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Közös m últunk feltárásá
nak nagy munkája állan
dóan folyamatban van. So
ha ilyen  m éreteket nem ö l
tött, m in t ma, és a kutatók 
eddig még nem nyúltak 
ilyen m élyre a gyökerek ig . 
m ert sem a történelm i kö
rülm ények. sem adottsága
ik nem tették ezt lehetővé 
Most, hogy elkövetkezett a 
»■nagy adósság« törlesztésé
nek ideje, egy egész nem 
zedék látott hozzá a m ár- 
már feledésbe m erült éle
tek, adatok, művek, embe
r i vállalkozások feltárásá
hoz.

Urbán János a m últ fe l
táróinak élvonalába tarto
zik. Ha csak a Tűzszigetet 
em lítjük, a Tiszatáj letűnt 
em beröltő i elevenednek fel 
előttünk .

Ezúttal Bakos Kálmán fo r 
radalmas életének történe
tével ism erkedhetünk meg. 
Ezzel a könyvvel a vajda
sági agrárproletariátus éle
tének s tőle elválaszthatat
lanul az egy és oszthatat
lan munkásmozgalomnak  
olyan részletei kerülnek az 
olvasó elé, amelyek eddig 
ism eretlenek voltak, vagy 
csak egészen töm ören  — 
egy-egy megem lékező m on 
datban — a forradalm ár 
nevéhez fűződtek. Hogy e 
sorok között a legapróbb  
részletek is feltárulnak, ép
pen ezek teszik ezt a tö r 
ténelm i visszapillantást a 
munkásmozgalom egyete
mes története szem pontjá
ból kivételes értékűvé.

Az évtizedek m ögött a 
zsíros fekete föld, a ke
mény, szikes talaj sokat ve
rejtékezett és m ég többet 
szenvedett földmunkásai
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Ez a könyv háromszáz számozott pél
dányban készült a szerző aláírásával.

...21szám

A  VSZAT oktatás-, tudomány- és művelődésügyi 
titkárságának 413 — 43/1973. n. 7. az. alatti vé
leményezése alapján mentes az általános for
galmi adó alól.

A Szabadkai Munkásegyetem kiadása 
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»Bírói kivégzés kötél által Ada 
községháza udvarán 1941. ok
tóber 20-án délután. Bejegyez
ve 1941. december 23-án a 177. 
sorszám alatt, az anyakönyvi 
törvény 74. paragrafusa értel
mében tett írásbeli bejelentés 
alapján. (Magyar királyi bu
dapesti honvédtörvényszék H.
b. 1333/1941-A/13-V. sz.*)

Emberemlékezet óta, de lehet, hogy 
soha azelőtt nem Ítéltek halálra és 
nem végeztek ki embert Adón.

Mi történt? Adára szabadult a' job
bágyvilág réme, az országbírói ítélő
mester, a főbíró, nádor Werbőczy feu
dális jogrendszerével. Vagy a törökvi
lág janicsárjai garázdálkodtak? Újra
éledt gróf Ráday Gedeon királyi csend
biztos kíméletlen embertelensége? Rab
szolgatörvény a kenyeret, munkát, jo
got, szabadságot követelő emberek el
len, kivételes állapot, statárium. Vész
bíróság, joggyakorlás nélkül életek fe
lett



A legigazabbat kellene elmondani« 
a valóságot kellene leírni róluk, és kü
lön mindegyikükről is. öróla, Bakos 
Kálmánról is.

Olyannak kellene elmondani életét, 
gyermekkorát, kamaszfcodó vintosságait, 
az életre döbbentő legényikorát, házas
ságát, családi életét, kislánya iránti 
szeretetét, a munkásosztályhoz való 
tartozás, az osztályharc felismerését, a 
munkásosztály harcosának tudatvilágát, 
a pártvezető öntudatos világnézetének 
eszmei vonatkozását, bátorságéit, embe
ri életét, minden erényével, hibájával, 
amilyen volt.

Ember volt Élt 37 évet. Életében 
örült, kacagott, káromkodott, simoga
tott, ölelt, vitatkozott. Mennyire tudott 
önfeledten beszélgetni, mennyire fojtot
ta el önmagában dühét, milyen voM 
környezetében a békességben és a meg
próbáltatások idején?

Miiként nézett szembe az osztályel
lenséggel? Megkínzott testében mekkora 
volt a 'hallgatás ereje, a hatalom el
leni gyűlölet? A vészbíróság által ki
mondott halálos ítéletkor, majd annak 
végrehajtása előtti percekben követke
zetes magatartásával igazolta emberi és 
kommunista hősiességét

SZÜLETÉSÉNEK VIHAROS ÉVE

Adán az Űjsomak nevezett, ma f>u- 
ro Đaković utcénafk akkor még csak az 
egyik oldala volt beépítve. A foldmü- 
vesiskoláig terjedő rész az első világ
háború előtt és után is még jó ideig



vásártér volt A vasútállomásnál, vagy
is a vásártér végén sorakoztak a szél
malmok. Kiss Szalmáék, Doroszló Jó
zsef, Bácsi János, Táj ti András, Snaj- 
der Mihály szélmalma után, az Újsor
tól kissé távolabb a századforduló utá
ni években elszórtan házak épíültek. 
Ki-ki a maga földecskéjén fészket ra
kott, házait épített A szélmalmok tő- 
szomszédságában lassan kialakult az ÜJ 
utca. Bírnék az utcának ma is ez a 
neve, noha manapság már Zenta felé 
haladva több utca is kiépült azóta.

Bakos Kálmán 1904. október 2-án 
született Adán az akkori Tanyai sor 3., 
a mostani Új utca 5. számú házában. 
(1972-ben Nagy András háza vo lt) 
Apja Balkos János, anyja Rusák Ro
zália. Kálmán az ötödik gyerek. Előtte 
születet György, János, Erzsébet, La
jos. Kálmán után született Ferenc, Vik- 
tus, Teréz, de ezek a testvérek gyer
mekkorukban elhaltak.

Nélkülözés, gyermekmunka, szolga- 
sors, napszám várt akkor a szegény 
ember gyermekéibe. A szegény, dolgozó 
tömegek szervezkednek. Munkát, jobb 
munkabért és így kenyeret követelnek 
Adán is. Bakos Kálmán születésének 
évében az akkori kormány körrendele- 
tet bocsát ki a szocialista agitáció 
megakadályozására. Az 1904-ben tör
téni országos vasutassztrájk idején 
Adán is nagy a nyugtalanság. A  bir
tokosok megrémülnek, hogy nem szál
líthatják a gabonát, a jószágot.

Az Adán megjelenő Ada—Móholi 
Közlöny rendkívüli kiadásban foglal



kozik a sztrájkkal. Ebben az évben vi
dékünkön a földmunkások, malammun- 
kások, az adai építőmunkások, a mo
hon templom tatarozását végző kőmű
vesek sztrájkolnak:. Folyik a vita a 
választójogi reformról. Az országgyű
lésen a szabadelvűek, függetlenségiek, 
szociáldemokraták vitája: teljes a zűr
zavar. Adán és a Tisza menti helysé
geikben házkutatások, letartóztatások 
voltak. Még élt az adai születési Csuz- 
di Ferenc, a Magyarországi Független 
Szocialista Párt titkára, a FöMmívelő
c. szocialista újság egykori szerkesztője, 
de nagy betegen. Még tevékenykedett 
Mita Radjujkov vidékünk elst szerb 
szocialista lapjának, a Zemljodelacnak 
a szerkesztője. A  földmunkások meg
mozdulása mellett az ipari munkásság 
is mindjobban szervezkedett. Ekkori
ban létesültek Adán az építőipar: mun
kások, a bőripari dolgozók szakszerve
zeti csoportjai.

Ada lakosságának túlnyomó része a 
kapálás, aratás, kukorica és más ter
mény betakarítása mellett, különösen 
tavaszikor, amikar már elfogy a liszt, 
a kenyér, a zsír, a krumpli és más éle
lem, akkor már (közmunkákra várt. A 
tiszai gát, a községi utak és az ország
utak javítási munkálatai nyújtanálak 
némi kereseti tehetőséget. 1904-ben az 
ilyen jellegű munkálatok elmaradjak, 
részben a vármegye rendezetlen pénz
ügye, másrészt a községi pénzügyi ál
lapotok miatt.

