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A nagy történelmi fordu
latok légkörének tanulmá
nyozása mindig tanulságos 
és hasznos írói vállalkozás, 
és kétszeresen hasznos és 
tanulságos, ha a történész 
komoly elmélyülésével, a 
történelmi adatok lelkiis
meretes és rendszeres föl
tárásával történik. Petko- 
vics Kálmán éppen ezekre 
a feladatokra vállalkozik 
szívesen. Előbb a Tizen
nyolc nyárfa első világhá
ború utáni, sok vitát kel
tett történetét dolgozta fel, 
és helyezte olyan történel
mi megvilágításba, amely 
alkalmas volt arra, hogy el
oszlassa a Zelié-féle felke
léssel kapcsolatos naciona
lista irányzatú tévhiedel- 
meket, most pedig a meg
szállás napjait vette bonc
kés alá.

A háború és a hódítás
vágy felkavarta szenvedé
lyek önmagukban véve is 
hálás témái lehetnek a ku
tatónak, de különösen ered
ményes lehet a történész 
munkája, ha a lehetőség 
szerint minél mélyebben 
merül a felszín alá, ha 
nem csupán magukat a tör
ténéseket fedezi fel és so
rakoztatja egymás mellé, 
hanem felkutatja a társa
dalmi rugókat, az esem é
nyek társadalmi hátterét is. 
A megszállás éveinek ese
tében ez a háttér különö
sen sokszínű, mert hiszen 
nem csupán a nemzetiségi 
ellentétek kirobbanása o- 
kozza a bonyodalmakat, 
hanem még sokkal inkább 
a társadalmi erők osztály
alapon kialakuló szemben-
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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
galmi adó alól.

A Szabadkai Munkásegyetem kiadása
Pannónia Grafikai Műintézet nyomása — Szabadka



A TÖRTÉNELEM
VÉSZTERHES KÜLÖNVONATA

Egy szabadkai kém telni vélte, hogy 
1941. március huszonihatodikán, a pá
lyaudvar körül zsongó magas rangú 
tisztek társaságában, Simović tábornok, 
a királyi hadsereg légierőinek parancs
noka várta legizgaitottabban azt a Bécs 
felől érkező előkelő kül önvonatot, 
amelynek utasai {Gvetković miniszter
ei nők és Cincar^Markovic külügymi
niszter) egy naippal előbb, március 
huszonötödikén a Söhwaraenbergplatz 
és a Südbahnihaf között aláírták Jugo
szláviának a háromhatalmi egyezmény
hez való csatlakozásáról szóló, német, 
japán és jugoszláv nyelven (a jugo
szláv nyelv a berlini eredetű szövegben 
szerepel) megszövegezett jegyzőkönyvet. 
A szabadkai kém tudni vélte és ter
mészetesen jelentette megbízóinak, 
hogy ebben a bomlott idegzetű, elárult 
országban mindenfelé nagy tüntetések 
vannak, de Szabadka viszonylag csen
des, bár a hagyományos nyugalom ál- 
cázata bizonytalanságot és aggodalmat 
rejteget, hiszen a minap is három
ezer-ötszáz katonai behívót kézibesítet-



tek, de csak a iszliáv nemzetiségű köte
lezetteket szólították egyenruháiba...  
Valamivel később a helyi sajtó is kö
zölte, hogy Duáan Simavié tábornok 
életének ötvenkülencedik esztendejében 
e város ^pályaudvarán szállt -fél a tör
ténelem nevezetes különvonatára. Eb
ből a gyanútlan olvasó kikövetkeztet
hette, hogy az aggódó Szabadkának is 
volt némi köze a (forró és viharos már
cius örvénylő eseményedhez.

(A mindig kormánypárti és mindig 
rezsimhű Vreme című napilap, a nagy
tőke következetes szócsöve, március vé
gén két fényképet közölt. Az egyiken 
a szabadkai korzó. Az úttest közepén 
népes felvonulás, a menet éle zászlók
kal és transzparensekkel a városháza 
elé kanyarodik. A másikon a városhá
za díszterme: a nehéz faragott padok
ban feketébe öltözött férfiak, az arco
kon nyugtalanság és reménydús kép
aláírás. Grál László, a költő, a színház 
oszlopai alól nézte végig a felvonulást. 
»Én a menetben nem láttam egyetlen 
ismerős kommunistát sem« — mondja 
e sorok írójánaik. Nem is láthatott. A 
királyi rendőrség 1941 jaguárjában 
mérte (utolsó nagy csapását a szabadkai 
munkásmozgalomra. Az illegalitásban 
levő kommunista párt és az ifjúkom- 
mainásták szíövetsége húsz vezetőségi 
tagját tartóztatta le, akik felett a sza
badkai törvényszék az összeomlás elő
estjén, április ötödikén prólbált ítélkez
ni .. .  Másnap hajnaliban Belgrád fö
lött megjelentek a horogkeresztes bom
bázók.



Később aizonban a magyar királyi 
csendőr nyomozóik gumibottal és egyéb 
eszkfözökkel kiderítik: mégis volt vala
mi szerepe Szabadkának az esemé
nyekben, ha nem is olyan, -amilyent a 
polgári sajtó áthajtott az itteni magyar 
polgárság egy részével el játszat ni.

. azt mondotta neki — olvasható a 
topolyai Ádám-házból kimentett csend
őrségi jelentésből —, hogy Mayer Ott- 
már keresse fel Szabadkán aznap dél
előtt tíz órakor a Párhuzamos ét végén 
és mondja ímeg neki, hogy ő küldite. Ö 
a megjelölt időpontban tényleg találko
zott a Párhuzamos út végén Mayerral, 
aiki azt mondta neki, [hogy várjon egy 
pár percág és maradjon ott, ahol van, 
mert hozni fog egy borítékot azzal, 
hogy Topolyán adja át az illetékesek
nek. Csak később tudta meg, hogy a 
borítékbafn kommunista röpíratok vol
tak. Tartalmazta a Belgrádban lezajlott 
tüntetést a Jugoszlávia és a Szovjet- 
unió diplomáciai kapcsolatainak felvé
teléért. A röpftratot ő nem látta, nem is 
olvasta, ostak mások magyarázták. . .« 
Az aprólékos csendőrségi jegyzőkönyv 
bizonyítja: míárcti/us ih/uszonihetedáke az 
összeomlás uián is ihatott Szabadkán. 
Mayer Ottmár akkor a Jugoszláv Kom
munista Párt szabadkai körzeti bizott
ságának politikai (titkára volt.)

Mi történt az előkelő különvonat 
érkezésének napján? Belgrádiban Hee- 
ren német követ csak annyit tudott 
(és ezt szigorúan bizalmas és azonnal 
előterjesztendő rejtjeles táviratban kö
zölte feletteseivel), ihogy »a belgrádi



helyzet feszült, ifiataliatob tiszti csoport 
államcsíny terveiről terjednék hírek, 
akiket állítólag Simovic tábornok is 
támogat... A kormány azt hiszi, hogy 
ura a helyzetnek... Mindenesetre tény, 
amint teljesen megbízható forrásból 
megtudtam, ma délelőtt az angol 
légiattasé (hosszabb titkos megbe
szélést tartott Simovic tábornok
kal . . .« A londoni rádió ugyanezen a 
napon szerb nyelven közvetítette Ame- 
ry államtitkár beszédét, amelyben a 
szerb népet (szerb, nem jugoszláv) Lá
zár cár h;ősi példájával buzdította, aki 
Rigómezőnél »többre becsülte a meny- 
nyei birodalmat a .földinél.« Ilyen ma
dárnyelven csicsergett a (hősi múltról 
az uralkodó elit kulisszái mögött sür
gölődő nyugati diplomácia.

Az események legfőbb szereplője 
azonban nem a tiszti államcsínytől 
várta a csodát és Lazar cár mennyei 
birodalmáért sem lelkesedett túlságo
san. A nép kiment az utcára. A törté
nelmi pillanat súlyát, jelentőségét át
érezve végi^hömpölygött a városon, és 
ennek aiz izzó áradásnak csak olyan 
szervezett politikai erő adhatott célt és 
értelmet, amely nemcsak osztozott a 
tömegek örömeiben és gondjaiban, ha
nem egyszersmind reálisan felmérte a 
növekvő fasiszta veszedelem arányait 
és a kibontakozás lehetőségeit. A Ju
goszláv Kommunista Párt szerbiai tar
tományi vezetősége március huszonne
gyedikén délelőtt — mielőtt a topčideri 
állomásiról kigördült volna a kormány 
különvonata — kibocsátotta első ki



áltványát: »A kormány árulásra ké
szül! A naipokban szándékozák aláírni 
a háromíhatalmi egyezményhez való 
csatlakozás jegyzőkönyvét, amely ha
zánk, népünk és szabadságunk szégyen- 
teljes és ibiiztos pusztulását jelenti. Tör
ténelmünkben először próbálnak ben
nünket térdre kényszeríteni a zsarnok 
előtt! De ha mindenki becsülettel tel
jesíti kötelességét, a kormány által elő
készített árulást az utolsó pillanatban 
Is megakadályozhatjuk. Mindent a be
csületért, a szabadságért!«

A szabadkai kém tudná vélte: Dusán 
Sdmović tábornok az aggódó város pá
lyaudvarán szállt fel a kormány Belg- 
rád felé 'robogó különvonatára. A kor
mány úgy vélte, még ura a helyzet
nek ... Pedig már huszonnegyedikén 
recsegett-ropogott a hatalom egész 
építménye. Tüntetésék Kragujevacon, 
Valtjevón, maijd Sabaoon, Knjaževacon, 
Vranjéban ... Huszonötödikén egész 
Crna Gora talpon. Ljubljajiáhan a 
csendőrség hiába próbálta feltartóztat
ni a város központja felé hömpölygő 
tömeget. Megmozdult Dalmácia és 
Bosznia. És az össznépi ellenállás sod
ró hullámverései mind Belgrádiban tor
lódtak össze március huszonhetedikén. 
A tömeg a kommunista párt jelszavait 
harsogta. A JKP új kiáltványa a röp- 
laipokon: »Munkások, tegyétek le a
szerszámot! Polgárok, fiatalok, az utcá
ra! Tisztek és altisztek, csatlakozzatok 
a néphez! Tüntessetek mindaddig, amíg 
meg nem imlósul a nép minden köve
telése! Kölcsönös segélynyújtási egyez



ményt a Szovjetunióval! Demokratikus 
szabadságjogokat a dolgozó népnek! 
Népi kormányt.. .«<

Március husaonhetedike... Állaim- 
csíny? Nem. A naigy döntések napja. 
Döntött a nép, és döntenie kellett a ki
rálynak. Kommunisták az utcára, a ki
rály munkára szólította az embereket. 
»Ebben a nemzet számára oly súlyos 
órában foglalom el a trónt. Az uralko
dó tanács tagjai, tévedéseik tudatában, 
lemondtak. Megkezdem királyi jogaim 
és kötelességeim gyakorlását. Hadsere
gem és haditengerészetem ezentúl csak 
nekem iköteles engedelmeskedni. Ez a 
béke és közrend .fenntartásának legfőbb 
és legjhaitékonyabb eszköze. Felszólítok 
minden <horvátot, szerbet és szlovént, 
folytassa tovább zavartalanul minden
napi munkáját... « A király, ki ily 
szavakkal fordult minden horváthoz, 
szerbihez és szlovénhez, akkor még a 
tizennyolcadik életévét sem töltötte be. 
Királysága egy hónapig sem tartott: 
ápnilis tizenötödikén a nikšići katonai 
repülőtérről elhagyta az országot és 
soha többé nem tért vissza. A maga 
részéről véglegesen eldöntötte az ál
lamforma kérdését.

Adolf Hitler moszkvai követének 
mesélte el bizalmasan: »A jugoszláv 
államcsíny villámcsapásként ért. Ami
kor március huszomhetedikén reggel az 
első hírek megérkeztek, azt hittem, 
tréfa az egész.. .«< Paiul Sohmidt, Hitler 
tolmácsa írj a: »-Említésre méltó leg
feljebb az új birodalmi kancellária — 
hosszú csarnokával —, amelyen kérész



túlhaladva nyomban kiderült, ki moz
gott otthonosan a „sima parketten”. 
Piarkett helyett itt ugyan sötétvörös 
márviánylaipok voltaik, de olyan simák, 
hogy az emiber apró, óvatosan kimért, 
udvari szokásokhoz alkalmazkodó lép
tekkel kellett hogy megtegye a száz
ötven méternyi -utat Hitler dolgozószo
bájának hatalmas szárnyas ajtajáig. 
Ekkor kinyílt az ajtó, de csak néhány 
személy számára, akiket Hitler főoere- 
móndaim&sitere, Meissner állairrmiinisz- 
ter — ő tartotta a kezében a jogart eb
ben a hájban — beengedett az itt foly
tatandó „nagy ‘jelenethez”. A többieket, 
bármilyen szép egyenruhát Viseltek is, 
udvariasan, de határozottan kiválogat
ták, és különféle előszobáikba és kör- 
folyosóikra terelték. Ezen a megbeszé
lésen, 1941. március huszonhetedákén, 
Hitleren és Matsuokán kívül tehát csak 
RiiJbbein;trap és a két nagykövet volt je
len. Hitler egyébként a rövid ideig tar
tó megbeszélést is kénytelen volt ké
sőbbi időpontra halasztani, mert aznap 
reggel érkezett a hír. . .«

A hírt újaíbb hírek követték. Von 
Heeren, aki egyébként Bélvedere ellőtt 
figyelmeztette Ribbentropot, -»nehogy 
túlzásba viigyék a nyomást, mert a ju
goszláv kormány nem lesz képes elvi
selni ezt a terhet, figyelembe véve az 
országiban uralkodó hangulatot««, most 
újaibbnál újalbb rejtjeles táviratokká] 
ostromolta Berlint. ■>►... a mozgalom vi
lágosan a háromhatalmi egyezmény el
len irányul...  a német utazási irodát 
a csőcselék megrohanta ... német zász



lókat égettek e l... Moser százados 
megsebesült. . Hitler düihtől tajtékjoz- 
va rohant ki a teremből. Riibbentrop 
pedig lejátszotta japán vendégének a 
Németország hatalmas katonai fölényé
ről szóló hanglemezt. Belgrádból meg
érkezett Heeren követ összegező jelen
tése : »A külügyminisztériumban tör
tént tiltakozásomra a katonaság időköz
ben kiürítette az utazási iroda előtti 
teret és biztosította az épületet. A ré- 
gensherceg állítólag katonai őrizet alatt 
á ll. . .  Jugoszláv időszámítás szerint 
tizenegy órakor a helyzet Belgrádban 
nyugodt. A tüntetők szétoszlottak. 
Azonban aiz esti órákban újabb tünteté
sekre számíthatunk.-«

Hitler rendelkezett. , Jöjjön Göring, 
Jodl, Kertel, Ribbentrop. Paiul Schmidt 
szerint: »Egy küldönc Hitlerhez hívta 
Ribbentropot. Ekkor döntötték el a 
Jugoszlávia elleni háború megindítá
sát.« Döntött Hitler is. Tekintet nélkül 
arra, mit mond majd a jugoszláv kor
mány, a Mariita hadműveleti tervet a 
lehető leggyorsaibban megvalósítani! A 
főhadiszállás kiadta a második számú 
hadműveleti utasítást. Paul Sdhmidt: 
>►... március huszoníhetedikén, tehát 
még aznap délután folytatták a ju
goszláv válság miatt megszakított tár
gyalást Hitlerrel, aki megiint nagyon 
magabiztosnak mutatkozott, és a német 
tengeralattjárók sikeréről és a légi 
fegyverek fölényes helyzetéről beszélt.«

És e sorsdöntő órákban is volt, aki 
úgy vélte, még nem kell döntenie.. 
A bajban összetákolt kormány 'tétováz-



va, kapkodva igyekezett meghosszabbí
tani a történelmi dráma utolsó felvo
nását, elsősoifoan a nézőtér nyugalmá
nak megőrzésére összpontosítva a figyel
met, miköziben a színfalaik mögött a 
céltalanul összevissza kaipkodó szerep
lők lármás zűrzavara fokozódott. Dusán 
Simovic tábornok székfoglaló beszédé
ben bámulatosan higgadt és gördülé
keny mondatok vannak: »A közügyek 
irányításának módja e komoly órákban 
felszította az ország népének nyug
talanságát. Az adott állapotok iránti bi- 
zálmatlanság az utóbbi napokban a 
fennálló rendet komoly veszélybe sod
ró erővel lángolt fel. A nyugtalan köz
vélemény nyomására került sor a 
mostani változásokra. . .«

A légierők parancsnoka a miniszter
elnöki székből megpróbálta menteni a 
menthetőt, de mások már másfelé al
kudoznak, és március harmincadikán 
teljes erejével felharsogott a göbbelsi 
propaganda géprendszere. Harminc- 
egyedikére elkészült a Marita hadmű
velet részletes terve. Közben az Avala 
hírügynökség szorgalmasan oáfolgatta 
a német kisebbség üldözéséről szóló 
híreszteléseket.

Hiítler a március ihuszonhetediki ta
nácskozáson kijelentette: »A Jugoszlá
via elleni háború kétségtelenül igen 
népszerű lesz Olaszországban, Magyar- 
országon és Bulgáriában, mert ezeknek 
az államoknak területeket fogunk ígér
ni . . .« Még aznap magához kérette 
Sztóijay (Sztojákovics) Döme magyar 
nagykövetet. Horthy Miklós válaszát



március huszonnyolcadikán este fél 
nyolckor adták át Hitlernek: »Azok a 
területi igények, amelyekre excellenciád 
üzenetében hivatkoizni méltóztatott, 
fennállnak, és teljesítésükre várnak. 
Kormányom ezeket az igényeket Ju
goszláviához való, excellenciád által su
galmazott közeledésünk során a ju
goszláv kormánnyal szemben sem tit
kolta, és még a barátsági szerződés 
2.§-ában is fenntartotta magának en
nek lehetőségét.« Horthy is döntött. 
Március huszonnyolcadikén.

(Az 1940. december tizenkettedikén 
Belgrádiban megkötött jugoszláv—ma
gyar barátsági szerződés, amelyre a 
kormányzó úgy hivatkozott, miin/tha ele
ve feljogosítaná őt a fegyveres beavat
kozásra, szó szerint a következőképpen 
hangzik: »A Magas Szerződő Felek
egyetértenek abban, hogy tanácskozni 
fognak mindazokban a kérdésekben, 
amelyek megítélésük szerint kölcsönös 
kapcsolataikat érintik.«)

Április másodikián döntenilök kellett 
azoknak is, akik eddig a dráma elodá
zásában reménykedtek. Közülük az 
egyik Duáan Simović tábornok, a má
sik pedig a budai Sándor-palota lakó
ja, aki 1919-ben személyesen járta ki 
Belgrádiban Horthynak a dunántúli át
vonulás lehetőségét. A neve gróf Te
leki Pál, aki túlságosan világosan lá
tott ahhoz, semmint belemagyarázhat
ta volna a másodlik paraigraífusba, amit 
Horthy nyugodt lelkiismerettel belema
gyarázott, és este hat órakor elhagyta 
hivatalát, a külügyminisztériumban



megtudta, milyen lépésekre készül a 
Fareögn Office, amennyiben... Innen a 
Bazilikába ment gyónni. Késő este tért 
vissza a Sándor-^palotába, meghagyván 
inasának, hogy korán keltse, mert ál
dozni óhajt... Gróf Teleki Pál önmaga 
felett ítélkezett azon az éjszakán. A 
politikán, amelynek alapjait Szegeden 
lerakta, s amelyet következetes céltu
datossággal építgetett, változtatni már 
nem tudott.

A miniszterelnök öngyilkosságát 
Horthy kétszer magyarázta meg. Elő
ször Hitlernek: »Teleki gróf egy lelki- 
ismereti konfliktus áldozatává vált, a- 
melyet egész népünk átérez. Nem ké
telkedem benne, excellenciád megérti, 
hogy ez a tragikus eset, mely az újaibb- 
ktoírii 'történelemben egyedülálló, velem 
együtt az egész nemzetet megrázta. 
Március 'huszonnyolcadik! levelem ér
telmében már megtettük a katonai in
tézkedéseket. De a lelkiismereti kon
fliktus, amelyben fagyunk, s amelynek 
mélységére semmi sem jellemzőbb, 
mint a miniszterelnök öngyilkossága, 
arra a kérdésre kényszerít bennünket, 
hogy a német hadseregvezetés lehető
leg úgy szaibja meg csapataink felada
tait, hogy azok mindig 'összeegyeztet
hetők legyenek lelMismeretünkkel. Nem 
kell külön ismételnem, hogy mindig 
változatlan 'híve maradok excellenciád- 
nak.«

Másodszor önmagának és aiz utó
kornak próbálta megmagyarázni az e- 
seményt a Buenos Airesben 1953-ban 
megjelent Emlékirataim című könyvé



ben: »Kétségtelen, hogy Teleki, midőn 
1941. április (haimadikáin éjfél körül go
lyót röpített agyába, ezzel a tragikus 
cselekedetével a velünk szemben alkal
mazott erőszak ellen tiltakozásunkat a- 
karta megrázó módon kifejezésre jut
tatni.*«

Dusán Sömovic tábornok kormánya 
feltartóztathatatlanul sodródott a sza
kadék felé. Gróf Teleki Pál öngyilkos
ságának napján még mindig a lakossá
got nyugtatta. >̂ Senki ne hagyja el ott
honát. Mindenki álljon szilárdan saját 
otthonának küszöbére, ahol az életét 
is fel kell áldoznia a hazáért, a kirá
lyért, a nemzetért!« Elnyúlt, késedelmes, 
vontatott tárgyalások után végül 
Moszkváiban aláírták a barátsági szer
ződést. Későn. Ez már semmit sem ja
vított a helyzeten. Április haitodikán 
harmiinicezer élet pusztult el Belgrád 
füstölgő romjai alatt. »Ami a Terazi- 
ján történt — jelentette Róbert S. John 
amerikai újságíró —, az Berlinben el
rendelt tamegkivégzés volt, és a hóhé
rok fent szálltak a magasban, a német 
bomíbaivetJakön...  «<

Egy szabadkai kém tudni vélte, hogy 
Simovic tábornok az aggódó város pá
lyaudvarán lépett fel a Bécsiből érkező 
előkelő külön vonatra. És amikor az új
ság is tudni vélte a dolgot, a jólérte- 
sültség hullámhosszain elterjedt a hír, 
hogy Szabadkának valami titokzatos 
szerepe volt az eseményekben. Ezzel 
szemben Horthy Miklós kémközpontjá
ban pontosan tudták: itt nem történt 
semmi különös ... Április tizenegyedi



kén a budapesti újságok egész oldalon 
közölték a kormányzó kiáltványát: 
»Még a mai napon parancsot adok ka
tonáimnak, hogy a Délvidéken élő ma
gyarságot .az anarchia pusztításaitól 
megóvjuk.« Szabadka ajzott lélekkel és 
tétován és a bizonytalanság sötét ha
talmadnak kiszolgáltatva állt a kegyet
len döntések és a rászabaduló véres 
viharok fergetegében. A történelem 
vészterhes szerelvénye csattogva szá
guldott át a városon.

A TÁBORNOK 
MEGSZEMLÉLI A HOLTTESTEKET

A fényképen a tábornok látsziilk, a- 
mimt a szabadkai városháza kirakatso
rának lehúzott redőnyei előtt megszem
léli a holttesteket. Negyvenegy áprili
sában készült, sok ihasonlóvai együtt. 
A bácskai »hőstetteket« bizonyító do
kumentumok egyformák: tisztek, köz
katonák, hullák. A (bevonulás napjától 
május hatodikáig keletkeztek és ter
jedtek. Akkor a vezérkar szigorúan bi
zalmas utasításban elrendelte a fény
képek elkobzását és megsemmisítését, 
mert »mérhetetlenül sok kárt okozhat
nak az állam magasztasabb érdekei
nek.« Megindult a hajsza a fényképek 
után. Az anyaországban talált kópiák 
tulajdonosalit kihallgatták. Bizalmas je
lentések, leiratok: ez és ez á fényké
pész, ekkor és ekkor... Valahol Ma
gyarországon egy szakaszvezető kibök
te egy szabadkai fényképész nevét.



Másnap a fényképész műtermében az 
illetékes katonai ihatósáig lefoglalta a 
filmeket.

A Szabadkai Történelmi Levéltár
ban okmányok 'őrzik a fényképgyűjtés 
emlékeit. A vezérkar először a kémel- 
hárítóra bízta az ügyet. Később moz
gósították a politikai rendőrséget. Mi
ért? A Déli hadsereg katonai csoport- 
parancsnokságának Novákovits tábor
nok aláírásával ellátott, 955/1941 szá
mú Irányelvek a cenzúrához című ügy
irata május elsején kelt: »Előfordult, 
hogy egy Délvidéken megjelenő napi
lap közzétette a csetniknévsor megtor
lását, valamint hangzatos közleményt 
adott a megalkotandó délvidéki földre
formról. Minthogy az előbbi esetben tu
lajdonképpen katonai titok közzététe
léről van szó, amely alkalmas arra, 
hogy a visszafoglalt területeken lakó 
földnélküliek lelkében jelenben még 
teljesíthetetlen vágyakat és földéhsé
get idézzen elő, utasítom a sajtóellen
őrzés legszigorúbb betartására és a 
visszaélések megtorlására.«

Május másodikán a Déli hadse
reg katonai csoportparancsnokságától, 
904/1941 szám alatt: »A VKF tudomá
sára jutott, hogy a visszafoglalt terü
leteken ,a csetnikmerényletek megtor
láséról igen sok fénykép forog közké
zen. Felhívom, hogy a fényképeket, va
lamint a képek negatívjait, haladék
talanul kobozza el és ezeket hozzám 
terjessze fel. Nyomatékosan felhívom 
a figyelmét arra, hogy az az egyén, a- 
ki ilyen fényképet vagy negatívot ide



gén országba juttat, vagy ebben köz
reműködik, hűtlenség bűntettét követi 
el. Különösen fontos, hogy idegen új
ságírók ilyen fényképek birtokába ne 
kerüljenek.« Aláírás: Novákovits tá
bornok sk. Az okmányon néhány ce
ruzajegyzet: »Bet. csoport. Nyomozás
ra kiadom. Irodavezető.« Majd: »Érint
kezés keresendő a katonai titkos szol
gálattal. Második emelet 117. SíZbka, 
1941. május 8. Rendőrség.« És végül: 
»Detektívjelentés kapcsán visszaterjesz
tem. 1941. június 6.«

Detektívjelentés: M. kir. rendőrségi 
különítmény, Szabadka, 211/1941 szám 
alatt, május 29-én: »Tisztelettel jelen
tem, hogy a fenti számú ügyben a 
nyomozást lefolytattam és a követke
zőket állapítottam meg: végigjártam az 
összes szabadkai fényképészeket és 
megállapítottam, ihogy elézőleg a kém
elhárító osztály emberei úgy a eset
ni kki végzésekről készült fényképeket, 
mint annak negatívjait már összeszed
ték. Dr. Hegedűs K tisizt úrral való é- 
rintkezés alapján megállapítottam, hogy 
kb. 400 darab fényképet szedtek össze 
a K osztály emberei. A nyomozást to
vábbra is folyamatban tartom és a- 
memnyiiben ilyen fényképek nyomára 
jutnék, azokat pót jelentésem kapcsán 
be fogom szolgáltatni.« Komit. Látta: 
Kovácsevács Mólos.

Néhány nap múlva, június negye
dikén »szigorúan bizalmas sk. felbon
tásra« jelzésű átirat érkezett a sárbo
gárdi járás főszolgabírójától. »A nega
tívok és a másolatok lefoglalása oéljá-



ból csatoltan átveszem a -Nagy Gyula 
kálozi lakos kihallgatásáról készült 
jegyzőkönyvet.« »-Jegyzőkönyv. Készült 
Nagy Gyula kálozi lakos kihallgatása 
alkalmából. Jelen vannak az alulírot
tak. Nagy Gyula előadta a következő
ket: a délvidéki eseményeikről készült 
fénykéipeket Kajpószta, Aleksandrova 9, 
Subotica, fényképüzemében szereztem 
be. Egyebet előadni nem kívánok. A 
jegyzőkönyvet felolvasás után jóváha
gyólag aláírta.« Az ügydarab okmá
nyára a következő rendőrségi feljegy
zés került: »A detektívcs-oportnak az 
esetleges másolatok lefoglalása végett 
kiadom. 1941. június 7.«

öt nap múlva, P. 9406/1941 szám 
alatt, Búzás István detektív a követ
kezőket jelentette: «-A délvidéki ese
ményekről felvételt ő nem készített, de 
magyar katonák másolás végett vittek 
hozzá körülbelül nyolcféle negatívot. A 
negatívok egy részét visszaadta a meg
bízóknak, de azok kilétét megnevezni 
nem tudja. A többi nála volt negatívot 
és másolatot átadta az itteni kémelhá
rító iroda vezetőjének, Hegedűs had
nagynak, amikor értesítést kapott ar
ról, hogy a délvidéki események nega
tív j alt és másolatait be kell szolgáltat
ni. Megtörtént, hogy a hozzá másolás 
végett vitt képekből másnak is adott, 
de csak honvéd egyéneknek. Azok ki
létét azonban nem tudja. Hegedűs Sán
dor hadnagy, a szabadkai kém elhárító 
kirendeltség vezetője a kérdésemre el
mondta, hogy Kapiszta Simon fenti elő
adása megfelel a valóságnak «



Egy hadsereg feltartó buzgalommal 
igyekezett eltüntetni saját »hőstettei
nek« nyomait. Amíg a fényképgyűjtés 
tartott, a vezérkar utasítására megin
dított szabadkai napilapban megjelen
tek az első közlemények a Bajcsy-Zsi- 
linszky Endre által >K>perettháborű n aik« 
minősített (bácskai bevonulásról. »A 
szegedi tizenmegyediiik dandár lépte át 
először a határt« — közölte a HÍRLAP 
május (negyedikén. A cikkíró elmond
ja (nyilván nem az uijjáiból szopta): a 
Kelébia, Kumíbaja körzetében összpon
tosított alaíkiulatok a következő paran
csot kaipták: a Jugoszlávia ellen indí
tandó támadás kezdetének pontos idő
pontja 1941. április 12., délellőtt 10 óra. 
Horthy Miklós az április 11-én megje
lent kiáltványában azt mondta: »Még 
a mai napon parancsot adok katoná
imnak . . . « Tehát hajnalban még nem 
adta ki a parancsot.

Karsai Elek A budai Sándor-palotá
ban történt című könyvében írja: »Más
nap, 1941. április 11-én, nagypénteken 
hajnalban a magyar csapatok, Horthy 
parancsára támadó szándékkal átlép
ték a jugoszláv—magyar határt, négy 
hónaippal a belgrádi örök békét kinyi
latkoztató szerződés aláírása után.« A 
megszállás a szabadkai Hírlap szerint 
is április 11-én kezdődött: » ... a kora 
délutáni órákban a szegedi tizennegye
dik dandár előretört az államhatárig 
és elfoglalt néhány határőrházat. Alko
nyaikor a városiban voltak. És eköz
ben „heves harcokat vívtak" a csetnik- 
bandákkal. Alsó-Kelébiánál tüzérségi



ütközet.« A támadás pontos időpontja 
április 12. délelőtt 10 ára! Volt ilyen 
parancs? Miért szegték meg? Nem volt? 
Akkor miért engedélyezte később a 
cenzúra, ihogy publikálják?

Képmutatás és valóság elemei ka
varognak e pokoli színjátékban: Horthy 
Teleki Pál öngyilkossága után vonako
dott a szerződésszegés látszatától, és a 
budai vár környékén izgatottan vár
ták a zágrábi híreket, ahol esedékes 
volt, hogy Ante Paivelié Hitler intésére 
kikiáltsa az úgynevezett Független 
Horvát Államot. Az április tizedikén 
bekövetkezett eseményt valószínűleg 
Horthyék néhány órával későbbre vár
ták. De a bizonyosság tudatában vár
ták, mert Bérdossy László miniszterel
nök már tizedikén számjeltáviratban 
értesítette a nagykövetségeket: » ...
Jugoszlávia északi részén elhelyezett 
katonai etfők esetleg visszavonulni 
kényszerülnek. Ezzel a volt magyar te
rületeken vákuum támad, s az ott élő, 
s igen jelentékeny magyarság sorsa 
bizonytalanná válik. Ily módon való
színűi eg nem kerülhetjük el, hogy a 
magyarságot esetleg anarchikus álla
potok következményeitől megvédj ük,«

Horthy kémszolgálata sokkal szerve
zettebb, semmint hogy ne értesült vol
na a királyi haderő kivonulásáról. Az 
»operettháború« mégis fellángolt. A 
szabadkai pályaudvar környékén nagy 
lövöldözés. Gróf Stomrn Marcell tábor
nok kijelentette, hogy az orvtámadások 
miatt joga lenne szétlövetni az egész 
várost, de ő ezt nagylelkűségből nem



tette meg... Az »-ütközetekben« külö
nösen kitűnt Annamária Bmino száza
dos, aki a kórháznál és Nagyfénynél 
egyszer, Csantavérnél pedig kétszer 
megifiutamította az ellenséget. Az egyik 
páncéltörő egyetlen lövéssel szétzúzta 
és felgyújtotta a Basoh-szállést, ahol a 
lövöldöző csetnikek valószínűleg a 
lángtengerben pusztultak e l ...

A budapesti újságok már a bevonu
lás előtt megkandították a háborús u- 
szátás hírharangjait. A PESTI HÍRLAP 
április nyolcadikén: »A magyar kor
mánynak elslő kötelessége, hogy meg
tegyen mindent, ami bárhol élő ma
gyarok veszélyeztetett helyzetét enyhí
teni alkalmas.« »Az első légiriadó Bu
dapesten !« »Megdöbbentő légitámadá
sok jugoszláv részből magyar városok 
ellen.« A NÉPSZAVA április nyolca
dikén: »A magyar kormány részéről 
megbocsáthatatlan könnyelműség len
ne . . .« »Hatalmas jugoszláv csapatösz- 
szevonésok a magyar határon.« A NÉP
SZAVA Teleki Pálról: » ... ha az or
szág el akar jutni a még mindig vá
gyott nagy igazságtevés céljaihoz, Tele
ki Pál revizionista módszereit kell kö
vetnie és alkalmaznia.«

Herczeg Ferenc vezércikke a PESTI 
HÍRLAP vasárnapi számában: »A Ma
gyarország és Jugoszlávia között kötött 
örök baráti szerződést nem Magyaror
szág, hanem Jugoszlávia következetlen
sége buktatta meg. Megbuktatta sikkor, 
mikor máról holnapra mindent megta
gadott, amire tegnap még ünnepélye
sen hitét tette. Nem mi hagytuk cser



ben Belgrádot, hanem Belgrád hagyott 
el minket, mikor íhátat fordított a ten
gelynek. A becsületes ember követi 
szövetségeseit mindelhová, de nem kö
veti az őrületbe és az öngyilkosságba. 
Pedig ma már a szeî bek is belátják, 
hogy az út, amelybe néhány zavaros 
fejű tábornok vezette őket, a hóbort, 
az önmegsemmisítés útja volt. Ez igen 
komoly kérdés, élet és halál kérdése, 
a döntést elbben nem 'bízzuk idegen 
szerkesztőségek és rádióstúdiók lovag
jaira.«

A megszálló hadsereg nyomában 
honvéd propagandaszázad érkezett 
Bácsikába. Tudósítások: »A láthatatlan 
csetnikf egyverek ellen természetesen 
felvonult a honvédség. A két fél közül 
azonban csak az ezer leshelyről szem
mel tartott honvédeket lehetett látni. 
A másik megbújt rejtekhelyén, ahon
nan kiirtaná Szabadka magyar lakos
ságát, ha nem állna itt védelmükre a 
magyar honvédség.« (PESTI HÍRLAP, 
április 16.) »»Szabadkán gépfegyverrel 
lőtték a csetnikek a templomból kijö
vő ünneplő közönséget. A téren tábo
rozó tüzérek lekapcsoltak egy kiskali
berű ágyút, s a gépfegyverfészket egy
kettőre ártalmatlanná tették.« (NÉP
SZAVA, április 18.) »Szabadka minden 
házának padlását, pincéjét be kell zár
ni. Este nyolctól reggel ötig polgári 
személy nem tartózkodhat az utcán. A 
honvédség annyira megerősített szer
vezettel látott hozzá a házkutatásokhoz 
és búvóhelyek kiifüstöléséhez, hogy már



nem tarthat soká a város végleges 
megtisztítása.« (NÉPSZAVA, április 19.)

Az operettháború egyik legfurcsább 
ellen trnandása.

A NÉPSZAVA április 11-én: »Azo
kat a magyarokat, akiket katonai szol
gálatra nem hívtaik, munkásszázadok- 
ba osztották be. Ezek egyelőre Szabad
kán vannak, azonban a mozgósítás o- 
kozta zavarban élelmezést nem kap
nak és hazulról kellene őket élelmez
ni. Otthonaikban azonban a beszállá
solt szerb katonaság mindent lefoglal. 
A szerb szempontból megbízhatatlan 
magyar vezető személyeket, valamint 
a bunyeváooík közül igen sokat, akik 
helyi szerepet vittek, letartóztatták és 
ismeretlen helyre szállították. A kato
nai közigazgatás nem képes a rend és 
jogbiztonság felett őrködni.«

A PESTI HÍRLAP április 16-án: 
»Ünnepélyesen fogadták Szabadkán a 
magyar honvédséget. A tömeg élén Bí
ró Károly, Szabadka utolsó magyar pol
gármestere, Janiga János utolsó ma
gyar országgyűlési képviselő, Hoffmann 
Kálmán nyugalmazott alpolgármester, 
Strelicziky Dénes és Nagy ödön volt 
magyarpárti képviselők, Nqjcsek Géza, 
a Népkör elnöke, Veréb Gyula, a kato
likus kör magyar tagozatának elnöke 
és sokan mások. A városháza elé érke
ző honvédeket örömujjongással fogad
ták, ahol Lipozencsics László polgár
mester mondott beszédet.« Néhány nap
pal később: »A csetniik nemcsak saját 
személyében veszedelmes ellenség —



félesége, kiskorú gyermeke is bármikor 
kész merényletre!«

»A szegedi dandár katonáit — olvas
ható a Szabadkán megjelent HÍRLAP 
című napilapban — annyira fűtötte a 
harci kedv, hogy egyszerűen megszeg
ték a parancsot.« (Amit általában ko
molyain szoktak venni a katonaságnál.) 
Nagy ellenállás azooban nem lelhetett, 
az újság is tudta, hiszen közölte a 
veszteséglistát a hozzáértő publikum 
ámulására: a hadimozdiulat teljes vesz
teségi istája 5 (öt) sebesült. A hivatalos 
jielentés nagy mennyiségű hadizsák
mányról beszél. Hadifoglyot nem em
lít. De »letartóztattak 343 csetnikgya- 
nús egyént, többet megsemmisítettek 
és több helyen volt lövöldözés.«

A Zločini okupatora u Vojvodini cí
mű jelentés 1946-ban megjelent első 
kötetében a 267. oldalon találhatja az 
érdeklődő olvasó a szabadkai áldoza
tok névsorát és megállapíthatja, hogy 
a as etnikháborúnak jócskán akadtak 
magyar nemzetiségű áldozatai. Fábián 
István, Kiss Antal, Szénása János, Ju
hász Antal, Kakas Béla... Kakas Béla 
gépkocsivezető felesége 1941. július 2- 
án hivatalosan kérte férje halálának 
kivizsgálását, akit, mint írja, »április 
tizenharmadikán honvédeink igazolta
tás nélkül lelövettek.« Igazoltatás nél
kül?

Az ügy természetesen a detektívek 
kezébe került. Néhány mondat a gyor
san irattárba rendelt nyomozati jegy
zőkönyvből : » ... amikor pedig hon



védcsapataink ide bevonultak, a kör
nyékbeli lövöldözés folytán a honvéd
csapatok több tagja benyomult az ő 
udvarukba ás, ahol férje éppen a lövé
sek eltol az árnyékszékről jövet az is
tállóba húzódott, és amikor innen a 
lakásba sietett, az éppen az udvarra 
érkező honvédek közül az egyik, előtte 
ismeretlen katona, őt is agyonlőtte. 
Férje ez alkalommal teljesen józan 
volt, semminemű lőfegyver nem volt 
nála...« A detektív hozzáteszi: »Fér
jét miniden ok nélkül, pusztán a pol
gári lakosság és a honvédek közös iz
gatottságából lőtték agyon.«

Kakas Béla (teljesen vagyontalan 
gépkocsivezető volt. A nyomozó felje
gyezte: »ingatlan vagyon hiányában
férje agyonlövése óta nyomorognak.« 
A felügyelő nem elégedett meg ennyi
vel. Tanúkat követelt. Ausbergmann 
Miklós tanú: »A nevezett igen józan 
életű em/ber volt, soha semmiféle ju
goszláv nacionalista szervezet tagja 
nem volt, politikai kilengés, vagy szél
sőséges magatartás nem jellemezte.« 
Mladen Kutuzov gépkocsivezető mint 
tanú: A nevezett mindig nyílt, magyar 
érzelmű ember volt, politikával nem 
foglalkozott, soíha szerb szervezet tagja 
nem volt.« Az eset a megszállás har
madik napján történt. A katonák min
den ok nélkül lövöldöztek.

