. június 21-én Kiziur István a 
szokásos időben elindult munkahelyére, 
a vasúti kocsijavító műhelybe. Akíkor- 
jában a Vánkovci utcában laktak, a 
nemrég összeházasodott pár első laká
sán. A megszokott időben azonban a 
fiatalasszonyka hiába várta haza fér
jét, helyette csak egy ember érkezett 
a vasútról, az mondta meg, hogy K i
zur Istvánt elvitték a rendőrök. Igaz, 
a letartóztatás nem volt egészen várat
lan, mert f>uro Pucart már egy nap
pal előbb elvitték munkahelyéről.

A szabadkai letartóztatottakat mind
járt Becskerekre szállították, családjuk
kal azonban semmit sem közötek. Ami
kor Kizurné elment érdeklődni a rend
őrségre, csak a válluikat vonogatták, 
hogy ők nem tudják, hol a férje. Ké
sőbb mégis kikerült megtudná, hogy 
visszahozták őket Becskerekről, s a 
szabadkai rendőrség folytatja ügyükben 
a nyomozást. Fenn tartották őket a vá
rosháza rendőrségi fogdájában, és a vá
rosháza körül ólálkodó asszonykának 
sikerült is aztán meglátnia az ablak
ban. Még integettek is, kiabáltak le 
valamit, és ledobtak egy kis papírra 
írt üzenetet. (Hja, Turanov rendőrka
pitány — mint mondják — akkoriban 
még nagyon könnyen fogta fel a kom-



munis taiildözést, .nem tulajdonított ne- 
kii nagy fontosságot!) Aztán megértet
te a lekiáltott szót is: »Délután 3 óra
kor Visznek .bennünket«.

— Mi ketten, Tanka Mancival aztán 
megvártuik őlket délután — meséli Ki- 
zumé Hedrich Eta. — Láttuk, ahogyan 
összeláncolva vitték őket. Csak úgy 
hirtelenében odaikiáltottak hozzánk: 
»Becsikerekre megyünk«.

Az asszonyka aztán, otthagyva a 
varrodát is, elutazott Becskerekre a 
férje után, és engedélyt kért a rend
őrségen, hogy láthassa őt, azza'l, hogy 
tiszta fehérneműt hozott néki. A  fehér
neműt ugyan átvették, de a látogatást 
nem engedélyezték. Aztán egyszer — 
egy más alkalommal — mégiscsak el
ért 'annyit, hogy fölvitték az emeletre, 
s ott az ablakból megmutatták az ud
varban sétáló foglyokat.

Kizur Istvánt akkor nem Ítélték el. 
Igaz, át kellett esnie a rendőrségi kín
zásokon, de a december 11-én Belgrád- 
ban, az államvédelmi bíróságon meg
tartott tárgyaláson, amikor a becske- 
rekS Szervó Mihály több társával együtt 
tízévi börtönbüntetést kapott, s amikor 
Đuro Pucart is elítélték súlyos, nyolc
esztendei fegyházra, Kizur Istvánt és 
másik két szabadkai társát, Božo Ni- 
koüéot és Tanka Ferencet felmentették 
a vád alól, mert — m'int az ítélet in
dokolása kimondta — a bíróság nem 
állapíthatta meg, hogy valamely kom
munista szervezethez tartoztak.

Kizur István huszonöt éves volt ak
kor, amikor mintegy félévi távoliét



után a felmentő ítélettel ismét haza
térhetett családjához, .amely időközben 
megszaporodott, hiszen az alatt az idő 
alatt, míg távol volt, pontosan egy hó
nappal [hazatérése előtt megszületett a 
kislánya, Joli. Két évvel később, 1931- 
ben megszületett a fia is, aki apja után 
az István nevet kapta.

A letartóztatás és a félévi fogva tar
tás új helyzetet teremtett a Kizur csa
lád életében. Maga Kizur István rá
döbbent arra, hogy mozgalmi munká
ja veszélyekkel jár, és szükségesnek 
tartotta, hogy felhívja erre felesége fi
gyelmét is. Egyszer, amdlkor a város
háza környékén sétálgattak, és fölné
zett a hatalmas épületre, amelynek 
egyik emeleti szobájában megismerke
dett a rendőrséggel, hirtelen feleségé
hez fordult:

— Bizonyára tudod, Etukám, hogy 
én egy hadsereg katonája vagyok. Ha 
az eszme úgy kívánja, hát el is kell 
mennem. Gondold meg hát jól! Ha úgy 
gondolod, hogy nehéz elviselned ezt a 
sorsot, hát hajlandó vagyok elválni tő
led, bármennyire szeretlek is.

Nem, nem váltak e l ... De az éle
tükhöz azután hozzátartozott az állan
dó készenlét: készenlét egyrészt az élet
célnak tekintett mozgalmi feladatok el
végzésére, másrészt az ezzel kapcsola
tos kockázat vállalására is. Arra, hogy 
a rendőrség bármely pillanatban újra 
előállíthatja, ráolvashatja a fejére til
tott tevékenységét, törvény élé állít
hatja.



Mert Kizur Isbván egyre inkább elő
térbe került a szabadkai munkásmoz
galomban, ahogyan megfogyatkozott a 
régebbi vezetőgárda. Hedrich Károly 
menekülni kényszerült az országból, 
aztán Đuro Pucart nyolcévi fegyházra 
ítélte az államvédelmi bíróság, és Hed
rich Károly után csakhamar mások is 
emigráltak. Mint Milán Dübajió írja 
Kizur Istvánról szóló monográfiájában, 
okkerjában Szabadkán az a taktika 
alakult ki, hogy amint letartóztatások 
kezdődtek valahol, mindjárt emigráció
ba ment egy-egy fontosabb ember, 
hogy ezáltal megszakadjon a lánc, és 
a rendőrség ne juthasson tovább a 
megkezdett nyomon. Ez a módszer bi
zonyos tekintetben sikeres volt ugyan, 
viszont sok embernek niem tetszett, 
mert egyrészt úgy látszott, hogy csak 
a vezetőket mentik ilyen módon a 
rendőrség elől, másrészt pedig ezekkel 
az emigrációkkal vitathatatlanul gyen
gült a párt. így emigrált például 1930. 
november 18-án Oséby Lajos. Az újvi
déki Hatz Károllyal együtt Magyaror
szágra szöktek át. 1930-ban hagyta itt 
Sza'badkát Tanka Ferenc is, 1931-ben 
Đorđte Mitrović távozott, és ebben az 
időszakban emigrált dr. Beer Imre is. 
A  párt azonban mégsem jutott válsá
gos helyzetbe, mert — mint Duro Pu- 
car visszaemlékezik rá — a régiek he
lyett új emberek jelentkeztek, például 
Szalai József, Hegedűs József, Dudás 
Lajos, dr. Steinféld Sándor, Mészáros 
Mátyás és még néhányan.



JÓINDULATÚ, TÜRELMES, 
KÖZVETLEN EMBER VOLT

Kizur István tehát egyre inkább ma
gára vonta a figyelmet munkásmozgal
mi körökben. Munkahelyén kiváló 
munkás volt, és rendkívüli kézügyes
ségével a műhely legjobb dolgozói so
rába tartozott. Még letartóztatása előtt 
egy segédtársával együtt gyakorlati ok
tatónak tették meg a vasúti iparisko
láiban — mint Malusev Cvetkó vissza
emlékszik rá, aki maga is ennek az 
iskolának a tanulója volt a húszas évek 
második felében. Ez az iskola előbb a 
mai fűtőház területén működött, ké
sőbb azonban, amikor felépült a déleb
bi rész, akkor az iskola is átköltözött 
a Mária-képpel körülbelül szemben le
vő helyiségekbe. Itt, ebben az iskolá
ban Kizur István nemcsak azért vált 
rendkívül népszerűivé a tanulók között, 
mert mint jó szakembertől sokat ta
nulhattak tőle, hanem talán még in
kább azért, mert Olyan magatartást ta
núsított irántuk, ami legalább is ritka 
kivétel volt abban az időben, amikor 
szinte mindenütt valóságos divat volt 
minél durvábban, miinél kíméletleneb- 
bül bánni az inasokkal. Kizur István 
viszont mindig jóindulatúnak és segí
tőkésznek mutatkozott, mindent türel
mesen megmagyarázott, és sohasem 
volt egy durva szava sem a keze alá 
adott inasokhoz, nemhogy egyetlenegy
szer is tettlegességhez folyamodott 
volna.



Embert magatartására jellemző az 
is, amit Urbán János mesél róla, aki 
a harmincas óvek közepén szabóinas 
volt Szabadkán, és rendszeresen bejárt 
a Zágrábi utcai munkásotthonba, sőt 
verseivel (közreműködött; a faliújságban 
is. Egy alkalommal Kizur István meg
állt a faliújság előtt, és megkérdezte:

— Ki irta ezt a verset?
Aztán mikor megtudta, hogy a kis 

Urbán írta, megkérdezte tőle, mikor 
érne rá, hogy elbeszélgessenek egy ki
csit. Azitán kikérdezgette, hogy kicso
da is, honnan jött, s ha már adad, va
jon ismeri-e Cseh Károlyt, és kiíket is
mer még, hol dolgozik, és milyenek a 
munka- és tanulási körülményei. És 
végül komolyan így szólt hozzá:

— Tudod, ha neked jó (helyed van 
is itt Szabadkán, másik tíznek és húsz
nak azonban egyáltalán nem jó. Ide 
kell Ihogy járj továbbra is. Közösen 
kell tanulni, tanulni, és mindig csak 
tanulni...

És ha szintén jóval később történt 
is, bizonyára itt kell megemlékezni ar
ról is, amit Liikács Gyula mesélt K i
zur István magatartásáról. Ez már a 
Népszava megjelenése idején történt. 
Akkorjában Guibik Nándor, akivel a 
Népszava szerkesztőségében a fiatalabb 
nemzedék megtagadta az együttműkö
dést, mert túlságosan a maga számára 
igyekezett kisajátítani minden döntési 
jogot, azzal fenyegette meg Lukács 
Gyulát, hogy kizáratja a szakszervezet
ből. Tudni kell, hogy Lukács Gyula



nem volt teljes egyetértésben Kizur 
Istvánnal sem (ezekről a mozgalmon 
belüli véleményeltéréseikről majd ké
sőbb szólok), Kizur azonban ennék el
lenére fölkereste lakásán, és azt mond
ta néki, menjen csak el egészen nyu
godtan a 'kitűzött szakszervezeti ülés
re, meglátja, éppen azjok állnak -majd 
mellé, akikről legkevésbé gondolná. Az 
ülésen aztán Gubik kivágott egy nagy 
szónoklatot, részletesen ismertetve Lu
kács elleni vádjait és rágalmait, s már- 
már úgy látszott, hogy a szónoki .te
hetséggel megáldott Giíb&k szavai nyo
mán teljesen Lukács ellen fordul a 
hangulat, akkor azonban fölállt Kizur 
látván, és nyugodt hangú érvelésével 
megakadályozta, hogy kizárják Luká
csot a szakszervezetből.

Ilyen ember volt Kizur István. Mun
kájában ügyes és lelkiismeretes, az em
berek iránti viszonyában pedig meg
értő, jóindulatú, türelmes és közvetlen, 
és főleg az volt rá jellemző, hogy min
dig bátran síkra szállt minden ellen, 
amit igazságtalannak tartott — még ak
kor is, ha ez az igazságtalan eljárás 
egy olyan emberrel szemben nyilvánult 
meg, akivel pedig sok tekintetben el
lentétes véleményt vallott.

Mindezek a jó tulajdonságai azon
ban nem bizonyulták elegendőnek ar
ra, hogy 1929-béli letartóztatása és fél
évi fogvatartása után továbbra is biz
tosítsák számára a régi munkahelyet 
a vasúti kocsijavító műhelyben. Egy 
•kommunista tevékenység és szervezke
dés gyanúja miatt letartóztatott ember



Fiatalkori képe (1926—27)



A 
m

unkás 
m

űkedvelők 
egy 

csoportja, 
1927-ből. 

A 
m

ásodik
 

sorban 
balról 

a 
hatodik 

K
izur 

István. 
A 

kép 
A 

gyim
esi 

vad
virág 

bem
utatóján 

készült



A gyimesi vadvirág három szereplője 
1927-ben. Középen Kizur István, mellette 

csíkos szoknyában leendő felesége



A 
Felhő 

Klára 
bem

utatója 
a 

szabadkai 
szakszervezeti 

ott
h

on
ba

n, 
1927 

júliusában. 
Az 

ülők 
között 

balról 
az 

első 
K

izu
r 

István. 
A 

kép 
bal 

oldalán 
Boža 

N
ik

olić



számára nem volt hely állami válla
latnál — még akkor sem, ha nem bi
zonyosodott be az ellene emelt vád. 
Megkezdődött hát Kizur István kálvá
riája. Nemcsak a letartóztatástól kel
lett örökké rettegnie, (hanem még mun
kát is csak igen ritkán 'kapott. Dolgo
zott ugyan egy ideig .a Ferrum gyár
ban, de az 1930-foan csődbe jutott, és 
beszüntette a munkát, »aztán dolgozott 
két magán kovácsmesternél 'is, bizo
nyos Lángnál, akinek a Belgrádi út, 
azaz a mai Iván MHiutinović utca kör
nyékén volt a műhelye, meg egy Ska- 
kiić nevezetűnél, a Zmaj Jovan Jova- 
novié, vagyis a régi Jókai utcában, a 
szerb itemplom melletti kis utca sarkán, 
de alighogy munkába állt, megjelentek 
a detektívek, megmagyarázták a mes
tereknek *is, »hogy Kizur István megbíz
hatatlan, államellenes elem, tettiát aján
latos, hogy minél előbb menesszék. 
Skakiic a mellett még állami megren
delésre 'is dolgozott, ő javította a pos
takocsikat, így még kényesebb hely
zetben volt, ennek ellenére azonban a 
detektívekkel dacolva, többször is visz- 
sízavette, de mindig újabb figyelmez
tetést kapott.

Kdziur István, a kiváló munkaerő te
hát hosszú éveiken át jórészt munka
nélküli tétlenségre volt kárhoztatva, s 
kénytelen volt belenyugodni abba, hogy 
félesége tartsa el a varroda jövedelmé
ből. ö  maga megpróbált magán segí
teni, ahogy csak tudott. Volt úgy, ihogy 
nyáron elment haza Elemérre, és be
állt dolgozni a cséplőgép mellé, s aztán



a búzát, amit munkája fejében kapott, 
hazatérve megosztotta Lazar Neáiétyel. 
Mert a két forradalmár harcost igen 
szoros barátság fűzte össze, és nemcsak 
Kizur István osztotta meg kis ga-bo- 
nácskáját társával, hanem ha ő nem 
volt otthon, mert esetleg néhány nap
ra a rendőrség vendégszeretetét élvez
te — ez is megtörtént a négy hosszabb 
letartóztatáson kívül is —, akkor meg 
Nešić jelent meg Kizurék lakásán, bá
torította a feleségét, s megkérdezte, 
van-e szükségük valamire, van-e a gye
rekeknek téli ruhájuk, van-e elegendő 
tüzelőjük, s amije volt, azt megosztot
ta a Kizur családdal.

Kizur István nem szerette a tétlen
séget. Ha már nem tudott magának 
semmiféle más munkát találná, a var
rodában segédkezett, vagy valami há
zimunkát végzett, elment bevásárolni, 
elintézett egyes, a varrodával kapcso
latos tennivalókat, ruhát szállított ha
za, vasalt, vagy éppen leült a szorgos
kodó lányok mellé, és megtanult 6 ma
ga is varrni, még olyan kényes és 
nehéz munkát is, mint amilyen a musz
linanyagok fölszegése, s amit megcsi
nált, nyugodtan össze lehetett hason
lítani bármelyik segédlány munkájá
val. Egyszer meg is jegyezte félig ko
molyan, félig tréfásan:

— Hallod-e, Efcukám, eljövök én hoz
zád inasnak, és itt dolgozok. Te talán 
nem küldesz e l ...

Nem volt szüksége az inasévekre 
sem, az erős akarata mindenen átsegí
tette. Harisnyát stoppolni már régeb



ben megtanult, még legénykorában, 
mert az öreg néni, a háziasszonya, aki
nél Duro Fucarral laktak, elvállalta 
'Ugyan a lyukas harisnyák megreperálá- 
sát, de nem stoppolta, ihanem csak meg- 
foltozta őket, s ez sehogy sem volt 
ínyére a pedáns fiatalembernek. De 
nem csupán stoppolni tanult meg, s 
nem csupán a varrás tudományát sa
játította el, hanem a munkanélküliség 
hosszú napjaiban ügyességre tett szert 
más nőd munkákban is, például igen 
szépen tudott azsúnozni, és még gobe
lineket is készített.

CSÓNAKOK A PALICSI-TAVON

A varroda egyébként mindig egy 
kicsit támaszpontja volt a pártnak is
— ha nem is abban az értelemben, 
hogy az ott dolgozók tudatosan hajtot
ták végre az illegális párt utasításait. 
Igaz ugyan, hogy Kizumé a szakszer
vezetben kulturális szerepléseken kí
vül a későbbiekben a Vörös Segély cél
jaira szervezett gyűjtésekben is részt 
vett — résziben férje, részben pedig 
Lazar Nešić utasítása alapján —, de 
csak olyasformán, hogy dr. Singer 
Adolffal, a később, 1941-ben a Horthy 
rögtönítélő bírósága által halálra ítélt 
és Mayer Ottmárékkal együtt kivégzett 
orvossal tartatta a kapcsolatot, dr. Sin
ger mondta meg neki, hogy a hozzá el
vitt, begyűjtött pénzt kihez, illetve kik
hez juttassa el, arra viszont, hogy kik
hez kell fordulnia gyűjtés közben, fér-



jétöl és Lazar Nešićtol kapta meg az 
utasításokat. Részt vett ezenkívül a nők 
csoportjárnak munkájában is, de ő ma
ga soíhasem volt (párttag, és a nála dol
gozó varrólányoknak sem adott soha 
semmiféle megbízatást.

Ezek a lányok azonban bizonyos ér
telemben mégiscsak részt vállaltak az 
illegális tevékenységből, bár legtöbb
ször eleinte teljesen öntudatlanul, s bi
zony néha azt sem tudták pontosan, 
hogy milyen veszedelmes feladatot is 
vállaltak azzal, hogy Kizur István ké
résére elszaladtak áde-oda egy-egy kis 
levélkével, vagy egyszerű üzenettel, 
vagy bizonyos leveliéket ők maguk is 
segítettek bedobni a város különböző 
helyein levő postaládákba. Kétségtelen 
azonban, hogy ezek közül a lányok 
közül (mindig ihárom-négy segiédlány 
dolgozott a varrodában, s volt ezenkí
vül még két-lhárom tanulólány is) 
később többen maguk is tudatosan be
kapcsolódtak a munkásmozgalomba. Itt 
dolgozott például a varrodában az egyik 
Cséby lány, innen indult el később a 
mozgalomba Tikvicki Margit (ma Got- 
teszmanné) és György Margit is, aki 
ma Nagy Lászlónak, a szintén régi sza
badkai forradalmi harcosnak a felesé
ge, s aki ma is igen jól emlékszik még 
az egykori varrodáira a Frangepán ut
cában, Jakša Damjanov házában, ahol 
mindössze két kis szobából állt a la
kás, s ebben a kicsit nedves falú két
szobás lakásban volt a varroda is, igen 
alacsony ablakokkal, amelyeken át ki 

lehetett lépni, ha történetesen rend-



őrségli személyek tolakodtak be, 'kilép
ni észrevétlenül, s aztán vinmi a bírt 
megfelelő helyre, hogy rendőrök járnak 
Kizur István lakásán. Nagyné György 
Margit ma is emlékszik, (hogy Kizur 
István nem egyszer elszalasztotta egy- 
egy kis üzenettel Matko Vukovióhoz, 
Lazar Nesióhez, de még Malusev Cvet- 
kóhoz is, s emlékszik arra is, hogy az 
ágyban, meg az ajtófélfában is csinál
tak rejtekhelyeket, ahol a röpcédulá- 
kait és más pártanyagot rejtették el.

A Kizur családba szinte valóságosan 
beletartoztak ezek a varrólányok — 
még akkor is, amikor a családfő a fog
ház lakója volt. Ilyenkor ebédet vit
tek neki, meg virágot, sőt nemcsak Ki- 
zusr Istvánnak, hanem fogolytársainak 
is. S mert a fogházban ebédet vagy vi
rágot is csak hozzátartozóktól fogadtak 
el, megállapodtak egymással és persze 
Kizumé Hedirich Etával: te ennek és 
ennek a menyasszonya vagy, te aman
nak az unokahúga — s ki is emlékez
ne az egykor felsorakozó különböző öt
letekre!

Aztán együtt voltak a lányok a K i
zur családdal még a szórakozásban is. 
Például eljártak rendesen a természet- 
barátok kirándulásaira. Az illegális 
párt befolyása alatt álló, látszatra po- 
Mtikamentes szervezetek sorában már
1929-ben megalakult a természetbará
tok egyesülete is. A  párt ebben a szer
vezetben is arra törekedett, hogy mi
nél inkább tömörítse a munkásságot, 
éspedig nem csupán azokat, akik már 
valamiképpen a párt erősebb, vagy



gyengébb befolyása alatt állottak, akik 
már szimpatizáltak a munkásmozgalmi 
törekvésekkel, hanem »azokat is, akik 
még nem kerültek a mozgalom ható
körébe. Az 'ilyen tömörítésre nagyon is 
alkalmas volt a természetbarátok egye
sülete, mert a természetbe, a város kö
rüli erdőkbe, Palicsra és a Fruška Go
rába tett (kirándulások nagyon is von
zották a munkásokat az elhanyagolt, 
piszkos munkatermeikben eltöltött egész 
heti fáradságos munka és kimerültség 
után.

A természetbarátok egyesülete bizo
nyos szempontból hivatott volt rész
ben pótolni a munkásosztály szerveze
tét is, amely az évek folyamán egyre 
inkább szálka lett a hatóságok szemé
ben. A  későbbiekben azonban még a 
természetbarátok egyesületének tevé
kenységét is betiltotta a rendőrség, 
mert — úgymond — a kommunisták 
gyülekezőhelye lett. Mert ezeknek a ki
rándulásoknak a programján nem csu
pán a Padicsra, a Deszkás-erdőbe, vagy 
a város környéki erdő más szakaszára 
tett gyalogtúra szerepelt, nem csupán 
a Pal'icsi-tó vizében mártóztak meg a 
kirándulók a Bagolyvár környékén, az 
úgynevezett betyárstrandon, nem csu
pán a játék örömeit élvezték, s nem 
elégedtek meg még azzal sem, hogy a 
(kerékpáron kivitt kisgyerekek egész
séges levegőt szippanthattak tüdejük
be a szabad természetben, még csak 
azt sem tartották élegendőnek, hogy 
forradalmi dalokkal adjanak kifejezést 
érzelmeiknek, vagy hogy osztályharcos



tartalmú (társasjátékokkal szórakozza
nak, hanem felhasználták ezeket a ki
rándulásokat arra is, hogy komoly 
megbeszéléseket tartsanak, hogy egy- 
egy előadással hívják fel a kirándulá
son összegyűlt emberek figyelmét a 
rendszer fonákságaira «és kinövéseire. 
Kúti Gyu'la például, egy 1934. évi közös 
kirándulásra emlékezve, nem csupán 
azt látja még most is maga előtt, hogy 
miképpen beszélték meg, 'hogy ki visz 
labdát, hálót, kötelet a kötélhúzáshoz 
és zsákokat a zsákbafutáshoz, nem is 
csak azt, hogy miként kattogott a nap 
folyamán a fényképezőgép, hogy meg
örökítsen egy-egy csoportot, hanem azt 
is, hogy Kizur István ott áll a fák ár
nyékában, maga előtt tartja kerékpár
ját, arra támaszkodik — beszéd. Be
szól a kirándulók köirbe telepedett cso
portjához. A gazdasági helyzetről be
szélt, összehasonlít áscka-t tett, hogy 
mennyi is a kenyér ára, és mennyi a 
napszám, és mennyibe kerülnek a ru
házati cikkek. És hozzátette, hogy ez 
nemcsak Szabadkán van így, hanem az 
egész országban, és nem is csak ebben 
az országban, hanem szerte a világon. 
Van azonban már egy olyan ország, 
ahol már másképpen van, ahol már 
törődnek a munkások érdekeivel. Nem 
mondta ugyan ki, hogy a Szovjetunió
ról beszél, mert a kirándulók között a 
munkásmozgalomtól távolabb állók is 
voltak, de így is mlindenki tudta, hogy 
melyik országra céloz.

Persze, ezek a kirándulások sem 
voltak mentesek a rendőrség ellenőr



zésétől. Akár a természetbarátok egye
sülete, akár a Radnički sportklub ren
dezte őket, mindig be kellett jelenteni 
előzőleg a rendőrségen, (pontosan meg
jelölve a helyet is, ahol a kirándulók 
letelepednék. A bejelentés alapján az
tán napközben egyszer csak megjelen
tek a kiküldött rendőrök, hogy lássák, 
a megengedett keretek között zajlik-e 
a kirándulás. Persze ez az ellenőrzés 
már nem is volt egészen váratlan, hi
szen számítottak rá, tudták is, hogy 
körülbelül dél tájban érkeziik meg a 
kiküldött .két rendőr, hát úgy nézték, 
hogy addigra befejezzék a mozgalmi 
részt, az előadásokat, a megbeszélése
ket. Ha aztán mégis megesett, 'hogy a 
rendőrök egészen váratlan időpontban 
toppanta!k közéjük, és a szétszéledés 
már úgysem használt volna, hát az elő
adó egyszerűen változtatott a témán, s 
valami ártatlan dolgot kezdett fejte
getni.

Volt azonban egy hely, ahova még 
a rendőrség sem tudott eljutni: a Pa- 
licsi-tó közepe. A  Radniöki sportklub
nak volt egy nagy csónakja, azt cso
portosan használták. A nagy csónak 
mellett azonban több kisebb csónak is 
készült. Akiknek volt pénzük, azok 
anyagilag is hozzájárulták, akik szű
kösebben álltak, azolk munkával segí
tettek a csónakok készítésiében. Egész 
csónakraj állt így a kirándulók ren
delkezésére, ezekkel a csónakokkal ösz- 
szejötteJk valahol a tó egy távoli ré
szén, s még összejöveteleiket is lehetett 
tartani, előadások is elhangozhattak. A



sok csónak azonban csakhamar szem
betűnt a rendőrségnek is, s a hatóság 
szintén beszerzett a maiga rendőrei szá
mára egy motorcsónakot, a rendőrök 
aztán azzal járták a tavat, és igazol
tattak boldog-boldogtalant. De mert a 
rendőrcsónak orrán ott díszelgett a 
»ipodicija« felirat, már távolról észre 
lehetett venni, s így egyáltalán nem 
okozott gondot a tavon cirkáló mun
kásmozgalmi »kirándulóknak«.

»NE ROHANJATOK FEJJEL 
A FALNAK «

A mozgalom helyzete azonban nem 
volt könnyű, aminthogy nem volt köny- 
nyü a immkásember élete sem. Sza
badkának az első világháború után 
már több mint százezer lakosa vcxlt, s 
így — a lakosság számát 'tekintve — 
Bél'grád és Zágráb után harmadik az 
országban. Fejlődéséiben azonban egy 
lépéssel sem tudott előrehaladni, sőt 
fokozatosan és szisztematikusan igye
keztek visszafej leszteni. Mert itt volt, 
alig néhány kilométerre a városházá
tól az országhatár, s a haitárvárosba 
nemhogy újabb pénzeket nem öltek be
le, nemcsak hogy újabb -beruházások 
nem történtek, de még a meglevő gaz
dasági szervezeteket is gátolták fejlő
désükben, s a legjelentősebbeket igye- 
ítoeztek »biztonságosabb« helyre átköl
töztetni. így költözött el idővel Sza
badkáról a Zorkla Sabacra, a vasút- 
igazgatóság pedig M&be. Aztán meg a 
világszerte dúló gazdasági válság is



megtette a magáét. Egyre több munkás 
és alkalmazott maradt munka nélkül, 
és sokan közülük kezükbe vették a 
vándorbobot, hogy az ország más ré
szén próbáljanak szerencsét.

Másrészt nem egészen alaptalanul 
nevezték Szabadkát a világ legnagyobb 
falujának. És itt nem is a túlnyomó- 
részt mezőgazdasági jellegre gondolok, 
még csak nem is arra, hogy az ipari 
üzemek nemigen fejlődték ki, a Fer- 
rum -csődbe jutott, a Sever csak aáféle 
kisebb vállalat volt még, a Rottmann 
gyár sem tartozott a nagyok közé, a 
Hartmann-belep pedig inkább a mező- 
gazdasággal összefüggő vállalat volt, 
mintsem ipari létesítmény. Mindennél 
talán még inkább faluszei^íivé tette 
Szabadkát különösen a bunyevác ne
gyedék széles utcáiban zajló, szinte 
családias élet. Itt ismerték, és gyorsan 
megismerték egymást az emberek, be
leláttak egymás mindennapjaiba, nem 
volt hát könnyű hosszabb ideig illegá
lis munkát folytatni, s a mellett részt 
venni a mindennapi életben. Aztán 
meg itudnii kell azt is, hogy a város 
urai a felelősségteljes munkahelyeket, 
pozíciókat mindenütt teletömték a saját 
embereikkel, s a mindenfelé őrködő 
éber szemeik nagy mértékben megne
hezítették a hatóságilag tiltott politi
kai aktivitást. Nagyon is érthető hát, 
hogy a tevékenység elsősorban mellék
ágakon, a szakszervezetben, a termé
szetbarátok egyesületében, a Radnički 
sportklubban, vagy éppen az eszperan- 
tisták egyesületében bontakozott ki.



Az illegális mozgalom munkáját 
más, a rendőrség részéről foganatosított 
óvatossági rendszabályok is megnehezí
tették. A vonatokban például napiren
den volt az igazoltatás, és alaposan ki
faggatták a gyamrsabbnák látszó uta
sokat, hogy hova igyekeznek, milyen 
célból. Mindezek a körülmények ért
hetően hozzájárulták ahhoz, hogy a 
hanmincas évek elején bizonyos mér
tékben visszafejlődjön a mozgalom. 
Egy beszámoló például, amely az ille
gális kommunista párt 1931. évi vaj
dasági körülményiéit lismenbeti nagy vo
nalakban, Szabadkára vonatkozóan 
megállapítja, hogy a régebbi 17 párt- 
sejt közül csupán 12 maradt meg, jó
részt azért, mert egyes elvtársak mun
kanélkülivé váltak, és elhagyták a vá
rost. A 12 sejt közül egy a postán, ket
tő a vasúton, egy a vasúti nyomdában 
működött, a többi pedig mezőigazdasági 
jellegű sejt volt.

Másrészt érthető az is, hogy a sú
lyos helyzet, a munkanélküliség növe
kedése, a bérek csökkenése és a nap
ról napra nehezebbé váló megélhetés 
kihatott a tömegek hangulatára is, és 
harciasabbá tette az ember-éket. És kü
lönösen harciasaknak bizonyultak az 
ifjak. 1931-ben mintha egy kicsit újjá
éledt volna a Zelić ̂ felkelés szelleme.

Mint Komlós János visszaemlékezik 
rá, a JKISZ köré tömörült ifjak egy 
csoportja fel akarta gyújtani, vagy rob
bantana a városházát, és utcai harcok
ra készült. Az utasítás szerint fel kel
lett készülni a felkelésre. 0, Komlós



János és Hegedűs József azt a felada
tot kaptáik, 'hogy tanítsák meg az ifja
kat a fegyverforgatásra, és szerezzenek 
géppuskákat, majd pedig gyújtsák fel 
a városházát, »ihadd ■tudja meg — úgy
mond — a hatóság, hogy élünk!« Hogy 
hova is vezethet ez a meggondolatlan, 
eleve kudarcra ítélt lépés, az nem ér
dekelte a harcias kedvű fiatalokat. 
Egyébként nemcsak Szabadkán volt 
ilyen a hangulat, hanem például Zen- 
tám is. Komlós János ugyanis arra is 
emlékszik, hogy amükor egy alkalom
mal beszélgetett egy zentai elvtársával, 
az csodálkozva kérdezte tőle, hogy va
lóban nincs-e revolvere, mert — úgy
mond — Zentán minden kommunistá
nak van. A szabadkai ifjak már olyan 
apró előkészületeket is megtettek, hogy 
anyagot szereztek be vörös zászló ké
szítéséhez, hogy a zászlót a sikeres fel
kelés után feltűnhess ék majd a város
házára. Az idősebb kommunistáik azon
ban — köztük elsősorban Kizur István 
—, sünikor tudomást szereztek a meg
gondolatlan tervről, igyekeztek lelo- 
hasztani az ifjak harcias hangulatát.

— Ne rohanjatok fejjel a falnak! — 
mondta figyelmeztetően Kizur István, 
s az (idősebb elvtársaknak végül is si
került lebeszélniök a fiatalságot a meg
gondolatlan lépés megtételéről.

Ha azonban a városfházát nem rob
bantották is fel, a párt azént nem ült 
ölbe tett kézzel, (hanem minden alkal
mat megragadott arra, ihogy röpcédu- 
lák terjesztésével ihívja fel a lakosság, 
és természetesen elsősorban a munkás.



ság figyelmét a hatóságok (túlkapásai
ra és azokra a céljakra, amelyekért a 
párt küzd. Már 1930-ban is, amikor egy 
kötéltánoos járt Szabadkán, és a vá
ros központjában produkálta maigátt a 
párttagok azt az utasítást kapták, hogy 
használják ki a kedvező alkalmat, ami
kor nagy tömeg gyűlik össze a házak 
között kifeszitett kötél alatt, hogy vé
gignézze a veszélyes mutatványokat, és 
mialatt úgyszólván ide terelődik a vá
ros figyelme, észrevétlenül, szinte per
cek alatt szórják szét a terjesztésre 
szánt röpirartdkat a házakba, udva
rokba.

A röpüratók pedig ebben az időben 
elég sok helyről érkeznek. 1930 táján 
még megvan a kapcsolat nem csupán 
sok vajdasági helységgel, hanem a 
Becsben működő .központi pártbizott
sággal is. Cséby Lajos még emigrációja 
előtt Újvidékről is kapott terjesztésre 
szánt röpiiratokat. Aztán ugyanebből a 
célból Újvidékről Szabadkára utazott 
Jovan Beljanski és Đuro Pašalić, aki 
brosúrákat is hozott magával. Ilyenfor
mán a röpoédula terjesztés állandóan, 
újra és újra megismétlődő munkafor
ma volt. A Szabadka1! rendőrség 1931. 
január 28-I jelentése például beszámol 
arról, hogy 1930. augusztus 31 és szep
tember elseje 'közötti éjszaka ismeret
len tettesek magyar nyelvű röpcédulá- 
kat terjesztettek, A kommunista cím
mel, november 8 és 9-e közötti éjsza
ka pedig újra akcióba léptek a röp- 
céduilaiterjesztŐk, és elárasztották a vá
rost a Komunist című lop példányai



val, valamint a »Jugoszlávia munkásai, 
parasztjai, elnyomott népei« kezdetű 
röpirattal.

Ezdk a röpiratdk jórészt Đuiro Pa- 
šalić névén kerültefk Szabadkára, aki 
egyébként gyakran eljárt Zomborba ds. 
Szabadkán csakúgy, m'init másutt, olyan 
értelmű utasításokat adott, hogy bát
ran terjeszteni kell ezáket a röplapo
kat, hogy ezáltal is táplálják a nép lá
zadozó hangulatát. A kommunista és a 
Komunist egyarámt arra szólította fel 
a munkásokat és parasztokat, hogy áll
janak a Szovjetunió és a Vörös Had
sereg mellé, és felvetette előttük a kér
dést: »Meddig tűritek miég első és utol
só Sándor király véres diktatúráját?«

Ezek közül a röpiraitok közül néhá
nyat nyomdagépen állítottak elő, más 
röpiratokat pedig csak egyszerű eljá
rással sokszorosítottak, de valamennyi 
alatt ott voflit az aláírás, hogy Jugoszlá
via Kommunista Pártjánaík Központi 
Bizottsága adta ki. Ez a körülmény 
nyilvánvalóvá tette a rendőrség előtt, 
hogy Szabadkán létezik pártszervezet, 
és (kapcsolatban is áll a Bécsben szé
kelő Központi Bizottsággal, s onnan 
kapja valamilyen úton a pártsajtót és 
a röpiratok javarészét is, amellett, hogy 
maga ds klészít röpiratokat. Külföldről 
pénzt iís kapott a szabadkai szervezet 
dr. Singer Adolf címére, s a pénzből 
Kasuba József, a társadalombiztosító 
intézet egy hivatalnoka, 1931. deciem
berében még írógépet is vásárolt a párt 
céljaira, hogy röpiratokat sokszorosít
hassanak segítségével. A Béccsel fenn



tartott kaipcsolatokat tanúsítja egyéb
ként az is, hogy 1931. november 29-én 
a pártszervezet megbízásából Becsbe 
ment Mészáros ciipészmimíkás, ott ta
lálkozott is £>uro Salaj jal, a Központi Bi
zottság tagjával, és utasításokat, vala- 
mánit 300 dollárt is kapott tőle abból a 
célból, hogy használják fel propagan- 
dakifejtés célj-aira. Mészáros aztán 1931. 
december 26-án egy, a huszárkaszárnya 
mögötti háziban tartott értekezleten be 
is számolt bécsi útjáról, s a jelenlevőik 
megbeszélték a párt szervezésével és a 
propagandával kapcsolatos feladatokat. 
Ezen az értekezleten egyébként részit 
vett néhány zentai és adai kiküldött, 
köztük Cseíh Károly is.

A megismétlő roptiratterjesztés alap
ján a rendőrség diszkrét rendőrségi 
megfigyelés alá helyezett egyes, régeb
ben gyanús személyeket, amikor pedig 
1932. január 22-én a Idkindai rendőr
ségtől értesítés érkezett, hogy január 
17-én Szabadkáról Kikándán járt Ko
vács János (akit Szabadkán népszerű
én csak Apucinak ismerték), és két 
körlevelet, valamint egy röpoédulát 
adott át Jankó Józsefnak és Baltás Já
nosnak, megkezdődtek a letartóztatá
sok is.

»A Z  A KOVÁCSLEGÉNY«

De nemcsak a rendőrségnek nem tet
szett a párt szabadkai szervezetének 
munkamódszere, hanem idegenkedett 
tőle egy egész, egyébként baloldali ér-



zelmü csoport is, m-erit túlságosan és 
feleslegesen vakmerőnek, sokat kockáz
tatónak tartotta. Igaz, akkorjában már 
frakciós harcok dúltak az ország más 
részein is, és szinte természetes volt, 
hogy Szabadkát sem kímélik meg ezek 
a belső munkásmozgalmi nézeteltéré
sek. Az egyik oldalon állt a tulajdon
képpeni pártszervezet, amelyben egyre 
inkább Kizur István és Lazar Nešić ke
rült az előtérbe, a másikon pedig Csé- 
by József, az öreg Cséby íkörül kialakult 
csoport, amely a röpcédulaterjesztés, 
jelszavak kiírása, zászlók (kitűzése és 
hasonló kockázatos és »»felesleges« ak
ciók helyett azt tartotta fontosnak, 
hogy a párttagok minél »többet tanul
janak, képezzék magukat.

Cséby József már kezdettől fogva 
jelentős részt vállalt a körié gyülekező 
fialtalak marxista szellemű oktatásából, 
tanfolyamokon volt előadó, és minde
neik fölé helyezte a könyvet, az állan
dó tanulást, különösen az olyasféle cél
talan és megmagyarázhatatlan »akció
tervekkel« szemben — még ilyen is 
megszületett egyes lioíbogó vérű fiata
lok fejében —, hogy »össze kellene ver
ni a zongorát a zeneiskolában, mert 
az is a burzsoáziára emlékeztet«. Más
részt Kizur István és társai az elmé
lettel szemben inkább a gyakorlatot ré
szesítették előnyben. Ök nem szerették 
azokat, akik forradalmi akciók helyett 
mindig csak a könyvet búgták. Mint 
Lukács Gyula visszaemflékezík rá, Ki- 
zur mindig ezt mondogatta: »Könnyebb 
megbújni egy könyv mögött, mint ki



állni«. Mallusev Cvebko úgy jellemzi a 
két csoportot, hogy Kiizur és társai »ér
zelmi« kommunisták wltajk, az öreg 
Cséby ikörül csoportosulok pedig »ér
telmi« ‘kommunisták.

Nem szabad szem elöl téveszteni azt 
sem, hogy Kizur Isbván faluról érke
zett a városba, volt bizonyos nyerseség 
a viselkedéséiben és a fellépésében is, 
s a városi, polgári környezetben fel
nőtt szabadkai fiatalók egy része éppen 
ezért nehezen fogadta be maga közé. 
Másrészt Cséby József — vitathatatla
nul nagy képzettsége mellett — ismert 
volt arról is, hogy nagyon szívesen 
becsmérelte az embereket. Kizur Ist
vánról is leginkább csak úgy beszélt: 
»az a kovácslegény. . .« És ugyanígy 
semmibe vette Lazar Nešićet is. Más
részt — mint egyesek visszaemlékeznek 
rá — azt is -többször hangoztatta, hogy 
el kell szigetelődül a zsidóktól, például 
dr. Steinfeld Sándortól, Gtrósz Rózsitól 
és másoktól. Voltak, addik elkülönülő 
viselkedése aiaipján egyszerűen trockds- 
tána'k bélyegezték.

Mindezek alapján érthető, hogy Csé
by József és Kizur István között már
1930-ban, nem sdkkal azután, hogy Csé
by Lajos eltávozott Szabadkáról, tulaj
donképpen megszakadt a közivetlen 
kapcsolat, bár Csélby együk lánya ott 
dolgozott a Kizur-varrodáfoan. De a 
kapcsolat megszakadása nem jelentette 
egyúttal a nézeteltérésekből fakadó 
összetűzések megszakadását is. Cséby 
Józsefnek ugyanis, mint tipikus értel
miséginek, nem sok érzéke volt a gya



korlati akciók iránt, Kíziur István vi
szont, a tipikus forradalmár, nem sok 
jelentőséget tulajdonított az elméleti 
kérdéseknek, bár elismerte, és többször 
is hangoztatta, hogy a tanulásnak, az 
önképzésnek igen nagy jelentősége van. 
Kizur az akciókban élt, és csak akci
ókban tudott gondolkodni is.

Malusev Ovetko, aki egyébként ma
ga is a Oséby József (körü'l tömörülő 
emíberak közé tartozott, s aki szintén 
nagy figyelmet fordított a tanulásra, s 
annak idején már EHiro Pucar is főleg 
azzal vonta magára a figyelmét, hogy 
a kiserdőben (látta többször is, könyv
vel a kezében sétálnd, úgy emlékezik 
vissza ezekre a viszályokra, hogy »a 
január 6-i diktatúra bonyolult helyzet
be juttatta a munkásmozgalom embe
reit, amelyben nehéz volt felmérni a 
helyzetet, s e miatt nem egy ízben a 
komolytalan pletykaszövés került elő
térbe.« Ebben a környezetben nem egy
szer érvényesült a filozófiai opportu
nizmus, a veszélyekkel való megalku
vás hatása is, annál is inkább, mert a 
bonyolult helyzetben sokat lehetett vi
tatkozni, s ezzel kapcsolatban eltúlozott 
elméleti kérdéseket taglalni. A köziben 
történt letartóztatások még csak ron
tottak a helyzeten. Hiányzott még a 
munkásmozgalomban a kellő tapaszta
lait, ember sem volt elegendő, a rend
őri terror viszont egyre érezhetőbbé 
vált, s (mindez elősegítette a két tábor 
egyre inkább érezhető kialakulását. 
Mert míg egyrészt Cséby József rend
kívüli képzettségével, német nyelvtan



folyamokkal, marxista előadásokkal 
gyűjtötte maga köré az elméleti kér
dések iránt fogékony fiatalokat, akik 
részben bizonyára biztonságosabibnak 
is érezték az elméletet a forradalmi 
gyakorlatnál, ugyanakkor Kizur István
nak is megvolt a maga vonzóereje. 
Egyrészt — erről már szóltam is — 
nagyon közvetlen, igazián emberi volt 
a környezetével, másrészt pedig sugár
zó optimizmusa, a kommunizmus ügyé
be vetett mérhetetlen hite, a párt iránti 
fenntartás nélküli odaadása és gyakor
lati akciók ultánli sóvárgása (hatalmas 
vonzóerőként hatott igen sok emberre.

Kizur ellen az volt a legfőbb vád, 
hogy nem eléggé óvatos a rendőrség
gel szemben, s hogy ez okozta a letar
tóztatásokat is a harmincas évek éle- 
jén. Ennek a vádnak azonban minden 
bizonnyal ellentmond egyrészt az, hogy 
amikor például a városháza felrobban
tásáról és fegyveres akció indításáról 
volt szó az ifjúság köreiben, éppen K i
zur István volt legélesebben ellene en
nek a céltalan és oktalan kockázatnak. 
Másrészt pedig az 1932. és 1934. évi 
letartóztatások és államvédelmi bírósá
gi ítéletek is arról tanúskodtak, hogy 
éppen Kizur István — állítólagos óvat- 
lansága ellenére is — mindig felmen
tést kapott, mert nem sikerült ellene 
kellő bizonyítékokat szerezni. A  letar
tóztatások okát tehát nem a Kizur Ist
ván által is vállalt tevékenységben 
(mert természetesen ő is részt vett a 
röpcédulák terjesztésében), hanem má
sutt kell keresni.



A két csoport szeinb ená Más ának ez 
az időszaka 1930-»tól egészben 1934-ig 
tartott. Ez alaitt a négy év alatt Cséby 
nem egyszer — külföldről kapott le
velek alapján — a Központi Bizottság 
megkerülésével akart .beavatkozni a 
párt ügyekbe, úgyhogy Kizur István vé
gül is Zágrábhoz, azaz a párt ott mű
ködő (belföldi irodájához fordult, és azt 
kérte fel a helyzet tisztázására. Kizur 
közbenjárása alapján azután a (központi 
pártbizottság nyílt levéllel fordult a 
szabadkai szervezethez, s ebben — Ki- 
zjur és Lazar Nešić áüláspontját támo
gatva — arra szólította fel a szabad
kai szervezetet, hogy tisztázza a dol
gokat Cséby Józseffel, azaz szakítsa 
meg vele a kapcsolatait. Cdéby ugyan 
1934-ben távozott Szabadkáról, de ké
sőbb még a Szovjetunióiból is olyan ér
telmű leveleiket küldözgetett, amelyek
ben egyre azt bizonygatta, hogy igenis 
neki viodt igaza a vitás ügyben, nem 
pedig Kizuré'knak, s a pártvezetőség 
tévútra ikerült.

A GYÁSZSZALAGOS FÉRFI

Mindezzel azonban egy íkicsit előre 
szaladtam, hiszen még csaik 1932 ja
nuárjában tartunk, amikor a rendőrség 
a megismétlődő röpcédulaterjesztések 
után megkezdte a letartóztaitásokait. Mi. 
előtt azonban rátérnénk magára a bí
rósági ügyre, el kell mondani még egy 
kis részletet, mert ez szintén kapcso
latban van az 1*932. évii kommunista 
perrel.



Andrija Ninkovíic nyomdász még 
1931 decemberébeni értesítést »kapott 
Bedgrádból Benőiétől, Iholgy fontos do
logiban utazzon el a fővárosba. Ott az
tán Benčdć közölte vele, ihogy valami
képpen át íkelilene juttatnia a határon 
egy (bizonyos Panta Vujióot (aki egyéb
ként nem vaflit más, mint Petko Mile- 
tić, a Központi Bizottság tagja). Nin- 
koVić magára vállalta, hogy élintézi a 
dolgot, és Szabadkára Visszatérve, (föl
kereste a borbélyüzletben Lazar Neši- 
ćet, és — minit azitán Lazar Nešić a 
bíróságon vallotta — megkérdette tőle, 
hogy át tudna-e juttatná egy embert il
legális úton Magyarországra. Elmondta 
azt is, hogy ez az ember december 
27-én érkezik Belgrádból, és Sándoréban 
száll le a vonatról. Nešić megígérte, 
hogy majd utánanéz a dolognak, s ami
kor Ninücovic újra jelentkezett nála, 
közölte vele, hogy majd elintézik va
lahogy a dolgot. Ez alkalommal Nin- 
kioiviiétól 500 dinárt is ikapött az eset
leges költségekre, ö  aztán szólt Kizur 
Istvánnak, mert — minit a bíróság előtt 
vallotta — úgy gondolta, hogy ő ismer 
olyan embereiket, aíki'k tudják a mód
ját, hogyan lehet átjutni illegálisan a 
határon.

Kizur hasonlóképpen mondta el az 
esetet a bíróság előtt, azzal, hogy ami
kor Lazar Nešić szólt néki, ő mindjárt 
Mészáros Máftyásra gondolt, aki sze
gény ember, s amellett ott lakik va
lahol a (határ közelében. Bizonyára el 
tudná intézni az átjuttatást, aztán meg 
az 500 dinár ds jól jönne néká. Szólt



hát Dudás Lajosnak, értesítse Mészá
rost, hogy mit is kellene elvégezni, s 
hogy adja át neki a pénzt is. Mészá
ros valóban vállalta a dolgot, azzal, 
hogy ha megérkezik az ember, hozzák 
majd vele kapcsolatba.

Panita Vujióot, azaz igazi nevén Pet- 
ko Miletićet azonlban senkii sem ismer
te Szabadikán személyesen, így (kellett 
valami ismertető jel is, amiről felis
merhetik, amikor leszáll a vonatról a 
sándori állomáson. Andiúja Niniković 
elmondta, hogy az éifkezőnek fekete 
gyászszalag lesz a karján, ‘továbbá két 
bőröndöt, valamint újságot tart a 'ke
zében. Kizur utasítására Dudás Lajos 
a jelzett napon 'kiment a sándori ál
lomásra, s amikor meglátta a két bő
rönddel és újsággal a kezében leszál
ló gyászkarszal agos férfit, hozzálépett, 
és a megbeszélt jelszó szerint megkér
dezte tőle:

— Hát nem ismersz?
Mire az érkezőnek azt kellett vá

laszolnia :
— Már hogyne ismernélek... Na

gyon is jól ismeiüek...
A  Panta Vujić álneve mögött rej

tőzködő Petiko Miletić tehát minden baj 
nélkül megérkezett Szabadkára. Itt Du
dás elvezette a lakására, ott is aludt 
nála, majd másnap elvitte Kropf Gott- 
fnied lakására. Miletió, aki valami ke
veset tudott magyarul is, ezután né
hány napig Szabadkán maradt, bizo
nyos megbeszéléseket ős folytatott, 
majd minden baj nélkül átjutott Mé-



száras segítségével a határon, és aztán 
folytatta útját Bécs felé, hogy irészt 
vegyen a Köziponti Bizottság ülésén. 
Nem is lett volna telhát semmi baj, an
nál 'kevésbé, mert a rendőrség sohasem 
tudta meg, hogy tulajdoniképpen ki is 
rejtőzött Panta Vujić személye mögött. 
Petko Mil-etiéet azonban később még
iscsak letartóztatták, éspedig akkor, 
amikor 1932. június 30-án, Becsből vász- 
szatéroban, Horgosnál átlépte a határt.

INCIDENS A FOGHÁZBAN

Mindezek után pedig térjünk vűssza 
a letartóztatásokra, amelyeket 1932. ja
nuár végén foganatosított a szabadkai 
rendőrség. Ugyanekkor egész Észak- 
B ácskában voltak letartóztatások, és 
több mint száz kommunista, párttag 
és szimpatizáns ellen indult meg az 
eljárás, s aztán Szabadkáról és környé
kéről harmincnégy forradalmárt bíró
ság elé ás állítottak. Ez a per AHojzije 
Bačić és társainak ügyeként maradt 
ránk a bírósági aktáikban.

Szabadkán az emlékezetes 1929. évi 
per után, amikor Đuro Puoart elítél
ték, Kizur Istvánt és még két társát 
pedig felmentették, 1930 márciusában 
ugyan volt még egy tárgyalás, de ak
kor csak hat kommunista éllen emel
tek vádat, akik azért kerülitek bíróság 
elé, mert rejtegették három társukat, 
akik megszöktek a beflgrádi Glavnja- 
őából. A  hat közül ötöt el is ítéltek 
háromhavi fogházra. Ettől az ítélettől



eltekintve azonban a szabadkai kom
munisták, a Mumkássegély, a természet
barátok egyesülete és más hasonló 
szervezetek mögött megbújva, zavarta
lanul tevékenykedhettek. 1932̂ ben 
azonban mégiscsak 'közbeszólt a rend
őrség. Mintha Turanov rendőrkapitány 
is megelégelte volna addigi passzivitá
sát. Tömegesen kerültek a kommunis
ták a börtönbe, s a listavezető Alojzije 
Bačić földművesen kívül a bíróság elé 
állítottak között volt Ili ja Vujević, Iva- 
nyos Sándor, Mészáros Mátyás, Lórik 
István, Matko Vuković, Kasuiba József, 
Szalai József, Dudás Lajos, Kovács Já
nos, Kroipf Gottfried, Czuczi Pál, Fi- 
scher Mihály, dr. Singer Adolf, Kom
lós János, Rábaközi Viinoe, Csöh Ká
roly, Balog Gábor, Katona János, Lö- 
wei Mihály, Ürge Sándor, Kizur Ist
ván, Lazar Nešić, Anitun Vuković, Iván 
Kiri'lov, Cservenyák István, Jankó Jó
zsef, Baltás János, dr. Bennábh Károly, 
Scháffer Gyula, Székely József, Iván 
Mironicki, Cséby József és Fuchs Bo- 
riska.