Bakoséknál az ötödik gyerek érke
zése nyilván öröm volt, mint ahogy



aram lehetett az utána született még 
három (testvérke is, de ugyanakkor 
gond is lett a gyerék, és ezt a meg
élhetési küzdelmet nemcsak a nagy- 
családos szülőik érezték, hanem a nincs
telenek közhangulata is érzékeltette. 
Adám a Püggetleppégi Párt voLt az ural
kodó párt és így, elsősorban is a Füg
getlenségi Kör, iha másként nem, hát 
jótékonysági akciókkal akart enyhíte
ni a szegény emberek helyzetén. Az 
Adai Néplap írta 1904-ben, hogy a jó
tékonysági célra rendezett báilat magas 
tisztségeit viselő személyiségek is támo
gatták anyagilag. Éhség, nélkülözés az 
élet, vagy ha dolgoztak, akkor hajnal
tól va'kulásig , kellett dolgozni, hogy 
megélhessenek az emberek.

Bakos Kálmán alig volt egyéves, 
amikor 1905-ben Oroszországban kiü
tött a polgári demokratikus forrada
lom. Életének első éveiben rendkívüli 
események történnek. 1906-̂ ban Adán 
a tanítók kértek fizetésemelést, a fu
varosok, szállítómunkások eredményes 
bérharcot folytattak. A  földmunkásság 
sztrájkol Adán, Moholon, Zentán, 0- 
becsén. Topolyán, Szenttamáson, Tö- 
rökfcanizsán, Jázován, Oroszlámoson, 
Tiszaszentmiklóson, Pádén, Csókán.

1906. április 22-én halt meg tudő- 
bajban Csuzdi Ferenc országos nevű 
rminkásmozgailmi vezető. Ki gondolha
tott akkor arra, hogy Csuzdi Ferenc 
halálának évében él már Kálmán gye
rek, aki harminc év múlva, 1936-ban 
a kapálási és aratási sztrájk vezetője 
lesz Adán? Addig azonban még szá



mos nehéz és az emberek tudatát for
máló, eseményrteli esztendő múlt eL

Az 1907. esztendőben a (kormány 
megszavazta a gazdák, birtokosok ja
vára, a cselédség és szegénymunkás 
nép kordában tartására, a nép által 
elnevezett »deresttörvény«-t. A bérharc, 
a sztrájk, a tüntetés megakadályozá
sára hozott törvény érvényesítésével 
még jobban kizsákmányolták a dolgo
zó tömegeket. Az 1910-es években már 
odáág jutottak a dolgok, hogy egy öt
tagú imunkáscsalád egyheti létminimu
ma 42 korona 68 fillér helyett, a mun
kanélküliség miatt, legjobb esetben 
30—32 korona volt. Viagyis a hivatalo
san megállapított létminimumnál 13 
koronával kevesébb volt a jövedelmük 
azoknak, akik dolgoztaik. Egy öltöny 
ruhát pedig 70 koronáért vehetett a 
mumkásember.

Az osztálytagozódás folyamatában 
Adán is Ott vannak a birtokosok, kis- 
parasztok, a fold nélküli szegényeik, az 
iparosok, kereskedők és a foglalkozta
tottak, a bankok, a hivatalok és a hi
vatalnokok. Mindannyian szervezik a 
maguk érdekközösségét. Ezekben az 
években működnek a gazdakör, az ipar
testület, a kereskedők egyesülete, a 
munkásegylet, majd a Földmunkások 
Országos Szövetségének adai szervezete, 
a szakszervezeti csoportok. Megalakítják 
a Keresztény Szocialista Pártot, hogy a 
munkástömegeiket a munkaadók befo
lyásolhassák. Az osztáüytharc tompítá
sának érdekében Nemzeti Munkapár



tót is alakítanak. így a hatóság min
dent megtett a földmunkások, munká
sok választójogi, földosztási, béremelé
si, munkáslakások építésével kapcsola
tos törekvései és más (követelései el
len. Ez idő tájit vetődik fel a szélmal
mok környékén és azon túl az enge
dély nélkül épített háziak kérdése. A 
kis családi fészek veszélybe kerül. Az 
1904-es sztrájkok azonban olyan forró 
légkört teremtettek, hogy a szegény
ség házainak lebontásáról, vagy meg
bírságolásról szó sem lehetett.

A GYEREK ESZMÉLÉSE

Tíz éves volt Bakos Kálmán, ami
kor kitört az első világháború. Gye
rek, de már eszmél. Az iskolád tanulás 
mellett mind többet kell dolgoznia. Az 
embereket elviszik a háborúba, taz asz- 
szonyok és a felcseperedett gyermekek 
küszködnék a megélhetésért

Kálmán gyerekkorára testvérbátyja, 
János így emlékszik vissza:

»A ház körül volt a veteményes
kert, egy darabka szőlő is. Ügy tudom, 
összesen három és fél lánc földünk 
volt. A  ház körüli kertben, szőlőben 
segítettünk anyánknak dolgozni. Volt 
jószág is. Teheneit tartottunk, mert 
nagy volt a család és a tej, túró, alud- 
tej volt az eledelünk, meg kukorica- 
ganca, lepény, görhe, kenyér, krumpli, 
sült tök, főtt kukorica meg ilyesmi... 
Amikor volt koostžnk és lovunk, akkor 
eljártunk olytan családokhoz dolgozni, 
ahol nem voUt igásjószág. Legtöbbször



ezen a pénzen veütümk malacokat, hogy 
meghizlaljuk. Volt idő, amikor tízen 
ettünk, akkora volt a család. Kálmán 
serdülőkorában nagyon megbetegedett 
Aztt hiszem, tüdőgyulladásban feküdt 
Az orvost éjszakánként is ki kellett 
hívni, hogy segítsen rajta.

Felgyógyult Iskolába járt. Előbb a 
Bana-*paitti, majd az úgynevezett Zsi
dó iskolába, utána a zsidó templom, 
később a -parókia melletti iskolában ta
nult. Ügy tudom, hogy a fiatal Árpási 
János, a Gácsér, meg Cseh János ta
nították.

Amikor apám. meg a többi szom
széd ember munka nélkül volt és a 
ház körül elvégeztek, aűükor mindig a 
szétonaiknotanál bandáztak és beszélget
ték. Mi a környéken játszadoztunk, 
vagy ha jég volt, akkor meg azon iron- 
gáQtunk, csúszkáltunk. Zavarócskáz- 
tunk, labdáztunk, Kálmán meg az em
berek között szeretett hallgatózni. Sok
szor el is kergették onnan, hogy men
jen játszani.

Én 1910-ben elmentem inasnak,
1913-ban szabadultam föl. Kikándán 
dolgoztam. Ebben az évben halt meg, 
úgy emlékszem, György bátyánk. Er
zsébet Bagüyas Antal felesége lett. Ek
koriban Lajos, meg Kálmán, meg még 
talán élt Ferenc is, nagyon sokat dol
goztaik otthon.

Ajpádk Tornyoson volt csősz, heten
ként egyszer jöhetet haza tisztát vál
tani. Anyánk a sok munka betege lett 
Emlékszem, hogy a mély kútból húz
tuk fel a hideg vizet és kevertük be



a permettevet. Anyánűc eat a hideg 
penmetlevet, a nagy melegben, a hátá
ra vette és permetezett. Átfázott a há
ta. Nem értük föl ésszel (hogy a per
metezőgépre zsákot kellett volna terí
teni, hogy ne Ihütse át anyánk hátát. 
Dr. Herczl orvos mondta apánknak, 
hogy kímélje az asszonyát... több gye
rek ne legyen. Fedi« még ezt köve
tően született három kistestvérünk, de 
riiihaitAir. Édesanyánk 1916-ban halt 
meg. Én nem voltam itthon a teme
tésén, a ikatonáóktál nem engedtek ha
sa. Kálmánék élete anyánk halála után 
még nehezebbre fordult Tizenkét éves 
volt ekkor Kálmán.