1941. június negyedikén a tavankúti 
csendőrőrs sürgős jelentése szerint Ku- 
kincsács Pál vámteleki lakos földjén 
szerb rendőri ruhába öltözött hullát



kapáltak ki a napszámosok a kukori
caföldön. A nyomozás azonnal megin
dult. A földbirtokos elmondta: április 
húszadikán boirionálta a földet, s akkor 
még semmit sem észlelt a kérdéses he
lyen. Három nappal később kukoricát 
ültetett, akkor egy hantot észlelt, lovai 
nem akartak átmenni az ásáson. Eb
ből megállapítható: a hant húszadika 
és huszonharmadika között keletkezett. 
A gazda elültette a kukoricát, de a 
titokzatos hant ügyét nem merte je
lenteni. Köziben kikelt a kukorica és 
elérkezett a kapálás ideje.

Május harmadik án kapálták kd a 
napszámosok az első hullát. Szóltak a 
gazdának, de *ő még mindig nem mert 
jelentést tenni. Utasította a napszámo- 
soikat: ássák el mélyebben. Elásták, de 
a szóbeszéd gyorsan elterjedt a tanya- 
világban. Négy nap múlva értesült ró
la a tavankúti csendőrség. A sürgős je
lentésből: »A hely az országúttól há
romszáz, a kocsiút tói száz m éterre van 
és a gödörről ítélve több kivégzett e- 
gyén is lehet ott. Ezért a kivégzett e- 
gyéneket kívánatos volna onnan egy 
más helyre vinni, illetve eltüntetni, 
hogy arról a lakosság ne tudna, tehát 
éjjel kellene onnan elszállítani. . .« A 
magyar királyi tiszti orvos jelentése: 
»A helyszínen, körülbelül egy méter 
mélységben talált hat, nyilvánvalóan 
csetnikihulla kibontása és tavankúti 
temetőbe való átszállítása 1941. június 
tizedikéről tizenegyedikére virradó éj
szaka megtörtént.«



Fénykép...  Lelhúzott rendönyök e- 
lőtt a járdán holttestek, egymásba ku
száit végtagok, fejek, lábak... És gróf 
Stoanm Marcell vezérőrnagy, aki nem 
hasizinálhatta a parancsnoki páncélvo- 
natot, s a pesti vasút mentén, rossz 
homokos úton gépkocsin érkezett Sza
badkára. Az ő parancsára kezdődött a 
lövöldözés. Augusztusban közölték ve
le: »Méltóságodnak a város felszaba
dulásához fűződő érdemei elismerése
képpen Gráf Stomm-sornak neveztük 
el a vasútállomástól a belváros felé 
vezető utcát, amely eddig a Mária Te
rézia park nevet viselte.« A gróf Hor- 
thyval, Hitlerrel és Mussoimivel egy i- 
dőben kapott utcát, előbb, mint Ciano, 
Ribbentrop és Göring. Amikor Cianó- 
nak méltó teret kerestek, Jókainak 
kellett a külvárosba húzódnia ...

A magyar királyi vezérőrnagy to
vábbra is bírta a belvárosi fasort, a- 
melynek végéről — a jegyzőkönyv sze
rint — »a felszabadító hadműveleteket 
irányította.« Hadműveleteket, amely
ben öt katonája megsebesült. A fény
képen higgadt nyugalommal, katoná
hoz méltó tartással szemléli a holttes
teket. Mellette, háttal, rohamsisakos 
katona haptákol szuronyos puskával a 
városháza tövében. Aki figyelmesen ol
vasgatja a helyszínnel kapcsolatos ese
mények időpontjaira vonatkozó okmá
nyokat, nyilatkozatokat és sajtóközle
ményeket, megtudhatja: itt, a városhá
za környékén 1941. április tizenötödi
kén m ár nem  v o l t  lövöldözés. Áp
rilis tizenötödikén már nem volt!



SZEMÉT 
A EMBEREK KÖZÖTT

Mi történt a szabadkai városháza 
udvarán, környékén és börtönében áp
rilis tizennegyedike és tizenötödike kö
zött? Gróf Stotmm Marcell parancsára 
ide gyűjtötték össze a meggyanúsított a- 
kat és megrágalmazottakat. Ebben a 
műveletben a hadsereg helyi illetősé
gű szolgáira támaszkodott, akik naci
onalista gyűlöletből, buzgóságból, vagy 
bosszúvágyból szegődtek mellé. Az ese
mények véresen igazolták a Jugoszláv 
Kommunista Pártnak az V. Országos 
Értekezleten a kisebbségi kérdésben el
foglalt álláspontját: a hosszú nemzeti
ségi elnyomás feltételei között a ki
sebbségi sors nemcsak a haladó erőket 
mozgósította, hanem kitermelte az ö- 
tödik hadoszlopot is. A nemzeti felsza
badulás szódülete becsületes embere
ket is eltántorított, akik felszólításra 
ugyan, de sokszor olyasmiről tájékoz
tatták a megszálló katonaságot, ami
vel maguk sem voltak tisztában. A leg
több bajt azonban azok okozták — 
máskor is, rnindig —, akik önként, na
cionalista elvakultságból, gyakran önös 
anyagi érdekből, karrier és állás re
ményében, vagy pusztán szadista haj
lamúiknál fogva vetették magukat a 
rezsimváltozás kavargásába.

A szemét kiömlött az utcára. Kétes 
erkölcsű személyek átmenetileg élet és 
halál urai lehettek. Erre a szemétre 
hivatkoznak leginkább a felelősségre



vonás órájában azok, akik gondosan 
álcázott színdiaiak mögött a főszerepe
ket alakítják. Ne feledjük, Szabadkán 
nemcsak magyarok szegődtek a meg
szállókhoz. Elég átlapozni a katonai 
közigazgatás jól megőrzött iktatóköny
vét, amelybe gondosan bejegyezték a 
szolgálatra jelentkező tisztviselők ne
vét és kérvényének tartalmát. íme egy 
okmány, szó szerint: »M. kár. rendőr
ség szabadkai különítménye, 207. szám 
1941. május 1-én. Jelentem, hogy Mik
lós (Miklošević) Márton volt jugoszláv 
detektív bevonulásiunk óta (!) a KH 
osztálynál (kémelhárító) teljesít érté
kes szolgálatot. Kérem a fentiek alap
ján a katonai közigazgatás hatályáig 
ideiglenes felvételét elrendelni. Ren
dőrkapitány-helyettes. Olvashatatlan a- 
láírás.«

Egy mondat a Mayer Ottmár ellen, 
1941. november tizenötödikén kozott í- 
télet megokolásából: »Utasítást adott 
Suturoviénak és Komstein Ödönnek a 
volt jugoszláv, de a magyar állam ál
tal átvett detektívek kilétének felderí
tésére . . .« Vlado Penzió volt jugoszláv 
királyi detektív még szerepet is ka
pott a novemberi pörben. Kollár Ist
ván — azelőtt Stevan Kolar — Tiího- 
mir Kostiétyal együtt szolgált a kirá
lyi Jugoszlávia rendőrségében, a meg
szálláskor nemzetiséget változtatott, s 
nyomban megrágalmazta Kostióot, 
mondván: üldözte a tavankúti magya
rokat. Dr. Dániel Krpotić sietett Ko
csányira magyarosítani nevét és a vá
rosháza politikai börtönében fokozott



szadizmussal igyekezett kiérdemelni az 
új gazda kegyeit.

Milyen volt valójában »a csetnikhá- 
ború« Szabadkán? Duáan Bréan moz
donyvezető lakására egy helyi illető
ségű polgári személy vezetésével szu- 
ronyosan két katona tört be. »Itt van! 
Ez a Gsetnik!« — kiabált a civil. A 
mozdonyvezető tiltaikozott. A katonák 
kilökdösték az utcára. A városiháza fe
lől lövöldözés hallatszott. A második 
ház előtt egy tiszt állította meg a moz
donyvezetőt kísérő járőrt. »Csetnák?«
— kérdezte. A szomszédos kapuból 
hisztérikus női hang: »Iigen, csetnik! 
Agyon kell lőni!« A zajra többen ki
lestek az utcára. »Agyon kell lőni!*«
— kiabált a nő. És akkor idős ember 
lépett a tiszt elé. »Ez jó ember« — 
mondta. A tiszt tétovázott. »Nincs sem
mi bűne. Kezeskedem érte« — mondta 
az öregember. Mikor másfelől is bi
zonygatták az öregember igazát, a tiszt 
eltette a revolvert. Ezt az idős mun
kást, aki az eszeveszett lövöldözés órá
iban a mozdonyvezető segítségére sie
tett, Kalaposnak hívták, Kalapos bácsi
nak ...

Petar Djordev szintén mozdonyve
zető. Egy nő vezette lakására a kato
nákat. Az egész családot az udvarra 
terelték a fal mellé. A szomszédasz- 
szony, Birkás Ilona átrohant a szeren
csétlen emberek segítségére. »Könyör- 
gött az altisztnek — olvasható a hábo
rú utáni nyilatkozatban —, ne bántsa
nak bennünket, nem vagyunk csetni- 
kek, kezeskedett értünk.« Milivoj Te-
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A  detektívek névsora: 
a cipőtalpak hamar elkoptak .



vić nyugdíjas közölte az illetékes ha
tóságokkal a felszabadulás után: két 
katona egy civil vezetésével tört a la
kására és követelték, adja át a fegy
vert. Ha nem, agyonlövik. Nem volt 
fegyvere, de hiába mondta. Rálőttek. 
A golyó felszakította vállán a kabátot 
és a faliba fúródott. Akkor berohant a 
szomszéd, egy magyar ember, hogy ke
zeskedik érte. Néki sem hittek. Külö
nösen a civil követelődzött. »Rendben
— mondta az egyik katona —, meg
nézzük, de ha fegyvert találunk, vége
tek.« Felforgatták a lakást. Nem talál
tak semmit. A civil csetnikbérencnek 
nevezte a szomszédot.

Bodó Katalint, aki Desanka Djor- 
deviótyal a férje után érdeklődött (az 
előző napon agyonlőtték a városháza 
előtt), szintén egy járőrvezető szabad
kai illetékességű polgári ruhás egyén 
ismerte fel: »Csetnikf éleségek — mu
tatott rájuk. — Fegyverrejteget ők.« A 
katonák már hagyták volna a két asz- 
szonyt, de a besúgó nem tágított. A 
városháza udvarára kísérték őket, ahol 
hullák hevertek a kövezeten. Az asszo
nyokat golyószáró elé terelték. Bodó 
Katalin elmondta: motozás után egy 
tiszt trágár megjegyzések közepette üt
legelni kezdte őket. »Engem külön 
megvertek, mert magyar létemre szerb 
emberhez mentem feleségül.« A verés 
után közölték, ha a házkutatás során 
valami élőrekül, a helyszínen kinyír
ják őket. Semmi sem került elő, de 
az asszonyokat csak három nap múlva 
bocsátották el.



Aiprilis tizenötödike után a város
háza környékén megszűnt a lövöldözés. 
Molnár Erzsébet férjét, Božidar Mazu- 
lióot április tizenhatodikén -lőtték a- 
gyon — látszólag imiinden ok nélkül — 
a fcaszámyaudvaron. A tettes kakastol
las csendőr, aki látta, hogy az előállí
tandó Mazul'ió a lakásában nagyobb 
pénzösszeget vett magához. A kaszár
nyában a csendőr elvette tőle a pénzt. 
Mazulić megkereste a feleségét — a 
nőket külön csoportban őrizték — és 
elmondta nekü az esetet. A csendőr 
észrevette. Kiparamcsolta az udvarra és 
lelőtte. Mint sok hasonló esetnek, en
nek sem lett volna semmi következ
ménye, ha az özvegy később nem boly
gatja az ügyet. A .panaszra a rendőr
ség kénytelen volt elrendelni az utó
lagos vizsgálatot, és a nyomozásból bi
zalmas ügyirat lett, amely 1941. július 
13-án kelt és az 9550/41 iktatószámot 
viseli: Rožidar Mazulić nem volt cset- 
nik, nem gyűlölte a magyarokat, és 
minden valószínűség szerint megtaka
rított pénze miatt kellett meghalnia.

Ilyen volt a >K»etndkháború«.
Bittó Dezső tábornok, Szabadka ka

tonai parancsnoka, a megszállás har
madik hetében — 1941. április buszon - 
kilencedikén — magához rendelte a 
polgárság legtekintélyesebb képviselőit, 
és udvarias gesztusok közepette részle
tesen tájékoztatta őket a közállapotok
ról. Hosszadalmas bevezető beszédében 
fölöttébb sokat foglalkozott a nemze
tiségi viszonyokkal, majd felszólította 
az urakat, mondják el észleleteiket. A



tábornok a díszterem csillárainak sá
padt fényében ápró ásítások közepette, 
unalmat mímelve figyelte az urakat. 
Miután meghallgatta a polgárság szó
szólóit, köatüik Marko Juric volt ra
dikális képviselő hűségnyilatkozatát, ú- 
jaiblb bestédben hangsúlyozta, hogy a 
szienbeknek és horvátoknak a magya
rokhoz kell allkalimazkodniiok, majd 
hosszú lélegzetvétel után magasra e- 
melte hangját: »-Uraim, most már mel
lőzzük a vádaskodásokat és a feljelen
téseket !«

Mit jelentett ez? Nincs tovább szük
ség a szemétre! A dagály veszélyeztet
ni kezdte aiz átgondoltabb célokat, a 
szalonképesebb uralmat. Esedékes lett 
a bűnök egy részét rákenni azokra, a- 
kik nyilvánosan íjátszották piszkos sze
repüket. A tábornok úr mosta keze
i t ... Űri módon, rikító kilengések nél
kül kellett volna a hatalmat konszoli
dálni, amihez az ötödik hadoszlop fe
lesleges volt, hiszen Szabadkán a szél
sőséges nacionalisták — különösen az 
1939-ben alakult, kimondottan irreden- 
ta jellegű Bocskay Társaság tagjai — 
már az ártatlan embereket agyonlövöl
döző katonai uralmat is túlságosan li
berálisnak tekintették: az első hóna
pok után jobboldali oppozícióba sod
ródtak, szeptemberben pedig a magya
rok elnyomásáról, visszaszorításáról 
küldözgettek titkos jelentéseket... Per
sze, az ötödik hadoszlotp ügye nem ke
rült le véglegesen a napirendről. Kéz
nél maradt, s mihelyt megingott a ha
talom valamelyik tartóoszlopa, kivo-



műt a koncra...  Példa erre a Sa jkás 
vidék, iahol a nemzetőrséghez »elsősor
ban büntetett előéletű, közönséges bűn
cselekményeikre hajlamos egyének csat
lakoztak« — az MTI bizalmas, házi 
használatra készült jelentése szerint.

A tábornok tehát az urakkal tár
gyalt. Különböző nemzetiségű urakkal. 
Eltelt ivolna az utca hangos naciona
lizmusával? Mert ne feledjük el, a 
megszállás a (királyi Jugoszlávia nép
elnyomó, nemzetiségi ellentéteket mes
terségesen szító uralmát követte! És a 
jövevények is elkövettek mindent a 
nemzetiségi ellentétek élezéséért. Jó
rész már áprilisiban elvetették a gyű
lölködés magkészletét. Csakhogy Sza
badkán, a lakosság kifejezett nemzeti
ségi tagoltsága folytán, kuszáltabb hely
zet alakult ki, mint a nemzetiségileg 
homogén településeken. A nyugalomért, 
a békés kibontakozás érdekében, meg
próbáltak látványos ragtapaszt rakni 
az áprilisi sébekre, elsősoaiban a pol
gárság megnyugtatásával, de számolva 
az éleződő társadalmi feszültségekkel 
is, hiszen a munkások és a dolgozó 
parasztok helyzete mit sem enyhült. 
Sőt! Súlyosbodott.

A polgárokat összebékíteni, a munká
sokban pedig felgyújtani a nemzeti ér
zelmeket. Ebben az irányban kezdte 
meg a HÍRLAP április huszonhatodi- 
kán az új offenzívát. »Kisebbségi sors- 
helyzetünk vizsgálatánál külön fejezet 
illeti a szociális kérdéseinket, amelyek 
akárcsak a többi visszatért területen, 
nemzeti kérdéssé nőtték ki magukat.«



Ez azt jelentené, hogy a magyar mun
kás számára ezentúl nem lesznek szo
ciális kérdések, de »azokat együttesen, 
magyar szívvel és erős akarattal és 
családiasán fogjuk rendezni. Nem a 
magyar munkás nélkül, a magyar mun
kás félreállításával, /hanem vele testvé
riesen és őszintén . . . « Elhitte a ma
gyar munkás, hogy ezentúl az ő érde
kei mások lesznek, mint a honvát és 
a szerb munkás érdekei?

A nyomdászok kiszedték a cikket, s 
nyomban működési engedélyt kérel
meztek önsegélyző szervezetük részére. 
Április huszonkettedikén kelt az írás, 
amelyben olvasható: »A grafikai mun
kások és alkalmazottak egyesületének 
célja a tagok segélyezése rokkantság és 
aggság esetén.« Politikamentes, mond
hatnánk jótékonysági szervezet volt a 
grafikusok szövetsége, mégis meghök
kentette a katonai parancsnokságot. U- 
gyanis ez volt az első és egyetlen mun
kásszervezet Szabadkán, amely meg
próbált működni a megszállás alatt. 
Kénvényükre figyelmeztető megjegyzés 
került: »Sajtó, ne!« Az okmány átke
rült a politikai rendőrség detektívcso- 
porlíjához.

Nyomozás és jegyzőkönyv: »Az e- 
gyesület elnöke Božidar Radojević 
szeríb, alelnöke Franjo Bašić horvát, tit
kára pedig Csdizmár Vilmos magyar 
nemzetiségű egyén. (A munkások min
dig ügyeltek a nemzetiségi arányokra. 
A detektív viszont éppen ezeket a kö
rülményeket firtatta legaprólékosab- 
ban.) Az egyesület eddig a zágrábi



központ fiókba volt, 126 tagija van, eb
ből 72 magyar, 23 horvát, 16 szerb, 2 
zsidó és 9 egyéb nemzetiségű.« És hi
ába írta le a nyomozó, hogy »olyan a- 
datokat, hogy a fenti egyesület meg
bízhatatlan volna, beszerezni nem si
került«, Kovácsevics Milos visszapa- 
rancsolta a jegyzőkönyvet az írógépbe 
és diktált: »Az egyesület célját a Tár
sadalombiztosító Intézet és az Állami 
Munkaközvetítő útján és annak kere
tében is megvalósíthatja, sőt ott is kell 
a jövőben megvalósítani« »A folya
modó kérését elutasítom« — jegyezte 
az okmányra az illetékes parancsnok.
"" Több kérvény munkásszervezetektől 

nem érkezett, ám annál több leirat jött 
a felsőbb parancsnokságtól. Novákovits 
tábornok április hiuszoniharmadikán 
kelt, 154. számú utasítása határozottan 
kimondta: »Munkásmozgalmak észlelé
se esetén elsősorban az ökokat kell fel
deríteni. Amennyiben a mozgalom oka 
gazdasági természetű, az iparügyi elő
adó közreműködésének igényibevételé
vel az ok megszüntetésére kell töre
kedni. A politikai természetű mozgal
makat mint rendőrségi ügyet kell ke
zelni.« A szabványos elme ebből köny- 
nyen megérthette, mi a teendő. Csak
hogy a munkásmozgalmak esetében a 
gazdasági és a politikai akciókat se
hogy sem lőhetett egymástól elhatárol
ni és ilyenkor szabványos katonai ész
járás szabványosan tilt mindent, mert 
nem tudni, ihol kezdődik a politika.

Májius elseje előtt Szabadka utcáin 
rikító, világosvörös plakátokat ragasz



tottak. Pontosan ezer daraibot. »Hirdet
mény.« Óriási betűk. Majd valamivel 
kisebbek: »Május elseje kötelező mun
kanap!« Bittó Dezső tábornok Sándor 
király stílusában szólt a város dolgo- 
zóiíhoz: »Működésem folyamán a mun
kásság érdekeit mindenkor szem előtt 
tartottam, de az elmúlt hetek kény- 
szeimunkaszünete, valamint a mai idők 
komolysága megkívánja a fokozott 
munkaütemet. Ezért május hó 1-én 
munkaszíünetet nem engedélyezek. Fel
hívom a munkásság minden egyes tag
ját, hogy a munkát saját jól felfogott 
érdekében folytassa és a gyülekezéstől 
tartózkodjon. A rendelet megszegőit a 
törvény teljes szigorával fogom meg
büntetni.«

A Déli hadsereg katonai közigaz
gatási csoportparancsnokságának 2639. 
számú utasítása május hatodikén kelt: 
»A felszabadított területek munkássá
ga részénől olyan irányú szóbeli kére
lem élvezett, 'hogy nemzeti alaipon kí
ván szervezkedni. Ennek érdekében el
rendelem a munkásotthonok kiürítését, 
amennyiben pedig valamely helység
ben nem volna munkásotthon, akkor 
nyitni kell. Általában a propaganda 
szempontjából igen lényegesnek tartom 
az e tárgyiban kiadott 845/1941 számú 
katonai közigazgatási rendelkezésem
ben foglaltakon kívül a nemzeti irá
nyú munkásszervezetek minden eszköz
zel való leendő előmozdítását. Nová- 
kovits tábornok s. k.« A szabadkai poli
tikai rendőrség kiderítette az utasítás 
nyomán: nincs baj munkásotthon-ügy



ben, az Erzsébet utca 7. szám alatti é- 
pületet május elsején már elhagyta a 
katonaság. Az épületben a belügymi
niszter által kirendelt főnökök irányí
tásával a Nemzeti Munkaközpont mű
ködött. Látszólag semmi bökkenő. A 
munkások eljárogathattak az Erzsébet 
utca 7-be.

Ám ha megnézzük, mit jelentett Bit
tó Dezső tábornok május huszonegye
dikén Novákovitsnak, valahogy úgy é- 
rezzük, mintha a rendőrség rózsaszínű 
ceruzával írta volna a jelentést. »Sza
badka város katonai parancsnoksága. 
P. 2832/1941. A Délii hadsereg katonai 
közigazgatási csoportparancsnokságá
nak. Jelentem, hogy a szabadkai gyár- 
üzemekben és ipartelepeken néhány 
nap óta nyugtalanság és elégedetlen
ség mutatkozik. Meg nem állapítható 
egyének a munkásság körében a hon
védség bevonulását megelőző időből a 
m unkabérilletve a túlóra-differenci
ák követelésére buzdítottak. Ebből ki
folyólag t ö b b  h e l y e n  a munka be
szüntetésével (sztrájkkal) fenyegetőz
tek. A Jupiter elemgyárban pedig fo
lyó hó 20-án tizenkét munkás a mun
kát abbahagyta. A múltból következő 
differenciák kivizsgálása hosszú időt 
venne igénybe. Ezért sürgős intézke
dést kérek, hogy a bevonulás előtti 
időkből származó követeléseket polgári 
bíróság elé utalhassam. Jelentem to
vábbá, hogy az itteni területen levő 
drágasághoz képest a munkások fize
tése kevesebb, mint az anyaországiban. 
Ezért javasolom a hétszázalékos pót



lék megadását. Véleményem szerint a 
pótlék megadása beszüntetné az elége
detlenséget. (Bittó tábornok s. k.«

Az életkörülmények romlottak. A 
munkások nem »magyar szívvel«, ha
nem sztrájkkal próbáltak javítani sor
sukon. Megszaporodtak a tilalmak. A 
felsőbb parancsnokság július tizenegye
dikén kelt, P. 6021/1941. számú iratá
ból: »Zsidó miunkaszolgálatosokat köz
munkára, vagy egyéb célra való eset
leges igénylése esetén a munkanélkü
liség enyhítésére irányuló szempontok 
miatt csak olyan munkaerőt és olyan 
helyen alkalmazzon, amelyre és ahol 
egyéb munkaerő nem áll rendelkezé
sére.« Júliusban ez volt a parancs. A- 
mennyire lehet, biztosítani a folyama
tos foglalkoztatottságot.

Augusztusiban módosult a szabály: 
»Azokat a férfiakat, akik az elvállalt 
munka elvégzésének indokolatlan meg
tagadása, szándékos hanyag teljesítése, a 
honvédelmi munkakötelezettségen ala
puló felhívással, vagy kirendeléssel 
szemben tanúsított elégedetlenség, köz
érdekű, vagy halaszthatatlan munka- 
vállalások alapos ok nélkül való meg
tagadása, megrögzött munkakeirülés, 
vagy általában a dolgos élettől való 
vonakodása miatt rendőrhatóságii őri
zet alá helyeznek, azokat erre a célra 
létesített munkatábiorban kell munkára 
szorítani a honvédelmi miniszter au
gusztus elsején kelt r>endelete alapján.«

Szabadkán a török óta nem volt i- 
gazi jdbfoágyvilág.

Negyvenegyben bevezették.



LAZAR NESlC 
HALÁLÁNAK NAPJÁN.

»Meg nem állapítható egyének — 
közölte Szaibadka katonai parancsnoka
— a munkásság körében a honvédség 
bevonulását megelőző időből munka- 
bér-, illetve a túlóra-differenciák kö
vetelésére buzdítottak. Ebből kifolyó
lag több helyen a munka beszünteté
sével fenyegetőztek. . .« Ez akkoriban 
volt, amikor a HÍRLAP megírta, hogy 
a magyar munkások a jövőben ma
gyar szívvel oldják meg a szociális kér
déseket. Lazar Neáié már halott. A sza
badkai forradalmi munkásmozgalom 
első elesett katonáija a megszállás a- 
latt. Ez a szenbül, magyarul folyéko
nyan beszélő, barátságos természetű és 
őszinte jellemű borbélysegéd 1907-ben 
született Szabadkán és huszonhárom 
éves korában már az osztályellenség 
bírósága előtt állt Ljubljanában. Neve 
nemcsak a jugoszláv királyi rendőrség 
nyilvántartásában szerepelt.

A belgrádi magyar királyi követ 
például már 1934-ben jelentette (5935 
pol. szám) a külügyminisztériumnak: 
»A belgrádi államvédelmi bíróság a 
napokban ítéletet mondott a szabadkai 
kommunisiják ügyében... 1. Marko Vi- 
dakovdćot (szökésiben) ihét évre, 2. Mi- 
loš Gldgorićot hat évre, 3.Lazar Nešićet 
öt évre, 4. Szalai Józsefet íhárom évre, 
5. Szabó Gézát két évre, 6. Győri Fe
rencet két évre. . .« — s folytaitódik a 
névsor, egyelőre az elítéltek és fel



mentettek legfontosabb adataival. A 
névsorra természetesen nem a külügy
minisztériumban tartottak Igényt, ha
nem a VKF 2. központi offenzív alosz
tályában, amelynek feladatkörét a ve
zérkari főnök és a hadműveleti főnök 
szabta meg. »-Ez nemcsak a katonai, 
gazdasági, politikai állapotok felderí
tésére szorítkozott, hanem kiterjedt ki
fejezetten baloldali, munkásmozgalmi 
ügyekre is. Amilyen mértékben a def- 
fenzív alosztály az egész országban 
égyre inkább ellenőrizte a baloldali 
haladó mozgalmakat, olyan mértékben 
kaptak a katonai attasék is mind több 
feladatot a demokratikus, szocialista és 
kommunista mozgalmak helyzetének 
megfigyelésére« — írja Hollós Ervin a 
Rendőrség, csendőrség, VKF 2. című 
könyvében.

1934-ben egy másik névsor is el
ment Budapestre a diplomáciai postá
val. Szokványos kísérőlevél: »M. kir. 
Követség Belgrád, 248/1934 pol. szám. 
1934. november 7-én. Tárgy: Kom.
szervezkedés Jugoszláviában...  A sza
badkai rendőrség a napokban több e- 
gyérat kommunista tartalmú röpcédu- 
lák terjesztése közben (tetten ért és le
tartóztatott. Vallomásuk alapján azu
tán nagyszabású kommunista organi
zációt sikerült leleplezni, mely úgyne
vezett sejtrendszer alapján volt meg
szervezve. A mozgalom élén főleg a 
szabadkai jogakadémián tanuló monte
negrói és boszniai joghallgatók.. .* 
Budapesten részletes leírásokat kaptak 
a jugoszláv királyi rendőrség és a bí



róságok munkájáról. A belgrádi követ 
hosszú névsorokat közölt. Krsta Popi- 
v-oda jogjhallgató, Szabó Géza asztalos, 
Josip Berdović joghallgató, Győri Imre 
cipész, Milja Milić joghallgató, Kizur 
István munkás, Szalai József lakatos, 
Grósz László tisztviselő, Petar Rado- 
vié joghallgató és még sok név.

A szabadkai kommunisták ügyének 
belgrádi tárgyalásáról is részletes je
lentés készült Budapest részére. A ma
gyar királyi követ, miután leírta, hogy 
Petar Radovióot három, Jovan Marino- 
vićot, Győri Ferencet, Krsto Popivodát 
és Steiníeld Sándort két-két évi fegy- 
házra ítélték, Milorad Nešićet, Fechk- 
ler Klárát és Heisler Andort pedig fel
mentették, Memelte: »Ebben az ügy
ben a szabadkai törvényszéken eljárás 
folyt, de ott a vádlottakat felmentették. 
A felmentettek névsorát mellékelem. 
A belgrádi tárgyalás vádlottainak sze
mélyi adatait pedig leszek bátor kö
zölni, mihelyt hozzájutok.« A VKF 2. 
központi offenzív alosztálya élénken ér
deklődött a vajdasági kommunisták i- 
ránt. Egymást érték a hosszú névsorok. 
Az 1937. október tizedikén felküldött lis
tán is sok ismerős név: Josip Merko- 
vić, Grósz László, Béla Kiučković, Ki- 
zur István, Radosaiv Boljović, Győri Fe
renc, Radovan Vuijaáevic, Vékony Ist
ván . . .

Ebben az időiben azaníban Lazar Ne- 
šić neve nem szerepelt a szabadkai 
lajstromokban, mert a mitravicai bör
tönben volt, ahol a belgrádi államvé
delmi bíróság ítélete értelmében — a



magyar királyi követ tájékoztatásának 
megfelelően — ötévi fegyházbüntetését 
töltötte. Életének harmincnégy eszten
dejéből Lazar NeŠić hosszú éveket töl
tött a börtörtfalak között: a január ha
todikai diktatúra törvényszéke tizen
nyolc hónapot szabott rá, s valójában 
ki sem szabadult a požarevaci fegyinté
zetből, máris újabb let artózta tási pa
ranccsal várták, hónapokig tartó valla
tások a vizsgálati fogházban, felmen
tés bizonyítékok hiányában, azután az 
államvédelmi bíróság, és minden bün
tetését az utolsó napig letöltötte, mert 
számára nem volt amnesztia. A mit- 
ixwiicai börtönből 1939 novemberében 
szabadult.

Maian Duibajić szabadkai történész 
az Organizacija KPJ i SKOJ-a u Su- 
botici 1941 című cikkében közli: a párt
munka élénkítésének és a sejtrendszer 
kiterjesztésének kezdeményezője Lazar 
Ne&ió volt, aki 1939 novemberében 
visszatért Szabadkára. A rendőrség ál
tal megtörhetetlen, kemény és határo
zott kommunista megteremtette az elv
társi bizalom légkörét és sokakat be
kapcsolt az illegális mozgalomba. Ez
zel lehetővé vált, hogy 1940 tavaszán 
a tartományi pártbizottság támogatá
sával megalakuljon a párt szabadkai 
helyi bizottsága, amelynek titkára Lá
zár Nešić, tagjai pedig Mayer Ottmár, 
a HÍD felelős szerkesztője, Matko Vu- 
kovié földmunkás, Simokovich Rókus 
könyvkötő és Milán Gajin joghallgató 
lettek. 1940 augusztusában megalakult 
a SKOJ helyi bizottsága is. Tagjai:



Halász Gyula és Gál István nyomdá
szok, Máriás József medikus, majd 
Rehák László és Etimitrije Najdevszki 
joghallgatók, Lackenbach Konstantin 
kereskedelmi alkalmazott és Antun Su- 
turović mázolósegéd. 1940. december 
nyolcadikén az észak-bácskai fotnradal- 
mi mozgalom fellegvárában, 2edniken 
Ili ja Pualić, Đoko Javamé és Nikola 
Kmezić összetételben megalakult az if
júkommunisták szövetségének körzeti 
bizottsága és köztudomású, hogy a párt 
Kamenicán megtartott VI. tartományi 
értekezletén öt körzeti bizottságot hív
tak életre. A szabadkai körzeti bizott
ság tagjai Lazar Nešić, Mayer Ottmár, 
Matko Vukovic, Bakos Kálmán és Mi- 
lutin Morača lettek.

A párt szervezetileg megerősödött, 
tömegesedett, a Vörös Segély, szakszer
vezetek, művelődési és siportegyesüle- 
tek révén tágította tevékenységi terü
letét és a fejlett sajtó révén — NÉPSZA
VA, NARODNI GLAS és HÍD — növelte 
tömegbefolyását. Azonban a rendőrség 
1941 elején ellentámadásba lendült. Ja
nuár harmadikén a párt központi bi
zottsága rapiratának terjesztése közben 
letartóztatták a SKOJ helyi bizottsá
gának titkárát és megindult a hajsza. 
A jugoszláv királyi rendőrség 1941. áp
rilis ötödikéig húsz kommunistát tar
tott a szabadkai börtönben, köztük Lá
zár Nešićet, akit egy héttel a város 
megszállása előtt bizonyítékok hiányá
ban felmentettek: a kommunista párt 
szabadkai bizottságának politikai titká
ra kilépett a börtönk-apun, ahol össze



kötő várta. Induljon azonnal Belg
rádiba.

Előbb meglátogatta családját. Eossz 
hír. Nagybátyja haldoklott. Menjen? 
Hajnalban Belgrád felett megjelentek 
a német bombázók. Háború. A közle
kedés megbénult. Az események vil
lámgyorsan peregtek. Tizenegyedikén 
bevonultak a megszállók. Lazar Nešić 
Szabadkán rekedt. Mehetett volna még 
minidig. Akár illegalitásíba... De meg
halt a nagyibátyja. Tizenharmadikán 
temették. A városban felfordulás. Lö
völdözés. CsetniMiáború. Bizonyítékok 
nélkül, rágalmakra végeztek ki, lőttek 
agyon embereket, elég, ha valaki szerb 
volt, ha rámondták, hogy csetnik... 
Lazar Nešić április tizenharmadikán 
kiment a temetőbe. Ott, a sír mellett 
fogták el.

Az eset körülményei tisztázatlanok. 
A megszállók alig két napja voltak a 
városiban. Okmányokkal nem volt ide
jük törődni. Legvalószínűbbnek tűnik, 
hogy besúgó áldozata lett. Valaki rá
mutatott. Talán egy járőrvezető...  A- 
zokból a napokból nem maradtak írá
sos bizonyítékok. Papír nélkül kaszált 
a halál. Nincs okiunk azonban elvetni 
azt a feltételezést sem, hogy már ak
kor rendőrségi okmányok alapján nyo
moztak utána. A jugoszláv királyi 
rendőrség irattárát nem kellett túlsá
gosan felkavarni, még az iktatóköny
vet sem kellett elővenni, hiszen néhány 
tájékozódott tisztviselő idejében jelent
kezett szolgálattételre az új gazdánál. 
Ám ha rendőrségi nyomokon keresték



mint kommunistát, akkor nemcsak u- 
tána indulhattak volna. Húsz kommu
nista hagyta ©1 ájpriliis ötödikén a sza
badkai törvényszék épületét...

A két feltételezés tüzetesebb figyel
met érdemel. Nyomozás útján bukott 
le? Vagy alkalmi besúgó áldozata lett? 
A második változatot sok érv és hite
lesnek tűnő feltételezés erősíti. Szerb 
nemzetiségű, csetnikgyanús egyén ke
rül a városháza harmadik emeletére, 
ahol kínvallatások folynak. Ebből le
gendák nőttek: nem tudtak meg róla 
semmit, még a nevét sem, még azt 
sem, kit vertek agyon... Az ellenér
vek: ha mást nem, a sírfeliratot elol
vashatták. Hiszen a temetésen fogták 
el. Másrészt a csak szerb, a csak cset- 
nikjgyaniús elemeket azonnal agyonlőt
ték. A városiháza udvarán vagy az ut
cán. Az utcán hullák feküdtek. Az el
rettentő példa áldozatait nem csukták 
magánzárkába!

Lazar Nešićet április tizenharmadi- 
kától húszadikáig magánzárkában tar
tották. Mellette, ugyancsak magánzár
kában, kettős kémet őriztek, aki a 
gyakori lármából, hangos szóváltások
ból kiderítette a szomszéd zárka fog
lyának kilétét. Vallomása szerint áp
rilis húszadikán hajnalban — öt óra 
körül — nagy zajt, majd három lövést 
hallott. Aztán csend lett. Később meg
tudta, hogy az áldozat Lazar Nešić volt. 
Ezek a körülmények ellentmondanak a 
második feltételezés valószerűségének. 
A fogoly hét napig volt a börtönben. 
Holttestét húsz másik hullával együtt



szállították húszadikán reggel a Zen- 
tai úti temetőbe. Agyonverték, vagy 
agyonlőtték? Mindegy. A lövés pusztán 
a szándékosság tényét domborítja ki. 
A lényeg az: nem az utcán, nem az ud- 
vaaxwi lőtték agyon, hanem — magán- 
zárkában!

Személyét azonosították. És valamit 
meg akartak tudni tőle...  Mit? Hogy 
kommunista? Ezt 1934 óta tudták. Tud
ták, hol, miért, mennyit ült börtönben. 
Megtudhatták, mit mondott a jugo
szláv királyi rendőrség nyomozóinak, 
mit jelentettek róla a detektívek... 
Április ötödikén vele együtt szabadult 
a vizsgálati fogházból Sámokovich Ró
kus. A történelmi levéltárban fellelhe
tő okmányok szerint Simokovich Rókus 
1941. május 29-én megkérvényezte a 
palicsd út és a párhuzamos utca sar
kán levő tradükot. (Ott vették át a röp- 
iratokat 1941 tavaszán a pártszervezet 
illegális futárai.) A kérvényt elutasí
tották. Megbízhatatlan. Amit Simoko- 
vich Rókusról tudtak, annyit Lazar Ne
miéről is tudhattak. De nem valószínű, 
hogy csak ennyit akartak tudni.

Viszont ha az a több olyan nagyon 
és sürgősen érdekelte őket, s amit Lá
zár Ne&ictől már nem tudhattak meg, 
mert agyonverték, vagy agyonlőtték, 
miért nem nyomoztak tovább ? Miért 
nem nézték meg, mi rejlik a többi név 
mögött? Az ellenforradalom kipróbált 
pribékjei átgondoltan, módszeresen, a 
nemzetiségi különbségek kiélezésére 
számítva próbálták erkölcsileg és poli
tikailag szétzúzni a mozgalmat. Simo-



kovioh Rókiusról májusban jegyezhet
tek. Lazar Nešićet április húszadikán 
agyonlőtték. Lazar NeSió szerb volt. És 
kommunista. Simokovich Rókust no
vember tizannyolcadikán horvátként a- 
kasztották fel, viszont jól tudták: ma
gyar nyelvű folyóiratot jegyzett és 
szerkesztett. Lazar Nešić halálának nap
ján jelent meg a HÍRLAP első száma, 
amelyben hamarosan olvasható lesz, 
hogy »itt a nemzeti kérdés szociális 
kérdés volt, és hogy ezentúl a magyar 
munkás magyar szívvel, családiasan 
oldja meg a szociális problémákat.«

Lazar Nešić neve három hónap 
múlva kezd gyakrabban szerepelni a 
szabványos mondatokat tartalmazó K 
jelzésű (kémelhárító) okmányokban. 
»Az 1934. évi szabadkai kommunista 
szervezkedés ügyében folytatott nyomo
zás adatai bizonyítják, hogy a Lazar Ne- 
šić által kezdeményezett szervezkedés 
kizárólag a kommunista eszmék meg
erősítésére irányult.« Valamelyik nyo
mozó magánszorgalomból hozzágépelte: 
»Az esetre vonatkozó nyomozati adato
kat a rendőrség a jugoszláv összeom
lást megelőző napokban a városháza 
kazánházában elégette.« Kovácsevics 
Milos saját kezűleg kihúzta a monda
tot. »Az eset a szerb király meggyilko
lása utáni időben történt« — toldotta 
hozzá. Jankapuszta...?

A kémelhárító április után látszólag 
keveset foglalkozott a kommunista moz
galommal. Szabadka város katonai pa
rancsnoksága kétféle sokszorosított le- 
tartóztatási megokolást használt. »Az



őrizetbevettről a levezetett nyomozás 
megállapította, hogy Délvidéknek az 
anyaországtól való elesatolása ideje 
alatt a magyar nemzet szempontjából 
káros tevékenységet fejtett ki és rész
ben most is olyan magatartást tanúsít, 
ami nemzeti szempontból káros és ve
szélyes.« Ez volt az egyik. Nem kom
munisták, hanem Jakáa Damjanov, 
Blaško Rajié, Lröwenthal Henrik, Laj- 
čo Budanović püspök és mások kaptak 
ilyeneket. A nyár derekán új szabvány 
került forgalomba: »A lefolytatott nyo
mozás adatai szerint a fent nevezett 
kommunista szervezkedésben vett részt, 
közrendre, közbiztonságra tehát veszé
lyes egyén, akinek szabadlábon hagyá
sa a jelenlegi külpolitikai helyzetre va
ló tekintettel az államérdek szempont
jából aggályos, miért is őrizetbe véte
lét kellett elrendelnem.« Ezzel okolták 
meg az augusztus hatodiki internálá
sokat.