A letartóztatottakat 'kétségtelenül 
bizonyos tekintetben meglepetésként 
érte a rendőrség fellépése, s voltak 
olyanok is, akik egy kicsit elvesztették 
a fejüket, a rendőrség előtt nem bizo
nyultak elég keményeknek, vallottak, 
és ezek a vallomások okozták a letar
tóztatások szokatlan nagy arányait. A  
foglyokat aztán a szabadkai fogházban 
tartották, amíg a vizsgálat tartott. Itt, 
a fogház falai között azonban egy al
kalommal kínos incidens játszódott le.



A Dogházi élet szigorú szabályai közé 
tartozott az is, hogy a foglyok minden
nap félórás sétáin vettek részt a fog
házudvaron. A politikaiakat persze 
mindig külön sétáltatták. Ahogy a lép
csőn levezették őket, meg 'kellett áll
mok rövid időre, hogy megfelelően be- 
sor akozíhassanak. Egyszer aztán e köz
ben Ilija Vujević mezőigazdasági mun
kás szót akart váltani Iván Miironioki 
zfombori asztalossegéddel. Észrevette ezt 
Miloje LuJkić fog<lár, és harsány han
gon rátámadt Vilj eviére:

— Nincs tovább séta! Gyerünk visz- 
sza a cellába!

Kizur István akkor lent volt már az 
udvaron, de mikor észrevette, hogy mi 
történt, megállt, és hangosan kijelen
tette:

— Nem sétálok addig, míg társunk 
is nem tarthat velünk!

Ezt hallván, a többiek is megálltaik, 
és csatlakoztak Kizur tiltakozásához. 
Különösen hangosan fejezték ki nem
tetszésüket Lazair Nešić, Matko Vuko- 
vić, Dudás Lajos, a zombori Székely 
József asztalossegéd, Pischer Mihály 
magántisztviselő, Szallai József lakatos- 
munkás, dr. Singer Adolf, valamint 
Ivanyos Sándor asztalos. A dolog odáig 
fajult, hogy az őrök csőre töltötték 
puskájukat, és úgy kónyszerítették visz- 
sza cellájukba a lázadozó foglyokat, 
persze hangos zúgolódástól kísérve. 
Másnap reggel még tovább folytatódott 
az elégedetlenség kifejezése. Amikor 
közeledett a séta ideje, Kizur István 
erélyesen kikiáltott cellájából:



— Nem megyeik sétálni mindaddig, 
míg az erőszakos őrt felelősségre nem 
vonják.

A többiek megint csaitlaikoztak Ki- 
zurhoz, és még a (reggelit sem akarták 
elLfiogadni. Végül is az államügyész és 
a törvényszék elnöke személyesen ment 
tárgyalná a foglyokkal. Ekkor aztán a 
foglyok előterjesztették még további 
panaszaikat is. Elmondták, hogy nem 
kapnak újságot, hogy az őröik egy ré
sze durván bánik velük, Gseh Károly 
még aat is elpanaszolta, hogy az őrök 
egyszerűen letegezik, s ezt nem haj
landó eltűrni. Az egésznek az lett a 
vége, hogy Kizur István ugyan tíznapi 
magánzárkát kapott a lázadozásért, 
megtiltották neki a dohányzásit is, ölt
öt naipi magánzáilkát szabtak ki Nešić- 
re, Mat'ko Vuikovicra, Székelyre, Fi- 
saherre, Dudásra és Cservenyákra, Rá
baközi Vincétől, Balog Gábortól, Lőrák 
Istvántól és Baltás Jánostól pedig öt 
napra megvonták a kedvezményeket — 
mert hát fegyelemnek kell lenni! —, 
viszont ugyanakkor eleget ítéve a fog
lyok panaszának is, megtiltották az 
őröknek, hogy tegezzék őket. Ezentúl 
tehát az őrök az utasításnak megfele
lően urazni kezdtek minden politikai 
foglyot.

Minit Milán Dubajić írja Kiziur-mo- 
nográfiájában, a fogházi incidens igen 
nagy visszhangot keltett a városban, s 
persze akadtak olyanok is, aMk már 
sokkal többet vélték tudni, mini; ami



valójában történt, s egyesek már azt is 
rebesgették, hogy egy -fogoly felakasz
totta magát.

ÚJRAKEZDÉS — NEHÉZSÉGEKKEL

A vizsgálat meglehetősein hosszú 
ideiig elhúzódott, és végül is csaik 1932. 
július 4-én hirdetett ítéletet a belgrá
di államvédelmi bíróság Alojzije Ba- 
čić és társai ügyében. Az ítélet tizen
négy szabadkai pártmunkást sújitott fél 
évtől 8 évig terjedő fogházzal, illetve 
fegyíházzal, s az elítélteik között volt 
Matko Vufkovié is, aki három éveit ka
pott. Kizur ellen csak az volt a vád, 
hogy tagja volt a kommunista párt
nak, amelynek céljai közé tartozik az 
illegális propaganda, a terrorizmus és 
a hatalom erőszakos megkaparintása. 
A röpoédulaterjesztés vádját tehát ele
ve fel sem hozták ellene, bár ő is min
dig ott volt azok között, akik terjesz
tették a párt propagandaanyagát. Azt 
azonban, hogy valóban tagja volt a 
pártnak, nem lelhetett bizonyítani, mert
— mint az ítélet indokolása mondja — 
az a tény, hogy egy személyt átsegí
tettek a határon, nem győzhette meg 
a bíróságot arról, hogy ő, vagy Lazar 
Nešić valóban tagjai az illegális párt
nak (annál kevésbé, mert hiszen — 
mint már említettem — a bíróságnak 
fogalma sem volt arról, hogy ez a ha
táron átsegített ember Petko Miletić, 
azaz a Központi Bizottság egy tagja 
volt!), így Kizur Istvánt is és Lazar



Nešićet is felmentették a vád és kö
vetkezményei alól.

Mintegy félévi fogva'tartás után te
hát Kizur István isméit hazatérhetett 
Szabadkára, hogy folytassa forradalmi 
munkáljál; ott, ahol iá letartóztatás meg
szakította. Ez azonban, egyáltalán nem 
volt könnyű. Egyrészt azok az embe
rek, vagy legalábbis jó részük, akikre 
komolyan számítani lehetett, rövidebb- 
hosszabb időre fogházba, vagy fegylház- 
ba kerültek. Akik itthon maradtak, 
azokra is elrettentő hatással voltak a 
letartóztatások, és vonakodtak a párt- 
munkától. A munka azoniban mégis to
vább ment. Elsősorban a felmentő íté
let után hazatérő Kizur István és Lá
zár Nešić vették 'kezükbe az irányítá
sát. Érdeklődésük a fiatalság felé for
dult. Kizur már régebben ismert né
hány fiatal forradalmárt, s ezekkel 
megismertette Nešićet is. A  továbbiak
ban azután Nešić tárgyalt velük, és 
felvetette előttük a gondolatot, hogy 
meg kellene szervezni a pártot, mert 
mégiscsak szégyen, hogy Szabadkán 
nem működik a pártszervezet. A  fia
talok elmondták, hogy a JKISZ szer
vezete igenis most is tevékenykedik, 
Nešić azonban kijelentette: a pillanat
nyi helyzet olyan, hogy a JKISZ fö
löslegessé vált, és helyette a fiatalok
nak a párt soraiba ken belépniük, an
nál is inkább, mert nincsenek olyan 
sokan, hogy meg lehetne osztani az 
erőket. Igaz, a (fiataloknak nem nagyon 
tetszett ez a megoldás, bizonyos ellen
állás is mutatkozott egyesek részéről,



de aztán mégiscsak átléptek a párt- 
szervezetbe.

Kizur is folytatta szervező ammiká- 
ját. Mint Pava Maluáev visszaemléke
zik, nála is megjelent egyszer, és el
mondta, hogy miindazoknak be kell 
kaipcsolódniok a pártmunkába, akik 
már valamilyen .formáiban részt vettek 
a munkásmozgalomban. Pava Maluáev 
meglepetten kijelentette, hogy xte hi
szen mi már dolgozunk!«, mert az if
júság akkoriban kiadta a Mladi kornu- 
nist című lapot, az olvasócsoportok is 
rendszeresen működtek, és folyt a 
gyűjtés a Vörös Segély céljaira is, Ki- 
zurék erősködésére azonban végül a fi
atalok mégiscsak bekapcsolódtak a 
pártmunkába.

Czuczi Pál úgy emlékezik, hogy 
amiikor kiszabadult a fogházból, és ha
zatért Szabadkára, Kizur István egy
szer kivezette NeSicék szőlőjébe — úgy 
augusztus táján. Néhány ember gyűlt 
össze a rögtönzött meglbeszélésre. Ott 
volt Lazar Ne§ic, s ha jól emlékszik, 
Szenbucz László is. Akkor aztán közö
sen számba vették, hogy kükre is le
hetne számítani, ki kit ismer a régi 
harcosok közül, és elhatározták, hogy 
minden erővel mimikához kell látni új
ra, s ebből a célíból beszélgetni minden 
tekintetbe jöhető emberrel. Minden bi
zonnyal ez a törekvés vezette később 
Kizur Istvánt akkor is, amikor az 1933- 
ban a katonaságtól hazatérő Malusev 
Ovetkóhoz elküldte a Zágráíbból idő
közben szintén hazatért Nagy Lászlót, 
hogy beszélgessen vele, nem akarnia-e



ö is belépni a pártba. Malusev Cvetko 
azonban — aM, mint már szó vol't ró
la, szintén a Csébi József körüli cso
porthoz tartozott, és határozottan elle
nezte a kockázatos vállalkozásokat —, 
mint ma visszaemlékezik rá, ezzel a 
kérdéssel válaszolt Nagy Lászlónak:

— Te párttag vagy?
— Igen, — mondta Nagy László.
— Nos, ha te ilyen nyíltan beszélsz 

erről, semmit sem adva a konspiráció
ra, akkor én nem lépek be.

Igaz, ezután a visszautasítás után 
Malusev Ovetkót »bizonyos »bojkott alá 
helyezték a párt körül csoportosulok, 
s bizonyosra vették, hogy nemcsak 
hogy Cséby József (befolyása alatt cse
lekedett így, hanem egyenesen kikérte 
CSéby véleményét is. Ez az egyesek ré
széről megnyilvánuló bojkott azonban 
egyáltalán nem befolyásolta Kizur Ist
vánt abban, hogy a továbbiakban is — 
mint majd még visszatérek rá — igye
kezzen Malusev Cvetkót is megnyerni 
együttműködésre minden olyan dolog
ban, amlit hajlandó volt vállalná.

Kizur István azonban — bár ő ma
ga határozott és karakán kiállású for
radalmár volt — nem hagyta figyelmen 
kívül a konspiráció 'kívánalmait sem. 
Ezt mutatja például Ürge Sándor óva
tos munkáiba állítása is. Ürge Sándor 
ugyanis, akit 1932-ben egy évre ítélt az 
államvédelmi bíróság, 1933 februárjá
ban szabadult, s mielőtt hazatért, a bör- 
tonlben olyan értelmű útbaigazítást ka
pott társaitól, hogy jelentkezzen Kizur 
Istvánnál. így is tett, de amikor kér



te, hogy ossza be valamilyen mimiká
ra, Kizur ligen óvatosan járt el. Ürge 
Sándor ugyanás szabadulása után is 
rendőrségi felügyelet alatt maradt, és 
két hónapon át minden nap jelemtkez- 
nie kellett a rendőrségen. Amikor ezt 
elmondta, Kizur így szólt hozzá:

— Rendiben van. Akkor mosít eset
leg dolgozhatsz testvéreddel, Istvánnal, 
de másokkal mindaddig nem, amíg el 
nem múlik az a két hónap.

így is történt. Ürge Sándor aztán, 
amíg csak jelentkeznie kellett a rend
őrségen, mindig testvérétől, Istvántól 
kapta meg a feladatokat, nehogy az 
illegális munka nyomára vezesse a 
rendőrséget.

A szervező munkával kapcsolatban 
azonban voltak komolyabb nehézségek 
is. A  vállalatokban ugyan sikerült kö
zelebb kerülni a munkásokhoz, 8 a to
vábbiakban egyre több sztrájk és bér- 
mozgalom (bontakozott ki a párt veze
tése alatt, másutt azonban nem igazod
tak teljesen a párt intencióihoz, s ez 
bonyodalmakhoz vezetett. A  Rotmann 
gyárban például a fémcsiszolók a párt 
utasításaival ellentétes sztrájkot szer
veztek, s ennek az lett a következmé
nye, hogy több ember kompromittálta 
magát, s ezeket végül elbocsátották.

SZERVUSZ, LACI!
FUTBALLOZOL-E MÉG?

A szervező munkát nagyon megne
hezítette, hogy ebben az időiben meg
szakadt a kapcsolat a felsőbb jpértve-



aetőségekkel, Így Kizur István és La
zar Nešić egy addig teljesen saját be
látásuk szerint irányították a dolgokat. 
Ez a kapcsolat nélküli időszak azonban 
nem tartott hosszú ideig.

Említettem már, hogy a munkanél
küliség elöl több szabadkai munkás- 
mozgalmi harcos is arra kényszerült, 
hogy elhagyja városát, és az ország más 
városaiban keresse a megélhetést. így 
például Zágrábba költözött át Hegedűs 
József, és a katonaságtól hazatérve, 
Zágrábba menit Nagy László is. A Sza
badkáról távozná kényszerülők azonban 
nem szakították meg kapcsolataikat a 
munkásmozgalommal, Így Hegedűsék is 
kapcsolatban voltoak zágrábi el-vtársaik- 
kal, s ezt -a kapcsolatot megkönnyítet
te, hagy ők ketten közös lakásban lak
tak.

Egy napon, 1932 őszén — mint Nagy 
László visszaemlékezik rá — Hegedűs 
azzal állított haza, hogy:

— Haza kell menned! Ez a pártuta
sítás!

Aztán elmondta, hogy figyelmeztet
ni kell a Szabadkán tevékenykedő 
pártmunkásokat, hogy senkivel se ve
gyék fel ellenőrizetlenül a kapcsolato
kat, mert a frakciósok komoly akcióba 
kezdtek az ultólbbi időiben, széles körű 
propagandát fejtenek ki, s állítólag 
egyes képviselőik elindultak már Vaj
daság felé, hogy ott is egyengessék a 
talajt a maguk számára. Hegedűs el
mondta még atft is, hogy Szabadkára 
hazatérve, külföldről egy levél érkezik



majd címére, s azt adja át Kizurnak 
vagy Nešićnek.

Nagy Lásdló 1932. novem/ber elsején 
jött haza Zágrábból, és az utasításnak 
megfelelően jelentkezett is Neáiónél. 
Csakhamar aztán kapott egy képesla
pot az ausztriai Klagenfurtból, £>ura 
Mitroviiótöl, akit máT nógebben ismert, 
még abból az időből, amdlkor a Rad- 
ni£ki sportegyesület keretében élémk 
sporttevékenységet fejtett ki. Ez a ké
peslap afféle próbaballon volt, hogy baj 
nélkül megérkezik-e a címzetthez, s 
amikor erre hasonló könnyed üdvözlet
tel válaszolt, nemsokára jött egy lát
szólag semmitmondó levél is, amelyben 
nagy betűkkel körülbelül ez állt: 
»Szervusz Lad  Futballozol-e még? 
Mérgelődsz-e még sokat a játékveze
tőkre?«

Nagy László ezt a levelet haladékta
lanul elvitte NeSiöhez. Ott azitán alapo
san megvizsgálták a kapott, »semmit
mondó« levelet, átvilágították lámpá
val, és végül is láthatóvá vált rajta a 
titkos szöveg. Nešić elolvasta az írást, 
aztán csak annyit mondott:

— Megvan a kapcsolat...
Ez a kapcsolat egyúttal azt is je

lentette, hogy pártutasítások is érkez
tek a központi bizottságtól, s ezeknek 
az utasításoknak az értelmében a kom
munistáknak be kellett lépniük az 
URSS szervezetbe, és ott munkálkod- 
niok a pórbutasí tások minél szélesebb 
körű elfogadtaftásán. Kizur István min
dig is a legaktívabb szakszervezeti 
munkások közé tartozott, most is tel



jes erővel bekapcsolódott hát a mun
káiba, és hamarosan a fémmunkások 
csoportjának titkára lett. Rajta kívül 
azonban még több kommunista is be
került rövidesen a szakmai csoportok 
vezetőségébe, úgyhogy a párt térhódí
tása egyre inkább érezhetővé vált az 
URSS-ban. Különleges figyelmet for
dítottak a mezőgazdaságii munkások be- 
kajpcsolására. Beüa Kričković például 
1933-nban külön határozott utasítást ka
pott Kizur Istvántól arra, 'hogy a me
zőgazdasági munkások körében fejtsen 
ki élénk propagandát, hogy minél töb
ben belépjenek az URSS-ba.

De hát nem csupán a szakszerve
zeten belüli munkára helyezték a hang
súlyt. Ebben az időben Milán Dubajié 
szerint megalakult ia helyi pártbizottság 
is, Nagy László pedig úgy emlékezik, 
hogy ennek tagjai Kizur István és Lá
zár Nešić möllett még Szerbucz Lász
ló és talán Szalad József voltak. A szak- 
szervezeti mozigalom tömegesedését mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
míg 1933Jig csupán néhány tucatnyi 
tagja volt az URSS-nak, azaz az egye
sült munkás szakszervezeti szövetség
nek Szabadkán, a pártpropaganda meg
indulása után azonban rövidesen mint
egy hétszázra emelkedett a tagok szá
ma.

A pártsejtek újjáéleszítésére és a 
szakszervezet tömegesítésére irányuló 
munka mellett egyre nagyobb figyel
met fordítottak a konigpirátíióra is. Eb
ben az időszakban az volt az utasítás, 
hogy minden szervezett párttagnak va



lamilyen fedőnevet kell választania. Így 
például Kizur Istvánnak Szabadkán 
f>uro volt a fedőneve, de egyes esetek
ben találkozihatunk a Đurić névformá
val is, Lazar Nešićet Borónak (és Pia
mennek is), Sza'lait öregnek, Nagy 
Lászlót Rendának, Stevan Gorčikot Du- 
šannak, Gtósz Lászflót Móninak, Szabó 
Gézát Lomovnak, Krsta Popivodát A l
mának nevezték.

Ebben az időben Kizur és Nešić kez
deti tapogatózásai után egyre inkább 
kibontakozott a munka az ifjúság kö
rében ás. A  szálakat főleg Lazar Nešić 
tartotta a kezében, és közte, valamint 
az ifjak között Szerbucz László, Grósz 
László és Nagy László tartották a kap
csolatot. A munkiásifjak körében, a 
gimnáziumban és a jogi fakultáson is 
megalakultak az ifjúsági aktívák, úgy
hogy valóiban kezdett fellendülni az il
legális pártélet. 1933. május elsejére a 
fiatalok azt a feladatot kapták, hogy a 
városban több helyen is írják ki a jel
szót: »Éljen május elseje, a proletariá
tus napja!« Ez az akció teljes mér
tékben sikerrel járt. Május elseje reg
gelére a régii zsidó kóríház, valamint 
több más épület falán is ott díszelgett 
a míniummal írt, messzire kiáltó fel
irat, s a gimnázíium előtt az aszfalton 
is ezt a jelszót olvadhatták a korai já
rókelőik. Mindezeket a jelszavakat az
tán a hatóságoknak úgy kellett leva
karhatniuk.

Az eszperantiStálk egyesülete szántén 
hamarosan a pártmunka egyik színte
révé vált. Egyre több és több harcos



forradalmár iratkozott 'be a tagok kö
zé, úgyhogy nemsokára ebben a szer
vezetben ás sikerült sok tekintetben ér
vényesíteniük a párt vonalát. Ment is 
ez mindaddig, míg a rendőrség ki nem 
szaglászta, hogy egyre vörösebb színe
zetet kap az egyesület, amélynék tag
jai között ott találtuk példáiul Kizur 
Istvánt, Lazar Nešićet és más ismert 
forradalmárokat is, akik vörös posztók 
voltak már a hatóság szemében. A 
rendőrség ugyan nem lépett fel nyíl
tan, vtiszomít igyekezett hatással lenni 
az egyesület »egészségesebb elemeire«, 
úgyhogy végül is sikerült elérnie, hogy 
a vezetőség olyan értelmű határozatot 
hozott, hogy Kizur Istvánt, Lazar Ne- 
sióet, Grósz Lászlót és Maliusev Cvet- 
kót kizárják az egyesület taigjai közül. 
Ekkor azonban már olyan erőssé vált 
a párt szerepe az egyesülésben, hogy a 
határozat meghozatalának hírére való
ságos botrány tört ki, s a tagok nagy 
többsége kijelentette: »Ha Kizurékat 
kizárják az egyesületből, távozunk mi 
is!«

A HATÉVES ZORA SEGÍT

Malusev Cvetko nemcsak az eszpe- 
rantisták körében működött együtt Ki
zur István ékkai, hanem — minden né
zetbe! különbség ellenére — más te
kintetben is. Malusevék a sétaerdő 
északnyugati sarkán laktak, bo'lthielyi- 
ség is volt a házban. Az ablakiból vé
gig lehetett látni az utat a Rókus-szo- 
bor felé. 1933 elején egy naipon, nem



sokkal azután, hogy Maüusev hazatért 
a katonaságtól, édesanyja, az ablakon 
kipillantva, így szólt hozzá:

— Ni csaik, jön Kizur Pista...
Bent a szobában nem sokait magya-

rázlkiodott, mindjárt a tárgyra tért:
— Hoztam valamit, az le kellene 

fordítanod szetíbhorvá'tról magyarra... 
Nagyon sürgős volna. Ha megcsináltad, 
majd eljövök érte.

Két fleklknyi szöveg volt, röpcédula. 
Maüusev rápillantott, és megjegyezte:

— Én üzentem Nagy Lacival, 
hogy...

Kizur István azonban köz/bevágott:
— Nem tesz az semmit!... MH azért 

jó elvtársinak tar tűnik. Csak cslináld hát 
ezt a fordítást. Szükségünk van rá. Na
gyon fontos ez, az életeddel felelsz 
érte.

Azzal már búcsúzott is, és ment, 
Malusev Cvetko pedig mindjárt hozzá
látott a röpcédiula lefordításához. Ahogy 
azonban közben kipül'lan'bott az abla
kon, hát azt látja, hogy amint Kizur 
halad a Rókus-szdbor felé, két rendőr 
és egy rendőrhiztos jön vele szemlben. 
Kizur nyugodtan végigmérte őket, s 
amilkor elhaladt mellettük, még utánuk 
is fordiult. A  rendőffibiztos is visszané
zett rá, rrántha feflüsttnemé, de aztán a 
három rendőr folytatta útját — egye
nesen Malusevék háza felé. Malusevék 
már megszdktá'k a háznál a rendőrö
ket, volt náluk néhányszor házkutatás 
is, ezúttal azonban igen kellemetlen le.



hetett a látogatásuk. Ott volt a röpcé- 
diula... És az is lőhet, hogy egyenesen 
Kizur Istvánt követték...

A rendőrök pedig beléptek a házba, 
s egyikük egyenesen bement a szobá
ba. Malusev Cvetko alig tudta előle 
zsebébe rejteni a Kiziurtól kapott röp- 
cédulaszöveget. Ha megmotozzák, mind- 
jáirt megtalálj ák. De a rendőr egyelőre 
nem mutatott efféle szándékot. Mint 
később kiderült, a rendőrök csak azt 
az utasítást kapták, hogy helyezzék 
zárlat alá a Malusev-iházat addig is, 
míg megérkezik a politikai rendőrség. 
Malaisev Ovetkonak azonban égette a 
zsebét az illegális anyag. Eszébe jutott, 
mit is mondott Kizur István: »Nagyon 
fontos ez, az életeddel felelsz érte«. 
Nem szabad hát megsemmisíteni sem, 
még akkor sem, ha a rendőrtől eset
leg megtehetné. Mit tegyen (hát vele? 
Aztán mentőöblete támadt. Ott volt ve
lük a szobában egy kislány is: nővére, 
Sofika Spaihić hatéves kislánya, Zora, 
aki a szomszédból gyakran áitlá'togatott 
nagyanyjához, Malusev családhoz. Ma- 
lusev ölébe vette a kislányt, mintha 
nyugodtan játszadozna vele, aztán las
san, hogy a rendőr észre ne vegye, elő
kotorta zsebéből a röpcédulát, és ügyes
kedő mozdulatokkal becsempészte azt 
a kislány ruhájának gallérja mögé. Zo
ra előbb csodálkozó szemeket meresz
tett, de beleoevelték már régen, hogy 
tartani kell a rendőröktől, így hát nem 
szólt semmit, s amikor nagybátyja 
megpuszilta, azt mondta:

— Hazamegyek anyukáihoz!



Színlelt nyugodtsággal küosomt a ka
puban álló két rendőr között, haza
ment, és elmondta édesanyjának, hogy 
Malusevéknél rendőrök vannak, s hogy 
Gvetko bácsi valami papírt dugott a 
ruhájába. Sofika Spahić akkor egy pil
lanatnyi gondolkodás nélkül eltüzelte a 
kislány gallérjában talált iröpcédulát. 
Amikor később elmondta öccsének, Ma
lusev Cvötíkónaik, az kétségbe esett, 
mert megint eszébe jutott, sünit Kizur 
István mondott: »Az életeddel felelsz 
érte«.

Malusev Cvetkót egyelőre elenged
ték a rendőrségről, mert nem találták 
meg nála — nem a röpiratot, hanem 
azokat a leveleket, amelyeket egykori 
törzsőrmestere, Franjo Rob írt neki. A 
törzsőrmestert ugyanis letartóztatták. 
Malusev azonban már előzőleg óvato
san elégette a kapott leveleket, így — 
mert nem találták nála — elengedték, 
de rendőri felügyelet a'lá helyezték, az
zal, hogy mindennap jelentkeznie kell. 
Malusev Cvetkót azonban nem annyi
ra ez a jelentkezés, inkáibb az elége
tett röpirat bántotta, mert állandóan 
fülében csengett Kiiziur szava: »Nagyon 
fontos ez, az életeddel felelsz érte«. 
Üzent hát Kizur Istvánnak, hogy ta
lálkozzanak a sétaerdőben egy megha
tározott helyen. Amikor Kizur megér
kezett, már messziről kitárta kezét:

— Szervusz, aranyos elvtánsam...
Amikor pedig elmondta neki, hogy 

Sofika elégette a hozzá eljuttatott röp
iratot, Kizur csak nevetett:



— Annyi baj legyen! Asz a fontos, 
hogy te nem kerültél csáváiba!

Ilyen emlber volt Kizur István. Neki 
miniden egyformán »nagyon fontos 
volt«, és valóban úgy is érezte, hogy 
mondénért »az életével felel«, és ugyan
ezt elvárta másoktól is. Ezt mondta 
hát Makisev Cvetkónak is, amiikor át
adta a rapcédiulát, meg sem említve, 
hogy ha meg kell tán semmisíteni, 
azért akad belőle majd még egy pél
dány.

Malusev Cvetkót ugyan rövidesen 
elvitték Duibrovnika, hogy kivizsgálják 
Franjo Rabbal kapcsolatos ügyét, és 
több hónapig távol volt Szabadkától, 
amikor azonban ismét hazatért, hala
déktalanul békapcsolódott a szakszer
vezeti mozgalomba. ÍJppen akkorjában 
kezdődött a kommunisták beáramlása 
is a szakszervezetbe, híven a párt uta
sításaihoz, s így egyre nagyobb lett a 
befolyásuk is. Malusev Cvetkó Kizur- 
ral együtt a vasmunkások között volt, 
és egyszer csak azt vette észre, hogy 
Kázurék nyomására ő lett a vasasok 
titikára, az elnöki tisztséget pedig rá
bízták egy szociáldemokratára.

ÚJ OTTHONBAN —
ÉLÉNK MOZGALOM

Így azután egyre szorosabb kapcso
lat alakult ki Kizur István és a párt
tagságot el sem fogadó Malusev Gvet- 
ko között. A  varrodából a lányok üze



netéket vittek, aztán több alkalommal 
megbeszélést is tartottak egymással — 
szakszervezeti ügyekben. Ez valami 
egészen újjáéledő, egyre erősödő moz
galom volt, amire nem volt még példa 
a diktatúra kikiáltása óta.

A diktatúra után ugyanis lepecsé
telték a Tolsztoj utcai otthont, oda ti
los volt jármi, bár el kell mondani azt 
is, hagy itt, ennek az egykori otthon
nak az udvarán működött a Törekvés 
nevű szövetkezet kis fűszerboltja, 
amelynek Darabos Albert volt a főnö
kié, s ez a boltocska afféle melegedője 
volt a kommunistáiknak is, akik meg
megjelentek itt, hogy néhány szót vált
sanak egymással. A szakszervezeti élet 
azonban a szociáldemokratákkal átköl
tözött a korzón levő Prokeisch-iház má
sodik emeletének négy szobájába, s eb
be a szűk szükségotthonba kezdtek be
szállingózni a kommunisták is a párt 
utasítása alapján. Aihogy azonban fel
lendült a szakszervezeti éleit, mindjárt 
szükség mutatkozott nagyobb munkás
otthonra, így került sor aztán a mun
kásotthon újabb költözködésére — ez
úttal a Zágrábi utca 4. szám alá.

A kommunistáknak nem kellett te
hát tovább titkolt helyieken, lakások
ban gyülekezn'iök, ha Össze akartak 
jönni, ott volt az új munkásotthon, 
amelyben egyre élénkebbé vált az élet. 
S a szakszervezet lett újra a kommu
nista mozgalom közipontja.

Ez az irányzat egyébként nem csu
pán Szabadkán mutatkozott meg, ha
nem egyre erősebb túlsúly alakult ki



a baloldal j avára Jugoszlávia-szerte. 
Szabadkán — mint Malusev Cvetko 
visszaemlékezik rá — elsősorban Kizur 
István, Lazar Nešić, hazatérése után 
Miatko Vulkcmć, Szalai József, Béla 
Kričković, Anltun Vuković, Bogár Já
nos, Tarkői Zoltán, Kaiuifmarm Andor 
és még néhányan szervezték ezt a szak- 
szervezeten belüli i'Begáüis párt tevé
kenységet Ez a háttérből megnyfiivá- 
nuló irányító munka egyre inkább érez
tette hatását, mégpedig nem is csupán 
abban, hogy .rohamosan megszaporodott 
a tagok száma, úgyhogy 1934-ben már 
1000—1200 szakszervezeti tag volt Sza
badkán, <hanem abban is, hogy a szer
vezett propagandatevékenység révén 
egyre inkább sikerült megnyerni a szo
ciáldemokrata fiatalokat *is, kommunis
tává nevelvén át őket.

Említettem már, hogy Malusev 
Cvetkót Kizurék eflképzeléseinek meg
felelően a vasasok titkárává választot
ták, azonban nem sokáig maradt meg 
ebben a -tisztségben. Legközelebb 
ugyands Bogár János — nyilvánvalóén 
a párt megbízásából — azzal a javas
lattal állt elő, hogy Malusev legyen az 
alelnök. Később aztán Malusev -beke
rült még a helyi szaiksíieirvezeti tanács
ba, sőt ennek titkára is lett.

— Tudtam, hogy a párt kezében va
gyok — emlékezik ma vissza Malusev 
—, bármennyire viszölyogtam is a fö
lösleges kockázattól, mégis vállaltam 
ezit a szerepet, mert szerettem a szak- 
szervezeti munkát.



1934 táján a -párt valóban nagy tö
megeidet mozgatott meig — bár ő ma
ga legtöbbször egészen a háttérben 
maradt, sőt egy időben nem létezett 
formális helyi bizottsága som. És en
nek a mozgolódásnak nem is csupán a 
sztrájkok, nőm is csupán a röpcédula- 
terjesztés, nem is csupán az 1934. évi 
május elsejeá átadó voltak a megnyil
vánulásai, amikor Lazar Nešdć csopor
tokat aMritotit, ihogy jelszavakat írja
nak ki a íalalkra és a járdára, s hogy 
vörös zászlókat tűzzenek ki a gulbó- 
gyárra és a kenyérgyárra. Az utóbbi 
akció — mint Stevan Gorčik mondta 
ed visszaemlékezéseiben — igen jól si
került, bér a 'hatóság egész apparátu
sát mozgósította. Rendőr- és csendőr
járőrök aiiikáltak az utcákon, de mégis 
©ok helyen megjelentek a május else
jét éltető jelszavak, és mégis felkerült 
a vörös zászló a gulbógyárra, ha a ke
nyérgyárnál nem sikerült is a terve
zett akció, noha háromszor is megpró
bálták fíeltűzníi a lobogót, de hált a 
gyárban egész éjjel folyt a munka, s 
mert holdfény volt, nem lehetett ész
revétlenül felmászni a tetőre.

De hát — mondom — nemcsak 
ezekből az akcióikból állt a párt tevé
kenysége, hanem folyamatosan is igen 
sok embert sikerült (foglalkoztatnia a 
szakszervezet körül kibontakozó széles 
körű kulturális munka keretében. Ek- 
toorjában alakult meg az úgynevezett 
hetes bizottság, amely aztán 'hét éven 
M igen nagy szerepet játszott a város 
munkásmozgalmának kulturális meg



mozdulásaiban. A szakszervezet felépí
tésében nem szerepel ugyan ilyesfajta 
szerv, inkább csak alkalmi ötlet volt 
a megalakítása, de munkáját a (párt 
Is teljes mértékben támogatta. Ennek 
a bizottságnak a munkája is nagy mér
tékben (hozzájárult ahhoz, hogy a tö
megek mozgolódásának még az 1934., 
sót később a még nagyobb méretű 1936. 
évi letartóztatások sem vethettek vé
get, a pártélet mindig gyorsan újra
éledt, mert új emberek álltak a letar
tóztatottak és elítéltek helyére. Kizur 
ugyan nemigen járt a hetes bizottság 
üléseire, de állandó kapcsolatot tartott 
fenn vele, és megbeszélte tagjaival a 
programot is. Ennék a hetes bizottság
nak a tagjai voltak Bisztrioki János, 
Kaufmann Andor, Laták István, Lu
kács Gyula, Malusev Cvöllko, Mayer 
Ottimár, Wohl Lola — és időközönként 
természetesen mások is. A bizottság 
ülései nyilvánosak voltak, és bárki 
részt vehetett rajtuk, de elsősorban az 
alosztályok vezetői jelentek meg rend
szeresen.

A Zágrábi utcai munkásotthon igen 
élénk volt minden este, sőt a késő éj
szakai órákban is, vasárnaponként pe
dig délelőtt és délután is. Ennek a 
nagy nyüzsgésnek elsősorban a hetes 
bizottság volt a központja, amely gon
doskodott a kulturális munka soíkolda- 
lű és változatos kibontakozásáról. Mű
ködött a dalárda, a szavalókórus, nagy 
forgalmat 'bonyolított 'le a könyvtár. 
Irodalmi esteket, szavalóesteket, mű
kedvelő előadásokat, eszperantó tan



folyamokat szerveztek, tanfolyamok 
útján gondoskodtak a jövendő funk
cionáriusok kellő képesítéséről, rend
szeres előadásokban ismertetve a 
történelmi materializmust, vagy a tár
sadalmaik fejlődését. Mint Milán Duha
jáé ütj a, Kizur István, aki előzőleg már 
részt vett egy, Oséby József vezette rö
vid tanfolyamon is, ezúttal újabb tan
folyamot hallgatott a dialektikus ma
terializmusról és a pártszervezés (kér
déseiről, bár ez egyáltalán nem jelenti 
azt, hogy továbbra ás nem elsősoriban 
a gyakorlat embere maradt. Voltak 
ezenkívül vitaestek is irodalmi, egész
ségügyi, gazdasági és egyéb kérdések
ről, és működött a szakszervezeti isko
la, amely alapvető (kiképzésben része
sítette a résztvevőket.

A hetes bizottság azonban nem elé
gedett meg csupán a szakszervezet ke
retében kifejtett sokoldalú munkával, 
hanem kaipcsolatot Ikeresett a városban 
más, szakszervezeten kívüli kulturális 
és politikai körökkel is. Így került az
után kapcsolatba a szakszervezet — és 
rajta keresztül persze a párt is — pél
dául a jogi fakultás hallgatóival, a 
Népkör ifjúságával, a Keresztyén I f
júsági Egyesülettel, a zsidó ifjúsággal, 
valamint a 1 apóik szerkesztőségével is.

Mindez azonban már (inkább a ké
sőbbi időszakra vonatkozik. 1933-ban 
és 1934-ben, amikor bontakozni kez
dett ez a tevékenység, Kizur István 
inkább a gyakorlati szakszervezeti 
ügyekkel, a sztrájkokkal, bérmozgal
makkal volt elfoglalva, s bár szorosan



együttműködött NeSiétyél, a pártmunka 
mégis elsősorban Dazar NeŠić toörül 
összpontosult.

UTASÍTÁSOK 
A KÖZPONTI BIZOTTSÁGTÓL

A szabadkai nagy fellendülés ter
mészetesen nem volt egyedülálló jelen
ség, hanem szoros összefüggésben állott 
az országos helyzettel. A  mumkásmoz- 
galoan kibontakozását elsősorban a sú
lyos gazdasági helyzet segítette elő. 
Szerte a világon a válság már 1932- 
ben elérte tetőpontját, Jugoszláviában 
azonban még azután 5s tovább foko
zódott. A  mezőgazdasági termékeik ára 
katasztrofálisan zuhant, és hasonlókép
pen az djpari cikkek ára is. Ez az ár
csökkenés azonban nemhogy könnyebb
séget szerzett volna a kiskeresetű mun
kásoknak, hanem éppen ellenkezőleg, 
a munkásság rétegeit sújtotta legérzé
kenyebben. Egyrészt ugyanis az árak
kal együtt csökkent a napszám is. 1933- 
ban például, amikor 3,5 dinárba került 
a kenyér kilója, a foglalkoztatott mun
kásoknak több mint a fele napi 20 di
nárnál kevesebbet keresett. Másrészt 
pedig a vásárlőkéipességet erősen csök
kentette a munkanélküliség folytonos 
emelkedése is. A szabadkaiak jól em
lékeznek még az úgynevezett »köpkö
dőre«, a városháza előtti park oldalá
ban, ahol naponta tömegesen gyűltek 
össze a munkanélküliek, hogy egy-egy 
kis alkalmi, pár dinárért elvégzett



munkára lesve, legalább társaságban 
töltsék el a naip nagyiobb részét.

Országos viszonylatban már 1933- 
ban — a mezőgazdasági munkásokat 
nem 'is számítva — mintegy háromszáz
ezerre rúgott a munkanélküliek szá
ma, azaz elérte a munkások számának 
egyharmadét, 1934-ben viszont tovább 
emelkedett ez a szám, s elérte a fél
milliót is. Ezzel páiihuzamosan pedig 
hosszabbodott a munkanap, a gyárak 
keresték az olcsóbb munkaerőt, egyre 
több lett a szinte filléreként foglalkoz
tatott gyerekmunkás, s a munkaadók 
minden téren egyre inkább kijátszották 
az érvényben levő szociális törvények 
rendelkezéseit is.

Mindez persze egyre inkább növel
te a nagy tömegek elégedetlenségét. 
Országszerte egyre inkább növekedett 
a sztrájkok száma, s ezek megszerve
zésében és levezetésében egyre nagyobb 
szerep jutott az illegális kommunista 
pártnak. Ezenkívül politikai jellegű 
tüntetések is voltak egyes vállalatok 
bezárása, a gépek leszerelése, vagy 
egyes munkások letartóztatása miatt. A 
kommunista párt kereste a kapcsolatot 
a szociáldemokratáikkal ás, hogy együt
tesen lépjenek fel a munkások életkö
rülményeinek javítása érdekében, de a 
kamarások nem voltak hajlandók sem
miféle együttműködésre.

A gazdasági válság azonban nem az 
egyedüli ellenség volt a munkásság 
szempontjából. Hitler uralomra jutásá
val, s még jóval előtte, Mussolini pál- 
fordiulásával egyre inkább előtérbe ke



rült a fasizmus világveszélye, s ez a 
körülmény szintén fokozott tevékeny
ségre ösztönözte a JKP-t is a (harmin
cas évek közepén. A feladat tehát már 
nem merüUhetett (ki csupán bérmozgal
mi sztrájkok szervezésében, hanem 
kezdtek kibontakozni az antifasiszta 
akciók is — elsősorban az egyetemi if
júság körében. A szociáldemokraták 
azonban ezen a téren sem voltak haj
landók az együttműködésre, sót még 
azt is igyekeztek meggátolni, hogy a 
kommunisták egyre tömegesebben 'be
hatoljanak a szakszervezetekbe.

A szociáldemokraták ellenállása el
lenére mégis egyre inkább (megvalósul
ták a párt elképzelései — Szabadkán 
is, és az ország más részedben is. Sok 
esetben azonban komoly problémát 
okozott az egyes szervezetek közötti 
kapcsolat fenntartása. Minthogy egy 
időben a belgrádi tartományi bizottság 
és Szabadka között is megszűnt a kap
csolat, ezért a párt központi bizottsága 
1934-ben közvetlenül a szabadkai helyi 
bizottság Qímére küldte meg utasításo
kat tartalmazó levelét. Ebben a levél
ben utasítások voltak egy vajdasági ke
rületi, vagy tartományi értekezlet elő
készítésére. Mint Dudás Lajos vissza
emlékezik rá, 1934-ben volt 'is egy párt
értekezlet Szabadkán a negyedik orszá
gos értekezlet előkészületei során Kiri- 
lov lakásán, s ezen -részt vett Rrsto Po- 
pivoda, Kázur István, Lazar Nežić és 
Iván Kirdlov is, de hogy ez az értekez
let kapcsolatban volt-e a Központi Bi
zottság említett levelével, arra már



nemigen lehet határozott választ adni. 
Más tekintetben azonban teljes mér
tékben megvalósultak a párt utasításai. 
Így például a levél utasításokat tar
talmazott a Vörös Segély vezetőségének 
megszervezésére, és a nőknek a bevo
nására ebbe a munkába, szó volt to
vábbá arról is, hogy a járási pártbi
zottságok mellett meg kell alakítani a 
nők csoportját, hogy segítséget nyújt
hasson a pártsejteknek a nők körében 
kifejtett munkában. Utasítás volt to
vábbá a levélben a JKISZ szervezetei
nek megalakítására, a nemzetiségileg el
nyomott vajdasági nemzeti kisebbségek 
közötti fokozott munkára a gyári -szak- 
szervezetekben és a mezőgazdasági 
munkások körében is, valamint utasí
tásokat tartalmazott a levél a párt- 
szervezetek felújítására és a tartomá
nyi pártbizottság megalakítására vonat
kozóan is.

A szabadkai pártszervezet munkájá
nak felélénkítésén fáradozott ebben az 
időben Ma ti ja Vidakovió (Stanko) is, 
aki 1934 márciuséiban érkezett a fővá
rosból Szabadkára, amikor még meg
volt a kapcsolat Belgráddal. Azzal az 
utasítással jött, hogy két-három hó
napig marad itt, s azután pártiskolá
ba megy. Az volt a feladata, hogy köz
reműködjön az egészséges helyi párt
bizottság megszervezésében, hogy a 
párt szervezése során különös gondot 
fordítson a gyárakra, a vasútra és a 
szakszervezetekre, hogy megszervezze 
egy illegális lap kiadását, s hogy meg



kétszerezze, és a párttól külön válasz- 
sza az ifjúsági szervezeteket.

Egy későbbi jelentéséiben, amelyet
1935. március elején írt, miután a le
tartóztatások elől elmenekült Szabad
káról, beszámolt arról is, 'hogy milyen 
volt a helyzet ebben az időben Szabad
kán. E szerint a csipkegyárban és a 
szőnyeggyárban dolgozó nők bevonásá
val hozták létre a nők csoportját, amely 
a továbbiaikban egyre hatékonyabban 
működött. A  jogi fakultáson három if
júságii sejt tevékenykedett, főleg a sze
gény sorsú Crna Gcrra-i egyetemi hall
gatókat tömörítve maga köré. összesen 
tíz-tizenegyen voltak, de a tömegekkel 
nemigen volt kapcsolatuk. A mezőgaz
dasági munkások körében nem sok tör
tént a nyári hónapokiban, csak aratás 
után kezdtek fokozottabb akciókba. A 
környéken volt néhány kisebb -gyűlés 
is, de nehéz volt szónokát találni, 
ugyanis a rendőrség tiltotta a magyar 
nyelvű -felszólalást, a számba jöhető 
szónokok többsége pedig magyar nem
zetiségű volt.

A pártnak mintegy ötven-hatvan 
tagja -volt ebiben az időben — mint Jo- 
van Marinoviiónak, a Tanjug későbbi 
igazgatójának visszaemlékezéseiből ki
derül, aki 1934 végén szintén Szabad
kán töltött egy időt. Szerinte a szer
vezetek igen tevékenyek voltak egyes 
vállalatokban és a jogi fakultáson is, 
ahol párt- és JKISZ-szervezet is mű
ködött. Az ötven-ihatvan párttag már 
tekintélyes szám volt, úgyhogy bizo
nyos értelemben Szabadka kisebb köz



pont volt már abíban az időben. És 
feltétlenül meg kell jegyezni azt is, 
hogy a megalakított női csoport már
1934-,ben is igen aktívnak (bizonyult, 
például sztrájkok esetén. Amikor 
ugyanis sztrájk tört ki a Mekka sző- 
nyeggyáríban, a női csqpart tagjai főz
tek a sztrájkolók számára és más se
gítséget is nyújtottak. Hasonló -volt a 
helyzet az ácsimmkások sztrájkja ide
jén is.

BELGRÁDBÖL JÖTT
EGY CIPÉSZMUNKÁS

A munkásmozgalom egyá'k új sza
badkai támaszpontja lett tehát a mai 
technikai iskola épületében az egykori 
jogi fakultás. A kommunista érzelmű 
jogászok igyekeztek szorosabb kap
csolatot kiépíteni a munkásokkal és a 
párt vezetőiível, s így (például Fetar 
Radovíc azzal a kéréssel fordult Grósz 
Rózsiihoz, hogy ismertesse meg Lazar 
Nesictyel. A találkozó létre is jött — 
először a nagytemplom előtt, s aztán 
még többször is találkoztak egymás
sal. Egy alkalommal Radovtić elutazott 
Belgrádba, s amikor visszajött, felke
reste Nešićet a borbélyüzletben, és el
mondta neki, hogy Belgrádból jön majd 
egy cipészmunkás, btizonyos Stanko, s 
annak itt állást kellene találni. Nešić 
megígérte, hogy megpróbálja elintézni 
a dolgot, és Stanko márciusban meg is 
érkezett. Radović várta az állomáson, 
és aztán kapcsolatba hozta Neáiétyel.



Ez a bizonyos Stanko voltaképpen 
Malija Vidakováé pártinstruktor volt, 
aikiről már elmondtam, hogy milyen 
feladatokkal is érkezett Szabadikára. 
Vidakovic (továbbra is elsősorban Nešić- 
tyel tartotta a 'kapcsolatot, és vele be
szélte meg, hogy mit is kellene tenni 
a mozgalom fejlesztése érdekében. Sza
badkán 1933-ban már megjelent a Mla- 
di komunist című ifjúsági mozgalmi 
lap hét száma, most pedig elhatározták, 
hogy kiadják a Revőlucionarni front 
radnika i seljaka című lapot — szerb- 
horvát és magyar nyelven is. A lap 
első példánya 1934 augusztusában je
lent meg. A  lap előállításával kapcso
latos szervező mimikát elsősorban Ma- 
tija Vidalković, Lazar Nešić, a fiatalok 
közül pedig Petar Radović intézték, de
— mint már Malusev Cvetkóval kap
csolatban megemlékeztem róla — ter
mészetesen Kiziur István sem maradt ki 
ebből a tevékenységből. Ezenkívül részt 
vállaltak a munkából Szabó Géza, Sza- 
la’i József, Krsto Popivoda, Győri Fe
renc és mások is.

Hogyan is folyt ez a lapkiadási 
munka?

Először is egy írógépet vásároltak a 
sokszorosítás céljaira, s azt a Ferrum 
gyár egy helyiségében helyezték el if
jabb Győri Ferenc segítségével, akiinek 
apja (szintén ismert munkásmozgalmi 
harcos!) ott portási szolgálatot teljesí
tett. Amikor megvolt az írógép, hozzá
láttak a kéziratok összegyűjtéséhez. Ezt 
a munkát legnagyobbrészt Ma ti ja Vi- 
dakovóc vállalta magára, Nešić viszont



a lap előállításának tedhni'kai részéről 
gondoskodott. Az összegyűjtött kézira
tokat aztán rendszerint Lazar Nešić 
bátyja, MiLorad vitte el egy-egy kis 
csomagban a Ferrum gyárba, s ott be
dobta a vaskapu egy résén, mint ab
ban előzőleg az idősebb Győrivel meg
egyeztek. Ugyanis már az írógépet is 
Milarad Nešić szállította ki a Ferrum- 
ba. A szállított kéziratokat aztán ifjaibb 
Győri Ferenc gépelte le és sokszorosí
totta.

Hasonlóképpen sokszorosították eb
ben az időben a röpiratokat is. Ilyen 
röpiratot adtak ki például 1934 októ
berében az októberi forradalom emlék
ünnepére, s ezt a szervezet tagjai ter
jesztették a városban és más környék
ibeli helységekben. Tulajdonképpen lát
szólag éppen ezek az októberi röplapok 
voltak a megindult nagyarányú letar
tóztatások közvetlen előidézői. Időköz
ben azonban még történt egy és más 
a városban, sőt nemcsak a városban, 
hanem például Belgrádban is. Szeptem
ber folyamán ugyanis a fővárosban 
már megkezdődték a lebukások, s e 
miatt újra megszakadt a fővárossal a 
kapcsolat. Ezért a szabadkai szervezet 
megkísérelt más kapcsolatokat terem
teni. Mata Viidakovié elutazott Becske- 
reikre, hogy ott is segítséget nyújtson 
a helyi szervezet helyreállítása érdeké
ben, s utána valamiképpen kapcsolatot 
teremtsen Újvidékkel is, és a Központi 
Bizottság utasításai értelmében megala
kítsák a tartományi pártbizottságot. 
Kizur viszont Zentán és Adán járt, és



kiilenc-tiz emberrel lépett kapcsolatba, 
akik között három-négy .párttag is volt.

Ekkor történt -aztán a marseille-i 
merénylet is, amikor Sándor király 
életét kioltotta a merénylő fegyvergo
lyója. Nyilvánvaló volt ugyan, hogy a 
merényletet az usztasák követték el, a 
hatóságok azonban mintha tudomás-t 
sem vettek volna erről, a királygyil- 
kosságot két vonalon is igyekeztek mi
nél jobban kihasználni céljaik érdeké
ben : egyrészt a magyar kisebbséggel 
szemben, hiszen emlékezetesek például 
azok a nagyarányú kiutasítások, ame
lyek során Szabadkán a kiutasítottak 
egész (tcmege töltötte meg a vasútállo
más előtti teret, akiknek szinte annyi 
idejük sem volt, hogy legszükségesebb 
holmijukat összeszedjék. Másrészt pe
dig a kommunisták elleni hajszában ás 
érvként emlegették a merényletet az 
eszközölt letartóztatások indokolására, 
mert az ország minden részén szinte 
válogatás nélkül tartóztatták le a nyil
vántartott kommunista vezetőket, még 
akkor is, ha pillanatnyilag semmi 
konikrét vád sem volt ellenük. Éppen 
a marseille-i merénylet volt a tulaj
donképpeni igazi magyarázata a sza
badkai és környékbeli letartóztatások
nak is, s az októberi röpcédula csak 
egészen véletlen ürügyül szolgált erre.