1914-ben Temesváron dolgoztam, 
majd amikor kiütött a háború, haza
jöttem és itthon a Marcinfca hentes
nél kaptam munkát. 1915-ben október
ben ruMcodtam be. iBbben az évben 
apám valamiért megfenyítette Kálmánt. 
Ódkor Tc&iim&n mérgébe elment a Nagy- 
pál Andráshoz és eteaegődötit szolgál
ni. Néhány hétre rá apám meglátogat
ta és mondta nekü, hogy nem 6 állí
totta ed kanásznak. Ha már beállt a 
gazdához, akkor töltse is le a megálla
podott időt. Kálmán erre azt felelte, 
hogy amit vállalt, azt becsülettel el is 
végzi.

Anyáink halála után Kálmán volt 
otthon a mindenes, ö  tartotta rendben, 
tisztaságban a házat, a környékiét, a 
Idsebb testvérjeit Nagyon szerette a 
tisztaságot Főzni is tudott.«

Milyen is volt a háború idején a 
létfenntartási lehetőséig? Az árak an d -



kedtek. Ha az 1914 első felében ural
kodó árakat 100-zal jelöljük, akkor az 
áremelkedés jelzőszáma 1915-ben 263, 
1916-ban 404, 1917-ben 513 és 1918nban 
720 volt. A  községi elöljáróságban a 
legtöbb adót fizető magyar, zsidó, szerb 
polgárok, a virilistáik ültek. A háborús 
kiadások miatt 53%-os pótadót vetet
tek ki a lakosságra. Az adóterhek a 
kisparasztoikat sújtották legjobban.

Mit tud (minderről a kamaszkorba 
serdülő falusi fiú? Mülyen vihart ka
vart lelkében mindaz, ami körülötte 
történik és őt is közvetlenül érinti? 
Betiltották a politikai jellegű gyűlése
ket, felvonulásokat, (körmeneteiket 
Megtiltják a Szerbiáiból érkező lapok 
további behozatalát és terjesztését Mit 
váltottak ki belőle a Magyar Tanács- 
köztársaság kikiáltásának Adán is meg
nyilvánuló eseményei? Adán a város
háza előtt kitűzték a vörös zászlót. A 
nincstelen, éhező tömeg a beltéren tün
tetett. Kenyeret, munkát, békét, földet 
követelt. A  tüntetés váratlan fordula
tot vett A  tömeg megindult a gazdag 
kereskedőik üzletei felé. Betörték az 
üzleteket, vitték a ruhát, az élelmet, 
az árut. Föltörték a gabonaraktáraikat, 
a szegénység vitte haza a kenyérnek 
való gabonát. A  forradalmi hangúdat 
szele átcsapott a tanyákra is. A  gaz
dag birtokosoktól hordták a gabonát.

Mit tudott minderről, és műként ér
telmezte, formálta önmagában az ese
ményeket a legényemberré lett Bakos 
Kálmán? Csak következtetni lehet 
méghozzá abból, hogy már gyermek



koráiban a malom alatt a komoly em
beri beszédre volt kíváncsi és ezért 
métg a gyermekek számára legkedve
sebbet, a játékot is hiagyta, — hallga- 
tózatt: az emberek sorsa foglalkoztatta. 
Az élet a<pró mozzanatainak megnyil
vánulásai alapján következtetni lehet, 
de szinte lehetetlen a visszaemlékezé
sek alapján jellemezni az akkori ma
gatartását, a dolgokhoz való viszonyu
lását. Az azoniban feltételezhető és biz
tosra vehető, (hogy a gyermekkorától 
legénykoráig lejátszódó eseményeket 
ott hordta lázító élményként magában.

A FÖLDMUNKÁS LEGÉNY ÉLETE 
ÉS KÖRNYEZETE

Az első világháború után, az átala
kuló világ 'forrongó időszakának évei
ben tömegeik mozdulnak meg, hogy vál
toztassanak sorsukon és a muiníkásvSlág 
számára igazságosabb rendet (hozzanak 
létre. Az Osztrák—Magyar Monarchia 
után, az új államiban, Adán a rendre 
nem a m. kir. III. csendőríkerület 5. 
szárny 2. szakaszának a csendőrei őr
ködtek. A hatalomtartó uralkodó osz
tály rendfenntartó közegeinek más a 
neve, más a ruházata, de a feladata 
majdnem teljes mértékben ugyanaz, 
mint az egykori csendőröké és rend
őröké volt. Őrizni a kenyéradók va
gyonbiztonságát és csírájában elfojtani 
minden olyan kísérletet, mely az 1918- 
as forradalmi eseményekre emlékeztet. 
A  vagyonos osztályérdek megvédésének 
első, közérthető megnyilvánulása az



1920. december 29-én (meghirdetett 
Obznama. A  Jugoszláv Kommunista 
Párt működését betiltják. Ez az intéz
kedés Adán á's érezteti hatását.

A harcterekről hazaérkező, szökött, 
vagy leszerelt katonáik között számos 
olyan Is van, aki részt vett az orosz 
vagy a magyar forradalomban. Haza- 
érkezéisük után itthon is szervezked
nek. Az újságokból, a Slobodából, 
majd az idősebb elvtársak, Kelemen 
András, Sterbiik Ferenc, Holló Lajos és 
mások nyilatkozatából (tudijuk, hogy 
Adán a Szociáldemokrata Párt már 
1919-<ben tevékenykedett, majd ugyan
ebben az időszakiban, 1920 telén a Szo
cialista Munkáspárt, azaz a SRPJ(k) 
adai szervezete is működött mintegy 
negyven-ötven taggal. Mohácsi Sándor 
nyilatkozata szerint 1923-ban, de fő
leg 1924-ben Aidán dolgozná kezdett a 
Mezőgazdasági Munkások Szövetségé
nek helyi szervezete, majd az ipari 
munkások is szakszervezeti csoportokat 
alakítottak. Ezekről az eseményekről a 
Szervezett Munkás c. lapban is hírt 
adnak.

Az 1921 augusztusában a Szovjet- 
oroszországbóa hazatérő Cseh Károly 
tanító, aki részt vett az orosz forra
dalomban, 1922 telén Adán megszer
vezte a JKP illegális szervezetét. 1923 
januárjában megalakult a Független 
Szakszervezetek adai szervezette. 1925- 
ben az akkor Belgrádban, majd Sza
badkán megjelenő Szervezett Munkás 
arról tudósít, hogy Adán a Zöldfa ven
déglőiben megtartott munkás nagy gyű



lésen több mint száz új tag lépett be 
a szakszervezötbe és írta alá a nyilat
kozatot. Bakos Káilmán ekkor húszéves. 
Nevét nem találjuk a szakszervezeti 
tagok névsorában.

A földmunkás legény hétköznapjai 
kora reggeltől késő estig munkában 
teltek el. Bakos János testvérbátyja és 
Boros András legényikoiü barátja el
mondja, hogy Kálmán otthon az apja 
földjét művelte, a jószágot gondozta, de 
amikor csak tehette, eljárt napszámba 
is, mert kellett a pénz.

»A  báltérre antikorrban mi nemigen 
mentünk. Megtaláltuk a magunk be
szélgetni valóját itt az Újsoron is« — 
emlékszik vissza Boros András, majd 
így folytatja: »Jártam vele napszám
ba. Dolgos ember volt. Amit elvállal
tunk, becsületesen elvégeztük, de úgy 
tartotta, hogy a munkaadónak a mun
káért járó napszámot a munkánk vé
geztével azonnal (ki kell fizetnie. Jó- 
kedélyű, kissé hallgatag, de sokszor 
mókázó emíber volt. Szerettünk vele 
dolgozná. Időnként, jelesebb ünnepek
kor a Kunszabó-, majd Báló-féle kocs
máiba jártunk. Az Otthon vendéglőbe 
a gazdalegények, -lányok jártak.