1941. június huszonkettedikén haj
nalban háromezer-ötszáz tank, ötven
ezer ágyú és aknavető, háromezer-ki- 
lencszáz repülőgép — a német haderő 
hatvan százaléka — és csaknem a7 
egész német szárazföldi hadsereg meg
indul a Szovjetunió ellen. Július ne
gyedikén a JKP fegyverbe szólítja a 
népet. A kém elhárító szabadkai kiren
deltsége munkába lendül, de az első 
napokban kisebb nézeteltérések mutat
koznak a katonai és a rendőrségi ad
minisztráció között. Ezzel magyarázha
tó például a 8231. számú ügydarab 
gondos lenyomozása. »Kegyeskedjék ki



nyomoztatni férjem eltűnését. Július 
huszonnegyedikén délelőtt kilenc és tíz 
óra között egy úr az üzletből elvitte, s 
azóta nem tudok róla semmit.« A tá
bornok még nem kaipott más paran
csot, hát lenyomoztatta: »Jelentem: a 
nevezettet a szabadkai kémelhárító 
vette őrizetbe és jelenleg a helybeli 
törvényszéken van« — közölte a de
tektív, és Bittó Dezső többször nem 
adott ki ilyen parancsot.

Most már a régi névsorok és az 
átállt detektívek bemondásai alapján 
folytak a letartóztatások. Bebizonyoso
dott, hogy pontosan tudták, ki volt La
zar Nešić és kit ölték meg április hú
szadikán. Elsősorban azokat állították 
elő, akik 1934-ben és 1941-ben kapcso
latban voltak vele. A detaktívek »ki
derítették«, hogy az április ötödikén 
felmentett szabadkai kommunisták »a 
bíróság előtt letagadták a rendőrség 
előtt tett vallomásukat és visszatéré
sünk folytán szabadlábra helyezték 
őket« Azonban még júliusban is kama
toztatni próbálták az áprilisi gyilkos
ságot: a politikai rendőrség — nyilván
valóan felsőbb utasításra — módosítgat- 
ta a jegyzőkönyveket, miszerint »az 
esetet abban az időben a jugoszláv ha
tóságok igen komolyan vették, mert 
éppen a szerb király meggyilkolása 
utáni időben történt«, minek folytán 
az államrendőrség zsebkönyvében K 
jelzéssel nem szereplő magyar nemze
tiségű letartóztatottak többségét augusz
tus kilencedikén szabadon bocsátották 
(Matko Vukovićot nem!) sejtvén, hogy



ők még ^megjavulhatnak«. Lazar Ne- 
šićnek holta után pontosain azt a sze
repet szánták, amelyet a szerb burzso
ázia Josip Zelić és R/uttai István szá
mára írt a tizennyolc nyánfa történe
tében.

E képzeletben elvégzett nyomozással 
megkísérestük felderíteni egy vitatha
tatlanul politikai jellegű gyilkosság in
dítékait: a bűn elkövetőinek politikailag 
hasznosítható holttest kellett, olyan ál
dozat, akiről tudták, hogy ellenük a 
btk értelmében semmit el nem követ
hetett. Politikai gyilkosság — tehát 
üzenet. Nem elrettentő példa! Az el
rettentő példa lent volt, az utcán. De 
miért nem hozták nyilvánosságra, ha 
üzenetnek szánták? Mondjuk, falraga
szon . . .  Vagy újságban. Megjelenhetett 
volna egy közlemény: Lazar Nešić cset- 
nikgyanús egyént... De milyen hatása 
lett volna ennek azokban a vérszagú 
napokban? Megjelenhetett volna egy 
másik közlemény: Lazar Nešić ismert 
kommunista vezetőt ekkor és ekkor... 
Ennek bizonyosan nagyobb hatása lett 
volna. Éppen ezért nem jelent meg.

A közvéleményt felkavarták, meg
döbbentették az események. Az embe
rek féltek. A csetniíkmegtarlást — 
amelynek célja a nemzetiségi gyűlölet 
felszítása volt — még álcázni lehetett 
hadműveleti szólamokkal. Mit tudott a 
pesti polgár a csetnikekről? És a mun
kás? »A  csetnikek hegyes bocskort, fe
kete kucsmát, daróokabátot és halálfe
jes kucsmát viseltek. Most persze leve
tették félelmetes külső ismertetőjelei



két és polgári ruihába öltözve földhöz
ragadt nyomorultakként, rongyosan buj
kálnak, s búvóhelyeikről kísérlik meg 
orvtámadásaikat« — írta a NÉPSZAVA 
április huszonhatodikén. Kommunisták
ról egyetlen szó sem esett. A kommu
nisták között magyarok is voltak...  A 
munkásság érzelmi állapota felderítet
len ... Az üzenetet mégis továbbítani 
kellett. Minden rendőr tudja, ihogy a 
sejtrendszerben működő illegális for
radalmi mozgalomban nem dobszóval 
tájékoztatnak. Valahogy meg kellett 
mondani: magyar nemzetiségű kommu
nisták, titeket egyelőre még nincs szán
dékunkban agyonverni...

EGY ÜR ÉS A JÁMBOR NÉP

Bittó tábornok kimondta: mellőzzük 
a vádaskodásokat és feljelentéseket. 
Álljon helyre a polgári nyugalom! Ez 
április huszonkilemcedikén történt. Az 
előző napon a magyar kormány elren
delte, hogy az 1918. október harminc- 
egyedike óta Bácskába telepedett dél
szláv lakosságnak el kell hagynia az 
otthonát. A kitelepítést haladéktalanul 
megkezdték. Nyugalom? A tábornok 
rendületlenül közigazgatott. Soha annyi 
szabályrendeletet nem hirdettek Sza
badkán, mint akkor. Június elsején ga
bonagyűjtési felhívás: »Vívjuk meg a 
harcot a város belső ellenségei ellen ... 
a közelgő tél sötétlő gondjai tornyosul
nak előttünk...  szent küzdelemre szó
lítom Szabadka lányait és fiait. . .«



Ugyanaznap lyaibb felszólítás a haszon
állatok összeírásáról. Harmadik a pék
sütemények árusításának megtiltásáról. 
A negyedik kimondta: jelentkeznie kell 
mindenkinek, aki a jugoszláv földre
form során földhöz jutott!

És egy előkelő úr, kedves nejével és 
Ronczos Miklós államtitkárral: búzaka
lászokkal díszített gépkocsin érkezett a 
Városi kóvéház elé, ahol Bittó tábornok 
feszes haptákban jelentést tett. A ven
déget nem érdekelte különösebben sem
mi, diplomatikus mosollyal meginvitál- 
ta a tábornokot, maradjon a társaságá
ban és betértek a kávóházba, ahol a 
sajtó kíváncsi munkatársai szerint 
fagylaltot és limonádét rendeltek. 
»Nagyszerű nép. . .« — mondta az úr, 
akit Bárdossy Lászlónak hívtak és ak
koriban Magyarország miniszterelnöke 
volt. A nép, mely nagyszerűnek nyilvá
níttatott, nem Bácska népe volt, hanem 
az idetelepített bukovinai csángók, aki
ket ugyanúgy ibelekergettek a létbizony
talanságba, ahogyan a szerb telepese
ket űzték el hajlékaikból.

A telepítés körül sok 'bonyodalom 
volt. Amikor a szerb telepeseket csend
őrszuronyok elhurcolták, a hadsereg 
szigorúan bizalmas utasítást kapott: a 
földek sorsáról pedig ne legyen beszéd! 
A külföldi magyarokat hazatelepítő 
kormányibiztosság első számú tájékoz
tatójából megtudjuk: a körülbelül
192 000 katasztrális hold területből a 
jugoszláv állam 53 000 katasztrális hol
dat zárt községi telepítésre használt fel. 
A magyar kormány úgy határozott,



hogy e zárt községi telepeket — a hoz
zátartozó földdel együtt — a külföldről 
vdsszatelepítendő hontalan magyarok 
rendelkezésére bocsátója. Az áttelepítés
sel kapcsolatban teljes hírzárlatot ren
deltek el.

A Déli hadsereg katonai közigazga
tási csoportparancsnoksága a vezérkari 
főnök közvetlen utasítására május el
sején a cenzúra szabályozása ürügyén 
figyelmeztette a sajtót, nehogy teljesít
hetetlen vágyakat ébresszen a földnél
küliek lelkében. Valamennyi járási és 
városi hatóság megkapta a bizalmas pa
rancsot: »A sajtóellenőrzést végző köze
gek megfelelő utasítása végett közlöm, 
hogy a sajtóban a csángók visszatelepí
téséről egyelőre írni tilos. Az ilyen 
tárgyú cikkek megjelenését meg kell 
akadályozni.« A következő átirat má
jus tizenegyedikén kelt és szigorúan bi
zalmas jelzéssel, P. 52/1941 szám alatt 
érkezett Szabadkára: »Tudomásulvétel 
miatt közlöm, az anyaországban és a 
külföldön élő magyarok között szállin
gózó kósza hírek az itteni magyar ős
lakosok körében izgalmat és idegessé
get váltottak ki, mert attól tartanak, 
hogy a csángók letelepítése után nekik 
nem jut föld. Nyugtassa meg a magyar 
lakosságot, hogy a jugoszláv földbirtok- 
törvény alapján létrehozott agráralap
ban marad még százezer hold kiosztásra, 
amit a felülvizsgálás után az érdemes 
és jogosult magyar nincstelenek kap
nak. Újból felhívom a figyelmét arra, 
hogy a telepítési akció a legnagyobb 
titokban folyik és arról sajtóköziemé-



nyék nem jelenhetnek meg. Az e tárgy
ban már kiadott rendeletemhez szigo
rúan tartsa magát. Novákovics tábor
nak s. k.«

A föld ...
Kérvény a történelmi levéltárból: 

»Én...  szabadkai születésű ősmagyar, 
mindig a martonosi határban dolgoz
tam a cséplésnél és ott kerestem meg 
magamnak és háromtagú családomnak 
a kenyeret. Most valami rendelet van. 
hogy másik határba nem. mehetek dol
gozni. Itt a szabadkai határban meg 
már késó van elhelyezkedni, ezért a 
legn'agyobb nyomorba fogok jutni. Ké
rem a fenti címet, szíveskedjék lega
lább egy hold búzaföldet kiosztani ne
kem.« A kérést nem teljesítették. Jú
nius elsején kelt a földművelésügyi mi
nisztérium birtokpolitikai kirendeltsé
gének átirata dr. vitéz Mátéfalvy Elek 
aláírásával: »A szertelen és mérték nél
küli földigénylés elkerülése és a jelent
kezőknek már az igénylésnél való meg
rostálása végett közlöm, hogy a ma
gyar birtokpolitikai tevékenységnek a 
törpebirtoknak egészséges kisbirtokká 
való kiegészítése, valamint a némi 
anyagi erővel és gazdasági felszerelés
sel rendelkező sokgyermekes földnélkü
li mezőigazdasági munkásságnak törpe
birtokkal való ellátása a célja.«

»A magyar birtokpolitkai eljárás so
rén a nemzethűség mint fő alapelv fi
gyelembevételével a törvényesen előírt 
feltételek mellett elsősorban azok jut
tathatók földhöz, akiknek egyedüli meg
élhetési alapját képezi a föld, és a



föld megműveléséhez szükséges élő és 
holt gazdasági felszereléssel rendelkez
nek.** Valójában az agrárproletárok nem 
kaphattak földet. És ezzel számoltak az 
urak is, Bárdossy László miniszterelnök 
és Bonczos Miklós államtitkár, akik az 
új telepeseket dicsérve egyszersmind a 
bácskai urakat figyelmeztették, ne ber
zenkedjenek túlságosan, hanem várják 
ki nyugodtan a hivatalok elosztását.

De hát mi bajuk volt a bácskai urak
nak? Dr. Szmolenszki József, a katonai 
parancsnokság köziigazgatási előadója 
titkos jelentésben tudatta az illetéke
sekkel, hogy dr. Reök Andor (Szabad
ka későbbi főispánja, akkor a DMKSZ
— Délvidéki Magyar Közművelődési 
Szövetség — gazdasági osztályának el
nöke) magántársaságban, néhány rö
vid ital után kijelentette, hogy a csán
gók túl sok földet kapnak. Nem Werth 
Henrik vezérkari főnök elmélete ellen 
volt kifogásuk, aki »az ezeréves hatá
rokon belül« élő szláv és román lakos
ság teljes kitelepítését javasolta, s aki
nek magas fokú korlátoltságát még Bár
dossy László sem hagyhatta szó nélkül. 
►►Nehezen képzelhető el — írta Horthy- 
nak —, hogy az európai rendet megal
kotó tengelyhatalmak, bármilyen juta
lom címén is vákuumot akarnának te
remteni a Kárpátok medencéjében, s 
ennek érdekében vállalnák nyolcmillió 
ember kitelepítésének rendkívül nehe
zen végrehajtható feladatát.« Ilyesmitől 
nem féltek a (bácskai urak — alkalom- 
adtán maguk is javasoltak hasonlót —: 
a saját birtokaikat féltették.



Szmolenszki közigazgatási előadó te
hát közölte, hogy a (hivatalok itteni vá
rományosai elégedetlenek a lakosság- 
cserével. Politikai érzékkel megáldott 
emberek lévén maguk is szorgalmasan 
szították a magyar nemzetiségű nincs
telenek földéhsógét, akiktől az eset
leges választásokon szavazatokat re
méltek. A nemzeti uszítás szellemében 
fogant ígéreteikkel az elűzött szerb la
kosság parcelláira irányították a figyel
met, mert annyi esze Reök Andornak is 
volt, hogy ne a saját kamarásd birtokát 
kínálja a horgos! napszámosoknak. »Jó 
termés lesz« — nyilatkozott azokban a 
napokban a hargosi földbirtokos, s 
nem mulasztotta el a nyilvánosság előtt 
sem megjegyezni: »Az emberek szeret
nének a maguk földjén aratni.«

Hogyne szereíbtek volna! A szabadkai 
városiháza első emeletén kopott-foltos 
részaratók tolongtak (a sajtó szerint: »a 
magyar jövő harcosai«), hogy aláírják 
az aratási szerződést, amelynek feltéte
leit — állami védnökség alatt — a mun
kaadók szabták meg. Az árpát tizedén, 
a búzát tizenegyedén vágták a rendelet 
értelmében. Régebben a tizedik kévéért 
volt szokás dolgozni. A tizenegyediket 
hazaifiságból sem szívesen engedték át 
a gazdáknak. Ezért hallgattak mélyen, 
s valami bizonytalanságféle ébredezett 
a tekintetekben. Ennek a földsóvár, 
jámbor népnek odaígérték a szerb te
lepesek szegénységét. Bárdossyék vi
szont idehoztak egy másik szerencsét
len népet.



Csoda-e, hogy nőtt az urak aggodal
ma? Féltek, hogy a nép komolyan vet
te az ígéreteket és csakugyan földet 
akar kapni. Bárdossy László kevésbé 
aggódott. Bízott a csendőrségben. A 
bácskai urak is bíztak, csak máskép
pen: szerették volna, ha a csendőrség 
nem avatkozik az ügybe, mert a nyílt 
erőszak a politikai esélyek devalváló
dásával járt volna a remélt állások 
szétosztása előtt. Aggodalmuk indokolt 
volt. Hiába ültetgették a nemzeti gyű
lölködés magjait a földosztás ürügyén, 
ami a legnagyobbak érdekeinek megfe
lelt kezdetben, később előretörtek a ki
sebbek, a középparasztok, akik szin
tén hasznot óhajtottak a rezsimválto- 
zás'ból, és már júliusban szükségszerűen 
szembefordultak a nincstelenekkel. Ek
kor már leplezetlenül kerültek előtér
be az osztály ellen tétek: a gazdaközös- 
ség viaskodott a »-magyar jövő« ron
gyos harcosaival.

A magyar királyi rendőrség zentai 
különítményének detektívcsoportja je
lentette június ötödikén: »A Zenta vá
ros határában levő úgynevezett Guna- 
ras tanyacsQport gazdaközössége és 
mezőgazdasági munkásainak egymás el
len emelt panasza tárgyában a bizalmas 
nyomozást a helyszínen lefolytattuk, s 
annak során az alábbiakat állapítottuk 
meg: Gunaras tanyacsoporton lakó me
zőigazdasági munkások hangadóinak 
bizalmát megnyerve megállapítottuk, 
hogy azok a körülmények, melyek pa
naszok tárgyát képezik és amelyeket a 
munkásság felbujtására eredményesen



felhasználtak, a következők: 1. A Gu- 
naras tanyaicsoporton élő munkásság 
abban a reményiben volt, hogy a dobro- 
volyácok eltávozása során felszabadult 
földeket bérbe fogják kapni, ezért 
ezeknek a földeknek sorsát nagy figye
lemmel kísérték. Az árverés időpontjá
nak kihiindetése meg is történt, ök a 
kitűzött időpontban a helyszínen meg 
is jelentek, de a bénbe adás ekkor el
maradt. Ez után az időpont után a bi
zottság kiszállt, de ekkor földeket sen
kinek bérbe nem adtak, hanem azok
nak az egyéneiknek, akik a dobrovo- 
lyácoktól vették béribe a földet, ezt a 
földet bérletükben továbbra ás meg
hagyták. Ekkor ők, akik földet akartak 
bérelni, ez irányú kérelmüket a bizott
sággal közölték, de azt a választ kap
ták, hogy ha földet akarnak, menjenek 
Zsablyára.«

Ez nem nagyon tetszett a giunarasi 
földigénylőknek. Sáry István és Süki 
Árpád magy. kir. detektívek készíthet
ték az újablb jelentést Gunaras környé
kéről: »1941. június 25-én a bizottság 
új'ból kiszállt, de erről senki más, mint 
a nagyobb birtokosok tudomással bír
tak, így más nem, csiupán a nagyobb 
bártokosok jutottak bérletföldhöz, még
pedig százötven kiló búzáért holdan
ként.« (1941-ben Észak-Bácskában egy 
hold föld árendája hat métermázsa bú
za értékének felelt meg. A nyomozati 
jelentésben szereplő összeg nevetsége
sen alacsony.) A könnyű szerzésre fel
készült kulákok foggal-körömmel ra
gaszkodtak a konchoz. A kérlelhetetlen



haszonvágy és korrupció szövetkezett: 
»az illetékeseket rászedték, hogy az ár
verést olyan időpontban rendezzék, 
amikor a szegényebb osztály nem lesz 
jelen.«

»Attól eltekintve — folytatja a két 
rendőr —, hogy a szegényebb osztály 
nem jutott földhöz, nagy hátránya volt 
ennek az eljárásnak az is, hogy árvere- 
rező hiányában a nagyobb gazdák tet
szés szerinti százötven-kétszáz kilo
grammos bérösszegért tudták kivenni 
a földet katasztrális holdanként, holott 
háromszáz-ötszáz kilogrammos bért is 
el lehetett volna érni. Azt a körül
ményt — szerintük —, hogy a bérbe 
adó bizottság és a nagyobb gazdák a 
bérbeadás körül összejátszottak, leg
jobban bizonyítja az, hogy a bizottság 
Göcző Imre jómódú gazdához szállt be, 
aki saját kocsiján hordozta őket a hely
színen, s így alkalma nyílt velük ösz- 
szejátszani.« A nyomozók igyekeztek 
mentegetni a nagygazdákat, de a »sze
gényebb osztály« érvei közül egyetlen
egyet sem sikerült megcáfolniok. Még
is a felbujtókra, hangadókra, vezetők
re összpontosították figyelmüket.

A jelentés a Szükséges intézkedések 
című fejezettel záródik: »őrizetben le
vő (ők vették őrizetbe) Csuka Vilmos 
visszatoloncolása lakhelyére, vagy inter
nálása Gunarasról, illetve Zenta város 
területéről való kitiltása mellett, Lász
ló András, Gere József, Gere Bálint, 
Palasek István (Pulyka), Bakos József, 
Fekete Mátyás, Göblös Sándor (ez utób
bi három vendéglős), Tari János gu-



narasi lakosoknak szigorú rendőri fel
ügyelet alá való helyezése. Az aratás 
és cséplés időtartama alatt állandó 
helyszíni politikai megfigyelés az eset
leges szabotázs, vagy egyéb katasztró
fa megelőzése érdekében. Kivizsgálni 
azt, hogy az aratásra váró gabonát -em
beri erővel kellő időben le lehet-e arat
ni gép igénybevétele nélkül, vagy a le
hető legsürgősebben más vidékről kell- 
e munkásokat hozni.«

így zárult a ,gu narasi panama, azon
ban a gazdák és a munkások nemcsak 
a bérlet kérdésében különböztek össze: 
a rész aratási szerződés sem talált va
lami nagy megértésre. A gazdák pa
naszkodtak a detektíveknek, hogy a 
munkások nem akarnak szerződni, vo
nakodnak a munkától. »Kalmár Péter 
(gazda) elmondta: a folyó hó június 
26-án Tari Jenő háza előtt többen áll
tak (Tari Jenő, Márkus József és má
sok), őket felhívta, hogy szeretné nap
számban megkapáltatni a tengerijét, 
mire kijelentették, hogy három és fél 
pengőért nem kapálnak, erre ő öt pen
gőt ígért, de e mellett sem volt hajlan
dó egyik sem vállalni a munkát. Kény
telen volt Csantavénrol hozni munká
sokat.« Csantavér — a legtúlnépese- 
dettebb bácskai falu — ekkor még szál
lított öt pengőért napszámost, nekik 
muszáj volt vállalniok az állam által 
szentesített feltételeket, ha nem akar
tak kenyér nélkül maradni.

A gunarasi napszámosok makacsab- 
bak. Nem hagyták magukat. »Panasz
ként hozták fel, hogy a gazdák géppel



aratnak, így ők a kenyértől elesnek. 
Megállapítotfcuík, hogy már több olyan 
gazda, aki idáig géppel aratott, az ara* 
tógépét eladta, vagy pedig más részara* 
tókat fogadott fel. Van olyan több gaz
da még, aki aratókat nem fogadott és 
gabonáját géppel szándékozik learatni, 
csökkentett számú részaratóval, mert 
ez idáig tizenegyedén nem kapott ara
tókat. Szükség volna annak a körül* 
ménynek azonnali felülvizsgálása, hogy 
kik azok a gazdák, akik géppel arat
nak a rendelet ellenére, s mi ennek az 
oka.« A rendőrség fellépett az arató- 
gépek el'len, egyelőre azonban »az idő 
rövidsége és más irányú feladatunk 
folytán pontosan megállapítani az ara
tási viszonyokat nem áll módunkban«
— közölte.

Figyelmeztették az illetékes hatósá
gokat: »Nagy gonddal kell megállapí
tani azt, hogy az emlberi erővel törté
nő aratást szigorúan hajtják-e végre 
az illetékes hatóságok, mert könnyen 
előfordulhat, hogy ez esetben az ara
tás körül helyrehozhatatlan mulasztá
sok következnek be.« A jámbor nép 
makacskodott, már nem hitt az ígé
retekben. Igaz, a bácskai urak — meg
kapván a hivatalokat és a remélt ál
lásokat — sem ígérgettek annyit, mint 
a kezdetiben. Az akasztófás ősz félel
met vetett, a következő tavasz föltáp
lálta a másimilyen szabadság remény
ségét. Aki a földsóvárgók között élt, 
tapasztalhatta, miként változott a hús
véti hangulat.



A  nyomdászok szervezete működési 
engedélyért folyamodik



Kovácsevics Milos lenyomoztatja



Bittó tábornok dönt



Intézkedés az állások betöltésével 
kapcsolatban



Mert változott hamar: nem jó szem
mel nézték az emberek a kakastollasok 
szuronyos fenyegetőzését, a telepesfal
vak körülzárását. Ez a napszámos tár
sadalom megőrizte: mások szenvedése, 
sanyargatása árán nem kívánhat ma
gának szabadságot. A dűlőutakat ne
vén nevező bácskai ember szerencsét
lenséget sejtett és jó politikai szima
tával megérezte, hogy becsapták. Egy 
év múlva »szebb jövőnek« titulálta a 
fapapucsot. Mintha belátott volna a 
nagy politika színfalai mögé, figyelem
mel kísérte volna a parlament miun
káját, ahol ez idő tájt Szabó Gyula 
képviselő nyíltan javasolta: »Méltóz- 
tassék a faoipőgyártást és -használatot 
általánossá tenni.-«

A nép egyre fogékonyabbá vált a2 
államformák kérdései iránt, összeha
sonlította a királyi királyságot a király- 
nélkülivel. »Amíg Péter király volt az 
atyánk, volt ingünk, gatyánk. . .« — 
itt abba lelhetett hagyni, de a poéngyil
kosoknak akkor sem lehetett parancsol
ni. A községháza idegen, mint volt: 
dölyifös csendőrök, úrhatnám hivatal
nokok, de még a tanítók is idegenek, 
jöttmentek, akár azelőtt. Csak a kis
bíró maradt a hivatalában, meg né
hány helyi ismeretekkel rendelkező 
rendőr a kezdetben, de azok gyorsan 
leszereltek, mert a jöttmentek csetnik- 
nek tartották őket, a köznép pedig vár
ta az alkalmat: »»Majd gyün ű még 
kapával a tornyosi úton, de megmon
dom neki: Mi az, biztos úr, de díra



kardot adományozott kendnek a nem
zeti gondviselés!«

Miként az akkori újságokban olvas
ható, ez a jámíbor nép fölöttébb nagy 
lelkesedéssel aratott. Pengett a kasza, 
szólt a nóta és volt, aki nyolc méter
mázsa búzát keresett! A kasza igaz, a 
nyolc métermázsa búza is — bár ab
ból a népesebb család szűkösen húzta 
ki a telet —, de a nóta — figyelembe 
véve a detektívjelentésekben foglalta
kat — fenntartással értékelendő. A tar
tományi pártvezetőség júniusi felhívá
sából: »Magyar munkások és parasztok, 
nem állhatták a magyarországi grófok 
és bárók oldalára, akik a német impe
rialistákkal együtt a hódító háború bű
nös módszereivel nyúltak Vajdaságban 
a nemzeti kérdéshez. Lehet, a magyar- 
országi urak majd megkönyörülnek raj
tatok, s adnak pár barázda földet, de 
ezzel csak port hintenek a szemetekbe, 
az osztályharc élét csorbítják, miköz
ben a földek legnagyobb részét visz- 
szajátsszák a grófok és bárók kezére.«

Egy dokumentum: néhai báró bajsai 
Vojnich István nyugalmazott főispán, 
főrendiházi tag és országgyűlési kép
viselő özvegye 1941. június negyedikén, 
férjének bácskai érdemeire hivatkozva, 
kéri a szabadkai katonai parancsnoksá
got, juttassa vissza a kilenc venh ár om 
holdas žedniki, a nyolcvanhárom hol
das bajsai és a százhúsz holdas rogati- 
cai birtokát. A parancsnokság szorgal
masan kezelte az ügyet: »A tulajdon
jog rendezése későbbi időpontban tör
ténik. Amennyiben igényjogosultságát a



földre fenntartja, úgy ez irányú kérel
mét a földbirtökrendezés során érvé
nyesítheti« — írta Bittó tábornok a 
kérvényre saját kezűleg.

A BELÜGYMINISZTER 
INTÉZKEDIK.. .

Amikor Keresztes-Fischer Ferenc 
magyar királyi belügyminiszter fekete 
gépkocsija megállt a szabadkai város
háza díszbejárata előtt, a feszesen sza
lutáló rendőr arcáról ömlött a veríték: 
nagyon meleg volt július huszonhar- 
madikán déliben, és az urak gyorsan 
betusizkolták a vendéget az épület hű
vös előcsarnokába. A belügyminiszter 
kedvetlen és rendkívül hivatalos. Mi
után közölték vele a látogatás prog
ramját, miszerint díszebéd következik 
Palloson, Bittó tábornokkal váltott né
hány szót. A tábornok íróasztalában 
volt egy távirat; július tizedikén tizen
három óra tizenöt perckor adták fel 
Újvidéken s még aznap kézbesítették 
Szabadkán. Szó szerint: »A miniszter- 
elnök úr őnagyméltósága megbízni 
méltóztatott, hogy a szabadkai bunye- 
vác nagygyűlésről hozzáintézett üdvöz
lő sürgönyökért őszinte köszönetét tol
mácsolja Szkenderovics Gyula szabad
kai földbirtokos úrnak, tudomására 
hozni szíveskedjék. Dr. Szmolenszki a 
Déli hads. kát. köz. csp. polgári osztá
lyának vezetője. P. 11210/1941.«

A tábornok, bármily furcsán hang
zik, nem sietett a miniszterelnök úr



őmagyméltóságának megbízását teljesí
teni. Elfektette az ügyet, ami nem volt 
titok sem a belügyminiszter, s még ke
vésbé a figyelmesen hallgató Szmo- 
lenszki közigazgatási előadó előtt, aki 
a katonai közigazgatás gépezetében a 
nemzetiségi ügyek legfőbb szakértőjé
nek számított, ö  továbbította Buda
pestre Vlado Ilié volt belgrádi polgár
mester véleményét a bevonuláskor el
követett kegyetlenkedésekről, tárgyalt 
Vojiislav Djuriótyal, a szerb—magyar 
társaság elnökével, alti szintén aggodal
masnak vélte a bácskai állapotokat, 
szerb nyelvű újság megindítását java
solta, a szabadkai szerb lakosságról 
megírta: »bezárkóznak lakásaikba és 
nem mutatkoznak a közéletben«, és 
már májusban emlékiratot készített a 
bunyeváckérdésről, megállapítván, hogy 
a lakosság nagy többsége horvát érzel
mű, és elmarasztalóan nyilatkozott a 
Budapestről visszatért dr. Mamuzsics 
Józsetf ügyvéd és Mamiuzsics János 
földbirtokos politikai működéséről. 
»Erőszakosan szerveznek — jelentette 
—, tömegbefolyásuk nincs. Ezzel szem
ben az emberek félnek tőlük, mert fe
nyegetőznek. Egyébként a Mamuzsics- 
frakciót csak az idősebbek követik. A 
fiatal értelmiség inkább horvát érzel
mű, a Szkenderovics-frakcióhoz vonzó
dik.«

így látta a közigazgatási előadó. És 
a tábornok? Vajmi keveset értett a2 
egészből. Április huszonegyedikén ta
lálkozott először nemzeti vonatkozású 
problémával A Fučka kasina vezető



sége működési engedélyért folyamodott 
hozzá. »A mellékelt alapszabályok ér
telmében, kérem a Bučka kasinának to
vábbi működési engedélyt megadni. An
tim Skenderovic elnök.« Nem látott ki
vetnivalót a dologban. Megadta az en
gedélyt. A kérvényhez az 1882-ben ké
szült horvát nyelvű és báró Kemény ál
lamtitkár által jóváhagyott alapszabá
lyokat csatolták. A Pučka kasináról 
magyar nyelven leginkább csak táma
dó cikkeket írtak. 1941-ben már gaz- 
gakönféle volt. Alakulásakor az ébre
dő nemzeti öntudat jelentős gyülekező- 
helye.

1878-ban, az erősödő államhatalmi 
magyarosítás időszakában alakult. Sza
badka még parasztváros, csekély értel
miséggel: az 1870-es összeírás 443, az 
1880-as 512 értelmiségit mutatott ki, 
beleértve a művelt kereskedőket, ipa
rosokat és földibirtokosokat. E kocsmá
ban politizáló város fejlődésében nagy 
szerepet játszottak a társadalmi egy
letek. 1840-ben német származású ipa
rosok létrehozták a Bürger kaszinót. 
Ennek mintájára alakult a Nemzeti ka
szinó a »díszes magaviselet és mívelt 
társalgási szellem kifejlesztésére«. 
1849jben mindkettő megszűnt. 1857-ben 
Kaszinóegylet alakult »az erkölcsök 
nemesítése, közértelmiség előmozdítása 
és finomítása« érdekében. A Deák-kör 
1871-ben alakult. Nyomban utána a 
balpárti Népkör. Az előbbit magyarok, 
az utóibbit bunyevácok csinálták. A 
Népkor életképesebb: 1872-iben 450
tagja volt és mozgósította a magyar



polgárságot is a Deák-kör ellen. 1875- 
ben a Deák-kör a Szabadelvű Párt Kö
révé alakult. A Népkor Mukits János 
polgármestersége alatt virágzott, aztán 
hanyatlásinak indult: az új áramlatok 
új szervezeteket hoztak.

Ekkor alakult a Polgári Olvasókör 
és 1878-'ban, sok hivatali gáncs, akadé
koskodás közepette a Fučka kasina. 
Iván Antunović püspök Kalocsáról le
vélben köszöntötte a kaszinó elnökét. 
>*Ha a Pučka kasina jó földbe ereszti 
éltető gyökereit, a szellemi felemelke
dés magjai is termékeny barázdába hul
lanak és bőséges terméssel gazdagítják 
nemzeti létünk éléstárát, s nemsokára 
majd ellenségeink kérdik ámuló cso
dálkozással: honnan merítette e tanult 
fiai által elhagyott és elhanyagolt nép 
ezt a hatalmas életerőt. . .« »A minden
ható isten, ki minket, akár a többi né
pet, megteremtett, erősítse bennünk az 
élet szellemét, adjon erőt magunk be
csüléséhez, hogy szerethessük népün
ket, családiunkat, de szabadítson meg 
minket a más népek iránti gyűlölet go
nosz szellemétől.« Az össznemzeti jel
legű szervezet a két háború között a 
földbirtokosok otthonává zsugorodott. 
A tábornok kiadta a működési enge
délyit.

Kiadta és két nap múlva visszavon
ta. »Tudomásomra jutott, hogy a ta
gok sorában vannak olyanok is, akik
nek ottléte nemzeti szempontbői nem 
kívánatos. Ezért az április 24-én kia
dott engedélyt egyelőre visszavonom. 
Bittó tábornok s. k.« És csak ezután kelt



a detektív jelentés: »Miután az egye
sület Zágráb félé orientálódó horvát ér- 
zelműek egyesülése, működése nem kí
vánatos.« Új,abb kérvény. Bittó válaszol: 
»Utasítom a kaszinót, hogy legközelebb 
a kaszinó új alapszabályzatával a ta
gok névsorát haladéktalanul terjessze 
be, a nemzethűség szempontjából kifo
gás alá eső egyéneket pedig a tagok 
sorából törölje.« Megérkezett a módosí
tott névsor-. »Most még időszerűnek nem 
látom, a kérelem később ismét előter
jesztendő« — döntött a parancsnok. A 
belügyminiszter látogatásakor a Puč- 
ka kasinának nem volt működési en
gedélye.

Díszebéd Palicson. A Vigadó körül 
biztonsági zár. A lombok között a nap 
erős fényében csillogott a bácskai ten
ger, és a távoli tanyák felől cséplőgép- 
zümmögést hozott a szél. Délutánra be
rendelték a városházára a polgárság 
képviselőit. Az újságírók most is re
ménytelenül várakoztak: a kedvetlen 
belügyminiszternek nem volt monda
nivalója. Végül Szmolenszki közigazga
tási előadó nyilatkozott: »Uraim, a ke
gyelmes úr látogatása kimondottan in
formatív jellegű.« »Nem kaphatnánk 
bővebb tájékoztatást?« »Nem, uraim, 
meg kell elégedniök ennyivel.« A ha
nyatló nap fényében fürdő városháza 
folyosóin vastag és hűvös csend ült. A 
meghívott küldöttségek tagjai szótlanul 
várakoztak.

Az egyik sarokban dr. Radivoje Mi- 
ladinovióot, Aleksandar Magaraš evićet 
és dr. Miloš Radojlović ügyvédet ismer



ték fel a sajtó kíváncsi munkatársai: 
ők a ^bezárkózott és a közéletben nem 
mutatkozó« szerb lakosságot »képvisel
ték« a kihallgatásán. Valamivel odébb, 
vegyesebb érzelmekkel és vegyesebb 
összetételben várakozott a horvátok de
legációja. Lazar Orčić, Julije Skende- 
rović, az államhű, de horvát érzelmű 
földbirtokos, és a Budapestről vissza
tért Mamuzsics József, a magyarosodás 
egyik hangadója, akinek nem kevés kö
ze volt ahhoz, hogy a tábornok késleke
dett a miniszterelnök köszönetének tol
mácsolásával.

Dr. Mamuzsics József ügyvéd, tar
talékos százados, Szabadka és Baja vá
msok, valamint Bács-Bodrog vármegye 
főügyésze, az első világháború után Bu
dapestre költözött és a bevonuló kato
nasággal tért vissza szülővárosába, ahol 
vérmes reményekkel ajánlotta fel szol
gálatait a katonai hatóságnak, majd 
ügyvédi gyakorlatának (»melyet itt, 
huszonhárom év előtt megszakítani 
voltam kénytelen . . .«) folytatását ké
relmezte. Ugyanis a polgármesteri szék
be nem őt ültették, hanem egy másik 
államhű földbirtokost, dr. Lazar Lipo- 
zenöióet, aki az állást »hatósági felké
résre, az április tizenegy ed iki felforgató 
események u'tán elvállalta és a teen
dőket közmegelégedésre gyakorolta«. 
Mamuzsics József és fivére, Mamuzsics 
János földibirtokos nem adták fel a 
reményt, fokozták közéleti tevékeny
ségüket.

Működésüket erősen támogatta a 
katonai parancsnokság és a rendőrség.



ök voltak Bittó tábornok legjobb bu- 
nyevácai. Blaškio Rajiéot és Lajčo Bu- 
danović püspököt internálták, betiltot
ták a Hrvatska kultúrna zajednicát, 
mert »a horvát nemzeti érzés ébren 
tartásával nemzetellenes célokra töre
kedett«, és miután megtisztult a terep, 
dr. Mamuzsics József egyedül folya
modhatott Bittó tábornokhoz mint a 
»hűségnyilatkozatra alakult bizottság 
elnöke«, gyűjtőívek láttamozását kér
vényezve »a város részére ajándékozan
dó zászló költségeinek összegyűjtésére.« 
Mamuzsics volt az elnök, Mamuzsics, 
kezdeményezte a hűségnyilatkozatot, 
Mamuzsics kapta az engedélyt — egy 
nappal a kérvény benyújtása előtt! És 
mégsem Mamuzsicsnak mondott köszö
netét a miniszterelnök... Mi történt?

A P. 4270/1941 számú okmány Bittó 
tábornok címére érkezett. Ez áll ben
ne: »Kívánatos, hogy a kisebbségnek a 
magyar állameszme melletti hűségnyi
latkozatai a helyibeli népgyűlések kere
tében ünnepélyes kifejezést is nyerje
nek és részükre rádióközvetítés bevoná
sával minél nagyobb nyilvánosság biz
tosi ttassék. Utasítom, hogy ezen hűség- 
nyilatkozatok ünnepi külsőségek között 
történjenek és az esemény időpontját 
a jövőben tíz nappal előbb jelentse a 
rádióközvetítés biztosítása végett. Az 
ünnepély programjának nagy vonalak
ban való ismertetése mellett a szüksé
ges intézkedéseket azonnal tegye fo
lyamatba. Novákovits tábornok s. k.. A 
tábornok kérette Mamuzsicsot, közben 
azonban megérkezett Szmolenszki köz



igazgatási előadó, aki nem bízott a pa
rancsnok politikai rugalmasságában.

Ezek után megszületett a hivatalos 
beadvány: »Tekintetes katonai parancs
nokságnak, Szabadka. A szabadkai bu- 
nyevácok a folyó évi június hó 2-án 
délelőtt fél 9 órai kezdettel a Magyar 
Szent Korona iránt tanúsított hűségük 
és hódolatuk kifejezésére nagygyűlést 
óhajtanak tartani, melynek engedélye
zését tisztelettel kérjük, azzal, hogy a 
gyülekezet megtartásához a Magyar Erő 
és Művelődési Otthon helyiségeit ren
delkezésünkre bocsátani és a Szent Te- 
réz-temiplomból a felvonulást engedé
lyezni méltóztassék. Szabadkán, 1941. 
évi május hó 26-án. Hazaifiias tisztelet
tel a rendező bizottság nevében Mamu- 
zsics József és Szkenderovics Gyula.«

A gyűlés a sajtó szerint fényesen si
került. Dr. Szmolenszki József és a kém
elhárító szerint kevésbé. Pedig a mű
sort gondosan és nagy körültekintéssel 
állították össze. Először Béla Matković 
beszélt horvátul, majd dr. Mamuzsics 
József magyarul. A hűségnyilatkozatot 
is elfogadták, csak — nem írták alá. 
Márpedig Novákovits tábornok azt kí
vánta Újvidékről, hogy az okmányt mi
nél több tekintélyes horvát polgár neve 
ékesítse. így aztán a június másodikán 
elfogadott nyilatkozatot a szabadkai ka
tonai parancsnokság július huszonhato- 
dikán — másfél hónap múlva — ter
jesztette fel, azzal a megjegyzéssel, 
hogy a »késedelmeit az aláírások beszer
zése okozta.« Végül a tábornok is be



látta, hogy egyik frakció sem élvezi a 
tömeg bizalmát.