Éppen ebben az időben folyt az 1934. 
december elsejére tervezett országos 
pártértelkezlet előkészítése, s Belgrád- 
ban ezt az előkészítő munkát szakítot
ták meg a megkezdődött letartóztatá
sok. A lebuikás veszélye fenyegette Jo-



van Matfinović diplomáit jogászit is, s 
ezért azt az utasítást 'kapta, hagy Sza
badkán keresztül — az itt tartózkodó 
Matija Vidakovié segítségéved — emig
ráljon Magyarországra. Minthogy azon
ban a marseille-i merénylet miatt a 
katonaság erősen megszállta a határt 
Magyarország felé, így nemigen lehe
tett igényibe venni az ismert csatorná
kat. Kizur István tehát maga indult 
el, hogy kivizsgálja a terepet, és a 
helyszínen állapítsa meg az át jutási le
hetőségeiket. E 'közben a csendőrök el
fogták a határ közelében. Minthogy 
azonban megfelelő magyarázatot adott 
arról, hogy miért tartózkodott a határ 
mentén, hatóra! fogva tartás után sza
badon engedték. Ugyanakkor azonban 
a csendőrség mégis értesítette a sza
badkai rendőrséget, úgyhogy harmad
napra két ízben is házkutatást tartot
tak Kizur lakásán, anélkül azonban 
hogy bármiféle kompromittáló anyag
nak is nyomára akadtak volna. Kizur 
István mégsem kerülhette el sorsát, és 
néhány nap múlva mégiscsak !be kellett 
költöznie a rendőrség fogdájába szá
mos más társával együtt.

VÁLTOZATOK  
EGY LEBUKÁS KÖRÜL

Mint már mondtam, a letartóztatá
sok oka ugyan elsősorban a marseiUe-i 
merénylet után a kommunisták ellen 
megindult, országszerte folyó hajsza 
volt, Szabadkán azonban mégis egy



konkrét röpcédiula váltotta ki a rend
őrség akcióját — legalább is látszólag, 
mert tulajdoniképpen e röpcédula le
leplezése nélkül is készen álltak már 
a letartóztatási parancsok, amit egyéb
ként az ds tanúsít, hogy olyan embe
reket is letartóztattak, akikre később 
nem tudták rábizonyítani a röpcédula- 
terjesztésben való részvételt, egysze
rűen csak megjelentek az ismert kom
munisták lakásán, megjelentek a szak- 
szervezetben, és fiá/kerrel gyűjtötték 
össze az embereket — egy kiadott lista 
alapján.

De hát hogyan is kezdődött ez a 
lebukássorozat?

Az októberi forradalom évforduló
jára készített röpoédulát — mint már 
említettem — Szabadkán kívül a kör
nyékbeli városokiban és falvakban is 
terjesztették. Abban az időben Kizur 
révén már megvolt a kapcsolat Zentá- 
vál és ezen át Adával is. Valakinek te
hát csak el kellett vinnie a rö/pcédu- 
lákat ezekre a helyekre, hogy ott is 
terjeszthessék őket. És hogy ne legyen 
gyanús az utazás, hát — mint Czuczi 
Pál visszaemlékezik rá — Adáról fel
adtaik egy fiktív apróhirdetést a Politi
kában, amely szerint mészároslegényt 
vesznek fel. A hirdetés mögött Cseh 
Károly állt. Cseh Károly ugyanis már 
régebben kapcsolatban volt Szabadká
val. Még az 1932. évi letartóztatások 
idején elterjedt a rendőrségen a letar
tóztatottak között, hogy ott van Cseh 
tanító is. Itt ismerkedett meg vele Czu
czi Pál is. A továbbiakban aztán kap



csolatban maradit vele, és többször meg
látogatta Adán a régi ismeretség ürü
gyén. Ezt a 'kapcsolatot (hasznosították 
Kizur és Lazar Nešić, akik többször is 
üzenetet küldtök Czuczival.

— Olyan üzeneteket vittem Adára
— meséli Czuczi —, amelyeknek felét 
értettem, felét nem.

Egy ilyen üzenetváltás eredménye 
volt a Politikáiban megjelent apróhir
detés is, amelynek alapján valaki el
indulhatott Adára — munkát keresni. 
És október 28-án, vasárnap reggel La
zar Nešić megint csak kiküldte a Fer- 
rum gyárba testvérét, Miloradot, azzal, 
hogy három csomagot vegyen át. Az 
egyiket a Haramfbašić utcában adja át 
egy személynek, a megfelelő ismerte
tőjelek és jelszavak alapján, a másik 
kettőt pedig vigye el Adára, ott az ál
lomással szemben menjen el bizonyos 
Baíkonya házába, és kérdezze meg, hogy 
van-e eladó disznó. Ha aztán azt vá
laszolják, hogy nincs, kérdezze meg, 
hogy ki mehetne-e a vécére, s ha en
gedélyt kap, azzal a megjegyzéssel, 
hogy »ne húzza le a vizet!«, akkor a 
magával vitt anyagot hagyja ott nyu
godtan a vécén, »tiszta a levegő«.

Milorad Nešić azonban nem jutott 
el Adára, útközben letartóztatják. Hogy 
pontosan hogyan is történt ez a letar
tóztatás, arra az emlékezésekben három 
különböző változat is van. Egyik, a 
legromantiikusabb színezetű változat 
szerint Milorad Neáiétyel együtt utaz
tak a vonaton defcektívelk is. Valahogy 
elszólta magát előttük, mire felfigyel



tek rá. Amikor aztán látta, hogy figye
lik, megijedt, és hirtelen elhatározással 
kidobta a ropcódulákait tartalmazó cso
magot az ablakon. A detektívek azon
ban megállították a vonatot, és a ki
dobott csomag keresésére indultak. 
Csakhamar meg is találták, és ennek 
alaipján letartóztatták Müorad Nešićet.

Egy másik változat szerint Milorad 
Nešić eljutott (ugyan Zentáig, ott azon
ban valahogy idegességében kiejtette 
kezéből a csomagot, a iröpcédulák szét
szóródtak, és erre figyeltek fel az ép
pen ott tartózkodó detektívek.

A legreálisabb azonban a harmadik 
változat. E szerint a rendőrök a sza
badkai állomáson látták, amint Milo
rad Nešić felszáll a zentai vonatra, s 
tekintettel arra, hogy már készültek a 
letartóztatásokra, ettől kezdve figye
lemmel kísérték. A vonatban — úgy
mond — leült mellé egy vasutas, és 
egész úton szemmel tartotta. Amikor 
megérkeztek Zentára, ott egész rendőr
kordon vette körül az állomást — per
sze nem valószínű, hogy éppen Milo
rad Nešić miatt, hanem sokkal inkább 
a marseille-d merénylet után kialakult 
rendkívüli helyzet miatt. A detektívek 
sorra 'igazoltatták az érkező utasokat, 
megkérdezték, mit visznek a csomagok
ban, és így jutottak el Milorad Nešić- 
hez is. ö  aztán, amikor látta, hogy 
nincs menekvés, egyszerűen eléjük tet
te a kompromittáló csomagot: »Itt van!«

Ez a zentai letartóztatás egyébként 
arra mutat, hogy a rendőrség ezúttal 
nem számított arra, hogy Milorad Ne-



šićet követve, újabb leleplezéseket te
het, mert akkor hagyták volna, hogy 
tovább utazzon Adára, és figyelemmel 
kísérve útját, bizonyára fölfedezték 
volna az ottani emberekhez vezető szá
lakat. Az adaiak így megmenekültek a 
felfedez'betés veszélyétől. Szabadkán 
azonban — mintha csatk jel lett volna 
Milorad Nešić letartóztatása — egysze
riben megindultak a rendőrök, hogy 
összeszedjék a gyanús, már nyilvántar
tott embereket. Először azokat tartóz
tatták le, aikilk részt vettek a röpcédu- 
laterjesztési akcióban, de aztán sor ke
rült másokra is. A rendőrség ugyanis 
figyelemmel kisérte a mozgalom né
hány ismert tagjának szinte minden 
lépését, mert nyomára akart jutni a 
pártszervezetnek, és ezt igyekezett fel
göngyölíteni. Így azután az elsők kö
zött 'tartóztatták le Kizur Istovánt is, 
éspedig október 30-án — mint az 1935. 
január 22-én a vizsgálóbíróihoz küldött 
740. számú rendőrségi jelentésből lát
szik. Ugyanezen a napon tartóztatták 
le Grósz Rózsit, Győri Ferencet és Pa- 
va Maluševet is, s aztán még számos 
letartóztatás történt az elkövetkező na
pokban. Az egyetemi hallgatók közül 
is sokat letartóztattak Petar Radović 
szökésének elősegítése ügyében. Az 
egyetemistáknak egyébként külön tár
gyalásuk volt a szabadkai törvényszé
ken — 1935. április 6-án —, a bíróság 
azonban egyetlenegyet sem ítélt el kö
zülük, mert bár beismerték a terhűkre 
rótt cselekményeket, ebből a beisme
résből nem bizonyosodott be, hogy azért



segítettek Radoviónaik a szökésben, 
mert tudták, hogy kommunista cselek
mények miatt üMöai a rendőrség. A 
tárgyalás népes (közönség előtt folyt le, 
s a felmentő ítélet kihirdetése után a 
zsúfolt tárgyalóterem »közönsége meg
tapsolta a bíróságot.

LAKODALOMBÓL A BÖRTÖNBE

Ezeknek a letartóztatásoknak volt 
egy mellékzöngéje is, amelyről még 
hosszú évek után is beszéltek Szabad
kán. 1934 végefelé ugyanis házasságra 
lépett egymással a munkásmozgalom 
két ismert egyénisége, Czuczi Pál és 
György Margit. Tulajdonképpen nem 
is szerelmi házasság volt, inkább csak 
ürügy arra, hogy György Margit meg
szabaduljon a szülői ellenőrzés alól, és 
szabadabban veJhessen részt az akciók
ban. A házasság azonban nem éppen 
szerencsésen 'kezdődött, ugyanis az ifjú 
vőlegényt úgyszólván a lakodalomból 
vitte el a rendőrség a széles körben 
megindult letartóztatások során.

Ez azonban csupán egy kis mellék
ága az 1934. évi ügynek. Mert ez a le
bukás — éppen a marseille-i merény
let kapcsán megindult kommunistaelle
nes hajsza következményeképpen — 
igen tömeges volt. Mintegy száz kom
munista és szimpatizáns került a rend
őrség kezére, és ezúttal még a meg
szokott viszonylagos kíméletes eljárás
ra sem számíthattak a szabadkai rend
őrség részéről, ugyanis a nyomozás le



folytatása végett újvidéki rendőröket 
vezényeltek át Szabadkára. 1934. de
cember 3-án aztán a belgrádi államvé
delmi bíróság azzal a felszólítással for
dult a szabadkai rendőrséghez, hogy 41 
letartóztatottat adjon át a vizsgálóbí
rónak, éspedig a december 3-a és 14-e 
közötti időköziben — egyszerre négyet- 
ötöt. Ezek közül azonlban később hu
szonhatot — köztük Kizur Istvánt is
— visszautaltak Szabadkára, azzal, 
hogy a rendes bíróság ítélkezzék felet
tük, mert nem forog fenn ellenük az 
államvédelmi törvény rendelkezéseibe 
ütköző vád.

Mire azonban a szabadkai letartóz
tatottak eljutottak a vizsgálóbíró elé, 
addigra át kellett esniök az újvidéki
ekkel megerősített szabadkai rendőr
ség szörnyű tortúráin. Hogy mi min
dent is 'kellett kiál'lniok a munkásmoz
galom szabadkai harcosainak, arról egy 
tizennégy évvel később, 1948 novembe
rében lefolyt bírósági tárgyalás is ta
núskodik, amelyen a szabadkai kerületi 
közvádlóság emelte vádak alapján 
Aleksandar Cvetković szabadkai ma
gántisztviselő, valamint Slavko Grujić 
és Obrad Perovié egykori detektívek 
álltak a (bíróság előtt.

Cvetkovdé ellen az volt a vád, hogy 
mint az egykori Duna-bánság báni hi
vatalának felügyelője ő vezette a vizs
gálatot mintegy kétszáz letartóztatott 
kommunista ügyében, s e közben a ke
ze alatt dolgozó detektívek, de ő maga 
is bottal, korbáccsal és gumibottal ver
te a letartóztatottakat, akiknek előző



lég ikezéMábát összekötözték. Első
sorban azokat kínozták, akik nem tet
tek számukra kielégítő vallomást. Ezek 
közé tartozott például Jovan Marinovic, 
Krsto Popivoda, Grósz László, Fürst 
Klára, Stevan Gorčik, Szalai József, 
Pava Malušev, Mladen Kuituzov, Győri 
Ferenc, Minko Klusković, Kizur And
rás, Kizur István, Lazar Nešić, Malu
sev Cvetko, Gotteszmann Tibor és még 
sokan mások.

Slavko Grujić és Obrad Perović de
tektívek 1934 októberének végén és no
vemberében részt vettek a kommunis
ták és a munkásmozgalom más (harco
sainak letartóztatásában, és saját kez
deményezésükre bottal és gumi'bottal, 
sőt nem egyszer székkel is ütötték-ver- 
ték a letartóztatottakat. Az is megtör
tént nem egyszer, hogy lábuknál fog
va felakasztották őket egy rúdra, úgy
hogy fejük lefelé lógott, aztán verték a 
hátsó felüket és a talpukat, míg csak 
el nem vesztették eszméletüket. Külön 
formája volt a kínzásnak, fhogy éjszaka 
körüljárták a zárkákat, egyenként ki- 
szólították a foglyokat a folyosóra, és 
ott kegyetlenül ütlegelni kezdték az ál
mukból felriasztott embereket. Mint a 
bíróság megállapította, Kizur István
nak az ekkor, valamint 1936-ban el
szenvedett kínzások következtében erő
sen megrongálódott a szíve, és egyik 
szemére megromlott a látása is — mint 
ezt az ítélet indokolása is leszögezi. A 
bíróság 1948. november 15-én mind
ezekért az embertelenségekért Cvetko- 
vióot hatévi szabadságvesztéssel járó



kényszermukára, Slavko Grujióot 12 
évi, öbrad Perovióot pedig 8 évi sza
badságvesztéssel járó kényszermunkára 
ítélte, utólag azonban Vajdaság legfel
sőbb bírósága Cvetković büntetését 15 
esztendőre, Perovicét pedig — Grujiéé- 
hoz (hasonlóan — 12 évre emelte.

Kizur István azonban mindezeknek 
a kínzásoknak ellenére is szilárd ma
radt a rendőrség előtt, és kitartásra 
buzdította társait is. Az őt kínzó rend* 
őröknek minden kérdésére csak azt fe
lelte: »Tőlem nem tudtok meg semmit!« 
összeszorította a fogát, és társait is Így 
biztatta: »Egy szót se!« Mint Szabó Ida 
írja, munkatársai úgy vélekedtek róla, 
hogy » szilárd, mint a szikla, nincs ben
ne hasadás«. Lév-ay Endre pedig így 
idézi egy régi harcostárs emlékezéseit: 
»Ez (t.i. Kizur István bátor viselkedé
se) öntött belénk bátorságot és erőt ah
hoz, hogy kiáltjuk a politikai rendőr
ség kínzókamráinak fortéiméit«. A  bí
rósági tárgyaláson aztán Kizur részle
tesen elmondta, hogyan bántak a rend
őrök a letartóztatottakkal, és szavai 
nagy felháborodást keltettek a tárgya
lás közönségének soraiban. Ez a tár
gyalás — mint már említettem — Sza
badkán, a rendes bíróság előtt folyt le, 
mert az államvédelmi bíróság állam
ügyésze nem talált Kizur ellen az ál
lamvédelmi törvénybe ütköző vádpon
tokat. S a bátor kiállás a szabadkai bí
róság előtt is meghozta eredményét: 
Kizur Istvánt ezúttal is felmentették a 
vád alól.



Amíg azonban megszületett ez a fel
mentő ítélet — bizonyítékok hiányában 
—, megint csak eltelt csaknem fél esz
tendő — elszakítva családjától — és 
mozgalmi munkájától, amely nélkül 
szinte lélegzená sem tudott, ö t ugyan 
Szabadkára utalták vissza, de sok tár
sa felett az államvédelmi bíróság ítél
kezett. Az ügy úgy szerepel az egykori 
bírósági aktákban, mint Ma'te Vidako- 
vié és társai ügye, maga Vidakovié 
azonban nem volt a vádlottak sarai
ban. Amikor megkezdődtek a letartóz
tatások, és látta, hogy a rendőrök el
viszik Lazar Neááóet és Kizur Istvánt 
is, előbb nem gondolt komoly veszély
re, úgy vélvén, hogy a rendőrség szo
kásos akciójáról van szó, amikor vala
milyen mondvacsinált okból egyszerűen 
előállítják a nyilvántartott embereket
— szinte csak figyelmeztetésül, (hogy 
nem feledkeztek meg róluk. Tulajdon
képpen számítottak is effélére a mar- 
seille-i merénylettel kapcsolatban. Ami
kor azonban látta, hogy elvitték azt 
az embert is, akinél írógép volt, s aki 
a kétnyelvű lap és a röpcédulák sok
szorosítását végezte (dfj. Győri Ferenc), 
akkor már látta, hogy komoly a dolog, 
gyorsan összepakolt -hát, és Belgrádba 
ment, úgyhogy nem fogták el.

Akik azonban ismertebbek voltak a 
szabadkai rendőrség előtt, azoknak nem 
sikerült elmenekülniök. Aimíg Szabad
kán voltak, hozzátartozóik és társaik 
hazai kosztat vittek be nekik, ihogy 
legalább ezzel megkönnyítsék sorsukat. 
Egy esetben még az is megtörtént, hogy
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disznótoros vacsora volt a Lifka mozi 
melletti Horváth vendéglőben. Ezen 
testületileg vettek részt a szakszerve
zeti tagok, s amikor ők befejezték, ősz- 
szeszedték a maradék 'hurkát, kolbászt, 
és másnap elvitték hozzátartozóiknak 
és társaiknak a fogházba — hogy azok 
is részesüljenek a .közös disznótoros va
csorából.

A  bírósági eljárás azonban folyt to
vább, és nem mindenlkaneík sikerült ki
húznia magát. Nemcsak az elhangzott 
vallomások -voltak terhelőek, hanem 
vádolt a lefoglalt holmik sokasága, a 
bűnjelek tömege is: egy Olivér már
kájú írógép, egy fadoboz, két szivacs, 
egy üveg, étolajjal, egy (petróleumos 
kamnâ  egy üveg vagytintával, egy or
só fehér cérna, egy pléh benzinlámpa, 
három írógépszalag, egy pár kötött 
kesztyű a sokszorosító készülékkel va
ló munkához, két üveglemez a litogra- 
fáláshoz, egy kézi sokszorosító henger
rel, egy sokszorosító készülék fa keret
tel és két hengerrel, egy magyar nyel
vű klisé a kommunisrta csillaggal, egy 
»államnyelvű« klisé a kommunista csil
laggal, egy megrongált klisé, öt matri
ca papírral, 269 drb röipirat — mindkét 
nyelven, egy francia nyelvű képeslap 
a Szovjetunióból, nagyobb mennyiségű 
fehér papír, egy számla Bencze János
tól írógép javításáról, 47 elrontott röp- 
cédula, 12 drb indigó...

Sok-sok Ihoflmi, ártatlan holmi, ami 
tulajdonképpen csak így, a vádirattal 
együtt nyeri él igazi értelmét ott a 
belgrádi államvédelmi bíróság tárgya



lótennének asztalán. Lelhetett azzal vé
dekezni, hogy »én kommunista érzelmű 
vagyok ugyan, de nem vagyok párttag«, 
die a röpcédulák tényét nem lehetett 
tagadni. Mindenki a lehetséges utat vá
lasztotta hát, hiszen már az ás nagy 
eredmény, ha nem sikerül valakire rá
bizonyítani, hogy tagja az illegális 
pártnak, »amelynek célja a rendszer 
erőszakos megdöntése. . .« stb. stb. Az
zal védekeztek hát a bíróság előtt, hogy 
csupán szakszervezeti, nem pedig párt
vonalon tevékenykedtek. S ez kétség
telenül igaz is volt. Az viszont egészen 
más lapra tartozott, hogy a szakszer
vezeten belül egyre inkább a párt irá
nyította a munkát.

Az államvédelmi bíróság összesen 
hét szabadkait ítélt el hasszabb-rövi- 
debb időre. Köztük volt Lazar Nešić is. 
A szabadkai bíróság viszont — a kö
zönség lelkes tapsa közepette — vala
mennyi vádlottat felmentette.

KOMMUNISTÁK LISTÁJA

Kizur István 1935. április elején ke
rült szabadlábra. Amikor hazatért — 
nyilván a fogházban folytatott megbe
szélései alapján — haladéktalanul hoz
zálátott a széthullott pártszervezet so
rainak rendezéséhez, egyrészt a régi 
tagok közötti kapcsolat helyreállításá
hoz, másrészt pedig a más helységek
kel való kapcsolat megteremtéséhez, 
mert ebben az időben újra megszűnt a 
kapcsolat a központi bizottsággal. Ez a



munka azonban egyáltalán nem volt 
egyszerű, annál kevésbé, mert Ki zűrt 
már nemcsak a szabadkai rendőrség, 
hanem a Duna-bánsági báni hivatal is 
nyilvántartotta. Ez látszik abból az 
ügyiratból, amelyet 1934. december 30- 
án adott ki a titeli járás főszolgabírói 
hivatala, annak a belügyminiszteri uta
sításnak az alapján, amellyel egy elítélt 
kommunistától kapott adatok kapcsán 
tájékoztatta a községeket a kommunis
ták munkaiprogramjáról, egyúttal csa
tolva az illegális kommunista párt 
szabadlábon levő tagjainak listáját. 
Igaz ugyan, hogy a fiteli járási főszol- 
gabíróság meglehetős késéssel továbbí
totta ezt a listát a községek felé, hi
szen 1934. december 30-án a listán sze
replők közül igen sokan már rég vizs
gálati fogságban voltak, de azért mégis 
érdemes néhány pillantást vetni erre a 
listára.

A névsorban szerepel többek között 
Lazar Nešić (Plamen) borbélymunkás 
nieve, aki a szabadkai helyi pártveze
tőség tagja, s a figyelmeztetés szerint 
kapcsolatot tart fenn többek között a 
szintén szabadkai Kizur Istvánnal, Du
dás Lajossal, Rukavina Józseffel, An- 
tun Vukoviótyal, dr. Singer Adolffal, 
Győri Ferenccel és Kroff Teréziával. A 
listán szerepel továbbá Győri Ferenc, 
aki szintén kapcsolatban áll Kizur Ist
vánnal és másokkal is, például Szer- 
bucz Lászlóval, Nagy Lászlóval, Malu- 
sev Cvetkóval, Rábaközi Imrével, La
zar Neéiétyel, Gzuczi Pállal és Szalai 
Józseffel. És hasonlóképpen a listán



szerepel — szintén -külön -kiemelve — 
Kiziur István, aki Szabadkán kaiposo- 
latban áll G-rósz Rózsival, Csébyvel, Né_ 
met tanítóval, Vasa Bogdanovval, Mi
lán bácsival (a megjegyzés szerint: volt 
titkár), Dudás Lajossal, Ürge Sándor
ral, Kroff Terézzel, de kapcsolata van 
a Béosben élő Bodnár Zsigmonddal is.

És szerepel .aztán Kizur István ne
ve egy későbbi listán is, amelyet 1935. 
május 17-én adott ki a Duna-bánság 
királyi báni ‘hivatala 11/2 biz. szám 
alatt, amely Rukavina Józsefre és tár
saira vonatkozó adatokat közöl a já
rási főszolgabírókkal, városi rendőrfő
nökökkel, valamint a vasúti és a ha
tárrendőrség biztosaival. Ezen a listán 
szintén megtaláljuk Kizur István ne
vét — több más szabadkaival együtt 
—, s még a személyleírást is megadják 
róla, ilyenformán: »középtermetű, gesz- 
tenyeszínű haj, stucool't bajusz, barna 
szemöldök, kerek arc, barna szem, sza
bályos orr és száj, egészséges fogak, ál
lát borotválja«.

Már ezek a listák is tanúsítják, hogy 
a szervező munkában igen nagy óva
tosságra volt szükség. Hozzájárult még 
ehhez a nagyarányú lebukások utáni 
vonakodás is az egykori tagok és szim
patizánsok körében. Sok kommunista 
úgyis azt vallotta, hogy az 1934. évi 
lebukásoknak jórészt elsősorban az volt 
az oka, (hogy túlságosan félhígították a 
pártot. Czuozi Pál visszaemlékezései 
szerint még Kizur István is ilyen ér
telmű kijelentést tett a fogházban. Egé
szen természetes volt ihát, 'hogy a bá-



zaknatlamság is jelentkezett a pártta
gok és a szimpatizánsok soraiban egy
aránt — mindennel és mindenkivel 
szemben. Ebbe a bizalmatlanságba üt
között bele például Panta, azaz igazi 
nevén Mihajlo Bambulović pártinstruk- 
tor is, amikor 1935. március 11-én, azaz 
Milán Dubajić szerint március 20-án 
Szabadkára érkezett, azzal az utasítás
sal, hogy összeválogassa, egybekapcsol
ja a le nem tartóztatott pártaktivástá- 
kat. Pántot Đorčte Mitrović egykori 
kapcsolatai alapiján tájékoztatták, és 
ezen az alapon ikapta meg azoknak a 
nevét 'is, akikihez forduljon, viszont ép
pen ez a körülmény komoly nehézsé
geiket támasztott elé. A kapott nevek 
viselői közül ugyanis többen letartóz
tatásban voltak, s az a körülmény, 
hogy letartóztatott kommunisták iránt 
érdeklődik, gyanút keltett vele szem
ben. Először is Hedrich Józsefhez for
dult a további kapcsolatok felvétele ér
dekében, de itt mindjárt meg ás akadt. 
Arra hivatkozott ugyanis, Ihogy Miloš 
Gligorijevićtol (aki RudÜ, vagy Tóni 
néven volt ismeretes Szabadkán) kap
ta meg a neveket, hogy kikhez fordul
jon, Hedrich viszont úgy vélte, hogy 
Gligorijeviének mindenképpen tudnia 
kell, hogy azok a kommunisták, akik
hez úgymond Pantót utasította, már 
hónapok óta letartóztatásban vannak. 
Ezért aztán Hedrich és társai »igyekez
tek kerülni vele m'inden kapcsolatot. A 
gyanút még inkább alátámasztotta az 
a körülmény is, hogy Pantót egyszer 
együtt látták egy detektívvel. Ez a de



tektív földije volt Mihajlo Bambulović- 
nalk, de arról nem tudott, íhogy Panto 
kommunista.

Mihajlo Rambulović azért Hedrioh 
révén végül kapcsolatba került a fog- 
háziból 'hazatérő Kiziur Istvánnal is, de 
Kizur is rendkívül óvatosnak mutatko
zott, nem alkart kockáztatni, és óvako
dott a kapcsolatok kibővítésétől. E he
lyett ő .maga látott hozzá, hogy a fog
házban folytatott beszélgetéseinek meg
felelően eloszlassa a letartóztatások 
keltette pánikhangulatot, és újra he
lyes mederbe terelje a mozgalmat.

Panto még próbálkozott egy ideig, 
hogy megvalósítsa elképzeléseit. Felszó
lította a jelentésében (20) számmal jel
zett elvtársat, akit legmegbízhatóbbnak 
tartott, s aki véleménye szerint a leg
alkalmasabb volt arra, hogy a megala
kítandó kezdeményező bizottság élére 
kerüljön (valószínűleg Kizur Istvánról 
van szó), hogy a munka súlypontját 
helyezzék át a szákszervezetbe, de azt 
a választ kapta, hogy a munkások nem
igen hajlandók a szakszervezetbe járni. 
Főleg a mezőgazdasági munkások felé 
irányította a figyelmet, annál is inkább, 
mert éppen a mezőgazdasági munkák 
idénye állt küszöbön, de semmiképpen 
sem tudott megfelelő visszhangot kel
teni a bizalmatlan elvtársak körében, 
úgyhogy végül is Június elején szinte 
dolgavégezetlenül hagyta el újra Sza
badkát. Az alatt az idő alatt azonban, 
amíg itt tartózkodott, éber szemmel kö
vette az eseményeket, és jelentéseiben 
beszámolt észleleteiről.



Ebben az időben, 1935 májusában 
kerültek sorra a parlamenti választá
sok. Tekintettel a gyakori letartóztatá
sokra és a kapcsolatok megszakadásá
ra, a munikástömegek nem voltaik tájé- 
tooízötitak arról, hogy a párt milyen ál
láspontot ás foglal el a fellépő jelöltek 
tekintetében. Maček horvát paraszt- 
pártja volt az ellenzék, a legerősebb 
ellenzék, valószínűnek látszott tehát, 
hogy a munkásoknak is ezt kell támo- 
gatniok a kormány jelöltjeivel szem
ben. Ezt a vonalat követték Szabadkán 
is. Franjo Vojnié-Zvaka például úgy 
emlékszik rá, hogy a választások előtt 
a szakszervezetben találkozott Kizur 
Istvánnal és Matko Vukoviótyal, s azok 
felszólították, hogy Pero Vukoviótyal, 
Đido Vuiković, a 'szabadkai ellenzéki je
lölt rokonával együtt menjenek el Di
dóhoz, és kérdezzék meg, hajlandó-e 
tárgyalni a Népfronttal kapcsolatban, 
de Didó azt üzente vissza, hogy nem 
működik együtt a kommunistákkal. 
Másrészt viszont Jakša Damjanov, az 
egyesült ellenzék topolyai jelöltje ha
tározottan emlékezik, hogy az 1935. évi 
választások előtt Kizur István, Bogár 
János, Szabó Géza és Dudás Lajos kö
zölték vele, hogy az illegális mozgalom 
nem támogatja a választásokon Zivko 
Topalović szociáldemokratáit, hanem az 
egyesült ellenzéket, s őt ás felhívták, 
hogy lépjen fel képviselőjelöltként. Ügy 
mondták, még anyagi támogatást is ad
nak erre a oélrar mert Damjanovnak
— mint mondta — nem volt elég pénze.



Panta, azaz Mihajlo Bambulovié, 
szintén megemlékezik jelentéseiben a 
választásokról, ilyenformán: »Itt na
gyon lelkesednek az ellenzékért«. Aztán 
megírta, hogy húsvét első napján Da- 
vidoviénak kellett volna választási gyű
lést tartania a városban, de a gyűlést 
betiltották, mire a tömeg nagy tünte
tést rendezett, »Éljen Maček!« kiáltá
sokkal. A  rendőrség azonban feloszlat
ta a tüntető menetet. A választások 
után viszont Mihajlo Bambulovié azt 
jelentette, hogy Szabadkán Maček je
löltje, Didó Vukovié, .egymaga több sza
vazatot kapott, mint Jevtié listájának 
három jelöltje együttvéve. Ekkor aztán 
ismét tüntetésekre került sor, s ezek
ben a tüntetésekben a kommunisták is 
részt vettek.

RÖPCÉDULÁK 
A KEMÉNYÍTŐGYÁRBAN

Panto, azaz Mihajlo Bambulovié te
hát látszólag eredménytelenül távozott 
Szaibadkáról. Ez azonban csak személyi 
erőfeszítéseire vonatkozik, minthogy 
nem tudta teljesen eloszlatni az irá
nyában megnyilatkozó bizalmatlansá
got. A szalbadkai mozgalom azonban 
Panto megkerülésével is egyre erősö
dött. Igaz, május elsején még nem vol
tak semmiféle szervezett ünnepségek, a 
munkások egyszerűen csak kivonultak 
a sétaerdőbe, és ott töltötték a napot a 
május elsejét ünneplők megszokott tar-



kta tömegében, más vonalakon azonban 
egyre inkább kibontakozott megint a 
munka.

Az ifjúság sorai tulajdonképpen 
szinte megbontatlanok maradtak az
1934. évi lébukások után. Természetes 
hát, hogy főleg az ifjúság körében volt 
élénk a mozgolódás. Ezt persze nem 
úgy kell elképzelni, ihogy széles körű 
megbeszéléseket tartottak. Ellenkezőleg, 
a mozgalomban résztvevők között az 
ismeretség csuipán egy szűkebb körre 
szorítkozott, s ha kapcsolatba kellett 
lépni egymással, hát az mindig előre 
megbeszélt ismertetőjelékikel és jelsza
vakkal töa*tént. Amikor például az ifjú
sági szervezet megfelelő utasításokat 
akart adni a gimnazisták számára, hogy 
mire törekedjenek az iskolában, Géza 
Tikvlcki, aki abban az időben inas volt, 
elküldte Miloš Rafajlović nyolcadikos 
diákot, hogy egy bizonyos nap délután
ján sétálgasson a Tolsztoj utcával pár
huzamos Sienkiewiicz utca jobb oldalán, 
tartson egy összehajtogatott újságot a 
kezében, s akkor majd hozzálép egy 
emlber, és megkérdezi tőle: »Merre van 
a Zrnaj Jovan Jovanovié utca?« A ta
lálkozás meg is történt, s ez alkalom
mal Gotteszmanm Tibor (ő volt a má
sik ifjú) átadta neki az írásba foglalt 
utasításokat, hogy miiképpen is kell el
járni a gimnáziumban. Ez az utasítás 
az iskolában kifejtendő legális munka 
módjait ismertette. E szerint a kom
munista érzelmű fiataloknak az a kö
telességük — ma bizonyára egy kicsit 
furcsán (hangzik! —, hogy tanáraik el



len hangolják társaikat, hogy kimara- 
dozzanak az órákról, előadásokról és 
főleg a templomiból, hogy a gimnázium
ban működő egyesületek keretében ma
terialista műveket tanulmányozzanak, 
hogy népszerűsítsék a diákok körében 
a baloldali könyvek olvasását, és a 
JKISZ tagjai viselkedésükkel minden
képpen szerezzenek maguknak tekin
télyt társaik előtt.

A baloldali könyvek olvasása álta
lában fontos programipont volt annak 
érdekében, hogy minél több rokonszen- 
vezőt tömöritseneik a párt köré. Nem 
csiupán a marxista könyvekről volt szó, 
hanem szépirodalmi műveikről is, s aki 
érdeklődött a könyvek iránt, annak ja
vasolták, sőt kölcsön is adták olvasás
ra mondjuk Emst Toller verseit, Upton 
Sinclair Mocsár című regényét, Gorkij 
Anyáját, a Traven^regényeket, Illyés 
Gyula Oroszország című művét és más 
könyveket, amelyek nem is a tudomá
nyos szocializmus, hanem sokkal in
kább az érzelem alapján toboroztak hí
veket a mozgalomnak, annak a forra
dalmi lobogásnak megfelelően, amely 
az akkori kommunisták legnagyobb ré
szét, köztük Kizur Istvánt is eltöltötte.

Persze nem csupán az ifjúság köré
ben fo'lyt a munka, hanem egyre in
kább rendeződött a helyzet az időseb
bek körében is. A fogházból kiszaba
dulva, Kizur elsősorban Béla Kriökovic 
és Andri'ja Ninković segítségével kezd
te meg a szervezőmunkáit, de csakha
mar csatlakozott hozzájuk Matko Vu- 
ković is, aki háromévi büntetésének le



töltése után tért haza. Ez a munka — 
természetesen a szakszervezet útján — 
egyrészt a gyárakban, vállalatokban, 
másrészt pedig a mezőgazdasági mun
kások körében folyt. Béla Kriökovió 
akkorjában a keményítőgyárban dolgo
zott, és Kizur utasításainak megfelelő
en igyekezett minél szélesebb körű pro
pagandát »kifejteni a munkások köré
ben. Például az ebédszünetben röpcé- 
dulák szövegét olvasta fel a munkások 
előtt. Mint ma visszaemlékezik rá, per
sze akadt a munkások között olyan is, 
aki félt a következményeiktől, és ezért 
nem vett részt ezeken a felolvasáso
kon, viszont sdha senki egyetlen szóval 
sem árulta be az üzem vezetősége, vagy 
a rendőrség előtt, hogy mivel töltik az 
ebédszünetet. A felolvasások mellett 
Kričković *móg szét is osztogatott röp- 
céduláikat a munkások között, azzal, 
hogy vigyék haza, és másokkal is is
mertessék tartalmukat.

Béla Kričković más téren is általá
ban Kizurtól kapta az utasításokat a 
szakszervezeti és a (pártmunkára is. 
Mint mondja, Kizur szavai míindig egy
szerűek, de meggyőzőek voltak.

— Nem lehetett neki nem segíteni 
abban, amit tett!

Kizur ebben az időben jórészt a 
JKISZ-re, azaz a fiatal kommunistákra 
támaszkodott, annál is inkább, mert 
annak sorai általában érintetlenek ma
radtak a letartóztatásokkor. A fiatalok 
segítettek az illegális anyag előállításá
ban és terjesztésében ekkor, és a ké
sőbbi időszakban is. Ezt a fiatalokkal



való szoros kapcsolatot tanúsítja az is, 
hogy később, újabb letartóztatása után, 
amikor 1936-—37-iben a belgrádi Ada 
Ciganliján várták, hogy az államvédel
mi bíróság elé álljanak, Kizur István 
elsősorban a fiatalokkal beszélgetett 
arról, hogy ha hazatérnek, hogyan is 
lássanak megint hozzá a párt újjászer
vezéséhez.

A JKISZ tagjai dbben az időszak
ban nem vettek részt a sztrájkok szer
vezésében, közreműködésük csupán ab
ból állt, hogy amíg tartott a sztrájk, a 
fiatalok illegális anyagot, rqpiratdkat 
terjesztettek a munkások között.

Ebből az időszakról beszélve, el kell 
mondanom azt is, 'hogy még 1934-ben 
nagy felzúdulást keltett a munkásság 
körében, hogy a kommunisták ellen 
hadakozó szociáldemokraták kizáratták 
a szakszervezeti tanácsból az ácsokat 
és a fodrászokat, sőt még a szakszer
vezet helyiségeiből is kitiltották őket, 
ezért aztán heves összecsapásra került 
sor az évi közgyűlésen.

És még egy jelentős megmozdulás 
zajlott le az 1934—35. évi időszakban. 
Ekkor építették ugyanis Szabadkán a 
nagy városi stadiont az itt megrende
zendő szotkol-ünnépségre. A város urai 
úgy gondolták, hogy sokkal olcsóbb lesz 
a dolog, ha a robotmunkát is igénybe 
veszik. Minthogy azonban a robotmun
ka elsősorban a nincstelen szegényeket 
sújtotta, Kizur István és Matko Vuko- 
vié erőteljes ellenakciót szerveztek a 
stadion építésével szemben. A  mozga
lom olyan széles körűvé vált, hogy



még a szofkolisták i$ megtagadták az 
ingyenes munkát, úgyhogy egy időre 
kérdésessé vált még az összszláv szo- 
kol-ünnepség megtartása is.

Mindez azonban csupán egy mellék
vágánya a szaibadkai munkásmozgalom
nak. A legnagyobb erőfeszítések ter
mészetesen a párt újjáélesztésére irá
nyultak. És néhány (hónappal Kizur 
István hazatérése után megszületett az 
újabb kapcsolat a központi bizottság
gal ás.

A JELSZÓ:
»JELKA KÜLDÖTT«

1935-ben — mint már előzőleg is 
említettem — Zágrábban élt Hegedűs 
József, a szabadkai munkásmozigalom 
egyik kimagasló harcosa, egyébként 
szabómiuinikás. XJgy július táján, ami
kor éppen ottihonában betegeskedett, 
felkereste lakásán £>orđe Mitrović, aki 
a húszas évek végén szintén Szabadkán 
dolgozott mint nyomdász, s nagy része 
volt a természetbarátok egyesületének 
megalakításában, azonkívül — mint 
Milán Dubajić írja — a párt titkára is 
volt 1931-ben. Később aztán a rendőr
ség üldözése miatt él 'kellett menekül
nie Szabadkáról, egy időben a bácskai 
helységekben igyekezett megszervezni 
a párt sejtjeit, majd a Szovjetunióban 
tanult a Lenin nevét viselő munkás
egyetemen, 1935 nyarán ipedig ő lett a 
Központi Bizottság Zágrábban műkö
dő belföldi irodájának titkára. Mitro-



vić tehát már Szabadkáról ismerte He
gedűs Józsefet, s ezért fordult hozzá, 
hogy megbeszélje vele a szabadkai 
pártszervezet felújításának kérdését. 
Javasolta, hogy Hegedűs utazzon el 
Szabadkára, vegye fel a kajpcsoLatot K i
zur Istvánnal, és vele tanácskozza meg 
a tennivalókat. Hegedűs és Kizur szin
tén már régebbről ismerték egymást a 
szakszervezeti munkából, nem lesz hát 
nehéz vele újra felvenni a kapcsolatot.

Mitrovié azt üzente Kizumak, 'hogy 
keresse fel Zágrábban, s jelentkezzen 
az AEG vállalat egy tisztviselőnőjénél, 
bizonyos Ella Braunzeissnél, az majd 
eligazítja. A jelszó: »Jeika küldött«. 
Egyúttal kérte, hogy Kizur küldje el 
elmét, hogy a továbbiakban is kapcso
latot tarthasson fenn vele.

Hegedűs el is utazott Szabadkára, 
és felkereste lakásán Kizurt. Átadta 
neki Mitrovié üzenetét, és címét is, 
amely így hangzott: Foduzeée Drvo- 
promet, Zagreb, azzal hogy a Zagreb 
szót háromszor alá kellett húzni, ebből 
aztán a posta szétosztója már tudja, 
hogy a levelet hova kell eljuttatni. He
gedűs aztán magával vitte Zágrábba 
Kizur címét is, igaz, előbb a valódi cí
met, de mert Mitrovié konspiratív cí
metekért. hát utólag Kizur Boža Kon- 
čar kovácsiinas Zmáj Jovan Jovanovié 
utca 24. szám alatti címét adta meg. 
Megbeszélték azt is, hogy a leveleket 
vegytintával írják a megtévesztő,, ár
tatlan és semmitmondó látszatszöveg 
alá.



Az üzenetváltás lebonyolítása után 
mintegy Ihúsz nappal Kizur — Mitro- 
vié kívánságának megfelelően — maga 
is elutazott Zágrábba, elment a Kaira- 
džić utcai AEG-üzietbe, és Ella Braun- 
zeisst kereste. A nő már várta, s ami
kor kS'kísérte az üzletből, szólt egy kö
zelben váralkozó fiatalembernek, s az 
elvezette arra a helyre, ahol találkoz
hatott f>uro Mitrovictyal. Egy vendég
lőben megebédeltek, aztán leültek a 
parkban egy padra, és Mitrović ott 
kérdezgetni kezdte Ki zűrt a szabadkai 
munkásmozgalom helyzetéről.

Ekkor, e beszélgetés során fejtette 
ki először Kizur előtt a pártnak azt 
az elgondolását, hogy mindenképpen az 
egységes munkáspárt megteremtésére 
kell törekedni, beleértve még dr. 2áv- 
ko Topalovió szociáldemokratáit is. Ha 
aztán sikerül az egységes munkáspárt 
létrehozása, akkor a további cél a még 
szélesebb kiterjedésű népfront megte
remtése.

A szabadkai helyzettel kapcsolatban 
Mitrović kifejtette, hogy elsősorban a 
legális mozgalmat 'kell egészséges ala
pokra helyezni, és ez (majd hozzásegít 
a munkások politikai öntudatának fel
ébresztéséhez, amire nagy szükség van 
a legutóbbi letartóztatások keltette pá
nikhangulat teljes eloszlatása érdekében. 
Mitrović arra is figyelmeztette Kizurt, 
hogy az illegális munkát nem kell na
gyon túlzásba vinni, és különösen fon
tos, hogy jól megválogassák az embe
reket, akiket bekapcsolnak ebbe a 
munkába.



így azután megint létrejött a szo
ros kapcsolat — Zágrábon, a belföldi 
pártirodán át — a Központi Bizottság
gal. Ez a körülmény nagy kihatással 
volt a munkásmozgalom további sza
badkai fejlődésére nézve. Jöttek és 
mentek a levelek Zágráb és Szabadka 
között. Matrović úgy írta alá a maga 
leveleit, hogy Zambilj (így nevezték a 
Zemaljski bírót, azaz a 'belföldi párt- 
irodát), Kizur pedig egyszerűen csak 
úgy, hogy Drug (társad). A  leveleken 
kívül azonban megvolt a közvetlen, 
személyi kajpcsolat is az illegális anyag 
Szabadkára juttatása végett. Zágráb
ból egy fiatal nő hozta Szabadkára a 
brosúrákat és rqpliratokat egy dupla 
fenekű bőröndben. Amikor megérke
zett, beadta a bőröndöd: a vasúti cso
magmegőrzőbe, atftén felkereste Kizurt 
a lakásán — mintha csak <a varrodába 
menne —, és átadta neki a megőrző
cédulát.

Szabadka tehát belekerült az ese
mények sodrába, és zágrábi kapcsola
tával fontos szerephez jutott nem csu
pán a környék, hanem még Dél-Bács- 
ka és Bánát pártéletében ás, mert köz
vetített a Központi Bizottság és a helyi 
szervezetek között. Szabadkán Matko 
Vuković, Béla Kričković és Andrija 
Ninković voltak Kizur legfőbb segítő
társai. Erről az utóbbiról azonban rö
videsen kiderült, hogy kettős szerepet 
játszik, sőt — mánt Milán Martinović- 
Metalac visszaemlékezik rá — 1939-ben 
Slavonski Brodban leleplezték mint a 
rendőrség besúgóját. A Zágrábból ka-



pott utasításokat először is velük be
szélte (meg Kizur, és az ő segítségükkel 
hajtotta végre azokat az utasításokat is, 
amelyeket a bácskai és bánáti szerve
zetékikel való kapcsolat megteremtése 
tekintetében kapott a szabadkai szerve
zet. Szóba került még az is, hogy Sza
badka központtal meg kellene alakí
tani a tartományi pártbizottságot, erre 
azonban aztán mégsem került sor, mert
1935 októberében — belgrádi kapcsolat 
révén — végül is a Petrovgrad (a mai 
Zrenjanin) melletti Kumaneban alakult 
meg a tartományi pártbizottság, és 1936 
elején ehhez kapcsolódott a szabadkai 
szervezet is.

Szabadkán tulajdonképpen nem volt 
igazi pártszervezet ebben az időben, 
mert az emberek vonakodása következ
tében nem léteztek sejtek, hanem e he
lyett csak a személyi kapcsolatok fenn
tartása révén működött a párt. A leg
több párttag Kizurral, vagy Matko Vu- 
koviétyal, esetleg valamelyik másik bi
zottsági taggal tartott fenn kapcsolatot. 
A szabadkai szervezet azonban elég 
erősnek bizonyult ahhoz, hogy Kizur 
vezetésével hozzájáruljon a környék
beli, a zombori, topolyai, adai és más 
helységekben szervezetek felújításához 
is, és leginkább maga Kizur járta a te
repet, kerékpárra kapva, úgyhogy nem 
egyszer eljutott még Bánátba is, végül 
Eleméren, a szülői házban kötve ki.

Topolyén /például Kizur Istvánnak a 
közreműködésével alakították meg 1935- 
ben a szakszervezetet is. Sinkovics Jó- 

1 37 zsef és Péter ösztönzésére — mint



Brindza Károly megemlékezik róla 
Mondd el helyettem, elvtárs című köny
vében — öccsük, Dezső, Kizur István
nal, a szabadkai pártvezetőség titkárá
val szoros kapcsolatot teremtett, s en
nek a kapcsolatnak is nagy szerepe 
volt abban, hogy 1935 decemberében 
megalakult Topolyán a földmunkások, 
majd nem egészen egy hónap múlva,
1936. január 5-én — Kizur István je
lenlétében — a vasasok szakszervezeti 
csoportja is. Mint Brindza Károly írja, 
ha 1936 őszén nem tartóztatják le K i
zur Istvánt és társait, akkor Topolyán 
még abban az évben sor került volna 
az új pártsejtek és a helyi pártbizott
ság megalakulására is. De ha ezt már 
nem is érte meg szabadlábon Kizur Ist
ván, előzőleg, a tavasz (folyamán még 
részt vett például a lapátgyári dolgo
zók üzemi értekezletén, amelyen jelen 
volt Sovljanski, a szakmai szövetség or
szágos titkára is, Kizur — ezen az ülé
sen felszólalva — »keményen ostorozta 
a munkások kizsákmányolását, aztán a 
bérmozgalmat kezdeményező lapátgyá
ri dolgozókat összefogásra buzdította, 
majd leszögezte: „Ha ti most kitartatok 
követeléseitek mellett, akkor le fogtok 
ütni egy-egy pár antilopcipőt munka
adóitok lábáról”«

A TISZÁN  — LADIKON

Az adaiak szintén jól emlékeznek 
Kizur Istvánra a harmincas évek kö
zepéről. Puhalák Ferenc például el



mondja, hogy -ebben az időben Kizur 
István soka  ̂ megaludt náluk.

— Akkor mi a csendőrlaktanya mel
lett, az úgynevezett Zentaii utcán, a Le- 
hoczki Etus házában laktunk öreg- 
anyámmal — meséli. — Fiatal szoba
festősegéd voltam még akkor, amikor 
egy alkalommal, úgy emlékszem, 1932— 
33 telén, újév táján Cseh Károly taní
tó szólt, hogy érkezik egy elvtárs, s 
annak nálunk kellene aludnia. Mond
tam Cseh tanítónak, hogy öreganyám 
mos a szomszédban levő csendőröknek, 
s azok át szoktak hozzánk látogatni a 
fehérneműért. Csak azt mondta, hogy 
akkor jó helyen lesz az elvtárs, nyu
godtan aludhat, ha csendőrök vigyáz
nak rá.

Kizur István azután többször is 
aludt Puhalákéknál, amikor Adán járt. 
Igaz, Puhalák Ferenc nem is tudta iga
zi nevét, csak Franjónak ismerte. Csak 
jóval később tudta meg, hogy Kizur- 
nak hívják, amikor egy alkalommal 
Cseh Károly szőlőjében, a Fölső réten, 
a nagy fa környékén találkozott Czuczi 
Pállal, alkit már régebben ás ismert, 
mert Cseh Károly számára nem egy
szer levelet hozott hozzá Szabadkáról. 
Akkor Czuczival volt Franjo ds, s ek
kor tudta meg róla, hogy Kizur a neve.

Mint Puhalák Ferenc visszaemléke
zik rá, egy alkalommal, amikor Kizur 
István náluk aludt, másnap Cseh Ká
roly megkérdezte tőle:

— No, hogy aludtál?



Kizur akikor mosolyogva mondta:
— A csendőrök vigyáztaik rám, hogy 

mások ne (háborgassanak.
Ezek az adai utak nem a végcélt je

lentették Kizur István kerékpár-kirán
dulásain. Amikor meg aludt Puhalákék- 
nál, másnap általában már hajnalban 
fölkelt, és ment tovább Bánát felé — 
Padéra, vagy a régi hajóállomásnál Bo- 
csárra.

— Ügy emlékszem, hogy az öreg 
Gulics 'halász vitte át ládákon a Ti
szán.

Vannaik, akik arra is emlékeznek, 
hogy Cseh Károlytól, Adáról egy Mi
lán nevű idősebb bácsihoz jártak át 
az elvtársak Bocsárra, köztük Kizur 
István is. Bánáti útjáról aztán Kizur 
nem egyszer hozott magával valami 
anyagot Kikindáról, azt átadta Puha- 
Iáknak, ő pedig továbbította Cseh Ká
rolyhoz. Máskor viszont — az 1933 és 
1936 iközötti időszakban — Czuczi Pál 
hozott valami anyagot Szabadkáról, az
zal, ihogy Kizur küldi, s ezt is Puhalák 
Ferenc továbbította Cseh Károlyhoz.

Persze nem voltak veszélytelenek 
ezek az adai kirándulások sem. Egy al
kalommal — minden bizonnyal 1936 
telén — Cseh Károly előadást tartott 
a Vük Karadžić utcai munkásotthon
ban, s ezen jelen volt Kiziur István is. 
Akkor megjelent egy rendőrvezető és 
még két rendőr, igazoltatták, és »ki <is 
vezették a teremből. Mindenki azt hit
te, hogy letartóztatták. Cseh Károly 
folytatta előadását, s mire befejezte, 
Kizur már vissza is ért a rendőrségről.



Kizur István persze minden alkal
mat felhasznált arra, ihogy adai útjai 
sarán személyesen tanácskozzon Cseh 
Károllyal és más elvtársakkal. Puhalák 
Ferenc például egyszer az Otthon ven
déglő előtt találkozott Kizurral és Cseh 
Károllyal. Velük volt még egy férfi, és 
szerb nyelven beszélgettek. Ekkor va
lamennyien kimentek a mai Valkai-sor- 
ra, a tanyára, ott folytatták tárgyalá
saikat. Kijártak ezenkívül a mostani 
Utrinára is, Dósa András bácsihoz — 
mint ő maga mesélte Urbán Jánosnak.

A kerékpár nem csupán közlekedési 
eszközül szolgált ezeken az utakon, ha
nem a dudáját felhasználták afféle tit
kos jelként ás. Ha Kizur, Cseh, vagy 
mások is közeledtek az egykori tanyá
hoz, már messziről dudáltak. Ha aztán 
Fuhaláktól megkapták a választ is, egy 
újabb duda jelet, ez azt jelelj tette, hogy 
tiszta a levegő, mehetnek tovább.