Akkoriban, ha a magunkfajta mun
kásember malacot akart vágni, akkor 
nagyon takarékosan kellett élnie. Em
lékszem, hogy három hónapig tepsiben 
sült kukoricás kenyeret ettem, mert a 
részaratásban keresett búzát eladtam és 
malacot vettem rajta.«

Az akkori életkörülményekre vonat
kozólag a Szervezett Munkás 1925-ben



arról ír, hogy a fizikai munkások, a 
munka természetétől (függetlenül, akik 
magánszemélyeiknek, vagy üzemeknek 
dolgoznak, a keresettük 33%-áit kell 
hogy fizessék adóba. Ugyanakkor a 
munkásnak, aki egész éven át dolgo
zott, a napa átlagkeresete 8 dinár 6 
pára volt. Egy pár cipóért 150 dinárt, 
egy pár bocskorért 80 dinárt keíLlett 
fizetni.

A  kevéske föld jövedelméből, a nap
számból akkoriban a földmunkás le
gények nemigen mehettek szórakozni. 
A  (ház körüli tennivalók miatt még a 
vasárnapok, ünnepek egy részéit is ott
hon kellett tölteniük, mert a jószágnak 
enni (kellett adniiJk, vagy éppen a mun
kanapokra kelleüt készülniük.

1925-ben Bakos Kálmánt behívták 
katonának. Adáról tavasszal rukkodtak 
be. Együtt volt vele katona Boros And
rás, Kelemen József, Gődér Pál, Ka- 
szap Ferenc, Lázár István, Bálint Jó
zsef. A  szkopjei 21. gyalogezredhez vo
nultak be. Néhány hétre rá Gostivarra 
kerültek, onnan egy hónap után Mav- 
rorvóra, majd visszajöttek Tetovóra. 
Legtovább Mavrovón voltak. Bakos 
Kálimén itt szakács volt a konyhán. A 
serdülőkorban főzésre kényszerült tudo
mányát hasznosíthatta így. Azt mond
ják róla a még életben levő kattona- 
társai, hogy szakácskodása idegén rész
rehajlás nélkül, mindenkinek aprólékos 
pontossággal osztotta az ételt »Ritkán 
kaptunk nagyobb darab húst Kálmán
tól, mint a .többiek. . .«



Tizennyolc (hónapi katonáskodás 
után szereltek le. Káilmán apja ekkor 
betegeskedett. Katona társaival, legény- 
barátaival Kálmán a Sulháf-birtokon 
dolgozott.

Amikor Adán 1927-ben a Független 
Munkás-Paraszt Szövetség szervezetbe 
népgyülést tartott, a Szervezett Mun
kás tudósításában ezt olvashatjuk: 
» . .. A kép nyugodtan imjpozáns volt. 
2000 sápadt, dcüogban fáradt arc fen
séges némaságban várta a gyűlés meg
nyitását. Egy tömegben izgult reme
géssel tekintették körül a burzsoá há
zaik jólétet kiáltó tömegére 2000 dol
gozó asszony és férfi. — 2000 munkás- 
agyban egy gondolat motoszkált: Le a 
burzsoáziával! 2000 munkába görnyedt 
proletár aoéü ökle szoruíkt néma szoru
lásba s megremegett tőle félós viho
gással ... a burzsujok bámész falkája.«

Ezen a nagygyűlésen — az elvtár
sak nyilatkozata szerint — ott volt Ba
kos Kálmán ás. Testvéribátyja ekkor 
mondta neki, hogy: »Mindig a (törvény
nyel haladj, ne ellene, mert a törvény, 
ha elkap, nem kegyelmez.«

Erre Kálmán azt válaszolta: »Nem 
értesz te ehhez. . .« Ezek a mozzana
tok arra engednek következtetni, hogy 
Bakos Kálmán ezékben az években tet
te n\eg az első lépést a muníkásmozga- 
lorn felé. Nyilvánvaló, (hogy a napszám
ba járás olyan emberekkel hozta ösz- 
sae, akikkel később együtt dolgozott a 
szakszervezetben, majd a kommunista 
pártban.



A katona viselt ember mifelénk mi
nél élőbb a maga gazdája szeretne len
ni. A munkalehetőségeik, a megélhetési 
körülményék, a szülői házban kiala
kult helyzet, a jóbarátok nősülése és 
megannyi más tényező minden szegény 
ember életében befolyással van a csa
ládalapításra.

Bakos Kálmán leszerelése után, 1927. 
február 22-én feleségül vette Kelemen 
János és Kreszanka Erzsébet 1910-ben 
született Piroska nevű lányéit. Ezen a 
napon esküdtek a szomszédban Kan- 
csár Imre és Magó Erzsébet, akik el- 
mondtátk, hogy Kálmánék egy ideig az 
Oj, vagyis a mostani Nova utcában, 
a szülői házban laktaik.

A fiatal ipár minden munkát elvál
lalt, dolgoztak otthon és másnak, és a 
Baját erejükből meg a szülők némi se
gítségével 1928-ban az adai vasútállo
mással szemben megvásárolták azt a 
háztelket, melyre fölépítették az ak
kori 2eljeznička u. 3. szám alatti há- 
zUkart Azt a házat, melyet aztán az 
1930-as évek közepétől állandó megfi
gyelés alatt tartottak a rendőrök, de
tektívek, besúgók és csendőrök.

Élettársa, Piroska visszaemlékezése 
szerint Kálmán nagyon szeretett olvas
ni. Amikor már a saját házukban lak
hattak, a téli estéiket olvasással töl
tötte. Beszélgető társak is mindig vol
tak, akikkel a mindennapi élet küzdel
meiről vitatkoztak. Az akkori körül
mények között az újságvásárlás, oftva-



sás is eseményszámba ment, de Kál
mán -bújta, olvasta is az újságokat.

Nyáron a 2 hodd 600 szögöd földet 
művelték, melyet a két szülő juttatott 
nekok. Ugyanakkor mind a két házhoz 
is eljártaik az öregeknek segitená. Kál
mán minden apró eseménynek nagy 
figyelmet szentelt. Nem szerette a szó
váltást Mindennek tudott örülni és ha 
valamit megbeszéltek, akkor addig 
küszködtek, dolgoztak, amíg megvaló
sult a céljuk. A  kerékpérvásárlás pél
dául (hihetetlen nagy öröm volt a ház
ban.

Az évek hosszú során — saját föld
jük megmunkálása mellett — részara
tást, kukoricabetakarítást is vállaltak. 
Ha Adán nem kapott munkát, akkor 
földmunkás társaival együtt vidékre 
ment dolgozni.

Az egészségére nagyon vigyázott. 
Tudta, (hogy testvérei tüdőbajban (hal
tak el. Volt idő, amikor eléig sokat be
tegeskedett. Dr. Manheim orvos és Sze
mere Pál gyógyszerész többször ás se
gítségére vcfít egészségének helyreállí
tásában.

Felesége, Piroska nyilatkozata sze
rint: »A munkásmozgalomba Kelemen 
András bácsi által került. András bá
csi nekem rokonom, és Kálmán, almi
kor nem volt munkája, vagy bement a 
piacra, akkor András bácsival beszél
getett. Számtadanszor voltunk András 
bácsiéknál beszélgetni is, vagy éppen 
ő jött el hozzánk. Emlékszem, hogy he
vesen vitatták a Sándor király intéz
kedéseit, az adai szegénység helyzetét,



a világgazdasági válságot emlegették, 
az adai nagygazdáknak csúfnevet is 
adtak. Az Orompartok alartt az egyik 
nagygazda állandóan levest adott mun
kásainak enni, és a részaratók elne
vezték Leveses Zarkónak. Rajta is ma
radt ez a név. Tudták, hogy a rendőr
ség, vagyis hát a hatóság nem engedi 
a szervezkedést, a gyűléseket, így egy
más házéihoz jártak össze megvitatni 
a helyzetet. Kálmán Cseh Károlytól 
tanulta a szőlő, a gyümölcsfák, kerti
fák szemezését. Ezt a munkát is vál
lalta és hívták is sok helyre dolgozni.«

Családjuk, Margitka 1936-ban szü
letett »Akkor voltam várandós, amikor 
1936-ban a sztrájk kitört. . .« — mond
ja Bakos Kálmámné. Ettől az időtől 
kezdődően a féxj, az apa, bármennyi
re is szereti hozzátartózóit, otthonéit, 
mind kevesebbet tartózkodhat velük. 
A mindennapi kenyérkereset mellett 
minden idejét a munkásmozgalom szer
vezésével tölti.