A polgári előadó mindezt már jú
nius másodikán látta. Első szigorúan 
bizalmas jelentésében értesítette Buda
pestet: »A rendezvényben magyar és 
más érzelmű bunyevácok vegyesen vet
tek részt és a más érzelmitek határo
zottan többségben voltak.« Az erőszako
san szervező Mamuzsdcs-frakciót okol
ta ezért, mert a vezetők »Belgrád felé 
kerestek kapcsolatot«. A bunyeváckér- 
désről készített emlékiratában még 
konkrétabban vázolta az általa észlelt 
állapotokat: » . .. a bunyevác nép több
sége horvát érzelmű és dr. Mamuzsics 
József pesti ügyvéd és az ugyancsak 
Pestről visszaszármazott Mamuzsics Já
nos földbirtokos itt elvesztették a gyö
kerüket.« A renegátok tehát alkalmat
lanokká váltak az előírt szerepre. Kegy- 
vesztettek lettek. S ezt nem nagyon 
akarta megérteni a katonai parancsnok.

Dr. Szmolenszki József elhatározta, 
hogy végére jár a dolognak és tájékozó
dik a horvát tömegek valódi törekvé
seiről. Népes delegációt fogadott bizal
mi kihallgatáson, amelyen hat kelle
metlen kérdésre kellett válaszolnia. 1. 
Mi lesz a Madek^párt tagjaival? 2. Mi
ért nevezi a kormány bunyevác oknak 
a horvátokát? 3. Tanulhatnak-e a gye
rekek saját anyanyelvükön az iskolá
ban? 4. Érvényesülhetnek-e horvát 
nemzetiségű állampolgárok a hivatalok
ban? 5. Hoz-e a katonai parancsnokság 
erélyes intézkedéseket az elkövetett 
visszaélések ellen? 6. Mi lesz a politikai



foglyok sorsa? Ennyi a kémelihárítónak 
és a politikai rendőrségnek elég lett 
volna az internáláshoz, a polgári biz
tos azonban megértette: a kérdések
korántsem tartalmaznak mindent, az 
egyre erősebb passzív ellenállás pedig 
devalválta a kicsikart hűségnyilatkozat 
értékét.

Gondterhelten érkezett a belügymi
niszter, s ha lehet, még gondterhelteb
ben távozott. Egy rikkancs a színház 
oszlopai előtt gépiesen és egyre reked
tebben kiabálta: »Itt az újság! Újságot 
vegyenek! Óriási szenzáció! Belgrádban 
fölakasztottak huszonnyolc kommunis
tát, közöttük a szabadkai Hollender 
Pált és Polgár András újvidéki aszta
lost !«< Keresztes-iFUsdher Ferenc, aki 
majd néhány évvel később maga is a 
Gestapo fogságába kerül, most azon 
töprengett, milyen biztonsági intézke
dések foganatosítandók ebben az aj zott 
idegzetű városban a kormányzó öt nap 
múlva esedékes látogatására. Elég lesz 
ezerötszáz csendőr? Természetesen, 
amennyiben a kémelhárító és állam- 
rendőrség megteszi a kötelességét...

Nemzetiségi ügyekben teljes egészé
ben a polgári előadónak adott igazat, 
aki sokkal okosabban, rugalmasabban, 
átgondoltabban képviselte az úri Ma
gyarország érdekeit, mint a betokoso- 
dott, agyonbürokratázálódott és olykor 
hisztérikusan soviniszta katonai köz- 
igazgatás, és ezért kérette magáihoz 
mindkét bunyevác frakció képviselőit, 
bár sejtette, hogy közülük egyiknek 
sincs töme^befolyása és tekimtélye a



horvát nép mélyrétegeiben. Azt is sej
tette — hiszen belügyiminiszter volt —, 
hogy a szerb, magyar és horvát dolgo
zó tömegek hangulatára hatalmas és 
láthatalan erők hatnak, amelyekkel 
szemben néhány fenekedő földibirtokost 
és reneigát ügyvédet felvonultatni osto
baság. Az »oszd meg és uralkodj« elven 
alaipuló türelmes politikai köntörfalazás 
-nem pótolhatja a megfélemlítést, a 
szuronyokat. De olajat önteni az izzó 
parazsakra?

A belügyminiszter hosszú átható pil
lantással a tábornokra nézett. Kereste 
a szavakat. A polgári előadó elégedet
ten lesütötte a szemét. Ennyit akart, 
csak ennyit... »Mondja, tábornok úr, 
mi van azzal a távirattal, amely a 
miniszterelnök úr őnagyméltósága kö
szönetét tartalmazza?« Bittó Dezső ha
talmas kopasz fején verítékcseppek 
gyöngyöztek. »Méltóságos uram . . .« — 
kezdte, de a belügyminiszter előkelő 
unalommal leintette. »Ne fárassza ma
gát, tábornok úr. Remélem, a kormány
zó úr látogatásáig ezek a nézeteltérések 
elsimulnak.« Rövid szünet után a pol  ̂
gári előadó arcát fürkészve folytatta: 
»És valami kaszinó...?« »Fučka« — 
mondta Szmolensziki. »Igen — mondta a 
belügyminiszter a tábornok felé. — 
Ilyesmi.. .  Nem lenne bölcs dolog, ha 
ilyesmivel nehezítenénk a helyzetünket. 
Remélem, tábornok úr, nincs közöttünk 
nézeteltérés?« A tábornok bólintott.

A belügyminiszter július huszonhar- 
madikán elutazott. Bittó Dezső másnap 
behívatta Szkenderovics Gyula föld



birtokost, aki az irattárba került ok
mány szerint »a csatolt szöveg tartal
mát tudomásul vette.« Azután telefon
hoz rendelte Kovácsevics Milos detek- 
tív-főfelügyelat. »Jelentést kérek a 
Pučka kaszinóról« — mondta hidegen 
és letette a kagylót. A rendőr megle
pődött. Legalább öt jelentést készítettek 
már a kaszinóról.. .  A detektívek, a 
nagy politika színifalai mögé nem lát
ván, a régi nótát fújták: »Félő, hogy a 
működési engedély megadása után a 
horvát orientáció felé hajló bunyevá- 
cok fészke maradna. Mindezért a mű
ködési engedély megadását aggályosnak 
találom« — (P. 12829/1941). A tábornok 
elolvasta a szöveget és diktált: »A ma
gyar érzelmű bunyevácok tömörítésének 
kísérlete miatt a működési engedélyt a 
megjelölt személyek vezetése alatt meg
adom. A régi vezetőség az újnak jogha- 
tóságilag adjon át mindent. Bittó tá
bornok.«

Ettől kezdve a magyar királyi be
lügyminisztérium élénken érdeklődött 
a horvát probléma minden vonatkozása 
iránt. Szmolenszki polgári előadó egyik 
bizalmas jelentésében utalt a horvát— 
magyar lakosságcsere lehetőségére is. 
A HÍRLAP Gikket közölt: Haza kíván
koznak a szlavóniai magyarok. Hasonló 
értelemben nyilatkozott Reök Andor 
szabadkai főispán. Mindez nem marad
hatott visszhang nélkül. Aratáskor ma
gyarellenes röplapok szivárogtak át a? 
úgynevezett Független Horvát Állam 
területéről, s ebben Szabadkát kimon
dottan horvát városnak nyilvánították.



Marko Čović, Pavelić kultuszminiszte
re rádióbeszédében egész Bácskát köve
telte. Hitler csatlósai összemarakodtak 
rajtunk. Budapest jelentést kért az is
kolák helyzetéről. A szabadkai gimná
ziumban minden soviniszta deputációs 
ellenkezés ellenére kötelező tantárgyként 
bevezették a szeifahorvát nyelv tanítá
sát. És hiába írta dr. Deák Leó novem
beri helyzetjelentésében, hogy ».a min
den hatósági gáncs ellenére megalakult 
Horvatska kulturna zajednicát fel kell 
oszlatni az erős zágrábi befolyás mi
att . . .« ö  egyébként novemberben is 
lakosságcserét sürgetett.

BONYODALMAK 
A SZÍNFALAK MÖGÖTT

Csuka János a húszas évek elején 
tűnt fel a szaibadkai újságírás csillag- 
dús égboltozatán. 1925-ben laptulajdo
nos. Az UCCA, Csuka János riportja
— néznek ránk a hajdan volt Fischer 
és Krausz nyomda jellegzetes betűi, 
amelyek karcos maradványai mindmáig 
használatban vannak a Minerva szedő- 
termében. A maga nemében páratlan, 
vakmerő hangú és sok sajtópörös újság, 
AZ UCCA, betiltása után mégis hamar 
feledésbe merült, mert a lárma nem 
sokáig marad az agyakban. Márpedig 
AZ UCCA lármázott. »Az Ucca meg
jelenik és ha eddig sikoltozott, akkor 
ezután üvölteni fog. Ha eddig kelle
metlenül vakarództak csípéseitől a pa- 
namisták és a hatalimaskodók, akkor



ezután össze fognak roskadni sújtó 
csapásaitól.« (1925. szeptember 9.) Nem 
roskadtak össze. Betiltották.

1925. június 22-én És a magyarokkal 
mi lesz? című cikkében ezeket írta Csu
ka János: »A vajdasági magyarságnak 
helyet kell kapnia a közigazgatásban, 
és ahol a magyarság túlsúlyban van, 
ennek érvényre is kéll jutnia. A gyűlö
let még izzik a hatalom csatlósaiban, s 
ha a túlbuzgók lekerülnek a fórumról, 
csak akkor lehet együttműködésről be
szélni. De nem a túlsó parti magyarok 
közvetítésével. Tisza-parti, baranyai, 
bánáti magyar parasztok fogják előad
ni a magyarság panaszait, csak ők érte
nek igazán a magyar jajok interpretá
lásához, senki más. Ezt vegyék tudo
másul Beográdban.« (Kiemelések az 
eredetiben). Belgrádiban a szerb, a hor
vát és szlovén parasztok közül is csak 
mutatóba eresztettek be egyet-kettőt a 
parlamentbe.

A megszállás első hetében, mikor a 
városháza harmadik emeletéről hajna
lonként hullákat szállítottak a Zentai 
úti temetőbe, Csuka János felkereste 
Bittó Dezső tábornokot és hosszas ba
rátságos beszélgetést folytatott vele, 
amelynek eredménye a következő, áp
rilis tizenkilencedikén kelt végzés: 
»Engedélyezem, hogy Csuka János 
szerkesztésében az 1929. szeptember 
6-án, a szerb hatóság által betiltott 
HÍRLAP című politikai napilap újból 
megjelenjék. Bittó tábornok s. k.« Egy 
lobogó becsvágy és örökkön sértett ön
érzet kapott pillanatnyi elégtételt: Csu



ka János mindig politikai szerepre vá
gyott, de sohasem engedték közel a 
Magyar Párt fazekaihoz, amelynek tör
ténetével élete végéig foglalkozott. 
Belgrád felé Szántó Gábor képviselte a 
jugoszláviai magyarokat, aki — mint 
a történelmi levéltár egyik rendőrségi 
okmányában olvasható — »szerepelni, 
feltűnni vágyó egyén, a Magyar Párt 
alapító tagja, de 1922-ben kivált és 
több társával megalakította a Radiká
lis Magyar Pártot és ezzel a kormány
hoz közelítve megbontatta a magyar 
egységet-«, Budaipest felé pedig dr. Deák 
Leó volt a legmegbízhatóbb magyar, 
aki — ugyancsak detektívjelentés sze
rint — »a magyar kormány kegyéből 
utazott a Genifi Kisebbségi Liga konfe
renciájára«, ahol Szántó Gábor is meg
jelent. Két kormány kegyéből kétfelé 
képviseltek bennünket az idő tájt, de 
ebben az úri játékban egy iparosból 
lett újságíró nem kaphatott szerepet.

Hanem az engedélyezett lap megje
lenése körül anyagi és egyéb termé
szetű bonyodalmak adódtak. A szer
kesztő hálásan megköszönte a tábor
noknak az engedélyt és tudomására 
hozta, hogy a puszta jóváhagyásból még 
nem lesz újság. »Mély tisztelettel jelen
tem — közli —, a HÍRLAP megjelené
se körül váratlan nehézségek merültek 
fel. Azelőtt a NAPLÓ tizenkétezer 
.példányban jelent meg, de Szabadkán 
két-háromezer példánynál több lap 
pillanatnyüag el nem helyezhető, a 
pesti lapok bejövetele után ennyi se . . .« 
Emlékeztette a tábornokot, hogy »a régi



magyar érában a legtöbb lap szubven
ciót kapott.« *A lap heti nyomdaszám
lája 18 000 dinár, de ha a tábornok úr 
a Szabadkán szolgálatot teljesítő kato
nai újságírókat rendelné k i . . .« A HÍR
LAP megindult. Bittó tábornak és 
Csuka János megértették egymást.

A HÍRLAP megindult, és áprilisban, 
májusban nem volt vele különösebb 
baj, a katonai parancsnokság kívánsá
ga szerint írt, s amennyire tehette, 
megmagyarázta a magyar munkások
nak, hogy ezentúl magyar szívvel és 
családiasan fogják megoldani a szo
ciális kérdéseket. Éppen ezért érintette 
Bittó tábornokot rendkívül váratlanul 
NovákJovits május utolsó napján kelt 
átirata: »Megállapítást nyert, hogy az 
Újonnan engedélyezett HÍRLAP a be
tiltott NAPLÖ-tól csak külsőségekben 
különbözik és a kiadója sem változott. 
Intézkedjen a lap kiadóhivatalának és 
szerkesztőségének haladéktalan és tel
jes átszervezéséről. Az átszervezést zá
ros határidőn belül jelentse.«

Érthetetlen — gondolata a tábornok 
és kapcsolatba lépett Újvidékkel, ahon
nan a parancs után megkapta a titkos- 
rendőri jelentést is: »Csukának az any
ja zsidó és nagy szélviharát. Sajtó útján 
a szerb érdekeket képviselte. A legbi- 
BUlmasaibb összeköttetésben állt az ál
lami ügyésszel és a mindenkori tör
vényszéki elnökkel.« Ezt a támadást 
Csuka János könnyen kivédhette vol
na. Elég, ha az 1 925 - ö s  ihaaaárulási vád
ra hivatkozik, amikor az államügyész 
»Űfíy viselkedett vélem szemben, mint



ha én is valamilyen világlapnak vol
nék a szerkesztője, ö  rendezte a hajtó
vadászatot. Neki köszönhetem, hogy 
házkutatást tartottak nálam. Tessék el
hinni, egy házkutatás nem kellemes 
dolog. Elhordták magánleveleimet, a 
könyveimet felforgatták, a cipőmet 
megnézték, hogy nem tartok-e benne 
bombát és ez nem tett jót a cipőmnek, 
a verseimet elolvasták, de remélem, ez 
jót tett nekik. . .« (AZ UCCA, 1925. 
szeptember 9.) Mit tudhatott erről a tá
bornok? Hm. Érti ő ezt?

Nem értette. Csakhogy döntenie kel
lett. Éjtse Csukát? Ezzel beismeri sa
ját tévedését. Mélyik tábornok ismeri 
bá szívesen? Tartsa? Akkor meg ellen
bizonyítékok kellenek. Gondolta, ideg
lenesen kiáll a szerkesztő mellett és 
később észrevétlenül lerázza. Hosszú 
levelet diktált Novákovitsnak: »Jelen
tem, a betiltott NAPLÓ-tói eltérően az 
újonnan engedélyezett HÍRLAP-ban 
megbízható magyarok és hivatásos új
ságírók dolgoznak.« És sorra cáífolta a 
detektívjelentés állításait, majd csatol
ta az újságírók névsorát rövid jellem
zésekkel. Ebben Csuka János nemcsak 
egyszerűen keresztény, hanem — őske
resztény. »Végül jelentem — záródik 
a terjedelmes tájékoztató —, a magyar 
királyi hon véd vezérkar főnöke 1642 vkf 
szám alatt a szabadkai Minerva nyom
dához Léh Lászlót hatósági biztosul 
kirendelte.«

Nem Csuka Jánosról volt szó, aki
nek, mint annyiszor, ez alkalommal se 
lett szerencséje a lapalapításiban: a



bácskai magyar urak kezdték el kama
toztatni a kisebbségi sorában elszenve
dett keserveiket és egymás ellen acsar- 
kodva a nagyobb állások, nagyobb ha
talom reményében igyekeztek megnyer
ni a megszállók kegyeit. Dr. Deák Leó 
a vármegye főispáni hivatalára pályázó 
zomíbori ügyvéd helyezkedett legjobban, 
aki a nyár elején közvetlenül a vezér
kari főnök hivatalával levelezett. Má
jus huszonhatodikán Novákovits tábor
nok vezérkari utasításra a következő 
átiratot intézte az illetékes helyi pa
rancsnoksághoz: »Előző rendeletemben 
elrendeltem, hogy az állások betöltésé
nél a Magyar Párt helyi tagozatának 
véleményét kérje ki. A későbbi pana
szok, súrlódások elkerülése végett uta
sítom, hogy minden személyi és hason
ló kérdésiben az érdekelt vezetőséget 
mindig hallgassa meg és javaslatát ve
gye figyelembe.«

A Magyar Párt legfőbb embere eb
ben az időben dr. Deák Leó zomíbori 
ügyvéd, akiről éppen a megvádolt Csu
ka János írta pár hónappal később: »A 
diadalmasan feltámadt Bács-Bodrog 
vármegye élére dr. Deák Leó zombori 
ügyvédet, a délvidéki magyarság ki
próbált lelkes vezérét állította a legma
gasabb bizalom és körültekintő gondos
kodás. BácsnBodrog vármegye és Zom- 
bor város főispánja lett dr. Deák Leó, 
aki a volt országos Magyar Pártnak két 
évtizedet meghaladó időn át társelnö
keként működött, minden magyar meg
mozdulás lélkes irányítója és serken
tője. A délvidéki magyarság már a ki



sebbségi sorsban vezérének választot
ta . . .«

Június végén közvetlenül a vezér
kari főnök hivatalából szokatlan pa
rancs érkezett Szabadkára. »Utasítom, 
hogy Szegedi Emil hírlapírót július 1-én 
kezdődő hatállyal bocsássa el mint ál- 
lamibiztonsági szempontból megbízha
tatlan egyént.« Eljárást nem indítottak 
ellene, a felmondást sem Indokolták 
meg. Szegedi Emil, Fenyvesi Ferenc 
halála -után a NAPLÓ főszerkesztője, 
szerb származású liberális újságíró, 1933 
után cikksorozatban figyelmeztette ol
vasóit az Európa felett gomolygó fa
siszta veszedelemre, s ezt nem bocsá
tottak meg neki a Magyar Párt vezé
rei. Budapesten lelhetett újságíró, Bács
kában nem. E sorok írójának alkalma 
volt beszélgetni a szabadkai újságírás
nak e méltatlanul elfelejtett becsületes 
munkásával. Elmondta: a felmondás
után Budapestre költözött, ahol szak
lapokat jegyzett, majd a felszabadulás 
után a Magyar Kommunista Párt lapjá
ban, a SZABAD NÉP-ben dolgozott, 
akkor egy magas jugoszláv kitüntetést 
is kapott, amiért a Rajk-per után Rá- 
kosiék letartóztatták és évekre bebör
tönözték. »Mondja — kérdezte tőle e 
sorok írója —, hősnek érzi magát?« 
►►Nem« — válaszolt hirtelen és a sza
badkai nők iránt kezdett érdeklődni.

Szegedi Emil elbocsátásának idő
pontjában a vezérkar utasította Léh 
Lászlót, a Minerva nyomdához kiren
delt hatósági biztost, hogy azonnal 
utazzék Zombortoa és tárgyaljon dr. De-



ák Leóval. Ugyanis Deák Leó — ezt 
Budapestről közölték — lapot óhajtott 
indítani és kalkulációt kért. Léh gon
dosan felkészült, részletes kalkulációt 
készített, Deák hivatalában azonban ki
tűnt, hogy egészen másról lesz szó. A 
zomibori ügyvéd ásítva hallgatta a ha
tósági biztos előadását és semmiféle ér
deklődést nem tanúsított a számok 
iránt, amiből az anyaországi megálla
pította és jelentette a városi katonai 
parancsnokságnak: >*»... ő már néni
ragaszkodott ahhoz, hogy a HÍRLAP-ot 
beszüntetni kívánná, csupán a szellemi 
vezetést kívánta a maga részére

A szellemi vezetést! Dr. Deák Leó, 
akit Csuka János szerint »a délvidéki 
magyarság már a kisebbségi sorsban 
vezérének választott«, csak később ér
tesült arról a »bizonyos szubvencióról és 
nem akarta elszalasztani az olcsó lehe
tőséget. Hiszen tudta: a szabadkai új
ság erős támasza lehet a zombori főis- 
pánságnak. Léh László hatósági biztos 
jelentett: »Mindezzel kapcsolatban ki 
kell hangsúlyoznom, hogy a HÍRLAP 
beszüntetése és DÉLMAGYARORSZÁG 
cím alatt új lap megjelentése nem hoz
ná meg azt az eredményt, amit ezzel 
elérni óhajtanak. A változást csak ab
ban az esetben helyeselném, ha az egész 
észak-bácskaji magyarság helyeslésével 
találkozna. Figyelembe véve a magyar
ság tagozódását a Délvidéken, ahol több, 
magát veziémek nevező politikusról ol
vashatunk és hallunk, félő, hogyha 
egyetlen ember irányítaná a HlRLAP- 
ot, ezzel szembekerülnénk olyan szá



mottevő politikusokkal, mint dr. Reök 
Andor, dr. Jíagy Iván, dr. Pummer 
Sándor, dr. Pataky Antal, dr. Veréb 
Gyula, akinek jóindulatát a lap igye
kezett tevékenységével megnyerni, s így 
a magyarság erőit összetartani.«

A Fegyves Ferenc dolgozószobájába 
ültetett hatósági ember hamiar és jól 
megfigyelte a magukat vezérnek neve
ző bácskai magyar urak természetét. 
»A lap eddigi szelleme — írja — a dél
vidéki maigyarság összefogása és a ke
resztény szellemben való tájékoztatása 
volt a fő cél, nem személyi kultusz, és 
tudtuk ezen erőket összetartani és biz
tosítani bizalmukat, almit leginkább 
az mutat, hogy háromezerről tízezerre 
emelkedett a példányszám. A főszer
kesztői állásra tudtommal komoly ad* 
piráns nincs. Deák Leó mint főszer
kesztő nem jöhet számításiba, mert az 
csak kamarai tajg leíhet. A főszerkesztő 
kijelölése megfbeszélés tárgyát keU hogy 
képezze a fent jelzett politikusokkal.« 
Deák Leó nem akart főszerkesztő len* 
ni. Dehogy akart! Elsősorban Bács-Bod- 
rog vármegye és Zombor város főis
pánja akart lenni és lett, de két hónap 
múlva a szaíbadkai újságnál is révbe 
jutott: közeli rokonát tolta a főszer* 
kesztői székbe és Cauka Jánost me* 
nesztették. A HÍRLAP megszűnt. A 
Minerva öreg rotációsán egy napig 
DÉLMAGYARORSiZÁG, majd DÉLVI* 
DÉKI MAGYARSÁG címen nyomtat
tak fasiszta szellemű újságot.

Nem volt könnyű rendet csinálni a 
magukat vezérnek nevező politikusok



között. Feledve a kisebbségi sors keser
veit, az urak egymás ellgn fordultak, 
s egymásra irigykedve, acsarkodva 
árulták a bácskai emberek dolgos be
csületét. A szabadlkai Népkör fedele 
alatt — hivatalos nevén Magyar Olva
sókör — már a harmincas évek végén 
megindult az osztódás: az antifasiszta 
erők, szövetkezve a szabadelvű polgár
ság egyes csoportjaival, távozásra kény
szerítették a szélsőséges nacionalistá
kat — ők hozták létre a titokzatos 
Bocskay István Társaságot —, majd a 
klerikálisokat — Katolikus Kör —, és 
végül a Szabadelvű Kör hagyományai
hoz ragaszkodó, jobbadán földbirtoko
sokból álló, mérsékeltebb nacionalista 
csoport vált ki a Népkörből. Csakhogy 
a földbirtokosok — dtr. Nagy Ödön, 
JBruiszílay és Görög Alajos vezetésével
— negyvenegyben visszavágtak és a 
Magyar Élet Pártjának akarták átját
szani ia Népkor épületét.

*hMí magunkénak csak a kör vagyo
nát tartjuk — írták. — Az épületet 
1906-ban a negyvennyolcas Független
ségi Kör vásárolta, ez a testület 1913- 
ban Szabadkai Népkörré, 1930-ban pe
dig Szabadkai Magyar Olvasókörré vál
tozott. A negyvennyolcas szellemet már 
az első névváltozás után kiirtották. El
vileg és szellemileg sohasem egyeztünk 
a vezetőség politikájával. Törekvéseink 
ellenkeztek. Nekik a polgári szabadel
vűség volt az ideáljaik. Ateizmussal, is
tentagadókkal szövetkeztek. Nem tar
tották erénynek a fajvédő godolkozást. 
Sok kommunista múltú és hajlamú



egyén volt közöttük. Mi, Szabadka gaz
da- és iparostársadalmának legtekinté
lyesebb rétegét képviseljük. Minden 
magyar erő összefogását hirdetjük.« A 
Népkör parázshalmából a nagybirtoko
sok mellett a Katolikus Kör és a Bocs- 
kay Társaság próbálta kikaparni magá
nak a gesztenyét, a rendőrség pedig 
likvidálni akianta az egyesületet mint 
»a burkolt magyarellenes politika tűz
fészkét.«

De 'az ötezer tagú, sok fiőkszervezat- 
tel rendelkező egyesületet nem lehetett 
egyszerűen megszüntetni. A hivatalos 
vezetőség védekezett a rendőrség táma
dásai ellen. A Magyar Olvasókör zsidó 
befolyás alaitt áll? »A kilencven—száz 
zsidó akkor is az egyesületben volt, 
amikor ezért üldözték őket. Mi nem 
árkokat ástunk a magyarok közé, ha
nem betemettük azokat.« A Magyar 
Olvasókörben szabadkőműves szellem 
van? »Tudomásunk szerint Szabadkán 
a harmincas éveikben megszűnt a Sza
badkőműves Páholy. Magyarországon 
pedig sok szabadkőműves magas hiva
talt tölt be.« A Magyar Olvasókör if
júsága kommunista meggyőződésű? 
»Egyesületünk ifjúsága túlnyomórészt 
dolgozó emberek gyermeke és maga is 
dolgozó ember. Ez még nem jelent 
kommunista meggyőződést.«

Így cáfolta a Népkör hivatalos ve
zetősége 1941. május tizenötödikén a 
politikai rendőrség vádpontjait egy 
hosszú nyomtatott átiratban (Méltósá- 
gos Bittó Dezső tábornok úrnak! Kéz
irat gyanánt. A. P. 1755/1941 ügyirat



egy csatolt okmánya az Szabadkai Tör
ténelmi Levéltárban), amely szó szerint 
a következőket iss tartalmazza: »Meg 
kell említenünk, hogy a Magyar Olva
sókör elnöksége a belgrádi magyar kö
vetségtől, helyesebben báró Bessenyei 
György követ ökegyelmességétől, Hoff- 
man Sándor és Bállá Gyula követségi 
tanácsosoktól kapta a közvetlen utasí
tásokat úgy a vezetőség összeállítására, 
mint a személyek kiválasztása tekinte
t é b e n Horthy diplomáciája tehát köz
vetlenül beavatkozott a jugoszláviai 
magyar kisebbség politikai életébe.

A méltóságos tábornok úr azonban 
ezt a körülményt sem méltányolta 
negyvenegy májusában. Felfüggesztette 
a Népkör önkormányzatát, s mivel az 
ügy sehogy sem akart elcsitulni, kine
vezte az általa legmegfelelőbbnek vélt 
vezetőséget a következő összetételben: 
dr. Dekker Endre, dr. Puimmer Sándor, 
dr. Hévtffy Lajos, ifjú Vojnits Gyula, 
Kalmár Tihamér, dr. Reök Andor és 
dr. Veréb Gyula. Nem felelt meg: dr. 
Strelitaky Dénes, aki 1930-ban Genfben 
képviselte a jtugoszllávüai magyarokat, 
Nojcsek Géza, az elnök, Csuka János, 
a laipal'apító, Kongó Tivadar, Kun Sza
bó György, Lévay Endre szóba sem 
jöhettek. A városi katonai parancsnok
ság a klerikális beállítottságú földbir
tokosok kezébe adta a Népkört, általuk 
próbálta megvalósítani a »keresztény 
magyar egységet«, és amennyire lehet, 
»megmagyarosítam^ a katoüiikus moz- 
gamakat. Ugyanis BlaSko Rajié és Laj- 
oo Budanović püspök internálásával



ideiglenesen vezető nélkül maradtak a 
horvát nemzeti eszmékkel átitatott kle
rikális áramlatok: ezeket próbálták a 
megszállók a Népkor egyik frakciójá
ból alakult Magyar Katolikus Kör ré
vén az államhűség sáncai mögé csalo
gatni.

Politizáltak az urak. De kit képvi
seltek? A földért Sövárgó bácskai pa
rasztot? A nincstelent, akire nagyobb 
terheket raktak, mint az előző rezsi- 
in ék? A munkásokat, akiknek igazi 
képviselőit üldözték, bebörtönözték, ki- 
végeztéik? És mi maradit utánuk? Csak 
baj és szerencsétlenség. Deák Leó és 
Nagy Iván, Kalmár Tivadar és Reök 
Andor, Pummer Sándor és Veréb Gyu
la mind eltűntek a történelem süllyesz
tőjében. Hátulról lemos oly gott sunyi 
kis karrieristák — nagy hivatalokban. 
A hivatalokért vállaltak mindent, vál
lalták Bajcsy-Zsilinszky Endre ellen az 
előugató csábosok szerepét az úri Ma
gyarország parlamentjében, ahol — a 
gyorsírói jegyzőkönyv tanúsága szerint
— hazugságokkal és rágalmakkal csú
folták meg a kivégzettek emlékét.

AKIK NEM HAGYTAK ABBA A 
A BEStJGÁSOKAT

1946. március huszonhetedikén a vá
rosháza tanácstermében, hatalmas ér
deklődés mellett, nyilvános népbírósági 
tárgyalás kezdődött. A bíróság elnöke 
dr. Dušan Daividović, tagjai Kiara 
Lendivai és Gotfceszman Tibor népibírók.



Zsúfolt terem, a vádlóinak padján fő- 
pincénkülsejű éltes úr, abból a fajtá
ból, amely kihívóan belenéz a vendég 
arcába, mintegy mérlegelve, mennyivel 
lehet megvágni. A vád képviselője Iván 
Vuković, a védelmet Pavle Graíbovac 
és Bilka Getman látták el. A közönség 
figyelme a tárgyalás egész ideje alatt 
az elsőrendű vádlottra összpontosult. 
Neve fellelhető a negyvenegyben ké
szült szabadkai detektív jelentések szin
te valamennyi példányán. Látta: Ková
cs evios Milois.

Szép kézírása volt. A lendületes, ha
tározottan kirajzoűt, enyhén előredőlt 
betűkből céltudatos jellemre következ
tethetne a grafológus. Hóhérmunka és 
gyanakvás a szakmája, aki számára az 
ember munkadarab, mint a suszter 
számára a cipőtalp. Bűnösnek csak 
annyiban érezheti magát, mint a mun
kájával elégedett iparos, ha nem sike
rül megnyernie a megrendelő tetszé
sét. ösztönösen hitte: nem eshetik ba
ja, minden rezsimnék szüksége van 
képzett, tapasztalt detektívre. Ha rajta 
áll, Szabadka társadalmi szervezetei kö
zül egyedül a Bocskay Társaság kap 
működési engedélyt. Bennük, csak ben
nük bízott, közülük toborozta a besúgó
kat, de mivel működéséhez szüksége 
volt a fehér kesztyűs tábornok jóvá
hagyására, gyakran átszerkesztette a 
feljelentéseket. Ha a besúgó leírta: 
»szerb villanytelepi tisztviselő, sok kel
lemetlenséget okozott«, akkor a kelle
metlenség helyébe **ba;j« került, ha 
pedig azt közölte: »a cipész magyaréi-



lenes propagandát csinált«, akkor át
írta a mondatat: »magyarokat üldöző 
üigyet szolgált.« Nehogy a tábornok fö
löslegesen akadékoskodjon.

Bittó Dezső nem kedvelte túlságosan 
a csokornyakkendős urat, a magyarul, 
szerbül, németül, szlovákul és lengye
lül folyékonyan beszélő, ötvenhárom 
éves sertéskereskedőt, a »Kék Duna ke
ringő« tulajdonosát, aki az első világ
háború előtt kerüílit a titkosrendőrség 
kötelékébe és Gawilo Brincip és Kun 
Béla letartóztatásában való közreműkö
désével szeretett dicsekedni. Április 
huszonötödikén került Szabadkára a 
Kárpátaljáról. A szabadkai levéltárban 
május tizennegyedikj. keltezéssel szo
katlan tartalmú okmány található: »Te
kintettel a fokozott szolgálat követel
ményeire, a detektívtestület lábbelije a 
legerősebb mértékben elhasználó
dott .. .«Kérik a katonai parancsnoíksá- 
got, utaljon ki számukra egy-egy pár 
cipőt, valamint talpalást és fejelést. Az 
okmány mellé csatolva huszonkilenc 
nevet tartalmazó névsor. Az első he
lyen, természetesen, Kovácsevics Milos, 
de még ő sem kapott cipőt, mert: »A 
tábornok úr megengedett 29 fő részé
re egy-egy féltalpalást és ehhez 8,50 kg 
talpfa őr kiutalványozva.«

A politikai rendőrség hatalmas de- 
tektív-ffőfelügyelője cipő helyett csak fél
talpal ást kapott, ezzel szemben lakásért, 
kosztért nem fizetett és gazdag szerb, 
horvát és zsidó foglyok hozzátartozóit 
zsarolta. Egy alkalommal dr. Miloš 
Rafajlović ügyvéd emlékeztette a szár



mazására: »Igen — mondta —, szerb 
vagyok. Igazi szerb. Pravoszláv. De a 
magyar kultúrán nevelkedtem és ezt 
mindig büszkén vallom.« Betegesen di
csekvő. Ismerőseinek megcsonkított 
hullákat ábrázoló fényképeket mutoga
tott. Egyébként vallásos. A felszabadu
lás a vizsgálati fogságban számon tar
totta a felekezeti ünnepeket. Az ő fog
lyai nem ünnepelték. Rokkantakat kül
dött haláltáborba, puskacső elé, bitójá
ra. ö  volt a »Kék Duna keringő« tu
lajdonosa, utolsó lakhelye Budapest, 
Népszínház utca 17/11. 2. számú lakás.

És kik voltak a Bocskay Társaság 
tagjai, akik hat nappal a csokornyak
kendős úr ideérkezése előtt — április 
tizenkilencedikén — megírták és be
nyújtották működési kérelmüket? 
»Most, ihogy az isten segedelmével fel
szabadultunk, azon tiszteletteljes ké
relemmel fordiulok a Méltóságos Tábor
nok úrhoz, hogy társaságunk részére 
ideiglenes működési engedélyt Bocskay 
István Társaság cím alatt megadni 
méltóztasson.« Ez a furcsa gyülekezet 
később vált ki a Népkörből, mint »a 
személyi hiúságukban megsértett urak«, 
ahogyan akkoriban a Magyar Katoli
kus Kört létrehozó csoportosulást ne
vezték. A Bocskay Társaság 1939. már
cius tizenötödikén alakult.

A magyar királyi rendőrség politikai 
detekitívcsoportja 1941. május haítodikán 
(P. 40/1941 számú okmány, már Ková- 
csevics Milos felügyelete alatt) a városi 
kartomai parancsnokságnak: »Jelentem, 
a szabadkai Bocskay Társaság 1939.



március 15-én all alkuit. Főleg azokból a 
tiszta magyarokból toiborzódott, akik a 
Magyar Olvasóköifoől kiléptek, nem 
érezvén együtt annak egyre inkább bal
oldali irányba sodródó eszmeáramlatá
val. A titkos jellegű szervezet huszon
öt-harminc taggal alakult, a belépés 
ajánlás útján történt. Összejöveteleiket 
.este magánházaknál tartották, hogy el
tereljék a rendőrség figyelmét. Műkö
dése mindenkor -teljesen politikamentes 
volt. (!?) Vezetője d>r. Méray Béla, 1879- 
ben született SzaJbadkán, izzó hazafias 
érzelmű világháborús ezredorvos. He
lyettese Csabay Dezső kereskedő. Tag
jainak száma hetvenöt—nyolcvan.«

»Naigyon sok tagot nem vett fel — 
folytatódik a jelentés — már a szerve
zet illegális jellege mia/tt sem. Tagjai 
énekelgetésseft, kézimiunkázással foglal
koztak, de bizonyos fokú kaitonai kép
zésben is részesültek. Fő céljuk volt a 
magyar nemzetiségű fiatalságot vissza
tartani a más irányú, esetleg rosszin
dulatú szerb, vagy egyéb szélsőséges 
érdekeket szolgáló egyesületektől. Kap
csolatban állnak a Turul Szövetséggel, 
esetleg annak törzseként fognak meg
alakulni.« Ez a titkos irredenta szerve
zet, amelyet a rendőrség melegen a 
tábornok kegyeibe ajánlott, tulajdon
képpen egyszerű utánzata a tizenkilen- 
ces elődöknek, amelyekről Zadravecz 
István páter titkos naplójában öl vas
hatunk részletesen. A (titokzatos for
maságokat a szabadkőművesekből vet
ték át. »Azért kereste a titkosságot, 
sőt a titokzatosságot — írja Zadravecz



páter az Etelközi Szövetségről —, mert 
szervezkedéseiben a szabadkőművessé
get tartotta szem előtt és hasonló mó
don akarta a hazát megmenteni, mint
hogy ők azt tönkretették.«

De mivél nem volt olyan alkalmas 
hely a »testvérré fogadás« lebonyolítá
sára, mint amilyen a szabadkőműves 
páholyok Podmaniczky utcai székháza, 
ahol az egész »templomi« berendezés, 
csontvázakkal, csuklyákkal, gyenge 
gyertyafénnyel, mindenestül az irreden- 
ták rendelkezésére állott, meg kelleti 
elégedni a csendes templomi szertar- 
tássail, ahol gondos előzetes tájékozó
dás után, három kirendelt tanú előtt az 
új testvér fogadalmat tett »a magasabb 
és nehezebb nemzeíti feladatok elvég
zésére.« Melyek voltak ezek a magasabb 
és nehezébb nemzeti feladatok? A tár
saság programja elvonatkoztatott, ho
mályos. »Ápolni a testvéri egyetértést, 
nemzetünk nagy fiának, Bocskay Ist
vánnak a szellemében.« »Vallási vil
longás és az oszftályiharc kizárásával.« 
Ezzel szemben »csak a keresztény ha
záért dolgozó magyarokat« hívta ösz- 
szefogásra. Tagjai csak azok lehettek, 
»akik nemzeti és származási szempont
jából kiífogás alá nem estek«. »Sza
badkőművesek és kommunisták számí
tásba nem jöhettek« »Csak szent 
ügyünk igaz bajnokai léphetnek kö
zénk.«

Magasabb és nehezebb nemzeti fela
datok? Elnagyolt adminisztráció, zava
ros mondatok, ocsmány feljelentések: 
igazi értelmiségi, a megöregedett világ-



Megrendelik a nemzetiségek  
hűségnyilatkozatát



Egy a kérvények közül



A  tervezett nagygyűlés műsora



Miután Hitler megtámadta a Szovjetuniót: 
rögtönbíráskodás



háborús ezredarvoson 'kívül, nem volt 
közöttük. A »testérré fogadás« szabály
zatait később a legalitás feltételeihez 
pászították, kint Palicson, tábori mise 
keretében vették ifel az új tagokat, akik 
mo(st már a nyilvánosság előtt mond
ták éi az eskü szövegét. »Én... a Ma
gyarok Istene nevére fogadom, hogy a 
magyarság 'keresztény nemzeti jogaiért 
folyó küzdelemben nemzeti hagyomá
nyaink és eszméink hűségében, magyar 
becsület tett és testvéri szeretettel veszek 
részt. Testvéreimet soha semmi körül
mények között él nem árulom. Foga
dalmamat teljes hűséggel és teljes szó- 
ta<rtássial megtartom. A Magyarok Is
tene engem úgy segélljen.«

Kétéltű szervezet maradt: nyilváno
san parádéztak, titkon áskálódtak. Ko- 
vácsevics Milos remélni sem remél
hetett alkalmasabb besúgókat. Ezt
egyébként gyakran túlzásba vitték:
zsíros állások reményében, idegen ja
vak megszerzése érdekében írt névte
len feljelentéseiket, rágalmaikat olykor 
megsokallották az ugyancsak pénzsóvár 
főtisztek és ilyenkor a körmükre kop
pintottak, ami azonban nem zavarta 
őket abban, hogy nyilvános parádékon 
megjelenjenek. Sőt! A rendezvények
publikálására maga a katonai pa
rancsnokság utasította a sajtót. Nyil
vános eskütétel Palicson. Értesíteni a 
sajtót. Irredenta eöt a színházban... 
Szintén. Különben ez volt az egyetlen 
Szabadkán alakult szervezet, amely 
negyvenegyben, a hitleri rohamoszta
gok mintájára, saját biztonsági szerve



ire hivatkozott. A hadsereg elnézte a 
parádézást, de pénzügyi kérdésekben 
nem engedett: rendezvényeik bevéte
lével közvetlenül a városi katonai pa
rancsnokságnak számoltak el.