A halászgatást szintén kihasználták 
hasznos megbeszélésekre. A sárga par
tok felé fhalászgattak. Ott nincs már 
gátf csak természetes meder. Amikor a 
Tisza visszahúzódott, egy kis padka 
volt a meredek part tövében. Ezen ül
dögéltek, és miközben horguk a víz mé
lyén várt a halra, mozgalmi kérdések
ről (beszélgettek. A bánáti oldalra főleg 
ünnepnapokon szoktak átjárni. Volt ott 
Pádén egy Keszég nevű, orosz hadifog
ságot járt tanító, aki Cseh Károlyhoz 
hasonlóan orosz feleséget is hozott ma
gával a ttte&zi országból. Öt látogat
ták meg többször is.



Ada és Szabadka között általában 
nagyon élénlk volt a munkásmozgalmi 
kapcsolat a harmincas évek közeipén. 
Ada afféle közvetítő volt. Adán át ment 
az anyag Szabadkáról, Zomborból és 
Baranya felől is Féterréve felé, Peczéék- 
hez, Újvidékről viszont Pecze és társai 
továbbították Adára, s onnan esetleg 
Szabadka felé. Ada közvetítésével ju
tott el Ki'kindára is Bocsáron és Pádén 
át, viszont Csóka és az ennél északabb
ra fekvő rész máT nem Adával tar
totta a kapcsolatot.

Az adai, pádéi és boosári utat K i
zur István kihasználta arra is, hogy ha
zalátogasson Elemérre, a szülői házba. 
Két alkalommal kerékpáron 'tette meg 
a hosszú utat. Amikor megkérdezték 
tőle, miiért ibiciklivél ment, azt mondta, 
több faluban is volt dolga útiközben, s 
így legalább nem kellett várni a vo
natra. Az ilyen hazaruccanásokat fel
használta arra is, hogy elbeszélgessen 
az eleméri emberekkel. A falu két rész
ből állt, és Kizurék a német részben 
laktak, de ha hazavetődött a városba 
szakadt fiú, nem egyszer a szerb rész 
szegény lakosai is be-bekukkantottak 
a házihoz, hogy meghallgassák, mit is 
mesél a kivárosiasodott fiú a városi 
életről. Megtörtént ilyenkor, hogy hol 
egyik, hol másik háznál jött össze egy- 
egy kisebb társaság — magyarok és 
szerheik vegyesen, csak németek nem, 
mert — mint Kizur húga, Erzsébet, 
visszaemlékezik rá — »a németek fur
csa emberek voltak, lenéztek bennün-



két, szegényeket«. A  szerb és magyar 
lakosok viszont összetartottak, s ennek 
is nagy része volt abban, hogy össze
gyűltek meghallgatni a félig-meddig 
idegen világból hazaru'ocant fiú érde
kes beszámolóit, amelyek persze ko
rántsem voltak nyílt agitációs beszédek, 
inkább csak 'barátságos fel/világosítá- 
sok.

Akkorjában már messze szállt K i
zur István, a forradalmár híre: vitte 
a csendőrségi és rendőrségi nyilvántar
tás. Így természetes, hogy az eleméri 
hatóságok is igyekeztek szemmel tar
tani járását-kelését. Kizur István só
gora, Molnár József, .községi rendőr volt 
abban az időben. Ö járt !ki minden vo
nathoz, ihogy ellenőrizze az utasokat, 
ki is száll le, ki is utazik el a község
ből. Hozzá fordult hát a csendőrőrmes
ter is:

— Te, Molnár, ha jön esetleg a só
gorod, mindjárt jelentsd!

Molnár Józsefnek azonban nemigen 
tetszett ez a felszólítás, s nemhogy je
lentette vo'lna sógora érkezését, hanem 
ha látta, 'hogy amikor jön, a csend
őrök is ott sündörögnek az állomáson, 
titokban jelt adott neki, s akkor Ki
zur esetleg a másik oldalon szállt le, 
hogy elkerülje a csendőrök figyelmét, 
és lekerült egész a vasúti őrházig, hogy 
ne kelljen az állomásépület előtt elha
ladnia. Az is megesett, hogy leszállt 
ugyan, de ahelyett, hogy hazament vol
na, gyalog folytatta útját Petrovgnad, 
azaz Becskerek félé.



Megvolt Kizumak és a szabadkai 
pártszervezetnek a kapcsolata Zombor- 
ral is. Erről Milenko Beljanski is meg
emlékezik Hronika o radntčkom pokre- 
tu i KPJ u Somboru i okolini ( 1918— 
1941) — (A  munkásmozgalom és a JKP 
zambori és környéki krónikája) — cí
mű könyvében. Amikor megemlíti, 
hogy a JKP zombori szervezetének (fel
élesztésében nagy érdemeket szerzett 
Laza Flavšić és Kucsera Ferenc, hoz
záteszi, 'hogy »munkájukat 1935 elején 
a JKP szabadkai helyi bizottsága, kü
lönösen pedig Hegedűs József és Kizur 
István elvtársak irányították«. A továb
biadban részletesebben is elmondja, 
hogy Zomborban az újjáéledt első párt
sejtnek Kucsera Ferenc volt a titkára, 
tagjai pedig Weigand József és Balla 
István. »Az ő felsőbb pártkapcsolatuk 
Hegedűs József volt, aki pártfeladatból 
járt Zomborban, és kapcsolatot terem
tett Kucsera Ferenccel, akit még 1928- 
ból išmert, amikor Kucsera Ferenc a 
szabadkai Szervezett Munkás című lap
ban dolgozott.«

Elmondja aztán Milenko Beljanski 
azt is, hogy Lazar Plaváié 1934 végén 
tért haza katonai szolgálatról, s a sza
badkai helyi pártbizottság 1935 elején 
közölte véle, hogy felveszi vele a kap
csolatot, s voltaképpen ekkor lett tagja 
PUrvSić a pártnak. így aztán két vo
nalon dolgozott a párt Zomborban, 
Ptarr&é és -Korcséra Ferenc vonalán, s 
a tettöt Hegedűs József kapcsolta ösz- 
sze egymással Zomborhan jártakor.



A MITROVICAI FOGLYOK LEVELE

Kizur István tehát szabadlkai mun
kásságán kívül kiterjedt személyi kap
csolatot teremtett Vajdaság más részei
vel is. Ez a személyi .kapcsolat is hoz
zájárult aduhoz, hogy Szabadka fontos 
szerepet játszhatott a pártanyag ter
jesztésében. És nem csupán mint köz
vetítő jutott szóhoz, hanem megtörtént 
az is, hogy eredeti anyagot készített és 
továbbított más helyiségekbe is. Ilyen 
eredeti anyag volt a miitrovicai politi
kai foglyok levele is, amely 1935 má
jusában vagy júniusában érkezett a 
fémmunkások szövetsége szabadkai 
csoportjának a címére.

A  levélből először is egy kis cédula 
hullott ki, ezzel az üzenettel: »Elvtár
sak, lehetőleg sokszorosítsátok és ter
jesszétek ezt!« Az »ezt« egy magyar 
nyelven irt tiltakozó szövegre vonatko
zott, de kerülbelül egy hét múlva meg
érkezett szert>horvát fordítása is. A til
takozást, mely aztán a Vajdaságiak nyílt 
levele címen került be a rendőrségi 
nyilvántartásba és a történelembe, a 
Sremska Mitrovicán raboskodó vajda
ságiak írták, hogy rámutatván a fog
lyokkal tanúsított kíméletlen bánás
módra, minél inkább fölrázzák a köz
véleményt. A nyílt levélben egyebek 
között ez állt:

» Cvetkovié igazságügyminiszter kije
lentette a nyilvánosság előtt, hogy ja
vított a Sr. Mitrovicán raboskodó po
litikai foglyok helyzetén... Cvetkovié 
kijelentése hazug, és az a célja, hogy



elámítsa a közvéleményt, hogy köny- 
nyebben előkészíthessen és végrehajt- 
hasson ellenünk egy újabb támadást«. 
(Minthogy az eredeti magyar szöveg 
nem állt rendelkezésemre, a közölt részt 
szeiíblhorvátból fordítottam. K.T.)

A 'továbbiakban aztán a nyílt levél 
írói elmondták, hogy a fegyház igaz
gatója önkényesen jár el, cenzúrázza a 
foglyok leveleit, sőt inem egyszer visz- 
szatartja őiket, és egyáltalán el sem jut
tatja a címzettekhez. Ha látogatót kap 
valamelyik fogoly, csak rácson át be
szélgethet hozzátartozójával; az újon
nan érkező foglyokat három napig ma- 
gánzárkában tartják, nem kapnak 
könyveket, folyóiratokat; további pa
nasz, hogy a kenyér túlságosan fekete 
és íztelen, az ivóvíz pedig egészségte
len, sárga a rozsdától.

A vajdasági foglyok nyílt levelét 
igen sokan aláírták, köztük Győri Fe
renc, Szervó Mihály, Hadivoj Davűdo- 
vić, Szalai Antal, Szőnyi Mihály, Sza- 
Jai József, Lazar Nešić, Jovan Veseli- 
nov, Pap Pál, Samu Mihály, Đuro Pu
car és sokan mások. A levél feladójá
nak neve azonban sohasem került a bí
róság elé, mert Kizur és társai nem 
voltak hajlandók elárulni.

Kizur először is Bogár Jánossal ta
nácskozta meg, hogy mihez 'is kezd
jenek a levéllel, hogyan is sokszorosít
sák. Bogárnaik volt egy fénylképész ve- 
je, Lengyel Dezső. Megegyeztek, hogy 
hozzá fordulnak a sokszorosítás ügyé
ben, s ezt a feladatot Bogár vállalta 
magára. Kiaurtól kapott 475 dinárt a



költségek fejében, ezt átadta Lengyel 
Dezsőnek, s a fényképész négyszáz fo
tókópiát készített a nyílt levélről. A 
fdtokópiákhoz még külön (kísérőlevelet 
is mellékeltek aztán. Ennek szövegét 
Andrija Nimković nyomdász írta meg, 
és ő gondoskodott sokszorosításáról is, 
a zombori Lazar Plavšić nyomdász köz
reműködésével További feladat vol*t, 
hogy a sokszorosított nyílt levelet és a 
magyarázó kísérő szöveget el is juttas
sák rendeltetési helyére, az ország köz
véleménye elé. Elővették hát a telefon- 
könyvet, az egész ország -területéről ki
írták az ismertebb emberek névsorát, 
és ezeknek a címére elküldték a fog
lyok nyílt levelét. Megkapták azonban 
a levelet a munkásmozgalmi szerveze
tek is.

Kizur megbeszélte Andrija Ninko- 
viótyal azt is, hogy ne közönséges bo
rítékban küldjék a leveleket, hanem 
csináltassanak külön borítékokat, meg
tévesztő cágjelzéssed, mintha csak a 
zágrábi Rajn i drug, a belgrádi Geca 
Kon és az újvidéki Klajn cég levelei
ről volna szó. Ezeket a borítékokat 
szintén Lazar Plavšić közreműködésé
vel készítették. Amikor pedig minden 
megvolt, csupán a borítékok feladása 
volt még hátra, ezt is megtévesztő mó
don intézték el. Túlságosan ds szembe
tűnő lehetett volna ugyanis a sok ef
féle cégjelzéses boríték szabadkai fel
adása. Ezért aztán úgy határoztak, hogy 
a levelek egy részét Kizur István el
viszi Üjvidékre, és ott dobja postára, 
másik részét pedig Andrija Ninkovió 
Petrovgradban adta fel.



RÖPIRATOK A PINCÉBEN

A fogyok nyílt levele azonban ter
mészetesen csupán egy volt a sok-sok 
röpcédula és párt lap között, amelyeket 
a szabadkai szervezet terjesztett. Zág
rábból — mint már megemlékeztem ró
la — többször is érkezett küldemény a 
dupla fenekű bőröndben, amely rend
szerint ott maradt a szabadkai állomás 
csomagmegőrzőjében, míg Kizur István 
el nem ment érte a megőrzőcéduléval, 
ki nem váltotta, és kerékpáron haza 
nem szállította. Ott aztán a pincében 
keresett alkalmas 'helyet a röpiratok- 
nak, eldugva őket egy zugban addig is, 
míg alkalom adódott terjesztésükre, 
vagy továbbításukra. A terjesztés* és a 
továbbítást is általában a JKISZ tag
jai vállalták magukra — Bácska és Bá
nót különböző helységei felé.

Igaz, 1935 őszén, úgy október táján 
Zembilj aláírással újabb levél érkezett 
Zágrábból Boža Končar címére Kizur 
Istvánnak, s ebben a Zembilj aláírás 
mögött rejtőző Mi’trović azt üzente Sza
badkára, hogy »a továbbiakig minden 
érintkezést szakítsatok meg velünk, 
míg nem jelentkezünk újból«, mert 
Zágrábban ebben az időben nagy lebu
kások voltak, ekkorra azonban már 
nagy mennyiségű anyag (gyűlt össze 
Szabadkán. Maradt belőde tehát a kö
vetkező évre ős, úgyhogy Szabadka jut
tatott ebből az anyagiból még az 1935. 
szeptember 29-én Lazar Milankov tit
kárral az élén Petrovgpadon megválasz
tott tartományi pártbizottság számára



is. Ezen az értekezleten egyébként ki
mondták: tekintettel arra, ihogy a sza
badkai és az újvidéki élvtársak nem 
vehettek részt rajta, ultólarg közülük is 
vesznek fel néhányat a megválasztott 
tagok (Sződlősi Mihály, Veréb Zoltán) 
mellé.

A tartományi bizottság megalakulá
sa egyébként is nagy mértékben átori
entálta a szabadkai szervezet munkás
ságot, különös 'tekintettel a nagyarányú 
zágrábi lebukásokra és a Mitrovictyal 
fenntartott kapcsolaftok megszakadásá
ra, valamint azért is, mert amikor La
zar Milankovnak, a tartományi párt- 
bizottság titkárának szintén megsza
kadtak a kapcsolatai Belgráddal, szük
ségét érezte, hogy ennek ellensúlyozá
sára szarosabb kapcsolatot teremtsen 
Szabadkával, és erről tárgyalt is Szől- 
lősi Mihállyal, sőt 1936 januárjában 
Szabadkára utazott Petrovgradból Ve
réb Zoltán, s a közben Topolyáról Sza
badkára költözött Népszava útján si
került is kapcsolatba lépnie Kdzurral, 
és útjának eredményeképpen két címet 
is vitt haza. Az egyik Franjo Vojnié- 
Zvaka, Ljiukié u. 65. szám alatti laká
sának, a másik pedig Boža Končar 
Zmaj Jovan Jovaniovié utca 24. számú 
munkahelyének címe, akárcsak Zág
ráb esetében. A tartományi pártbizott
ság tehát a szabadkai ifjúsággal is kap
csolatba került — Franjo Vojnic-2va- 
ka révén, aki a Dve drugarice nevet 
viselő rőfösüzletben dolgozott.

Az ifjúsággal való kapcsolat kitere- 
bélyesedését szolgálta az is, hogy He



gedűs József — a nagy zágrábi lebu
kások után — újra egyre inkább Sza
badka felé orientálódott, (gyakran ihosz- 
szú ideig tartózkodott itthon, és ez 
alatt az idő alatt — Kizur megbízásá
ból — elsősorban ő foglalkozott a fia
talokkal. E mellett részt vett a más 
helységekkel való kapcsolat fenntartá
sában is, s ő járt el Zomborba, Újvi
dékre, Kumaneba, Lazar Milankovlhoz, 
valamint Petrovgradba ds. A  Zágráb
ból megfelelő útmutatásokkal hazatérő 
Hegedűst Kizur megismertette Nyitrai 
Kálmánnal, a birkózóval. Ez az ismer
kedés Kizur István öccse, Kizur And
rás révén jött létre, aki még 1933-ban 
szintén Szabadkára .került tanoncnak
— tizennyolc éves korában —, és báty
jával egy lakásban lakott.

A  fiatalabb Kizur fiú természetesen 
szintén kapcsolatba -került a mozgalom
mal — ifjúsági vonalon. Bátyja forra
dalmi munkásságából ugyan nem sok
ra emlékezik, mert Kizur István — 
akárcsak felesége esetében — öccsével 
szemben sem bizonyult túlságosan köz
lékenynek, 'híven elvéihez, amelynek 
több ízben is kifejezést adott, 'hogy: 
»Minél kevesebbet tudsz, annál keve
sebbet árulhatsz el!« »A  rendőrségen 
azt mondják — szokta mondogatni —, 
ismerj be mindent, és felét megbocsát
juk, én viszont azt mondom: ne mondj 
semmit, és mindent megbocsátanak«.

Kizur István téhát öccsével szemben 
is igen óvatos maradt, de azért adód
tak olyan pillanatok, 'amikor óhatatla
nul is belepillanthatott egy-egy kicsit



bátyja ügyeibe. Egy vasárnapi napon 
például — ekkor mór a Trumbić, azaz 
a maii Petőfi utcán laktak, az András- 
sy házban — a munkásotthonban jár
ván hallotta, hogy valaki, aki Zágráb
ból jött, a bátyját keresi. Kizur István 
éppen nem tartózkodott Szabadkán, mi
re az ismeretlen megkérdezte tőle mint 
öccsétől, hogy nem adna-e át neki egy 
csomagot. Egy köteg brosúra volt, va
lami 'húsvétias fedőlappal, de e mö
gött persze illegális pártanyag.

Az efféle hamis fedőlapok egyébként 
sem voltak ritkák a mozgalomban. Zág
rábból ugyanis — a Prőleter című lap
1935. évi példányaival és a Hrvatski 
pút című lappal együtt több füzet is 
érkezett. Az Uskršnja pisanica (Húsvéti 
piros tojás) című brosúra címlapja mö
gött Georgi Dimitrovnak a Komintern 
VII. kongresszusán elmondott beszámo
lója rejlett, a Kako moji žive (Hogy 
élnek az enyémek)t valamint a »Svako 
je kováé svoje sreće« (Mindenki a ma
ga szerencséjének kovácsa) címlapok 
viszont a Szovjetunió parasztságának 
életéről szóló beszámolót takarták, a 
Kratak pregled povijesti stenografije 
( A gyorsírás történetének rövid átte
kintése) ártatlan cím mögött pedig 
nemigen jutott volna senkinek eszébe, 
hogy a kommunista Internacionálé VII. 
kongresszusának határozaitait keresse.

Mindezek az anyagok Szabadkán 
keresztül jutottak el a tartományi párt- 
bizottsághoz is. Egyrészt ugyanis Kizur 
a Zágrábból hazatérő Hegedűsnek meg
adta Szőllősi Mihály petrovgradi címét, 
akiit már régebben ismert mint 'kom-



munista forradalmi munkást, másrészt 
Veréb szabadkai látogatása nyomán
1936 márciusában Szabadkára jött ma
ga Milankov is, és Boza Končar meg
adott Zmaj Jovan Jovanovic utcai cí
mén kereste Ki zűrt. Boža Končar az- 
ütán edvezette a Ljubljanai utca 30. 
szám alá, s ott személyesen is megis
merkedhetett Kizurral. Ez alkalommal 
Kizur István elmondta neká, hogy ő 
elsősorban szakszervezeti vonalon dol
gozik, s emiatt kellemetlen volna szá
mára, hogy nagyobb munkát fejtsen ki 
pártvonalon is. Ellenben megegyeztek 
abban, hogy a Zágrábból kapott párt
anyagból juttat Milankovéknak is, és
pedig a JKISZ keretében dolgozó ifja
kon, azaz konkrétan elsősorban Franjo 
Vöjnié-2vakán keresztül.

A kapcsolat teljes felvételéhez tar
tozik az is, hogy június végén Kizur 
levelet írt Kumaneba Milankovnak, 
amelyben tudatta, hogy a következő 
héten felkeresi Hegedűs. Megbeszélték 
a jelszót is. A megbeszélt időben aztán 
Panita Miákov kumanei cüjpész várta az 
állomáson Hegedűst, aki ismertető jel
ként újságot tartott a kezében, szájá
ban pedig meggy új taitlan cigaretta volt. 
A megbeszélt jelszó értelmében Miskov 
megkérdezte Hegedűst:

— Maga Kikindáról érkezett?
Aztán elvezette Milankov lakására, 

s ott a párt titkár megbeszélte a sza
badkai küldöttel a kapcsolatok felvé
telét, azzal, hogy utólag majd Kizur 
kijelöli azokat az embereket, akikkel 
a kapcsolatot kell tartani.



ANYAGKÖZVETÍTÉS — 
AKADÁLYOKKAL

A pártanyag rejtegetésével és ter
jesztésével kapcsolatos eseményekhez 
tartozik az is, hogy amikor Kizur Ist
ván megkapta a figyelmeztetést Zág
rábból, mindjárt arra gondolt, hogy 
biztonságosabb helyet kell keresnie a 
pincében fölhalmozott pártanyagnak. 
Ezért aztán fölkereste Béla Kričkovi- 
ćot a szakszervezetben, és megkérdezte 
tőle, elvállalna-e megőrzésre könyve
ket, brosúrákat, röplapokat és más 
jpártanyagot. Kričković eleinte szabad
kozott, mert otthonában nehézségekbe 
ütközött volna az anyag elrejitése, de 
azuitán eszébe jutott, hogy Stevan Su- 
jić, akii kint dolgozik a palicsi úton egy 
tanyán (a mai Rasadnik helyén), bi
zonyára elrejthetné a pártanyagot. Meg 
is beszélték a dolgot, lés aztán Kizur 
kerékpáron kivitte a pártanyagot, egy 
kosárba csomagolva, a huszárkaszár
nyánál levő szénatélepig, ott átvette tő
le Šujić, és azután elrejtette a tanyán. 
A továbbiakban, amikor szükség volt 
bizonyos mennyiségre, Kizur mindig 
Kriökovűé útján kért Sujiétól. így ka
pott az anyiagból nemcsak a város, ha
nem Györgyén, Kisboszna, Tavankút és 
Mérges is, ahol már eredményesen mű
ködött a földmunkások csoportja. A 
tanyáról jutott el az anyag Bánátba, 
MilankovéMioz is.

A pártanyag Bánátba továbbítása 
azonban nem éppen jól kezdődött. Nem 
sokkal a kapcsolat létrejötte után Ki



zűr István lakásukon, a konyhában egy 
bőröndöt adott át öccsének, Andrásnak, 
azzal, hogy vigye el a Ljubljanai ut
cába. Ott találkozik majd egy ember
rel, s az megkérdezi tőle:

— Mikor indul a vonat Belgrádba?
Akkor tegye le a bőröndölt a (földre, 

vegye elő zsebéből a menetrendet, és 
lapozzon benne, s ez alatt a másik majd 
felveszi a bőröndöt, és ő viszi azitán to
vább. Kizur ugyan nem mondta meg 
öccsének, hogy mi van a bőröndben, de 
nyilvánvaló volt, hogy valami illegális 
anyag. András azután el is vitte a bő
röndöt, s a Ljubljanai utcában a meg
beszélt körülmények között át is adta 
egy ismeretlen fiatalembernek. Néhány 
hét múlva hasonló módon Kizur And
rás veftte át a bőröndöt — szintén a 
Ljubljanai utcában — egy fiatalember
től.

A szabályosan elintézett megbízatás 
ellenére azonban a küldött anyag még
sem jutott el Mi'lankovhoz. Minthogy 
Kizur levelei is elkallódtak valamikép
pen, ezért Kizur István személyesen .is 
elutazott Kumaneba, és így tisztázták 
a dolgot. Ennek alapján aztán újabb 
küldemény ment Szabadkáról Milaokov 
száméra. Végül aztán kiderült, hogy 
miképpen kallódott el a küldemény — 
egy félreértés következtében — egymás 
után kétszer is. Eranjo Vojnic-Zvaka 
ugyanis, aki az ifjúság részéről fenn
tartotta a kapcsolaitat Milankovékkal, 
Törökbecse helyett Cbecsére irányította 
a küldeményt, s így nem jutott el Mi- 
lankov kezébe. Végül aztán Kizur úgy



döntött, hogy -közvetlenül öccsével kül
di el a pártanyagot egy dupla fenekű 
bőröndben. András, Kumaneba megér
kezvén, Ljubo Stančić lakására ment, 
akit már régebbről is ismert mint lab
darúgót, s Stančić aztán áthívatta Mi- 
lankovot, hogy vegye át a bőröndöt.

így működött közre az ifjúság a párt 
munkájának támogatásában egyrészt a 
pártanyag (terjesztésével, másrészt egyes 
röpeédulák, például a moszkvai tárgya
lással kapcsolatos röplap sokszorosítá
sával, s amellett egyre bővült a JKISZ 
tevékenységi területe, <hiszen működ
tek már az ifjúsági csoportok a szak- 
szervezetben, a gimnázium Bratstvo if
júsági egyesületében, a jogi fakultás 
Svetlost nevet viselő egyesületében, a 
bunyevác ifjúsági egyesületben, továb
bá beférkőztek az ifjak a Jadranska 
Stražia szervezetébe, valamint a szoko- 
listák közé is. A bunyevác ifjúsági 
egyesületet tulajdonképpen éppen a 
JKISZ tagjai alakították, úgyhogy az 
1936. évi lebukások után az egyesület 
is megszűnt. Az ifjúság munkájához 
tartozott továbbá, hogy minden tekin
tetben támogatást nyújtott sztrájkok 
alkalmával. A mezőgazdasági munká
sok 1936. évi nagy sztrájkjakor az ifjak 
széles körű gyűjtést indítottak, hogy 
lehetővé tegyék a sztrájkba lépett mun
kások minél hosszabb kitartását. így 
aztán nagy mennyiségű szalonna, zsír, 
egyéb élelmiszer, valamint pénz gyűlt 
össze a közös konyha céljaira.

Persze Kizur István nem csupán a 
szervezés munkáját vállalta magára,



hanem részt kiért a gyakorlati mimiká
ból is. Mindenekelőtt ő készítette azo
kat a dupla fenekű bőröndöket, ame
lyekben előbb Zágrábból Szabadkára, 
majd pedig Szabadkáról tovább szállí
tották a pártanyagot, ö  maga gondos
kodott arról, (hogy a szabadkai ifjúsági 
és párttagok hozzájuthassanak az ille
gális pártanyaghoz, s mint Mirko Klus- 
ković vissza emliékezük rá, egy alkalom
mal a munkásotthonban egy előadás 
után a kapualjban megvárta Kizur Ist
ván, és személyesen adott ét neki egy 
összehajtogatott papírlapot: a moszkvai 
tárgyalásról szóló röplap volt. Kizur 
egyébként még édesanyját is bekap
csolta a munkába, ugyanis nem egy
szer megtörtént, hogy ő maga vitt el 
egy-egy kisebb csomagot Elemérre, s 
aztán édesanyjára bízta, hogy továb
bítsa Petrovgradba, Szőllösi Mihályhoz.

» . .. A DOLGOZÓ NÉP 
LEGSZÉLESEBB RÉTEGEIVEL«

A röpcédulák és egyéb pártanyagok 
kétségtelenül igen nagy jelentőségűek 
voltak az illegális párt munkájában. De 
mennyivel jelentősebb lehetett még egy 
olyan sajtóorgánum, amely legális for
máik között jelenik meg, s a mellett 
teljesen a párt intencióinak megfelelő
en dolgozik. Tekintettel pedig arra, 
hogy Eszak-Bácskában különösen a 
magyarság él igen nagy számban, el
sősorban természetesen egy magyar 
nyelvű lap teljesíthetett nagy felada
tokat.



1935 elején Topolyán egy új magyar 
nyelvű hetilap jelent meg, a Népszava, 
amelyet Jakéa Damjanov, az egyesült 
efllenzék egyik topolyai jelöltje támo
gatott. A lap nagy anyagi nehézségek
kel küzdött, a szabadkai pártszervezet
nek viszont nagy szüksége lett volna 
egy ilyen lapra, ezért Kizur István fel
kereste JakSa Damjanovot, akit jól is
mert, hiszen régebben az o házában 
laktak, és tárgyalásokat kezdett vele. 
Ezek a tárgyalások végül eredményre 
is vezettek, úgyhogy létrejött a meg
egyezés Győri István egykori tulajdo
nos és Kizur ék között.

Kizur ezután személyesen látott hoz
zá, hogy létrehozza a szerkesztőséget, 
amelyben ugyan ő maga nem vállalt 
aiktív szerepet, viszont a háttérből te
vékenyen közreműködött a lap irányá
nak meghatározásában. Először is meg
egyezett Jbkša Damjanov, Gubik Nán
dor, Berkes Péter és Bogár János köz
reműködésében. Aátán Gubikkal és 
Berkessel együtt felkereste műhelyében 
Darabos Albertat, aki a szakszervezet
ben az egészséges szociáldemokraták 
csoportjába tartozott, és nem volt 
kompromittálva a hatóságok előtt, te
hát alkalmasnak mutatkozott a felelős 
szerkesztő szerepére. Darabos hajlan
dónak is mutatkozott e szerep elválla
lására, miután Kizur határozottan így 
bíztatta:

— Váílaíld! Ott leszünk mindnyájan 
a hátad mögött.

Azután Kizur Berkes Péterrel együtt 
felkereste Lukács Gyuláit, és hívták,



hogy vállalja él a szerkesztőségben bi
zonyos munkálatok (fordítás, admi-, 
nisztráció, levelek feldolgozása istb.) el
végzését. Lukács szintén hajlandónak 
mutatkozott a közreműködésre, úgy
hogy megkezdődhetett a munka Jakáa 
Damijanov helyiségeiben. Megtörteit, 
hogy a korzón levő ügyvédi irodát is 
felhasználták megbeszélésekre, maga 
a szerkesztőség azonban az ügyvéd 
Frangepán utcai sarki házáoaik udvari 
helyiségeiben volt, ott, aibol néhány 
esztendővel előbb Kizur István és csa
lódja lakott. Daimjanov azonban nem 
csupán a szerkesztőségi helyiségeket 
bocsátotta rendelkezésre, hanem — a 
Topolyáról Szabadkára átköltözött lap
nak bizonyos folytonosságot adva — ő 
volt a főszerkesztő is. Az előtérben ál
ló felelős szerkesztő Darabos és a fő- 
szerkesztő Damjanov mellett azonban 
elsősoiiban Gubik Nándor volt a lap 
egyik legfőbb vezéralakja, aki annak 
idején közreműködött már a Szervezett 
Munkás című pártlapnál is, voltak te
hát bizonyos tapasztalatai.

1935. szeptember 22-én aztán meg
jelent a Népszava első szabadkai szá
ma. Vezércikkében egyebek között ott 
találhatjuk ezt a programadó feladat
vállalást is:

»Célunk a dolgozó nép legszélesebb 
rétegeivel való foglalkozás. A dolgozó 
nép fogalma felöleli úgy a testi, mint 
a szellemi munkával foglalkozókat: be
leértve a kisgazdákat, kisiparosokat, 
kiskereskedőket is«.



Akkorjában bontakozott ki egyre in
kább a népfront eszmléje, s ennek egyik 
leglelkesebb harcosa volt Kizur István. 
Mint öocse visszaemlékezik rá, még a 
rendőrök is így vélekedtek róla: »Nem 
is az illegális munkában vagy te ve
szélyes ránk nézve, hanem a legális te
vékenységben.« Minthogy ipedig a hát
térben ott állt szilárdan a Népszava 
mögött, nagyon is érthető, ihogy már az 
első szám vezércikke is éppen ezt a 
népfrontos hangot ütötte meg. Persze 
a harcias kiállás sem hiányzik ebből 
az első vezércikkből, mert így fejező
dik be:

» . .. küzdünk szabadon, becsületesen 
és nyíltan a szabadságért a fasizmus 
ellen.«

Már az első szám ötödik oldalán ta
lálunk egy olyan felhívást, amely a to
vábbiakban is a Népszava munkájának 
szilárd alapja maradt. Ez a felhívás 
pedig így szólt:

»Aki érzi, hogy mit jelent az igaz
ság, és küzdeni akar érte, az álljon 
mellénk. SZERVEZZENEK MINDEN 
VÁROSBAN ÉS FALUBAN SAJTÓBI
ZOTTSÁGOT! Indítsanak gyűjtést elő
fizetőkre és önkéntes adományokra. 
Szerezzenek a Népszavának híveket: 
AKIK TERJESZTIK A LAPOT, KÉP
VISELIK ANNAK ESZMÉIT SZÓBAN 
ÉS ÍRÁSBAN. Lépjetek érintkezésbe a 
Népszava szerkesztőségével a sajtóbi
zottságok kiépítése végett.«

Már ez a felhívás is jelzi, hogy ez, 
a Fischer testvérek Senoe utcai nyom
dájából kikerült új szabadkai lap nem



egyszerűen csak újság, hanem mozga
lom. Erre mirtat mér az »önkéntes ado
mányok« gyűjtésének ténye is. A szer
kesztőségen belül pedig egyre inkább 
kialaikult az a meggyőződés, hogy a 
NépszavánaSk elsősorban a (falvakban a 
népfront bizottságait kefll pótolnia. Eb
ből a célból a szerkesztős ég összehívta 
a terjesztők értekezletéit, ihogy minél 
szorosabbá tegye közöttük a kapcsola
tokat. Az értekezleten .mintegy nyolc- 
van-kilencven helységből, főleg falvak
ból jöttek össze, .mindazokról a helyek
ről, afhol csak m egál alkuit a terjesztő 
bizottság. Ebben a tekintetben a Nép
szava az egykori Szervezett Munkás 
pékiáját követte. Ezen az értekezleten 
egyébként részit vett Petrovgradból Ve
réb Zoltán is, és akkor közölte Kizur- 
ral, hogy Petrovgradban, illetve Kuma- 
neban megailakiilt a tartományi bizott
ság, s 'hogy őt tulajdonképpen azért 
küldte ki Szabadkára Lazar Milamkov 
titkár, hogy felvegye a kapcsolatot az 
itteni szervezettel. A  Népszava tehát a 
kitűzött népfrontos célokon túlmenően 
tulajdoniképpen a póirttagok és párt- 
szervezetek közötti kapcsolatot is szol
gálta — elsősorban magyar vonalon.

A Népszava szabadkai értekezletére 
érkező (kiküldötteket a szabadkai párt
tagoknál és szimpatizánsoknál helyez
ték el az értekezlet tartiamára, hogy 
megkíméljék őket a kiadásoktól, mo és 
nem kis résziben azért, hogy ily módon 
személyi kapcsolatok is létrejöjjenek a 
szabadkaiak és a máss helységbeliek kö
zött. Voít azonban ennek az értekezlet



nek egy nem várt vendége is. A kül
döttek között ugyanis nagy meglepe
tésre megjelent dr. Nagy Iván képvi
selő is, A Nép című, fasiszta beállítoitt- 
ságú hetilap szerkesztője és kiadója, 
azzal a hátsó szándékkal, Ihogy valami
féle fúziót hozzon létre saját lapja és 
a Népszava között, amelyről nem tud
ta, hogy a ipárt lapja, hanem valami 
szociáldemokrata, kamarás lapnak sej
tette. A jelenlevő kiküldöttek azonban 
annál jobban ismerték A Nép című la
pot, s amikor tudomást szereztek ar
ról, hogy dr. Nagy Iván is ott van a 
soraik között, s különösen, hogy mifé
le »tervekkel érkezett, akkor egyszeri
ben kitört a botrány. Az újvidéki kép
viselő ugyan megpróbált magyarázkod
ni:

— De kedves barátaim, elvégre lé
nyegében egy vonalon vagyunk.

— De nem, nem vagyunk! — zúg
ták az emberek, és egyre követelőbb 
hangon tették hozzá: — Kifelé! Kifelé 
a teremből!

Dr. Nagy Iván végül is csak úgy 
tudott megmenekülni a feldühödött em
berek haragja elől, hogy felállt Kizur 
Isitvón, odalépett hozzá, és még egy-két 
ember segítséglével egyszerűen kivezet
te a teremből.

De nemcsak dr. Nagy Iván figyelt 
fel a Népszavára, hanem a hatóságok
nak is (felébredt a gyanújuk, hogy tu
lajdonképpen miféle mozgalom is bon
takozik ki a lap körüli. Ennek letörése 
érdekében pedig még a provokációtól



sem riadtak vissza az illetékesek. így 
aztán egy alkalommal két röpcédulát 
akartak felhasználni a Népszavával 
szemben. Ezek a röpoédulák a Nép- 
szava írógépén íródtak, s aztán sokszo
rosították őket. Az egyik röpoédulának 
magyar revízión ista tartalma volt. a 
másik Fjedig kommunista propagandát 
szolgált. 1936. január 6-án aztán egy 
csoport detektív érkezett Belgrádból, és 
mindenkit letartóztattak, akinek vala
mi köze -volt a Népszavához. A legér
dekesebb az a dologban, hogy végül 
éppen Turanov rendőrkapitány leplez
te le, hogy mi is történt valój álban a 
röpcádulák esetében. A valóság ez volt: 

Győri István, a Népszava első, to
polyai szerkesztője, egy alkalommal 
Szabadkán járt, és bélátogatott a lap 
szerkesztőségébe is, sőt azzal a kifogás
sal, hogy elment a vonatja, engedélyt 
kért arra, hogy ott is aludhasson. Mint
hogy Damjanov jól ismerte még a lap 
topqlyaá idejéből, megengedte neki, s 
az é|j szaka folyamán aztán Győri ki
használta a kedvező lehetőséget, és a 
szerkesztőség 'írógépén megírta a két 
röpcédula szövegét, s ezeket azitán sok
szorosította. Turanov leleplezéseit az is 
elősegítette, hogy Győri előzőleg járt 
egyszer nála is, és felajánlotta, hogy 
jó pénzért hajlandó kémkedni Magyar- 
országon. Győri Istvánról egyébként 
Brindza Károly is megállapítja Mondd 
el helyettem, elvtárs című könyvében, 
hogy igen problematikus szerepet ját
szott a topolyai közéletben, s bár ia Nép- 
szava topolyai idejében, az ő szerkesz



tése alatt ellenzéki, Maöek-<párfci újság 
volt, a lap Szabadkára költözése után 
Győri újra a rézsűm embere lett.

A SZlVÜJSÁG SZOMSZÉDSÁGÁBAN

A Népszava azonban az efféle mes
terkedések éllenére is — igaz, kisebb- 
nagyobb megszakításokkal — munkál
kodott tovább. Példányszáma elérte az 
ötezret is, ami igen tekintélyes szám 
volt abban az időben, és azok között a 
körülményeik között. S hozzá kell ten
ni, hogy nem is csupán a vajdasági fal
vakban és városokban talált olvasókra, 
hanem eljutott még Belgrádba, Zágráb
ba, Szkopjéba és más 'helyekre is, aíhol 
csak éltek magyarok.

Igen sok Népszava kelt el Zentán, 
Becsén, Topolyán, Zamiborban és kör
nyékén, de a bánáti helységek közül 
Kumaneban és Melencin is. A  vissza
emlékezések szerint összesen mintegy 
negyven sajtóbizottsága tevékenykedett 
Vajdaság, azaz az egykori Duna-bán- 
sá<g területén. Szabadkán különösen 
nagy lelkesedéssel folyt a terjesztés. Ez 
a lelkesedés — mint egyesek visszaem
lékeznek rá — olyan messze ment, 
hogy a nyomdában még az ügyész 
ámenjét sem igen voltak hajlandók 
megvárni. Akkorában ugyanis /kinyo
más előtt el kellett vinni a kefelenyo
matokat az államügyés^hez, az átbön
gészte a cikkeket, és bizony sokszor 
megesett, (hogy piros ceruzája eltiltott 
az olvasók elől egy-egy írást. A Nép



szava munkatársai azonJbam néha még 
az ügyész döntését sem voltaik hajlan
dók bevárni, sikerült elémiök a nyom
dában, hogy a megérkezett engedély 
nélkül is hozzáfogjanak a nyomáshoz, 
s aztán máris vitték az első példányo
kat az állomásra, hogy idejében eljus
sanak más helységekbe, és vitték a 
szaihadkai gyárakba is, alhol a megbí
zottak, főleg ifjú (kommunisták vették 
át, és ők terjesztették. A szállítás cél
jaira egy kis kocsi állt a szerkesztőség 
rendelkezésére. Voltak azonban olya
nok is, akik egyszerűen hónuk alá 
csaptak egy köteg újságot, s vitték 
egyenesen árusításba az utcára mint 
rikkancsok. Ezek közé tartozott például 
Matko Vukovié is, aki szintén tagja 
volt a szabadkai sajtóbizottságnak, és 
beszervezett húsz—(harminc földmun
kást, s ezek minden szombaton megje
lentek a nyomdában, hogy szállításra 
csomagolják a gépből kikerülő újságo
kat. Mint említettem, Matko Vukovié 
személyesen is rikíkancSkodott a Nép
szavával, s megtörtént még az is, hogy 
megjelent a nagytemplom előtt, s ott 
a Szívújságot kínálgató egyházi meg
bízottak társaságában kínálgatta a Nép
szavát is, úgyhogy a templomból kilé
pő hívek közül nem egy meg is vásá
rolta, abban a hiiszemben, hogy valami 
egyházi lapot vásáax>l.

A szerkesztőségi üléseken a lapszer
kesztés kérdésein kívül igen sokat fog
lalkoztak a terjesztés kérdésével is, an
nál inkább, mert hiszen a terjesztés 
voltaképpen szorosan összefüggött a



munkásmozgalmi (feladatokkal, annál is 
inkább, mert ebben az időben a Nép
szava szinte Ihivatalos magyar szócsöve 
volt a pártnak. Akkorjábán ugyanis a 
Had még csak kezdeti lépéseit tette, és 
csalt később vette át a párt, előbb Si- 
mokoviah Rókus, maód Mayer Ottmár 
szerkesztésével. A Népszava tehát bi
zonyos szempontból szócső volt, és en
nek megfelelően minden szónak nagy 
jelentősége volt, ami megjelent hasáb
jain. Nagyon is értlhető hát, hogy a 
hetenként megtartott szerkesztőségi 
üléseken — hacsak nem tartózkodott 
valaíhol vidéken — igen sokszor részt 
vett Kizur István is. Ekkor beszélték 
meg, hagy mi kerüljön 'bele a követ
kező számba, még Kizur István is át
nézte a vidékről beérkező tudósításo
kat, valamint a bel- és külföldi lapok
ban megjelent cikkeket, szem előtt 
tartva például a párizsi és »bukaresti 
pártlapokban megjelent írásokat, és kö
zösen megbeszélték, hogy mi*t is kelle
ne átvenni ezekből a lapokból, hogyan 
is kell felhasználni a tudósításokból 
kapott adaitokat, milyen hírekre is kell 
megadni a megfelelő cáfolatot, illetve 
milyen káros jelenségek ellen is kell 
irányítani a lap egy-egy cikkének élét. 
Egyszóval Kizur irányításával tigazi 
pártpolitika valósult meg a lap hasáb
jain. Ilyen megbeszélések alapján a 
Népszava széles körű amkétot is szer
vezett a mezőgazdasági munkások kö
rében. Ez az ankét több hónapon át 
tartott, és a beérkezett válaszok rendre 
megjelentek a lap hasábjain is.



Mint Darabos Albert visszaemléke
zik rá, nem egyszer megtörtént, hogy 
ilyen szerkesztőségi megbeszéléseik után 
testületilleg elvonultak a cukrászdáiba, 
és Jakša Damjanov fizetett egy-egy te
jeskávét, vagy feíketetét a szerkesztő
ségi tagoknak.

A lap fejlődéséről és helyzetéről né
mi képet kaphatunk magának a Nép
szavának a hasábjaliról is. Néhány szá
mában példátfl beszámol arról, hogy
1936. február 9-én, vasárnap sajtóérte
kezletet tartottaik a munkásotthoniban, 
s ez alkalommal a szerkesztőség is be
számolt munkálj áról, és beszámolót tar
tottak a sajtóbizottságok résztvevő kép
viselői is. Az értekezleten meghatároz
ták a lap /további irányát. Igen érde
kes egy pillantást vetni arra, hogy ezen 
a sajtóértekezleten melyük helységek 
kiküldötteinek is volt szavazati joguk. 
Szavazati jog ugyanis azokat illette 
meg, akiknek falu j álban, vagy városá
ban több mint 50 Népszava fogyott el. 
Ezeik a helységek .pedig a következők: 
Szabadka, Újvidék, Ada, Tordia, Debe- 
lyacsa, Péterréve, Telecska, Bezdán, 
Zombor, Topolya, Becse, Moravica, Ver- 
bász, Petrovgrad, Bajsa, Zenta, Feke- 
tics, Kishegyes, Temerin és Zágráb. A 
többi helység (küldöttei nem szavazhat
tak ugyan, de azért ők is részt vehet
tek az értekezleten, csakúgy mint a 
munkásszerrvezetek 'képviselői is, ha 
csoportjuktól megbízólevelet kaptak. A 
Népszava január 26-i számában közölt 
bejelentés szerint »A  Népszava sajtó- 
konferenciája nemcsak beszámolója az



eddig végzett munkának és annak a 
jövőre szóló megszabása, hanem kiszé
lesítése annak a kapocsnak, amely a 
dolgozó nép anyagi boldogulását és 
szellemi felszabadulását ezen az úton 
is elő akarja készíteni«.

Ezen a sajtókonferencián Gubik 
Nándor Így összegezte a lap célkitűzé
seit:

»A  Népszava, mikor életre kelt, há
rom fő feladatot tűzött ki maga elé. Az 
első: a munkásosztály egységének meg
teremtése; a második a fasizmus elleni 
küzdelem kidomborítása; a harmadik: 
a dolgozó nép gazdasági és kulturális 
fejlődésének tudatos előkészítése.«

De azért nem ment mindiig minden 
egészen simán a szerkesztőségiben. A 
lap köré tömörült fiatalok, Malusev 
Cvetko, Lukács Gyula, Laták István és 
még néhányan úgy érezték, hogy az 
ügyek intézésével megbízott Gubik 
kezd túlságosan önkénye&kedni, ezért 
egyre nagyobb elégedetlenséggel tekin
tettek munkájára. A dolgok odáig tfa
jultak, hogy végül is Kizur Istvánnak 
kellett közbelépnie, és Gubáikot levált
va, Cseíh Károly adai tanítót bízta meg 
a Népszava tényleges szerkesztésével. 
Oselh Károly aztán egészen új szerkesz
tő bizottságot alakított, s ebbe a ré
giek mellett bekerült Laták István, Ma
lusev Cvetko, Kovács János és mások 
is. Cseih Károly megbízatása azonban 
nem tarthatott soká, mert a hatóságok 
követelésére csakhamar el keJilett hagy
nia Szabadkát. Minthogy pedig bizo
nyos időleges szünetelés után magát a



Népszavát is a végleges betiltás veszé
lye fenyegette, eaért fölmerült annak 
a gondolata is, hogy a szerkesztőséget 
áttelepítik Petrovgradba. Ebben az 
ügyben járt is Lukács Gyula SzöfUősi 
MiJháilynál, hogy készítsenek elő meg
felelő szerkesztőségi garnitúrát arra az 
esetre, iha valóban bekövetkezne Sza
badkán a betiltás, hogy ilyenformán 
megmaradjon a lap megjelenésében a 
folytonosság — és a már megszerzett 
olvasótábor. A Petrovgradba költözésre 
azonban nem került sor, mert — ha ki- 
sefbb-nagyobb megszakításokkal is, de
— sikerült megmenteni a lapot még 
Kizuir István lebukása után, 1939-ben 
és 1940-ben is. Azonkívül pedig ebben 
az időben már újaibb sajitóorgánumia is 
volt Szabadkán a pártnak: a Híd.

KETTEN MOSZKVÁBA ...

A párt szervezetéről persze hiába is 
keresnénk bármiféle írásos nyomokat. 
Ha valaki ilyen értelemben érdeklődik 
a régi forradalmároknál, kiteszi magát 
annak, hogy megmosolyogják — még 
aikíkor is, ha netán vadamelyik törté
nelmi levéltár, vagy múzeum történész 
szakembere. Hogyan is volna elképzel
hető, hogy valamiféle nyilvántartások 
készültek az illegális mozgalomban, hi
szen az afféle nyilvántartások senki 
másnak nem tettek volna szóigáiatót, 
csakis a mozgalom ellen harcoló rend
őrségnek. Még Panto, a pártinstruktor 
jelentései is egyszerű arab számokat



tartalmaznak — nevek helyett, s aki 
nem ismerte az előre megbeszélt szá
mok ijelentőségét, az azután törhette 
fejét, Ihogy ki is az -a 15-tél vtagy 27-tel 
jelzett személy az esetleg kezébe ke
rült jelentésben. l«gy aztán ebben a te
kintetben .még a hivatalos párttörténe- 
lem is elsősorban az eseményekben 
részt .vevő embereik emlékezetére van 
utalva. Ez az emlékezet pedig — mint 
tudjuk — meglehetősen csapongó, s 
nem egészen megbízható. Gotteszmann 
Tibor példáuil határozottan úgy tudja, 
hogy amikor 1934-ben Kizur hazatért 
a vizsgálati fogságból, tulajdonképpen 
nem is létezett pártszervezet Szabad
kán, csupán a JKISZ csoportjai mű
ködtek, és ezekre támaszkodott azután 
Kizur is. Dr. Steinfeld Sándor már azt 
is elmondta, hogy az új helyi pártbi
zottság megalakulása Kizur szabadulá
sához kapcsolódik. Dr. Steinféld szerint 
ugyanis Kizur — ahogy hazaérkezett — 
haladéktalanul hozzálátott az ú(j helyi 
bizottság megteremtéséhez.

Hasonlóképpen nem egészen tisztá
zottak azok az adatok sem, amelyek a 
rendőrség és a bíróság előtt tett vallo
másokból láttak napvilágot. Egy ilyen 
adat szerint például 1935 és 1936 fo
lyamán a párt vezetői többször is ösz- 
szegyülték Franjo Vojnić kereskedőse- 
géd lakásán, hogy megbeszéljék a szer
vezeti kérdéseket és a propagandát. 
Mint az ügyész »megállapította«, eze
ken a megbeszéléseken Hegedűs József, 
Lazar Milankov, Mirko Rusković, Lu- 
ka Panla-čić, Nyitrai Kálmán és mások



vettek részt. Ha azonban végigolvassuk 
ezít a névsort, s azt láitjuk, (hogy a raj
ta szereplők többsége (fiatalember, s az 
említett Hegedűs Józsefről tudjuk, hogy 
Kizur megbízása alapján főleg a fiata
lokkal foglalkozott a párt részéről, s 
hogy a tartományi párttitkár Milan- 
kovnak a párt mellett volt kapcsolata 
a szabadkai fiatalokkal ős — éppen 
Franjo Vojnić-Zvaka révén, akkor nyil
vánvaló, Ihogy az ügyész dbben az eset
ben tévedett. Ezek az összejövetelek 
ugyanis nyilván nem a pért, hanem a 
kommunista ifjúsági szövetség csoport
jának megbeszélései voltak.

Éppen az efféle adatok megbízha
tatlansága miatt nem ős tekinthetjük 
elsőrendű fontosságúnak a szervezeti 
felépítést, inkább a tényleges munkát, 
amelyet kifejtettek a párt emberei. Ez 
a munka pedig megmutatkozott nem is 
csak a nagyobb akciókban, a sztrájkok
ban, röpcédulaterjesztésben, népfront- 
szervezésben, lapszerkesztésben stb., ha
nem olyan intézkedésekben is, mint pél
dául két szabadkai munkásmozgalmi 
harcos — egy -férfi és egy nő — kikül
detése egy moszkvai tanfolyamra.

Hedrich József ugyanis 1935-ben 
Zágrábban volt, és találkozott Đura 
Mitroviétyal. Mitrović ekkor érdeklő
dött a szabadkai helyzetről, és egyebek 
között felvetette, hogy két embert ki 
kellene küldeni Moszkvába párttanfo
lyamra. Hazatérve, Hedrich József is
mertette Kizurral Zágrábban folytatott 
beszélgetését, ennek alapján tanácskoz
ni kezdtek, és arra a megállapodásra



jutottak, hogy legalkalmasabb szemé
lyek az adott pillanatban Czucziné 
György Margit és Dudás Lajos (Ka
csa). A  magállapodás alapján aztán K i
zur beszélt a kijelölt emberekkel. Czu
cziné György Margit még ott dolgozott 
a varrodában. Részletesen megbeszélte 
hát vele az útitervet is. Adott neki egy 
zágrábi címet, ott volt azután tíz-tizen- 
két napiig, majd folytatta útját Ljub
ljana felé, s ott egy elvtárs várta az 
állomáson, aki előzőleg már megkapta 
a szüks éges ismertetőd eleiket, m£* azt 
is, hogy az érkező no milyen ruhában 
lesz. Ez a férfi aztán eltűnt mellőle, és 
nem jelentkezett tölbbé Ljubljanában, 
csak Jesenicén bukkant fel ismét, s ek
kor a hegyek között bujkálva, átvezet
te a határon. György Margitra Bécs- 
ben már vártak, és a kapott eligazí
tás alapján ment aztán tovább Moszk
va felé.