A MUNKÁSMOZGALOM 
HARCOSAI KÖZÖTT

Az okmányok, újságcikkek és az 
edvtársak nyilatkozatai arról tanúskod
nak, hogy Adán 1920-tól, de főleg 
1923-tól céltudatos munkásmozgalom 
volt kibontakozóban. A királyi önkény
uralom ellenére is szervezett illegális 
munka folyt

A forradalmi munkásmozgalozimak 
ebben az időszakában Adán a Függet
len Szakszervezet és a keretében mű



ködő Földmunkások Szövetsége, továb
bá az ipari munkásság szakmai cso
portjai 1500 tagot tartottak számon. Az 
állandó üldözések, házkutatások, letar
tóztatások ellenére 1928 szeptemberé
ben a zentai járási főszolgabíró 224. 
bizalmas szám alatt közölte a felsőbb 
szervekkel, hogy a járásban, Adán 
márciusban fölfüggesztették a Függet
len Szakszervezet munkáját. A  tények 
azonban arról tanúskodnak — 1928 de
cemberében avatták M  az újonnan 
épült munkásotthont —, hogy a kirá
lya önkényuralom bevezetéséig, 1929. 
jamuár 6nüg működött a szakszervezet, 
melynek irányítói a JKP adai szerve
zetének a tagjai voltak.

A királyi diktatúra bevezetéséig 
Adán és a Tisza mentén a letartóztatá
sok egész sorozatáról lelhetne beszámol
ni. 1921-ben, az Obznana kihirdetése 
után nyilvántartásba vették a munkás
otthonokat, a hatósági szervek elvitték, 
elkobozták a berendezéseket A  titkos 
rendőrségnek 1921. szeptember 1-én
— a 434. számú leirat alapján — nyil
vántartást készítettek a kommunista
gyanús személyekről. Az adai csendőr
állomásról 1928-ban — a 323. bizal
mas szám alatti átdraüban — jelentik 
a zentai járási főszolgabírónak, hogy 
szeptember 4-én és 5-én minden kom
munista gyanús személynél házkutatást 
tartottak. A talált tárgyakat lefoglal
ták. Cseh Károly adai tanítóit, Tormás 
Lajos svetaőevói lakost letartóztatták és 
átadták az államügyészségnek Szabad
kán. Zen tán 1928. december 8-én Ta



kács Istvánt, Katona Jánost, Izidor Ne- 
Sióét, Bóka Imrét, Keidben Toldd An
talt letartóztatták és vizsgálati fogság
ba helyezték.

Az osztályharcos szaíkszervezetek 
betiltásával, a munkásotthonok bezá
rásával, a letartóztatásokkal az osztály
ellenség a munkásosztály harcát akar
ta megakadályozni. A  gazdasági vál
ság, a munkástörvények revíziója, bí
rósági eljárások, a politikai jogi osztott
ság, a dolgozók kizsákmányolása, a 
munkanélküliség, az agrárválság és a 
legádázabb intézkedéseik ellenére el
szántan tömörül a munkásság. Az ille
gális kommunista párt röpiratainak 
terjesztésében Bakos Kálmán is részt 
vett. 1931 elején a munkanélküliek 
nagygyűlése Szabadkán, a Vörös Segély 
gyűjtés, majd 1931. november 7-én éj
jel, a választások előestéjén röplapok 
terjesztése és vörös zászlók (kitűzése 
Adán, Moholon, Petrovo Selón a párt 
sokoldalú tevékenységéről tanúskodik. 
1931 decemberében Szabadkán a párt- 
értekezleten részt vesznek az adai, 
bácstopolyal, zentai, zom bori szerveze
tekből is. 1932. január 3-án ismét meg
beszélés Szabadkán. Ezen Adáról Cseh 
Károly jelent meg.

A  rezsim közegei 1931 decemberé
ben Zentárói 452. szám alartt jelentik, 
hogy Tornyoson Torma István házának 
kerítésén november elején röplapot ta
láltak, amely felhívja a népet, hogy 
a választások napján ne menjen sza
vazni. A  báni hivatal 1933. április 21-én 
n/2 2638. számú bizalmas leiratában



készültségi állapotot rendelt el április 
30-tól május 2-ig, azzal az indokolás
sal, hogy a kommunisták élénk előké
születeket végeznek május elseje meg
ünneplésére.

Ez az az időszak, amikor Balkos 
Kálmán cselekvően részt vesz az ese
ményekben. A környezete, munkástár
sai, rokonsága, az életkörülmények, az 
események mind hatással voltak rá. 
Felesége és Kelemen András nyilatko
zata szerint 1931-ben jelölték a pártba« 
A munkásmozgalom legnehezebb idő
szakában, a királyi diktatúra idején, 
illegális körülmények között aktívan 
tevékenykedett.^

Az önkényyralom minden kímélet
lensége e'llenéfe a Tisza menti helysé
gekben, így Adán is, az illegális párt
tevékenység nem szünetelt Az új mun
kásotthont 1929 január közepén bezár
ták, több embert letartóztattak, voltak, 
akik más vidéken kényszerülték mun
kát vállalni, de azok, akdk itthon él
tek, a művelődési egyesületben, a 
sportszervezetben tevékenykedtek. Eb
ben az (időszakiban a kommunistáknál 
és az ismert szakszervezeti vezetőknél 
házkutatásokat tartottak. Ekkor viszont 
a csetnikek szervezetük anyagi támo
gatását a kereskedőktől, iparosoktól 
várták, ennek érdekében körlevelet in
téztek a tehetősebb polgárokhoz is. 
Ugyanakkor a magyar nagygazdák és 
a jól szituált polgárság hűségnyilatko
zata a diktatúra mellett nagyon nehéz 
helyzetbe hozta a magyarlakta vidék 
munkás tömegeit.



Az adott helyzetben a nép tájékoz
tatása, fölvilágosítása érdekében a röp- 
iratok mellett szóbéli {tájékoztatásra is 
nagy szükség volt. A  visszaemlékezé
sek szerint a diktatúra idején nyolc- 
tíz féle különböző, időszerű kérdések
kel foglalkozó röplapot terjesztettek 
Adán.

A régi Jugoszláviában a magyar 
dolgozók számára az élet kisebbségi 
sorsot is jelentett. A szociális elnyo
más, a jogiflosatottság, a népi és kisebb
ségi egyenjogúság kérdése, az agrár- 
proletariáltus és ipari munkásság éle
te, a kiélezett osztályrétegeződés, a 
polgári pártok harca a hatalomért és 
még számos kérdés alapos fölkészült- 
léget, akciót, következetes harcot kö
vetelt a .párt tagjaitól.

Bakos Kálmán földmunkás volt. 
Szőlőmunkás, részarató, osóplőgépmun- 
kás. A Tiszán érkezett hajókon kara- 
kodómunkás, kubikos, kukorica- és más 
gabonabetakaríftást végzett. A megél
hetés kérdését, a pártfeladatok végre
hajtását össze kellett hangolná a mun
kalehetőségekkel, de tanulni csak mun
ka után, a pihenésből ellopott időben 
lehetett.

1932—33 telén, azon az összejövete
len, melyeit Abt Józsefinek, a JKP inst
ruktorának Bécsből való hazatérésével 
kapcsolatban tartottak, Bakos Kálmán 
már mtint párttag vett részt. A  pártba 
Kelemen András szervezete be.

Ebben az időben az összejöveteleket 
Kelemen András Nenadović utca 7. 
szám alatti házában, Varga Józsefnél



a Kralja Mikitina 55., majd 11. szám 
alatt, Varga Jánosnál a Laza Kostić 
utca 30. számú házban, Sterbik Ferenc 
Sftudenačka utcai lakásán, Spang Jó
zsef éknál a Zentai úton, Balog Gábor 
Chilié utcai lakásán, itdhát magánhá
zaiknál, .majd (később Cseh Károly sző
lőijében, a Tisza^parti erdőben tartot
ták.