A Bocskay Társaság Kovácsevics Mi- 
los ajánlatára májos hatodikán kapott 
működési engedélyt. Hamar megmu- 
tatkozatt, miben látták a »-magasabb és 
nehezebb nemzeti feladatokat« a »-szent 
ügy igaz bajnokai.« Május huszonne
gyedikén a következő beadványt ter
jesztették fel: »Egyesületünk célkitűzé
sei közé tartozik, ihogy a jelenleg zsidó 
kéziben levő nagyiparnak és nagyke
reskedelemnek ős-keresztény kézbe va
ló átvételét előmozdítsa. Mivel Sza
badka gyáriparának és kereskedelmé
nek kilencven százaléka zsidó kézben 
van, sőt egyes szakmáknál száz száza
lékban, ezért kérjük a katonai parancs
nokságot, hogy ezen célkitűzésében e- 
gyesületünket támogatni szíveskedjék^«

»Az utóbbi napokban azt tapasztal
tuk, hogy a zsidó nagyipar és kereske
delem gazdasági téren káoszt akar te
remteni. Ezt a következő módon akar
ják elérni: az egész áruraktárukat ki
árusítják és új készleteket nem vásá
rolnak, továbbá a bevételt teljes egé
szében eltüntetik és adósságaikat, re
zsiköltségeiket nemcsak hogy nem 
egyenlítik ki, hanem még új,abb adós
ságokkal szaporítják. Természetesen 
ennek az lesz a következménye, hogy 
az üzletek, illetve az iparvállalatok a 
csőd felé mennek és a gazdasági éle
tet nemcsak áruhiánnyal, hanem a



munkanélküliség növelésével is súlyo
sabbá teszik. Ennek megakadályozásá
ra szükségesnek •tartjuk a zsidó nagy
ipar és nagykereskedelem élére meg
bízható, hozzáértő ős kérésztények kor
mánybiztosi minőségben való kinevezé
sét, akik azután az üzleteket át is ven
nék, természetesen kedvező fizetési fel
tételek mellett. Mellékelve csatoljuk 
azon zsidó cégek jegyzékét, amelyeknek 
élére mindjárt megfelelő kormánybiz
tos kinevezését is ajánljuk. Ezen ha
tósági beavatkozás sürgős, mert ha 
üres üzleteket találunk, úgy a kívánt 
célt nem érjük el.« Négy aláírás és a 
szervezet hivatalos körbélyegzője.

Természetesen azokat a cégeket vet
ték jegyzékbe, amelyre maguk a veze
tők -pályáztak. Elég ügyesen káderozták 
egymást: egy-egy kormánybiztosi állás
ba több jelöltét terjesztettek elő, de szi
gorúan ügyelvén a legfőbb jelölt érde
meinek, rátermettségének és alkalmas
ságának kidomborítására, amit úgy ér
tek el, hogy az ellenjelöltek között 
nemzethű, de az írás, olvalsós és szá
molás tudományában kevésbé járatos 
egyének szerepéitek. A Barzel vaske
reskedést az allélnök saját magának 
szemelte ki. Tulajdonosáról és a Sze- 
nesnféle vaskereskedésről megállapítot
ta: »lehetetlenné tették az őskeresztény 
vaskereskedők boldogulását.« (Konkur- 
rált/ak.) Az igaz bajnokok nem kor
mánybiztosok, — tulajdonosok akartak 
lenni. Természetesen kedvező fizetési 
feltételek mellett. Ezért aztán — mint 
a Rozenfeld kereskedő esetében — el



túlozták a tulajdonos becsmérlését. »A 
jugosziáv érában alkalmazottait eltil
totta a magyar beszédtől.« Ekkora 
előnyt szabadkai kereskedő ritkán adott 
a konkurrenciának!

Bittó tábornok pedig kimondta a 
megszállás harmadik ihetében, hogy 
szűnjenek meg a vádaskodások és a 
fel jelentések. Másnapi postájában két 
érdekes levél. Egyik névtelen: »Méltó
ságos Urunk! Vitéz Tábornok Ür! Még 
sok bitang vasutas, postás, hivatalnok, 
államinyomda-alkalmazott, rendőr, fi
nánc stb. van városainkban, és rontja a 
magyar levegőt...  Ezek mind csetnik- 
hajlammaíl bírnak és nemkülönben a 
bunyevácok is. Kérjük Nagyméltósá
godat, hogy ezeket a kétes.. .« Feles
leges folytatni. A másikat több tekin
télyes polgár írta alá. Dr. Bíró Károly, 
Vukovics Benő, dr. Mam/uzsics József, 
dr. Schaffér Mihály, a gimnázium igaz
gatója és málsok a túszok szabadon bo
csátását kérték: »A mi jóindulatú, jó- 
leílkű népünknek egész lelki világára 
ólomsúlyként nehezedik az, hogy fiai 
sorából többen túszként, ártatlanul 
szenvednek. Amíg ez az intézkedés 
fennáii, mindegyike retteg, hogy rá
kerülhet a sor . . .«

Két levél... Mi lett a sorsuk? Mind
kettőn rövid feljegyzés: »Rendőrség!«
— áll az egyiken. A másikon, ugyan
csak vörös ceruzával: »»Beadványukkal 
nem foglalkozom.« A tábornok a nyil
vánosság előtt a vádaskodások és fel
jelentések megszüntetését kérte, de a 
két levél közül nem a tekintélyes pol-



gárok kérelmét utalta a rendőnség ha
táskörébe, han«m a másikat, a névte
lent. Talán az író kilétét akarta felde
ríteni ? Az ördögöt! A három hónap 
múlva záruíló ügy utolsó okmányán a 
következő feljegyzés: »Jelentem, a
névtelen levéllben foglaltak tárgyában 
intézkedések történtek.« Intézkedések 
történitek, rendőrségi intézkedések tör
téntek egyetlen konkrét adatot és egyet
len nevelt sem tartalmazó névtelen le
vél nyomán!

És ezeket az intézkedéseket többnyi
re Kováicsevics Milkxs detektív-főfel- 
tigyelő foganatosította. Az »igaz baj
nokok« megírták Rozenifeld vaskeres
kedőről, hogy »a jugoszláv érában al
kalmazottait eltiltotta a magyar be
szédtől«, s ennek alapján éjszaka ki
mentek érte a detektívek és felkísér
ték a városháza harmadik emeletére. 
Másnap maga a főfelügyelő fogadta a 
letartóztatott kereskedő hozzátartozóit. 
A család felajánlott tízezer pengőt. A 
főfelügyelő kevesellette. Húszezer pen
gő ... Harmincezer pengőért szabadon 
engedte Rozenfeld Sándort, amint az a 
negyvenhatos tárgyaláson bebizonyoso
dott. De a Bánátiból idemenekült sze
gény Pilis Ibolyának és édesanyjának 
nem kegyelmezett. SzőregnéÜ átadta 
őket ia Gestapónak. 'Nemsokára Becs
kereken mindkettőjüket kivégezték.

A bizonytalanság aggasztó hírei el
jutottak Bácskából Budapestre. Május 
derekán kelt a Déli hadsereg katonai 
csoportparancsnokságának a következő 
átirata: »A Vezérkari Főnök Ónagy-



méltóságának mai napon távbeszélő út
ján leadott parancsa, hogy a jövőben 
politikai okokból senki se üldöztessék. 
Mindazok az egyének, akik politikai 
okokiból őrizetbe vétettek, azonnal sza
badlábra helyezendők. Haladéktalanul 
jelentse, 'hogy ilyen ökokból hány egyén 
helyeztetett szabadlábra. Novákovits 
tábornok s. k.« Júniusiban módosultak a 
megszelídítés módszerei. Egy mondat a 
vezérkari főnök június huszonharma- 
dikán keit bizalmas utasításából: »Bi
zalmas nyilvántartást vezetni azokról 
az egyénekről, akik kommunista gyanú 
alatt állnak, vagy a szerb megszállás 
alatt. . .« Neihogy az illetők bizalmas 
állásokba kerüljenek!

Rémhírek, a félelem és bizonyta
lanság tenyészgombái ezen a nyáron 
gyorsan szaporodtak. Hiába plakátol- 
ták ki mindenfelé, hogy a rémhírter
jesztés hazaárulás. A rémhírterjesztés 
elleni harc leple alatt leszűkítették a 
tájékozódás lehetőségeit. »Utasítom, 
hogy a német—orosz hadműveletekről 
csak olyan híreket közöljön, amelyeket 
a Magyar Távirati Iroda adott ki. Ezen
kívül közölhetők még azok a hírek is, 
amelyeket a Német Távirati Iroda 
(DNB), a nemzeti sajtótudósító (NSS), 
vagy a Stefani hírügynökség bocsát ki, 
ha azok a hírek a budapesti napilapok
ban már megjelentek. A Magyar Táv
irati Iroda híranyagát a cikk elején 
(MTI) jelzéssel lássa el. Megjelenhet
nek továbbá azok a katonai jellegű köz
lemények is, amelyéket a VKjF má
sodik osztálya bocsát ki hetenként ren-



deükez&sre a hadseregparancsnokságok, 
vagy a Magyar Távirati Iroda útján. 
Novákovits tábornok s. k.«

Utasítás utasítást követett. Május
ban a vezérkari ionok rendelte el a po
litikai foglyok szabadlábra helyezését, 
július derekán pedig a következőket 
sugalmazta: »Nem teszek észrevételt
az ellen, hogy egyes megbízhatatlan 
rémhírterjesztőik (szerb, zsidó) rádióké
szülékeit indokolt -esetben lepecsételt éti, 
vagy elkobozza, azonban ez az intézke
dés ne legyen túlzó. Az ilyen irá
nyú rendelkezéseket a íenti számú 
(13950/1941) rendeletemre való hivatko
zással azonnal jelentse. Sürgős!« Ková- 
csevics Milosnak és a »szent ügy igaz 
bajnokainak« igazán nem volt okuk az 
aggodalomra, a magas vezetés újabb 
besúgási és meghurcolási alkalmakról 
gondoskodott és gyakorolhatták » a ma
gasabb és nehezebb nemzeti felada
tokat«.

»Meggyőződésem, hogy a csetnik- 
szerveszkedés titokban tovább folyik
— olvasható egy feljelentésben a Sza
badkai Történelmi Levéltár anyagálból 
—, ezért indokolt volna a nagyobb szerb 
vagyonoknak ellenőrzés alá való helye
zése, esetleg a csetnikszervezet tagjai
nak internálása, vagy születési helyük
re való kiutasítása.« A sorok mögött 
az Obilić gőzmalom volt, amelyet a 
feljelentő — egy 1930-ban tönkrement 
malmos — meg akart szerezni. Még 
a rendőrség is kénytelen volt megálla
pítani, hogy »a feljelentő csak hallo
másból tudja, amit jelentett, meggyő-



zödésót a közhangulatra és saját véle
ményére alapozza, és a feljelentést 
bosszúsugallat hatása alatt tette.« Bu
kott üzletemberek, tönkrement gyáro
sok, gyors gazdagodásra számító kis
iparosok (fogtak össze és harácsoltak.

Végül az »Igaz bajnokok« türelmet
lenkedéseinek a magyar királyi ipar- 
ügyi miniszter október másodiki ren- 
dölete vetett véget. Gondnokok kineve
zéséről intézkedett, akiknek feladata 
»az üzem, illetve a termelés fenntar
tásáról és továbbviteléről a közérdek
nek megfelelően gondoskodni, de egy
úttal a vállalat érdekeit is rendes ke
reskedő gondosságával megvédeni«, ök 
segítettek Bácska iparát a háború, el
sősorban a német hadvezetés szolgála
tába állítani, elidegeníteni a .bácskai 
emberek verítékes munkájának hoza- 
dékát.

MONDJUNK ÉRTE HÁLÁT 
AZ EGEK URÁNAK. . .

A Túrán pontosan délelőtt .tíz óra
kor állt meg a szabadkai pályaudvar 
épülete előtt. (Bárdossy László búzavi
rágos -autóját július tizeniharmadikán 
látták a városában. A belügyminiszter 
július huszoinharmadíkán tájékozódott 
az állapotokról. Horthy Miklós Július 
huszonnyolcadikén érkezett. Hatalmas 
biztonsági intézkedéseik. Csak egyenru
hásból háromezer csendőr »szivárgott« 
a városba. A gyanúsítottakat letartóz
tatták, internálták, előállították. A ke



vésbé gyanúsokat figyelték. A megfi
gyelők egymást figyelték. Dr. tamői 
Buócz Béla rendőrkapitány-ífoelyettes 
hetek óta mást sem csinált, mint a pá
lyaudvartól a városházáig vezető rö
vid útvonalat tanulmányozta, beleért
ve a lakók megbízhatóságának legtü- 
zetesebb ellenőrzését.

A Túrán útvonalait mindig gondo
san megtervezték. Zadravecz páter írja 
titkos naplójában: »A túlbuzgó rendő
rök és detektívek (kik mindig úgy vél
tek érdemeket szerezni, hogyha ilyen 
utazgatások alkalmával „nagyarányú 
összeesküvéseket”, „készülő kommunis
ta attentátumókat lepleznek le” vagy 
legalábbis egy-két embert pofoznak fel, 
mert szegény jámbor óik elbámészíkod- 
tak, fejükön felejtették kalapjukat, 
vagy agyaruk közt a pipájukat) való
sággal zaklatás alá vették ama útvo
nalak lakóit, amerre a kormányzó el- 
haladlt... Még a muskátlis cserepeket 
is leparancsolták az ablakokból s ke- 
resztül-kasul szurkálták a földjét, hát
ha bombát rejtegetnek! Ha valaki saját 
portáján lépett ki, vagy igyekezett be, 
á legszigorúbb igazoltatásnak volit kité
ve már néhány nappal a kormányzó jö
vetele előtt. A jövetéi napján pedig 
valóságos kailhatalmi megszállás alatt 
állott minden kapualja.«

Ha így volt Magyarországon, mi le
hetett Szabadkán? Az újság július ti- 
aenfhaítodikán közölte: »Az új magyar 
kenyér ünnepére csaík tizenhetedikéig 
leihet jelentkezni.« Az utolsó pillanatig 
Bárdossy Lászlót várták. A nevezetes



napon huszonnyolc oddalon jelent meg 
a HÍRLAP. Az olvasó figyelmét nem 
annyira Csuika János Hódolat a magyar 
kenyér előtt aímű vezércikke kötöttele, 
mint a 'terjedelmes és aprólékos ren
dőrségi utasítás, amely pontosan meg
magyarázta, hogy a pályaudvaritól a 
városházáig mit szabad és mit nem 
szabad csinálni és hogyan kell visel
kedni. Ha néhány újságcím segítségé
vel felidézzük a július végi napok kró
nikáját, az emlékezés útvonalait is el
árasztja a nyugtalanság. Erdőtűz? 
Gyújtogatás? Leégett harminc hold 
cserjés. Erélyes nyomozás ... Verlbálszon 
ölégett ezer kereszt gabona. Zoanibor- 
ban rögtönítélő bíróság elé állítják 
Bane Sekulićot. Belgrádiban felakasz
tottak százhuszonkét kommunistát. 
Zentán elégett két vagon gabona.

Bácskai nyár ...
A kalászok meghajlanak, az érő bú

za jó .illata száll a lehajló égbolt alatt, 
s a tüdő duzzadva szippant az elsza
badult szellők fuvallatálból.. .  Nagy s 
gáttalan szabadsággá szeflídül a lélek, 
reménységgé lágyul a rögökbe szikkadt 
veríték, s lappangó félelmek oszlanak: 
faigy, aszály, jégverés — légy őzettek. 
Telek komor vicsorgása távolodik, és 
elemek hódolnak a bácskai nyár he
vületében : ember és természet nagy 
küzdelme után hódító diadalmámor 
szédülete, a legtisztább győzelem örö
me leng a földek felett. A tarlón nem 
maradnak halottak, vérző sebesültek, 
gyötrődő és bosszút áhító leggyőzöttek, 
a tarlón még annyi szomorúság sem



marad, mint a büszke erdők irtásain, 
ahol a csomkok panaszosan életre 'buz
dítják az új hajtásokat... A tarlón a 
befejezés nyugalma. De ez a kövér ka
lászokat érlelő nyár elvesztette a be
fejezés nyugalmát, az aratók kaszáltak, 
de ki tudta, ki éli föl a télre gyűjtött 
éleitet!

Július elsejére virradó éjszaka vala
ki felhívta a palicsi csendőrséget. 
»Fényjeleket adtak le a vonat előtt.« 
Riadó. A csendőrség végigjárta a vasú
ti pólyát és kitűnt: a sorompókat el
lenőrző baikter lámpája világított. Nagy
fényi jelentés: ismeretlen egyének éj
szaka egy és két óra között rálőttek Bo
ros Lajos cséplőgépére. A csendőrség 
átfésülte a környéket s a tanúk kihall
gatása után megállapította: »a lövés
szerű tüneményeket a nemzetközi úton 
haladó katonai tehergépkocsi kupuífogó- 
ja okozta.« Minden nesz, minden vilá
gító ablak gyanús. Az éjszakák lap
pangó nyugtalansága felszívódott az 
idegekbe, sejtelmekből látomásokká sű
rűsödött, felkavarta az állmok békessé
gét. Július tizenötödikén hirdették ki a 
rögtönibíráskodást. Huszadikén kigyul
ladt a szabadkai városerdő. A .katonai 
parancsnak erdőhivata rendelettel 
»megtiltotta az erdőbe való kirándulá
sokat.«

Utasítások. Táviraitok. Parancsok. Bi
zalmas ügyiratok. A Déli hadsereg pa
rancsnoksága július huszonhatodikén: 
»A keresztekben álló terményt több 
helyen próbaképpen vizsgáltassák meg, 
bűnös kezek nem rejtettek-e abba gyúj



tóanyagot.« »-Különös gond fordítandó 
a cséplésnél a gabona-kévéknek a csép- 
lőszkrényibe való feladására. Bár a 
munkát némileg lassítja, de a tűz és az 
életbiztonság szempontjából felette fon
tos, 'hogy az etető a felvágott kévét a 
gépbe való eresztés él ott rázza meg, 
vagy terítse szét, hogy az esetileg el
rejtett gyújtóanyag ily módon észreve
hető és eltávolítható legyen. A mun
kálatok környékiéről idegen, gyanús 
személyek eűitávolftandók, esetleg őri
zetbe veendők.«

Július huisz onihebedi kén. Távirat. 
»Tűzveszély elleni védekezés a csép- 
lési munkáilatokn ál jelzésű tárggyal 
kapcsolatban, a folyó toó 26-án kiadott 
rendéi etemben foglaltakkal összhang
ban figyélim'eztefcem a cséplőgépek el
len legutóbb megkísérelt gyújtogatást 
merényleteknél tapasztalt ama tényre, 
hogy a kazalozásnál használt elevátor 
a cséplőgépben előidézett tüzet roha
mosan tovább terjeszti. Egyéb óvintéz
kedések foganatosításánál vegye ezt is 
figyelembe és amennyiben a cséplőgé
pek elleni merényletek megismétlődné
nek, az elevátorok használatának letil
tása iránt saját hatáskörében intézked
jék. Ha azonlban az elevátor használa
ta meghosszabbított ajtószíj és pár 
munkás alkalmazásával lehetséges, 
mint már több helyen sikerről bevált, 
a letiltástól tekintsen el. Novákovits 
s. k.«

Miért gyújtották fel a búzát? A ma
gyar királyi honvédelmi miniszter 
»Sürgős! Azonnal!!« jelzésű ügyirat



bán, július tizennyolcadikén rendeletet 
boosátot ki »a tengeri hatósági igény- 
bevételére a Visszafoglalt Bácska terü
letén a német birodalmi kormány ré
szére.« Részletek az eligazításból: »A 
német birodalmi kormány határozott 
óhajára a visszafoglalt Bácska egész te
rületén az 1941. évi termésű, vagy ré
gebbi termésű kukoricakészletek (vala
mint búza, rozs, »kétszeres és őrlemé
nyek)' felkutatása, az új termésig az ot
tani lakosság szükségleteire meghagy
ható fejadagon felüli mennyiségek zár 
alá vétele és a készleteknek a közellá
tási minisztérium szerve (Futura) út
ján történő felvásárlása vált szükséges
sé. Az így felvásárolt kukoricakészletek 
teljes egészében a német birodalom 
rendelkezésére bocsáttatnak. (Az ok
mány száma: M. kir. honvédelmi mi- 
niszítérium, 48735/1941.)

Lassan ment. A honvédelmi minisz
térium leiratát a közellátási miniszté
rium pótutasítása követte: »Hangsúlyo
zom. hogy a német—magyar jó viszony 
további fenntartása és kiszélesítése ér1 
dekében, valamint a német hadsereg 
élelmezési megalapozottságának fokozá
sa érdekében villámgyors és eredmé
nyes munkát várok jelen rendelkezé
semmel kapcsolatban az élelmezési osz
tagoktól.« ( Az okmány száma 48735/1941.) 
Azután ismét a honvédelmi miniszté
rium: »A kenyérgabona felvásárlását a 
Bácskában fokozni kell. Azokban az 
esetekben, amikor hatósági kényszer- 
beszerzés válna szükségessé, karhata
lomként a magy. kir. csendőrséget, il



letve a m. kir. államrendőrséget kell 
igénybe venni. A polgári beszerzési 
szervek vásárlási működését felfüg
gesztem.«

A Túrán pontosan délelőtt tíz óra
kor állt meg a szabadkai pályaudvar 
épülete előtt. Katonai kordon. Lengő 
kakastollak. Sok díszes egyenruha. A 
polgári rulhás előkelőségek között egy 
leendő per szinte valamennyi vádlott
ja. ÖfÖméltóságát az elaggott bácskai 
földbirtokos, a Magyar Párt volt el
nöke, a moravicai Sánitha György üd
vözölte. »Eüosukló ihangon« — írta az 
újság. A látogatást és az ünnepséget 
azoníban a vezérkar tervezte. A bács
kai nemzetiségek összefogásának jel
képében igyekeztek megrendezni, de a 
nemzetiségi küldöttek passzív részvé
telén kívül egyebet a közismert ható
sági kényszerrel sem értek el.

Az elhangzott beszédek izzattak az 
uszító magyarkodástól. Bárdossy Lász
ló miniszterelnök, a háborús uszítás 
megszállottja, letépte a vérző sebek rag
tapaszait, beszédének hangneme még a 
kormányzó előre elkészített, pár mon
datos mondókájához sem pászolt. Hor
thy Miklós szó szerint ezeket mondta: 
»Az isteni gondviselés ez évben is 
megengedte, hogy a gondos kéz és a 
termő föld megjhozza gyümölcsét: az ál
dott kenyeret. Az újonnan magyarrá 
lett Délvidék napja érlelte, s e föld hű
séges népe vérit ékes munkájának érde
meként most a nemzet asztalára teszi. 
Mondjunk érte ihálát az egek urának, 
s mondjunk köszönetét a földművelő



népnek nehéz, buzgó munkájáért. 
Örömmel szegem meg ezt a kenyeret, 
jelképét a magyar kenyérnek, amely
ből kicsinynek, nagynak, szegénynek, 
tehetősnek mindig egyformán jusson 
bőségesen. Az isten áldása legyen a 
földművelő nép munkáján.«

A szaibadkai ikenyérünnep szerve
zőinek tényleges szándéka lényegében 
csak Horthy előre elkészített beszédé
ből világlott ki. Horthy nem követte a 
drága magyar kenyeret harsogó szóno
kok példáját, osak az áldott kenyeret 
emlegette. Akkoriban őrmesterek, csen
dőrök, leventeoiktatók és anyaországi 
tisztviselők a drága magyar kenyérre 
hivatkozva sértegették és alázták a más 
nemzetiségű polgárokat. Horthy szavai 
mögött a józanabb kormánykörök ag
godalmát és a nemzetiségek összebékí- 
tésének szándékát sejtjük. Az urak 
ugyanis nem értettek egészen egyet ab
ban, hogyan kell kezelni az itteni nem
zetiségeket. Abban viszont teljesen 
egyetértettek, hogy Bácskát meg kell 
szelídíteni, hogy valamelyest hozzájá
rulhasson a háború rettenetes étvágyá
nak enyhítéséihez.

Horbhy megszegte a kenyeret, kezet 
fogott a díszpáholy előkelőségeivel, 
majd karon fogta a főméltóságos asz- 
szonyt, és visszament a katonai kor
donnal körülzárt pályaudvarra. Beszé
dének minden mondatában szerepelt a 
földművelő nép, gondos kéz, verítékes 
munka, buzgó munka, amire az isten 
áldását kérte, csakhogy akkor már 
nemcsak a nincstelenek maradtak föld



nélkül, nemcsak a munkások követel
ték a nagyobb bért, hanem a kukoricát 
is nyíil't parancsra vásárolták fed, ami 
ezen a vidéken sohasem tartozott a 
népszerű intézkedések közjé. A Túrán 
csattogva kiröhögött a szabadkai pálya
udvarról, s eltűnt a (Majsai út felüljá
rója mögött.

Július huszonnyolcadik a volt.
Augusztus negyedikén: »A cséplést 

zavaró körülmények elhárítása érdeké
ben azokat, akik cséplőgépüket nem 
akarják üzembe helyezni, vagy akik
nek gépe saját termésük etLcsópelése 
után leáll, a hatóságok kényszeríthetik 
a gép további üzemeltetésére.« Az ám, 
de a szabadkai cséplőflép-tuilajdonosok 
kevesellték a hatóságilag előárt részt. 
A tábornok nem engedett. »A szabad
kai bércséplők kérelmét visszazárva 
közHöm, hogy a megállapított rész mó
dosítása nem italál indoklásra. Az élel
mezéssel együtt megállapított 3,5 szá
zalék rész az élelmezés nélküli 4 szá
zalékkal szemben az anyaországban 
úgy, mint a felszabadított területeken, 
megfelelőnek bizonyult.«

Főleg a földbirtokosok szemszögéből. 
A munkások jobban szerettek volna sa
ját kosztjukon négy százalékért dolgoz
ni, mivel az élelmezés minőségét ren
delet nem szabályozta. De ezen a nyá
ron a koszt ellen sem volt ajánlatos 
lázadozni. A Déli hadsereg parancsnok
sága kilátásba helyezte a katonaság ki- 
vezénylését. »'Ne akadályozzák más 
területekről érkező cséplőgépek mun
káját. A bércséplés vándoripar lévén,



a cséplés gyors és zavartalan lebonyo
lítása pedig országos érdek. A bércsép
lők munkája, feltéve, hogy a bizton
sági körülményeknek megífelelnek, tá
mogatandó. Noviákovits tábornok s. k.«

És megkezdődött a hatósági padlás- 
járás. A hálború böjtölése. A honvé
delmi minisztérium rendelkezéseit a 
tapasztaltabb Novákoviits tábornok fi
gyelmeztető javaslatokkal egészítette 
ki: »A rendelet második pontja értel
mében pedig mi<nden beszerző mellé 
egy helyi ismeretekkel rendelkező meg
bízható közeget rendeljenek k i. . .« 
Majd: »-Gyors, eredményes, de tapin
tatos végrehajtás igényeltetik.« Tapin
tatos végrehajtás a Szovjetunió elleni 
háború első hóniaipjában! A Déli hadse
reg parancsnoksága aggódott, hogy a 
parasztok becsapják a katonákat, hát
ráltatván ezzel »-a német szövetségesek 
élelmezési megalapozottságát.« Kiren
delték a helyi közegeket, de ezek és a 
magas minisztérium elképzelései között 
bizonyos eltérések mutatkoznak: nem 
éppen azonos módon értelmezték a né
met hadsereg érdekeit. A bácskai föld
műves pedig, mihelyt hívatlan vendé
gek léptek a padlására, ösztönösen 
szembefordult a hatalommal.

A legeredménytelenebb kényszer- 
felvásárlást (ez történelmi tény) a meg
szállók csinálták nálunk. Pedig a gyor
saságra nem lehetett panasz. A mi
nisztériumi rendelet július tizennyolc a- 
dikán kelt. Tíz nap múlva Szabadká
ról a következőket jelentették: .. húsz



közeg végigjárt 3838 szállást, a saemes- 
tengeri4Dés2ttet 44 574 q, a július 17-e 
és 28-* között nyilvántartásba vett hí
zósertések száma pedig 22 845 darab. 
Ezenkívül 370 hízómanha találtatott. 
Csak a fenti állatok szemestengerinszük- 
séglete 66 745 q. A <274 tanyán összesen 
találtatott szemestengeri-feleslegek 
5893 q. A 618 tanyán talátotott hiány 
pedig 28 064 q, a 2043 tanyán pedig a 
hízóállománynak megvan a megfele
lő szükséglete. Ott sem hiány, sem fe
lesleg nem található. Végeredményben 
Szabadka városban és környékén, le
vonva a 28 064 q hiányból az 5893 q 
felesleget, marad szemestengeri-hiány 
22 171 q.«

Egy élőre nem találtak felesleges ku
koricát a német hadsereg részére. No- 
vákovits tábornok aggodalma beigazo
lódott. Csakhogy a kükoricaakció ezzel 
korántsem fejeződött be. A katonai 
közigazgatás megszűnése után az V. 
hadtest parancsnoksága gyakran sür
gette Szabadka elöljáróságát a »német 
birodalmi kormány részére történő ten
geri igénybevételével« kapcsolatban. A 
közellátási minisztérium közélelmezési 
hivatala pedig: »A Hambár mint a Fu- 
tura Galbonagyűjtési Fiókosztálya azzal 
a panasszal fordult hozzám, hogy a 
bácskai helyi haltóságok ismételten 
megakadályozták a Hambár szállítási 
rendelkezéseinek teljesítését. Felhívom 
a visszafoglalt délvidéki területek va
lamennyi (törvényhatóságának első kép
viselőjét, hogy a Hambár bizományo



sainak kukoricaszáilítását, amennyiben 
az elszállítandó kukoricamennyiség 
Délvidék feleslege gyanánt jelentkezik, 
erre vonatkozó jogalaip hiányában nem 
akadályozhatják meg!«

Bácska nem akart megszelídülni, 
•nem szívesen adta a magáét. Később 
a bürokrácia él szokott a meddő aktá
zástól, erélyesebb intézkedéseket foga
natosított a kötődő gyarmat ellen, de 
ekkor mér nemcsak a becsapott föld- 
igénylők, hanem a tehetősebb közép- 
parasztok is kiábrándultak a szabad
ságiból és mind gyakrabban emlegették 
a régi jó világot. A földigénylők sor
sát az augusztus negyediklén kelt P. 
14734/1941 számú Okmány pecsételte 
meg: » ... utasítom azonnal és szigo
rúan felülvizsgálni a íöldigénylők név
sorát tartalmazó íveket. Minden név 
mellé piros íronnal A, B, C, D jelzés 
írandó. A=feltétlen földhöz juttatandó, 
B —másodsorban jöhet tekintetbe, C= 
nem tartozik a feltétlenül érdemesül
tek közé, és D=egyáltalán nem tarto
zik a földhöz juttatandók közé.« A sza
badkai katonai parancsnokság válaszá
ban csak azt közölte, hogy »az össze
írás az igényjogosultak nagy tömegére 
való tekintettel még folyamatban van.«

Folyamatban volt, majd lekerült a 
napirendről. 1943-ban Kállay Miklós mi
niszterelnök Horthy Miklóshoz: »öt és 
fél millió holdat méltóztatik említeni 
levelében. Hát ennyi föld távolról sem 
áU rendelkezésünkre. Még a haszon- 
bérleteket beleértve sem áll ennyi föld



rendelkezésünkre. Aki ezt a számot 
mondotta méltóságodnak, az az összes 
nagybirtokokat el akarja venni, de még 
az egyiházi és közületi birtokokat is, 
mert különben nem tudja ezt a föld- 
meninyifíéget összehozni.« Különben pe
dig »a közelléJtás szempontjából a nagy
termelés a kedvezőbb termelési forma, 
a feleslegek megállapítása és a közel
látás adminisztrációja ennél sokkal egy
szerűbb, mint a kisbirtoknál. A nagy- 
és középbirtokosnak nincs módjában 
terményeit elrejteni, és azokat esetleg 
feketepiacon értékesíteni.«

A bácskai földművesek kitapasztal
hatták a kényszerkereskedelem terüle
tén törvényszerűen eiburjánzó korrup
ciót, valamint az állami és nemzefchű- 
ségi kivételezéseket, s nemcsak a ható
ságokkal, hanem a kényszerűségből ide- 
esángoltatott népekkel is szembefordul
tak, akik hiába sainyargaitták a jó bács
kai földet, annyit sem tudtak kihozni 
a barázdából, amennyi nekik kellett, 
nemhogy hozzájárulhatták volna a né
met hadsereg szükségleteinek kielégí
téséhez. Mert »a Jugoszláviától visza- 
csatolt Bácska (termése teljes mérték
ben a tengelyhatalmak rendelkezésére 
állott és áll« — közölte Szentmiiklósy 
Andor, a külügyminiszter állandó he
lyettese, 1943 elején. Német gyarmat 
lett ez a föld, aihol a parasztok már 
negyvenegyben valami igazságfélét em
legettek. Pedig a dolgok neheze csak 
azután következett. 116



A NÉMET GYARMAT 
KIFOSZTÁSA

Magyar kormánykörökben csak 
negyvenhárom elején kísérleteznek a 
megszállt Bácska gazdasági helyzeté
nek pontosabb meghatározásával. A 
hintapolitika időszaka ez, Kállay Mik
lós a kormány élén, aki a fokozott né
met követeléseket azzal próbálja elo
dázni, hogy »Magyarország gazdasági 
felségjogai még magában a Bácskában 
sincsenek helyreállítva.« Ekkor már 
Budapesten a kenyér rosszabb, mint 
Németországban, a fejadag pedig száz- 
nyolcvan gramm, a németországi két
százötven grammal szemben. Az igaz
ság az, hogy Hitler sohasem szánta 
Bácska gazdasági erőforrásául: Horthy- 
éknak. A délkeleti 'térségnek meg kell 
őriznie a nyugalmát és termelnie kell. 
Ez volt a berlini álláspont a háború 
kitörésekor, s ezt kérték számon a dél
keleti térségiben működő csatlós kor
mányoktól.

A Transdanubia Külkereskedelmi 
Vállalat igazgatója Hitler bizalmas in
formátora. Az 1940. október huszon
nyolcadikén kelt jelentésében írja: 
»Magyarország iránt érzett minden ba
rátságunk mellett is arra a meggyőző
désre kell jutnunk, hogy a magyar kor
mány mindent megtett az ország tönk
retételére. A tehetetlenségnek oly tö
megével találkozunk, hogy ki kell je
lentenünk: ez a tehetetlenség közve
szélyes.« »A  kormányzóban ma egy o- 
lyan öreg embert kell látnunk, aki so



hasem volt nagyon okos, de közben 
még rövidlátó és egyoldalú is lett. . .« 
Az országot pedig »változatlanul elá
rasztják olyan röjplapok, melyekben azt 
magyarázzák a népnek, hogy Németor
szág minden élelmiszert elvett Magyar- 
országtól, és a népnek emiatt éheznie 
kell«

1941. március huszonhetedben Hit
ler Ribbentrop külügyminiszter jelen
létében fogadja Sztójay Döme magyar 
nagykövetet, Hewel külügyminisztériu- 
mi főtanácsos feljegyezléseket készít. 
A helyzet páratlan lehetőséget kínál 
Magyarországnak olyan revízió elérésé
re — mondja a Führer —, melyre e- 
gyébként esetleg még évekig kellene 
várnia. És ebben az esetben ezt a re
víziót Németország fegyveres támoga
tásával hajthatná végre.« Sztójaynak 
még nincsenek pontos instrukciói, de 
kifejezi reményét, hogy a jugoszláviai 
helyzet még javul, s meg van győződ
ve arról, hogy ha összecsapásra kerül 
sor, Magyarország abban részt vesz. 
Hitler: »Elhiheti nekem, hogy nem ló
dítok, mert nem mondok 'többet, mint 
amennyiért a felelősséget vállalom.«

Erdmanndorff budapesti német kö
vet április kilencedikén táviratban a 
külügyminisztériumnak: »A magyar
mozgósítás a velünk megbeszélt mér
tékben teljes erővel folyik. Amint a- 
zonban már korábban említették, a 
katonai fellépésben való aktív magyar 
részvétel politikai előfeltétele a jugo
szláv állam felbomlása. Ezt itt megtör
téntnek tekintenék, mihelyt lehetőleg



Zágrábbal, de mindenesetre horvát te
rületről megtörténnék Horvátország 
függetlenségi nyilatkozata, amivel ő 
(Bárdossy László) pár napon belül szá
mol. A magyar kormány ekkor mani- 
fesztumot intéz majd Horvátországhoz, 
melyben kifejti, hogy Magyarország 
nem viseltetik ellenséges érzülettel a 
vele koraibban ezer éven át állami kö
telékben élt horvát nép irányában, a- 
zonban a jugoszláv állam felbomlására 
való tekintettel birtokába kell vennie 
ez állam korábban Magyarországhoz 
tartozó területeit.’«

Az operettháború tehát meglehetősen 
pontos és összehangolt szövegkönyv sze
rint ment végbe, de Bácska sorsáról 
ténylegesen csak később, május 
nyolcadikán döntöttek egy titkos gaz
dasági megállapodás (keretében, amiről 
két eredeti példányban bizalmas jegy
zőkönyv késziüll Ebben a mezőgazda
sági termények kivitele mellett a ma
gyar kormány hozzájárult ahhoz, hogy 
a koráibbi jugoszláv területek vándor- 
munkásai, akik Németországiban dolgoz
tak, továbbra is ott maradjanak. »Oon- 
doskodik arról, hogy amennyiben az 
említett területeken munkaerő-felesleg 
mutatkozik, Németország további ván- 
dormurik á s -toborzását semmi sem aka
dályozza. A német kormány ezzel kap
csolatban rámutatott, hogy a volt ju
goszláv állam kormánya kötelezően 
megígérte, hogy Bácskából és a bara
nyai háromszögből kü'lön-külön 4500 
mezőgazdasági munkást küld.« A tit
kos megállapodás ötödik pontja szerint,



»a. Magyarországnak jutó eddigi jugo
szláv területek német katonai létesít
ményeinek 'költségeit a háború tarta
mára Magyarország vállalja, ha olyan 
költségekről van szó, amelyek ezeken 
a területeken keletkeznek.«

Darré élelmezési és mezőgazdasági 
miniszter egy hét múlva — május ti
zennegyedikén — átiratban közli a bi
rodalmi külügyminisztérium/mai: »Na
gyon fontosnak tartom most, hogy a 
Reichsgetre*idestéllé képviselőjeként bá
ró Kapherr néhány feltétlenül szüksé
ges segéderővel mielőbb az új terüle
tekre utazzon és a Futunával együttmű
ködve tájékozódjék az ottani készletek 
felől. A kérdéses területeken a Futura 
már néhány nappal ezelőtt körülbalül 
negyven emberrel hozzáfogott a mun
káihoz. A német igények fenntartása 
céljából nagyon előnyös lenne, ha a 
német képviselő megismerhetné az ot
tani viszonyokat, mielőtt még a Fu
tura változtatásokat rendel el. A Futu
ra megbízottainak munkáját is támo
gatná a helyszínen. Kérem tehát, szí
veskedjék a budapesti német követséget 
táviratilag utasítani, hogy a Nickl kö
vetnél folytatott említett tárgyalás alap
ján báró Kapherr és néhány feltétle
nül szükséges segéderő részére a bács
kai és a baranyai háromszögbe szóló 
beutazási engedélyt szerezzék meg a 
legsürgősebben, legkésőbb a tervbe vett 
egyezmény aláírásával egyidejűleg, és 
az engedélyezésről értesítsék táviratilag 
közvetlenül báró Kapíherrt Becsben.«



Bácskában e közvetlen néimet segéd
lettel indult a hatósági gabonafelvásár
lás, ami Berlin és Budapest között még 
nagyon sok diplomáciai átirat, ©ürgető 
távirat és utasítás tárgya lesz. Olodius 
külügyminisztérium! osztályvezető-he
lyettes júilius harmincegyedikén Rómá
ból közűi a »ma éjjel megkötött meg
állapodások fontosabb eredményeit.« 
»Németország megfelelő részesedése 
Magyarország gabonakivitelében a kö: 
vetkező gazdasági évre biztosítva van. 
A legutóbbi gabonagazdálkodási évben 
elmaradt szállítások (pótlására 46 000 
tonna gabona kerül azonnal szállítás
ra.« »Megállapodások jöttek létre a 
Németországot és Olaszországot érintő 
bácskai feleslegek biztosítására. 100 00C 
tonna búza szállítására vonatkozó szer
ződés megkötése megtörtént. Meg kell 
továbbá említeni, hogy Németország ke
reken 40 000 tonna kendert kap, ami a 
német behozatali szükségletnek körül
belül a felét fedezi.«

Novemberben Bárdossy László Ber
linbe utazik. Fogadja Ribbentrop kül
ügyminiszter, aki a háborús kilátások 
rövid ecsetelése után rátér a szállítások 
kérdésére, amelyek egyrészt akadoznak, 
másrészt Németországnak egyre na
gyabb mennyiségekre van szüksége. 
Hitler például bizalmas forrásból arról 
tájékozódott, hogy a szerződésekbe fog
lalt mennyiségeken felül még 40 000 
tonna gabonát ki lehetne innen présel
ni. »Ezeket a szállításokat szélesebb 
perspektívában kellene nézni« — mond
ja a birodalmi külügyminiszter. Bár-



dossy pedig ígér. »Mindent elkövet an
nak érdekében, hogy a gabona- és olaj- 
szállítások növelésére irányuló német 
kívánságokat — amennyire csak lehet
séges — teljesítsék.« Hitler nem szól 
Bárdossynak ezekről a prózai ügyek
ről. Kijelenti: »A háborút elveszteni 
már nem lelhet, de a kérdés nemcsak 
az, ihogy az európai háborút be kell fe
jezni, hanem az is, hogy meg kell szer
vezni az új Európát.*«

Két hónap múlva Clodius küLügy- 
mitnisztériumi osztályvezető-iheiyettes 
javasolja Ribbentrop külügyminiszter
nek : » .. .  helyes lenne Bárdossy urat a 
birodalmi külügyminiszter úrral foly
tatott berlini tárgyalásaira hivatkozva 
ismételten arra is emlékeztetni, hogy a 
gyenge magyar búza- és tengeritermés 
ellenére mégis legalább 20 000—30 000 
tonna árpa, vagy zab szállítására 
számítottunk. Ezeket a szállításokat 
a magyar kormány korábban már 
megígérte, de nem teljesítette.« Bár
dossy Lászlót menesztik a kormány 
éléről. Jön Kállay Miklós, hamarosan 
ö is Berlinbe készül. Sohurre követ 
előzetesen figyelmezteti a birodalmi 
külügyminisztéri'U'mot: »A Bácskára vo
natkozólag tavasly olyan megállapodá
sokat kötöttünk, hogy Magyarország 
ennék a területnek mezőgazdasági fe
leslegeit Németország és Olaszország 
rendelkezésére bocsátja. A magyarok 
gazdasági felségjogaik bizonyos kor
látozásának tekintik ezt.. .  Arra az 
esetre, ha ezt a kérdést magyar rész
ről felvetnék, az a megjegyzésünk,



hogy tekintettel e különösen fontos ter
mékfölösleget produkáló terület jelentő
ségére, a megállapodások fenntartására 
számítunk.«

Erre következik Clodius újabb —
1942. július elsején (kelt — feljegyzése: 
»I. Jugoszlávia 1941 áprilisában Bécs- 
ben történt felosztása után a magyar 
kormánnyal olyan megállapodást írtam 
alá, mely arra kötelezi (Magyarorszá
got, hogy — a magyar óhaza szükség
letére való tekintet nélkül —* a Bácska 
teljes mezőgazdasági feleslegét Német
országba és Olaszországba szállítsa. Ez 
a szerződés ann»ak idején a magyar kor
mány igen erős ellenállása dacára jött 
létre, azzal az indoklással, hogy Ma
gyarország a Bácskát harc nélkül, a- 
jándékképpen kapta a tengelyhatal
maktól, ezért nem emelhet kifogást az 
ellen, hogy a háború idején ennek a 
területnek mezőgazdasági hozama a 
tengelyhatalmakat illesse.« Ugyanis a 
Kállay-kormány kísérletet tett a szer
ződés hatálytalanítására, elviselhetet
lennek tartván, >Mhogy míg az ellátás 
egyes területén az országban hiány mu
tatkozik, ugyanakkor azonos cikkekből 
a bácskai feleslegek (Németországba ke
rülnek.«

Clodius folytatja: »II. A kereskede- 
lemnpolitikai osztály, valamint az é- 
rintett német minisztériumok vélemé
nye szerint a szerződés ránk nézve gaz
daságilag nagy jelentőséggel bír. Bács
ka az egyetlen európai terület, ahon
nan az utolsó aratás hozamából (a negy
venes aratás!) Németország számottevő



mennyiséget (Németország és Olaszor
szág összesen körülbelül 500 000 tonna 
gabonát) kapott.« »Ha lemondunk a 
szerződésről, félő, hogy a jövő évre ez 
az utolsó bő gabonaíforrás is elapad 
vagy sokkal kevesebbet hoz.-« Ekkor 
már Horthy országának gazdasága min
denestől a német birodalmat szolgál
ta. ^összehasonlítás céljából közlöm — 
folytatja Clodius —, hogy ezz?el a Né
metországnak nyújtott hitelek összege 
meghaladja a teljes magyar bankjegy- 
forgalmat.«

>» Feltételezhető, hogy a magyarok 
megkísérlik, hogy követeléseink telje
sítését a Bácska-s zerződés elejtésétől 
tegyék ifiüggövé. Gajdasági okokból 
mégis szükségesnek tartom, hogy ra
gaszkodjunk ehhez a szerződéshez, és 
kérek felihatatlmazást, hogy amellett 
kitartsak, és 'ha — amint várható — 
a magyar kormány politikai érveit ál
lítaná előtérbe, közöljem, hogy a né
met kormány a politikai szempontokra 
is kiterjedő érett megfontolás után ar
ra a megállapításra jutott, hogy a ma
gyar érvek nem állmak helyt: ezért né
met részről ragaszkodunk ahhoz, hogy 
a Bácska-szerződés a háború tartamára 
érvényében maradjon. Szükségesnek tar
tom, hogy elutazásom előtt tisztázzam 
ezt a kérdést, mert a magyarok esetleg 
diplomáciai úton kísérlik meg, hogy a 
birodalmi külügyminiszter úrnál elér
jék állásipontunk megváltoztatását: e- 
zért bizitosítani kell, hogy ebben az e- 
setbem is elutasító választ kapjanak. 
Clodius s. k.«



Kállayék a következőket magyaráz
ták a németeknek: a megállapodás sze
rint 270 000 tonna bácskai gabonát a 
lejárt szerződéses évben teljes egészé
ben kiszállították Németországba és O- 
laszországba. A bácskai kukoricából a 
szerződésiben vállalt 200 000 tonna he
lyett összesen kereken 87 000 tonnát 
szállítottak Német- és Olaszországba. 
Minthogy a bácskai tartalékok teljesen 
kimerülitek, nincs kilátás arra, hogy a 
113 000 tonna lemaradásból, amelyben 
Németország részesedése kereken 75 000 
tonna, bármit is szállítani tudnának. 
A belső szükségletek kielégítése után 
a bácskai kiviteli feleslegből Német- és 
Olaszország a jövő évben az előző évi 
270 000 tonna helyett, 'becslés szerint 
60 000 tonna búzára számíthat. A vár
ható kukoricatermést illetően most még 
nem lehet 'becslésekbe bocsátkozni. E- 
zenMvül Magyarország is bejelentette 
igényét a bácskai kukorica és búza bi
zonyos százalékára.