Dudás Lajos másfél évig maradt 
Moszká'Vbae, Czucziné György Margit 
azonban már kilenc hónap múlva ha
zaérkezett, de nem jött Szabadkára, ha
nem Eszéken szállt meg. Ezért Kdzur 
végül is egy emberrel üzenetet küldött 
neki, hogy egy adott Időpontban Dá- 
lyán találkozzanak. A találkozás meg 
is történt, s ekkor Kiziur olyan értel
mű utasítást adott, hogy György Mar
git maradjon még két ihéti(g Eszéken, 
s aztán térjen haza Szabadkára. Ami
kor azonban megérkezett a Trumbić 
utcai lakásra, ott már csak Kizurnét 
találta, s az izgatottan fogiadta:



— Tűnj el innen minél 'gyorsabban, 
mert téged is (letartóztatnak.

Akikor ugyanis Kizur István már 
egy-ikét napja a rendőrség foglya volt.

EGY RELYTÉLYES BULLETIN

Időközben azonban még sok minden 
történt Szabadkán — és Vajdaságiban 
is. Abban az időben Klizur egyik igen 
buzgónak és lelkiismeretesnek mutat
kozó munkatársa volt — mint már em
lítettem is — Andrija N'inkovié brodi 
származású könyvkötő munkás, aki 
nagy lelkesedéssel vett részt a pártsaj
tó és a pártirodalom terjesztésében. 
Mozgási 'területe nem korlátozódott 
csupán Szabadkára, hanem igen gyak
ran járt Zomborban, és onnan hozott 
is magával egy Rád című bulletint, 
amely kéthetenként jelent meg 1935 
szeptembere és 1936 januárja között. 
Ezt a íkis lapot Lazar Plavšić zombori 
nyomdász adta ki.

Milenko Beljanski előbíb említett 
könyvében így ír erről: »Amint a JKP 
szabadkai helyi bizottsága felvette a 
kapcsolatot Laza Plavšićtyal, azzal bíz
ta meg, hogy gondoskodjon egy illegá
lis pártlap kiadásáról, és hogy több pél
dányban küldje meg Szabadkának is. 
így azután Laza Plavšić 1935-ben és 
1936-ban mint szerkesztő, Stevan Ko- 
njoviétyal együtt előkészítette és kiad
ta egy bulletin 22 számát, amelynek a 
Rád (Munka) címét adták.«



Beljanski könyvének ez a részlete 
azonban tévedésen alapul. A tévedésre 
minden bizonnyal az adott okot, Ihogy 
Szabadkáról valóban többször járt La
za Plaváiónál Andrisa Nonkovié, és 
hordta ás tőle a Rád példányai* Sza
badkára, maga a szabadkai pártszer
vezet és Kizur István azonban sohasem 
bízta meg Laza Plavöiéot, hogy adja ki 
ezt az illegális lapot, sőt — mint a 
szabadkai adatok tanúsítják — Kizur 
meglehetősen rejtélyesnek tartotta ezt 
az újságot, annál is inkább, mert egyik 
számában a zombori helyi pártbizott
ság, másik számában a körzeti bizott
ság, harmadik számában pedig már a 
tartományi pártbizottság bulletinjének 
tüntette fel magát. Ez a következetlen
ség még azt a gyanút is felébresztette 
Kizur Istvánban, hogy nem a rendőr
ség valamiféle provokációs célzatú lap
járól van-e szó.

Andrija Ninkovié azonban rendre 
hordta haza Zomborból az újabb és 
újabb számokat, Kizur viszont annyira 
idegenkedett a laptól, hogy egyszerűen 
nem törődött vele, sőt egy időben még 
át sem akarta venni Ntinkoviétól, tart
va a provokációtól. Végül Kizur mégis 
rászánta magát, hogy utánanézzen, mi
féle lap is ez. Akkorjában már Hege
dűs is újra Szabadkán tartózkodott, el
határozták hát, hogy egy napon hár- 
masíban — Kizur, Hegedűs és Ninko- 
vić — átruccannak Ziomlborba, és kö
rülnéznek Lazar Plaváié lakásán. Ügy 
is történt, s míg Hegedűs az utcán vá
rakozott, Kizur és N&nkovfó PlavSiétyal



tárgyaltak. Ez a tárgyalás igen (hosszú 
ideig elhúzódott, és Kizur kifejtette azt 
a véleményét, hagy szerinte nincs szük
ség a Radra, annál kevésbé, mert hi
szen tulajdonképpen a pártnak sincs 
szervezete errefelé, nem lehet tehát 
lapja sem. Lazar Flavšić azonban na
gyon kitartónak bizonyult lapkiadói te
vékenységében, úgyhogy a Rád tovább
ra is rendszeresen megjelent.

Akkoriban már megvolt az első, kez
deti kapcsolat Szabadka és Milankovék 
tartományi bizottsága között, ezért hát 
Kizur elhatározta, hogy elküldi Hege
dűst Petrovgradba, Szőllősi Mihályhoz, 
hogy a tartományi (bizottsággal is is
mertesse ia rejtélyes Rád kérdését, és 
ennék alapján végleges álláspontot ala
ki tihassanak ki a zombori lappal kap
csolatban.

Szöllősi akkor megígérte, hogy rö
videsen Szabadkára érkezik a pártbi
zottság egy embere a Népszava terjesz
tő bizottságainak értekezletére, akkor 
aztán részletesen megbeszélhetik a tar
tományi pártbizottsággal való 'kapcso
latok rendszeres fenntartását, és ennek 
keretében a Rád kérdését is. A Nép- 
szava értekezletére valóban meg is ér
kezett Veréb Zoltán, és tárgyalt Kizur 
Istvánnal. Veréb közölte a tartományi 
pártbizottságnak azt a véleményét, 
hogy a zombori bulletinre nincs sem
mi szükség, mert nem képviseli a pár
tot, ezért megbízta Kizurt, hogy men
jen el Zomborba, és végérvényesen kö
zölje Lazar Plaváiétyal, hogy ne adják 
ki tovább a lapot. Kizur aztán ebben



a szellemben el is járt Zomborban, és 
a pártbizottság tekintélyével végül is 
sikerült rendet teremtenie ezen a té
ren.

A Verébbel folytatott beszélgetésnek 
azonban más következményei is vol
tak abban az értelemben, hogy a to
vábbiakban Kizurók még inkább igye
keztek kiterjeszteni kapcsolataikat más 
városok szervezeteivel. Hegedűs például 
kapcsolatot keresve, elutazott Újvidék
re ,is.

Persze nem csupán a pártmunka ak
ciói kötötbék le a munkásmozgalom ve
zetőit, hanem igyekeztek minden alkal
mat megragadni, hogy a tömegek kö
rében minél jobban felébresszenek va
lami rendszerellenes hangulatot. A  fia
talok még zsúrokra is eljártak, hogy 
minél gyakrabban az embereik körében 
mozogjanak, keresve a mozgalom le
hetséges szimpatizánsait. Kizurélk pedig
— nem sokkal azután, hogy Hegedűs 
visszatért Újvidékről — egy munkás- 
mulatság szervezésébe -fogtak, s ennek 
megbeszélése érdekében Kizur István 
lakásán gyűltek össze. Ezen a megbe
szélésen Kizuron kívül jelen volt He
gedűs József, Béla Kričkiović és And- 
nija Niniković is.

Ha azonban már Andrija Ninković- 
nál tartunk, el kell mondani azt is, 
hogy ez a könyvkötő munkás valóban 
visszaélt a belé helyezett bizalommal. 
Csakhamar kiderült róla az is, hogy 
elköltötte a gondjaira bízott mozgalmi 
pénzt, és zavaros ügyei miatt annyira 
elvesztette a párt tagjainak és szimpa



tizánsainak bizalmát, hogy végül is el 
kellett hagyma Szabadkát. Később az
után — mint Milán Maririnovié-Metalac 
elmondta róla — Brodban végleg le
leplezték mint a rendőrség besúgóját.

»HA JOBB VOLNA,
MEG SEM JELENHETETT VOLNA«

Minden bizonnyal érdemes megem
lékezni ezen a helyen azoikról a jelen
tésekről is, amelyeket 1935 folyamán a 
Zágrábban tevékenykedő Đura Mitro- 
vié, mint az országban működő jpárt- 
iiroda képviselője küldött a Központi 
Bizottságnak a mozgalom vajdasági 
helyzetével kapcsolatiban. Az egyik je
lentésiben, amelyet Mitrovié a megté
vesztő Olgioa névvel írt alá, a vajda
sági mozgalom lehetőségeit taglalva, 
megemlíti, hogy Nyugat-Vajdaságban 
ez idő szerint csak Szabadkának van
nak legalább részleges feltételei, Ihogy 
olyan pártszervet alakítson, amely 
magára vállalhatná közvetlenül a vaj
dasági konszolidációs munkát és a párt
szervezetek felújítását. Éppen ezért 
Szabadka azt a feladatot kapta, Ihogy 
lépjen kapcsolatba Vajdaság nyugati 
részének főbb helységeivel.

»Olgica« beszámolt arról is, hogy 'ha
bár Panta munkáját az emberek tuda
tosan akadályozták Szabadkán, mert 
nem 'bíztak benne, mégis, amikor tá
vozott Szabadkáiról, -mér volt a város
ban helyi pártvezetőség, bér több cso
port keletkezett, s ezek viszálykodtak



egymás »közt. A  helyzet rendeződését 
tanúsítja azonban, ihogy — mánt Đura 
Mitrovié beszámolt róla — Szabadká
nak ekkor már sikerült kapcsolatot te
remtenie Zomborral és környékével 
(Bezdánnal, Gombossal, StaniSiótyal), 
Petrovgraddal és környékével (Kuma- 
neval, Melencivel), Péterrévével, és bár 
»dgdca« szerint csak rövidesen jön lét
re a kapcsolat Zentával és Adával, az 
eddig elmondottakból már kiderült, 
hogy az adai kaipcsolat már előzőleg is 
jól működött. Đura Mitrovié megje
gyezte jelentésében azt is, hogy Sza
badkán kívül még egyetlen más hely
ségben sincs helyi pártvezetőség, úgy
hogy a más helységekkel létrejött kap
csolatot is főleg a mezőgazdasági mun
kások független szakszervezeténeik ré
gi tagjai útján teremtették meg.

Egy másik jelentés is a nyugat-vaj
dasági (helyzettel (foglalkozik, s megálla
pítja, hogy »az elvtársak elég jól ha
ladnak«. A jelentéshez mellékelte Mit
rovié a Népszava ©gy példányát is, az
zal a megjegyzéssel, hogy »a lap még 
gyenge, de ha jobb volna, meg sem je
lenhetett volna«. Aztán arról beszél, 
hogy a Népszavának igen nagy jelen
tősége van nemcsak (politikai, hanem 
szervezeti szempontból is. Rajta keresz
tül kapcsolatba lehet lépni sok régi, 
passzivizálódott elvtárssal. Ugyanez a 
jelentés említést ftesz a Rád c. bulletin
ről is, amelyet Lazar Plavsié zombori 
nyomdászmuníkás készített Andrija Nin- 
kovié kezdeményezésére, ebből is kül
dött egy példányt, ugyanakkor azon-



bán közölte azt is, hogy figyelmeztette 
a szabadkai elvtársakat, hogy ezzel a 
lappal kapcsolatban legyenek óvatosak.

Szó esett ezekben a jelentésekben 
a szakszervezetek munkájáról is. Ezt a 
munkát különösen fontossá tette, és 
egyúttal meg is könnyítette, íhogy a 
gazdasági ihelyzet országiszeirte, így te
hát Szabadkán is igen rossz volt. A 
Napló 1935. december 17-i számában 
például egy nagybetűs cím arról -tájé
koztatja az olvasókat, hogy Szabadka 
lakosságának egyiharmada nyomorúság
ban, munkanélküliségben él. Amellett 
éppen ebben az időben, 1935 végén me
rült fel a vasútigazgatóság áthelyezé
sének kérdése 'is, ami természetszerűen 
a (helyzet további rosszabbodását jelez
te. És szó volt a jogi fakultás áthelye
zéséről is. A mérhetetlen szabadkai 
nyomorúsággal foglalkozott az a szak- 
szervezeti nagygyűlés, (amelyről a Nap
ló cikke is szól) amelyet 1935. decem
ber 15-én tartottak meg a Nemzeti szál
ló nagytermében. A (gyűlésen, amelyen 
a munkanélküliség problémáját fesze
gették a felszólalók, az egyesült szak
szervezeték tartományi vezetőségének 
kiküldöttje »is részt vett. A  megihozott 
határozatok egyebek között leszögezik, 
hogy Szabadkán télen körülbelül tíz
ezer mezőigazdasági munkás van mun
ka nélkül, akik nyáron annyit sem tud
tak keresni, (hogy a nyári hónapok alatt 
eltarthassák családjukat, mert az egész 
munkaidény alatt legfeljebb hetven na
pot dolgoztak, télen viszont egyáltalán 
nincs munkaalkalmuk, ezért nyomorog



nak. Ezenkívül legalább háromezer ipa
ri, gyári munkás és alkalmazott is mun
ka nélkül van, vagyis a város lakossá
gának körülbelül egyfh armada nélkülöz 
a munkanélküliség miatt a családta
gokkal együtt. Ezért a gyűlés résztve
vői követelték, hogy szervezzenek köz
munkákat, rendezzék a rminkanélktí- 
1»iség esetére szóló társadalmi biztosítás 
kérdését, s a költségvetésben irányoz
zanak elő megfelelő összeget népjóléti 
célokra. Ezenkívül bekerült a határo
zatokba a munkaidő kérdése is — rész
ben azzal a követeléssel, hogy a mun
kaadók tartsák be az erre vonatkozó 
rendelkezéseket, másrészt pedig azzal, 
hogy heti 40 órára csökkentsék a mun
kaidőt.

A  dolgozók sanyarú helyzetéről nem 
egyszer cikkezik a Népszava is. 1936. 
február 9-d számában például a Hart- 
mann Húsfeldolgozó Üzemről írja, hogy 
a »szamaritánusiságáról« emlegetett tu- 
lajdonoanő reggel 6-tól este 8—9 óráig 
dolgoztatja a munkásokat, s ami ezután, 
vagyis mintegy tizennégy órai munka 
után következük, csak az a túlóra. A 
fizetések viszont koránt sincsenek 
arányiban a szinte kétszeresére nyújtott 
munkaidővel. Az 'idősebbek napszáma 
12—25, a 14—20 éves munkásoké és 
munkásnőké 8—10 diinár, a tizennégy 
éven aluliak ipedig (mert az üzemben 
még (hatévesek is dolgoznak!) 4—9 di
nárt kapnak naponta, sőt még ebből 
az összeglből is igen gyakori a 20—30 
százalékos (Levonás. A törvény persze 
nem engedélyezte gyermekmunkások



foglalkoztatását. De hát kit érdekelt ez! 
A  nyomorgó családok örültek, hogy ez
zel is hozzájutottak néhány dinárhoz, 
az üzemnek pedig nem sok gondja volt 
az ellenőrzéssel. Ha netán ellenőrizték 
is néhanapján a munkát, ilyenkor a 
gyerekmunkásakat egyszerűen elrejtet
ték a szalmakazal mögé, vagy pedig 
még egyszerűbb megoldással — elküld
ték őket disznókat őrizni.

S mert az ország más részeiben is 
hasonló volt a helyzet, s mert az or
szág más üzemeinek nagy részében is 
nagyon rossz munkakörülmények kö
zött, nyomorúságos bérért, szinte meg
határozatlan munkaidőt dolgoztak a 
munkások, s mert az üzemek vezetői 
részéről mindenütt megnyilvánult a bé
rek lenyomására és a munkaidő meg
hosszabbítására irányuló törekvés, s 
mert sok üzemben a kizsákmányolást 
elősegítő új munkamódszereket és pénz- 
büntetéseket vezettek be, egészen ért
hető, 'hogy egyre inkább fokozódott az 
elégedetlenség is.

Szerte az országban már 1935-ben 
megszaporodtak a bérmozgalmak, a 
sztrájkok, sokszor a szakszervezet bele
egyezése nélkül is, sőt a szociáldemok
rata szakszervezeti vezetők akarata el
lenére. A munkások igyekeztek meg
védeni jogaikat és újabb jogokat ki
harcolni. S mert Szabadka sok tekin
tetben még rosszabb helyzetben volt — 
hiszen határváros, ahonnan igyekeztek 
elvonni a nagyobb jelentőségű üzeme
ket (a Zorka után ím a vasútigazgató- 
ságot is!) —, így Szabadka is ott állt



a munkásság jogaiért harcolók sorában. 
Ezt a harcot pedig itt Szabadkán a 
szakszervezet vezette. S a mozgalom 
irányításának központjában állt Kizur 
István.

EGÉSZ NAP 
A SZAKSZERVEZETBEN

Ebben az időben Kizur István a 
fémmunkások szakszervezeti csoportjá
nak titkára és a szakszervezeti tanács 
tagja volt, 1936 szeptemberében pedig 
a íhelyi szakszervezeti tanács fizetett 
titkára lett — havi 800 dinár fizetéssel. 
Ez a titkári állás nemcsak azt jelentet
te számára, hogy hosszú-hosszú mun
kanélküliség után végre — legalább is 
néhány hónapon át, amíg újra le nem 
tartóztatták — nyugodtan 'tekinthetett 
a holnap elé, mert a 800 dinár, 'ha nem 
is volt valami nagy összeg, abban az 
időben mégis számított valamit, hiszen 
nem egy családnak havi négy-ötszáz 
dináros keresetből kellett megélnie. De
— m'int mondtam — ez a biztos kere
set nemcsak a nyűgödtabb napokat je
lentette Kizur István számára, hanem 
ugyanakkor azt is, hogy még inkább 
a mozgalomnak szentelheti életét.

Mint Gotteszmann Tibor visszaem
lékezik rá, már reggel korán bement a 
szakszervezetbe, és egész napját ott töl
tötte, akár folyamatban volt valami ak
ció, akár nem. Délelőtt a hivatalos iro
dai munkát végezte, úgyfhogy az igazi 
mozgalmi munka délutánra, munkaidőn



túlra maradt. Az ebben az időben ki
bontakozó nagy sztrájkanozgalmak ide
jén különösen mozgalmasak voltak ezek 
a délutánok. Kizur nem csupán a 
sztrájkok szervezésének hátterében ál
lott, hanem tartotta a kapcsolatot a 
kamarásokkal is, tárgyalt velük, és igen 
sokszor sikerült elérnie, hogy maga a 
munkáskamara is bekapcsolódott a 
sztrájkmozgalomba. Ezek voltak az 
úgynevezett »hivatalos« sztrájkok. A 
kamara maga is több esetben ellenőr
zéseket végzett a munkaidő betartása 
tekintetében. Efféle törvénysértések 
különösen az üzletekben voltak gyako
riak akkorjában, de a műhelyekben is 
igen gyakran berendeltek tanoncokat 
és segédeket is a rendes munkaidőn túl. 
Aránylag még a gyáraikban volt ebből 
a szempontból legjobb a helyzet. Ha a 
kamara megállapította, (hogy a munka
adók megszegik a még a húszas évek
ben hozott munkásvédelmi törvényeket, 
akkor maga is támogatta a munkások 
sztrájkmozgalmát. Ezenkívül több el
járás is indult a törvényeket megszegő 
munkaadók ellen. Voltak azonban olyan 
sztrájkok is, amelyektől a kamara tá
vol tartotta magát, sőt amelyek rész
ben éppen a kamara álláspontja elle
nében törtek ki. Kizur azonban mindig 
ott állt a sztrájikolók mögött, kiment 
közéjük, és részt vett a sztrájkkonyhák 
megszervezésében is.

Kizur Istvánnak ez a szakszervezet 
terén kifejtett tevékenysége teljes egé
szében megfelelt a Kamintem hetedik 
kongresszusán hozott határozatok és az



ezzel kapcsolatban kiadott utasítások 
szellemének. S hogy mennyire hatéko
nyaik voltak ezek az utasítások, azt ép
pen a szabadkai példa tanúsítja. Kizur - 
nak és társainak ezen a téren kifej
tett erőfeszítései következtében ugyanis 
jelentősen megerősödött Szabadkán a 
szakszervezeti mozgalom, úgyhogy a ta
gok száma az 1934. évi mintegy 700-ról
1936 végére megközelítően 3000-re 
emelkedett. Éppen ez «a számbeli meg
erősödés jutott /kifejezésre a sztrájkok 
elszaporodásában is, amelyek nem csu
pán a munkásak elkeseredését jelezték, 
hanem azt is, hogy a munkásság kezd 
jogainak és nem kis mértékben erejé
nek tudatára ébredni.

A sztrájkok már 1935-ben megkez
dődtek, és különösen nagy méreteket 
öltött a sztrájkmozgalom 1946-ban. Eb
ben az időben összesen tizenkét sztráj
kot jegyzett fel a krónika, s ezekben 
mintegy kétezer munkás vett részt. K i
zur pedig — mint Dévay Endre írta 
egyik riportjában — minden sztrájkoló 
csoportot nyilván tartott, buzdította 
őket, ha kellett, erőt öntött beléjük... 
Kerékpáron ment a sztrájkkonyhára, és 
vigyázott, ihoigy minden munkásnak és 
minden proletárgyereknek és asszony
nak jusson elég étel. Ha valamelyik kis 
proligyereknek nem volt elég az étel, 
intett, ihogy adjanak neki még: »Ne 
éhezzen a igyerek, 'ha sztrájkol is az 
apja, és szűkebbre kell is fogni a fa
latot!«

Munkabírását, tetterejét, segítőkész
ségét illetően mindenképpen illik rá az



a jellemzés, amit Paško Romac mon
dott róla egy alkalommal: »Emberife
letti erő lakozott benne. Amit ő kibírt, 
ahhoz nem is volt elég az emberi erő... 
Ügy hívtuk magunk között: »Táj Ma- 
đar« (az a magyar)«. Ez a visszaemlé
kezés ugyan későbbi eseményekre, a 
negyvenes évekre, a felszabadító harc 
kezdetére vonatkozik, de teljes érvényű 
arra az időszakra is, amikor ő állt a 
szabadkai mozgalom élén, és a veszé
lyekkel nem is gondolva, mindig har- 
ciasan, gondolkodás nélkül kiállt a dol
gozó nép igazáért. Malusev Cvetko úgy 
jellemezte: érzelmi kommunista. És ez 
az érzelmi kommunista valóban érzel
meinek megfelelően, minden megalku
vás nélkül, önmagát is megtagadva tar
totta kezében a mozgalom zászlaját — 
és irányítását.

Az ő irányítása alatt került sor 1936. 
március 15-én, vasárnap délelőtt a 
munkásotthon udvarán Szabadka város 
szervezett munkásainak tiltakozó gyű
lésére is a munkanélküliség elleni küz
delem jegyében. Ezen a nagyszabású 
gyűlésen a munkanélküliség elleni vé
dekezésről, a munkanélküliek segélye
zéséről, a betegsegélyző, valamint a 
munkásbörze tevékenységéről volt szó. 
A gyűlés előtt a Népszava felhívással 
fordult a szabadkai dolgozókhoz, hogy 
minél nagyobb számban jelenjenek 
meg, ezzel is súlyt adva jelentőségének.

Magát a sztrájkmozgalmat a Fakó 
gyáriak megmozdulása indította meg 
még 1935 'júliusában. 180 munkás és 
munkásnő sztrájkolt az alacsony mun-
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A  fegyházból való szabadulás után, 
1939-ben



kabérek és a bevezetett büntetéspénz 
miatt. Ez a sztrájk azonban nem járt 
sikerrel, és az a nevezetessége, hogy 
az egész ország területén a textilipar
ban ez volt az egyetlen sztrájk, ame
lyet sikerült megtörni. A régi Népsza- 
va-példányokat lapozgatva, megtudjuk 
azt is, hogy a munkaadók igyekeztek 
is minél jobban kihasználni a sztrájk 
letöréséből származó fölényüket. Kü
lönféle megtorló intézkedéseket vezet
tek be, s a munka közben elgörbült tű
ket a munkásoknak büntetésből ingyen 
kellett kiegyenesíteniök, ha pedig el
tört a tű, akkor bizonyos összeget le
vontak a munkás 'béréből. Ennek a si
kertelen sztrájknak megvan a logikus 
magyarázata is. Ugyanis a Fakó igaz
gatósága jól tudott a munkások elége
detlenségéről, és ügyesen úgy mester
kedett, hogy ez az elégedetlenség ép
pen holtszezonban érje el tetőfokát, 
vagyis éppen a nyári holtidényre szin
te kényszerítette a sztrájk kirobbaná
sát azzal, hogy 15 százalékkal leszállí
totta az egyébként is alacsony munka- 
béreket.

A magánaLkalmazottak mozgalma 
ugyan nem volt sztrájk, csupán egy 
konferencián terjesztették elő négy 
pontból álló követeléseiket 1936 máju
sában, de minden bizonnyal ez a meg
mozdulás is a szakszervezet támogatta 
és irányította akciók közé tartozik. Mit 
is követeltek a magánalkalmazottak? 
Először is azt, hogy számukra is vezes
sék be a nyugdíjbiztosítást. További 
követelésüket nyilvánították ki a mi



nimális fizetésék megállapításával, va
lamint az üzletek zárórájával, illetve 
a segédszemélyzet munkaidejével kap
csolatban. Azt kívánták ugyanis, hogy 
ez a munkaidő legfeljebb napi 9 óra 
legyen. És végül az évi szabadságok 
kérdése szintén a követelések között 
szerepelt, mert hát a munkaadók nem
igen tartották be a törvényes rendel
kezéseket.

Az ezután, 1936-ban következő 
sztrájkok, amelyek a szakszervezet fo
kozottabb ellenőrzése és irányítása alatt 
kerültek sorra, már sokkal ésszerűbb 
körülmények között zajlottak le, és ál
talában mindig legalább részleges si
ker koronázta a munkások harcát. 
Hadd említsük meg példáiul a faipari 
munkások 1936. évi májusi sztrájkját!

Mint a Népszava 1936. május 10-i 
száma beszámol róla, a faipari üzemek 
nem jó szemmel nézték a munkások 
szervezkedését, mert veszélyeztetve lát
ták az önkényesen megszabott akkord- 
béreket és az 1—3 dináros szakmun
kásórabért. Egy nagyobb üzem tulaj
donosa még Zentára is elment, hogy 
ott toborozzon bútormunkásokat és po
litúrozó nőket, fűt-fát ígérve. A zen- 
taiak azonban, mielőtt elfogadták vol
na ajánlatát, a szabadkai munkásokhoz 
fordultak fölvilágosításért, hogy mi is 
a helyzet a kapott ígéretek tekinteté
ben. így (hát ez a munkástoborzás nem 
járt sikerrel. A munkaadók és a mun
kások közötti helyzetet még jobban el
mérgesítette, amikor a Brauchler cég 
elbocsátotta a műhely bizalmiját. Meg



kell jegyezni, ihogy énnek az elbocsá
tásnak provokációs célja volt. A  mun
kások a várakozásnak megfelelően va
lóban szolidaritást vállaltak az elbo
csátott bizalmival, és abbahagyták a 
munkát. Erre a hírre megjelent a Bra- 
uchler cégnél két másik bútorüzem fő
nöke (az is, aki előzőleg Zentán járt), 
és egyórás tanácskozást folytattak a 
helyzetről. Nem maradták azonban tét
lenek a munkások sem, és haladékta
lanul felszólították vidéki szaktársai
kat, hogy ne vállalkozzanak sztrájktö- 
résre.

E részleges sztrájk részvevői kol
lektív szerződéstervezetet terjesztettek 
a munkaadók elé, amelyben részletesen 
kidolgozták a munkások alkalmazásá
ra, munkaidejére, munkabérére, vala
mint az ünnepeikre vonatkozó előíráso
kat. Az ünnepek között természetesen 
ott volt május elseje is. A részleges 
sztrájk azután május folyamán általá
nossá vált, a Brauohler oég munkásai 
mellett beszüntette a munkát a többi 
faipari munkás is, és minden üzemben 
benyújtották a kollektív szerződés meg
kötésére vonatkozó követelést. Mintegy 
240—260 munkás és munkásnő vett 
részt ebben a megmozdulásban, s a bú
torüzemek a kismestereket igyekeztek 
megnyerni sztrájktörésre.

A famunkások sztrájkjáról május 
18-i számában megemlékezett a Napló 
is, megállapítván, hogy igen sok üzem
ben 2—3 dinár volt az órabér, a szak
munkások viszont legalább 6 dinárt, a 
felszabadult tanoncoknak pedig 3 di



nárt követeltek óránként. Mint a Nap
ló informátora közölte, a sztrájkoló 
munkásokat elbocsátották, úgyhogy 150 
asztalosmunkás maradt munka nélkül, 
s a mesterek egyáltalán nem voltak 
hajlandók tárgyalni a sztrájkólókkal. A 
Napló munkatársa egy munkással is be
szélgetett, s azt elmondta, hogy egyik 
nagyobb asztalosüzemben dolgozik na
pi nyolc órát 2,5 dináros órabérért. Há
rom gyereke van, és ezeket képtelen 
eltartani havi mintegy 500 dináros ke
resetből. Mint mondta, a kis asztalos- 
mesterek 5—6 dináros órabért is fizet
nek, a nagyobb üzemek azonban nem 
hajlandók erre.

Sztrájkoltak május folyamán a fes
tő- és mázolómunkások is, és megmoz
dulásuk eredményeképpen megköthet
ték a kollektív szerződést, mely egye
bek között megtiltott minden akkord
munkát, és maximálisan 8 órában ál
lapította meg a munkaidőt. A  munka
adók érdekképviselete kötelezte magát, 
hogy csak a szakszervezet tagjai sorá
ból alkalmaz munkaerőt, továbbá hogy 
szakmunkát csakis szakképzett mun
kásokkal végeztet. A munkabérekre vo
natkozóan szintén intézkedéseket tar
talmazott ez a kollektív szerződés. En
nek értelmében a fiatal segédmunká
sok órabére háromévi gyakorlati időig
3.50, három—öt évi gyakorlati idővel
4.50, öt éven felüli gyakorlattal pedig 
5,50 dinár.

Sztrájkoltak továbbá többek között 
a pékmunkások is, mert a munkaadók 
nem fogadták el a munkábalépéssel, a



munkaidővel és a munkabérekkel kap
csolatos követeléseiket. És szeptember
ben sztrájkba lépett 115 cipésmiunkás, 
októberben pedig 179 kőművesmunkás. 
Az építőmunkások memorandumba fog
lalták követeléseiket, hogy az addigi 
2,5—4,5 dináros órabér helyett a fiatal 
segédeknek 3,5, az idősebbeknek pedig 
5 dináros órabért állapítsanak meg. A 
cipészek sztrájkja — mint a Napló be
számol róla — néhány »hétig tartott, és 
végül is sikeresen ért véget, mert a 
mesterek lényegesen felemelték mun
kásaik fizetését. A lap -azonban siet 
hozzátenni azt is, hogy »ezzel azonban 
nem lesz drágább a cipő«. Az építő- 
munkások sztrájkja szintén teljes si
kerrel járt, mert kivívták a kollektív 
szerződés megkötését. Augusztusban há
rom hétig tartó sztrájk volt a Mekka 
Szőnyeggyárban ds. A munkásnők bér
emelést követelték.

Sztrájkoltak ezenkívül a -borbélyok és 
fodrászok, az ácsok, a bőrösök és más 
munkások is, s mindezek mögött a 
sztrájkok mögött ott állt Kizur István, 
aki a szakszervezeti hivatalos órákon 
túl, délutánonként tanácskozott az em
berekkel.

S minthogy nemcsaik Szabadkán volt 
ilyen forró a hangulat, hanem az or
szág más részeiben is, nagyon is ért
hető, hogy a hatóságok igyekeztek mi
nél óvatosabban kezelni a munkásmoz
galom kérdéseit. Erről az óvatosságról 
tanúskodik az is, hogy Mehmed Spaho 
közlekedésügyi miniszter — mint a 
Napló 1936. május 18-i számában be



számol róla — Szarajevóban a JRZ 
gyűlésén egyebek között ezeket mon
dotta:

»Nem elég csak törvénnyel, rendőr
rel és rendeletekkel küzdeni a kommu
nista propaganda ellen. A vörös propa
gandát csak úgy tudjuk lerombolni, ha 
gondoskodtunk azokról, akik ma a leg
súlyosabb viszonyok között élnek. A 
földműveseket kell támogatnunk, akik 
súlyos helyzetbe jutottak, és a munká
sokat, akik dolgozni akarnak, de nem 
találnak munkát. Ezeket kell kenyér
hez juttatnunk, és így kell ellensúlyoz
nunk a kommunista propagandát.«

A FÖLD MUNKÁSAI KÖZÖTT

Mint látjuk, Mehmed Spaiho első
sorban a föld munkásainak sanyarú 
helyzetére hívta fel a figyelmet. A párt 
azonban szintén nagy figyelmet fordí
tott a földmunkások közötti propagan
dára, s tekintve, hogy Szabadkának a 
városi jellege mellett legalább ugyan
ilyen erős volt a mezőgazdasági jelle
ge is, különösen ha hozzászámítjuk a 
környékbeli falvakat és a tanyavilágot, 
nagyon is érthető, hogy szinte kezdet
től fogva a munka egyik súlypontja 
éppen erre a területre került.

1935-ben, amikor (kiszabadult a vizs
gálati fogságból, -Kizur azt a feladatot 
adta Béla Kričkovićnak, hogy tömege- 
sítse a mezőgazdasági munkások szak
szervezetét. Kriökovié akkoriban a ke
ményítőgyárban dolgozott, de szabad



idejét a földmunkások szervezésére for
dította. ö  volt egy időben a mezőgaz
dasági munkások szakszervezeti cso
portjának titkára is. Ha aztán elakadt 
valahol a munka, ha nem tudták ha
jnalijában, mit is tegyenek, akkor Ki- 
zuiflxoz fordultak tanácsért, s ennek 
alapján dolgoztaik tovább. Kizur maga 
is kijárt a környékbeli kis falvakba, 
Tavankútra, Zednikre, Mérgesre, Györ
gyéibe, Kisboszmára, és részt vett a 
földmunkásokkal tartott értekezleteken. 
A munka sikeresebbé tétele érdekében 
elhatározták, hogy fokozottabb tevé
kenységet fejtenek ki a falusi nők kö
rében is. Kizur mindjárt konkrét ja
vaslatot is tett, hogy Szabó Ida men
jen ki Tavankútra, és Kniékoviótyal 
együtt vegyen részt a szervező munká
ban. Hogy a falusi nők körében na
gyobb bizalmat keltsenek — mint va
laki vissz-aamlékezik rá —, Szabó Ida 
egy kicsit megnövesztette a haját, így 
ment ki Tavankútra, és munkája való
ban sikerrel járt. A nők körében kifej
tett munka következtében megerősö
dött a földmunkások szakszervezeti 
mozgalma is, úgyhogy 1936-ban — mint 
Béla Kričković visszaemlékezik rá — 
már több mint 900 szakszervezeti tag 
volt Tavankúton, azaz a mezőgazdasági 
munkások szakszervezeti csoiportja erő
sebb volt, mint magán Szabadkán.

Időközben Matko Vukovié is haza
tért a fogházból, ő vette át a mező- 
gazdasági munkások csoportjának irá
nyítását, Kričkovićot viszont arra uta
sította Kizur, hogy alakítsa meg a szak



képzetlen munkásokat (foglalkoztató 
gazdasági ágazatok szakszervezeti cso
portját. Ebbe a csoportba tartoztak pél
dául a bélgyár, a tollgyár, a villamos
vasút stb. munkásai.

Mindezt a mozgolódást elősegítette 
az a körülmény, hogy a Jevtié-kormány 
bukása után úgy látszott, hogy Stoja- 
dinovié enyhíteni igyekszik a diktatú
rát, és több szabadságot ad a munkás
ságnak. Ez érezjhetővé vált a munká
sok szervezkedésében, új munkásszer
vezetek alakulásában és a földmunká
sok egyre erősebb tömörülésében is. 
Szabadkán még 1936. január 5-én ál
talános konferenciát szervezett a föld
munkások szövetségének Ihelyi csoport
ja, s ez alkalommal a földmunkások 
legidőszerűbb gazdasági problémáit és 
szociális körülményeit vitatták meg. Az 
értekezlet szónokai ismételten rámutat
tak arra, hogy egy földmunkás legsze
rencsésebb esetben sem dolgozik 70 
napnál többet egy évben, és a kapott 
bérből képtelen eltartani családját. 
»Valóságos csoda, hogy fenn tudják tar
tani életüket, hogy nem halnak éhen«. 
Rámutattak arra is, hogy a munkanél
küliség esetére szóló szociális biztosí
tásból nincs semmi egyéb, csupán a 
város nyújtotta 5 kg liszt, no meg eset
leg a Dobro Delo (Jótett) nevű jóté
konysági intézmény ízetlen, üres leve
se. Ez a segítségnek valóságos megcsú
folása.

S minthogy a helyzet nemcsak Sza
badkán volt ilyen, egészen természetes, 
hogy mindenfelé egyre inkább tömö



rültek a földmunkások, jogaikért har
colva, újabb és újabb helyi csoportok 
alakultak, és egyre több helyről érkez
tek híreik a földmunkások követelései
ről, sőt sztrájkjairól is. Ezek a sztráj
kok 1935 után — mint Kizur és Matko 
Vukovié is nem egyszer rámutattak er
re — a Komintem döntései alapján 
törték ki, azaz a Komintem határozatai 
értelmében történtek a fokozott erőfe
szítések a földmunkások tömörítésére.

A bérek rendezésére irányuló köve
telések a törvényes előírások értelmé
ben az úgynevezett paritásos bizottság 
hatáskörébe tartoztak, s ebben a bizott
ságban ugyan (helyet kaptak a munká
sok és a munkaadók képviselői is, de 
Szabadkán például Lazar Ivković-Ivan- 
dekić rendőrkapitány volt a bizottság 
elnöke, s ez eleve a munkaadók javára 
billentette a mérleget.

Mint a Napló beszámolt róla 1936. 
április 16-i számában, ez a szabadkai 
paritásos bizottság ülést is tartott Iv- 
ković-Ivandekić rendőrkapitány elnök
letével, s ezen az ülésen olyan értelmű 
határozat született, hogy a szabadkai 
földmunkások érdekeinek megvédése 
érdekében csakis szabadkai munkáso
kat szabad alkalmazni, és idegen mun
kaerő alkalmazása csak kivételes ese
tekben engedhető meg. Ilyen esetek
ben — mint a határozat kimondta — 
a munkaadók köteleseik ezt a szándé
kukat a városbírónál, azaz Ivković- 
Ivandekić rendőrkapitánynál bejelente
ni. A bizottság ezenkívül foglalkozott 
a kaszáló és aratómunkások járulékmi



nimumával is. A munkások azt köve
telték, hogy a kaszálók tized részt kap
janak, és -hogy a napi munkaidő leg
feljebb 12 óra legyen. A munkaadók 
viszont csak tizenegyedrészt kínáltak, 
azzal, hogy a munkások a cséplésnél is 
kötelesek segíteni. Kukorica-töréskor a 
munkások minden nyolcadik métermá
zsa tengerit kérték, a munkaadók vi
szont csak minden tizedik métert akar
ták adni. A cséplésnél dolgozó munká
sok (:a Napló szerint aratómunkások:) 
4 százalékot és élelmezést követeltek, a 
munkaadók pedig csak 2,5 százalékot 
akartak adni, élelmezéssel. Ezenkívül 
a munkások kérték a napszámminimum 
megállapítását, a murikaadók viszont 
ragaszkodtak a szabad megegyezéshez. 
A döntés végül is úgy hangzott, hogy 
a munkások kaszáláskor minden tizen
egyedik métermázsát kapják bér fejé
ben, és a munkaadó köteles élelmezni 
őket. Kukoricaszedéskor minden tize
dik métermázsa termés jár, a cséplő
gépnél dolgozó munkások pedig a ter
mény 3 százalékát kapják élelmezéssel, 
vagy 4 százalékát, de élelmezés nélkül. 
A kukoricatöréskor a munkaidő 12 óra, 
más munkákra azonban egyáltalán nem 
állapított meg munkaidőt a paritásos 
bizottság. És nem állapította meg a 
munkások által követelt minimális nap
számot sem, azaz tulajdonképpen min
den kérdésben a munkaadók akarata 
érvényesült.

A munkások természetesen nem 
nyugodtak bele ebbe a döntésbe, to
vább küzdöttek, a szakszervezet veze



tésével. Ez az elégedetlenség, csakúgy 
mint egész Vajdaság földmunkásainak 
elégedetlensége volt a magyarázata an
nak, hogy — mint a Napló nem is egé
szen egy hónap múlva, május 10-i szá
mában közölte — a dunai báni hivatal 
fontos rendeletet küldött a szabadkai 
városi hatóságoknak és minden városi 
és községi elöljáróságnak a földmunká
sok bérminimuma ügyében. A báni hi
vatal elrendelte, hogy paritásos bizott
ságokat létesítsenek, s ezek illetékesek 
megoldani minden vitás kérdést. Ahol 
pedig már létezik paritásos bizottság, 
ott át kell szervezni, éspedig úgy, hogy 
a munkások két tagot és két helyettest, 
valamint a földbirtokosok is két tagot 
és két helyettest válasszanak. A báni 
hivatal elrendelte azt is, hogy haladék
talanul dönteni kell a napszámok meg
állapításáról. Ennek alapján Ivković- 
Ivandekić városbíró, a bizottság elnöke 
intézkedett is a tagok megválasztása 
ügyében.

A Gospodarska Sloga, azaz a gaz
dálkodók és földbirtokosok szövetsége 
szintén csatlakozott a kérdés gyors 
rendezéséhez, már másnap választmá
nyi ülést tartott, és ezen elhatározta, 
hogy május 10-étől a kukoricakapálás 
napszáma 20 dinár lesz, de ha élelmet 
is kap a munkás, akkor 15 dinár. A 
Gospodarska Sloga a maga álláspont
ját kifejtve, így nyilatkozott:

» A napszámkérdés nem lehet alka
lom a szegény napszámos földmunká
sok félrevezetésére és a különféle szin
dikátusok részére való tagverbuválás



ra, de nem lehet felhasználni az alkal
mat a szegény földmunkások munka
erejének lelkiismeretlen kihasználására 
sem. A napszámot egészséges alapon 
kell meghatározni, a munkaadó és a 
földmunkás közötti megegyezéssel, hogy 
úgy az egyik, mint a másik fél jogos ér
dekei meg legyenek védve. Mert mit 
ér az, ha a napszámot egyoldalúan, 
mondjuk — a munkásszindikátus ré
széről — 30 vagy 50 dinárban állapít
ják meg, ha ezt a napszámot a mun
kaadó, tekintettel a jövedelmére, nem 
képes és nem is akarja megfizetni. Az 
ilyen megegyezés nem ér semmit. A 
magas és aránytalan napszám arra 
kényszerítené a munkaadót, hogy mi
nél kevesebb munkást alkalmazzon, és 
ezáltal a munkanélküliség még jobban 
növekedne.«

HÁROMEZER EMBER 
A ZÁGRÁBI UTCÁBAN

Lám, a Gospodarska Sloga még fe
nyegetőzött is. Hanem a földmunkások
— és az egész szabadkai munkásmoz
galom — élén olyan harcosok álltak, 
mint Matko Vuković és Kizur István, 
nem ijesztette meg hát őket ez a fe
nyegetés — és nem ijesztette meg a 
földmunkások tömegeit sem.

Köziben Josip Vuković-Đido, a Ma- 
öek párt szabadkai képviselője is szük
ségesnek tartotta, hogy nyilatkozatot 
tegyen közzé a Naplóban ebben az ügy
ben. Ez a kis nyilatkozat így hangzik:



»Egy ismert munkásvezér, aki már 
régóta nem dolgozik, de urasan jár és 
él, a napszámkérdéssel kapcsolatban 
hamis híreket terjeszt rólam, állítván, 
hogy a munkásság érdekei ellen dol
gozom. Ez nem igaz. Én a következő
ket állítottam: Ha a munkások bíznak 
abban, hopy saját erejükből kivívják 
a kért napszámot, úgy ne dolgozzanak 
olcsóbban, de ha ebben nem bíznak, 
akkor egyezzenek meg a munkaadók
kal. Továbbá állítom most is, hogy a 
törvény csak az aratási minimumot biz
tosítja, vagyis rossz termés esetén is 
holdanként 80 kiló gabona jár az ara
tóknak. Ami pedig a napszámot illeti, 
a törvény nem biztosít a napszámosok
nak serrtmiféle minimumot. Itt a mun
kás magára van hagyatva. A napszám 
tehát a munkaadó és a munkás meg
egyezésétől függ. Ami a paritásos bi
zottságok határozatát illeti, nem köte
lező sem a munkaadóra, sem a mun
kásra. Ezeket állítom és állítottam, és 
ezért volna szükséges a napszáhnkérdést 
is törvénnyel rendezni.«

Đido Vufcović ebben a nyilatkozatá
ban Andrija Ninkovićra célzott, mint 
olyan ismert munkás vezérre, »aki már 
régóta nem dolgozik, de urasan jár és 
él«, és Ninković válaszolt is a Napló
ban a szabadkai képviselő nyilatkoza
tára, ez azonban nemigen tartozik a 
tárgyra, ellenben sokkal érdekesebb az 
egy héttel későlbb, a Napló május 16-i 
számálban közölt hír, hogy a Duna-bán- 
ság főiparitásos bizottsága ülést tartott, 
s ezen megállapította a szabadkai nap



számminimumot, mivel a szabadkai pa
ritásos bizottság nem tudott dönteni 
ebben a kérdésben. A  napszámmini
mum a földmunkások részére 2̂  dinár, 
élelemmel és 25 dinár élelem nélkül. 
Az aratómunkások a termény tizedré- 
szét kapják. Közli a lap azt is, hogy a 
földmunkások mindenütt dolgoznak, és 
szó sincs semmiféle íöldmunkássztrájk- 
rol, noha a napokban élénk mozgalmat 
fejtettek ki közöttük. Ugyanitt csak 
úgy mellékesen közli a lap, hogy a 
munkáskamarai kirendeltségtől nyert 
értesülés szerint a szobafestő alkalma
zottak sztrájkja is sikeresen véget ért. 
Téhát is. Vagyis mégiscsak volt hát 
sztrájk a földmunkásoknál is? Hát bi
zony volt, mégpedig olyan nagyarányú, 
hogy jelentőségét tekintve messze ki
magaslik minden más szabadkai sztrájk 
közül. Pedig hát — mint már szóltunk 
róla — Kizur és társai jó néhány 
sztrájkot szerveztek ebben az időiben.

De hát hogyan is zajlott le ez a 
nagyarányú földmun'kássztráijk? Béla 
Kričković, aki Kizur utasításéira maga 
is egyik szervezője volt a földmunká
sok mozgalmának, elmondja, hogy ami
kor a paritásos bizottság semmiképpen 
sem tudott megegyezésre jutni a mun
kabérek és a »látástól vakulásig« tartó 
munka helyett kért »napkeltétől nap
nyugtáig« tartó munkaidő, valamint a 
rendkívül magas kamatmunka, azaz ro
bot kérdésében, akkor a szakszervezet 
össziehívta a földmunkások megbízot- 
tainak értekezletét. Mintegy háromezer 
em/ber gyűlt össze a kitűzött időben a



Zágrábi utcai munkásotthon épülete 
előtt. S mert a tömeg természetesen 
nem fért be a munkásotthonba, és mert 
másrészt gyűléseket a törvényes elő
írások értelmében csak zárt helyiség
ben volt szabad tartani, a gordiusi cso
mót úgy oldották meg, hogy Matko 
Vulkovié az épületiből, az ablakon át, 
vágyás — a törvényes előírásoknak 
megfelelően — zárt helyiségben nyitot
ta meg a nagygyűlést, és szólt az ösz- 
szegyűlt tömeghez.

Gotteszmann, azaz írói nevén Gajdos 
Tibor így emlékezik meg egy írásában 
ennek a napnak délutánjáról, az esti 
hat utáni órákról:

»A  munkásotthon udvarán az a tö
meg, mely kifolyt a zombori út kera- 
mitkockáira... A jó, a bátor, az el
szánt és tisrta szívű Matko mellett Pis
ta állt az emelvényen, hogy szembenéz
ve az ijedt rendőrkapitány seregével, 
lángoló szavakkal buzdítsa a kisemmi
zettek között is a legkisemmizettebbe- 
ket, a föld nélküli földtúrókat, akiknek 
egy darab kenyéren és avas szalonnán 
kívül csak a remény jutott ki osztály
részül.

Ott álltam pelyhes állal és táguló 
szemmel: néztem a még sohasem látott, 
hullámzó tömeget, az őszülő, de villo
gó szemű Matkót, és ittam Kizur Pis
ta, a kovácslegény szavát...

Sztrájk! Sztrájk!
Ez volt az utolsó kiáltása, a tömeg 

felkapta a jelszót és követte.
Fáklyákkal és mezítláb vonultak a 

város felé.



A cívisek remegtek, a hatalom te
hetetlenné vált.

És győztek!«
Igen, ilyesféleképpen emlékezik Bé

la Kričković is. Amikor a paritásos bi
zottság tagjai bejelentették, ihogy nem 
sikerült megegyezésre jutni, a tömeg 
körében szétszóródott szakszervezeti 
emberek, Béla Kriókovió, az Ürge test
vérek és mások, fölkapták a jelszót: 
sztrájk, sztrájk! És ezzel megszületett 
a nagy jelentőségű döntés. A tömeg 
magáévá tette a sztrájk gondolatát.

És másnap megindult a sztrájkoló 
földmunkások tömege a környékbeli kis 
falvakból és településekről Szabadka 
felé. Tízezres, sőt még nagyobb tö
meg ... A rendőrség elvesztette a fejét. 
Nagy hirtelenóben rendőrj árőröket 
küldtek ki azokra az útvonalakra, ahol 
a tömeg közeledett, a csendőrök viszont 
a földekre vonultak ki, hogy megvé
delmezzék azokat, akik mégis munká
ba álltak, hogy megkapálják a kuko
ricát.

Amikor a rendőrök a tömeg elé áll
tak, nem bomlott fel a rend. A mun
kások fegyelmezettek voltak. Megálltak 
ott, ahol éppen voltak, az utcákon, te
reken. A tűzoltólaktanya előtt, a régi 
ócskapiacon is letelepedett egy nagy 
csoport. S a földmunkásokíhoz még az 
utcaseprők is csatlakoztak. Mert hát ok 
is egy szakszervezeti csoportba tartoz
tak a mezőgazdaság dolgozóival. Három 
napig tartott a sztrájk, és működtek a 
jól szervezett sztrájkkonyhák.



És — imint Béla Kričković vissza
emlékezik rá — megtörtént az a csoda, 
hogy maga a rendőrség fordult a szak- 
szervezet vezetőihez, ihogy menjenek ki 
a föltartóztatott sztrájkoló csoportok- 
hoz, és nyugtassák mieg az embereket. 
Matko Vukovié, Kizur István, Andrija 
Ninković, Alojzije Bačić és még néhá- 
nyan sorra járták az embereket, nyug
tatták — és kitartásra buzdították őket.

A sztrájk — amely a Napló híradá
sa szerint nem is volt — teljes ered
ménnyel járt. A Népszava 1936. május 
24-i számában Suboticai földmunkások 
sikere cím alatt közölte a következő
ket:

A báni paritásos bizottság a követ
kező határozatot hozta:

1. A napszám május 1-től az aratá
sig »férfiak és nők részére is 20 dinár, 
élelmezés nélkül 25 dinár.

2. A részaratási munkákért minden 
termékből 10%.

3. A munkásnak el kell végeznie az 
alábbi munkákat: kaszálás, kötözés, ke
resztekbe rakás, a tarló felgereblyézé- 
se, segítés a bdhordásnál. A gazda ad
ja a kocsit, a kocsissal és egy kisegítőt 
a kazalozásnál. A cséplés előtt a mun
kás köteles segíteni a szemes gabona 
behordásánál és a gép elegendő vízzel 
való ellátását is segítenie kell. Minden 
más munka külön munka, amit külön 
is kell fizetni.

Továbbá:
A  gazda köteles saját kocsiján a 

munkást és szerszámait a munkahely



re vinni és visszaállítani,, valamint a 
munkás részét házához ingyen szállí
tani.

A munkaidő 12 óra.
A kamatmunka, azaz a robot tilos.
A földmunkások sztrájkjának azon

ban volt még egy utórezigése is. Június 
16-án ugyanis sztrájkba lépett 134_ki- 
rályihalmi (ma Ibácsszőlősi) földtulajdo
nos mintegy 400 munkása és ugyanany- 
nyá munkásnője. Ez a sztrájk szintén 
eredményes volt.