1931 novemberében a rezsimlista 
alapján történt választások elleni röp- 
oédulák terjesztése is jelezte az osz
tályharcos tevékenység fölúj itását. A 
munkanélküliség, kizsákmányolás mel
lett a nemzeti, azaz vidékünkön a ki
sebbségi megkülönböztetésben 1932-ben 
a munkások különválasztásának egyik 
jellegzetes esete az volt, ihogy a Tiszán 
a gátmunkálatoknál a kommunistáknak 
és a szakszervezet vezetőinek nem ad
tak munkát.

A királyi önkényuralom előtt 1928- 
ban a szabadkai, adai, svetáóevói már
ciusi értekezlet u/tán szeptemberben 
Adán letartóztatták Cseh Károlyt, 
Solymosi Má/tyást, Resóczki Andrást. 
Ugyanebben a rendőrségi jelentéiben 
található Tormás Lajos Ada—Svetiče- 
vóról. Zentárói Takács István, Katona 
János, Keviből Toldi Antal került a 
szabadkai kerületi államügyészség elé. 
1929 januárjában Kelemen Andrást, 
Német Jánost, Holló Lajost, Solymosi 
Mátyást tartóztatják le Adán. A  dik
tatúra bevezetése után, 1929 elején le
tartóztatások voltak Bácstopolyán és 
Szabadkán Is. 1929. július 5-én ház
kutatást tartottak Mohácsi Sándor,



Spang József, Resóczki András, König 
Sándor, Beleik Antal, Solymosi Mátyás, 
Sterbik Ferenc lakásán. 1929-ben az 
államvédelmi bíróság Đuro Pucart 
nyolcévi börtönbüntetésre ítélte, a töb
bi szabadkai/t, Kizur Istvánt, Tanka 
Ferencet, Božo Nlikolácot fölmentette. 
1930-ban Cseh Károlyt és Balogh Gá
bort tartóztatják le. 1930-ban Szabad
kán Domány Jánost, Dudás Lajost, 
Lendvai Józsefet, Szabó Gézát, Szer- 
buc Lászlót ítélték el háromhónapi fog
házra. 1931. december 26-án Szabad
kán a pártértekerileten részt vettek 
Adáról, Bácstopolyáról, Zentárói, Zom- 
borból a -pártszervezetek képviselői, és 
a találkozón Mészáros Mátyás jelentést 
adott bécsi útjáról. 1932. január 3-án 
Szabadkán ismét megbeszélést tartot
tók, amelyen Adáról Cseh Károly vett 
részt. 1932. január 24-én nagy letar
tóztatások kezdődtek. Szabadkán Aloj- 
zije Bašićot, dr. Bemát Károlyt, Iva- 
nyos Sándort, Dudás Lajost, Mészáros 
Mátyást, Josip Kasilbát, Kovács Jánost, 
Kropf Gotöfridet, Komlós Jánost, Ste- 
infeld Sándort, Szalai Józsefet, Matko 
Vukoviéot, Háj a Vujevdcet, Ürge Sán
dort, Zentán Löveti. Mihályt, Katona 
Jánost, Adán Csefh Károlyt, Kelemen 
Andrást, Spang Józsefet, Sterbdk Fe
rencet, Bácstopolyáról Lőrik Istvánt, 
tartóztatták le. Bácskában ekkor több 
mint száz ember került börtönbe.

Az adaiak Szabadkán voltak bezár
va. Cseh Károlyt több társával Belg- 
rádban az államvédekni bíróság elé ál
lították, az Ada-Ciganliján voltak fog



ságban, de soíkan több hónapi elzárás
ra Požarevacra kerültek. 1933 áprilisá
ban Abt Józsefnek, a Központi Bizott
ság póttagjának segítségével szerve
zett tevékenység során május elsejei 
fölhívást tartalmazó röplapokat nyom
tattak Kiss Ernő és Samu Mihály. A  
Topolya környékén és főleg a Tisza 
mentén terjesztett röplapok szervezett 
tevékenységről tanúskodnak. A  rezsárn- 
válaszitások által hatalomra került ve
zetők és csendőrség, rendőrség, az ál
lamvédelmi közegek ténykedése ellené
re 1933. április 27-én virradóra Ada 
utcáiba is eljutottak a május elsejei 
felhívások. Ezt követően letartóztatták 
Cseh Károlyt, Gordos Jenőt, Kelemen 
Andrást, Sterbtök Ferencet, Varga Jó
zsefet, Varga István! Adán, Bácstopo- 
lyán, Bácsföldváron, Csantavéren, Fe- 
keticsen, Féterrévén, Piroson, Újvidé
ken 72 embert tartóztattak le és több
ségüket október 3-ig fogva ás tartot
ták, amíg az újvidéki vizsgálóbíró nem 
fejezte be a vizsgálatot és a vádlottak 
felett az újvidéki kerületi bíróság nem 
ítélkezett.

Ilyen helyzetben, a börtönökből, 
fegyházakból szabadult elvtársak által 
elmondott kegyetlenkedések ismereté
vel, a rendszeresen rábízott feladatok 
maradéktalan végrehajtása után lett 
Bakos Kálmán — Cseh Károly, Balogh 
Gábor, Kelemen András, Mohácsi Sán
dor, Sterbik Ferenc, Spang József, Var
ga János párttagok mellett — a JKP 
adai szervezetének tagja.



A megalakulástól (kezdődően az adai 
pártszervezetben 1932nig változott a ta- 
gdk száma. Sóti Ferenc Bácstopolyára 
költözött. Sarnyai József a Szovjetunió
ba ment, Kis Varga Sándor súlyos be
tegsége miatt maradt ki, ResóczM And
rást kizárták a pártiból. Solymosi Má
tyás tevékenysége — a szakszervezeti 
tagság követelésére — fölülvizsgálatra 
szorult. Mindezek mellett ebiben az idő
ben negyven ipari és földmunkást, te
vékenysége folytán, szimpatizánsként 
tartották nyilván.

A PÁRTFUNKCIÓNÁR1US 
fiS A SZAKSZERVEZETI VEZETŐ

Az 1934-foen a Ljubljanában tartott 
IV. országos értekezlet után vidékün
kön, így Adán is, erőteljesebb szak- 
szervezeti munlka kezdődött. Majd az 
1935 szeptemberében, a JKP tartomá
nyt! vezetőségének Beoskereken történt 
Mújitása után, A vajdasági kommu
nisták feladatai dmü okmányban meg
határozott leglális és illegális munka 
meggyorsította a tevékenységet. Szer
vezetileg megújultak, megerősödtek a 
környéken működő pártszervezetek. 
Adán, Bajmokon, Bácstopolyán, Szent
tamáson, Tavankúrton, Újvidéken, Zen- 
tán röplapokat és más illegális tájé
koztató anyagot terjesztettek a pártta
gok és a szimpatizánsok.

A tartományi pártvezetŐ9ég Szabad
kával tartott kapcsolatot, Ada pedig
— Balkos Kálmán és Cseh Károly útján
— Szabadkával volt összeköttetésben.



Bakos bejárta a környező tanyaviliág 
településeit, összejöveteleket szervezett, 
ismertette a tartományi vezetőség ha
tározatait.

Mi volt az az erő, aimely az 1930-as 
évek második felében csaiknam ezer 
embert /tömörített a Jugoszláv Egyesült 
Murokásszakszervezeti Szövetség adai 
szervezetébe? Az életkörülmények, a 
tanulási vágy, a bérharc, a (közös Vi
lágszemlélet, a munkássajtó hatása, a 
(hazai és a világeseményeikről való tá
jékoztató előadások hooiták össze a 
munkásságot.