Ezt akarta Kállay Miklós. És a né
metek? »'Magyarország a jövő évi szál
lítások teljes -csődjét a rossz terméssel 
és mozgósított csapatainak szükséglete
ivel indokolja. A OBácska-szerződés ha
tálytalanítására bejelentett kívánságu
kat, miután a fentiek feletti megütkö
zésünknek és felháborodásunknak han
got adtunk, nem merték újból komo
lyan felvetni.« Két nap múlva Clodius 
táviratozíhatott Ribbentrop külügymi
niszternek: »►Hosszú vita következett ez
után a magyar terméskilátásokról és 
annak lehetőségéről, hogy egyes fajta



kát mégis szállítsanak. A tárgyalások 
eredményeként Kállay úr ,a következő 
nyilatkozatot tette: 1. Hajlandó a Bács- 
ka-szerződést korlátozatlaniul fenntarta
ni. 2. A kormánya álltai támasztott kí
vánsággal ellentétben lemond a bács
kai búzáról és kukoricáról. 3. Hajlandó 
hozzájárulni, hogy a magyar termés
helyzetet általunk kijelölendő német 
szakértőkkel vizsgáltassuk meg.«

A német szakértők jelentése után 
Clodius enyhébb hangon jelent: »Az 
általam kifejtett erős nyomás után, vé
leményem szerint a jelenlegi időpont
ban további lépések nem járnának e- 
redménmyel, mert a magyarok ismé
telten anyagi képtelenségre kivatkoz- 
nak. Azt tartaniám helyesnek, ha a ku
koricatermés hozamának ismeretében 
októberben újból felléphetnénk« »Nem 
tartom helyesnek, ha a gabonaszállítá
sok kiesése miatt a magyar kívánságo
kat elutasítjuk, mert egyébként már 
annyit sem szállítunk Magyarországra, 
amennyit a német szempontból fontos 
magyar hadigazdálkodás fenntartására 
szükséges. Clodius, Jagow.«

A német—magyar kormány tárgyalá
sok eredményei Bácskára vonatkozólag 
a következők: »Megfelelő politikai nyo
mással sikerült végül is a magyar mi
niszterelnök ígéretét megszereznünk, 
hogy feltétlenül kapunk bizonyos meny- 
nyi&égű kenyér- és takarmánygabo
nát. A vonatkozó megállapodásokat bú
sára októberiben, a kukoricára novem
berben kötjük meg. Már most meg
egyeztünk, hogy a hadsereg részére tar-



talékoljt 100 000 tonnát tizenkét havi 
részletben szállítják nekünk. A Bácska 
tekintetében, ahonnan tavaly 340 000 
tonna kenyérgaibonát kaptunk, többet, 
mint bármely más délkelet-európai or
szágból, érvényben marad az 1941. má
jus 8-i szerződés, amelynek értelmében 
a Bácska mezőgazdasági termékeinek 
minden feleslegét Németországba és O  
laszországba kell szállítani. Tavalyi 
szinten történik az állatok szállítása 
(56 000 szarvasmarha, 100 000 sertés, 
50 000 juíh, 10 000 tonna tojás), vala
mint a főzelék- és gyümölcssaáillítás 
huszonegymillió birodalmi márka ér
tékben.«

Az okmányokat a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Történettudományi In
tézete gondozásában 19684)an megje
lent A Wilhelmstrasse és Magyarország 
című ezeroldalas kiadványból idéztük. 
Eljött Szabadkára Horthy Miklós és 
Bárdossy László a kenyeret ünnepelni, 
öperettháborút rendeztek itt a tábor
nokok, a magyar kenyér nevében gyil
koltak katonák és kakastollasok, leven
teoktatók és tisztviselők száján habzott 
a szó, a kenyeret pedig elvitték Német
országba. És amikor fellobbantak a 
lángok, a mindennapi kenyérért verí
tékező bácskai szegényemberek közül 
is sokan nem értették, hogy itt háború 
kezdődött, hogy minden kéve gabona 
megsemmisítése a világtörténelem leg
sötétebb hatalmának gyöngítését szol
gálta.

Mert fellobbantak a lángok ...



1941. augusztus tizennegyedikén a 
szabadkai katonai parancsnokság vas
tag iktatókönyvébe bejegyeztek a 
14609/1941 számú terjedelmes ügyiratot.
Bizalmas jelentés két tűzesetről. Cím
zett: a Déli hadsereg katonai közigaz
gatási csoportparancsnoksága, Újvidék. 
Ugyancsak augusztus tizennegyedikén 
közölte a helyi napilap: »►Ismeretlen 
tettesek gyújtogattak a Szabadka kör
nyéki tanyákon.« Augusztus tizenne
gyedikén ... A dinnyeszezon kezdete.
A város forgalmas pontjain, utcasarko
kon, ligetekben, tereken unalomig is
métlődő elnyújtott kiáltozás: >»Főőtt ku- 
kooricát tesséék!« >*Főőtt kukoricát...«
Poros és zsibbadt forróság ült a váro
son. De kora reggel az újságárusok ki
betűzték és belekiabálták az álmosan 
ébredő utcák csendjébe az egyébként 
hallomásból már ismert szenzációt.

Egyetlen vajdasági város sem szült 
annyi újságot, mint Szabadka. Mégis 
itt fejlődtek ki legtökéletesebben a hír
mondás láthatatlan csatornái. A tüzek- 
ről is, például, minden jól értesült pol
gárnak többéit illett tudnia, mint ameny- 
nyit az újság írt. Megindult a suttogás 
és még jobban felszította a nyomtatott 
betű iránti érdeklődést. Mert mégis 
más az írás! Bizonyosabb. Továbbá az 
mérlegelendő, mikor mennyit és ho
gyan ír az újság. Ha többet suttognak, 
mint amennyi az újságban van, a ta
pasztalt olvasó megsejti, ebből még va
lami nagy baj lesz... A kíváncsi pol- 128
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gár kiállt a bodtajtóba, vagy elment a 
piac tájékára, esetleg a kávéháziba fü
lelni. Az újabb értesülésekre, mások 
sejtéseire, aggodalmaira csak annyit 
mondott óvatosan: »íKíváncsi vagyok, 
megírja-e az újság?«

Megírta. Nem mindjárt. Várt vele 
kicsit. A rendőrség ugyanis titkolód- 
zott, elzárta a hírforrásokat, a katonai 
parancsnokság fokozott óvatosságra in
tett, de augusztus tizennegyedikén -már 
annyi mindent beszélték a városban, 
hogy a további titkolódzásnak nem sok 
értelme mutatkozott. Az újság megírta, 
amit mindenki tudott: szirénázott a 
tűzoltóautó végig a zimonyi úton, majd 
Sándoron át, Csantaivér felé, amerről 
lángok llátszottak, egyszerre két helyen 
nyalták a sötét eget... Tizenegyedikén 
történt. Az újság tizennegyedikén je
lentette az ismeretlen tetteseket, akik 
hétfőn éjszaka tíz óra tájiban a sándori 
tanyákon, a somsicsi vasútállomás kör
nyékén felgyújtották Jeramazovics Ist
ván és Mladen Mijatov asztagba rakott 
gabonáját.

A rendőrök megállapították: gyúj
togatás történt. Nem lehetett nehéz 
dolguk, mert dr. Benedek tűzoltópa
rancsnok előzetes jelentésében meg
mondta: »-öngyújtás esete kizárt. A tü
zet kizárólag gyújtogatás okozta.« A 
sajtó többet szeretett volna tudni, a 
rendőrség hallgatott. Ilyenkor szokott 
az újság az átlagosnál jobban értesült 
lenni, s kitalálni olyasmiket, amiket a 
nyomozók sem tudnak. Például: a sán
dori tüzet titokzatos, ismeretlen egyé



nek követték el, akiket a szemtanúk 
nagy fehér kutyával láttak a csantavé- 
ri úton. A titokzatos egyének kerékpá
ron 'hagyták el a sándori temetőt, a 
kutya pedig, a nagy fehér, előttük sza
ladt szaglászva, meg-megállva a fák 
tövében, árokparton, mintha az utat 
mutatta volna. »‘Rendbe van — gon
dolta magában a gyanútlan polgár —, 
a bicikliseket értem, de mit akart a 
kutya?« Mintha éplpen ez a nagy, fe
hér, titokzatos kutya játszotta volna a 
főszerepet. Pedig azt csaik az újság ta
lálta ki.

A VTKF 2. akkor már egész Bácská
ra kiterjedő nyílt -nyomoaást folytatott. 
Ugyanis a letartóztatások alkalmával 
kiderítették, hogy a gyújtogatási akci- 
ó nem csupán szétszórt, '»spontán erők« 
műve, »ihanem egységes szervezet áll 
az akciók mögött.« A legtapasztaltabb 
nyomozókat Bácskába vezényelték, a- 
kiknek munkáját az első hetekben 
nagymértékben zavarta egyrészt az, 
hogy i»a szabotázsakciókban szép szám
mal részt vettek olyanok, akiknek ko
rábban semmi kapcsolatuk sem volt a 
kommunista mozgalommal«, másrészt 
»a korábbi letartóztatások, vaktában 
történt elfogások, felületes kihallgatá
sok és gyors kivégzések nehezítették a 
helyzet tisztázását.« (Hollós Ervin: 
Rendőrség, csendőrség, VKF 2. 293.)

Az illegális kommunista párt sza
badkai községi szervezetének 1940 vé
gén körülbelül negyvenöt-ötven tagja 
lehetett. Ugyanannyi tagja volt az if- 
júkommunisták szövetségének. Mindkét



szervezet sej trendszerben, konspirációs 
módon működött. A forradalmi mozga
lom bővülését, tömegbázisának erősö
dését a szakszervezetek, a Vörös Se- 
<gély, legális művelődési és sportszerve
zetek és nem utolsósortam a fejlett saj
tó (Népszava, Narodni Glas, Híd) tet
ték léhetővé. A párt helyi bizottsága 
1941. január iharmadikán Lazar Nešić 
elnökletével ülést tartott, amelyen dön
töttek a központi bizottság röpiratának 
szétszórásáról, és a január ötödikére 
tervezett -tüntetésről. A párt az utcára 
szólította a munkásokat, tiltakozzanak 
az URS szakszervezeteinek betiltása elr 
len. A rendőrség közbelépett. Röpirat- 
terjesztés köbben elfogta a StKOJ he
lyi bizottságának titkárát.

Az illegális forradalmi szervezetek
nek húsz tagja került börtönbe, köztük 
Lazar Nešić, a helyi bizottság titkára, 
akiket csak a Belgrád bombázása előtti 
napon, áiprilis ötödikén mentettek fel 
bizonyítékok hiányában a szabadkai 
törvényszéle épületében. Lazar Nešićet 
a megszállás harmadik napján elfog
ták és később megölték. Azután csend 
lett. Július 'húszadikáig nem tartóztat
tak le Szabadkán kommunistákat. Pe
dig a párt röpiratai és felhívásai elju
tottak a városba. A JKP Központi Ve
zetőségének má}jus elsejei felhívása 
minden becsületes embert harcba szó
lított.

»•Olvasd és add tovább!« » .. .  e sú
lyos, feszítő kétségbeesésekkel, borzal
mas sanyargatásokkal teli napokban, 
amikor a vérszomjas középkori reakció



a legkorszerűbb eszközökkel, kegyetle
nül irt mindent, ami (haladó, vissza
forgatván a történelem kerekét, az ink
vizíció kegyetlen módszereivel gátolja 
az új társadalmi rend fölvirágzását, a- 
melyben nem lesznek kizsákmányolók 
és kizsámányoltak és nem lesz nemze
tiségi elnyomás sem. . .« >►... és aho
gyan a JKP eddig a (népek harcának 
élvonalában küzdött, ezután még na
gyobb elszántsággal vezeti a nép har
cát a megszállak és hazai szolgáik el
len, a nemzetiségi gyűlölet felszítói el
len, Jugoszlávia és Balkán minden né
pének egységéért és testvériségéért, a 
dolgozók kizsákmányolása ellen, a jobb 
és boldogabb jövőért. Munkások, pa
rasztok, polgárok! Gyülekező! E sors
döntő napokban egyesítsetek minden 
erőt a fennmaradásért! Ne lankadja
tok! Tartsatok ki a harcban, amelyre 
a munkásosztály élcsapata, a Jugoszláv 
Kommunista Párt szólít benneteket!«

A párt munkája »nem bénult meg. 
Dimcse Najdevszki joghallgató elmond
ta, hogy közvetlenül a megszállók be
vonulása előtt az ipartestüilet székiházá
ban találkozott Mayer Ottmárral, La
zar Nesictyel és egy ismeretlen elvtárs
sal, akik utasították, hogy vegye fel a 
kapcsolatot Lackenbach Konsztantin- 
nal. Milán Dubajic történész (Organi- 
zacija KPJ i SKOJ-a u Subotici 1941) 
ebből arra következtet, hogy a tarto
mányi bizottság már a bevonulás előtt 
hozzálátott a szabadkai körzeti bizott
ság átszervezéséhez, a munkát azonban 
a bekövetkező események félbeszakí



tották. Mayer Ottmár Lazar Nešić ha
lála után, április végén állította helyre 
a tartományi pártbizottság utasítására 
a párt és a SKOJ helyi bizottságait.

A helyi bizottság első ülésére Radi- 
voje Cirpanovnak, a tartományi bizott
ság tagjának részvételével április vé
gén került sor. Jelen voltak: Szabó Gé
za asztalos, Wohl Lola és Rácz Magda 
magántisztviselők, Gotteszman Tibor 
nyomdász és Mayer Ottmár, akit tit
kárrá választottak. Elsődleges feladat: 
folytatni a szervezés és pártépítés mun
káját a megszállás feltételei között. 
Mayer Ottmár májusban hozzálátott a 
topolyai, csantavéri, adai és zentai he
lyi bizottságok helyreállításához, Köz
ben a körzeti bizottság összetételében 
jelentős változások: kooptálták Géza 
Tikvicki vasmunkást és Josip Merko- 
vićot, majd május végén megérkezett 
Zágrábból Grósz László kereskedelmi 
alkalmazott...

Grósz László e sorok írójának: »(Má
jus második felében érkeztem haza a 
JKiP Közponlti Bizottságának levelével, 
amelyet a körzeti bizottság ülésén át
adtam Mayer Ottmárnak. A levél út
mutatásokat tartalmazott a forradalmi 
mozgalom kiterjesztésével kapcsolat
ban. Ezen az ülésen, amelyet Stevan 
Dejanov palicsi lakásán tartottunk, je
len volt Radivoje Cirpanov, a tartomá
nyi bizottság tagja. Engem a körzeti 
bizottság tagjává választottak. . .« Má
jus végén. Még egy hónap, s Hitler 
megtámadja a Szovjetuniót. Aztán jú
lius negyedike... Ez az egy hónap a



felkészülés és tömegesítés jegyében telt 
el. A párttagok létszáma harmincról 
hatvanra, az ifjúkommunisták létszáma 
ugyancsak hatvanra emelkedett, a ro- 
konszenvezők létszáma meghaladta a 
százat. Miilan Dubajić megállapítja: *A 
forradalmi munkásmozgalom a fasiz
mus elleni 'hanc (platformján több em
bert mozgósított, mint bármikor a há
ború előtt.«

A tartományi pártvezetőség júniusi 
felhívása a szerb, magyar, német mun
kásadhoz: Magyar munkások, ti érez- 
tétek legjobban a nagyszerb tőkések 
nemzeti elnyomásának súlyát, de azt 
is jól tudjátok, hogy a szerb munkások 
és parasztok tömegei softiasem a ki- 
zsákmányolótk oldalán álltak, veletek 
együtt közdöttek mindig a könyörtelen 
eLnyomók ellen. Ne azonosítsátok a 
szerb tőkéseket a szerb munkásakkal: 
tudnotok kell, elnyomóitok nagyon jól 
megértették egymást a magyarországi 
hatalomtartókkal, ők közös erővei és 
szövetkezve készültek fel Jugoszlávia 
és Magyarország dolgozóinak kizsák
mányolására. A szabadság és a jog el- 
tiprásában az elnyomók mindig meg
értették egymást. Emlékezzetek arra, 
hogyan küzdöttek veletek együtt a 
szerb munkások az egyházi és állami 
földek falosztásáért, Vajdaság és Ju
goszlávia népeinek egyenjogúságáért!

Júliusban kezdődött. Bácskában lán
gok lobbantak. Kicsi lángok a fasizmus 
nagy éjszakájában, de előre világítot
tak ... A felkészülés egyre összetettebb 
és nehezebb feladatokat állított a szer



vezetek elé. Radivoje Cirpaaiov újra 
Szabadkára jött, és Palicson összeült a 
körzeti bizottság. Grósz László: »Meg
vitattuk az eredményeket és elemeztük 
a fogyatékosságokat. A lényeg az volt: 
tágítani és nemzetiségileg szélesebb a- 
lapokra helyezni a mozgalom társadal
mi kereteit és szervezetileg is felkészül
ni a katonai akciókra. Ciipanov közöl
te, hogy a tartományi pártbizottság ha
tározata alapján Mayer Ottmárt kine
vezték az észak-bácskai partizánoszta
gok parancsnokává. A megüresedett tit
kán poszt betöltéséről hosszabb vita 
folyt, én Géza Tikvickit javasoltam, de 
végül rám esett a választás.. «

Horthy Miklós látogatása előtt Sza
badkát hatalmas karhatalmi alakulatok 
szállták meg. Túszokat szedtek. Előke
rültek a régi névsorok, harminc kom
munistát letartóztattak, köztük olya
nokat, akiknek akkor nem volt közvet
len közük a mozgalomhoz. Horthy lá
togatása után a partizánosztagok pa
rancsnoksága — Grósz László, Géza 
Tikvicki, Mayer Ottmár és Josip Mer- 
ković — meggyorsítja a helyi parancs
nokságok és rohamcsqportok szervezé
sét. Augusztus másodikén újabb letar
tóztatások, de még mindig a régi lis
ták alapján. Matko Vuković, Simoko- 
vich Rókus, Mironiczki Károly és má
sok a topolyai gyűjtőtáborban. A kör
zeti bizottság tagjai közül azonban csak 
Mayer Ottmárról tud a rendőrség, de ő 
már illegalitásban van.

Augusztus tizenegy. Mayer Ottmár 
és Grósz László Topolyán. Sinkovicsék



lakása. Este fél nyolc. »Az értekezletet 
Mayer nyitotta meg és vezette le.« 
» . .. bírálta a helyi szervezet eddigi 
munkáját.« »Szerbiában, Crna Gorá
ban és az ország más vidékein már fel
kelt a nép a megszállók ellen, irtják a 
fasisztákat, és nagy területeket szaba
dítottak fel, errelfelé pedig még min
dig csak a szervezés, az előkészületek 
stádiumában vagyunk. Ezen változtat
ni kell, haladéktalanul harci tizedeket, 
diverzáns csoportokat kell alakítani, a- 
melyek a meghirdetett statárium elle
nére készek a gabona megsemmisíté
sére, a közlekedési és posta-, valamint 
a távirdahálózat megrongálására és az 
ellenség pusztítására.« (Brindza Károly: 
Mondd el helyettem, elvtárs. . .  101.).

»Mi, topolyaiak — közli Brindza 
Károly — azon az estén nem tudhat
tuk, de Mayer és Grósz minden bi
zonnyal tudta, ha nekünk nem is 
mondhatta el, hogy amíg mi a tenni
valókról vitatkoztunk, Szabadkán a 
csantavéri úti tanyák felé már útban 
voltak Észak-Bácska első diverzámsai, 
hogy lángra lobbantsák a németeknek 
szánt hatalmas búzaasztagokat. Ez volt 
a jeladás: vidékünk lakosságának harc
ra kész fiai — magyarok, horvátok, 
szerbek és zsidók — nem hajtanak fe
jet a német fasizmust kiszolgáló ma
gyar uralkodó osztályok elnyomó és ki
zsákmányoló politikája előtt. Nem is
merik el „az új rendet", melyet a fa
sizmus tűzzel-vassal akar létrehozni E- 
urópában. Nem ismerik el Jugoszlávia 
feldarabolását, ennek a vidéknek erő



szakos elszakítását és bekebelezését, 
gazdaságának kifosztását, nem hunyász- 
kódnak meg a kíméletlen terror előtt
— egyszóval szembeszegülnek mindaz
zal, amit e vidék népei számára a Hor- 
thy-fasizmus hozott.«

Augusztus elején a detektívek ijedt, 
tizenkilenc éves fiatalembert vezettek 
Kovácsevics Milos felügyelő elé. El
mondta: fiatal kommunisták szabotázs- 
cselekményekre készülnek, őt is felszó
lították, vegyen részt az akcióban, elő
ször ráállt, de később gondolkozott és 
félelmében, valamint ismerőse tanácsá
ra jelentkezett. A »Kék Duna keringő« 
tulajdonosa elámult. Ekkora szeren
csét! Gyorsan átgondolta ,a helyzetet 
és maga vette kezébe az ügyet. »Te 
részt veszel az akcióban — mondta a 
fiatalembernek —, a többiről mi gon
doskodunk.« Ezt a fiatalembert Gerson 
Miklós mellé osztotta be Lackenibach 
Konsztantin. Tizenegyedikén este a 
zombori út mentén kellett felgyújtani- 
ok a kiszemelt búzaasztagot.

A Rudics utca és a Zombori út sar
kán találkoztak a villamosmegállónál. 
Gerson észrevette: a fiatalember fél. 
Reszket. Mégis felszálltak a villamos
ra. Ott meg az egyik utas tűnt isme
rősnek. Gerson valahol látta, de nem 
jutott mindjárt eszébe, hol... A villa
mos csöngetve elindult, s nemsokára 
az úttesten elrobogott mellette a rab- 
szállító autó. Gerson Miklós hirtelen 
a társához hajolt: »Meggondoltam ma
gam — mondta halkan. — Nem me
gyek.« Kiugrott a gyorsuló villamos



ból. Mire a detektív felocsúdott, a ko
csi csattogva vágtatott, az áldozat pe
dig eltűnt az egyik mellékutcáiban. Ko~ 
vácsevics MiXos a zomíbori kapunál, a 
végállomásnál várakozott. Amikor meg
látta, hogy a fiatalember egyedül ér
kezett, kegyetlenül felbőszült. Tetten a- 
karta érni a gyújtogatókat. Nem sike
rült.

A lángok mégis felrobbantak. Au
gusztus tizenkettedikén hajnalban el
fogták és előállították Licht Józsefet, 
Hegedűs Ferencet, Heisler Györgyöt, 
Blum Istvánt, Sohaftfer Pált, Gerson 
Miklóst, Heisler (Spitzer) Editet, Géza 
Budimčevićet. . .  Elfogatási parancs 
Lackenibacíh Konsztantin ellen. A de- 
tektívjelentés tizenharmadikán kelt: 
»M. kir. rendőrség szabadkai különít
ménye. Jelentjük, hogy a folyó év au
gusztus 11-én bizalmas úton arról ér
tesültünk, hogy szabadkai zsidó fiatal
emberekből álló társaság a város kör
nyékén a cséplésre váró gaibonaoszta- 
gokat alkarja több helyen felgyújtani. 
Folyó hó 11-én este 9 és 10 óra között 
a szabadkai tűzőrség kivonult a csan
tavéri út két környező tanyájára, a- 
hol tényleg zab- és ibúzaosztagokat 
gyújtottak fel. Folyó hó 12-én megálla
pítottuk, hogy a tűzeset Mladen Mija- 
tov sándor i tanya 211. számú és Jera- 
masovics István a ludaspusztai járás
ban levő 193. számú tanyáján történt 
meg.«

A detektívek helyszíneltek. Gyűj
tötték a másnapi jelentés adatait. Mla
den Mijatov (62 éves sándori gazda)



elmondta: »A tűzeset előtt felugattak 
a kutyák, az asztagok felé szaladtak, 
de nemsokára visszajöttek.« »Miért 
nem nézték meg, mit ugatnak?« »Azt 
hittük, valami kóbor kutya barangol a 
szállás körül. Előfordul az ilyesmi. . .« 
A háziak csak akkor gondoltak gyúj
togatásra, amikor a lángok feLlobban- 
tak. A nyomozók kisebb fajta orvos sá- 
gos formájú üveget találtak a hely
színen.

Jeramazovics István (59 éves föld- 
birtokos) szintén a kutyák ugatására 
figyelt fel. Akkor már két asztag lán
gokban állt. Rendőrség: »A helyszínen 
megejtett nyomozás minden kétséget 
kizáróan bebizonyította, hogy szándé
kos gyújtogatás történt, mivel az asz- 
tagoktól a kukoricatáblákig megtalál
tuk a jövő és menekülő lábnyomokat 
és a letöredezett kulkoricaszárakat. A 
tettesek a csantavéri út irányából, il
letve Szaibadka felől, Sándor községen 
át mehettek ki a csantavéri útra és ott 
tértek le részben összekötő dűlőutakon 
át egészen a tett színihelyéig és ugyan
csak részben kis eltéréssel menekültek 
a kukoricatáblákon keresztül Szaibad
ka felé. Mindkét 'helyszínen azt is meg
állapítottuk, hogy a bűncselekmény el
követői két-két személyből állottak, 
ezt az általunk megtalált lábnyomok 
bizonyították.«

Augusztus tizenkettedikén a modern 
inkvizíció minden eszközét, módszerét 
kipróbálták a városháza harmadik e- 
meletén. Kovácsevics Milos személye
sen vallatott. Litaht József arca egyet



len véres daganat. Haját kézzel csu- 
pálták ki. »Az arcukra most már vi
gyázzatok — mondta végül a főnök. — 
Még vár rájuk egy szerep.« Ezekben a 
napokban Bárdossy László miniszterel
nök megkapta Bajcsy-Zsilinszky Endre 
első emlékiratát: » . .. egyre világosab
ban bontakozik ki az a lehetőség, hogy 
a németek aligha nyenhetik meg a há
borút . . .« A miniszterelnök irattárba 
küldte az intézkedést nem igénylő ira
tot.

»A MAGYAR SZENT KORONA 
NEVÉBEN. . .«

Az áldozatok augusztus tizenkettedi
kén hajnalban kerültek Kovácsevics 
Milos kezébe. A Gestapo egyelőre tit
kos, de később legalizált ügynöke cio
nista pert akart csinálni az ifjúkom
munisták akciójából. Bosszantotta, hogy 
Hegedűs Ferenc és Géza Budimcöevic 
nem zsidó. Hegedűs Ferenc előkészí
tésére különös figyelmet és sok fárad
ságot szentelt. A népfedszabadító moz
galom magyar nemzetiségű résztvevő
it válogatott kegyetlenséggel vallatták, 
de az ítéletek megokolásában rendre 
enyhítették tetteik jelentőségét. A ha
lálra ítélt és november tizennyolcadi- 
kán kivégzett Lukács Istvánt az ítélet 
kihirdetése után is megbotozták a Sár
gaházban, mert nem a kémelíhárító 
kedve szerint viselkedett a tárgyaláson. 
Kovácsevics Milos 1946-ban megtartott 
népibírósági tárgyalásán beigazolódott,



hogy Hegedűs Ferenccel »elismertette, 
hogy fizettek neki a gyújtogatásért.« 
Nem meggyőződésből, pénzért vett 
részt az akcióban, a zsidók ígértek neki 
húsz pengőt, s ő úgy gondolta, köny- 
nyebb gyújtogatással pénzt keresni, 
mint munkával a harisnyagyárban. 
Ezzel a húsz pengővel a detektívfőnök 
az élet reménysugarát villantotta meg 
a félig agyonvert ember előtt. A húsz 
pengő nem mentette meg Hegedűs Fe
renc életét, de a tárgyalás fő témája, 
cinikus közbeszólásoik, gúnyos megjegy
zések tárgya lett — a halál előszobá
jában.

Augusztus tizennegyedikén, mikor 
az újság megírta, hogy ismeretlen tet
tesek gyújtogattak Szabadka határában, 
Kovácsevics Milos a maga részéről vég
zett az üggyel és Novákovits illetékes 
parancsnok átadhatta ügyészének a K. 
516/41 számú bizalmas ügyiratot »Licht 
József és társai elleni bűnügy .tárgyá
ban.« S míg a gyanútlanabb újságolva
sók az ismeretlen tettesek kilétét ta
lálgatták, a m. kir. Déli hadsereg kato
nai közigazgatási csoportparancsnoksá
gának bírósága átvehette az áldozato
kat. Tizennegyedikén délután tizenöt 
óra harmincöt perckor dr. Redgán Jó
zsef hadbíró főhadnagy, dr. vitéz Szar
ka László karpaszományos szakaszve- 
zető, jegyzőkönyvvezető társaságában, 
kiadta a parancsot. Vezessék elő az el
sőt!

Lidht József. Huszonegy éves. Laka
tossegéd. Beszél magyarul, szerbül. Is
kolai végzettsége négy polgári. Vagyon



talan. Büntetlen előéletű. Egész teste 
daganat. Sajgó sebhely. A hadbíró le
gyint és diktálja a jegyzőkönyvet: »A 
rendőrség előtt tett és előttem ismer
tetett vallomást minden kényszer nél
kül tettem, most is fenntartom azzal az 
eltéréssel, miszerint. . .« Gyorsan megy. 
Az elsőrendű vádlott kihallgatása mind
össze huszonöt perc. A következőt!

Hegedűs Ferenc. Huszonhárom éves. 
Szövősegéd. Beszél magyarul, szerbül. 
Iskolai végzettsége négy elemi. Va
gyontalan. » Rendőrség előtt tett val
lomásom, bár kényszer hatása alatt 
tettem... azonban az abban foglal
tak . . .« S következett a húsz pengő me
séje. A másodrendű vádlott kihallga
tása harminc percig tartott. A követ
kezőt !

Heisler György. Tizenhét éves. Be
szél magyarul, szerbül. Kereskedelmi 
iskolai tanuló. Vagyontalan. Kiskorú. A 
hadbírótól kapott huszonöt percet, mi
alatt elmondta, hogy előzőleg járt u- 
gyan a tanyákon, de nem kérdezőskö
dött. »Az egyik asztagot én — dikítálta 
a főhadnagy —, a másikat pedig He
gedűs Ferenc gyújtotta fe l... cselek
ményemet ... akkor a búzafedesleg nem 
fog kijutni Németországba. . .« A kö
vetkezőt !

Blum Iván. Tizenhat éves. Beszél 
németül, magyarul, szerbül. Gimnázi
umi tanuló. Kiskorú. Vagyontalan. A 
hadbíró megkönnyebbül, rövid a szö
veg : .. mert apám gyógyszertárából
kétszáz grammos üveget szereztem 
Heisler számára . . .« A következőt!



Sdhafifer Pál. Tizenhét éves. Beszél 
magyarul, szerbül, németül. Gimnázi
umi tanuló. Vagyontalan. A kihallga
tás kezdete húsz negyven. Bezáratott 
húsz ötvenkor. >*»... megértettem, fenn
tartóim ...  amit tettem, nem tudtam, 
hogy statárium alá tartozik.«

Gerson Miklós. Még nincs tizennyolc 
éves. Október harmadikén született. 
Magyarul, szerbül, németül, franciául 
beszól. Gimnáziumi tanuló. Vagyonta
lan. »A gyanúsítást megértettem, de 
nem érzem magam bűnösnek... csak 
denaturált szeszt vásároltam... Ami a 
jelentésben egyéb vallomás van, azt 
csak kényszer hatása alatt mondtam.«

Spitzer Edit. Tizenhat éves. Magya
rul, szerbül, németül beszél. Szűcsinas. 
Vagyontalan. >*•... bűnösnek... mert 
pénzt kaptam kenderkóc vásárlására... 
ha tudtam volna, mire kell... A val
lomást kényszer hatása alatt tettem.«

Huszonkét óra tíz perc. A hadbíró 
felsólhajt. No, még egy!

G.eza Budimčević. Még nincs tizen
nyolc éves. Magyarul, szerbül beszél. 
Könyvkötősegéd. Vagyontalan. »Nem 
érzem magam bűnösnek, én hazamen
tem ... Egyebet előadni nem kívánok.« 
Tíz perc.

Huszonkét óra húsz.
Másnap. Augusztus tizenöt. Délelőtt 

kiienic.
Főtárgyalás.
Elnököl Eperjesi Géza alezredes. 

Tárgyalásvezető: dr. Csűrös Elemér al



ezredes. Megállapítja, hogy a vádlotta
kat elővezették. Akiket illetékes hely
ről kijelöltek, jelen vannak. Azután el-* 
rendeli a zárt tárgyalást. Nem forog-e 
fenn a bírák valamelyikének mellőzé
se? Nem. Semmi sem forog fenn. A 
vádlottak azonosak. A bírák esküsznek. 
Üjra nyilvános tárgyalás. Megesküsz
nek a tanúk is. Majd a szaikértők. Ta
núk távoznak. A vád képviselője: Az 
elsőrendű vádlott tettét meggyőződés
ből követte el. Gyűlöli Németországot. 
Németország legyőzésétől várja, hogy a 
zsidóság helyzete Európában megja
vul . . .  Beismeri, a terv szellemi irá
nyítója volt. . .  bár a többieknek sem 
kellett nagy rábeszélés...  Elismeri: 
cionista szervezet tagja volt.

Ennyivel megelégedhetett volna a 
vád képviselője, ha aiz elsőrendű vád
lott után nem a második következik. 
Mert a másodrendű vádlott semmiféle 
cionista szervezet tagja nem volt. A 
vád képviselője Lidit Józsefhez: »Ho
gyan került kapcsolatba a másodrendű 
vádlottal?« Licht: »A másodrendű vád
lottról tudtam, hogy baloldali elv
társ . . .« Mi köze a baloldali elv társ
nak a cionizmushoz? Jegyzőkönyv: 
»Márpedig a kommunizmus és a cio
nizmus abban, hogy Németország győ
zelmét minden erővel és eszközzel meg 
kell akadályozni, nem különbözik.« A 
terjedelmes perirat hemzseg a szótól: 
cionizmus, cionizmus, cionizmus. Nem 
a vádlottak, a vádlók emlegetik. Erre 
épült a per koncepciója.



Az elsőrendű vádlottal kacsalábban 
még egy kellemetlen kérdést kellett 
tisztáznia a vád képviselőjének. A sza- 
botázBcselekmény egyik szervezőjét, 
Lackenibaoh Konsztantint hiába keres
ték Kovácsevics Milos rendőrei, de mi
vel kapcsolatait többé-kevésbé felderí
tették, a tárgyalásvezető Liohtnek sze
gezte a kérdést: »Kitől kapott Lacken- 
bach utasítást a gyújtogatásra ?« Való
színűleg cionista szervezettel kapcso
latos választ várt. »Nem ismerem La- 
ckenibaoh kapcsolatait« — mondta tö
mören az elsőrendű vádlott. »Nem?!«
— nézett a tárgyalásvezető. Licht foly
tatta: »Lackenbaahnak persze vannak 
kapcsolatai, de arról nincs tudomásom, 
hogy ez az utasítás a kommunista párt 
parancsa lett volna. . .« Licht József, 
az ifjúkommunista, nem adta fel. »Szó
val cionista?« — kérdezte a tárgyalás- 
vezető. »Tudomásom szerint. . .« —
mondta az elsőrendű vádlott. A tár
gyalásvezető ennyivel beérte. Új kér
dést tett fel.