BUDANOVIĆ PÜSPÖK 
VÉDNÖKSÉGE ALATT

Teljes volt hát a győzelem, és eb
ben a győzelemben különösen két em
bernek volt nagy érdeme: Matko Vuko- 
vićnak és Kizur Istvánnak. A földmun
kások sztrájkja azonban csupán egy 
mozzanata volt — igaz, a legsikeresebb
— annak a szerteágazó tevékenységnek, 
amelyet Kizurék kifejtettek a sztráj
kok szervezése terén. És a sztrájkok — 
összességüket tekintve is — csupán 
egyik megnyilvánulása voltak a mun
kásmozgalmi tevékenységnek. Kizur és 
társai minden alkalmat megragadtak, 
hogy egyrészt tömörítsék a munkás
ságot, másrészt pedig minden lehető 
módon gyengítsék az uralkodó rend
szert. Ilyen alkalom volt a bunyevácok 
letelepülésének kétszázötvenedik évfor
dulója alkalmából rendezett ünnepség- 
sorozat is.



Aíkkorjában áz ország 'két legna
gyobb pártja, a JRZ és a Maöek ve
zette 'horvát parasztpárt tulajdonkép
pen a jugoszláv államot kétfelé húzó 
szélsőséges törekvést: a nagyszerb he- 
gemomzmust, illetve a horvát naciona
lizmust személyesítette meg. Különösen 
kiélezett volt a (helyzet itt Szabadkán, 
ahol a 'bunyevácok nagy tömegei ré
vén — bár ők maguk sem tudtak egy
más között teljesen megegyezni, hogy 
bunyevácok-e, avagy horvátok — a 
horvátságnak valóságos szigete volt a 
Duna-Jbánság határai között, ami a ké
sőbbiekben odáig jutott, hogy amikor 
például a labdarúgásban külön szerb és 
külön horvát liga alakult, az egyik sza
badkai csapat, a 2AK, a szerb, a má
sik, a Bácska pedig a íhorvát ligában 
küzdött az országos 'bajnoki címért.

A Napló ezzel a kérdéssel foglalkoz.- 
va (igaz, néhány hónappal később, no
vember 11-én) így ír:

»A  horvát kérdés, a jugoszláv bel
politika legkényesebb problémája, a- 
melyröl a diktatórikus rezsim uralma 
alatt nem volt opportunus nyíltan és 
őszintén beszélni, most mintha döntő 
stádiumába jutott volna«.

Ez az optimizmus persze csupán a 
küszöbönálló községi választások előké
születeinek propagandájával magyaráz
ható, mert a valóságban a jugoszláv 
állam két »államalkotó« néjpe közötti 
ellenséges vetélkedés — mint a máso
dik világháború alatti események is ta
núsították — egyre inkább kiéleződött



a szélsőséges nacionalista vezetők né
peket összeveszítő és egymás ellen uszí
tó mesterkedéseinek hatása alatt.

Ilyen .körülmények között folyt Sza
badkán augusztus első felében a bu~ 
nyevácok letelepedésének 250. évfor
dulója alkalmából nagyboldogasszony 
napjára kitűzött nagyszabású ünnepség 
előkészítése. S ahogy a párt támogatni 
igyekezett az egyesült ellenzéket is, 
mert úgy érezte, (hogy ezzel hozzájárul 
az ország népellenes kormányzatának 
gyengítéséhez, ugyanúgy a bunyevácok 
ünnepségében is alkalmat láttak Kizu- 
rék az államot gyengítő irányzatok fo
kozott érvényesítésére, természetes volt 
hát, hogy részt kértek ők maguk is a 
tüntető jellegű ünnepségből, és még 
egy, erre a célra készített röpcédulát 
és egy kis brosúrát is kiadtak, illetve 
terjesztettek, amelyben az bizonygatták, 
hogy a bunyevácok horvátok, tehát Ma- 
ček horvát nemzeti pártja mellett a 
helyük.

így történt meg azután, hogy eze
ken az augusztusi ünnepségeken, ame
lyeknek fővédnökségét — mint a Nap
ló is beszámolt róla július 11-i számá
ban — Lajfco Budanović püspök vállal
ta, a kommunista párt és szimpatizán
sai a pillanatnyi taktika követelmé
nyeinek megfelelően a központi hata
lom ellen küzdő horvátokkal, és ennek 
folytán a katolikus egyházi hatóságok
kal egy sorban léptek fel, hogy ezzel 
is támogassák a szeparatista törekvé
seket.



Maga az ünnepség három napig tar
tott. Augusztus 14-én a nagytemplom 
tornyából -tűzijátékot rendeztek, más
nap reggel a Bácska apályán tábori mise 
volt, aztán pedig ősi bunyevác népvi
seletben felvonulás következett a vá
ros utcáin. A tömegben ott voltak a 
népviseletbe öltözött aratómunkások, a 
marokverő lányok, és külön szekerek 
vitték a jellegzetes mezőgazdasági szer
számokat (mert hát a bunyevácság 
földművelő nép!). A menet végigvonult 
a korzón is, a nagytemplom előtt meg
állt. Itt (beszédek hangzottak el, miköz
ben az ifjak, sőt a gyerekek kezében 
is horvát zászlók lobogtak. Ezen a 
nagyszabású 'felvonuláson a párt szer
vezésében részt vettek a gyári és a 
mezőgazdasági munkások nagy csoport
jai is, és lelkesen kiáltozták: »Éljen a 
népfront!« »Éljen az egyesült ellenzék!«

A  felvonulás egész délelőtt -tartott, 
délután népünnepély volt a Bácska-pá- 
lyán, este díszgyűlés a városi színház
ban, az ünnepség harmadik napjának 
fő eseménye pedig két 'bunyevác pap 
szobrának a leleplezése volt.

Az ünnepség méreteit jellemzi, hogy 
még dr. Vlatko Mačekot, az ellenzék 
vezérét is meghívták rá, s ha ő maga 
nem is vett részt személyesen, de meg
jelentek a kiküldöttek az ország min
den horvátiakta területéről. Ezekre a 
napokra zásizlódiszt öltött az egész vá
ros, és a Bácska-pályán tartott misén 
maga Budanović püspök végezte az egy
házi szertartást



» . .. A VILÁG FELETT 
VÉSZJÓSLÓ FELLEGEK«

A szabadkai ibunyevác ünnepség a 
maga szeparatista célzatával tulajdon
képpen szinte szerves része volt a kom
munista párt arra irányuló törekvései
nek, hogy megteremtse a dolgozó tö
megek népi ront j át. Ezek a törekvések 
különösen az augusztust követő hóna
pokban, a december 6-án lebonyolított 
községi választások előtt bontakoznak 
ki.

Első pillantásra bizonyára furcsá
nak tetszhet, íhogy én most Kizur Ist
ván életútjának konkrét ismertetése 
helyett (hosszasan beszélek sztrájkokról, 
bunyevác emlékünnepségről és egye
bekről. Ezek az események azonban 
nem valami véletlenül a témába csöp
pent kitérések, elkalandozások, hanem 
lényegében Kizur István életútjának 
szerves, különválaszthatatlan részei, 
mert mindezekben a megmozdulások
ban, törekvésekben benne van ő maga 
is, éspedig nem csupán eszméi alapú án, 
hanem gyakorlati munkáját tekintve is.

Az ezután következő időszak, mint 
már mondtam, a népfront megteremté
sére irányuló erőfeszítések időszaka, s 
ennek az időszaknak különösen kima
gasló alakija Kizur István — nemcsak 
szabadkai, hanem vajdasági vonatko
zásban is. Đorđe Milanovié, az újvidéki 
Tartományi Történelmi Levéltár törté
nésze, aki Milán Dubajictyal együtt kü
lönösen nagy figyelmet fordított éppen 
ennek az időszaknak a tanulmányozá- 206



sára, úgy vélekedik, hogy Kizur István 
tulajdonképpen »a néptfront embere« 
volt. Ez a megállapítás a régebbi idő
re is vonatkoztatható, arra az időszak
ra, amikor magának a népfront eszmé
jének ugyan még nyoma sem volt a 
munkásmozgaloiriban. Mert Kizur Ist
ván munkásmozgalmi múltjának kez
deti szakaszától fogva a tömegek kö
rében kifejtett munka emberének bi
zonyult, s bár voltak, akik túlságosan 
is harciasnak, túlságosan is vakmerő
nek tartották, még ezek is elismerik, 
hogy softiasem voltak benne semmiféle 
dogmatikus elkülönülő törekvések, és 
szívesen vállalta a munkát mindenki
vel, aki hajlandó volt vele együtt dol
gozni. Most, 1936 nyárutói és őszi hó
nap jaiban pedig különösen otthonosan 
érezte magát a szerte a világon meg
érett népfrontmozgalom körülményei 
között.

Spanyolországban már megindultak 
a harcok a demokrácia és a fasizmus 
között, s a világra előrevetette árnyé
kát a második világháború. Csak az 
nem látta a veszélyt, aki (homokba dug
ta a fejét. De a párt látta. És a párt
tal együtt Kizur István is. És ezt a 
tisztánlátást az sem zavarta meg, hogy 
1936 elején a Stojadinovié-kormány 
egyes intézkedései arra utaltak, ‘hogy 
fel akarja számolni a diktatúra súlyos 
következményeit. Igaiz, a kormány még 
amnesztiát is hirdetett, s ennek kö
vetkeztében 172 politikai fogoly nyerte 
vissza szabadságát, a jelek mégis arra 
mutattak, hogy mindez — ha netán



nem is csupán porhintés — semmikép
pen sem elegendő a demokrácia pozí
cióinak megvédésére, s hogy még az 
ilyen amnesztiaszerű lépések ellenére is 
állandóan növekszik a fasizmus ve- 
veszélye.

A JRZ, azaz a »kormányárt már az 
év elején nagyarányú szervezőmunkába 
kezdett, s — mint a Népszava megje
gyezte — ennek a szervezkedésnek az 
eredményétől függ, hogy lesznek-e a 
közeljövőben választások, vagy sem. 
Ljuba Davidović ellenzéki vezér pedig 
egy szeribiai népgyűlésen kijelentette: 
»Csakis egyesülve tudunk hasznára len
ni az államnak. Nagy bűn lenne, ha 
felbomlani engednénk az egyesült el
lenzéket«. Az egyesült ellenzék sorai
ban már a tavasszal széles körű tár
gyalások folytak. Zágrábban nagyará
nyú tüntetések is voltak, s ezzel kap
csolatban a kormány lapja bizonyos 
»kommunista veszedelemről« cikkezett. 
A belgrádi Pravda, a belügyminiszté
rium lapja viszont a Slovenec nyomán 
arról írt, ihogy a íastiszták röpiratokkal 
árasztják el az országot, a Stojadino- 
vic-kormány eillen törnek, és puccsra 
készülnek. A lap megállapítja azt is, 
hogy a körlevél a JNS vezéreitől szár
mazik.

Természetes, hogy az országos moz
golódás Vajdaságban is hullámokat 
vert. Július végén, vagy augusztus ele
jén Szabadkára utazott Milankov tar
tományi párttitkár, hogy tanácskozzon 
Kizurékkal, és főiméibe, mi minden is 
történt már a mozgalom szervezése te



rén. Először Kizur lakására ment, de 
mert nem találta otthon, elment a 
munkásotthoniba, s ott rá is akadt He
gedűs társaságában. A népfront kérdé
séről beszélgetvén, Kizur azt javasolta, 
hogy tárgyaljanak Jakša Damjanovval 
is, mire mind a hárman felkeresték la
kásán Damjanovot. Az ügyvéd bele is 
egyezett, hogy hajlandó Kizur ékkai 
együttműködni az egységes munkáspárt 
és a népfront megteremtése érdekében.

Ugyanekkor, -a bunyevácok emlék
ünnepével szinte párhuzamosan, egy 
másik akció is volt Szabadkán. Augusz
tus 20-án este 8 órakor ugyanis béke
gyűlést tartottak a Zágrábi utcai mun
kásotthonban. Ezt a gyűlést a szakkö
zi bizottság kulturális osztálya hívta 
össze. A Napló augusztus 19-i számá
ban ismertette a szétküldött meghívó
kat, amelyeket a béke barátaihoz in
téztek a szervezők. Ezzel kapcsolatban 
a következőket írta:

»A  meghívó rámutat arra, hogy a 
világ feje felett vésztjósló fellegek go
molyognak. A földműveseknek, a pol
gárságnak és a munkásságnak össze 
kell fognia, hogy a háborús veszedel
met elhárítsák. Fasisztaellenes frontba 
kell tömörülni, a széles néprétegeknek 
is meg kell mozdulniokt mert csak így 
lehet legyőzni a háború rémét«.

Ez a megszövegezés is a népfront 
programjának nyilvánvaló szavakba 
foglalása. A békegyűlést teihát nyugod
tan a népfront megteremtése érdeké
ben tett további erőfeszítések szerves 
részének tekinthetjük. Amikor tehát



megjelentek az első arra vonatkozó hí
rek, hogy kiírják a községi választá
sokat, egészen természetes és magától 
értetődő volt, hogy Kizur és Hegedűs 
úgy vélték, a szakszervezet keretéiben 
széles körű tevékenységet kell kezde
ményeznie annak érdekében, hogy az 
egyesült ellenzékkel együtt lépjenek fel 
a választási küzdelmekben. Jakša Dam- 
janovtól ígéretet is kaptak, hogy majd 
közbenjár dr. Duda BoSkoViónál és az 
egyesült ellenzék más ismert vezetői
nél, .hogy meg lelhessen teremteni ezt 
az együttműködést a választásokon. 
Ügy tervezték, ihogy ezzel kapcsolatban 
összehívják a Népszava terjesztőinek 
értekezletét, akik a munkásmozgalom 
befolyásos személyiségei, az értekezlet
re azonban mégsem került sor. Ellen
ben Hegedűs Kizur megbízásából eluta
zott Kumaneba és Petrovgradba, hogy 
a tartományi pártbizottság vezetőinek 
beszámoljon a Jakáa Damjanovval foly
tatott további megbeszélésekről.

Még augusztusban történt az is, 
hogy Kizur, Hegedűs, valamint Ninko- 
vié megállapodtak abban, hogy akció- 
bizottságot választanak <a községi vá
lasztásokra. Ebbe az akcióbizottságba 
hármójukon kívül bekerült még Ber
kes Péter, Kozma Gyula, Bogár János 
és a szakszervezet még egy embere, 
azonkívül Damjanovot is meghívták, 
hogy vegyen részt a munkában. Nin- 
ković azonban nem sokáig maradt meg 
ebben az akcióbizottságban. Ugyanis 
éppen ekkoriban történt, hogy nem tu
dott elszámolni a zombori Lazar Plav-



siótól úti és egyéb költségek céljaira 
kapott pénzzel, azonkívül a munkás
kamara bizonyos pénzei is eltűntek a 
kezén, s éppen ezzel kapcsolatban még 
az a vád is felmerült ellene, hogy rend
őrségi besúgó, úgyhogy a mozgalom ve
zetői közölték vele: legjobb, ha el
hagyja Szabadkát, mert lejáratta ma
gát a munkások eflőtt.

» . .. SORSDÖNTŐ ÜTKÖZETEK 
LESZNEK«

Ninkovié ügye azonban egészen elho
mályosodott a községi választások előtt 
kialakult mozgalmas helyzetben. Igaz, 
mint a Népszava írja szeptember 6-i 
számában, »A  munkásság és a községi 
választások« című cikkében, »az első 
pillanatban nem is tulajdonítottunk 
ezeknek a községi választásoknak na
gyobb jelentőséget, de most már hatá
rozottan látjuk sorsdöntő jellegét.«

A Népszavának ez a cikke annyira 
jellemző ezekre a napokra és a párt 
törekvéseire is, hogy érdemes belőle 
hosszabban is idézni. Íme tehát:

»Amiként az egész világon, úgy ná
lunk is a mai társadalom határozott 
kettéválása érezhető. Két — életérde
keiben teljesen ellentétes — politikai 
csoportosulást kristályosít ki a mai 
adottság parancsszava. Az egyik oldal
ra: a nemzeti uralomra és elnyomásra, 
szociális és gazdasági kizsákmányolás
ra, a diadalmaskodó korrupcióra, míg



a másik oldalra: a széles néprétegek 
szabadságjogaiért, békéért, kenyérért és 
munkáért küzdők tábora csapódnak át.

Ezek a választások sorsdöntő ütkö
zetek lesznek!«

A mondatszerkesztés 'ugyan hibás, 
az is lehet, hogy sajtóhiba is van ben
ne, de a lényeg egészen világos. Amint
hogy egészen világos a további szö
veg is:

» . .. szoros együttműködést kell te
remteni minden becsületesen dolgozni 
és haladni akaró demokratikus elemek, 
csoportok és esetleges pártalakulatok 
között, akik megértve a súlyos idők pa
rancsszavát, hajlandók minden egyéni, 
párti és osztály érdeket a közös jóért: 
a nép boldogulásáért, szóval a becsü
letesen dolgozó demokráciáért a jelen 
pillanatban háttérbe szorítani, s közös 
zászló alá tömörülve, felvenni a döntő 
harcot egyrészről a közös ellenfél: a 
jobboldali fasizmus ellen, amely fasiz
musnak célja, hogy a legszélesebb dol
gozó és alkotó néprétegeket kátyúba 
akadt szekere elé ostorhegyesnek be
foghassa, másrészről pedig a saját so
rainkban esetleg jelentkező széthúzás 
és egyenetlenség ellen, amely egyedül 
adná meg ellenfelünknek azt a lehető
séget, hogy a választásokkal lehenge
reljen bennünket, s így embertelen cél
jait 'megvalósíthassa.«

És a továbbiakban:
»E  választási győzelem legfontosabb 

szükségessége a községi politika egysé
ges megoldása, és helyes menetének 
feltétlen biztosítása«.



És még később:
»A  munkásosztálynak joga, érdeke 

és kötelessége, hogy ennek választási 
harcnak a legaktívabb katonája legyen, 
mert a munkásosztály az az erő, amely
nek éppen gazdasági és társadalmi 
helyzeténél fogva e választási küzde
lemben is feltétlen az élen kell lenni, 
és harcolni mindazok ellen, akik a leg
elemibb emberi jogokat: a szabadságot, 
a haladást, a kenyeret és munkát láb
bal akarják tiporni.«

És végül:
» . . .  a munkásosztály mindent el fog 

követni, hogy létrejöhessen és megva
lósulhasson egy e g y s é g e s  és k ö 
zös korrúmunális program, és hogy a 
megvalósítandó községi képviselők je
lölésénél a legdemokratikusabb politi
kával, legelsősorban a parasztság, kis
iparosság, a kiskereskedők érdekei és 
követelései jöjjenek számításba, és 
csakis olyan személyek jelöltessenek, 
akik bírják a széles néprétegek legtel
jesebb bizalmát. Magára vállalja és kö
telezi magát arra, hogy az elkövetkező 
községi választások előkészítésénél, 
megszervezésénél, propagálásánál a 
munka oroszlánrészét elvégzi és végre
hajtja.«

íme, a népf rontprogram! Igaz, a lap 
nem igazi újság, inkább csak mozga
lom, a szerkesztőségben nincsenek új
ságírók, ihanem egyszerű munkásembe
rek, akik csak úgy mellékesen foglal
koznak lapszerkesztéssel, cikkírással, s 
ennélfogva a cikk nyelvezete is nehéz



kés, a mondat esetleg nyelvtanilag za
varos, de politikai szempontból tiszta 
és világos. A cikk ugyan nincs aláírva, 
de minthogy tudjuk, hogy Kizur István 
a háttérben milyen szerepet töltött be 
a szerkesztőséiben, és ismerjük a nép
front létrehozásával kapcsolatos tevé
kenységét is, nyilvánvaló, hogy a cikk 
megszövegezői között ő is ott volt.

» . .. A KISEBBSÉGEK
MEGNYERÉSÉN FÁRADOZNAK«

Persze nem csupán a kommunista 
párt, még csak nem is csupán az el
lenzék, hanem a kormánypárt ás nagy 
erőfeszítéseket tett annak érdekében, 
hogy a választók tömegeit megnyerje a 
maga számára. És a választók tömegei
ben természetszerűen (benne voltak az 
országban élő nemzeti kisebbségek is. 
A kormánynak ezt a törekvését tanú
sítja a Napló 1936. október 15-i számá
ban megjelent híradás is, amely sze
rint:

»A  községi választások előkészíté
sével kapcsolatban folyamatban vannak 
a tárgyalások a nemzeti kisebbségek 
vezetőivel. A kisebbségeket a radikális 
munkaközösség is igyekszik magának 
megnyerni. Az eddigi tárgyalások so
rán megállapították a támogatás elő
feltételeit valamennyi kisebbségi cso
port részéről, és most az együttműkö
dés részleteit kell kidolgozni. Az ellen
zéki pártok hasonlóképpen a kisebbsé
gek megnyerésén fáradoznak.«



Két nap múlva pedig azt is közölte 
a Napló, hogy Milán Stqjadinovic mi
niszterelnöknél járt egy magyar kül
döttség, s ezzel kapcsolatban hírt ad 
arról, hoigy »Újra megnyitják a magyar 
kulturális egyesületeket!« A báni hiva
talba ugyanis leirat érkezett a kor
mánytól, amelyben felhatalmazza a 
bánShelyettest (Svetislav Rajié), hogy 
engedélyezze a dunabánsági magyar 
művelődési egyesületek alapítását és 
újranyitását. A felhatalmazás elvileg 
engedélyezi a petrovgradi magyar 'köz- 
művelődési egyesület és a szabadkai 
Népkör megnyitását.

írt továbbá a Napló arról is, hogy 
megszüntetik a néwegyelemzést (amely 
egyebek között azt jelentette, hogy nem 
magyar nevű tanuló nem járhatott ma
gyar iskolába még akkor sem, ha ma
gyar volt a nemzetisége), továbbá hogy 
a Magyar Párt is új életre kapott stb. 
stto. Mindez nyilvánvalóan tanúsítja, 
hogy a kormánynak itt Duna-bánság
ban a választások előtt igen nagy szük
sége volt a kisebbségekre. A  kormány 
tehát tanult az előző, 1933. évi válasz
tásokból. Akkor ugyanis a legtöbb 
helységben (Duna-bánságban több mint 
hétszáz község volt) csupán egy lista 
szerepelt a választásokon, a JNS-é, s 
éppen ezért a lakosság csak igen-igen 
gyenge érdeklődést mutatott a válasz
tások iránt, mert az egyetlen lista nem 
nyújtott semmiféle lehetőséget ar
ra, hogy a nép igazi akarata is meg
nyilatkozzék — mint alhogy azt a Nap
ló is leszögezi. Ezúttal nem helyi cső



portok, hanem országos pártok szere
peltek a választásokon, s — mint a 
Napló is megállapította — »előrelátha
tólag az egyesült ellenzék is a legtöbb 
községben harcba bocsátkozik.« Ezzel 
kapcsolatban a szabadkai napilap írt 
is az egyesült ellenzék szerbiai szárnya 
és a JRZ, azaz a kormánypárt közötti 
tárgyalásokról, arról azonban nem adott 
hírt, hogy Vajdaságban is széles körű 
tárgyalások folytak, de itt nem a kor
mánypárt tárgyalt az egyesült ellen
zékkel, hanem a munkásmozgalom kép
viselői.

Ebben a vajdasági mozgolódásban 
igen nagy szerepe volt Szabadkának és 
elsősorban Kizur Istvánnak. Ebben a 
kérdésben Lazar Milankov tartományi 
párttitkár több ízben is járt Szabad
kán Kizumál, s vele együtt tárgyalt 
Damjanowal. Meg is egyeztek abban, 
hogy Damjanov elutazik Belgrádba, 
hogy tárgyaljon Ljuba Radovanovidtyal, 
aki a népfront megteremtésére irányu
ló akció élén állt. Egy alkalommal pe
dig Újvidékről Szabadkára utazott Ki
zur Istvánhoz Jovan Rajković, a mun
káskamara titkára is, hogy a szocia
listák balszárnya nevében együttműkö
dést javasoljon a kommunistákkal. A 
tanácskozást a munkásotthonban tar
tották, és elhatározták, (hogy október 
25-ére Vajdaság területéről összehív
ják a kommunisták és a szocialisták 
képviselőit, hogy megbeszéljék a de
cember 6-i községi választásokon való 
együttes fellépést. A megállapodásról 
Kizur értesítette a zombori Lazar Plav-



šićot, és október 20-a körül egy vegy
tintával írott levelet küldött Milankov- 
nak is, melyben arra kérte, hogy ok
tóber 25-én reggel legyen Üjvidéken, 
mert ekkor tartják az értekezletet a 
szocialisták balszárnya és a kommunis
ták a .küszöbönálló községi választáso
kon való együttműködésről.

Ennek a levélnek az alapján Milan- 
kov Petrovgradból és Kikindáról is ki
jelöli; néhány embert, hogy vegyenek 
részt az október 25-i értekezleten, és 
elutazott ő maga is Újvidékre. Kizur 
már az állomáson várta, s együtt men
tek a munkáskamarába. Útközben az
tán elmondta neki, hogy Jakša Damja- 
nov a Králjica Marija szállodában van, 
s mert a munkáskamarába korán ér
keztek, úgyhogy még nem találtak ott 
senkit, fölkeresték Damjanovot. Éppen 
ott találták nála Duda Boákoviéot és 
az egyesült ellenzék vajdasági szárnyá
nak még néhány vezető emberét. A 
munkásosztálynak az egyesült ellenzék
kel való együttműködésiről beszélget
tek. Aztán Kizur és Milankov újra föl
kerekedtek, és elmentek a munkáska
marába. Bár a kamarások meglehető
sen sok nehézséget gördítettek a meg
egyezés elé, végül is sikerült elég jó 
együttműködési platformot teremteni 
Topaloviéékkal.

Újvidéken három napig tartottak a 
megbeszélések, s ezeken mintegy húsz 
kommunista és baloldali szociáldemok
rata vett részt. Kizur és Milankov ez 
alatt az ddő alatt Stevan Hladni újvé- 
déki szabómunkásnál kapott éjjeli szál



lást. Kizur egyébként később is kap
csolatiban maradt Hladnival, és novem
ber elején Hladni jött Szabadkára, 
hogy Kizurnak — Jalkša Damjanov uta
sításai alaipján — választási anyagot 
adjon át.

A háromnapos megbeszélések sike
resen zárultak. A megegyezés alapján 
választási kiáltványt is kiadtak, s ezt 
a munkásmozgalom halszámyia nevében 
többek között Kizur István is aláírta. 
Hadd idézzünk egy részt ebből a vá
lasztási kiáltványból, hiszien kifejezi 
azokat a törékvéseket, amelyek az ösz- 
szefogást létrdhoztá-k! íme:

»Annak tudatában, hogy a politikai 
felfogások ma nagyjában a demokrácia 
és a fasizmus frontjai között oszlanak 
meg, leszögezzük, hogy az egy önálló 
és független egészet képező munkás- 
osztály a demokratikus törekvéseket 
képviselő társadalmi rétegek mellett 
foglal állást. Ebből kiindulva, köteles
ségünk, hogy a községi választásokon 
a demokratikus polgári ellenzékkel 
együtt induljunk, azaz az egyesült el
lenzék vojvodinai szárnyával«.

A volt vajdasági kerület közös vá
lasztási bizottsága nevében tizenöt alá
írás pecsételi meg ezt a szerbhorvát és 
magyar nyelven sokszorosított kiált
ványt, s ezek között első Ihelyen áll a 
saját kezű aláírás: Kizur István. A 
kommunisták közül az aláírások között 
találjuk még az újvidéki Iván Raduáin 
és Radivoj Cirpanov, a zombori Lazar 
Plavšić és a kilkindai Ddbrivoj Jovičin 
nevét is.



VAJDASÁGIAK, DECEMBER 6-ÁN 
TELJESÍTSÉTEK 

KÖTELESSÉGETEKET!

Amikor megszületett a kommunis
ták és a szocialisták közötti megegye
zés, már tovább lelhetett menni egy lé
péssel: közösen tárgyalni az egyesült 
ellenzék vajdasági szárnyával. De Ihát 
kikből is állt voltaképpen ez az egye
sült ellenzék? A legtöbb ember emlé
kezetében minden bizonnyal elsősorban 
Mafcek parasztpártja maradt meg. 
Ezenkívül azonban ott volt ezeíkben az 
egyesült sorokban a parasztdemokrata 
koalíció, a független demokraták párt
ja, a földművespárt mindkét szárnya, 
és ott voltak Djuba Davidović demok
ratái is.

Nos, ennek az egyesült ellenzéknek 
vajdasági szárnyával is Újvidéken foly
tak le a megbeszélések az említett há
rom nap alatt. Ezek a tárgyalások a 
Kraljica Marija szálloda különtermé
ben zajlottak le, és jelen volt Duda 
Bošković, valamint dr. Nagy Iván is. 
Ez az utóbbi ugyan sokat akadékosko
dott, de azért végül is létrejött a meg
egyezés. És a megállapodás alapján 
megszületett a községi választásokkal 
kapcsolatban a demokrácia élharcosai
hoz intézett felhívás is. Hadd idézzük 
ezt teljes egészében! íme:

» V a j d a s á g i a k !

Nehéz gazdasági és politikai körül- 
mények között felhívtak bennünket,



hogy ez évi december 6-án juttassuk 
kifejezésre szentesített demokratikus 
elveinket a küszöbönálló községi vá
lasztásokon. Mi elvállaljuk, hogy a leg
súlyosabb politikai reakció alatt is nyílt 
szavazással tanúsítsuk megingathatat- 
lanságunkat és eltökéltségünket elveink 
hirdetésében. Minden nehézség ellené
re kiállunk az egész nyilvánosság szí
ne elé, ezúttal is a demokrácia erős 
frontjában tömörülve.

A község feladatai számunkra min
dig hatalmas jelentőségűek voltak a pol
gárok érdekei szempontjából. Ezért ez
úttal is Emberfeletti erőfeszítéseket te
szünk, hogy a községben teljes befo
lyásra tegyünk szert, és úgy teljesít
sük a község feladatait, ahogyan azt a 
polgárok hatalmas többségének érde
kei megkívánják. A jól vezetett köz
ségek útján pedig nagy hatással lehe
tünk az egész országban a rend de
mokratikus megszervezésére.

Minden nehézség ellenére, hogy a 
nép demokratikus beállítottságú kép
viselői latba vessék erejüket azért, hogy 
befolyást és hatalmat szerezzenek a 
községekben, felhasználjuk ezt is, mint 
a legminimálisabb lehetőséget, hogy 
nyilvánosan kimondjuk: hogy a közsé
gi választásokon is döntő jelentőségű, 
hogy minden demokratikus beállított- 
ságú polgár, tekintet nélkül szűkebb 
párt-politikai hovatartozására, tömö
rüljön, és együttes fellépéssel szálljon 
szembe az uralkodó politikai reakció
val és a fasiszta demagógokkal. Az or
szág ilyen helyzete megköveteli, hogy



a demokratikus beállítottságú politikai 
ellenzéki csoportok kiküszöböljék egy
más közül mindazt, ami gyengíthetné 
őket, és hogy feladatként tartsák ma
guk előtt a politikai szabadságok és a 
demokrácia kivívásának mozzanatait. 
Ennek a törekvésnek teljes mértékben 
kifejezésre kell jutnia ezeken a köz
ségi választásokon is a közös jelölőlis
tával való egységes fellépéssel.

Mint az igazi demokráciáért harco
ló politikai csoportok képviselői, ezzel 
a felhívással fordulunk a demokrácia 
és a népi szabadságok minden barát
jához, hogy a december 6-i községi vá
lasztásokon egységes fellépéssel és a 
közös jelölőlistára való együttes szava
zással tegyenek eleget határozottan pol
gári kötelességüknek.

Vajdaságiak, december 6-án telje
sítsétek kötelességeteket!

Dr. Hadnadevt Damjanov Jakša, Pe- 
tar Rajkovié, Kizur István, A. Kozin- 
skit Radušin Ivant dr. Nagy Iván, dr. 
Duda Bošković, dr.Ilija Ivačković, dr. 
Stevan Purkovié, dr. Milán Kostié, dr. 
Sarko Jakšić, dr. Gaja Stanković, dr. 
Rajkó Dermanovict ifj. dr. Kosta Ha
déi ügyvéd, Milorad Sazdanié, Stojan 
Brankovié, dr. Pummer Sándor, dr. 
Jankó Bulik, Spasa Blagojević.«

Persze, meglehetősen tarka társaság, 
amelyben Kizur István is, de dr. Nagy 
Iván is jelen lőhet egyszerre, de hát 
ebben az esetben a kommunista párt 
nem az együt téjpíbést tartatta szem 
előtt, hiamem a népellenes rezsim együt
tes rombolását. Erre pedig az ilyen ve
gyes szövetség is jó lehet.



Az újvidéki Tartományi Történelmi 
Levéltár anyagában ezenkívül is talá
lunk még a népfront célkitűzéseire és 
feladataira vonatkozó iratokat. Az egyik 
irat, mely az antifasiszta népfront plat
formját örökíti meg, leszögezd, hogy 
a népfront harcol a fasiszta Jevtió-par- 
lam-ent feloszlatásáért és a szabad vá
lasztásokért; a sajtó, a gyülekezés és a 
szervezkedés szabadságáért; a munkás- 
harcosak üldözésének megszüntetéséért; 
az államvédelmi törvény eltörléséért, a 
Szovj-etországgal való szövetségért; a 
munkások munkalehetőségéért és na
gyobb dara;b kenyeréért; a paraszti nép 
jobb életéért; a kisiparosiak és kiske
reskedők védelméért; Jugoszlávia min
den népének egyenjogúságáért és sza
badságáért. A platform ismertetése 
ezekkel a szavakkal zárul: »Fizessenek 
a gazdagok!«

Egy másik irat, egy dőlt betűs író
géppel írt, magyar nyelvű szöveg fel
veti a kérdést: »M it tegyünk a községi 
választások érdekében?« S aztán egye
bek között így adja meg a kérdésre a 
választ: »Alakítsunk meg tisztán ipari 
és földmunkásokból, kisiparosokból és 
kiskereskedőkből egy akciós bizottsá
got. Ennek az akciós bizottságnak a fel
adata a választásokat úgy előkészíteni, 
hogy teljesen a dolgozó tömegek biztos 
győzelmével végződjenek.« Az utasítás 
ezekkel a szavakkal zárul: »Éljen a 
dolgozók blokkja!«

A megállapodás után — mint már 
említettem is — az újvidéki Stevan 
Hladni — Jakša Damjanov utasítása



alapján — nagyobb mennyiségű válasz
tási anyagot hozott Szabadkára Kizur 
Istvánnak, s az ő irányításával került 
szétosztásra nem csupán Szabadkán, 
hanem a környéken is. Kizur például 
október végén, vagy november elején 
egy napon behívatta a szakszervezetbe 
Franjo Vajmic-Zvakát, összecsomagolt 
számára egy halom anyagot a kommu
nisták, a szocialisták és az egyesült el
lenzék megegyezésére vonatkozó kiált
ványokból és egyéb iratokból, s azt 
mondta, hogy ezt a csomagot el kell 
vinni Törökbecsére, és ott átadni Bog
dán Teodosin kereskedősegédnek, aki 
a Radničk/a utca 2. szám alatt lakik. 
Vojnic aztán Kluskovićot jelölte ki er
re a futárszolgálatra.

Kizur tehát igen komolyan vette a 
választásokon való együttes fellépésre 
vonatkozó határozatot. Mire azonban a 
választásokra került volna sor, már 
szétoszlott ez a rövid életű népfront- 
bu'borék. Egyrészt ugyanis Maéekék 
felszólították dr. Nagy Ivánt és vajda
sági társait, hogy lépjenek ki a nép
frontból. Ez aztán újabb súrlódásokhoz 
vezetett. A kegyelemdöfést a Vajdaság- 
szerte megindult letartóztatások adták 
meg. 1936 novemberében ugyanis a 350 
vajdasági párttag közül 123-at letar
tóztattak. A  nagyarányú lebukások nyo
mán a kommunista párt sorai felbom
lottak, a szociáldemokraták pedig meg
hátráltak. így aztán az újvidéki meg
állapodás végül semmiféle alapul sem 
szolgált a választásokon való együttes 

223 fellépésre. Sőt a választások után or-



szágszerte teljesen széthullott a nép
front, mert a (polgári pártok visszavo
nultak, s ezek után az egységes mun
káspárt megalakítása maradt fenn mint 
halvány lehetőség. (Ekkor azonban már 
Kizur István újra fogházban volt. No
vember 28-án, alig néhány nappal a 
választások előtt tartóztatták le több 
más kommunistával és szimpatizánssal 
együtt.

KOMMUNISTA VAGYOK — 
MEGGYŐZŐDÉSBŐL

Ezek a lebukások tehát nem kor
látozódtak Szabadkára, sőt még csak 
nem is innen indultak ki, hanem Bá
nátiból, Kumaneból, Lazar Milankov, 
azaz a tartományi pártbizottság kör
nyezetéből. Lőrinc Péter így emlékszik 
meg erről Vándorlások című könyvé
ben:

»Milankov, a PK titkára lebuktatta 
egész Vajdaságot — ahogy azt Slavko 
(Srdanović — K.T. megjegyzése) mon
dogatta, egészen egy kis bánáti falusi 
tanítónőig, akinek bátorságán, hősies 
magatartásán fennakadt a lavina, mert 
tovább nem terjedt a titkári lista.«

Ennek a listának — és részben a 
régebbi priuszoknak az alapján jutott 
el a rendőrség Kizur Istvánig és a töb
bi szabadkai kommunistáig is. Kizur 
lakását mindjárt letartóztatásakor ala
posan átkutatták a mai Petőid utca 9. 
szám alartt, s a következő bűnjeleket 
találták: 1 »Za jedinstvo radničke kla-



se, za narodni front slobode« kezdetű 
röpiratot, 3 »Proletarijatu svih naroda 
grada i sela« kezdetű röpiratot, 1 an- 
kétlapot a ihorvát ifjúsággal, a békéről, 
5 körlevelet, 1 csomag levelet, 9 külön
böző brosúrát, 5 folyóiratot, 16 külön
féle könyvet, 3 bőröndöt.

A nyomozás annyira kiterjedt, hogy 
december 12-én 'házkutatást tartottak 
még a labdarúgó-alszövetség Karadžić 
utca 2. szám *alatti helyiségében is, s 
ez alkalommal egy Underwood márká
jú írógépet és egy sokszorosítógépet 
foglaltak le bűnjelként.

Maga Kizur a rendőrség előtt így 
vallott: __

»Kommunista vagyok meggyőződés
ből — 1932 óta. De nem voltam soha 
a párt tagja, s nem tekintem magam 
annak ma sem. Annak a környezetnek 
a 'hatására váltam kommunistává, 
amelyben több mint 15 hónapot töltöt
tem, miközben ihárom ízben vizsgálati 
fogságban voltam.«

Később, amikor már elítélése után 
a mitrovicai fegyházba került, s ott a 
pártbizottság előtt számot kellett adnia 
a rendőrség és a bíróság előtti visel
kedéséről (mint minden elítélt kommu
nistának!), elmondta: erkölcsileg na
gyon letörte, amikor látta, hogy a rend
őrség mi mindent tud az előzőleg le
tartóztatottak vallomásaiból. »Amikor 
láttam, hogy általános a lebukás, úgy 
véltem, nincs értelme tagadni, mert 
minden bebizonyosodott. Arra a kér
désre, hogy kitől kaptam az anyagot, 
azt feleltem, hogy Đorđe Mitrovictól,



akiről tudtam, hogy meghalt. Vertek, 
hogy elismerjem, Belgrádból is ikaptam 
anyagot, de semmit sem ismertem be. 
Néhány nappal később Hegedűsről kér
deztek. Beismertem, hogy vele és Mi- 
lankovval tárgyaltam a községi válasz
tásokról, de azt mondtam, 'hogy illegá
lis munkáról nem volt szó. Mitrovicról 
azt mondtam, hogy 1935-hen ismertem 
meg egy Josip nevű társam útján Zág
rábban.«

Nyolc napig verték, olyan kegyetle
nül és kíméletlenül, hogy — mint már 
megemlékeztem róla az 1934. évi letar
tóztatások ka(pcsán — súlyosan meg
rongálódott a szíve, valamint egyik sze
me is. S bár a sok előző 'beismerő val
lomás miatt morálisan letört, nem is
merte ibe, ‘hogy neki kellett Szabadkán 
megszerveznie a pártot. És nem árulta 
el azt sem, hogy ki küldte el Szabad
kára a mitrovicai foglyok levelét, ame
lyet később Lengyel fényképész segít
ségével sokszorosítottak. »Ezzel bizo
nyítottam be magam előtt, hogy ki le
het bírni a verést« — mondta. És e 
bátor magatartása ellenére mégis így 
vallott a pártbizottság előtt a rendőr
ség előtti viselkedéséről: »Ügy vélem, 
hogy a rendőrség előtti magatartásom 
nemcsak hiba, hanem bűn, mégpedig 
súlyos bűn, mert hát nem először vol
tam a rendőrségen. Ügy gondolom, hogy 
a bíróság előtti magatartásom ás hiibás 
volt.«

Ezt az önmagát elítélő vallomását 
arra alapozta, hogy a rendőrség előtt 
rávallott egy-két társára, Béla Kričko-



vićra, Šujićra, Bogárra és Lengyel 
fényképészre. Pedig az elhangzott íté
letek alapján igen jól tudjuk, hogy pél
dául Bagárt, Lengyel fényképészt nem 
is állították bíróság elé, és Béla Krič- 
kavić is csupán fél évet kapott. Kizur 
István önvádija tehát legalább is eltú
lozott egy kicsit. Annál is inkább, mert 
vizsgálati fogsága idején ds nem egy
szer tanúságot tett karakán magatartá
sáról, s az iránta tanúsított bizalmat 
juttatta kifejezésre az is, -hogy — mint 
Céda 2:v.kovic újvidéki szabómunkás 
visszaemlékezik rá — 'amikor a sza
badkai fogházban kialakult az a véle
mény, hogy valami vezetőséget kellene 
szervezni, €ibbe a vezetőséigbe Kizur 
Istvánt, Uiglješa Terzint és Céda 2iv- 
kovicot választották be.

A letartóztatottak jó része Szabad
kára került. Ebben a fogházban azon
ban nem volt túlságosan bőséges a hely 
a sok letartóztatott számára. Kizur Ist
ván előbb magánzárkába jutott. Mint 
azonban öccse, András visszaemlékezik 
rá, kérte az államvédelmi bíróság vizs- 
gálóbíráját, bizonyos Farkaš nevű hor- 
vát embert, hogy ha már egyesben kell 
is lennie, legalább vele lelhessen öccse 
is. A vizsgálóbíró átnézte a jegyzőköny
veket, s mert látta, hogy a két testvér 
egymással kapcsolatos ügyei már tisz
tázva vannak, engedélyezte az egybe- 
költözést. így a továbbiakban kettesben 
tölthették a hosszú napokat. Kizur Ist
ván azonban nem bizonyult közlékeny
nek a párt ügyeit illetően. Általában 
csupán hazai dolgokról beszélgettek, a



mozgalom ügyeit kerülték. Bár csak 
ketten voltak egy kis cellában, mégsem 
voltak egészen elvágva a világtól. A 
szabadoson, azaz a nem politikai tett 
miatt elítélt takarító foglyon keresztül 
sikerült kapcsolatot teremteniük tár
saikkal. A  szemétben, a szalma, vagy 
egyéb alkalmas anyag közé elrejtettek 
egy-egy kis cédulát, s az ember már 
tudta, hova, melyik cellába kell aztán 
vinnie. Kiziur András ugyan nem em
lékszik arra, hogy kivel is tartották 
fenn ily módon a kapcsolatot, de azt 
tudja, hogy itt volt, a szabadkai fog
házban Lazar Plavsió, Cirpanov és más 
ismert vajdasági forradalmárok is.

Volt ezenkívül bizonyos kapcsolat a 
külvilággal is, éspedig egy Đurić nevű 
börtönőr útján. A közvetítő az öreg 
Bayer boilbély volt, akinek ott volt üz
lete a mai Makszim Gorkij utcán, a 
törvényszék és a Senoe utca között. Ez 
a Bayer volt a fogház borbélya. Így 
Đunić fogházőr, valamint Bayer és se
gédei közvetítésével egyrészt a foglyok 
tájékoztathatták sorsukról a munkás
otthonbeli elvtársakat, másrészt pedig 
üzeneteket is kaphattak tőlük. Ez kü
lönösen a későbbi sztrájkok idején bi
zonyult haisznosnak.

KÉT ÉHSÉGSZTRÁJK 
ÉS EGY TÜNTETÉS

A szabadkai foglházban való tartóz
kodás idején ugyanis két éhségsztrájk 
és egy május elsejei tüntetés is lezaj-



lőtt a foglyok között. Az emlékek per
sze már meglehetősen zavarosak, egyik 
ember erre emlékszik, a másik arra, 
s a többféle emlékből kell rekonstruál
ni az eseményeket.

Az egyik emlékezés szerint nem sok
kal a letartóztatás után, a zrenjanini 
foglyok megérkezése utáni napon, K i
zur Istvánt megbüntették valamiért, és 
ezért megvonták tőle a szokásos napi 
sétát. A séta ott folyt le <a fogfházud- 
varon. Kettesével haladtak egymás 
után a foglyok: két politikai, aztán két 
bűnöző, és így felváltva. Kizur István
tól azonban erre a napra eltiltották 
még ezt a némán, minden beszédbe ele
gyedés nélkül lebonyolítható rövid sé
tát is. Amikor a többiek kivonultak a 
celláiból, Hegedűs észrevette, hogy Ki
zur hiányzik, és megkérdezte:

— Mi van Kizurral?
A fogházigazgató azt válaszolta:
— Nem akar sétálni.
Megihallotta ezt Kizur István is, és

kiszólt a cellából:
— Az ám, mert nem akar engedni. 

Megbüntetett.
Erre az újvidéki Céda Zivkovié ki

lépett a sorból, és elkiáltotta magát:
— Elvtársak!
Minden fogoly automatikusan meg

állt, és minden fej feléje fordult.
— Elv társak! Ezt nem tűrhetjük!
És a foglyok megálltak kint az ud

varon, és nem voltak hajlandók to
vább indulni, míg Kizur is le nem megy 
közéjük. A középen álló őrök megza
varodtak. Az igazgató rájuk kiáltott,



hogy töltsék csőre fegyverüket. Az 
egyik -őr el is sütötte a (puskát. Ezután 
a foglyok séta helyett visszamentek a 
cellába. Hosszabb alkudozás követke
zett a foglházigazgató és a foglyok kö
zött, s a vége az lett, hogy a foglyok 
kikiáltották iaz éhségsztrájkot. Mint K i
zur András visszaemlékszik rá, Konjo- 
vié, a zágrábi erdészeti fakultás hall
gatója, kapta a megbízást, hogy a fog
lyok nevében tárgyaljon a fogház ve
zetőségével, s ő adja meg a jelt a 
sztrájk kezdetére és aztán a befejezé
sére ős. A vége az lett, hogy -azt a .bör
tönőrt, aki elsütötte a puskát, áthe
lyezték.

A másik éhségsztrájk 1937. áprili
sának vége felé robbant ki — szintén 
a cellákon belüli levelezés alapján. En
nek a sztrájknak az volt a legfőbb oka, 
hogy a foglházigazgató — valami régi- 
vágású tisztviselőember — a látogatá
sok alkalmával csupán azt engedélyez
te, hogy szerblhorvát nyelven beszélget
hessenek ia foglyok, s azt is csak egé
szen rövid ideig. A másik ok az volt, 
hogy a fogházőrök a kapott utasítások 
értelmében nem vették át a foglyok 
számára hozott ételt és fehérneműt, ha
nem azzal a kifogással utasították el a 
hozzátartozókat, hogy a keresett fogoly 
nincs 'itt, máisíhová Vitték.

Akkor -aztán újra kitört a sztrájk. 
A foglyok három, vagy négy napig nem 
fogadták el a kapott ételt, és nem fo
gyasztottak a hazulról kapott elemó- 
zsiából sem, bár volt tartalék az ab
lakban. Az éhségsztrájkról Bayer bor



bély útján ipersze tudomást szerzett a 
külvilág is. Tomo Hristić, a törvény
szék és a fogház bíró-ellenőre 'hiába 
igyekezett meggyőzni az embereket, 
hogy fogadják el az ételt, senki sem 
volt hajlandó megtörni a sztrájkot. A  
kikindai Uglješa Tenzin és a szabad
kai .Kizur István akolója — ők álltak 
a sztrájk hátterében — végül is siker
rel járt, mert Konjovic tárgyalásai 
eredményre vezettek. Akkor aztán ki
áltása végigzúgott a cellák között, hogy 
a fogházigazgatóság elfogadta a felté
teleket, s ezzel véget ért a sztrájk.

Mit is nyertek a foglyok ezzel a há
rom-négy napi, önként vállalt éhezés
sel? Először is: a legközelebbi látoga
tások alkalmával az igazgató már egy
általán nem volt jelen, hanem helyette 
Torna Hristié bíró jelent meg. Minden
ki beszélhetett a maga anyanyelvén, és 
a látogatás nemcsak három, hanem tíz 
percág tarthatott. A sztrájkot követő 
időben a sajtót is akadálytalanul meg
kapták a vizsgálati foglyok, s ez igen 
nagy dolog volt, mert hiszen akkorjá- 
ban sok, őket érdeklő olvasnivaló volt 
a lapokban, kezdve a spanyol polgár- 
háború eseményeitől az ország más ré
szeiben történt letartóztatásokig (Adžija 
és társai). Az újságokon kívül még 
könyveket is kaphattak. Teljes volt hát 
a győzelem.

De e két sztrájkon kívül meg kell 
még emlékezni 1937. május első nap
jának tüntetésszerű megünnepléséről is. 
Mint Kizur András visszaemlékezik rá, 
séta után, amikor a foglyok visszatér-



tek cellájukba, megint csak az imént 
említett Konjović kiáltása zengett vé
gig a folyosón.

— Megünnepeljük május elsejét!
És abban a pillanatban mindenfe

lől felhangzottak az internacionálé 
hangjai. Zengett az egész hatalmas 
csarnok. A ipolitikai foglyok ugyan 
nem voltak egymás melletti cellákban, 
hanem egy [politikai foglyokkal teli cel
la után egy bűnözőkkel teli cella kö
vetkezett, ez azonban nem volt aka
dály, sőt még a nem politikaiak is be
kapcsolódtak az éneklésbe. A fogház
őrök között megint zűrzavar keletke
zett. Nem tudtak mit csinálni, csak fut
kostak a cellák előtt, és egyre azt ki
áltozták:

— Csend!... Csend legyen!...
De nem lett csend mindaddig, míg 

az internacionálé utolsó hangjai is el 
nem 'haltak a foglyok ajkán. A fogház- 
falak közé is (besugárzott május elseje 
szelleme.

PIROS TULIPÁN A GOMBLYUKBAN

Elmondhatjuk hát, hogy a szabad
kai fogházban igen szervezett volt a 
politikai foglyok csoportja, s ez a szer
vezettség lehetővé tette sok kedvez
mény kivívását.

Említettem már, hogy Kizur István 
magánzárkába került, s (hogy kérésére 
aztán sikerült elérni, Ihogy mellé he
lyezzék Andrást is. Arról viszont már 232



egy eredeti irat tanúskodik a Tartomá
nyi Történelmi Levéltár anyagában, 
hogy Kizuréknak még ezt a miagánzár- 
kát is sikerült kicserélniük egy nagyobb 
cellára. Ugyanis Kizur Isbván azzal a 
kéréssel fordult a vizsgálóbíróhoz, hogy 
testvérével együtt helyezzék közös cel
lába Cirpanovval, Béla Kriékovictyal 
és Khiskoviótyal. Kérelmét 1937. ápri
lis 6-án, ceruzával irt folyamodó leve
lében így indokolta meg:

»Noha van bizonyos kapcsolatom 
Kriökoviétyál, de úgy gondolom, hogy 
mivel ezt beismertük a rendőrség és a 
vizsgálóbíró előtt is, ez nem lehet aka
dálya kérelmünknek.«

Kizur persze gondolt arra is, hogy 
a vizsgálóbíró mégis másképpen gon
dolja, ezért javasolt egy másik válto
zatot is, éspedig Trnić, Munćan, Fran- 
cuski és Plavšić társaságát, de ha ez 
sem megy, akkor esetleg egy másik 
közös cellát. Érvelését így fejezte be:

»Kérelmünk oka a következő: a sza
badkai törvényszék fogházában csak 
magánzárkák és gyűjtőszobák vannak, 
s mi ketten egy ilyen magánzárkában 
vagyunk, amelyben mindössze annyi 
hely van, hogy az ember megfordulhat, 
és szinte semmi több. Elgondolhatják 
önök is, hogy mennyi a térfogata egy 
ilyen cellának, amely egy ember szá
mára készült, nem pedig kettőére«.

Nos, a vizsgálóbíró ugyan jóváhagy
ta a cellacserét, de persze nem a kért 
elvtársakkal, hamem egy másik szobát 

233 jelölt ki, amelyben a két Kizur testvér



Vasa Jolictyal, Skibár Józseffel és Pe- 
tar Kontéval került össze.