Vidékünkön ekkoriban olyan nagy 
volt a munkanélküliség, hogy a nincs
telen, munkájából, Ikeresetéből tengődő 
tömeg évente csak 80—100 napot dol
gozhatott. Se itthon, se máshol nem 
volt munka. Ez alatt az idő a'laitt kel
lett volna <beteremteni az egész évd ke
nyérnek valót, ruházati és egyéb szük
ségletet. A  napszám 8—12 dinár, ami
ért látástól vakulásig kellett dolgozni. 
A búza ára 96—120 dünár métermá
zsánként A  családok elszegényedtek, 
gyermekeik nem járhattak iskoláiba, 
mert munkára kényszerültek, inség- 
konyhákról kaptak némi ennivalót, 
vagy ‘kivándoroltak. A betegség, öreg
ség koldusbotra juttatta a nincstelene
ket. Az emlberi létfenntartás mimámális 
feltételeinek hiányát tetézte a jogfosz- 
tottság, a kisebbségi sors, a rendőrség
re, csendőrségre alapozott »társadalmi 
rendszer.

A  (forradalmi oszitályharc öntudatos, 
tájékozott, olvasott, tanult embereket



követéit falun, városban egyaránt. 
Adán a tudatos felvilágosító és isme
retterjesztő tevékenység az 1920-as 
éveik elején a szakszervezetben szerve
zetten folyt. 1925-ben a Független 
Szakszervezetek adai szervezetében 400 
Szervezett Munkást vásároltak rend
szeresen. A dolgozók a munkásnaptá
rakat, a Proleter, a Kommunista, a 
Forradalmi-Paraszt Front, a Népszava, 
a Narodni glas című lapokat olvasták. 
A párttagok a JKP központi, és tarto
mányi vezetőségének illegális kiadvá
nyaival ismerkedtek még. A  szakszer
vezeti könyvtárakban található haladó 
szellemű szépirodalmi művek mellett 
a (párttagok egyebek között Marx Kom
munista kiáltványét, továbbá a Leni- 
nizmus alapjait, G. I. Raste (Lippay 
Zoltán) Kis könyv a dialektikus ma
terializmusról, Tomin N. Az agrárre
form sírjánál, dr. Kriszháber Gy. Mit 
kell tudni a földreformról? és dr. Bott- 
iik D. A földművesadósságok felszá
molásáról című könyvét, valamint dr. 
Slavko Stanić bevezetőjével Az új ipar
törvényt olvasták. A  Híd és a Korunk 
című folyóiratot is sokan járatták.

A legolvasottabb könyvek 1935 után: 
Makszim Gorkij Az anyat Makarenko 
Az új ember kovácsa, Sdöhov Üj ba
rázdát szánt az eke, Bogdanov Az első 
lány, Illyés Gyula Puszták népe, Féja 
Géza Viharsarok, Kovács Imre Néma 
forradalom, Erdei Ferenc Magyar vá
ros és Futóhomok, Darvas József Egy 
parasztcsalád története, Veres Péter Az 
alföld parasztsága, Szabó Zoltán Tar-



A  kisdiák



A katona



A járási párttitkár



Szakszervezeti tagsági könyve



di helyzet, Nagy István Külváros, Ger
gely Sándor Vitézek és hősök, Traven 
HaiáUiajó és Aranyásók, Upton Sin
clair A mocsár, Petróleum és Alkohol, 
Ignazio Silane Bor és kenyér című mű
ve. Sokan olvasták Petőfi, Ady, Jó
zsef Attila és Sinka István verseit, a 
Híd és a Prager könyvkiadó kiadvá
nyait. 1939—40 telén jut él hozzánk 
Jordáky Lajos Spanyolország című 
könyve, amelyben rávilágít a spanyol- 
országi polgárháború okaira, amely 
nem egy nemzet ügye volt, hanem két 
világnézet, két életszemlélet, a hala
dás és a maradiság, emberség és bar
bárság, szocializmus és fasizmus ször
nyű tusája Európa legnyugatibb félszi
getén.

A dolgozó embereknek el kellett 
igazodnáofc a polgári pártok érdekcso- 
portulásában, hatalmi harcokban, küz
deniük kellett a megalkuvók, a frak- 
<£ósdk, a munkásmozgalom reformista 
szárnya ellen, le kellett leplezniök a 
besúgókat, a munkáskamara érdekelt
ségét is fel kellett ásmernáök. 1936-ban 
megalakult Stojadinović miniszterelnök 
rezsimszakszervezete, a JUGORAS. A 
dolgozó (tömegeknek a spanyol polgár
háborúról is tájékozódniok kellett. Meg 
kellett ásmerniök a hazai és a világ- 
eseményeket, ki kellett értékélniök őket, 
szükség volt a nézetazonosságra, az ál
láspontok kialakítására, az akciók, a 
tevékenység megszervezésére, mert az 
osztályharcot csakis öntudatos, tájéko
zott dolgozók folytathatták.



1935—36 telén a munkásottfhon Adán 
a Topánban, a Halász Gyulanféle ház
ban van. Az otthonban szamtoaton es
ténként, vasárnap délelőtt, de piaci na* 
pokon, kedden és pénteken ds össze
jön a munkásság. Ismeretterjesztő elő
adásokat szerveznek, a munkabéreikről, 
a megélhetésről, a tavaszi munkalehe
tőségekről, az újsághírekről rádióelő
adásokról, az elolvasott könyvről, a 
fiatalság munkásotthonba való beszer
vezéséről, a szomszédos községek szak- 
szervezeteivel való együttműködésről 
tartottak megbeszéléseket. A  testneve
lés, sportélet megszervezése, a faliúj
ság készítése, szakmai előadások, ön
képzőkörök szervezése is napirenden 
volt.

A  munkásotthon, vágyás a szakszer
vezetti vezeitőséig tagjai: Bakos Kálmán, 
Spang József, Fodor Sándor, Halász Jó
zsef, Varga József, Varga János, Kri- 
zsán Máté, Kelemen András, Sterbik 
Ferenc, Dósa András, Beleik Antal, 
Kántor József, Vámos Gergely, Tasi 
Sándor, Nagy Béla, Paibus Pál, Faikas 
Béla, Sóti József, Tasi András, Török 
Miíhály és a kisipari munkásság szak
mai bizottságainak még számos (képvi
selője.

A Mezőgazdasági Munkások Orszá
gos Szövetségének adai szervezete volt 
a legtömegesébb, de műkjödörtt Adán 
a gyáripari munkások szakmai csoport
ja is. Ebben az (időben küzdelem folyt 
a túlórázás ellen. Az újvidéki munkás- 
kamara által töntént feljelentésekből 
kitűnik, hogy Adán 1936 áprilisától jú



liusig a munkaadók a munkásvédelmi 
törvényt Itíjátszották, vagyis 12 órát 
dolgoztattak a munkásokkal. A  szak- 
szervezeti ellenőrzés, a munkásbizal- 
mdak megválasztása Is a munkásság 
szervezkedése következtében a mun
káskamarára gyakorolt hatás eredmé
nyeként (hat túlóráztaitó munkaadó el
len eljárást indítottak. A  keresetek nö
velését a dolgozók magasabb munka
bérekkel és nem a túlóra idején meg
keresett fizetéssel kívánták elérni.

Az 1936. év az adai munkásmozga
lom történetében a jelentős események 
éve. Megalakul a Jugosrfláiv Kommu
nista Párt ihelyi »bizottsága. A titkái 
egy ideig Cseh Károly, majd Bakos 
Kálmán, a bizottság tagjai: Cseh Ká
roly, Fodor Sándor, Halász József, Var
ga József. A szakszervezetnek 1936 áp
rilisában 700 tagdíjat fizető tagja van, 
a rokonszenvezők száma pedig ezer 
mezőgazdasági, ipari, kisipari munkás 
és közalkalmazott volt.

A munkásotthonban, a munkahelye
ken, a pártban és mindenhol, ahol a 
kétkezi munkából élő emberek össze
jöttek, Bakos Kálmán jelen volt. A i  
elvtársak mondják, hogy olyan ember 
volt, aki nem tudott tétlenül élni. Min
denkor azt tette, amit érzett, és hitt 
albban, hogy amit cselekszik, szüksé
ges: az élet követelménye. Az emlberi 
sorsok ismerete, az élettapasztalat, az 
értelem hajtóereje, belső ösztönzése 
vitte az osztályharcba. Keménykötésű, 
bátor tekintetű, pontos beszédű, mun
kabíró, barátságos, de olykor (hirtelen



indidatű, megalkuvást nem ismerő, 
egyszerű, a fórfiikorban megtanultak 
aüapján természetesen gondolkodó, cse
lekvő ember volt.