»Adott-e a másodrendű vádlottnak 
húsz pengőt?« Liiűht határozottan: 
»Nem.« »Vezessék ed« — mondta a 
tárgyalásvezető. Bekísérik Hegedűs Fe
rencet. Heislerrel vett részt az akció
ban. Tizenegyedikén este fél nyolckor 
indultak a városból. »Kitől kapta az 
utasítást?« »iHeislertől.« (Heisler kis
korú. Tizenhét éves. Nem végzik ki.) 
»Hogyan történt?« »A harmadrendű 
vádlott meglocsolta a kócot. Akkor azt 
mondta, menjek a másik asztalhoz. O- 
damentem. ö  bedugta a kócot a kévék



közé és meggyújtotta.« »Miért vállal
kozott gyújtogatásra?« A jegyzőkönyv 
szerint: »mert húsz pengőt kapott az 
elsőrendű vádlottól, aki azt mondotta, 
hogy így sokkal jobban lehet keresni, 
mint munkával. . .«

A másodrendű vádlott a húsz pen
gő meséjével együtt a »cionista per« 
leggyengébb pontja maradt. Nem tud
ni pontosan, ki mit akart ezzel a húsz 
pengővel. A rendőrség, később a vád 
képviselője, majd a bíróság a cioniz
must kerekítette ki. Bár Hegedűs nem 
zsidó — gondolták —, de a zsidók fi
zették meg! Erkölcsi szempontból lát
szólag Hegedűs Ferenc veszített vele 
legtöbbet. Látszólag. Ugyanis a húsz 
pengő annyi bonyodalmat kavart és 
annyi időt vett igénybe a vizsgálat so
rán, hogy a kommunista kapcsolatok
ról szinte szó sem esett, noiha Licht 
határozottan állította: Hegedűssel elv
társi vonatkozásban került kapcsolat
ba. Hegedűs Ferenc árulás folytán bu
kott le, de csak augusztus tizenkettedi
kétől tizennegyedikéig állt Kovácsevics 
Milos rendelkezésére. Akkor át kellett 
adnia az illetékes parancsnok ügyészé
nek.

Két éjszaka és nem egészen három 
nap. A detektívfelügyelőnek ennyi idő 
alatt kellett áldozatába belevemi a 
húsz pengőt. De arra már nem ma
radt ideje, hogy másokba is beleverje! 
Emiatt a tárgyalás menete akadozott. 
A harmadrendű vádlott is elmondta az 
esetet. »Beszélt a másodrendű vádlot
tal arról, hogy miért gyújtogatnak?«



— kérdezte a tárgyalásvezető. »Nem 
beszéltem.« »Egy szót sem?« »Ilyen i- 
rányban nem kérdezősködött.« A har
madrendű vádlott a továbbiakban — a 
jegyzőkönyv szerint — »a zsidó fiatal
ság reménytelen helyzetéről beszélt, 
megemlítette, hogy csak Németország 
legyőzése. . .« Szembesítés a másodren
dű vádlottal. Részletek. Aprólékos rész
letek. Ismétlések. Ki tartotta a gyufát, 
kinél volt a kóc, ki gyújtotta meg a 
gyufát... Majd hirtelen: »Tud arról, 
hogy az elsőrendű vádlott a másodren
dű vádlottnak (Litiht Hegedűsnek) húsz 
pengőt fizetett?«

A tizenhét éves Heisler György má
sodpercnyi gondolkodás után: nem,
nem tud róla. TárgyaLásvezető: »Egyál
talán?« Heisler a saiját feltételezéseit 
magyarázza: »Az elsőrendű vádlottat
— jegyzőkönyv — túlságosan szegény 
embernek ismeri ahhoz, semmint 
hogy. . .« A tárgyalásvezető elrendeli
— ismét — az első- és másodrendű 
vádlott szembesítését. A húsz pengő 
ügyében! A szembesítés előtt azonban 
párbeszéd hangzik el a tárgyalásveze- 
tő és Hegedűs Ferenc között. »Tagja 
maga a kommunista pártnak?« Hege
dűs : »Nem. Azt sem tudom, mi az.« 
»Akkor miért gyújtogatott?« »Csak a 
ihúsz pengő miatt vállalkoztam . . .« Ha 
akart volna, akkor sem szabadul/hat a 
húsz pengő kísértésétől. Az első- és 
másodrendű vádlott szembesítése. Az 
elsőrendű vádlott szemébe mondja a 
másodrendű vádlottnak: semmiféle húsz 
(pengőről nem esett szó. A jegyzőkönyv:



»II. r. vádlott hallgat és csak azt han
goztatja, ismétli, hogy az I. r. vádlot
tól 20 P-t kapott és az I. r. vádlott rá
bírására, csakis azért az összegért vál
lalkozott a tettre. Félek: vádlottakhoz 
kérdést nem intéznek.«

A két vádlottról a bíróság a követ
kező jellemzést adta az ítélet megin- 
doldásában: »II. r. vádlott tagadásával 
szemben I. r. és II. r. vádlott vallomá
sai alapján vette bizonyítottnak az íté
lőbíróság azJt, hogy a II. r. vádlott 
szélsőséges kommunista volt, aki. . .« 
Mit jelent ez? A cionistaper-koncepció 
csődjét! Mert nemcsak zsidó fiatalok 
vettek részt aiz akcióban. A vészibíróság 
megállapítása ellent mondott az előké
szítő szándékának. Hegedűs Ferenc vé
giig ragaszkodott a húsz pengőhöz, de 
az illegális kapcsolatairól semmit sem 
ismert be, semmit sem mondott el. 
Magatartásának becsületességén mit 
sem változtat a húsz pengő körüli bo
nyodalom, amit a bíróság sem vett ko
molyan. A bíróság sem Lidit, sem He
gedűs számára nem talált enythítő kö
rülményt. Lidhtnél »az érett megfonto
lást és tervszerű előkészítést«, Hege
dűsnél pedig azt, »-hogy nem tanúsított 
őszinte megbánást mutató töredelmes 
beismerést«, vette súlyosbító körül
ménynek.

A hősök az utókor hálás emlékeze
tében élnék. Makulátlanok. Ez a jó 
bácskai föld ritkán termett hősöket, de 
a levegőtlen, zsibadt nyár tettre szó
lított. Nem hőstettekre, csak cselek
vésre. — Felkészületlenül, tapasztala-



tok nélikiül, hibákat vétve indultak harc
ba a fiatalok. Nem hősök, emberek 
akartak maradni az embertelenség da
gályában. Ladkenbaoh Konsztantin — 
tizennyolc éves! — akcióba szólított egy 
emJbert, akiről jóformán azt sem tud
ta, miről mi a véleménye. A detektív- 
jelentés szerint >*a jelzett tanyákon, va
lamint az országúton megejtett puhato
lózáskor megállapítottuk: a tűzeset
megtörténte előtti napon a verusicsi 
vendéglőben, a délelőtti és a délutáni 
órákban gyalog és kerékpáron több zsi
dó kinézésű fiatalember megjelent, akik 
18—20 év körül lehették, és az iránt 
érdeklődtek, hogy melyik tanyákon 
vannak még elcsépel etlen gabonaaszta- 
gok.«

Paraszti szakértelem nélkül sem ne
héz megállapítani, mi a különbség a 
szailmakazal és elcsépeletlen búzaasztag 
között. De a fiatalok a biztonság kedvé
ért külön megérdeklődték a dolgot. 
Vojnics János vendéglős, Ivkaviics Jusz
tina és Ivkovics Máiikóné, született Voj
nics Emma felvilágosították őket — és 
természetesen másnap a detektíveket 
is —, hogy »bizony erre még nagyon 
kevés helyen csépeltek, majdnem mind
egyik tanyán csépeletlenül áll, aszta- 
gokiban a gabonanemű . . .« Egyik vád
lott (Heisler György) a bíróság előtt ha
tározottan tagadta ezt az előzetes tájé
kozódást, viszont a jelentés konkrét 
személyekre hivatkozik, akikről aligha 
fel tételezhető, hogy a rendőrség szolgá
latában állottak. Akárthogy volt, ma
gasra csaptak a lángok és bevilágítot



tak az éjszakába. Világítanak most is. 
És világítani fognak mindig. A tova
tűnő évek távlatában a tiszta lelkiisme
ret mécsesévé magasztosulnak és vilá
gítva és letagadibatatlanul bizonyítják: 
az álmos Bácska fiai szembefordultak 
a hódítókkal!

Emberek voltak. Hibázhattak. A bu
kások utólagos vizsgálata mulasztáso
kat, tévedéseket derít fel: a harc első 
esztendejének kritikai értékelését már 
negyvenkettő elején elvégezte a tarto
mányi pártvezetőség túrijai tanácsko
zása, ahol megállapították, hogy Bács
ka kommunistái a kezdetben túlságosan 
bátrak, vakmerőek voltak, legtöbben 
még az illegális forradalmi mozgalom
ban nélkülözhetetlen búvóhelyekről, fe
dezékekről, bázisokról sem gondoskod
tak. Lebecsülték volna az ellenséget? 
Brindza Károly írja említett könyvé
ben, hogy a fogházi cellákban később 
terítékre kerülték ezek a dolgok, a 
kommunisták bíráló módon elemezték 
saját fogyatékosságaikat és tévedései
ket, mert ott bent a börtönök mélyén 
folytatódott a küzdelem.

»Arra a megállapításra jutottunk, 
hogy szervezetünk sok tagja még éret
len volt az illegális tevékenységre ilyen 
kivételesen nehéz körülmények között. 
Leszögeztük: senki sem tartotta be ma
radéktalanul a konspiráció előírásait. 
Nagyon megszoktuk, hogy két háború 
között az egész dolgozó nép, különösen 
pedig a kétszeresen elnyomott, kisebb
ségi földmunkások szemben álltak a 
rendszerrel s mozgalmunknak széles



tömegbázisát képezték. így nem kellett 
árulástól (tartanunk. Az 1941 után be
állt új helyzet ezen a vidéken leszűkí
tette ezt a tömegbázist és sokkal na
gyobb aktivitást követelt a kommu
nistáktól. Másrészt e vidék kommu
nistái nem ismerték az ellenséget, nem 
tudták, milyen módszerekkel és erővel 
készül a leszámolásra . . .«

Kegyetlen módszerekkel készült a 
leszámolásra. Augusztus tizenötödikén 
a szabadkai fiatalok vészbírósági tár
gyalásán csak Gerson Miklóst mentet
ték fel, aki négy nappal előbb kime
nekült Kovácsevics Milos kelepcéjéből. 
»A főtárgyaláson — olvasható a végzés 
megindoklásában — kihallgatott Ková
csevics Milos detektív-főfelügyelő és 
Temesi Ödön állam-rendőrségi detektív- 
csoportvezető olyan értelmű vallomáso
kat tettek ugyan, hogy a VI. r. vádlott 
minden kényszerhatás nélkül, önként 
tette meg a detektívjelentésben foglalt 
vallomását, mégis a bíróság a VI. r. 
vádlottal szemben a terhére rótt bűn- 
cselekményt megnyugtatóan bizonyítva 
nem látta, most a rögtönítélő eljárás 
során az I. r., valamint a III. r. vád
lottak olyan értelmű vallomást tettek, 
hogy a VI. r. vádlott a tervezett gyúj
togatásról előzetesen nem volt tudo
mással, s így nem tudhatta azt, hogy 
az általa..

Átfogóbb, hosszabb megokolás kel
lett a felmentéshez, mint az ítéletihez. 
S mekkora »tárgyilagosságra« utalnak 
a sorok! Pedig Gerson Miklós sorsa 
már megpecsételődött: november tizen



nyolcadikén felakasztották. Egyébként 
a közlemény még augusztus tizenötödi
kén sem értesült »az ismeretlen tette
sek« sorsáról. Tizenkettedikén hajnal
ban adták ki ellenük az elfogatási pa
rancsot. Tizennegyedikén délután fél 
négykor az ügyész kezébe kerültek. 
Tizenötödikén délelőtt kilenckor meg
kezdődött a rögtönítélő eljárás. A kora 
délutáni órákban a »magyar szent ko
rona nevében« ítéletet hirdettek. Az 
okmány idevonatkozó része, szó sze
rint :

» ... a vád és védelem meghallgatása
u/tán a következően
í t é l t
az 1941. augusztus hó 12-től előzetes 
letartóztatásban levő I. r. Licht Jó
zsef és
II. r. Hegedűs Ferenc vádlottakat a 

Kb<p 444. paragrafusának 2. bekezdése 
alapján és a BTK 426. paragrafusa 
alaptján kötél által végrehajtandó ha
lálbüntetésre,

III. r. Heisler György vádlottat a 
Kibp 444. paragrafusa által, a 48. pa
ragrafus 3. bekezdése és a BTK 426. 
paragrafusa alapján 12 (tizenkét) évi 
fogházra,

IV. r. Blum Iván vádlottat 7 (hét) 
évi fogházra,

V. r. Schaflfer Fái vádlottat 9 (ki
lenc) évi fogházra mint főbüntetésre és 
ezenkívül valamennyi vádlottat 10 (tíz) 
évi hivatalvesztésre és a politikai jogok 
ugyanilyen tartamú felfüggesztésére 
mint mellékbüntetésre ítéli. Az ítélőbí



róság a Kbp 306. paragrafusának utolsó 
előtti 'bekezdése alapján elrendeli, hogy 
a halálbüntetés először Hegedűs Ferenc
II. r. vádlotton és azután Lidit József
I. r. vádlotton hajtassák végre.«

A tárgyalás dokumentumkötegét a 
következő szövegek zárják: »Az ítéle
tet megerősítem, egyben az I. r. Licht 
József és a II. r. Hegedűs Ferenc el
ítéltekre kiszabott kötél által végrehaj
tandó halálbüntetést a 'Ktxp 416. parag
rafusa utolsó bekezdése értelmében 
agyonlövéssel végrehajtandó halálbün
tetésre változtatom át. Szabadka, 1941. 
augusztus hó 15-én. Novákovits altábor
nagy s. k. mint illetékes parancsnok.«

Azután: »Az illetékes parancsnok
megerősítő záradékát az elítéltek előtt 
a mai napon 14 óra 45 perckor kihir
dettem, az I. r. és II. r. elítéltekkel kö
zöltem azt, hogy a kötél által végrehaj
tandó hadálibüntetést az illetékes pa
rancsnok agyonlövés által végrehajtan
dó halálbüntetésre változtatta át, a III. 
r. és IV. r. elítéltekkel pedig közöltem 
azt is, hogy a szabadságvesztés bünte
tésük a mai nappal kezdetét vette. Sza
badka, 1941. augusztus hó 15-én. Dr. 
Csűrös Elemér s. k. hadbíró alezredes.«

És végül: »A halálos ítélet I. r. és
II. r. elítélteken a mai napon 16 óra
10 perckor végrehajtatott. Szabadka, 
1941. augusztus 15-én. Dr. Csűrös Ele
mér hadbíró alezredes.« Ne feledjük el: 
1941. augusztus tizenötödikén délután 
négy óra tíz perckor Szabadkán Licht 
József és Hegedűs Ferenc, a forradalom 
katonái, elestek népük szabadságáért.



DERMEDT CSEND BORUL 
A VÁROSRA

Augusztus derekán a VKF 2. által 
javasolt és egész Bácskára kiterjesztett 
nyílt nyomozás egyetlen célja felkutatni 
a kommunista pártnak és ,az ifjúkom
munisták szövetségének szervezeteit 
és tagjait. Többé nem esett szó cioniz
musról, csetnikekről. Ide, a hírhedtté 
vált 5/1 nyomozó alosztály kötelékébe 
vezényelték a legtapasztaltabb nyomo
zókat. Hollós Ervin közli a Rendőrség, 
csendőrség, VKF 2. című könyvében: »A 
nyomozást irányító Horkay József 
csendőr alezredes és Juhász István, a 
tönzsosztály baloldali alcsoportjának 
vezetője már korábban vitáztak a nyo
mozási taktika fölött. Horkay ugyanis 
a régi nyilvántartás alapján folytatta a 
letartóztatásokat. Juhász István viszont 
azt javasolta, hogy Üj vidéket jelöljék 
ki a nyomozás központjául, mert a 
Délvidéken tapasztalható ellenállás mö
gött minden valószínűség szerint a 
kommunista párt áll, amely területi elv 
alapján épül fe l«

Augusztus tizenharmadikán a sza
badkai városi katonai parancsnokság 
(P. 11719/1941 szám) a következő hatá
rozatot hozta: »Szabadka város külha- 
tárában 1941. augusztus 11-én éjjel két 
helyen gyújtogatás történt és négy va
gon gabona a lángok martaléka lett. A 
rendőrségi nyomozás megállapította, 
hogy szándékos gyújtogatás történt és 
a tettesek több fiatalkorú és zsidóíajú 
egyén személyében elfogattak. A tette



sek felett rögtönítélő bíróság fog ítél
kezni, hogy azonban hasonló esetek 
megismétlődését megakadályozzam, a 
helybeli zsidók közül dr. Singer Adolf 
orvos foglalkozású, Szabadka, Park ut
ca 8. szám alatti lakost túszként kije
lölöm és őrizetbe vételét elrendelem. 
Utasítom a m. kir. rendőrkülönítmény 
vezetőjét, hogy a nevezettet vegye őri
zetbe és a bácstopolyai internáló .tábor
ba haladéktalanul szállítsa be. Bittó tá
bornok.«

Még mindig a régi listák szerint 
megy a felderítés. A politikai rendőrség 
és a kémelhárító június huszonkettedi
ke után eszközölte az első letartózta
tásokat. Akkor vitték el Matko Vukovi- 
cot és Simokovich Rókust. Később elő
vigyázatossági előállítások a kormány
zó látogatása előtt. Még nem szervezet, 
hanem egyének, kommunisták és gya
núsítottak ellen megy támadás. A fia
talok árulás folytán buktak le. A 
rendőrség még itt sem akar szervezetet 
látni, hanem csak cionista mozgalmat. 
És túszokat szed... Jellemző, hogy dr. 
Singer Adolf június hetedikén autóve
zetői engedélyért folyamodott a városi 
katonai parancsnoksághoz, s azt ren
dőrségi nyomozás után (!) megkapta: 
»Tisztelettel jelentem, hogy dr. Singer 
Adolf a rendelkezésünkre álló adatok 
szerint nem szerepel a különítmény 
nyilv án tartásáéban, ellene jelenleg el já
rás nincs folyamatban.« Vagyis: azt a 
nyilvántartást, amelyben dr. Singer 
Adolf neve szerepelt, még nem vették 
elő.



Liöht Józsefet és Hegedűs Ferencet 
augusztus tizenötödikén kivégezték. Er
ről részletesen beszámol a DÉLVIDÉKI 
MAGYARSÁG. A belügyminisztérium 
utasította a megtorló hatóságokat: »El
rettentő példát kell statuálni, és az el- 
fogottakat azokban a községekben kell 
kivégezni, ahol gyújtogatási vagy más 
akciókat hajtottak végre.« A párt sza
badkai körzeti bizottsága is szigorította 
a biztonsági intézkedéseket. A mozga
lom ismertebb részvevői illegalitásba 
vonultak, de ekkor már a rendőrség is 
résen volt: dr. Singer Adolf Budapest
re menekült az elfogatási paraincs elől, 
azonban KoVácsevics Milos két detektí
vet küldött utána, akik figyelték min
den lépését, feljegyezték érintkezéseit 
és a kellő pillanatban letartóztatták. A 
dráma azonban nem ezekkel a titkos- 
rendőri ügyeskedésekkel kezdődött, ha
nem azzal, hogy Topolyán, augusztus 
húszadikán, egy közönséges utcai rend
őr, egy polgár bestúgására elfogta és a 
községiházára kísérte a párt helyi bi
zottságának futárát, négyszáz darab il
legális rapirattai.

Brindza Károly könyvéből megtud
ható, mi történít azután, hogyan foly
tak a kihallgatások, Hollósi Ervin pe
dig magyarországi okmányok alapján 
megállapítja, hogy innen »kétfelé futot
tak a szálak: Szabadkára és Üjvidékre.« 
A nyomozati jelentésből (mintegy het
ven gépelt oldal) pedig kitűnik, mi 
mindent tudott meg az ellenség augusz
tus utolsó hetében a mozgalomról, a 
mozgalom vezetőiről és különösen Ma-



yer Ottmáiról, akinek nem csekély sze
repe volt az észak ̂ bácskai pártszerve
zetek helyreállításában. Mayer Ottmár 
június tizedikén Topolyán volt: » .. ek
kor feleségét a szobából kiküldte, mire 
Mayer elkezdett beszélni. Mayer beszé
dében hangoztatta, hogy azért hívta 
őket mint régi kommunista érzelmű 
embereket össze, hogy megbeszéljék a 
topolyai kommunista pártszervezet 
megalakításával kapcsolatos tennivaló
kat.« »Mayer azután hangoztatta, hogy 
minden bizottsági tagnak sejtet kell 
alakítani, minden sejtbe legfeljebb há
rom ember tartozzon, hogy minél ke
vesebbet tudjanak egymásról.«

Augusztus tizenegyedikén a nyomo
zati jelentés szerint: »Elment ( ...)  la
kására, ahol ott találta Mayer Ottmárt 
és egy szürkeruhás fiatalembert 
(Grósz László), aki nem mutatkozott be 
neki...  Ekkor Mayer és a szürkeruhás 
fiatalember kifogásolták, hogy miért 
nincsen Topolyán egy erősebb és egy
ségesebb kommunista szervezet. Mayer 
hivatkozott arra, hogy Szerbiában és 
Montenegróban harcok vannak... Ez 
után felolvasták az általa előző napon 
Szabadkáról Topolyára hozott kommu
nista ropiratok egyik példányát. Mayer 
felolvasta Leninnek 1905-ben írt, ban
daharcokról szóló, magyar nyelvre for
dított utasítását. Ebben az utasításban 
fegyverek felkutatásáról és azok meg
szerzéséről volt szó, valamint arról, 
hogy a bandák ne várjanak parancsot, 
hanem mindig önállóan tegyenek meg 
mindent, amit jónak látnak. . .« »Mayer



akkor még a szabotázsok végrehajtásá
ra adott -utasításokat. Hangoztatta, hogy 
lehetőleg a nagyobb gabonaasztagokat 
kell felgyújtani, továbbá, ha vannak a 
környéken katonai lőszerraktárak, azo
kat fel kell robbantani.«

A vallomásokban helymeghatározá
sok, személyleírások vannak: »Eltávo
zás előtt Mayer közölte vele, hogy mint 
kinevezett ifutár vasárnap reggel men
jen be Szabadkára és a Párhuzamos út, 
valamint a Palicsi út találkozásánál ki
lenc órakor egy nő fogja várni. . .« »A 
nő szőke hajú, közepes magasságú, kö
rülbelül huszonhárom éves volt, nevét 
nem tudja, mivel az nem mutatkozott 
be neki. . .« » . .. amikor a vonatról le
szállt, Mayerrail találkozott. Mayer ek
kor közölte vele, hogy még úgyis ko
rán van, majd elvezeti egy helyre, il
letve egy lakásba. Csak később tudta 
meg, hogy Szabó Géza, a Híd szer
kesztője lakására mentek.« Akinek van 
némi sejtelme a kémellhárító és csend- 
őrség módszereiről, elképzelheti, micso
da haijsza indult Mayer Ottmár után.

A partizánosztagok körzeti parancs
noksága, amelynek tagjai — Grósz 
László, Géza Tikvicki, Mayer Ottmár, 
Josip Merković — illegalitásba vonul
tak, folytatta a munkát, erősebb, szer
vezetileg egységesebb csoportokat hozott 
létre, s okulva a fiatalok kudarcán, fo
kozta az elővigyázatosságot. Mégis eb
ben az időszakban — szeptember ki
lencedikén — végzetes csapás érte a 
szabadkai mozgalmat. Mayer Ottmárt, 
a partizánosztagok körzeti parancsno



kát illegális találkozásra hívták a Pa
licsi útra az egyik villamosmegállóhoz. 
A kerületi pártvezetőség tagjai figyel
meztették, ne menjen el, de ő hajtha
tatlan maradt, mert bízott az emberek
ben. Kelepcébe csalták. Másnap ő is 
Topolyán vodt, a rémségek házában. 
Tizenkettedikén lebukott Rácz Magda 
is, »a szőke hajú, közepes magasságú, 
körülbelül huszonhárom éves nő.«

Szeptember huszonötödikén a fog
lyokat átszállították Szabadkára, a 
Sárgaházba. Idehozták a topolyai gyűj
tőtáborból Matko Vukoviéot és min
denkit, aki gyanús volt. Kovácsevics 
Milos jelt adott Budapestre, most már 
fogják el dr. Singer Adolfot. »Most 
nagy kommunistát fogtam e l. . .« — 
dicsekedett dr. Rafajlović szabadkai 
polgárnak a mindenható detektívfel
ügyelő. Egy éjszakán át a városháza 
harmadik emeletén kínozta a foglyot, 
s reggel törött oldalbordákkal átszállí- 
tatta a Sárgaházba. Megtudta az ugyan
csak Budapesten tartózkodó Wohl Lola 
címét és telefonszámát, őt is tőrbe csal
ta...  A városra dermedt csend borult, 
a borzalmak házának lakói szaporod
tak. Egy rendőrségi tájékoztató szerint 
december kilencedikéig Szabadkán 343 
személyt tartóztattak le.

Október ötödikén Űjvidéken a 
csendőrséggel vívott tűzharcban elesett 
Radivoje Cirpanov, a tartományi párt- 
vezetőség tagja, aki a szabadkai kör
zeti bizottsággal is tartotta a kapcso
latot. A vele levő Gordana Ivačković 
élve került a nyomozók kezébe. Az Ar-



mijáiban a kínzások hatására beismerő 
vallomást tett, feltárta a kerületi bi
zottságokat, kapcsolatokat, neveket, cí
meket, találkozók tömegét árulta el. 
Maga Juhász István, a törzsosztály bal
oldali alcsoportjának főnöke foglalko
zott vele, aki aiz információkat megosz
totta a Gestapóval és az usztasákkal. 
Olyam adatokat közölt a szervezetek 
felépítéséről, egymásba fonódó láncola
táról, amelyek alaípot adtak a letartóz
tatottak újabb és újabb vallatására, 
újabb és újabb személyek letartózta
tására. A borzalmak szabadkai házá
ban, amelynek hiteles történetét ez idá
ig nem írták meg, meg-megújuló hul
lámban és középkori eszközökkel foly
tak a vallatások.

Mit tudott erről a szabadkai polgár? 
Az újságok hallgattak. Vagy ha írtak, 
olyanokat írtak, mint a DÉLVIDÉKI 
MAGYARSÁG novemlber hatodikán a 
Hogyan dolgoznak a kommunisták cí
mű cikkéiben, amelyben megállapítja: 
»A vezetők nyolcvan százaléka zsidó 
és annak, aki a kommunistákat felje
lenti, nem kell attól félnie, hogy meg
gyilkolják. A terrorizálástól sem kell 
tehát senkinek félnie, aki szabadulni 
akar a kommunisták közül, ha akara
ta ellenére kényszenítették oda. Nem 
kell félniök a kommunista fenyegeté
sektől sem, mert azok sokkal gyáváb
bak, hogy végre is merjék hajtani.« 
Nem kellett félniök a szabadkai polgá
roknak, mégis ki kellett találni szá
mukra valami izgalmasat, ami eltereli



Lazar Nešić, a párt szabadkai 
bizottságának politikai titkára



Aki nem került a bíróság elé: 
Matko Vuković



Simokovich Rókus búcsúlevele



Mayer Ottmár, az észak-bácskai 
partizánosztagok parancsnoka 

(érettségi kép)



a figyelmüket a borzalmak házával 
kapcsolatos suttogásokról.

Ez pedig október huszonegyedikén 
kezdődött, amikor a DÉLVIDÉKI MA
GYARSÁG {feltűnően nagy betűvel kö- 
költe: »Agyonlőttek egy jód öltözött 
férfit Horgos közelében.« Hatalmas 
cím. Információ alig. A hullát a nem
zetközi út mentén fedezték fél a járó
kelők. Másnap: »először felakasztották, 
azután kétszer fejbe lőtték a horgosi 
gyilkosság ismeretlen áldozatát.« Tes
sék, polgárok, ilyet még nem pipálta
tok! Riporterek a helyszínen. »Mintha 
valaki tudatosan eltávolított volna min
den nyomot.« Mert az újságíróknak 
(nemcsak nekik) alkalmuk volt a hely
színen megnézni az áldozatot. A száz- 
kilencvenhetes kilométerkőnél. »Ki ez 
az ember?« — kérdezte a riporter egy 
nézelődőtől. »Nem tudom, de nagyon 
gyűlölhette a gyilkos« — mondta a ri
portalany.

A boncolásnál bonyodalmak. Megál
lapították: nem lövés, fulladás okozta 
a halált! Fulladás? Hogyan? ÁmuDt az 
olvasó. A gyilkosok ezzel a lehetőség
gel aligha számoltak. De még mindig 
nem állították le a szenzációt. Minél 
kegyetlenebb gyilkosság — gondolták 
—, annál nagyobb hatás. Hanem a bon
colás szakértői még tovább mentek: 
nemcsak a fulladást, hanem azt is meg
állapították, hogy a gyilkosság nem 
Horgoson történt. Nem Horgoson? Ha
nem hol? És ekkor a dráma túlnőtte a 
rendezők elképzelését. Nem maradha
tott el az áldozat azonosítása. Az áldó-



zat pedig: »Turanov Lázár volt szabad
kai rendőrkapitány«. Az újság meg
örült. »Turanov Lázár a horgosi or
szágút titokzatos halottja! Turanov 
1919-től a rendőrség politikai osztályát 
vezette. Olyanok tették el láb alól, 
akik nagyon féltek a leleplezéstől. . .«

Kik és milyen leleplezéstől? Az új
ság derűlátó, nyugtatgatja a közönsé
get, nem kell félni, a rendőrség nyo
mon van. Dr. tarnói Buócz Béla rend
őrkapitány-helyettes személyesen veze
ti a_nyomozást. De nem nagyon kedve
li á~sajtó kíváncsi munkatársait. Szűk
szavú. Az újság viszont holnap is meg
jelenik. Október huszonegyedikén: 
»Zsineggel fojtották meg Turanovot!« 
A gyilkossági kellék felderítése újra 
időszerűvé tette a helyszín kérdését. 
Dr. tarnói Buócz »a nyomozás eredmé
nyei alapján« homályos utalással pró
bálkozik: valószínűleg az utcán tör
tént ... Az újságírók megállapítják: a 
szóban forgó utca éjszaka megvilágí
tott, este tizenegyig forgalmas. Nem 
hitték el a mesét. »Nem az utcán gyil
kolták meg Turanovot, elcsalták vala
hová .. .  Nagy okuk volt arra, hogy el
némítsák !«

Egyéb közlemények: »Kommunista- 
ellenes kiállítás Budapesten. Vörös, 
vérszívó kínzóeszközök a közönség 
előtt. Utazás féláron.« Vezércikk. »Mi
ért van szüksége hitre a munkásnak? 
A békesség miatt. . .« A Turanov^ügy- 
ben végképp összekeveredett minden. A 
rendőrség az utcára tervezte a gyilkos
ságot. A sajtó átírta a szövegkönyvet.



A rendőrség visszakozást parancsolt. 
Másról kell írni. Kinek volt érdeke 
elnémítani Turanovot? Ez a kérdés! 
Ki másnak leshetett érdeke, ha nem a 
kommunistáknak? ... Turanov tősgyö
keres szabadkai, s mint a rendőrség po
litikai osztályának volt vezetője, hiva
talból foglalkozott a kommunisták
kal ... Október huszonötödikén: >̂ Pén- 
teken eltemették Turanov Lázárt a 
szabadkai szerb temetőben. A város 
fölcsigázott érdeklődéssel várja a nyo
mozás eredményeit. Remény van arra, 
hogy hamarosan sikerül leleplezni a 
titokzatos bűnszövetkezet tagjait.«

Október huszonhatodikén: »Ma egy 
hete lakása közelében meggyilkolták 
Turanov Lázár volt rendőrkapitányt«. 
Tehát nem csalták el sehová? Részle
tek : » . .. német hadifogságból, Buda
pesten és Szegeden át érkezett Szabad
kára, még aznap felment a városházá
ra, ahol elintézni való ügyei voltak. . .« 
Majd: »A nyomozás az első perctől fog
va a legnagyobb eréllyel folyik. Ter
mészetesen a bűncselekmény lenyomo- 
zása sok időt vesz igénybe. A rendőr
ség kéri a közvéleményt, ne üljön fel 
mindenféle híreszteléseknek, várja meg 
nyugodtan a nyomozás eredményeit.« 
Október harmincadikán: »Jelentkeztek 
az első szemtanúk, akik látták Turanov 
rendőrkapitányt hazafelé menet a 
Damjanich utcában. A gyilkosság csak
nem a lakása előtt történt.«

(Részletek: »Elöl ment Turanov, mö
götte nyúlánk férfi, s kettőjüket lassú 
tempóban követte egy autó... A rend



őrség felhívja a lakosságot, aki vala
mit; tud az ügyről, azonnal jelentse. Tu- 
ranov pénteken este fél hétig volt a 
városiházán. Szombaton délelőtt szin
tén. Délután fél ötkor ismét. Onnan es
te kilenc órakor távozott. Később a 
városházán nagy meglepetéssel vették 
tudomásul, hogy nem ment haza.« No
vember elsején jelent meg az utolsó 
közlemény. Akkor a szenzációt kipa
rancsolták az újságokból. Csak 1946- 
ban bizonyosodott be, hogy Lazar Tu- 
ranov nem egyedül, sem idézésre, ha
nem egy polgári ruhás detektív kísére
tében hagyta el utoljára a lakását és a 
városháza harmadik emeletén Ková- 
csevics Milos vette át a foglyot. »Vele 
majd én foglalkozom« — mondta. 
Hoílósi detektív bevallotta: a kémelhá
rító egyik tisztje és a detektív-főtfel- 
ügyelő meg akarták ijeszteni Turano- 
vot, a falba kampós szöget vertek és 
felakasztották, néhány másodpercig ma
gára hagyták, de mikor visszatértek, 
már nem élt. Éjszaka a kémelhárító 
tehergépkocsiján Horgos közelébe szál
lították a holttestet, s a nemzetközi út 
mentén az árokba dobták. Másnap a 
bűnügyi rendőrséggel egyszerűen »fel
fedeztették« a »titokzatos« gyilkosságot.

Harminc év múltán, a felderített té
nyek ismeretében, a szokatlanul terje
delmes sajtóközlemények megtervezett 
és irányított szenzáció hatását keltik. 
Bár az újságírók nem dicsekedhettek a 
rendőrségi hírforrások megíközelíthető- 
ségével, de a hasábokon életre keltett 
esemény minden váratlan fordulata,



»hirtelen befejezése, és nem utolsósorban 
az okozati kérdések megfogalmazása és 
tálalása rendőrségi társszerzők közre
működésére enged következtetni. Min
den váratlan fordulat után, a figyelem- 
koncentráció pillanataiban, ismétlődött 
a kérdés: kinek állt érdekében meg
gyilkolni a volt rendőrfőnököt? És 
amikor november elsején a Sárgaház
ban tárgytalanná vált a kérdés, az új
ság is elhallgatott. A dolog kellemet
lenné vélt, a fejlemények felzaklatták 
a jómódú polgárság nyugalmát, de bi
zonyos ideig a sajtólárma mégis elte
relte a figyelmet a SárgaMzban elő
készített még véresebb eseményekről.

NOVEMBER TIZENÖTÖDIKE

Szabadka történetének legvéresebb 
politikai pőre 1941. november tizenötö
dikén kezdődött. A magyar királyi hon
véd vezérkar főnökének bírósága mint 
rögtöniítélő bíróság (huszonnégy halálos 
ítéletet hozott. Az eseménnyel legátfo- 
góbban Lukács Gyula idestova negyed
századdal ezelőtt megjelent könyve (A 
Sárgaháztól a csendes Donig. Híd-köny- 
vek sorozat, készült »a Jugoszláv Szö
vetségi Népköztársaság első ötéves ter
vének második évében, 2500 példány
ban«) foglalkozik: a szerző a meglán
colt vádlottak padján ült a Sárgaház 
pokla után. Műve pótolhatatlan kordo
kumentum. Sorait olvasva, ennyi év
tized után is, a rettenetes élmény ha
tása kísért. Most azonban a H. 7/1941



számú okmány száraz mondatait idéz
zük.

A tárgyalást a törvényszék régi épü
letében, a nyilvánosság kizárásával 
tartották. Az épületet csendőrségi és 
katonai kordon övezte. Szuronyok. Re
ménytelen szürke köd ereszkedett a 
városra. A tetőkön hófoltok. A bíró
ság: Dittróy Ödön alezredes, elnök, dr. 
Tarda Károly (hadbíró főhadnagy, tár
gyalásvezető, Jankó László karpasza- 
mányos őrmester, jegyzőkönyvvezető. A 
vád képviselője a nyilas éra vésztör
vényszékének későbbi elnöke, dr. Do- 
minich Vilmos hadbíró százados. Hon
védségi védnök: dr. Gruiber György 
ügyvéd, dr. nemes Nehéz Posony József 
ügyvéd. A vádlottakat a Sárgaházból 
megláncolva, Botond típusú, zárt csend
őrségi gépkocsin szállították a törvény
szék épületébe.

A vádlottak névsora: 1. MAYER
OTTMÁR, harmincéves, vagyontalan 
hírlapíró (nemzetisége nincs feltüntet
ve), 2. KORNSTEIN ÖDÖN, harminc
egy éves, vagyontalan, zsidó nemzeti
ségű textilmunkás, 3. DR. SINGER 
ADOLF, negyvennégy éves, zsidó nem
zetiségű, 30 000 pengő vagyonnal ren
delkező orvos, 4. LACKENBACH 
KONSZTANTIN, tizennyolc éves, zsi
dó nemzetiségű, vagyontalan keres
kedősegéd, 5. RÁCZ MAGDA, hu
szonnyolc éves, vagyontalan tiszt
viselő (nemzetisége nincs feltüntet
ve), 6. WOHL LOLA, huszonhét é- 
ves, zsidó nemzetiségű, vagyontalan 
tisztviselő, 7. DR. MAYER KÁLMÁN,



harmincéves, zsidó nemzetiségű, va
gyontalan jogász, 8. MAYER MIKLÖS, 
huszonöt éves, zsidó nemzetiségű, va
gyontalan sütőmunkás. 9. BALOGH FE
RENC, harmincéves, zsidó nemzeti
ségű, vagyontalan magántisztviselő, 10. 
SCHWALB MIKLÓS, harminchat éves, 
zsidó nemzetiségű, vagyontalan tisztvi
selő, 11. RAKICS DEMETER (Dmitar 
Rákié), huszonöt éves, szerb nemzetisé
gű, vagyontalan vasúti forgalmi tiszt,
12. GERSON MIKLÖS, tizennyolc éves, 
zsidó nemzetiségű, vagyontalan gimná
ziumi tanuló, 13. PERL GELLÉR, 
huszonkét éves, zsidó nemzetiségű, va
gyontalan orvostanhallgató, 14. VASZI- 
LYEV LÁZÁR (Lazar Vasiljev), hu
szonegy éves, szerb nemzetiségű, 3000 
pengő vagyonnal rendelkező vaseszter
gályos, 15. BABIJÁNOVICS GÉZA (Gé
za Babijanovic), huszonnyolc éves, hor
vát nemzetiségű, vagyontalan munkás,
16. SZUTUROVICS ANTAL (Antun 
Suturovic), huszonhárom éves, horvát 
nemzetiségű, vagyontalan mázolósegéd,
17. SIMOKOVICH RÓKUS, harmincöt 
éves, horvát nemzetiségű (!), vagyonta
lan könyvkötő, 18. LUKÁCS ISTVÁN, 
harmincegy éves, vagyontalan kereske
delmi alkalmazott (nemzetisége nincs 
feltüntetve), 19. LUKÁCS GYULA, har
mincnégy éves, vagyontalan vasúti al
kalmazott (nemzetisége nincs feltüntet
ve), 20. TIKVICZKI ELEMÉR, húsz
éves, vagyontalan gimnáziumi tanuló 
(nemzetisége nincs feltüntetve), 21. 
TIKVICZKI SIMON (Sirne Tikvieki), 
huszonegy éves, horvát nemzetiségű,



vagyontalan gimnáziumi tanuló, 22. BA- 
SICS LÁZÁR (Lazar Bašić), huszon
kilenc éves, horvát nemzetiségű, va
gyontalan vasesztergályos, 23. NÉMETH 
JÖZSEF, huszonhárom éves, vagyonta
lan ékszerészsegéd (nemzetisége nincs 
feltüntetve) és 24. SZABÓ GÉZA, hu
szonnégy éves, vagyontalan asztalosse
géd (nemzetisége nincs feltüntetve).