A letartóztatottak mintegy négy hó
napot töltötték a szabadkai törvény
szék fogházában. Az államvédelmi bí
róság államügyészségének vezetője 1937. 
január 2-án adta át a szabadkai letar
tóztatottak névsorát a vizsgálóbírónak, 
s ekkor adták át őket a törvényszék 
fogházának is. Huszonnyolc név szere
pelt ezen a listán, s közöttük volt K i
zur István, Béla Kničković, Lengyel De
zső, Bogár János, Hegedűs József, K i
zur András, Géza Tikvicki, a Zágráb
ban letartóztatott Hedridh József, Got- 
teszmann Tibor és mások.

A foglyok közül Miloš Kaf aj lováé ot 
január 24-én szabadlábra (helyezték, 
mert tette elkövetésekor még nem töl
tötte be tizenhetedik életévét, tehát 
nem lelhetett felelősségre vonni. Ugyan
ekkor került szabadlábra Bogár János 
és Lengyel Dezső is, mert a sokszoro
sításon kívül semmi mást nem tudtak 
a terhűkre róni, a sokszorosítás pedig 
csupán kihágásnak minősült. És sza
badlábra került Marko Stojanović, to
vábbá Géza Tikvficki és Hedrich Jó
zsef is, és egyúttal beszüntették elle
nük a további eljárást, mert semmiféle 
bűncselekményt sem tudtak terhűkre 
írni.

Május folyamán vitték aztán a fog
lyokat Belgrádba, (hogy az államvédel
mi bíróság ítélkezzen felettük. Szabad
kai ra'boskodásuk idején persze megint 
csak nem feledkezett meg róluk a K i
zur család. Az édesanya, aki Elemér
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ről bejött Szabadkára ebben az időben
— mint Dévay Endre idézi a szavait 
riportjában — elmondta, hogy: »Na
ponta kilenc ebédet vittem fel a rend
őrségi fogdába, hogy mindannyiuknak 
legyen meleg étele«. És működött a 
Kizur-varroda is, ételt és virágot hord
va a fogház magányába, hogy ezzel is 
elviselhetőbbé tegye a foglyok életét. 
A kapott Virággal aortáin .kidíszítették a 
cella ablakát. Amikor pedig megtud
ták, hogy másnap kora reggel viszik 
őket Belgrádiba, piros tulipánt vittek be 
nekik a »hozzátartozók«, s a kora haj
nali órákban már ott várakoztak a 
fogház hátsó kapujánál, hogy még egy 
utolsó búcsúpillantást vethessenek az 
elhurcolt kedveseikre, férjre, vőle
gényre, ravaszsággal vállalt jegyesre, 
vagy nagybácsira, s olyan jólesett, ami
kor látták, hogy a fogházból az őrök 
között kivonuló foglyok gomblyukában 
ott várit a piros tulipán.

A vasúti fürdőház melletti lépcső
kön, éppen a fogház kapujával szem
ben vitték föl őket az állomás terüle
tére, és külön vagonokban helyezték el 
az összeláncolt foglyokat. A csendőrök 
csőre töltött puskával őrizték őket, s 
előre is kijelentették, hogy aki szökést 
kísérel meg, azt minden figyelmeztetés 
nélkül lelövik.

Hajnal volt, májusa hajnal... És 
lövésre készen őrködő csendőrök... És 
félig lefüggönyözött vonatablakok ...

Az utolsó ember, aki elbúcsúzott a 
foglyoktól, Joso Merković volt, a vas
úton dolgozó elvtárs, akinek sikerült el



kerülnie a lebukást. Amikor gyorsuló 
mozgással gördült ki a vonat az állo
másról, ő ott állt <a vasúti aluljáró kö
zelében, munkáját végezve, és ökölbe 
szorított kézzel, elvtársi köszöntéssel 
búcsúzott a vonat fogoly utasaitól.

Ütközben — mint Kizur András 
visszaemlékezik rá — még volt egy 
kis incidens egy csendőrrel.

— Külön, lefüggönyözött vagonban 
voltunk. Négyen egy láncra fűzve. Egy 
állomáson aztán — nem emlékszem 
már, 'hogy pontosan hol is, valamelyi
künk megpróbált kinézni az ablakon, 
az egyik csendőr erre puskatussal meg
ütötte. Azt nem tudom már, ki volt a 
megütött fogoly, de arra emlékszem, 
hogy az ütés után hatalmas lármát 
csaptunk. Jött is rögtön a tiszt, és til
takozásunkat hallva, igen komolyan 
rendre utasította a verekedő csendőrt.

KOMMUNISTÁK 
ÉS KÉMEK BÖRTÖNE

Belgrádban az Ada Ciganliján levő 
fogházat a kémek és kommunisták bör
tönévé rendezték be. Ott állt az udva
rán a bitófa is — elrettentő például 
azok számára, akik arra merészkedtek, 
hogy az állami rendszer biztonsága el
len szervezkedjenek. Ide, ebbe a bör
tönbe vitték a szabadkaiakat is.

Abban az időben éppen nagy áradás 
volt. 236



Gajdos—Gdtteszmamn Tibor egy ri
portjában így emlékszik viasza a Belg- 
rádba érkezésre:

»A  Száva megduzzadt áradata szeny- 
nyesen hömpölygött Belgrád alatt, 'és 
elárasztotta az Ada Ciganliját, vele 
együtt börtönünk földszintjét.

Az államvédelmi bíróság előtt hete
kig tartott a vajdasági kommunisták 
harminchatos lebukásának tárgyalása.

A rabszállító autóból csónakba száll
tunk, és a csónakokból egyenesen az 
emeleti cellákba léptünk.

Mikor elvonult az ár, a börtönud
var iszaptól, hulladéktól és elpusztult 
halak tetemének tömegétől bűzlött.«

Kizur András elmondta, hogy csak 
az első és második emeleten voltak 
foglyok, mert a földszint víz alatt állt.

— Reggel, mielőtt tárgyalásra vit
tek, összetákolt fahidakon mentünk ki 
az udvarba, hogy megmosakodjunk a 
Száva piszkos vizében. Május vége volt, 
és ágén meleg idő. Egyszer hirtelen 
gondoltam egy nagyot, és megfüröd- 
tem. Az őrök azt hitték, meg akarok 
szökni, és büntetésiből egyesbe akartak 
zárni. Társaim azonban föllázadtak: 
»Nem hagyjuk, hogy egyesbe vigyék a 
kis Kizurt!«. Végül is megúsztam. Nem 
tettek egyesbe.

Vizsgálati fogságiban nem jár koszt 
a raboknak. Ott Belgrádban csak ke
nyeret és vizet kaptak, más ételt saját 
pénzükből kellett beszerezni, és per
sze vitték Szabadkáról a hozzátartozók 
is. A beszerzést a foglyoktól kapott



pénzen az őrök végezték. Aztán teát 
főztek, konzerveket melegítettek fel, és 
hideg ételeket fogyasztottak.

Két hétig tartott a tárgyalás, amely
nek anyagát egy vaskos kötetben ta
láljuk a Tartományi Történelmi Levél
tár polcain, ezzel a megjelöléssel: »La
zar Milankov és társai pere«. A foglyo
kat csónakon vitték át a Száván Ču- 
karicára, onnan pedig a »Marica« szál
lította őket az államvédelmi bíróság 
épületébe. »Szörnyű meleg vo lt... A 
rosszullét környékezett a kocsiban« — 
emlékezik vissza Gotteszmann Tibor, 
aki ugyan már. nem tudja, hogy hol is 
volt pontosan az államvédelmi bíróság 
épülete, de arra emlékszik, hogy a bí
róság elnökének Kosijer volt a neve. 
Kizumé Hedrich Eta viszont úgy em
lékszik, hogy a London kávéháztól le
felé vezető utcában volt a bíróság épü
lete.

A bíróságon a vádlottak és a vé
delem is arra törekedtek, hogy úgy 
állítsák be az ügyet, mint választás 
előtti terrort. Amit lehetett, letagadtak, 
persze a bíróság nemigen hitte ezt a 
tagadást. Maga Milankov pedig egy ki
csit pózolva állt bírái elé, és harsány 
hangon kijelentette:

— Ezt a bíróságot én nem ismerem 
el, csak a pártbíróságot!

A bíró és az ügyvéd azonban lein
tették:

— Hagyja csak! Nem most kell hős- 
ködni.

A  védelem kitett magáért a tárgya
láson. A közönség, amelynek soraiban



— mint Gotteszmann Tibor emlékezik 
rá —, valahol a hátsó sorokban ott 
volt Žarko Zrenjanin-Uča is — egy 
bánáti elvtárs rokonaként szerepelve — 
mint megfigyelő, nagy érdeklődéssel 
kísérte az ügyvédek szavát. Dr. Iván 
Ribar, aki szintén a védők egyike volt, 
olyian védóbeszédet mondott, .hogy az 
akkori társadalom és rendszer elleni 
valóságos vádbeszéddé vált. Az elnök 
többször is félbe akarta szakítani, de 
ő erélyesen visszautasította a leintést, 
és végül is az elnök vonult vissza. Nagy 
tekintélye volt, és nem engedte magát 
rendre utasítani.

Dragoljub Jovanovié a bánáti szerb 
nemzetiségű, paraszt származású kom
munistákat védte. Ö is hatásos beszéd
ben mutatott rá, hogy kik is ülnek 
a vádlottak padján, külön is kiemelve 
például a tárgyaláson mezítláb megje
lenő 2arko Milankovot és társait, a 
bodslkoros, gyenge öltözékű embereket. 
Erre a szociális momentumra alapítot
ta egész védobeszidét.

És ki volt a többi védő?
Az államvédelmi bíróság által az 

ügyvédek részére küldött, a Tartományi 
Történelmi Levéltárban elfekvő idézé
sekből tudjuk, ihogy Jian Bulik újvidéki 
ügyvédet arról értesítették, hogy 1937. 
május 18-án reggel nyolc órakor lesz 
a főtárgyalás Lazar Milankov és tár
sai bűnügyében. Az idézésben a továb
biakban ez áll:

»Minthogy Vojnić Anton, Radušin 
Iván és Gajin Milán vádlottak önt vá- 

23£ lasztották védőügyvédjüknek, a bíróság



pedig a büntető perrendtartás 60. §-a ér
telmében hivatalból kinevezte Konjovié 
Stevan és Kizur István védőjévé, ezért 
felhívjuk, hogy jelenjen meg a tár
gyaláson.«

Kizur ugyan — mint szintén az ira
tokból látszik — Jakša Damjanovot 
kérte védőügyvédnek, öccsével, And
rással együtt, de azt már nem tudni, - 
hogy a bíróság miért nem teljesítette 
kérését. Elleniben Jakáa Damjanov véd
te a főtárgyaláson Lazar Plaváiéot, Ste- 
vian Šujićot, Veréb Zoltánt és Kizur 
Andrást — saját kérelmükre, és mint 
kirendelt védőügyvéd, Skibár Józsefet 
is.

A vádlottak is keményen tartották 
magukat a bíróság előtt, s ezt látván, 
a védőbeszédek elhangzása után, mi
közben az ítélet kihirdetésére vártak, 
egy nagybaj uszos csendőrőrmester meg
jegyezte:

— Ezek aztán emberek a talpukon!
De a bíróság nem volt tekintettel 

sem a védőügyvédek ékesszólására, 
sem pedig a vádlottaknak a csendőrök 
elismerését is kiváltó bátor kiállására 
(elvégre olyan emberek is a vádlottak 
padján ültek, miint Sava Munćan és 
Radovan Tmić, a későbbi néphősök!), 
hanem a zsarnokságra felépített rend
szer munkáselnyamó törvényeinek meg
felelően »őfelsége a király nevében« 
hozta meg ítéletét, s e törvények sze
rint például Kizur Istvánt is bűnösnek 
nyilvánította, mert 1. tagjia lett a kom
munista pártnak, 2. mert röpiratokat 
terjesztett, 3. mert továbbította a Zág- 240



rá'hból kapott füzeteket és röpiratokat. 
S mert az érvényben levő törvények 
bűnösnek minősítették, el is ítélték. Az 
államvédelmi bíróság 1937. november 
1-én értesítette a szabadkai törvény
széket az ítéletről, amelynek értelmé
ben Kizur Istvánt 3 évi fegyiházzal, Bé
la Kričkovićot 6 'hónapi szigorított fog
házzal, Franjo Vojnić Purčart másfél 
évi szigorított fogházzal, Mirko Klusko- 
vićot 1 évi szigorított fogházzal, Nyitrai 
Kálmánt és Girósz Zoltánt szintén egy
évi szigorított (fogházzal, Gotteszmann 
Tibort pedig másfél évi szigorított fog
házzal büntették. Ezenkívül még nincs 
ebben a listában Hegedűs József (2 
évet kapott), akit a jelek szerint in
kább zágrábinak tartott az államvédel
mi bíróság.

Mire azonban ez az értesítés meg
érkezett a szabadkai törvényszékre, Ki
zur István és .társai már rég a Srem- 
ska Mitrovica-i fegyiház foglyai voltak. 
Az ítélet elhangzása után a Glavnjaéá- 
ba vitték őket, ez volt a gyűjtőhely. 
Pár napot ott töltöttek, de már június 
elején Mitrovicára szállították vala
mennyiükét. Először a közönséges bű
nözők magánzárkáinak külön épületé
ben helyezték el az új foglyokat, de 
aztán néhány nap múlva — a már ré
gebben ottlevő -politikai elítéltek kö
vetelésére — áthelyezték őket az úgy
nevezett Mladička zgradába, amely va
lamikor a fiatalkorúak büntetőíntézete 
volt (innen a neve is: Ifjúsági Épület), 
s ezt alakították át a politikai elítél
tek számára.



TANULNI KELLETT,
SOKAT TANULNI

A mitrovicai fegyíház vöröstéglás 
épülete az évek folyamán <a munkás - 
mozgalom (harcosainak valóságos isko
lájává vált. Az újonnan érkező foglyok 
persze itt is magánzárkába kerültek 
először, de itt már régebb óta élt egy 
töfoib mint kétszáz főnyi kis közösség, 
amely a raboskodás napjaiban egyre 
szervezettebb, egyre erősebb lett. Itt 
már a magánzárkába is lehetett köny
veket becsemipészni, mert a fegyőrök 
jó része kezessé vált — részben pén
zért, részben pedig a foglyok iránt ta
núsított rokonszenvből.

Régebben három hónaplöt kellett az 
új foglyoknak magánzárkában tölteni- 
öik, de aztán sikerült kiharcolni, hogy 
ezt a három hónapot egy hónapra csök
kentsék. Így aztán már Kizurék is egy 
hónap után közös szobába kerültek. A 
szervezett élet már a fogadásukkor is 
megmutatkozott. Ennek a fogadásnak 
egyik lényeges pontja az volt, hogy egy 
elvtárs előadást tartott, és ismertette 
az újonnan jöttekkel a politikai csoport 
történetét, különösen kiemelve Petko 
Mileticnek, a fegyházi közösség vezé
rének személyét.

A  fogadás után kezdetét vette a 
szervezett f  egy házbeli élet. Mindenek
előtt maga a közösség osztotta be, hogy 
ki melyik szobába is kerül, aszerint, 
hogy milyen hosszú időt kellett ott töl
tenie, azaz hogy ennek megfelelően mi
lyen hosszú tanfolyamon vehetett részt. 242



Egy-egy szobában 15—20 ember volt. 
A  szervezett élethez tartozott az is, 
hogy még »csoposta« is működött a 
fegyháaban. Maguk a foglyok készítet
ték, késtsel, kanállal titokban egész kis 
alagútrendszert fúrva a falba. A szel
lőztető •berendezésnél indult ki, és be
hálózta a börbanfalákat. A  radiátorosö- 
veken kanállal jelezték, hogy posta van, 
s aztán spárgával húzták át az üzene
tet. A tájékoztatás rendszere is jól mű
ködött. A gőzfűtés alagútja az őrpa- 
rancsnok irodája alá vezetett. Ilyenfor
mán egy-egy kisebb termetű emlber el
juthatott az őnparancsnok irodájáig, és 
kiíhallgatJha’tta, hogy miről is beszélnek 
ott.

A szervezett élethez tartozott az is, 
hogy testvériesen megosztották egymás 
között a hazulról érkezett csomagokat. 
Az érkező csomag tulajdonképpen el 
sem jutott a címzett kezébe. A közös
ség nevében vették át, s aztán az elő
re megbeszélt rend szerint felosztották. 
Egyszer az egyik szoba kapta, aztán a 
másik, pontosan megállapított sorrend
ben.

— Néha azért megismertem édes
anyám mákos kalácsát, abból tudtam, 
hogy most éppen az én csomagomat 
esszük — meséli Gotteszmann Tibor.

A  fegyház — a maga durva elszi
geteltsége mellett — azért kellemes ta
lálkozásokat is hozott. Itt volt már ré
gebben több kedves szabadkai elvtárs, 
és itt volt Đuro Pucar is, aki annak 
idején a faluról érkező fiút kézen fog
va bevezette a munkásmozgalomba.



Hogy a világiból kiszakított Kizur Ist
ván hogyan is élte át ezt a találkozást, 
arról ihíven tanúskodik 1937. augusztus 
18-án feleségéhez írt levelének egy 
részlete:

» Pár szót a Pucarról is. ő  a régi 
természetesen. Rólad váló véleménye 
nem az. Az akarata és munkakedve az 
a régi, de a lényegében véve ő egészen 
mást vagy lehet, hogy akkor is ilyen 
volt, csak én nem értem rá megösmer- 
ni, azaz nem értünk rá. Mondhatom 
Neked, ő áll legközelebb hozzám a 200 
ember közül. Bár mindannyival na
gyon jó viszonyban vagyok. De ő az 
igazi testvér, aki mindig szívesen se
gít és tanáccsal lát el, ha szükségem 
van rá. A Lázó a leveled nem kapta 
meg. ő  benne van egy jó adag bürok
ratizmus (szabályokhoz ragaszkodó). A 
lényegében véve ő is a régi. Most már 
megyek aludni, mert hajnali fél öt van. 
Sok-sok szeretettel csókol a Te Pisti- 
kád«.

A Đuro Puoarral való találkozás 
persze csupán egy kis epizódja volt a 
mitrovicai életnek. Mert hát teljesen 
bele kellett illeszkedni a közösség éle
tébe. Kizur István — úgy emlékszik rá 
Szalai József, ki abban az időben már 
régii foglya volt a fegyfháznak — az ő 
szobájukba került. Az 5. számú szobá
ba. És az 5. szoba más lakóival együtt 
vett réstft az ősz felé megindított tan
folyamon is.

» . .. amikor fegyencruhába bújtat
ták és a magánzárkából a közös szo
bába került, nagy feladat várt rá, ép



pen úgy, mint mindannyiunkra: tanul
ni kellett, sokat tanulni. Éjjel és nap
pal írni, olvasni, másolni. . .

Nehéz kezével, fogékony, de rend
szeres tanuláshoz még nem szokott fe
jével küszködve vájta magát a nem ép
pen könnyű tananyagba. De csinálta, 
türelemmel és kitartással, mert ott a 
rácsok mögött ez volt az első számú 
pártfeladat.«

így ír Gotteszmann Tibor ezekről a 
napokról, amelyeket ő is megosztott K i
zur Istvánnal a mritrovicai börtönben. 
És tőle hallottam arról is, .hogy Kizur 
István azután .milyen súlyos válságon 
esett át itt a börtön falai között. Szin
te valóságos sébet kapott, amelyből 
aztán nem egykönnyen tudott kigyó
gyulni.

Petko Miletióről volt szó. Petko Mi
letióről, akit annak idején, 1931 decem
berében épipen Kizur István közremű
ködésével segítettek át Szabadkánál a 
határon, »hogy Magyarországon át eljut
hasson Bécsibe, a Központi Bizottság ér
tekezletére. Petko Miletióről, aki — mint 
már említettem — akkorjában vezér
alakja volt a mitrovicai ^egyházban a 
politikai foglyok közösségének.

Akkorjában — Tito hazatérésével — 
különösen erélyes harc indult a pártiban 
a frakciós széthúzás félszámolása érde
kében. És Petko Miletió ellen szintén 
felmerült a frakcióskodás vádja. 1937 
végén érkezett ezzel kapcsolatban az 
első levél, amely kérdésessé tette az 
addig (feddhetetlennek tartott fegyház- 
beli pártvezetőség, azaz Petko Miletió



és társad működésének helyességét. A 
vezetőség neon titkolhatta el ezekét <a 
leveleket a politikai foglyok előtt. Az 
egyik dolog, amit elítélt a Központi Bi
zottság, az a kalandos szökési terv volt, 
amelyet Peftko Miletić és társai szőt
tek. A másik vád az volt ellene, hogy 
fegyházból szabaduló emberednek olyan 
titkos megbízatásokat adott, hogy azok 
lényegében már nem is a pár.t, ‘hanem 
személyileg az ő katonái voltak. Ezeket 
a leveleket vagy Ćaća, vagy pedig T.T. 
írta alá, de mindkét aláírás mögött Ti
to rejtőzött.

MiLeticék persze elutasították a frak
cióalakítás vádját, azt azonban nem 
tudták meggátolni, hogy a foglyok kö
rében egyre inkább ellenük forduljon 
a közvélemény. Két és fél hónapig tar
tott ez a harc, s amikor kiderült az 
is, »hogy Petko Miletić már a rendőr
ség előtt is igen kifogásolhatóan visel
kedett, végül is felülkerekedett az 
egészséges áramlat, s a Központi Bi
zottság Moéa Pijadét nevezte ki meg
bízottjának Petko Miletić helyére.

Ez a két és fél hónapos íharc azon
ban nagy hatással volt Kizur Istvánra. 
Amikor Lazar (Milankov, a tartományi 
párttitkár kommunistáihoz egyáltalán 
nem méltó viselkedése után (a ^egy
házban egyébként ezért Milán kovát ha
ladéktalanul ki is záíták a pártból!) a 
fegyfház falai között újra azt kellett lát
nia, hogy poriba omlik előtte egy na
gyon nagyra tartott elvtárs nimbusza, 
annyira letört, hogy egy időre képtelen 
volt még a tanulást is folytatni. Kérte,



hogy helyezzék át konyhai munkára, s 
aztán — mint Gotteszmann Tibor írja 
erről az időszakáról — »a fizikai mun
ka megnyugtatta, levezette csalódás 
okozta keserűségét«.

Gotteszmann Tibor, aki a konyha 
melletti 9. számú szobában volt több 
társával, így sziámol be a továbbiakban 
erről az időszakról:

» . .. míg a fekete lepellel álcázott 
villanykörte alatt, könyvek és írott fü
zetek anyagával küszködtünk, ő a fal
ba vájt résen át teával, cukortalan te
ával látott el bennünket az éjszaka 
minden órájában. Nem feküdt le fá
radtságos napi munkája után, hanem 
kopogó jelünkre várva, résen állt, hogy 
a frissítő itallal segítse ébrenlétünket. 
Aztán ez a válság is elmúlt, ezt a har
cot is megvívta önmagával, és mint a 
párt hűséges, képzett harcosa szaba
dult.«

A KAPCSOLAT NEM VESZ EL

Az ideiglenes letörtségmek ezekben 
a napjaiban különösen érzékennyé vá
lik. Különösen kívánja a gyengédséget. 
Ez látszik abból az 1937. december 
18-án kelt leveléből .is, amelyet felesé
géihez, Etáihoz írt, s amelybe belepil
lanthattam magam is a borítékban rej
lő több más, ugyanilyen bolhabetűs le
velet lapozgatva :

» . .. Kis hősnőm! Ugye furcsa meg
szólítás ... A napokban kaptam egy le
velet Zárié Babától, melyben röviden



ír csoportjukról és a kultúrkör munká
járól, és utána így ír: „pár sort írok a 
maga feleségéről, ő egy igazi hősnő..
Tudod, hogy mit jelent ez a számomra?
A jelen körülmények között, drága kis 
boldogságom, nem mondhatok semmi 
mást, mint hogy proletár becsülettel vi
seld e jelzőnek súlyos mivoltát, és fél
tő gonddal vigyázz annak tisztaságá
ra . . .«

Tizenöt ilyen levél van még a bo
rítékban, tizenöt titdkJban, a fegylházi 
cenzúra megkerülésével írt levél. De 
e leveleken kívül persze fennmaradt a 
személyi kapcsolat is. Felesége meg is 
látogatta Mitrovicán. íme, ihogy beszélt 
erről Braum Istvánnak, A férjem, K i
zur István című riport írójánaik:

»Ha jól emlékszem, két hónapig volt 
egyesben. Ez szabály volt akkor. Ké
sőbb meglátogathattam havonta egy
szer ... Tíz percet beszélgethettünk. Ha 
olyan fegyőr állt a közelben, aki nem 
törődött ilyesmivel, megkérdezte, hogy 
milyen a politikai helyzet, de azt hi
szem, hogy ők odabent jobban voltak 
értesülve, mint mi. Nem látszott rajta, 
hogy bántották, hogy a rendőrség tör
te, ő pedig erről sosem beszélt. Kizur 
Pistát soha senki sem hallotta panasz
kodni«.

De nemcsak családjával maradt meg 
a kapcsolat. Megmaradt a szabadkai 
mozgalommal is. Ennek fenntartására 
gondolt már akkor is, amikor még Belg
rádiban, az Ada Ciganliján levő fogház
ban egy alkalommal felhívta Béla Krič- 
ković figyelmét: a<hogy a vádiratból 248



Belgrád utcáin 1940-ben, feleségével, Etá
val és Hedrich József feleségével, Katával



1941-ben Belgrádban, egy hónappal a né
metek támadása előtt, öccse, Kizur András 
és fia, Pista társaságában. Kizur István 

balról az első



Az utolsó és a legismertebb kép, Belgrád 
ból, 1941-ből
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látja, nem sokra ítélik el. Ha tehát 
büntetésének letölbése után visszatér 
Szabadkáira, jelentkezzen Dudás Lajos
nál, aki mostanában tért vissza Sza
badkára a moszkvai párttanfolyamról, 
és őt jelölték ki a szabadkai munka 
vezetésére. Később még azt is említette 
neki, hogy lesz ott majd egy vörös ha
jú férfi is, azzal is együtt kell dolgoz
nia. Mint Kričković mondja, Kizur itt 
bizonyosan Pap Pálra gondolt, ö  bün
tetésének letöltése után valóban jelent
kezett Dudásnál, mondta, hogy Kizur 
irányította hozzá, s az ő utasításai nyo
mán dolgozott azután Matko Vukovié- 
tyal a szakszervezetben. És emlékszik 
airra ds, hogy egy délután 4 órakor va
lami értekezlet is volt Dudásnál a maj- 
sai úti híd közelében levő lakásán, s 
ezen Dudáson ,kívül jelen volt Pap Pál, 
Matko Vuković, Szalai és Kiričković is.

És miközben az ítéletre vártak, a 
börtönudvarban sétálva, félrevonta egy 
kicsit Gotteszmann Tibort is, mert úgy 
gondolta, (hogy ő szabadul legelőbb a 
fegyházlból, és hosszasan vázolta neki 
az északbácstoai és a szabadkai helyze
tet, ismertetvén a mozgalommal kap
csolatos további elképzeléseit. Végül 
pedig megbízta, hogy ott folytassa a 
munkát, alhol a letartóztatás félbesza
kította.

Még Jakáa Damjanovot is ellátta 
utasításokkal, aki egy alkalommal fel
kereste őt a imitrovicái fegyházban. Azt 
mondta neki, hogy nem kell túlságosan 
forszírozni az egységes munkáspártot.

249 A Tito vezette pártbizottság ugyanis



határozottabb irányvonalat követett, 
leszámolva a frakciókkal. Megígérte 
Kizur Damjanovnak azt is, hogy később 
majd kap újabb kapcsolatot és megfe
lelő utasításokat is, hogy miiképpen dol
gozzon tovább. És valóban — mint 
Damjanov visszaemlékezett rá Milán 
Dubajiónak adott nyilatkoziatában — 
1938-ban fel is kereste őt Veseliin Mas- 
leéa, s a tőle kapott utasítások értel
mében vette aztán kezdetét a munka 
a dolgozó nép pártjának megalakítása 
érdekében.

Petko Miletić ügye -tehát csupán pil
lanatnyilag törte le Kizur Istvánt. De 
aztán annál nagyobb lendülettel látott 
hozzá, hogy teljesítse a mitrovicai po
litikád foglyok legfőbb feladatát, a ta
nulást. Azt a pártegyetemet hallgatta, 
amelyet Moáa Fi jade és Otokar Keršo- 
vani vezetett. Nem tudott ugyan elég
gé szerbül, s ezért meglehetősen nehe
zen követhette az előadásokat, de ki
tartó volt, mint mindig, s bár éppen 
hiányos nyelvtudása és hiányos előkép
zettsége miatt sokkal többet kellett ta
nulnia, mint másoknak, legyőzte a ne
hézségeket, mert megértette: Mitrovi- 
cán ez a legfontosabb feladat. Amikor 
azitán 1939 novemberében kiszabadult, 
már nem csupán »érzelmi kommunista« 
volt, hanem az elméletben is kiképez
te magát.

Igaz, a hatóságok nem engedték visz- 
sza Szabadkáira, hanem születési helyé
re, Erzsébetlakra zsuppolták, s innen 
csak később települhetett át külön en
gedély alapján a szülői házba, Elemér



re, de még ekkor is igyekezett fenn
tartani a kapcsolatot Szabadkával.

Kúti Gyula például emlékszik arra, 
hogy 1939-ben a munkás sportegyesü- 
let szilveszteri mulatságot rendezett a 
Bárány kávéháziban. Kizur Istvánr aki 
csak nemrég szabadult ki a mitrovicai 
fegyházból, Elemérről Szaibadkára ér
kezett erre az alkalomra, feleségével, 
Etával együtt. Mint Kúti mondja, nyil
ván nem csupán a szilveszterezés volt 
a célja ezzel az úttal, hanem a sza
badkai elvtársakkal folytatandó megbe
szélés is. Ezt támasztja alá az a körül
mény is, ihogy ezen a szilveszteri mu
latságon olyan emberek is részt vet
tek, akik különben sohasem szoktak 
táncolni és mulatságra járni. Ott volt 
például Szabó Géza, Lazar Nešić, Si- 
mokovidh Rókus, Mayer Ottmár, Korn- 
stein Ödön és más ismert munkásmoz
galmi harcosok is. Zengett a spanyol 
nemzetközi brigád indulója, zengett a 
Bunkócska és sok más forradalmi dal, 
és köziben minden jel szerint arra is 
jutott idő, hogy meg!beszóljenek egy
két fontosabb dolgot.

Kizur István feltűnően jó hangulat
ban volt, nótázott, nevetett. Kúti Gyu
la még fel is hívta rá egy barátja fi
gyelmét.

— Hát persze — mondta az. — Hi
szen ez természetes! Most tombolja ki 
magát a szanatórium (értsd: börtön) 
után...

Ez a személyes kapcsolat azonban 
egészen kivételes eset volt. Ellenben 
Kizur István megtalálta a módját an



nak, hogy ott, Eleméren is (hasznára le
gyen a munkásmozgalomnak, elősegít
ve a kapcsolat fenntartását Szabadka 
és Petrovgrad között. Említettem már, 
hogy Molnár József, Kizur Mária fér
je, községi rendőr volt abban az idő
ben. • Rendőri foglalkozása ellenére 
azonban sok mindent megtett, hogy se
gítsen sógorának munkásmozgalmi 
ügyekben. Emlékszik /például arra, hogy 
Kizur István nem egyszer megkérte: 
menjen be vele éjszaka Petrovgradba, 
hogy átvegyenek valami levelet. A  fia
talabb Kizur lány, Erzsébet, szintén 
emlékszik rá, hogy fivére egy-egy es
te megjelent náluk, és felszólította ak
kori férjét, Kuglics Lászlót, hogy kí
sérje el éjszaka Petrovgradba. Mindig 
kefcten mentek tehát: Kizur István és 
valamelyik sógor. Kizur Erzsébet még 
Veréb nevére is emlékszik mint olyan 
emberre, akivel Petrovgradon kapcso
latban állt a bátyja.

— Pista nem szeretett egyedül men
ni ezekre az éjszakai utakra — me
séli. — A mozgalom szempontjából biz
tonságosabbnak tartotta, ha többen van
nak. Ha egyet elfognak, a másik érte
síthet valakit...

Elindultak hát, nekivágtak az éjsza
kának — persze csak úgy gyalogosan. 
Nem volt nagyon messze Petrovgrad: 
úgy hét-nyolc kilométer. Talán más
fél órai gyaloglás. És ugyanannyi visz- 
sza.

Nem mentek soha egymás mellett. 
Elöl ment Kizur István, aztán körül
belül száz lépéssel mögötte a sógora ...



Amikor Petrovgradba értek, Kizur Ist
ván bekopogott egy ablakon, néhány 
szót váltott valakivel, átvett néhány 
iratot, s már indultak is visszafelé.

— Az iratokat azonban sohasem ma
ga a sógorom hozta Elemérre, hanem 
átadta nekem — meséld Molnár Jó
zsef. — Nagyobb biztonságban tudta 
nálam, mert hát én rendőr voltam, s 
így kevésbé «gyamús.

Eleméren aztán Kizur borítékba 
zárta az iratokat, megcímezte Szabad
kára (»Arra már nem emlékszem, ihogy 
milyen címre« — mondja Molnár), a 
föladást aztán megint csak a sógorra, 
a rendőrre bízta, azzal a figyelmezte
téssel: »Sógor, vigyázni kell! Ez tilos«. 
Ö maga pedig elutazott másnap Belg- 
rádba — mert abban az időben már — 
a rendőrségi rendelkezés ellenére — 
megint csak látogatóba járt haza, 
ugyanis Belgrádban teljesítette a párt 
által neki kiszabott feladatot.

VALAKI AZT JELENTETTE:
A TEMETŐBEN REJTŐZKÖDIK

Mielőtt azonban belgrádi napjairól 
emlékeznénk meg, hadd időzzünk el 
egy kicsit Eleméren is. Igaz, a felesége, 
Eta már a fővárosba költözött abban 
az időben, amikor ő a mitrovicai fegy- 
házban töltötte napjait, neki magának 
azonban, különösen az első időben, 
amikor jobban szem előtt tartották, 
kénytelen-kelletlen bele kellett illesz
kednie az eleméri környezetbe.



Amikor engedélyt kapott, hogy ere
detileg kiijelölt tartózkodási helyéről, 
Erzsébetlakról átköltözhessen Elemérre, 
a szülőd házba, nem volt semmiféle ál
lása. Meg kellett hát ragadnia minden 
alkalmat, hogy a maga részéről is hoz
zájáruljon legalább a saját eltartásá
hoz. A megoldás elég kézenfekvő volt, 
mert maga a család is dolgozott: fonott 
kukoricacsühéból gyékénytalpakat ké
szítettek egy Oléan nevű szenb ember
nek. Megtanult hát ö is a gyékénnyel 
bánni. Később aztán már annyira be
lejöttek a munkába, .hogy nem is csu
pán talpakat készítettek, hanem egész 
gyékénycipőket is. Míg otthon volt, eb
ben a munkában segített Kizur István 
is. 1940 nyarán pedig még cséplőgép
hez is elment, akárcsak egykor Szabad
káról, amikor először maradt munka 
nélkül a rendőrség üldözése miatt.

A saját létfenntartására .irányuló te
vékenységén kívül azonban a párt 
iránti kötelességéről sem feledkezett 
meg. Mint nénje visszaemlékezik rá, 
volt ott Eleméren is valami szervezet
féle, bár annak idején ők maguk sem 
tudtak róla. Csak azt látták, hogy nem 
egyszer összejön öt-hat ember, és fél
revonulva tárgyalnak. Húga arra is em
lékszik, hogy Pista ilyenkor figyelmez
tette:

— Nenám, ezekről a beszélgetések
ről senkinek sem szabad tudmáa!

Mint már említettem is, igen sok
szor jó kamuflázsnak bizonyult a só
gor, aki rendőri szolgálatot teljesített. 
Kizur látta is ennek a hasznát, úgy



hogy később, amikor a háború kitöré
se előtt sógora le akart mondani a köz
ségi rendőri állásáról, Kizur igyekezett 
meggyőzni, hogy ezt ne tegye:

— Csak maradj! — mondogatta. — 
Szükség lehet még itt rád ebben a 
munkakörben!

Később aztán, aimikor már Bánát 
német megszállása után leszerelték a 
régi jugoszláv hadsereg hazatérő kato
náit, Eleméren a községházán helyez
ték el a leszereltek ruíháit. Egy szobá
ban egy halomra volt dobálva a ruha, 
nem is tudta talán senki, hogy mennyi 
is van. A rendőr sógora azután éjsza
kánként könnyen szerezíhetett ezekből 
a ruhákból. Nyole-kilenc öltözet ruhát, 
köpenyeket, bakancsokat és egyéb hol
mit vitt haza titokban, bedobta a ke
rítésen át, és Kizurné aztán továbbí
totta ezeket a holmikat Belgrádban élő 
fiának — a partizánok számára. Erre 
vonatkozóan maga Kizur István adta 
meg a részletes utasítást édesanyjának, 
hogyan is járjon el. Kizurné bő szok
nyát viselt, az alá felvett egy katona- 
nadrágot, magára öltött egy zubbonyt 
is a ruhája alá. Aztán meg csinált két 
lepedőbe kötött nagyobb batyut is. Azo
kat abranylcára .tette, úgy vitte Belg- 
rádba. Kint az állomáson már várta a 
fia, s akkor elmentek együtt valahova 
a bombázás okozta romok közé, ott Ki- 
zumé levetette magáról a felöltött ka
tonairuhát is, s így megkönnyebbülve 
tért aztán haza.

De nemcsak Kázumé járt be fiához 
Belgrádba. Kizur István előzőleg ugyan



tartotta magát a hatóság utasításaihoz, 
és egy ideig meghúzódott Eleméren, 
egészen azért mégsem tudott megnyu
godni ott a kis bánáti faluiban. Előfor
dult, hogy kerékpárra kapott, s aztán 
meg sem állt a fővárosig. Néhány napig 
ott maradt, a felesége lakásán, aztán 
ment újra vissza Bánátba, kijelölt tar
tózkodási helyére.

Kázur Istvánt azonban nem olyan 
fából faragták, hogy nyugodtam, ölbe 
tett kézzel tétlenkedjen valahol, ami
kor érzi, hogy másutt szükség van rá. 
Azokban a napokban, amlükor már kö
zelről fenyegette az országot a fasiszta 
veszély, amikor országszerte elkesere
dett harc kezdődött a fasisztabarát kor
mány ellen, és már a levegőben lógott 
a háború fenyegetése, ő is úgy érezte, 
hogy újabb fontos akciók várják. Nem 
rejtőzhetett el telhát előlük, s nem tö
rődve a hatósági nyilvántartással, föl- 
kerekedett, és végleg elment a fővá
rosba. Ott élt aztán bejelentetlenül fe
lesége Vlajković utca 9. szám alatti la
kásán, s a párt utasítására a kőműve
sek körében kezdte meg politikai mun
káját. Sok albán munkás dolgozott ott 
akkorjában, s ezek között tevékenyke
dett, hogy érvényesítse közöttük a párt 
irányvonalát. Talált még magának is 
valami kis munkát egy helyen, ahol 
gipszfiguráikat készítettek az építkezé
sekhez.

Mindez 1940 tavaszán volt. Csakha
mar felfigyelt azonban rá a rendőrség, 
letartóztatták, és egy hónapig bezárva 
tartották, aztán megint csak visszato-



loncolták Elemérre. Ekkor azonban már 
nem volt nyugta. Eltöltött .ugyan egy 
kis időt megint a szülői házban, de 
aztán megint csak fölkapott kerékpár
jára, és ment Belgrádba — nemcsak 
azért, hogy családja körében, feleségé
vel és két gyermekével lelhessen, ha
nem talán még inkább azért, hogy 
megint bekapcsolódhasson a pártmun
kába.

Kizur István tehát újra elhagyta 
Elemért, de ha ő maga nem is, a szel
leme továbbra is ott maradt. Már jó
val később, Bánát megszállása után, 
amikor maga Kizur István már vala
hol a partizánok között volt, Eleméren 
egy bejelentés alapján (valószínűleg 
egy érdemeket áhítozó német jelentet
te!) a hatóságok olyan értesülést sze
reztek, hogy a kommunista Kizur Ist
ván ott rejtőzködik valahol az eleméri 
temetőben. Éjszakánként aztán hazalo
pakodik, összecsomagol egy kis élelmi
szert, és viszi a partizánokhoz. A fel
jelentés alapján a német rendőrök kö
rülvették Kizurék eleméri házát, ház
kutatásokat is tartottak, de nem tud
ták elcsípni. De hogyan is találhatták 
volna meg Eleméren, amikor már va
lahol a szerbiai hegyeik között küzdött 
a szabadságért.

LAKÁS AZ ÖTÖDIK EMELETEN

Említettem már, hogy Kázumé a két 
gyerekkel együtt már férje kiszabadu
lása előtt Szabadkáról Belgrádba köl-



tömött. A  belvárosban lakJtaik, a parla
ment közelében, a Viajleorvić utca 9. 
szám alatti ötemeletes ház legfelső 
szintjén. Ez az ötödik emelet egy ki
csit beljebb esett a többinél, egy ud
varszerű kis terasz volt előtte. Egy be
járata a lté|pcs3há®ból nyílott, a lift kö
zelében, de volt egy másik bejárata is, 
a teraszról. Ez a Jcörühnény különösen 
alkalmassá tette az illegálisan Belgrádi
ban tartózkodó Kizur István számára. 
Ha esetleg felkeresték elvtársai, hát át 
sem kellett menniük az előszobán, azaz 
megkerülhették azokat, akik esetleg a 
la'kás első részében tartózkodtak, és a 
teraszról egyenesen a hátsó szobába 
juthattak a Ikonyhán át. Ez a beosztás 
azért volt jó, mert Kizurné itt Belgrád- 
bam is fetmntartotta varrodáját, és so
hasem lehetett tudni, hogy ki is tartóz
kodik nála.

Tulajdonkéjppen Pap Pál édesanyjá
nak a lakása volt ez a Vlajković utcai 
lakás. Maga Pap Pál ugyan már nem 
lakott ott, de azért néhányszor hazalá
togatott az édesanyjához. És ott lakott 
egy időben Jooo Merkovié is, egy kis 
szobában meghúzódva. Amikor aztán 
egy nâ pon keresték őt a csendőrök, 
úgy menekült meg előlük, Jhogy kisur
rant a teraszra, s onnan felmászott a 
tetőre.

Kiziutr István ebben az új környe
zetben is feltalálta magát. Kapcsolatba 
került azokkal az elvtársakkal, akiket 
a jmitrov&cai f egyházban ismert meg, 
s a kapott utasításoknak megfelelően a 
kőművesmunka sok, majd később az



egyetemisták körében .fejteit ki forra
dalmi tevékenységet. Késő estédként, 
amikor már elcsendesedett a varroda, 
össze jőve telek zajlottak le a Vlajkovkr 
utcai lakáson. Ebbeji az időszakban, 
.1940- ên és 1941-ben Klizur István a 
szerbiai tartományi pártbizottság uta
sításainak megfelelően dolgozott. Vlaj- 
ković utcai lakásán nem egyscer meg
jelent Moša Pijade is, s a tanácskozá
sok sokszor a kiéső éjszakai órákig tar
tottak. Nemegyszer megfordult a lakás
ban Marna Markovié is, és vele is ihosz- 
jszú megbeszéléseket folytatott Kizur 
illegális pártimsbruktori teendőinek 
megvitatása közben.

De a régi szabadkai ismerősök is 
kapcsolatba kerültek vele ezekben a 
íia'pokban. Gotteszmanm Ti<bor például 
így ír Kizurral történt belgrádi talál
kozásáról:

»Egy nap a régi jugoszláv hadsereg 
uniformisában jelentem meg Vlajković 
utcai lakásukon. Pistát ott találtam, de 
csak néhány percet beszélhettünk, mert 
el kellett hagynia negyedik (?) eme
teti otthonát. A balkonra nyíló kijára
ton távozott, hogy elkerülje az esetle
ges rendőrségi látogatókat. Ott láttam 
ót utoljára rövid, színéhagyott bőrka
bátjában, abban az ajtóban szorítottam 
meg utoljára kezét.«

És Belgrádban teljesített katonai 
szolgálatot abban az időben a szabad
kai Hegedős Ferenc és a csantavéri Né
meth József is. Mint Nénpeth József 
visszaemlékezik rá, egy napon Hege-



dűs (Hegedűst aztán 1941-ben az em
lékezetes búzagyújtogatási akció után 
Horthy pribékjei agyonlőtték Szabad
kán) azzal fordult hozizá, hogy jó vol
na meglátogatná a Belgrádiban lakó Ki
zur Istvánt. Németh — mlint mondja
— kapott az alkalmon, annál is inkább, 
mert rendkívül nagyra becsülte ezt a 
megalkuvást nem ismerő munkásmoz
galmi harcost. 1935-ben, vagy 1936-ban 
a szabadkai munkásotthonban éppen az 
ő tüzes szavait hallgatva, .szánta el ma
gát, hogy ő is végérvényesen csatlako
zik a munkásmozgalomihoz. Mint mond
ja, egy sztrájkra készültek akkor a 
vasasok, s a gyűlésen Kizur is felszó
lalt.

— Annyira tetszett a beszéde, hogy 
mindjárt beiratkoztam, s nemsokára 
még vezetőségi tag is lettem.

A két katonáfiú elhatározását tett 
követte, és felkeresték Kizurt Vlaj'ko- 
vdc utcai lakásán. Jártak azután több
ször is nála, még röipcéduilákat is kap
tak tőle. így vettek részt aztán közö
sen, Hegedűssel együtt a németek tá
madása előtt az »Inkább iháborút, mint 
paktumot!« tartalmú röpcédula terjesz
tésében is. Németh a hadügyminisztéri
umban teljesített katonai szolgálatot 
mint motorkerékpáros kurír, de tekint
ve, hogy vasárnap Hegedűssel együtt 
szabadnapot kapott, végigjárták a vá
rost a röpcédulákkal, bedobálták a há
zakba, nagy részét szétszórták a ka
szárnyában, sőt — a vezetők nem kis 
megdöbbenésére — még magába a had- 
ügyminisztéilium épületébe is jutott. 260



Előfordult az is, hogy szabadnapjuk 
lévén egyszerűen csak elbeszélgettek, 
és valósággal itták Kizur szavait.

— Tudja, tűzbe mentünk volna ér
te! — meséli ma is ragyogó szemmel 
Németh József.

És egyszer valóban szó szerint szin
te tűzbe kellett menni — nem is érte, 
hanem a mozgalomért. Ez még 1940- 
ben volt. Egy alkalommal, amikor szin
tén a Vlajkovié utcában jártak, Kizur 
azzal fordult hozzá, hogy ha már a ka
tonaságnál van motorkerékpárja, jó 
volna, ha valakit átcsempészne a hí
don Zimonyba. Vonaton ugyanis nem 
meihet az (illető, mert erősen figyelik. 
Meg is beszélték a részleteket, hogy 
mikor és hol találkoznak, s hogy az 
ismeretlen ember egy újságot tart majd 
a kezében.

Így is történt minden. Németh Jó
zsef találkozott az ismeretlennel, mo
torkerékpárján átvitte Ziimonyba, s ott 
letette egyik utcában. Ma is jól emlék
szik rá, hogy fekete kalap volt rajta, 
és hosszú, síötét kabátot viselt. Közép- 
termetű volt, és munkásnak látszott. 
Mintiha úgy 'hallotta volna akkorjában, 
hogy a Központi Bizottság tagja. Ké
sőbb aztán, amikor Titónak egy hason
ló képét látta, felébredt benne a gya
nú, hogy nem magát Titót vitte-e mo
torkerékpárján. Ez a kérdés még ma 
is nagyon foglalkoztatja, s beszélgeté
sünkkor mindjárt megkérdezte tőlem 
is, nem tudhatnám-e meg valamikép
pen, a szerkesztőség útján, ihogy annak 
idején Titót nem vitték-e át motorke
rékpáron Zimonyba.



Az esethez egyébként hozzátartozik 
még az is, ihogy Némethnek majdnem 
kellemetlenségé támadt az ügyből. Zi- 
monyba menet ugyanis a hídon talál
kozott az őrmesterével, s az utána fe
lelősségre vonta, és alaposain lesdidta, 
amáéul polgári személyt vitt motorke
rékpárján. Németh azt mondta, hogy 
sógorát vitte, de bizonyára nem is en
nek koszöníhette, hagy elkerülte a bün
tetést, hanem sokkal inkább annak, 
hogy előzőleg több szívességet tett őr
mester-éneik.

SZÜLETÉSNAPI AJÁNDÉK:
EGY KARÓRA

Kapcsolatban volt Belgrádban Kizur 
Istvánnal Tikvücki Marcit (ma Got tesz - 
manné) ás, aki — mint egy helyen már 
említettem — a varrodában dolgozott, 
s amikor Kizumé Belgrádba költözött, 
ment ő is vele. Ott is lakott, velük 
együtt, a Vlajković utcai lakásban, s 
ott maradt még akkor is, amikor férj
hez ment Hladni Ferdinánd szakszer
vezeti funkcionáriushoz. Amikor azon
ban Elemérről Kizur István is a fő
városba költözött, átadták a szobát, és 
átköltöztek a N jég oá utca 18. szám alá. 
Az ő szobájukat azután pártmegbeszé
lések céljaira használta fel Kizur Ist
ván, míg együtt élhetett a családjával.

Ez az együttélés azonban már nem 
tartott soká. Először Belgrád bombá* 
zása tépte szét a családi együttlétét. 
Hedridh József már egy-két nappal



előbb elvitte Elemérre a gyerekeket, de 
a bombázás után hazautazott a Kizur 
házaspár is. Igaz, Kizur István nem 
sokat időzött Eleméren, ment mindjárt 
vissza a fővárosba. Felesége ma úgy 
emlékszik, hogy a katonaságnál is je
lentkeznie kellett. De valamiképpen 
mégis megszabadult a katonai kötele
zettségtől, és amikor május elején Ki- 
zumé megint visszatért a főivárosba, 
fércét ott találta a Vlajkováé utcai la
kásban. Június 22-e, azaz a Szovjetunió 
elleni német támadás után azonban 
végleg illegalitásba vonult* elhagyva a 
Vlajkovié utcai Lakást. Ezután már csak 
ritkán találkozott feleségével. Ezeket a 
találkozásokat egy-egy üzenet előzte 
meg, s aztán találkozhattak valahol az 
utcán, hogy egy-két röpke perc alatt 
néhány szót váltsanak.

Június 22-e utáni napon is üzent 
valakivel, (hogy hol találkozhatnak* s 
amikor fedesége megjelent a találkán, 
e*gy karérát nyújtott át neki. Kizumé- 
nak ugyanis június 25 é̂n van a szüle
tésnapja, s az órát születésnapi aján
déknak szánta.

— Azt mondta, azért ad órát, hogy 
mindig pontos lehessek a randevún, 
mert ő két-három percnél többet nem 
válhat egy helyen.

Kiziur Istvánnak illegalitása idején 
nem volt rendes lakása Belgrádban. 
Napközben többnyire a romok között 
bújkált, szinte ott is lakott Esetleg 
csak éjszakánként húzódott meg vala
hol.



Ilyen búvóhelye volt egy időben 
szintén Belgrádban élő öccsének, And
rásnak a lakásán, illetve e lakás (pad
lásán.

Mikor aztán nagyon fenyegetővé 
vált a helyzet — mint Kizur András 
meséli —, kimentek Dedinjére. A  fia
talabb Kizur fiú munkaadója ugyanis 
oDt építtetett egy villát. Az épület ugyan 
még nem volt befejezve, de már tető 
alatt volt, és egy Duáan nevű munkás 
őrizte. Ez a Duáan befogadta Kizurt. 
Ott lakhatott hát egy ideig a befeje
zetlen épületben, s nem egyszer még 
együtt is főztek vele valami meleg 
ételt.

Kizur András ma úgy emlékszik 
vissza, hogy az ő sejtjének Novo Grob- 
lje, Smederevskü Deram és a Zvezdara 
városrészek tartoztak a terepköréhez. 
Egy alkalommal ez a sejt (Kizur And
rás ekkor nem volt jelen) támadást in
tézett a Belgrádban élő ötödik hadosz
lopos svábok ellen, s a csetepatéban 
egy német életét vesztette. Kizur Ist
ván viszont öccse emlékezete szerint 
összekötő volt, de azt már nem tudja, 
hogy kik között.