«-A m. kir. honvéd vezérkar főnö
kének bírósága mint rögtönítélő bíró
ság „A Magyar Szent Korona” nevében 
az 1930 II. t. c. 59. 1. paragrafusának 4. 
pontja és egyesek ellen a 60. és a 62. 
paragrafus szerint minősülő hűtlenség 
miatt bűnösnek találta a vádlottakat. A 
hűtlenséget azáltal követték el, hogy: 

a délvidéki kommunista szervezke
dés során, mint a szabadkai kommu
nista párt kerületi, egyben helyi bizott
ságainak résben vezetői, részben pedig 
a párt alsóbb tagozatának „tanulók és 
szimpatizálok1* elnevezésű csoportjainak 
tagjai, 1941. július hó elejétől folytató
lag abból a célból, hogy háború idején 
az ellenségnek előny, a magyar és szö
vetséges haderőnek hátrány okoztassék, 

szabotázscselekmények jeléül gyúj
togatás, vasúti sínfelszedés és megron
gálás, vonatok összeütköztetése, élelmi
szerkészletek megsemmisítése elköveté
sére, továbbá az orosz ejtőernyősök le
szállás esetén támogatására, kötszerrel, 
gyógyszerrel, polgári ruhával, fegyver
rel való ellátására szövetkeztek, (továb
biakban rohamcsapatok alakítására szó
ban és rapiratok útján felhívásokat ad
tak és a sejtvezetők a sejtek tagjait



ugyanerre utasították, a pártsejteknek 
kiadott utasításokban foglalt feladatok 
végrehajtásaképpen kisébb-nagyobb lét
számú rohamcsapatokat szerveztek, 
hogy forradalmi megmozdulás -esetén 
középületek, hatóságok, fegyveres erő 
kötelékeinek megrohanása, lefegyverzé
se és átvétele késedelem nélkül megtör
ténhessék, ennek kapcsán pártcélokra 
jelentős pénzösszegeket juttattak, mely
ből a fenti célra röpiratokat állítottak 
elő, e röpiratokat megsokszorosították, 
terjesztették, valamint a letartóztatás
ban levő párttagok családtagjait segí
tették, nemkülönben a kiadott utasítá
sok végrehajtásaképpen Gerson, Perl, 
Németh, Szuturovics és Tikviczki Si
mon vádlottak Szalbadka környékén 
búzaasztagok felgyújtását megkísérel
ték, Vasilyev XIV. r. vádlott a folyó év 
augusztus 11-én a békovai út mentén 
levő zabasztagot felgyújtotta, továbbá 
azáltal követtek el, hogy a párt céljai
ra a pártutasításnak megfelelően a vád
lottak rádiót, fegyvereket, töltényeket 
szereztek, nagyobb mennyiségű kötszer, 
gyógyszer és ruhanemű anyagot hal
moztak fel az orosz ejtőernyősök részé
re, végül a szabotázscselekmények ered
ményes elkövetése és a szovjet ejtőer
nyősök harci feladatai támogatása és 
megkönnyítése oéíjából Mayer Ottmár, 
Komstein Ödön, Lajckeribadh Konsztan- 
tin, Balogh Ferenc, Schwalib Miklós, 
Gerson Miklós, Lukács István, Lukács 
Gyula, Tikviczki Simon és Németh Jó
zsef vádlottak a felsőbb helyről ka
pott pártutasítások értelmében Szabad



ka területén katonai vonatkozású fel
derítést végeztek és ennek eredményé
hez képest megtudott és katonai titkot 
képező adatokat a felsőbb pártvezető
ségnek tudomására hozták

és ezért
VALAMENNYI VÁDLOTTAT KÖ
TÉL ÁLTAL VÉGREHAJTANDÓ
HALÁLBÜNTETÉSRE mint fő,
továbbá 10 (tíz) évi hivatalvesztés

re és politikai jogaik gyakorlásának u- 
gyanilyen tartamú felfüggesztésére, a 
magyar—szerb határsávból — illetősé
gi helyüket kivéve — kitiltásra mint 
m ellékibünt e tésre

í t é l  L «
»A haditörvényszék a vádlottak be

ismerése, a főtárgyalásan kihallgatott 
Kovácsevics Milos, dr. Streliczky Dé
nes, Kunszabó György, Lovász Ferenc, 
Horváth József, Sűhechter Salamon, 
Schreirer Márton, Pricsics Béla tanúk 
vallomása, a rendelkezésre álló bűnje
lek és tárgyiratok, a meghallgatott or
vosszakértő és katonai szakértő véle
ménye, valamint a Hb 1333/1941 ésaHb 
1333/1941-R számú bűniratok alapján a 
rendelkező részben írt tényállást vette 
beigazoltnak.

A rendelkező részben írt tényállás
hoz az alábbiakat fűzi az ítélőbíróság 
kiegészítésül.

A Hb 1333/1941-V számú és ezzel 
kapcsolatos bűnügyedből folyó hivata
los tudomás szerint a jugoszláviai kom
munista központ által 1940. év végén



Tyirtpanov (Radivoje Ćirpanov) közpon
ti kiküldött révén Szabadkán is meg
szerveztetett a kommunista helyi bi
zottság (a továbbiakban HB), mely 
egyben kerületi bizottságként is mű
ködött. A HB tagjai a jelenleg szökés
ben levő Grósz László, Tikvicki Géza 
(Géza Tikvicki) és Merkovics József 
(Josip Merković), továbbá Mayer Ott
már és Wohl “Lola voltak, akik mellett 
szellemi irányítóként és anyagi támo
gatóként dr. Singer Adolf működött. 
Mayer Ottmár a kerületi bizottság fel
adatainak megfelelően vidéki vonalon 
való szervezést végzett és működése ki
terjedt Topolya, Zenta, Csantavér, Ada 
és más kisebb községekre. Wohl Lola, 
Rácz Magdával együtt a sajtószolgála
tot, pénztári teendőket és női vonalon 
való szervezést irányította. Az egyes 
HB-(tagok egyenként úgynevezett párt
sejtet alakítottak tanult kommunisták
ból: inden pártsejtnek ezenfelül köte
lessége volt tanulócsoportokat szervezni, 
ott oktatást tartani, a jövőbeli felada
tokra a sejt itagjait kiképezni, a tanuló- 
csoportok tagjait viszont utánpótlás
ként a „szimpatizálók** közül kapcsolta 
be a kommunista sejtrendszerbe. Az 
általános pártutasítások értelmében a 
tanulócsoportokban már ismertetés 
tárgyát képezték a szabotázscselekmé
nyekre felihívást tartalmazó röpiratok 
(Lenin-levél), továbbá rohamcsapatok 
szervezésére mutató partizánröpirat, a- 
melyeket a belgrádi kommunista köz
pont bocsátott a párt rendelkezésére. 
A most körvonalazott sejtrendszeren



belül az egyes vádlottak a következő 
tevékenységet végezték, előrebocsátván 
azt, hogy az orosz ejtőernyősök támo
gatására tervbe vétetett ápolói tanfo
lyam rendezése, ápolónők nevelése, 
kötszerek, gyógyszerek, polgári ruhák 
gyűjtése és forradalmi megmozdulás e- 
setére rohamosztagok szervezése, mely
re vonatkozó utasítást a pártfegyelem 
alapján a pártvezetőség lépcsőzetesen 
alárendelt csoportoknak és 'hozzájuk 
kapcsolt egyedeknek közvetített.

Mayer Ottrnár I. r. vádlott az úgy
nevezett Vörös Segély csoport megszer
vezésére Rácz Magdának, Vasilyev Lá
zárnak (Lazar Vasiljev) és Szuturovics 
Antalnak (Antun Suturović) utasítást 
adott, továbbá utasítást adott szervez
kedésre egyes csantavéri lakosoknak is, 
orosz ejtőernyősök részére élelmiszer, 
ruha, kötszerek gyűjtésére, többek kö
zött Wohl Lola, Szuturovics Antal és 
a néhai Bakos Kálmán adai lakosnak 
1941. július havában harci csoportok 
megszervezésére, vasúti sínek megron
gálására és más szabotázscselekmé
nyek végrehajtására, melyet az utóbbi 
végre is hajtott. Ezenkívül Peics Pál
nak vasutascsoport megszervezésére, 
Németh Győzőnek és Márton Dezsőnek 
tanulócsoport megszervezésére, vala
mint Szuturovics Antalnak, Kornstein 
Ödönnek a volt jugoszláv, de a magyar 
állam által átvett detektívek kilétének 
felderítésére és katonai felderítésre u- 
gyancsak utasítást adott nekik. 1941. 
augusztus hóban Tikvicki Géza (Géza 
Tikvicki) és Merkovics József (Josip



Merković) a megtörtént gyújtogatásról 
jelentést tettek, több kommunista és 
forradalmi könyv lefordítását eszközöl
te Wdhl Lolával és dr. Singer Adolffal, 
röpiratok terjesztését végezte és a párt
tól jelentős havi díjazásban részesült.

Kornstein Ödön II. r. vádlott július 
havában a mozgalomba beszervezte Ba
logh Ferenc, Lukács István, Mayer 
Miklós, dr. Mayer Kálmán és Schwalb 
Miklós vádlottakat, ezeket további 
szervezésre utasította, továbbá orosz 
ejtőernyős csapatok leszállásával kap
csolatban ezek által végrehajtandó 
rombolócselekmények elősegítésére is 
utasítást adott a nevezetteknek, majd 
Mayer Miklóst rohamosztag szervezé
sével megbízta, annak feladataira ki
oktatta, továbbá az említett vádlotta
kat az összes fegyveres alakulatok, lak
tanyák felderítésével, fegyverek beszer
zésével megbízta, egyben utasította ő- 
ket, ugyanezen utasításokat a sejt tag
jaihoz közvetítsék. Utasítást adott to
vábbá gabonaraktárak, lőszerraktárak 
felderítésére. Simokovidi Rókusné ál
tal Újvidékről hozott kommunista saj
tótermékeket az ő lakására vitte és 
szétosztotta, Wohl Lolának beszámolt 
a roham osztag megszervezéséről, Ma* 
y.er Miklós rohaimasztag-vezetőnek uta
sítást adott gabonaasztagok felgyújtá
sára, többektől Vörös Segélyre pénzt 
gyűjtött.

Dr. Singer Adolf III. r. vádlott kom
munista sajtótermékeket fordított, Ma
yer Ottmár megbízására Rácz Magdát 
és Wohl Lolát kommunista oktatásban



részesítette, Rácz Magdának elsősegély- 
nyújtásra vonatkozó segédletet adott, 
hogy annak segítségével a Rácz Magda 
által létrehozott és dr. Heymann Jolán 
által vezetett ápolónői tanfolyam fel
készüljön arra az eshetőségre, ha az 
orosz ejtőernyősök jönnek, írógépet 
szerzett a röpiratok sokszor ásítására, 
az orosz ejtőernyősök részére a rendel
kező részben írt nagy mennyiségű köt
szert, gyógyszert beszerezte és a kom
munista mozgalom céljaira mintegy 
700 pengőt adott.

Lackenbaoh Konsztantin IV. r. vád
lott a mozgalomba beszervezte Blum 
Ivánt, Szuturovics Antalt, a kommu
nista ifjúsági vonalon a HB vezető 
tagja volt, sejtjében oktatást tartott és 
a sejt tagjait felhívta az orosz ejtőer
nyősök számára ruha- és gyógyszer- 
gyűjtésre, a beszerzett anyagokat to
vábbította, Zécsevics Gyulát (Julije Ze- 
čević), Jelics Dusánt (Dusán Jelié) 
fegyver és kézigránát beszerzésére uta
sította, Blum Ivánnal megállapításokat 
végeztek, hol lehet eredményesen gyúj
togatni, Gerson Miklóst utasította fegy
verbeszerzésre és harci tized megszer
vezésére és a Ijenin-levél átadása u- 
tán fegyverraktárak, hadianyag, szabo
tázscselekmények végrehajtására és 
(fegyveres alakulatok létszámának meg
állapítására, a gyújtogatáshoz szüksé
ges anyagok beszerzésére, e célból Ger- 
sonnak 10 pengőt, Spitzer Editnek 3 
pengőt adott benzin és kenderkóc vá
sárlására, Gerson Rácz Ferencet gyúj
togatásra utasította, ilyet meg is ki-



séreltek, népsegélyt gyűjtött, erre töb
beknek utasítást adott és a hozzákap
csolt párttagoknak megállapításait, így 
Gerson felderítésének eredményét a 
ipártfelsőbbségnek jelentette, szökésben 
léte alatt „Éljen a Szavjetúnió“, „Igaz
ságot a népnek“ c. feliratokat festettek 
Újvidék egyes házaira.

Rácz Magda V. r. vádlott dr. Hey- 
mann Jolánt utasította az ápolónői tan
folyam vezetésére, egyeseket az orosz 
hatalom megvalósulása esetére gyors
írásra tanított, minit ideiglenes KB-,tag 
többeket népsegjély gyűjtésére utasított, 
az orosz ejtőernyősök részére kötsze
reket, gyógyszereket gyűjtött, ugyan e 
célból polgári ruihák gyűjtésére töb
beknek utasítást adott, röpiratokat ter
jesztett és mozgalmi tevékenységéről a 
felsőbbségnek jelentést itett, erről dr. 
Singert is augusztus hóban tájékoztatta.

Wohl Lola VI. r. vádlott mint HB 
vezető ápolónő tanifolyamot tartott, 
röpiratokat terjesztett, szabotázscselek
ményekre és katonai felderítésre, har
ci csoportok szervezésére, valamint ta
nulócsoport szervezésére utasítást a- 
dott, végül felhívta az egyes sejttago- 
kat a volt jugoszláv detektívek erősza
kos úton való eltávolítására.

Dr. Mayer Kálmán VII. r. vádlott 
mint Kornstein Ödön harci csoportjá
nak tagja, az erre való szövetkezésen 
kívül a mozgalom céljaira anyagi tá
mogatóként többeket beszervezett és 
prapagandacéllal rádióhíreket jegyzett, 
végül vállalkozott katonai felderítésre



a már ismeirt célok támogatása érde
kében.

Mayer Miklós VIII. r. vádlott mint 
rohamosztag-vezető és szervező harci 
csoportjába többeket beszervezett, eze
ket kioktatván teendőikre, fegyverek 
beszerzésére utasította, másakat polgá
ri rulha beszerzésére hívott fel és moz
galmi tevékenységét felsőbbségének je
lentette.

Balogh Ferenc IX. r. vádlott mint 
a rohamosztag tagja sejtjének tagjait 
utasította harci csoport megszervezésé
re, pénz és fegyverek gyűjtésére, fegy
veres alakulatok, laiktanyák felderítésé
re és a sejttagokat kioktatta az orosz 
ejtőernyősökkel szembeni eljárásra.

Sűhwalb Miklós X. r. vádlott mint 
rohamosztagos sejtvezető az előbb em
lített feladaton kívül a sejt tagjainak 
röpiratokát közvetített és tőlük Vö
rös Segélyre gyűjtött.

Rákity Demeter (Dmitar Rakić) XI. 
r. vádlott Tikvicki Géza felhívására 
vasúti szabotázscselekmények elköveté
sére szövetkezett és ígéretett tett, hogy 
e célból a vasutasok körében mozgal
mat szervez, csoportot gyűjt s evégből 
Pricsics BéMt eredménytelenül rábírni 
törekedett.

Gerson Miklós XII. r. vádlott mint 
Lackeníhaoh rohamosztagának tagja 
annak felhívására gyújtogatásra ben
zint vásárolt, gyújtogatást megkísérelt 
és a Lenin-levél értelmében katonai 
felderítést végzett és a megállapított 
rendőrlétszámot és fegyverzetet felsőbb- 
ségének jelentette.



Perl GeUért XIII. r. vádlott gyújto
gatást megkísérelt, szabotázscselekmé
nyek végrehajtására másokkal, így Né
meth Józseffel, Lackenbaćh és Szutu
rovics vádlottakkal szövetkezett.

Vasilyev Lázár (Lazar Vasiljev)
XIV. r. vádlott mint rohamos ztag-vezető 
népsegélyt, pisztolyt, gyógyszert, ruhát 
gyűjtött, erre, valamint szabotázscse- 
lekmények elkövetésére utasítást adott, 
különösen vaüsúti szabotázscselekmények 
végrehajtására, s e célból Basics Lázárt 
(Lázár Đašić) és másokat beszervezett 
és végül gyújtogatott.

Szuturovics Antal (Antun Suturović)
XV. r. vádlott mint az iifjú és női vonal 
szervezője és több női és férfi tanuló- 
csoipont vezetője népsegélyt, polgári 
ruhát gyűjtött, erre utasítást adott és 
gXJÍjtogatást kísérelt meg, ennek ered
ményét Mayernek tudomására hozta, 
végül az ápolónői tanfolyamra egyese
ket beszervezett.

Baibijánovics Géza (Géza Babijano- 
vić) XVI. r. vádlott mint rohamosztag- 
szervező Basics Lázárnak utasítást adott 
harci csoport szervezésére, szabotázscse
lekmények végrehajtására, az orosz ej
tőernyősökkel való eljárásra.

Simokovich Rókius XVII. r. vádlott 
mint a kommunista párt technikusa és 
havi díjazásban részesülő tagija Mayer 
Ottmár megbízása folytán a szövetke
zésen felül röpiratokat készített, sok
szorosított, terjesztett és a párt irat
tárát rejtegette.

Lukács István XVIII. r. vádlott mint 
rohamosztag-vezető többeket beszervez



ni törekedett és Lukács Gyulának uta
sítást adott annak megállapítására, hogy 
mikor mennek katonai és teher (olaj) 
szállítmányok Németország felé, to
vábbá őt polgári ruha gyűjtésére uta
sította és vasúti szabotázscselekmények 
végrehajtására rábírni törekedett.

Lukács Gyula XIX. r. vádlott mint 
sejtvezető sejttagjait polgári ruhák be
szerzésére utasította, Lukács István 
felhívása folytán oldj- és élelmiszer- 
szállítmányok tekintetében rendelkezé
sére álló adatokat Lukács Istvánnal kö
zölte.

Tikviczki Elemér XX. r. vádlott 
mint az ifjúsági vonal szervezője és 
több tanulócsoport vezetője gyújtoga
tásra szövetkezett Szuturovics Antallal, 
a neki kiosztott területen idevonatkozó- 
lag felderítést végzett, vázlatokat ké
szített, gyújtóeszközt bevásárolt és te
vékenységéről f elsőbbségének jelentést 
tett, szabotázscselekmények végrehajtá
sára és orosz ejtőernyősökkel való bá
násmódra utasítást adott.

Tikviczki Simon (Sime Tikvicki) 
XXI. r. vádlott mint Merkovics roíham
os ztagosa gyújtogatást kísérelt meg, ka
tonai felderítést végzett.

Basics Lázár (Lazar Bašić) XXII. r. 
vádlott mint rohamosztagos és sejtve
zető Vasilyev felhívására vasúti mun
kásokat igyekezett a szabotázscselekmé
nyekre megszervezni és sejtjének tag
jait az orosz ejtőernyősökkel való el
járásra utasította.

Németh József XXIII. r. vádlott 
gyújtogatást kísérelt meg, katonai fel



derítést végzett, erről felsőbbségének 
beszámolt, gyújtóeszköz vásárlására 
Perl vádlottnak pénzt adott, kommu
nista röpiratokat terjesztett, és végül 

Szabó Géza XXIV. r. vádlott mint 
a parasztvonal szervezője és vezetője s 
egyben a kommunista párton belül 
megszervezett rohamosztagok vezetőjé
nek a helyettese a szabotázscselekimé- 
nyek végrehajtására, a további harci 
csoportok szervezésére Mayer felhívása 
folytán utasítást adott és Bajmok kör
nyékén kommunista szervezetet igye
kezett létrehozni.« (Idézetek a H. 7/1941 
számú okmányból.)

»AZ ÍTÉLETET MEGERŐSÍTEM . . .«

Két hiteles könyv készült a szabad
kai vérbírósági tárgyalásokról. Mind
két könyv szerzője a vádlottak padján 
ült. Egyiket halálra, majd tizenöt évi 
fegyiházbüntetésre, a másikat hétévi 
fegyiházbüntetésre ítélték. A tárgyalás
ról keveset szólnak. Lukács Gyula: »Az 
indoklás mindösisze ennyi: rendszerelle
nes szervezkedés kapcsán szabotázscse- 
lekmények előkészítése; katonai kivizs- 
glálás idegen hatalom javára. Utána 
formaságok. Fölolvassák az ítélet vég
rehajtásának sorrendjét, végül azok ne
veit, kiknek halálos ítéletét tizenöt esz
tendei fegyiházbüntetésre változtatták 
át. Ezeket azonnal más helyiségbe te
relik. Búcsúra nem adnak időt.« Brind
za Károly: »*Negyedóráig tartó „dere- 
kas” munka után a bíróság bevonult



és elfoglalta helyét az emelvény mö
gött.« »Az indoklást nem olvasták fel 
előttünk, de nem is tartottuk fontosnak. 
FeHebezni amúgy sem volt jogunk.«

Az okmányok részletesen indokol
nak: >nA katonai szakértőnek a főtár
gyaláson előadott és írásban elfekvő 
véleményét magáévá tette az ítélőbí
róság. E cselekmény szerint minden 
egyes személy, aki a mozgalomban részt 
vett, azt anyagilag támogatta és továb
bi szervezési tevékenységet fejtett ki, 
súlyosan sértette az állam és a honvé
delem érdekeit, mert az egész mozga
lom kifejezetten abból a célból létesült, 
s erre nagy fokiban valóban alkalmas 
is, hogy háború idején a magyar és 
a szövetséges haderőnek hátrányt, az 
ellenségnek pedig előnyt okozzon. Bács
ka területe az ország egyik leggazda
gabb vidéke, alig egy fél éve került 
vissza az anyaországhoz. Ezért különös 
tekintettel arra, hogy itt nemzeti ki- 
seboségek is vannak, fokozott honvé
delmi érdek — főként totális háború 
idején —, hogy a termelés és szállítás 
zavartalansága biztosíttassék és úgy 
gazdasági, mint nemzetiségi és politikai 
szempontból is rend és nyugalom le
gyen. Bácska területe az ellenséges ér
zelmű jugoszláv állam határán fekszik, 
ahol időnként még mindig gerillahar
cok folynak.« (H. 7/1941).

A fenti sorok keletkezésével majd
nem azonos időpontban jelenti Tito 
Moszkvába: »November huszonkette
dikén három gépesített német hadosz
tály tankokkal és repülőgépekkel, Ne-



dić katonaságával együtt, általános tá
madást indított Szerbiában a partizá
nok ellen százötven kilométer hosszú 
frontszakaszon. Nyolc naipon át tartó 
harcok után Szerbia területén csaknem 
minden várost elvesztettünk, de a meg
szállóknak nem sikerült szétverniük és 
megsemmisíteniük bennünket. A meg
szállók és a Nedić csapatai elfeni har
cokban csak a mi partizánjaink vettek 
részt, Draža Milhajlović legtöbb alaku
lata viszont átpártolt Nedićhez.«

H. 7/1941 számú okmány: »Az érin
tett vádlottak által kikémlelt katonai 
vonatkozású adatok mindegyike kato
nai titkot képez. Felderítésük és ille
téktelen pártvezetőségükkel való köz
lésük súlyosan sérti a honvédelem ér
dekeit. A XII. r. vádlott által pártveze- 
tőséggel közölt ama adat, hogy abban 
a házban, aihol ok laknak, rendőrök 
vannak elhelyezve, akik mindegyike is
métlő puskával van ellátva, létszámuk 
ötven főt tesz ki, akik éjjel lefegyve- 
rezhetők, a valóságnak megfelelő kato
nai titkot képez, mert az adatközlés 
Szabadkára vonatkozott, ahol már he
tek óta egy olyan arányú mozgalom 
van felderítés alatt, amelynek többek 
között éppen a fegyverek szerzése, 
rendőrség lefegyverzése volt az egyik 
legfontosabb feladata. Az adatszolgál
tatás háború idején nemzetiségi és ha
társzéli város közbiztonsági szerveire 
vonatkozott, így alaposan fel telhető: a 
megtámadás, vagy leszerelés kísérlete 
az adatközlés után rögtön bekövetke
zik. Különösen ha figyelembe vesszük,



hogy a Bácskával szomszédos, németek 
által megszállott jugoszláv területen 
valóban komoly támadásokat intéztek a 
közelmúltban nemcsak a rendőrség, ha
nem egész községek, sőt reguláris né
met alakulatok ellen is. Azon adat, 
hogy valamennyi rendőr fegyverrel van 
ellátva, a szervezésszerű felszereléstől 
eltérő, így kimondottan rendkívüli adat, 
mert az anyaországban általában ren
des viszonyok között a rendőrségnek 
csak igen kis része van ismétlő puská
val ellátva. . .«

Európa térképén hatalmas fekete 
folt. Hitler újabb tartalékok harcbave- 
tésével november tizenihatodikán meg
indítja a döntő támadást a szovjet fő
város ellen, ötvenegy hadosztály tá
mad. Már csak negyven kilométer. No
vember első hetében beköszönt a tél. 
Ribbentrop kijelenti: »A bolsevista ko
losszus össze van törve.« Hoth tábor
nok páncélosai már csak harmincöt ki
lométerre állnak a Kremltől. Göbbels 
birodalmi propagandaminiszter utasí
tást ad a napilapoknak: az első olda
lon hagyjanak megfelelő helyet egy 
fontos közlemény bejelentésére. Ekkor 
állítják fel Szabadkán, a hatos hon
védlaktanya udvarán a tizenöt akasz
tóifát. »A kaszárnya egy termében zsú
folódtak össze a halálbamenők, a hoz
zátartozók és a csendőrök, detektívek 
serege — írja Kék Zsigmond, az egyik 
szemtanú. — Utolsó percükig ott van 
a fegyveres erőszak, a halál pillanatá
ig félnek tőlük.«



A dokumentum: »Végül elrendelem, 
hogy a kiszabott halál a következő sor
rendiben hajtassók végre: Rácz Magda, 
Szabó Géza, Németh József, Lukács 
István, Lukács Gyula, Tikviczki Elemér, 
Tikviczki Simon, Basics Lázár, Simo- 
kovich Rótkus, Szuturovics Antal, Ba- 
bijánovics Géza, Vasilyev Lázár, Rá- 
kics Demeter, Balogh Ferenc, Gerson 
Miklós, Perl Gellért, Woihl Lola, 
Schwalb Miklós, Mayer Miklós, dr. 
Mayer Kálmán, Lackenbach Konsztan- 
tin, Mayer Ottmár, Kornstein Ödön, dr. 
Singer Adolf.«

»Az orvosszakértő megállapítása sze
rint valamennyi vádlott által idecsatolt 
adatok alapján nem kétséges az, hogy 
dr. Singer Adolf III. r. vádlott bizonyos 
fokú terheltségben (»A végrehajtó 
négyszög utoljára fordul — írja Lu
kács Gyula. — A tizenötödik, dr. Singer 
Adolf nem jöhet saját lábán. Egy lécen 
hozzák. Dominich százados feláll. A 
léc a földre hull.«), Balogh Ferenc IX. 
r. vádlott, Gerson Miklós XII. r. vád
lott, Schwalb Miklós X. r. vádlottak 
pedig bizonyos fokú csökkentett beszá
mítási képességekkel bírnak, úgyszin
tén Rácz Magda V. r. vádlott ugyan
csak korlátozott akaratélhatározással 
bír, azonban elmetegségben az említet
tek kívül egy sem szenved és nem is 
szenvedett. Éppen az orvosszakértő vé
leménye alapján a haditövényszéknek a 
fő tárgyalási jegyzőkönyvben foglalt 
végzésben foglaltak szerint el kellett 
utasítani Gerson XII. r. vádlott védő
jének ama indítványát, miszerint a ne



vezett elmeállapotát zárt intézetben 
hossza'bb időn át vizsgáltassa meg.«

>mA haditörvényszék a vádlottak vé
dekezését mentő körülményül el nem 
fogadhatta, mert államellenes cselek
ménynél semminemű kényszeralappal 
nem érvényesíthető, a szövetkezéstől 
való elállást pedig fennforogni nem lát
ta, hiányozván annak jogi kelléke, mi
szerint a szövetkezettek társaikat a 
tervbe vett cselekménytől eltántorítani 
meg sem kísérelték és cselekményüket 
a hatóságoknak fel nem jelentették. 
Ekképp magatartásukból ama követ
kezést volt levonható, hogy a maguk 
részről a szövetkezést hatályában fenn
tartották«

A H. 7/1941 számú okmány záró fe
jezete a következő: »Az ítéletet meg
erősítem, azonban a Kormányzó Úr ma
gas elhatározásával reám ruházott jo
gomnál fogva a kiszaibott halálbüntetést 
kegyelemből Rácz Magda vádlottat ille
tően 10 (tíz), Baloglh Ferenc vádlottat 
15 (tizenöt), Rákity Demeter vádlottat 
illetően 15 (tizenöt), Vasilyev Lázárnál 
15 (tizenöt), Lukács Gyulánál 15 (tizen
öt), Tikviczki Elemérnél 15 (tizenöt), 
Németh Józsefnél 15 (tizenöt), Baibijá- 
novics Gézánál 15 (tizenöt) és Szabó 
Gézánál 15 (tizenöt) évi fegyházbünte
tésre változtatom. Ez a büntetés vég
rehajtandó. Budaipest, 1941. november 
hó 17-én. Vitéz Szombathelyi vezérezre
des s. k., a m. kir. ‘honvéd vezérkar fő
nöke mint illetékes parancsnok.«

Másnap végrehajtották a halálos íté
leteket. Dominkah Vilmos százados ve-



vényeit. Róla Dér,női Kocsis László a 
Bajcsy-Zsilinszky című könyvében ezt 
írja: »Aztán elhangzik az ítélet: kötél 
általi halál. Zsilinszky hidegen, kemé
nyen foigadja a döntést. Elvezetik, a 
védő bent marad. Dominioh pattogva 
közli vele, hogy azonnal utazik Kőszeg
re, ahol a vezérkar és a kormány ma
radéka található, ott fogja megkapni az 
ítélet jóváhagyását. »Holnap reggel ki
végzés!« »Karácsony előestéjén?« »Saj
nálom, semmit sem tehetek. Engem is 
sürgetnek.« Jánosi ügyész is halasztást 
javasol az szent ünnepre való tekintet
tel. »Nem halasztók — mondja Dorni- 
nioh. — Értsék meg, végezni akarok. 
Nyugodt karácsonyi ünnepeket szeret
nék . . .« Autóba üí és rohan Kőszegre, 
a kivégzést jóváhagyó aláírásért.« Ez 
1944. december huszonnegyedikén tör
tént Sopronban. Akkor már Bácska 
szabad volt.

»ítéletvégrehajtó! — üvöltött Domi- 
nich Vilmos Szabadkán. — Teljesítse a 
parancsot!« Kék Zsigmond: »Egy döb
benetes perc, s megszólalnak a dobok 
— de túl a dobpergésen mindenkinek 
•hallhatóan, ércesen, el nem felejthető 
módon felhangzik: Éljen a szabadság, 
éljen a Szovjet Köztársaság!« Lukács 
Gyula: »A végrehajtó négyszög pedig 
fáradbatatlannul hordja a halálba Bács
ka harcosait. A bitók megtelnek a fe
hér arcú halottakkal. Az udvaron fel
csendül a kis Suturovié éles hangja: 
Éljen Sztálin! Éljen a népek szabadság- 
harca ... A kürtök felharsannak.« Ma
yer Ottmár utolsó levelét a szabadkai



múzeumban őrzik: »Édes Anyám, Al
bin, Apám! Mindennel leszámoltam1 
Csak egyet sajnálok, hogy legalább há
rom hónapot nem élhetek még. A 
bosszú azonban nem fog elmaradni! Azt 
hiszem, minden hamarosan rendbe jön. 
Teljesen nyugodt vagyok. Vigyázzatok 
a kislányomra. OHmár.«

Mayer Ottmár utolsó mondatai ha
tározottak, egyértelműek. Kézírása len
dületes, a vonal töretlen, mintha csak 
egy siető ember vetette volna papírra 
a sorokat, aki céltudatossága mellett 
rettenhetetlenül biztos a dolgában. 
»Csak egyet sajnálok, hogy legalább 
három hónapot nem élhetek még. . .« 
A halál órájában olyan ember írhatta 
le ezt, akinek a legszörnyűbb borzal
mak után is maradt ereje jövőbe kiál
tani a meggyőződés erős bizonyosságát, 
handba küldeni maradék erőinek végső 
tartalékát. Jelképe sem lehetett a vesz
tőhely a mozgalom vereségének. A jö
vő ködfalán átsugárzó látnoki megsej
tés előrehozta a oélt. Csak az idő zsu
gorodott össze. Negyvenegy nyarán a 
közeli cél lebegett Bácska bátor fiai 
előtt, kik roppant hátrányos helyzetben 
vették fel a küzdelmet a fasizmus gé
pezete ellen, amelynek akkori erejét ké
sőbbi tapasztalatok mértékével mérni 
sem lehet.

Milán Dubajić szabadkai történész 
összegez: »Tehát a megszálló hadbíró
ságok 1941-hen és 194'2-iben a 343 le
tartóztatottból 118 kommunistát és ha
zafit ítéltek el. Ezenkívül 17 halálos 
ítéletet mondtak ki és hajtottak végre.



Továbbá a vallatás során megölték La
zar Nešićet és Matko Vukovićot, 1942. 
február ötödikén pedig Josip Merkovi- 
ćot, míg Grga Remes, a párt tagja a 
letartóztatás pillanatában öngyilkossá
got követett el. A tizenhét kivégzett 
nemzetiségi megoszlása: négy magyar, 
három horvát, tíz zsidó. A 118 elítélt 
nemzetiségi megoszlása: 49 zsidó, 34 
horvát, 23 magyar és 12 szerb.« (Orga- 
nizacija KPJ i 8KOJ-a u Subotici 1941.)

Idézet a H. 137/42 számú okmányból 
(Ist. arhiv PK SKS reg. broj 19876): »A 
Délvidék visszafoglalása után, különös
képpen azonban a német—szovjetorosz 
háború kitörésétől kezdve a délvidéki 
területeken széles körű és egyre ag
gasztóbb méretű kommunista szervez
kedés indult meg. Ez a szervezkedés 
nemcsak a kommunista eszme és rend
szer diadalra jutását tűzte ki célul ma
ga elé, amelynek előkészítésére az időt 
a német—szovjetorosz háború kitörésé
vel elérkezettnek látta, hanem magá
ban egyesítette a túlzó szerb naciona
lista, sőt pánszláv törekvéseket is, mely
nek az lett volna a célja, 'hogy a ma
gyar és német haderő, valamint a la
kosság állandó és következetes nyugta- 
lanításával, terror és szabotázscselek
mények szakadatlan végrehajtásával, a 
volt Jugoszlávia egyes részeiben, külö
nösen a Bácskában is a belső rendet 
felborítsák és a hatalmat megszervezve 
a volt jugoszláv államot újra talpra 
állítsák.«

>*A szervezkedés vezetősége belgrádi 
székihellyel állíttatott fel Központi Bi



zottság elnevezéssel, míg az alsóbb ve
zetés Tartományi Bizottság (és kerületi 
bizottságok) voltak, Bácskában a ke
rületi bizottságok székhelyéül Újvidé
ket, Szaba<ikát és Zombort jelölték ki. 
Ezek a bizottságok a felsőbbségtől ki
adott utasítások értelmében kiépítették 
az alsóbb szerveket éspedig az egyes 
helyi bizottságokat, a helyi bizottságok 
a pártsejteket, a sejtek tagjai tanuló 
és nevelő csoportokat, a csoportok tag
jai pedig a rokonszenvezőkből gyűjtöt
ték az utánpótlást. Gondot fordítottak 
a fegyveres alakulatok, az ún. parti
záncsoportok megszervezésére is. A 
szervezkedésiben részt vevő egyének 
oktatása sejtgyüléseken, továbbá egyéb 
összejöveteleken, úgyszintén az utcá
kon, parkokban való találkozások al
kalmával, szóval vagy röpiratok ter
jesztésével történt. Az oktatás és a röp
iratok lényegileg arra terjeszkedtek ki, 
hogy a belső rend felborítása és a szö
vetséges hatalmak gazdasági erejének 
gyengítése céljából minő szabotázscse
lekményeket kell elkövetni és milyen 
módon. Különösen el voltak terjedve a 
Lenin-levél, A Vajdaság ifjúságához és 
a Hírek című röpiratok.«

»Az 1941. évi júliustól október haváig 
terjedő időben szervezési és mozgalmi 
munka, valamint az egyes párttagok 
által elkövetett szabotázscselekmények 
eredményeképpen a visszaifoglalt Bács
ka területén több helyen nagyobb 
mennyiségű gabona- és kendertömege- 
két hamvasztottak el, ezenfelül számos 
más természetű erőszakos cselekmény,



illetve ennek kísérlete következett el. 
miáltal az államnak több száz ezer pen
gő kár okoztatott. Itt megemlítendő, 
hogy különösen Szabadkán és Topolyán 
volt erőteljes szervezkedés, amely he
lyeken a szervezkedés egyiik fő irányí
tója a rögtönítélő bírósági ítélet követ
keztében elhalt Mayer Ottmár volt, aki 
a vádlottakat a mozgalomba beszervez
te, velőik helyi bizottságokat, illetve sej
teket megalakította, a központi irányí
tást kezében tartotta és a vádlottakat 
oktatással és röpiratokkal látta el.«

Azonban vitéz Szombathelyi vezér- 
ezredes, a magyar királyi honvéd ve
zérkar főnöke mint illetékes parancs
nok a novemberi kivégzéseket követő 
pörökben már nem osztogatta olyan 
könnyelműen a halált a magyar szent 
korona nevében. A szabadkai novem
ber óta alig pár hónap telt el és az 
urak egyike-másika félteni kezdte a 
bőrét. »A büntetés kiszabásánál a ha
ditörvényszék valamennyi vádlottnál 
súlyosbító körülménynek vette, hogy 
a magyar állameszme és törvényes 
rend ellen irányuló magatartásaikkal a 
csak nemrég visszakerült Délvidéken a 
már helyreállt békés közállapotok meg
zavarására törekedtek, mely cselekmé
nyek egyesek elégedetlenségének fel
szítására s ezáltal a k ü l f ö l d  hely
telen megítélésére lehet alkalmas.« (H. 
137/42).

»A hábOiTú első éve — írja Vilko 
Vinterhalter a Zivotnom stazom Josipa 
Broza című könyvében — súlyos em
beráldozatot követelt a Jugoszláv Kom



munista Párttól. 1941 végéig háromezer 
kommunista, a párt háború előtti tag
létszámának egyharmada esett el a leg
jobbak közül. De akkor már Jugoszlá
via területén csaknem száz partizán
osztag volt, kilencvenezer harcos fegy
verben.«

A szabadkai november tizennyolcá
éi ika az észak-bácskai népi elszabadító 
mozgalomra mért súlyos csapás legke
gyetlenebb felvonása: az elrettentő pél
da azonban a megszállók hadállásait 
gyöngítette, a tömegek ízelítőt kaptak a 
»magyar szabadságból« és a jeltelen 
sírok nem maradtak semlegesek a harc
ban.

Most sem semlegesek.
A JKP vajdasági tartományi bizott

ságának májusi értekezletén hangzot
tak el Zarko Zrenjanin figyelmeztető 
szavai: Vajdaság kommunistáira hárul 
a nemzeti gyűlölködés megakadályozá
sának nagy feladata! összefogni minden 
nemzetiség dolgozó tömegeit, haladó 
erőit a megszállók elleni harcra, Vaj
daság népeinek testvériségéért.

A történelmi feladatot vállalták, val
lották Észak-tBácska legjobb fiai a halál 
órájában. És emléküket őrizve vállal
nia kell mindenkinek, aki előrenéz és 
előre akar lépni. A hatos honvédlakita- 
nya udvarán, ahol az akasztófák glédá- 
ja állt, most virágok nyílnak. Szemben, 
a belváros felé lopakodó sikátorok ap
ró házait bombák ipusztították el, s a 
romok helyén nagy, emeletes lakóházak 
nőttek, alig látszik tőlük a megvénült



városiháza zöld (tornya, amelynek sok
szor megcsodált díszes falai között vé
res drámákat rendezett a történelem. 
Talán csak a Marx Károly nevét vi
selő utca sárga kcramitkockái tanús
kodhatnak arról a havas, nyirkos no
vemberi napról, de ezeket is felszedik 
nemsokára, mert ha esik az eső, nem 
fog a fék, és ilyenkor káromkodnak a 
gépkocsivezetők.
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állása. Ebben az esetben  
sem egyszerűen arról volt 
szó, hogy m agyar hadsereg 
szállta m eg a szláv Bács
kát, hanem legalább ugyan
ilyen m értékben  arról is, 
hogy ez a megszállás eg y 
más m ellé állította a szláv 
és magyar elnyom ottakat 
— a szláv és magyar osz
tályellenséggel szem ben.

Petkovics Kálmánt éppen  
ez az ellentmondásokkal 
teli háttér vezette, am ikor 
arra vállalkozott, hogy a 
történész alaposságával és 
az újságíró kíváncsiságával 
feltárja azokat a régi ok 
mányokat, és átlapozza azo
kat a régi újságokat, am e
lyek segítségével valóban 
hitelesen és érzékeltetően  
úgy csoportosíthatja eg y 
más m ellé a feltárt adato
kat, hogy igazán folyam a
tos összefüggésben és logi
kus magától értetődéssel 
keljen  életre előttünk nem 
csak a megszállás első k e 
gyetlenségeinek, túlkapá
sainak sorozata, hanem a 
később kibontakozó tö 
rekvések  is, minden ellent
mondásukkal egyetem ben .

Értékes, izgalmas m ű ez 
a dokumentum riport, s hé
zagpótló is, hiszen eddig 
m ég nem igen akadt vállal
kozó, aki nekifogott volna 
e zűrzavaros idő hátteré
nek  felderítésére irányuló 
munkának. Hasznos ez a 
tanulmány azok számára is, 
akik átélték ezt a korsza
kot, de kétszeresen  hasz
nos azok számára a fiata
lok számára, akik csak hír
ből ismerik ezeket az év e 
ket.