Arra is emlékszik Kizuir András, 
hogy egy alkalommal bátyja egy pisz
tolyt adott át neki, 'hogy találjon bele 
töltényt. Éppen olyan gyártmányú pisz
toly volt, mint amilyennel Sándor ki
rályt Marseiilleben megölték. Más alka
lommal pedig ő szerzett egy plisztolyt
— tölténnyel együtt — bátyja számára. 
Arra is emlékszik még, hogy ez a cső
re töltött pisztoly egyszer egy vigyá-



zatlan mozdulat következtében elsült 
bátyja zsebében, amikor föltérdelt va
lahova. Kizur Istvánnak azonban nem 
történt semmi baja, csak éppen a ka
bátja ujja lyukadt kli.

Egyszer aztán Kizur István megje
lent Hladniék Njegoš utcai lakásán, és 
megkérdezte, nem tölthetne-e náluk is 
két-íhárom éjszakát. Amikor aztán meg
engedték neki, be is állított (hozzájuk 
esténként. Két pisztoly is volt nála — 
emlékszik Vissza Gotteszmanné. Ezeket 
a pisztolyokat elrejtették éjszakára. 
Volt a lakásban egy nagy sezlon, mely
nek sodronyozott része alulról szaba
don állt, oda dugták őket. Reggel aztán 
nagyon korán már indult is Kizur, ép
pen csak a kijárási tilalom óráinak vé
gét várta meg, és hasonlóképpen este 
altig egy-két perccel a kijárási tilalom 
kezdete előtt érkezett. Rejtőzködés 
szempontjából azonban nem volt túl
ságosan biztonságos Hladniék lakása. 
Igaz, földszinti lakás volt, és két ud
varra is nyíltak ablakai, de rácsok vol
tak ezeken az ablakokon, nemigen le
hetett volna menekülni innen, ha raj
taütnek.

De hát nem is bujkált Kizur István 
hosszú ideig egy-egy helyen. Volt több 
olyan Ihely is, aíhol meghúzódhatott né
hány éjszakára. Csupa kompromittált 
ember, aki azonban nem riadt vissza 
attól, hogy ekképpen is szembeszálljon 
a hatóságokkal. Gotteszmanné arra is 
emlékszik, hogy több éjszakát töltött 
bizonyos Smiljo nevű, cúkaricai bor- 

265 bédy lakásán is.



És van aztán egy ma Szabadkán élő 
csalód, ahol szintén többször meghú
zódott 1941-ben Kizur István: Milivoj 
Spajié nyomdász családja. Spajić an
nak idején, 1917-ben orosz fogságba 
esett, és aztán több más .társával együtt 
belépett a Vörös Hadseregbe. Amikor 
hazatért Jugoszláviába, Belgrádban te
lepedett meg. A Komeliije Stankovié 
utca 21. szám alatt volt a lakásuk. 
Olyan szuterénféle. Ott éltek hármas
ban: ő, a felesége és ihét-nyolc éves 
kislányuk. Nem ismerték Kizur Istvánt, 
viszont barátkoztak egy szintén szabad
kai házaspárral, Vojnics Károllyal és 
feleségével, született Gombás Ilonával. 
Sipajié felesége 'gyakran eljárt Vojni- 
csékhoz, és egy alkalommal ott össze
találkozott KRzuroéval. Szóba került 
Kizur István rejtőzködése, s minthogy 
Vojnicaék nem vállalkozhattak arra, 
hogy menedéket nyújtsanak neki, mert
— maguk is szabadkaiak lévén — na
gyon is könnyen nyomára juthatott vol
na a rendőrség a nákrk rejtőzködő K i
zur Istvánnak, ezért Spajióné (hazatér
ve, elmesélte a dolgot férjének, és úgy 
határoztak, elvállalják Kizur rejtege
tését. Ügy egyeztek meg, hogy Kázur- 
né vezesse el hozzájuk férjét.

Kizurné meg is jelent egy este — 
mintegy előfutárként, s aztán, amikor 
ő (távozott, fél óra múlva bekopogott 
maga Kizur István is. Itt is az volt a 
rend, mint előzőleg más helyeken is: 
este késői érkezés, és kora reggeli in
dulás. Nappal pedig maradt a romok 
közötti bujkálás a Gestapo és a Ljotić- 266



párti razziázók elől. A házból senki 
sem látta sem az érkezését, sem a tá
vozását.

A  házban több lakó is volt, köztük 
egy emigráns orosz is, aki német egyen
ruhában járt. És ott lakott Spajióék 
fölött egy orosz nő is, akinek férje ju
goszláv tisztként hadifogságba került. 
Ez az orosz nő különösen nagy tekin
télynek örvendett a németek előtt. Ha 
razáte volt, eOsősorfbaffi hozzá mentek 
megérdeklődni, hogy nem észlelt-e va
lami gyanúsat. De Spajióék annyira 
vigyáztak, hogy nem vehetett észre 
semmit. Hiszen Kizur Istvánról még 
Spajić sógora és felesége sem tudott 
semmit, pedig azok — kibombázottak 
lévén — egy kicsi, szoba-konyhás la
kásba szorultak össze Spajiéékkal. ők 
laktak a konyhában, Spajióék pedig a 
kicsfi, alig 4X4 méteres szobában. Mind
össze két ágy volt ebben a szobában. 
Az egyikben Spajić és felesége húzó
dott meg, a másikban pedig Kizur Ist
ván aludt a hét-nyalc éves kislánnyal.

Veszedelmes volt a helyzet akkor
jában. A környéken sok volt a razzia 
éjszakánként. Ezéket a razziákat a né
met egyenruhába bujtatott Ljotió-em- 
berek tartották. Egy alkalommal, ami
kor veszélyesebbnek látszott a helyzet, 
Kizur a lakásából fölűopózott a padlás
ra, hogy esetleg a tetőn kérésén me
nedéket a razziázóik elől. De ezeket a 
razzáákat is sikerült baj nélkül meg
úsznia.

Nyolc-tíz najpig rejtőzködött Spaji- 
óélenál, s akikor egy napon azzal állí
tott be este:



— Megyek délre!
Akkor már zsebében volt a marsru

ta, másnap kellett indulnia. Még a reg
gelt sem várta meg, éjszaka távozott a 
lakásból.

Erősen esős idő volt akkor — mint 
Spajiéék határozottan emlékeznek. — 
Október...

ZAVAR AZ IDŐPONTOK KÖRÜL

De éppen ez az október, azaz éppen 
a több felől hallott és olvasott időpon
tok összeegyeztetése szinte megoldiha- 
tatlan feladatot ró az újságíróra, aki 
arra vállalkozott, hogy megpróbálja a 
fellelhető okmányok és az élő tanúk 
visszaemlékezései alapján rekonstruál
ni Kizur István forradalmi életútját.

Mert lássuk csak, hol is kezdődik a 
zavar?

Hogyan is emlékezik például fele
sége a búcsúra?

Nem sokkal azután, hogy Kizur il
legalitásba vonult, tulajdonképpen fe
lesége is elhagyta Belgrádot. Augusz
tus lelhetett, amikor az idős Kizúmé, 
az édesanya, kocsival Belgrádba ment, 
felpakolták a bútort is, a varrógépét is 
és hazavdtték Elemérre. Kiziuraé ugyan 
még ezután is járt Belgrádban, és ta
lálkozott is férjével, de ilyenkor már a 
fővárosban élő unokanővérénél, Gom
bás Ilonánál aludt. Sőt, mielőtt szer
biai útjára elindult volna, még Kizur 
István is ellátogatott Elemérre. Ez — 
mint Lévay Endre is írja idősebb Ki-



zuméval folytatott beszélgetése alapján 
— 194-1. szeptember 18-án történt. S 
hogy ez a látogatás valóban szeptem
berben, móglhozzá szeptember vége fe
lé történhetett, azt megerősíti Kempl- 
né Kizur Erzsébet visszaemlékezése is, 
aki elmondta, hogy akkorjában éppen 
a kukoricát törték. Akkor jelentette be 
édesanyjának, hogy megy Szerbiába, 
mert kell a népet útbaigazítaná. Lévay 
Endre így írja le ezt a találkozást, il
letve az anya és fia között lefolyt be
szélgetést:

»— Mama, én magával mindig min
dent megbeszéltem. Most is elmondom, 
mi a szándékom. Elmegyek, mert el 
kell mennem!

S amikor anyja sírni kezdett, azt 
mondta keményen:

— Mama, miaga tudja, hogy én fog
ságban voltam, rabságban voltam, de 
ha most sír, akkor felőlem nem fog hírt 
hallani.«

Két napig volt otthon, aztán vissza
ment Belgrádba. Ekkor látta utoljára 
az anyját és a gyerekeit is. Ügy volt, 
hogy már másnap mennek, de aztán 
mégös maradt még néhány napig, s 
amikor felesége a Begám és a Dunán 
át dereglyével Belgrádba hajózott, várt 
is rá a hajóállomásnál. Miint felesége 
meséli, mielőtt elment (»Azt mondta, 
hátországi szolgálatra megy!«), csinál
tatott egy fényképet is egy hamis név
re kiállított (igazolványra.

— Ezt a képet megnagyítottam — 
269 meséli a felesége. Ma is megvan. Csak



azt sajnálom, hogy nem erről készítet
ték a szabadkai mellszobrot.

Ez a legjobb képe: vastag bajusszal, 
hajadonfővel, komor tekintettel. Isme
rős kép. Megvan a múzeumban is, és 
ezt láttam leggyakrabban a lapokban 
is.

Nézzük együtt a képet, s Eta azt 
mondja:

— Tudod, sohasem viselt kalapot. 
De akkor vett egyet. És egy új kof
fert is. És szépen felöltözött. Azt mond
ta, erre a munkára jól öltözötten kell 
menníi... Aztán amikor elment, elkí
sértem egészen a Nemanja utca sar
káig. Ott elváltunk, és úgy ment ki az 
állomásra. De nem tudtam megállni, 
utánamentem én is. Akkor már nem 
jártak rendesen a vonatok... Bemen
tem azért a peronra, és észrevettem 
őket egy csoportban, öten-hatan lehet
tek. Volt közöttük egy nő is. Amikor 
aztán befutott a vonat, és beszálltak, 
sikerült az ablakhoz férkőznöm. Még 
kezet is fogtunk utoljára.

És az öccse? Hogyan váltak el egy
mástól ők ketten? Íme, mit mesél er
ről Kizrur András:

— Október vége felé, de minden
képpen október második felében, egy 
napon azt mondta nekem Pista, hogy 
most tpedig elmegy valahova Szerbiába. 
Kértem, beszéljen az ehrtársakkal, hogy 
vele mehessek én is, de azt mondta: 
»Te nem jöhetsz! Maradj itt, míg bírsz, 
a^tán menj haza«. Akikor már volt ha



mis utazási igazolványa a németektől, 
és vonattal utazott <eü dél felé. Hogy 
lhová, azt nem tudom.

Mindeddig teihát eléggé egybehang
zóak az emlékezések. £s bizonyára nem 
okozna zavart ebben a tekintetben az 
sem, ihogy Milán Đubajić azt írja róla, 
hogy 1941 szeptemberében küldték ká 
pártmunkáira a moravai körzetbe, mert 
ekkorra már szinte lehetetlenné vált 
belgrádi tartózkodása, annyira komp
romittálta magát a hatóságok előtt. 
Aztán meg szükség is volt rá ott a 
Morava mentén, mert igen sok vezető 
elesett az első partizánharookban, s 
ezeket pótolni kellett.

Az persze nagyon is értflre'tő, hogy 
Dubajić időpontjával teljesen megegye
zik Szabó Ida is a Likovi revolucije 
(A  forradalom alakjai) című könyvé
iben Kizur Istvánról írt cfikkében, an
nál is inkább, mert hiszen Dubajić el
sősorban tőle vette át az erre vonat
kozó megállapítást.

Hogyan is ír Szabó Ida erről? Nem 
idézem szó szerint, csupán a lényeget 
ismertetem írásából. Íme:

1941 szeptemberében Kizur István a 
párt megbízásából -elhagyta a fővárost, 
miután elbúcsúzott feleségtől és any
jától, s azt mondta: akkor tér majd 
vissza, ha megsemmisül a fasizmus és 
felszabadul az ország. Rövid ideig a 
jagodinai kerület pártbizottságának tit
kára volt, aztán csatlakozott egy par- 
tizámosztághoz mint instruktor. A par
tizánok között Đuro és Brka volt a ne



ve. Mindig vidám volt, jó baj társ és 
rendkívül bátor harcos. A moravai osz
tag sok akciójában részt vett. Az első 
német offenzlva idején ez az osztag el
keseredett harcokat vívott, és sok elv- 
társa elesett. A küzdelmeket túlélt har
cosokból aztán egyetlen század alakult, 
a moravai század, s ebben Kizur Ist
ván lett a politikai biztos. Aztán — 
mint Szabó Ida írja — Sandžakban, 
No>va Varoš mellett ez a század bekap
csolódott az újonnan alakult III. Suma- 
dijai zászlóalj kötelékébe, s később ez
zel együtt beolvadt a II. proletárbri
gádba.

MI TÖRTÉNT AUGUSZTUSBAN?

Szabó Ida cikke minden bizonnyal a 
legmegbízhatóbb erre vonatkozó ada
tokra épült, s hadd jegyezzem meg, 
hogy sok tekintetben épipen jórészt az 
ő közléseire támaszkodik Kizur István
ra vonatkozóan a Pomoravlje u narod- 
nooslobodilačkoj borbi (A  Morava mén- 
te a nép felszabadító harcban) című 
könyv is, bár szerzői helytelenül Ki- 
cumak írják Kizur nevét, és bár,— 
szántén helytelenül — Kizur húgának 
minősítik Szabó Idát. S ha azt látjuk, 
hogy ezek a közlések nagyjából egyez
nek is a család tagjainak visszaemlé
kezéseivel, nyugodtan el is (fogadhat
nánk, hogy Kizur István valóban szep
temberben, vagy októberben ment 
Szerbiába. Az ám, csakhogy vannak itt



egyes más adatok is, méghozzá első
sorban éppen az imént említett könyv
ben.

De menjünk csak sorjában! Mi is 
mond, illetve mondhat ellent ennek a 
szeptemberi, vagy októberi utazásnak? 
Tudjuk már, hogy Kizur Istvánt az il
legális mozgalomban és a partizánok
nál ős Brkának nevezitek. Nos, Cana 
Babović íz prvih dana narodnooslobo- 
dilačke borbe című cikkében arról ír, 
hogy 1941 áprilisában és májusában 
Belgrádból már sok elvtársat és elv
társnőt a szerbiai körzetekbe irányítot
tak pártmiunkára: egyeseket mint kör
zeti bizottsági tagokat, másokat pedig 
mint a szerbiai tartományi vezetőség 
instruktorait. A nevek felsorolása köz
ben Cana Babovtić külön időpont meg
jelölése nélkül megemlíti azt is, hogy 
Zaječarba Brkát küldte ki a pártveze
tőség.

A PomoravIje u narodnooslobodilač- 
koj borbi című könyv viszont 139. ol
dalán már arról ír, hogy 1941 júniusá
ban a kruáevaci körzeti pártbizottság 
utasítására Varvarinban pártértekezle
tet tartottak a fegyvergyűjtéssel és a 
partüzánszázadba való jelentkezésekkel 
kapcsolatban, s ezen az értekezleten 
jelen volt Brka, a kruáevaci körzeti 
pártbizottság instruktora is, és utasí
tásokat is adott a pártvezetőség nevé
ben, sőt a későbbiek folyamán, június
ban és augusztusban még a párt céljai
ra összegyűjtött pénzt is átvette. A 
könyv a továbbiakban megemlékezik



arról is, hogy Bika júliusban két ér
tekezletet tartott Varvarm'ban — szin
tén a fegyver- és lőszergyűjtéssel kap
csolatban.

Amit most elmondtam, persze nem 
bizonyos, hogy Kizur Istvánra vonat
kozik, hiszen megtörténhetett, hogy 
mást iis Brkának nevezitek el társai nagy 
bajuszáról. A 157—158. oldalon azon
ban már név szerint is említi Kizur 
Istvánt a könyv, mégpedig ilyenformán:

»Ebben az időben (egy augusztus el
sején végrehajtott partizánakcióról van 
szó — K.T.) a JKP szerbiai tartományi 
bizottsága az ifjúság körében végzendő 
pártmunkára küldte ki Jagodinára a 
JKP körzeti bizottságába Kicur István 
elvtársat (partizán neve Brka), és Ru- 
zica Matié főfutárt.«

Sőt egy további helyen (228. oldal) 
ta'láljiuk az alábbiakat is:

»Másnap, augusztus nyolcadikán a 
šuljkovaci erdőben megalakult a levači 
partizánszázad. A század megalakulá
sakor Boško Đuričićon, a belicai század 
politikai biztosán, valamint Ljubiša 
Uroševićen kívül részt vett Kicur Ist- 
ván-Brka is, akit a JKP szerbiai tartó- 
mányi bizottsága küldött ki pártmun
kára a Morava mentére.

Íme, ipontos augusztusi dátumok, a 
nap megjelölésével. Vajon hogyan 
egyeztethetők össze ezek az augusztusi 
dátumok a személyi visszaemlékezések 
során emlegetett szeptemberrel és fő
leg októberrel? Pedig van még más el-



lentmomdó adat is. Petar Stambolić pél
dául Milán Dufoajić kérésére levélben 
mondta el, hogy miit is tud Kizur Ist
ván szerbiai megbízásáról. Petar Stam- 
bolićot ugyanüs a szerbiai tartományi 
pártbizottság a moravai körzet párt- 
instruktori szerepével bízta meg, s mint 
körzeti instrniktor együttműködött K i
zur Istvánnal. Nos, Petar Stambolic azt 
írta levelében, hogy Kizur a felkelés 
szervezése idején Szerbiában a Morava 
mentén volt pártmunkás, mert augusz
tusban a körzeti .pártbizottság egyes 
tagjai elestek, ezért a szerbiai tartomá
nyi párt vezet őség Kizurt küldte erősí
tésként. Stambolic emlékezése szerint 
valószínűleg szeptemberben érkezett a 
Morava mentére. Novemberben aztán, 
amikor az osztag Uzice felé vonult 
vissza, vele ment Kizur is. Arra már 
nem emlékszik Petar Stambolic, hogy 
Uzicén miit is csinált Kiziur, azt azon
ban már tudja, hogy Sandžakban poli
tikai és pártmunkás volt a šumadijai 
zászlóaljban, amelynek keretébe tarto
zott a Morava menti század is.

Ehhez még hozzá kell tenni azt is, 
amire a jelenleg Delgrádban élő Dra- 
goslav Jakovij évié emlékezik. Szerinte 
ugyanis Kizur István egymaga robban
totta fel BeluSiónál a hidat. Ez a rob
bantás szerinte szeptember elején tör
tént, mert a Trsteriik elleni támadás 
előtt volt, márpedig Trstenliket szep
tember 19-én támadták meg. Mint Ja- 
kovljević visszaemlékszik rá, a kör
nyékbeli parasztok körében nagy híre



volt abban az időben ennek a hídrob- 
bantásnaik, mert szinte új bétonhíd volt, 
alig néhány évvel a (háború kitörése 
előtt építették. Kérdezősködtek is, hogy 
ká hajtotta végre a robbantást, s aztán 
csak úgy emlegették: »az a jagodinai 
illegális harcos«.

Mindezek a dátumok valóban nagy 
dilemma elé állítják az élettörténet Író
ját. Mi történt hát augusztusban? És 
mi történt szeptemberben és október
ben?

Lehet persze, hogy csupán az emlé
kezet csal — esetleg még a napra pon
tosan megjelölt dátumok tekintetében 
is. De esetleg lehet valami más magya
rázat is. S mintha ezt a másik magya
rázatot támasztaná alá Darabos Albert 
néhány elejtett szava is. Darabos 
ugyanis súlyos betegen arról beszélt 
előttem, ihogy 1941-»ben találkozott 
Belgrádban Kizur Istvánnal, s az így 
szólt 'hozzá:

— Mondd meg Etusnák, ha látod, 
hogy elmentem a (partizánokhoz.

Darabos Albert ugyan egyáltalán 
nem említett közelebbi dátumot, vi
szont valami olyasféle megjegyzést tett, 
hogy Kizur István akkorjában tért 
vissza Szerbiából. Lehetséges volna ta
lán, hogy Kiaur végleges elutazása előtt 
is volt már pártküldetésben Szépiá
ban? Ez ugyan meglehetősen bizony
talan .találgatás, de mindenesetre meg
magyarázná az időpontokbeli eltérése
ket.



SOVINISZTA JELSZAVAK 
CÁFOLATA

De talán nem is lényegbevágó do
log, hogy egészen pontosan meg lehes
sen állapítani a történések dátumát. A 
fontos mégsem a »mikor«, hanem a 
tény. A flény pedig az, hogy abbam az 
időben, amikor a szerbiai burzsoá kö
rök minden erejükkel azt a nézetet 
igyekeztek elfogadtatni a tömegekkel, 
hogy a szerb lakosság szenvedéseiért 
nem is a fasiszta Németország és Olasz
ország, egyáltalán nem a fasizmus a 
bűnös, hanem a horvátok, a magyarok, 
a bolgárok stb., így terjesztvén a so
viniszta jelszavakat, így védekezve az 
egyre hangosabb elégedetlenség ellen, 
akkor a ima gyár Kizur István előbb 
Belgrádban, a jugoszláv és szerb fő
városban tevékenykedik, s aztán el
megy Szerbiába, ott párttitkár lesz Ja- 
godinán, aztán harcos és politikai biz
tos, minden tettével azt tanúsítván, 
hogy nem nemzeti ellentétekről, hanem 
elsősorban osztályellentébökről van szó.

Tetteivel cáfolta meg tehát a sovi
niszta jelszavaikat — éppen akkor, ami
kor a párt két kiáltványt is kiadott, 
amelyben július folyamán harcra szó
lított a megszállók ellen, amikor fel
szólított mindenkit, aki teheti és aki 
alkalmas rá, hogy lépjen be a parti
zánosztagokba. Kizur István ugyan ak
kor még nem harcolt, de pártmunkát 
végzett — előbb Belgrádban, aztán pe
dig Szerbiában, s ez a pártmunka is 
hozzájárult ahhoz, hogy egy szerbiai



hivatalos jelentés kénytelen volt elis
merni, hogy »a kommunista veszély el
érte csúcspontját.«

Az egykori szabadkai forradalmár 
és pártmunkás telhát megtalálta fela
datát az új környezetben is. Mint dr. 
Jovan Marjanović ítfja Ustanak i Na- 
rodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941 
(Felkelés és népfelszabadító mozgalom 
Szerbiában, 1941) című könyvében, a 
moravai kerület kerületi pártbizottsá
gának tagjai akkoriban a következők 
voltak: Petar Velebit titkár, Radosav 
Ndkčević, Joca Milosavljević, Ratomir 
Rastić, Milán Premasunac, Zivota Sta- 
nisavljević és Milorad Markovió, de 
hamarosan kooptálták még Vita Cvet- 
koviéot, Zika Stefanovióot — és Kizur 
Istvánt. Dr. Marjamovié a továbbiakban 
megjegyzi, hogy a párt és a kommu
nista ifjúsági szövetség abban az idő
ben mély illegalitásban harcolt, ezért 
nincsenek egészen ipontos adatok arról, 
hogy a párt milyen erőkre is támasz
kodott a fegyveres harc első napjaiban, 
így aztán azt is csak hozzávetőleges 
adatok alapján sorolja fel, hogy (kik is 
álltaik Szerbiában a pártmunka élén.

Általában az adatok hiánya jellem
ző erre az időszakra. És különösen hi
ányoznak a megbízható adatok egy 
olyan harcosról, egy olyan forradal
márról, aki tulajdonképpen idegen volt 
ébben a környezetben, hiszen életében 
talán először járt ezen a tájon, az em
berek nem ismerték a múltját s a je
lenéből is csupán azt, amit mindenki
nek látnia kellett, aki közel állt a moz- 278



gálámhoz, hogy Petar Stamboliétyal, 
vagy a óuiprijai Gojko Gruloviétyal 
pártértekezleteket és gyűléseket tartott 
azon a terepen, ahol a moravaá parti
zánosztag tevékenykedett, hogy egy rö
vid ideig — miint Szabó Ida jelzi — 
titkára volt a jagodinai (ma Svetoza- 
revo) körzeti pártbizottságnak, de ha
marosan maga is csatlakozott az osz
taghoz mint instruktor, hogy részt vett 
a moravai partizánosztag sok akciójá
ban, hídrobbantásokban, telefonoszlo
pok kidöntésében, majd az első ellen
séges oífenzíva után politikai biztosa 
lett a harcokban megcsappant mora- 
vaii osztagból alakult moravai század
nak. »Szervezett, harcolt, bombákat 
gyártott és vonatokat robbantott, taní
tott, szenvedett és bátorított« — mint 
Gotteszmann Tibor írja róla. S mindez 
annyira szűkszavú, annyira ködös, any- 
nyira a népfelszabadító harccal szerve
sen egybeolvadó, hogy jogos az odave
tett megjegyzés is: »A  többi már le
genda.«

Legenda, mely a még élők, az egy
kori harcosok száján kel életre. Tana- 
sije Mladenović, a költő és újságíró, 
aki egykor a második proletárbrigád 
harmadik zászlóaljánaik politikai biz
tosa volt, azt mondja róla, megalkuvást 
nem ismerő, példaadó bátorságról tett 
tanúságot. Petar Vikovtić nyugalmazott 
ezredes, a III. krajinai partizánosztag 
egykori harcosa, aki együtt harcolt ve
le élete utolsó napjaiban, a Maglaj kör
nyékén, így emlékezik rá: »Csak há
rom-négy alkalommal láttam Kizur Ist-



vént, de különb harcossal sohasem ta
lálkoztam.« A (harcosok (között népsze
rű volt, mert mindig vidám, mindig 
tettre kész, segíteni kész, jó elvtárs és 
bátor iharcos volt. Dragoslav JakoVlje- 
vié, aki axmak idején a II. proletárbri- 
gád 3., šumadijai zászlóaljának 3>, mo- 
ravai századától, azaz Kizur István ka
tonai egységétől került futárnak a bri
gád törzséhez, elmondta, hogy amikor 
leveleket, üzeneteket vitt a törzstől a
3. századhoz, Kizur, a politikai biztos 
mindig félig tréfásan, félig komolyan 
figyelmeztette: »Vigyázz, ne hozz szé
gyent ránk!« Mert — mint Jakovljevié 
megjegyzi — akkorjában nagy tisztes
ség volt kurírnak lenni. Sőt azt is el
mondja az egyikori 'kurír, hogy Dušan 
DugaMé, a zászlóalj parancsnoka, nem 
egyszer külön tanácskozásra is hívta 
Kizur Istvánt, mert Brkának nagy 'volt 
a becsülete mint régi kommunistának. 
Nem egyszier tartott előadásokat — még 
más századokban is. És akárcsak egy
kor Szabadkán, a vasúti műhely isko
lájában, vagy (késeibb a munkásotthon
ban és a (pártban, mint a második pro- 
letárbrigád egyik századának politikai 
biztosa is nagyon emberséges, nagyon 
közvetlen volt baj társaival. Amellett 
azonban tudott nemcsak megértő, de 
kemény és erélyes is leninii, ha a har
cosok és a mozgalom tekintélyéről volt 
szó. Mint politikai biztos is mindig az 
első sorokban voltak a harcban, viszont 
nagyon (határozottan lépett fel azokkal 
a harcosokkal szemben, akik esetleg 
megfeledkeztek magukról, és erőszakkal 
vettek el élelmet a parasztoktól.



De éppen ezzel kapcsolatban igen 
jellemző rá az a kis epizód, amelyet 
Drakče Jakovljević mesél el róla a ka
tonai kiadóintézet gondozásában meg
jelent Druga proleterska (Második pro
letárbrigád) című könyvben.

A második proletárbrigád megala
kításakor összehívták az egész šumadi- 
jai zászlóalj párttag jadt, ihogy megvi
tassák mindenkinek a jó és rossz ol
dalait, vajon méltó-e arra, ihogy beke
rülhessen a proletárbrigád kötelékébe. 
Drakče Jakovljevićet azzal vádolta meg 
egy társa, ihogy jó katona ugyan, de 
helytelenül viszonyul a népihez. Az volt 
ellene a vád, hogy erőszakkal dinárral 
akart fizetni egy kofának a vásárolt 
almáért, bár az határozottan kijelen
tette, hogy csak lírát, vagy kunát fo
gad él. És Jakovljevlić nagy elégtétellel 
állapítja meg, ihogy azon az emlékeze
tes megbeszélésen Kizur István is párt
ját fogta, Cana Babovictyal együtt. 
Mert hát — úgymond — itt Jugoszlá
viáiban a dinár a fizetési eszköz.

OLASZOK ÉS CSETNIKEK ELLEN

Mindez már legenda? ... Lehet... 
De olyan legenda, amelyben élő élet 
lüktet.

A Druga proleterska című mű vas
kos első kötetét lapozgatom. íme, egy 
hosszú lista! Az 1942. március 1-én 
megalakult II. proletárbrigád első har
cosadnak névsora. És ebben a hosszú



névsorban a 3., šumadijai zászlóalj 3., 
moravai századának politikai biztosa
ként szerepel Kizur István neve is.
Igaz, személyei adatai nem éppen meg
bízhatóak, hiszen a lista szerint 1916- 
ban született, éspedig Újvidéken. Hely
telen a könyviben még az az adat is, 
hogy 1936 óta tagja a pártnak, de azt 
már megbízható adatként jegyezhetem 
ki, hogy 1942. augusztus 15-én esett el,
Kupres közelében, a Maglaj hegy ol
dalában.

Megpróbálom hát nagy vonalakban 
követni a áumadijai zászlóalj útját, at
tól kezdve, hogy megalakult 1941 vé
gén, s első harci feladatként azt kap
ta, hogy biztosítsa Nova Váróét nyugat 
felől, azon át, hogy beolvadt a II. pro
letárbrigád keretébe — egészen addig, 
míg 3., moravai századának politikai 
biztosa, Kizur István hősi halált halt 
a .boszniai Blagaj falucska felett, a 
Maglaj oldalában.

Megalakulása után a šumadijai zász
lóalj a bistricai iskolában és a környe
ző házakban helyezkedett el. Nagy hó 
volt mór, hideg, és csak kevés élelem.
A harcosok csak naiponta kétszer ét
keztek — leginkább valami rlitka 
krumplilevest, só nélkül és egy darab
ka húst. Járt volna még egy kis kuko
ricakenyér is, de azt nem kapták meg 
rendszeresen. Ebben az időben az ola
szok és a csetnikek ellen harcolták.
1942. március 1-én aztán a Jugoszláv 
Kommunista Párt Központi Bizottságá
nak és a legfelsőbb parancsnokságnak 282



a határozata alapján megalakult a II. 
proletárbrigád. Cajniöében a tfölsorako- 
zíott zászlóaljaik előtt Ratko Sofi janié, 
a brigád parancsnoka jelentést tett a 
harcosok előtt ellépő Titónak, s a leg
felsőbb parancsnok ezekkel a szavak
kal üdvözölte a brigád harcosait:

»A  Központi Bizottság és a legfel
sőbb parancsnokság üdvözletét tolmá
csolom nektek, II. proletárbrigádunk 
harcosainak, parancsnokainak és poli
tikai biztosainak«.

Abban az időben erősödött Kelet- 
Boszniában a csetnikek propagandája, 
s hogy meggátolják romiboló tevékeny
ségüket, a legfelsőbb parancsnokság úgy 
döntött, hogy a II. proletárbrigádot, va
lamint az I. proletárbrigád három zász
lóalját Kelet-Boszniába vezényli, hogy 
nyújtson támogatást az ottaníi partizán
osztagoknak. Először is egy csetniík tá
maszpontot kellett megsemmisíteni a 
borikei méntelepen, amely szoros kap
csolatban állt az olaszokkal. Aztán a 
proletárharcosok igen iröviid idő alatt 
megtisztogatták Kelet-Bosznia jelenté
keny részét. A csetnikek közül sokan 
fogságba estek, sokan pedig szétszé
ledtek. Eleve sikerrel -indult hát a II. 
proletárbrigád útja.

A 3. század, amelynek Kiziur István 
volt a politikád biztosa, 1942 márciusá
ban Han-Pijesak közelében, Mironje 
faluban volt. Ekkor történt egy napon, 
hogy tíz csetnik jelentkezett a század
nál azzal, hogy részt akarnak venni az 
usztasák elleni harc előkészítésében. A



század rajodként volt széthelyezve a 
kis falusi iháaakban, s a parancsnok 
szétosztotta a csetnikeket a rajok kö
zött két-tfiárom ernberenként, nem sejt
ve semmi rosszat. Pedig a csetnikeflmek 
az volt a terve, hogy így, a proletár- 
brigád harcosai közé férkőzve, alatto
mos támadást készítsenek élő a brigád 
ellen. A parancsnok hiszékenysége el
lenére azonban végül is leleplezték 
szándékaikat.

A 3. zászlóalj azután Oborci körül 
harcolt, majd pedig elindult Donji Va
kul felé. A  Dooji Vakuf—Travnik va
sútvonal elleni támadás során a 3. szá
zadnak az volt a feladatta, hogy rom
bolja szét a síneket, és így gátolja meg 
az ellenség utámpótlását. A  többi szá
zad ez alatt Oborcit támadta. A 3. szá
zad akciója sikerrel járt, s a fölszedett 
síneket a Lašva folyóba dobták.

Ez már július közepén volt, s a bri
gád egyre inkább előrenyomult Kup- 
res felé. A  vasútvonal elleni akció után 
a 3. század is tovább nyomult előre a 
Donji Vakuf—Bugojmo vonalon. Ultija 
faluban helyezkedett el. Donji Vakufon 
erős usztasa helyőrség volt abban az 
időben, s az usztasák rajtaütést haj
tottak végre, és sikerült is elvágniok 
a 3. századot a brigád többi részétől. 
Élethalálharc kezdődött, amelyben az 
usztasák még a harci repülőket is se
gítségül hívták. Végül azonban mégis
csak sikerült magát kivágnia a század
nak, és a brigáddal együtt folytatta 
előnyomulását, hogy fölszabadítsa Kup- 
rest az usztasák uralma alól.



HAT TÁMADÁS 
KUPRES ELLEN

Kupres, ez a kis 'boszniai városka 
egy völgy katlanban van. Mindenfelől 
hegyek veszik körül. Város? ... Hát bi
zony a mi vajdasági fogalmaink szerint 
falunak is IkJicsi, (hiszen az 1953. évi nép- 
számláflás adatai szerint mindössze 391 
lakosa van. Kis boszniaii városka, mely
nek tán az a legfőbb jelentősége, hogy 
áthalad rajta a Szarajevó—travnük—liv- 
no—spliti út.

Kizur István sírját keresve jutottam 
el ebbe a világtól félreeső kis boszniai 
helységbe, melyet — ha jónak nem is 
mondható, de mindenképpen természeti 
szépségekben bővelkedő, két oldalról 
meredek, erdős hegyoldalakkal övezett 
út köt össze Bugojnóval. Risto Miliőié, 
a harcosok szövetségének elnöke, akit 
annak idején szintén a Brka névvel ru
háztak fel harcostársai — vaskos ba
jusza miatt — szívesen elkísért a par
tizántemetőbe, hogy megmutassa a sírt. 
Velünk volt Đoko Marié, a hadirdk- 
kantügyek előadója is. Megálltunk ott 
a város szélén, a domboldalon, a teme
tő oldalában, és a kupresi Brka meg
mutatta, hogy ott, a távolban, a kup
resi kisebb dombok, a Gradska Plose- 
nica és a Čardačioa mögött, ott sötét- 
lík a Maglaj. A Kupres elleni támadá
sok során éppen itt, a helységnek a 
mai partizántemetővel átellenes szélén, 
a Gradska FLosendea és a Cardačica lej
tői között nyomultak előre megnmeg- 
ú jutón a XI. proletárbrigád egységei.



Itt, alig valamivel a városka falain kí
vül, a füves domboldalon még ma is 
lehet töl/tényihüvelyeket találni. Valami
kor holttest holttest mellett hevert itt 
a csupasz domboldalon. Mintegy há
romszáz embert vesztettek a népfelsza
badító harc erői Kuipres előtt. Ma kö
zös sírban pihennek ezek az elesett hő
sök — köztük hét nóplhős is —, s egy 
magányos emlékmű idézi az 1942. évi, 
augusztusi véres napok emlékét, me
lyet Kupres népe csak úgy nevez: So- 
laja emlékműve. Az emlékművön né
hány sor:

»A  népi forradalom tizedik évfor
dulója tiszteletére a bugojnói járás 
népfelszabadító háborúbeli harcosainak 
szövetsége emelte ezt az emlékművet 
Simo Solaja, Spiro MugoŠa, Đuro Pét- 
rović és Dušan Metla néphősöknek, va
lamint a többi ismert és ismeretlen 
harcosnak, akik itt nyugszanak eb
ben a sírban, mert hazájuk szabadsá
gáért és függetlenségéért áldozták éle
tüket. Örök dicsőség és tisztesség ne
kik. Kupres, 1951. VII. 27.«

Kizur István nem ebben a közös sír
ban alussza örök álmát, ö  még túlélte 
ezt a kupresi poklot, és csak visszavo
nulás közben, Blagaj falucska fölött, a 
Maglaj oldalában érte utol a halál.

De ugyan mi a magyarázata annak, 
hogy ezt a klis boszniai városkát, amely
nek ma is alig pár száz lakója van, 
olyan elkeseredett harcokban akarta el
foglalni (ez csak később sikerült!) a 
felszabadító hadsereg, s hogy olyan vég
ső elkeseredéssel védték az usztasák?



Említettem már, hogy ez a kis város
ka a Szarajevót Spllittel összekötő út 
mentén fekszik. Ez a körülmény vilá
gossá tette, hogy ha az usztasák el
vesztik Kuprest, ezzel együtt elvesztik 
kapcsolatukat a tengerparttal is. Ért
hető -hát, íhogy minden erejüket latba 
vetették, hogy megmentsék ezt az alig 
néhány háziból álló városlkát a maguk 
számára. A ihínhedt usztasa fekete lé
gió állt szemben a felszabadító erőkkel. 
Ágyúk, aknavetők és géppudkák ontot
ták a tüzet, és ihívásra, utolsó mentség
ként megjelentek a repülőgépeik is, 
hogy a harcokba beavatkozva, elker
gessék a támadókat.

Három éjjel és három nap tartott a 
meg-megújuló véres csata: augusztus 
12-étől 15-áig.

Mint Rista Miliišić egykori harcos, s 
a harcosok szövetségének mai kupresi 
elnöke meséli, éjszaka folyamán, míg 
tairtott a sötétség, mindig sikerrel folyt 
a felszabadító erők támadása. Elérték 
a városka első házait, és már-anár úgy 
látszott, ihogy végleg elesett Kupres. 
Akkorra azonban meg virradt, megér
keztek a repülőgépek, és visszavonulás
ra késztették a csaipatokát.

— Hej, ha csak egy óra 'hosszával, 
vagy legalább féllel tovább tartott vol
na a sötét, nem kellett volna szeptem
ber 13-áig várni Kupres fölszabadulá
sára — sóhajtja az idős harcos.

De beköszöntött az új nap, s ezzel 
együtt akcióba léptek az ellenséges re
pülőgépek is, s a II. proletárbrigád 
egységei visszavonulásra (kényszerültek.



Itt, a Gractóka Plosenica és Cardačica 
lankáin vonult vissza a többiekkel 
együtt Kizur István is — Blagaj fa
lucska és a Maglaj felé, miután hat tá
madás után sem sikerült bevenni Kup- 
rest. A visszavonulást látva aztán az 
usztasák ellentámadásba lendültek.

A Maglaj oldalában a -blagaji pa
rasztok csákánnyal és lapáttal készí
tették a lövészárkokat* s a 3. zászlóalj 
éreti már kora hajnalban megszállták 
őket, mert várható volt az usztasák tá
madása. És valóban, alig virradt fel a 
nap, megjelentek a repülőgépek, csap
kodtak a gránátok. Zúgott az egész er
dő. Az eget füsfcfelhő takarta, és golyó
zápor hullott a lövészárkokra. Srapnél- 
lel lőtt az ellenség, mert fölfedezte a 
lövészárkok gyengeségét. Az első ár
kokból csa!kihamar fölhangzott a sebe
sültek jajveszékelése. Aki bírt, kúszva 
igyekezett az erdő felé a sebesültek 
közül. Amikor egy pillanatra gyengült 
az ágyútűz, rákezdtek a puskák és a 
géppuskáik. Csak ekkor látszott, hogy 
a tüzérségi tűz védelme alatt az usz- 
tasa gyalogság egészen megközelítette 
az állásokat, s a déli lejtőn kezdett fel
felé kapaszkodni. A partizánoknak pe
dig nagyon kevés volt a lőszerük.

MIÉRT VONULJUNK VISSZA?

A Druga proleterska című, vissza
emlékezésekből összeállított könyvben 
ketten is elmondják, /hogyan halt meg 
a 3. század politikád biztosa ott a Mag
laj oldalába«, Blagaj falucska felett.



Milorad Tasdć így ír:
» Ezekben az állásokban virradt ránk 

a hajnal. Brka, a század politikai biz
tosa, egy kistermetű ember, körüljárt 
bennünket és konkrét utasításokat 
adott a védekezésre vonatkozóan. Csu
pasz, meredek lejtő volt előttünk, úgy
hogy jó áttekintésünk volt Kupres fe
lé. Mögöttünk erdő húzódott, kisebb- 
nagyobb tisztásokkal.«

És a továbbiakban:
»Jobb szárnyunkon az usztasáknak 

sikerült visszaszorítaniuk csapatrészein
ket, és ezzel veszélyeztették jobb olda
lunkat. Ebben a harcban srapnelltalá- 
lat következtében elesett Kizur István- 
Brka, a század politikai biztosa, a köz
kedvelt bajtárs, a régi és tapasztalt 
kommunista és forradalmár, kiváló 
harcos, vezető és nevelő, aki mindig 
jókedvű volt, és mindig mosolygott.«

Jóval bővebben emlékezik meg a 
maglaji (harcokról, illetve Kizur István 
utolsó perceiről Milivoje Stankovié a 
Druga proleterska egy másik, emléke
ket idéző cikkében. Kövessük hát az 
ő szavain át az eseményeket!

»Brka, a század politikai biztosa ma
ga térdepelt egy nagyobb lövészárok
ban, és tüzelt lovassági karabélyából. 
Biztatta maga körül az elvtársakat:

— Nem törnek át itt — mondta. — 
Mind lekaszaboljuk őket, csak jól kell 
célozni.

Az usztasák hamarosan kitörtek 
a 3. század állásaihoz. Mintegy 300 mé
ter választotta el Őket tőlünk. Frenöe-



tić hírhedt fekete légiója erélyesen 
nyomult előre. Bokortól bokorig sző- 
kelitek, kézigránátot dobtak maguk elé, 
és hosszú géppuskasorozatokat eresz
tettek meg. Mi egyre gyengébben vála
szoltunk, a lőszertartalék végét járta. 
Mindössze tíz-tíz golyónk ha maradt. A 
géppuskások egyre ritkábban tüzeltek. 
Az usztasák kihasználták ezt a körül
ményt, és mind biztosabban szökelltek 
előre. Arra törekedtek, hogy elérjék az 
erdőt, hogy bekerítsék a jobbszárnyun
kat. Balszárnyunkon szintén közeli tü
zelés hallatszott. Ott volt a 2. század. 
Az usztasák egy oszlopának sikerült 
észrevétlenül eljutnia a Velika Vratáig, 
és északról megkerülnie a Maglajt. A
2. század visszavonult, 5  így erről a 
részről is fenyegetett a bekerítés. A 
század parancsnoka elrendelte a visz- 
szavonulást. Brka, a politikai biztos 
nem értett egyet ezzel.

— Miért vonuljunk vissza ilyen jó 
állásokból? Lehet itt még harcolni.

Még hevesebben kezdett tüzelni, 
utolsó golyóit lőve ki.

Világos volt előtte, hogy ezeknek az 
állásoknak a feladása wtán az úszta- 
sáknak nem nyújthatunk ellenállást se
hol Blagajig, sőt lehet, hogy ott sem. 
Mint tapasztalt katona, megértette a 
Maglaj jelentőségét. Mindenki tudta 
ezt. De más kiút nem volt. A harcosok 
csoportjai elhagyták az állást, és az er
dő felé futottak, mialatt mások fedez
ték őket. Brka, a politikai biztos fel
egyenesedett a lövészárokban, és látta 
az usztasákat* akik egyre közelebb ke



rültek. Dišković, a géppuskás, ott volt 
a közelében.

— Gyerünk, vonulj vissza, komisz
szár! — kiáltott neki. — Majd én fe
dezlek.

Egyszerre Brka abbahagyta a tüze
lést. A puska kiesett a kezéből. Meg- 
tántorodott, aztán lassan az árokba ha
nyatlott. Keze megfogta a mellvéden a 
puskát. Feje a kezére hanyatlott, mint
ha csak elaludt volna egy megerőltető 
menetelés után. Nem szólt egy szót 
sem. Odafutott hozzá Dišković és né
hány más harcos, de már halott volt.

Kizur István-Brka, a fémmunkás, a 
kipróbált forradalmár és a JKP tagja 
1936 óta, úgy esett el, hogy hősiesen 
védte századának állását, mindaddig, 
míg az utolsó golyót is ki nem lőtte ka
rabélyából.

Az usztasák elfoglalták a Maglajt.«
Íme, így ír Milivoje Stanković. És 

végül felsorolja még azt iis, hogy faik 
estek el ezekben a harcokban, és hoz
záteszi, hogy vaiamennyiüket együtt te
mették el Kizur Istvánnal. A  felsora
kozott zászlóalj a Vi padoste žrtvom i 
dadoste sve (T i áldozatul estetek és 
mindeneteket odaadtátok) keserű szo
morú dallal búcsúzott el tőlük, a 3. 
zászlóalj két proletá-Tharcosától és a 
többi egység halottaütól.

AZ ÜT VÉGE: NÉVTELEN SÍR

Így volt pontosain? ... Vagy esetleg 
Risto Miliőiének van igaza, aki ugyan 
nem ismerte személyesen Kizur Istvánt,



de azt áliítija, hogy akik eiesitek, azo
kat a kupresi közös sírba temették. 
Csak azofc kerültek Blagaj falucskába, 
akilk sebesültek voltak. Ott, Blagajban 
ugyanis ideiglenes kóriház volt az isko
lában és a környékbeli magánházak
ban. Aztán azokat a sebesülteket, akik 
ott haltak meg, a blagaji templom ud
varán temették el. Ahogy Milišić visz- 
szaemlékezák, még beszélték is annak 
idején, hogy a sebesültek között van 
egy vajdasági is.

Nem tudom, nem hiszem, hogy túl
ságosan fontosak volnának ezek a rész
letek. Gotteszmann Tibor, aki már előt
tem szintén járt Kupresban, sőt Bla
gajban is, körülnézett a Blagaj Novo 
Selo templomának udvarán, és tekin
tetével kutatta, hogy melyik sírgödör
ben is nyugihatott Kizur István teste, 
mielőtt a kupresi partizán temetőbe 
szállították, szintén így vélekedik:

»Megmondom őszintén, a Kizur Ist
ván halálával kapcsolatos verziók nem 
minden részletükben egyeznek. Nincs 
tárgyi bizonyíték, hogy a megjelölt sír
ban éppen az ő csontjai nyugszanak — 
hiszen az sincs kizárva, hogy egy sír
ban többen is el vannak temetve —, 
mert az elesettek száma sokszorosan 
több, mint ahány síremlék található a 
kupresi emléktemetőben.

Mindez azonban lényegtelen, mert 
egyben minden tanúság egyezik: hogy 
Kizur István a hősök sorában is a leg
kiválóbbak közé tartozott.«

És ezt tanúsítja egyebeik között az 
is, hogy a legfelsőbb parancsnokság



még abban az időben a kupresi har
cokkal kapcsolatban különleges dicsé
retben részesítette a II. proletárbrigá- 
dot, és ennek keretében főleg a mora- 
vai, a 3. századot, amelynek Kizur Ist
ván volt a politikai biztosa. Ebben a 
különleges dicséretben — általános né
zet szerint, mint az emlékezésekből lát
hatjuk — elsősorban Kizur István- 
Brkáé a legfőbb érdem — hősies, ön
megtagadó harca révén.

Harmincnyolc éves volt, amikor hő
si halált halt.

Voltam a kupresi partizántemető
ben. Fehér emléktáblák sorakoztak egy
más mellett, végig a kerítés mentén. 
A kőtáblákon nevek, a hősi halált halt 
egykori harcosoík nevei. S a sok sírkő 
között egymás mellett van két olyan 
tábla is, amelyen még nem találjuk a 
pontos nevet. Az egyiken egy Rakita 
nevű, janji származású harcos hiányos 
adatait látjuk. A másikon csak ennyit: 
»Nepoznati borac II. proleterske brigá
dé, poginuo 1942« (A  II. proletárbrigád 
ismeretlen harcosa, elesett 1942-ben). 
Ez az ismeretlen harcos Kizur István. 
Ma már kétségtelenül tudomása van 
erről a kupresi harcosok szövetségének 
is. És az újonnan átrendezett partizán
temetőben — amelynek makettjét már 
láttam is a kupresi könyvtárban — 
méltó síiihelyet 'kaip a körbefutó utak 
mentén elrendezett hősi sírok között 
Kizur István örök nyugvóhelye is — 
már nem névtelenül, hanem a teljes 
személyi adaltokkal.



De ma még ez a névtelen sír a 38 
év hosszúságú életút végállomása. 
Aíhogy ott álltam előtte, eszembe jutott 
Kvazimodo Braun István egy, Kizurné 
Hedrich Etával készített riportjának 
részlete. Az újságíró kérdésére így vá
laszol ebben a riportban a magára ma
radt feleség:

»— Én sosem váltam meg Pistától. 
Mikor elment, biztos voltam benne, 
hogy visszajön, ö  olyan volt, hogy biz
tos lehettem benne. Mindig tudta, hogy 
mit kell tennie, és amit kellett tennie, 
azt végre is hajtotta.«

Igen, Kizur István minddg tudta, 
hogy mit kell tennie. Ott, a Maglaj ol
dalán is. S iha nem is jött vissza kö
zénk testi valóságában, azért a szelle
me ma is itt él az <új körülményeik kö
rött újjáépült, egyre inkább vérosiaso- 
dó Szalbadka sokemeletes házai, egyre 
erősödő gyárai és ma már nem sztráj
koló munkásai körében. Van egy kis 
méllszobra... S az ő nevét viseli egy 
utca és egy iskola is.

Ennek a harmincnyolc év hosszúsá
gú életútnak, amely Erzsébetlakról in
dult el, és a boszniai Blagaj falucska 
fölötti Maglaj oldalában ért véget, ép
pen itt, Szabadkán van a csúcspontja.
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z e té ig , a m e ly  h ő s i é le te  
v é g á llo m á s a  v o lt .

K  o  l o  z  s i  T ib o r  az Er- 
zsébetlaktól a Maglaj ig c í 
m ű  k ö n y v é n e k , m e g írá s a k o r  
sok  k u ta tá s t és a m e g le l t  
a d a to k  fe ld o lg o z á s a k o r  ig e n  
s z ig o rú  t ö r té n e lm i  h ű s é g e t  
k ö v e te lő  m u n k á ra  v á l la lk o 
z o t t , a m ik o r  e l in d u lt  a z o n  
az a l ig  is m e r t  ú to n , a m e 
ly e n  á t K iz u r  Is tv á n  f o r r a 
d a lm i é le tú t ja  f e l le lh e tő .  
M ű v é n e k  k iv é te le s  é r té k e  
az, h o g y  a s za b a d k a i m u n 
k á s m o z g a lo m  e g y k o r i  é lh a r 
c o s á n a k  e d d ig  m é g  is m e re t 
le n  é le ts za k a s za it tá r ta  fe l,  
o ly a n  a la p o s s á g g a l és  a 
ré s z le te k  o ly a n  m e g k ö z e lí t -  
h e tö e n  h ű  fe ld o lg o z á s á v a l,  
a m ily e n n e l r i tk á n  ta lá lk o 
z u n k . M e g ta lá l ju k  i t t  a k o r 
tá rs a k , az  e g y k o r i  e lv tá rs a k  
f e lje g y z é s e it  is  é p p ú g y , 
m in t  a z o k a t a m o z z a n a to 
k a t, a m e ly e k  i f jú k o r á tó l  
e g é s ze n  a fe le s é g é v e l v a ló  
u to ls ó  ta lá lk o z á s ig  é le te  
d rá m a i fo rd u la ta i t  id é z ik  
f e l.

A z  É le t je l  M in ia tű r ö k  
le g ú ja b b  k ö n y v e  n e m  é le t 
r e g é n y , d e  tö b b  m in t  d o k u 
m e n tu m r ip o r t ,  m e r t  a lá t o t 
ta k  és h a llo t ta k  n y o m á n  az 
í r ó  k é p z e le tv i lá g a  és k o m 
p o n á ló k é s z s é g e  tö r té n e lm i  
fo r rá s m ű v é  a v a tta  e z t a t e l 
je s  á té lé s t  k ö v e te lő  m u n 
k á já t .