Álltaik az emberek Adán a piacté
ren. Bakos Kálmán azt mondta egy
szer, (hogy a munkanélküli ember ne 
menjen a piacra kínálkozni. A munka
adó szakja meg, hogy a jó munkásért 
a lakásra, vagy a házához kell menni, 
de a munkásotthonban is megtalálható 
a munkásember.

Az emlékek felidézik alakját, maga
tartását, beszédeit. A  körülötte állók
tól egy alkalommal ezt kérdezte: »A 
magyar napszámosok több napszámot 
kapnak a magyar nagygazdáktól, mint 
a szert* napszámosok? Vagy a szerb 
napszámosok nagyobb napszámért dol
goznak a szerb nagygazdáknál, mint a 
magyarok? A  napszám a magyar, a 
szerb napszámosoknak, munkásoknak 
egyformán alacsony. A  nagygazdák, 
magyarok, szerbek nagyon megértik 
egymást, a mumkásembereknek is ősz- 
sze keli tartaná és együttesen csele
kedni.«

Egy másik alkalommal szóba került 
a kizsákmányolás kérdése. A beszél
getés idején karjára csavart karikás- 
ostorral arra haladt él Halgašev, a köz
ségi kanász, szerb ember. Nem messzi
re tőlük a kapuban kint állt — arany 
óraláncát fitogtatva — Nagypál András 
földbirtokos. Bakos jelenlevő munkás- 
társaitól azt kérdezte: »Melyik a sze
gényember elnyomója és ki zsákmányo
ló ja: a szerb kanász, vagy a magyar



birtokos?« Ezekben a példázgatásokban 
az osztályharcnak, a magyar és a szerb 
dolgozók (közös ügyének, az együvé 
tartozásnak tudatos megfogalmazása 
nyilvánult meg.

A FÖLDMUNKÁSOK SZTRÁJKJA

1935—36 telén nagy volt a nél
külözés a Tisza mentén. Az elmúlt né
hány év rendkívül alacsony kereseti 
lehetőségei és a munkanélküliség miatt 
a tömegek nincsrtelensége elképeszd# 
méreteket öltött. 1935 decemberében 
» . .. a községháza folyosóit és környé
két edlepte a segélyt váró tömeg. Üres 
falakat találtak, mert sem a jegyzőt, 
sem az elnök urat még csak nagyító
val sem lelhetett megtalálni... üres 
gyomorral, hideg lakásban telt el az 
adai (nyomorgók „szent” ünnepe. . .« 
Mól—Gunarason 170 család kért se
gélyt, de nem kapott

A Népszava 1936. januári számaiban 
olvasható, hogy 1935-ben kukoricaka
pálásért a napszám 12 dinár volt és 
ezért a bérért reggel 4-től este 9-ig 
kellett dolgozni. A  munkaalkalom leg
jobb esetben 25 napig tartott. Egy műn- 
kás 25 nap alatt 300 dinárt keresett; 
ebből kellett családjával három hóna
pon át, az aratási munkák megkezdé
séig élnie. Ugyaniakkor egy mázsa bú
za ára 165 és 174, a 'babé 250, a lisztté 
110—270, a disznózsír kilójáé 10—11, a 
szalonnáé 10—11,50, a füstölt húsé 12,50 
—-13, egy kocsi csutkáé 45—60 dinár 
volt.



Az élelmezés, nélkülözés arányát ér
zékeltetik ezek az adatok. A tüdővész, 
tífusz és más betegségek is szedték ál
dozataikat. Ezekben az években kí
méletlen és könyörtelen helyzetbe ke
rültek azok, akiknek se házuk, se föld
jük, se kenyerük, se munkájuk nem 
volt.

A Dunai Bánság királyi báni hiva
tal VI. osztálya 24288/1932 szám alatt 
július 8-án rendeletet adott kíi a me
zőgazdasági munkaerő alkalmaztatásá
ról, azt az összes szolgabdróságoknak és 
városi elöljáróságoknak megküldte. 
Csakhamar a másik rendelet is meg
érkezett 24678/1932 szám alatt Ebben 
a mezei munkások minimális kerese
tének biztosításáról volt szó az aratási 
időtartamra vonatkozólag, s a paritá
sos, vagyis egyeztető bizottságok ala
kítását ‘is elrendelték. Mindennek azon
ban a gyakorlatú életben egészen 1936 
tavaszáig nem volt foganatja.

A Népszava írja 1936. január 12-én: 
»Elég volt az ígéretekből, a sok meg
tévesztő és félrevezető agirtációkból, 
elég volt az ijesztgetésekből és erősza
kos fellépésekből, elég volt a hamis 
reményekből és déübábszerűen csillog
tatott aranyhegyeikből, elég volt mind
abból, ami a dolgozó nép számára el
nyomást és kizsákmányolást jelent. . .«

Megmozdulnak a bácskai (földmun
kások. A  Földmunkások Országos Szö
vetsége központi vezetősége határozata 
értelmében a közép-lbácskad földmun
kásszervezetek 1936. március l-é«n ér
tekezletet tartanak Kulán. Fölmérték



a földműnké sság gazdaságii helyzetét, a 
kollektív szerződések jelentőségét, és 
a mumkássajtó fontosságát. Ennek ér
telmében — hogy a munkabérek to
vábbi esését megakadályozzák — meg
határozták az elvégzett munkáért járó 
fizetési feltételeiket: a gazdaságban,
vagy a ház körül végzetrt munkákért 
évszakonként, a kukorica megmunká
lásáért, az aratási és betakarítási mun
kákért, a kender és cukorrépa meg
munkálásáért, csépdésért. Ezt követően 
a felső-bácskai földmunkásszervezetek 
Szabadkán tartottak gyűlésit, aíhol 
ugyancsak a fenti kérdések voltak na
pirenden.

»A  szociálpolitikai miniszter egy 
rendelettervezetet juttatott el a mun
kás és munkaadó érdekeltségeikhez« — 
írja a Népszava 1936 májusában. Szó 
van a kötelező kollektív szerződések
ről, a bérfeltételekről, és meghatároz
zák a létmindmumot Közben ugyan
csak a Népszava arról tudósít, hogy 
március 15-én a szabadkai, majd a 
csantavéni, tavankúti, bajsaá (földmun
kások tiltakozó gyűlést tartottak, s 
hogy Becsén, Törökfbecsén is voltak 
összejövetelek.

Adán a megtartott értekezletről 
Cseh Károly tudósításában ír a Nép
szava:

» . . .A  község nincstelen robotosad- 
ról az atyaúristenen kívül senki sem 
gondoskodik, az pedig, hogy mennyit 
törődik a szegény emberrel, azt az adaá 
nincstelenek nyomorgó helyzete bizo
nyítja. A különböző jótékony egyletek



„jótékonykodása” mennyire nem ko
moly, és hogy maga az egylet is tud
ja ezt, bizonyítja a három napra lei
mért 5 deka szalonna és a napi fél
kiló kenyér. Ez a porció minden, csak 
jótékonyság nem, és aki az ellenkező
jét akarja bizonyítani, az megérdemli, 
hogy erre a porcióra legyen fogva. Hát 
ha még arról ás beszélnénk, hogy még 
ezt a porciót sem kajpta minden éhező, 
hanem válogaitva, mégpedig a jótékony 
dámák szeszélyei által.

Tessék tehát a „magyar test vérek
nek”, „keresztény atyánkfiaának” em
berhez illő munkafeltételeket és bér
viszonyokat teremteni, hogy „képmá
suk”, „ifajtestvérük” és „hitsorsosuk” 
ne legyen kénytelen koldusivadékká 
válni. Ha pedig ezt nem tudják vég
rehajtani, úgy meg kell érteniök, hogy 
a munkásságnak kötelessége saját ma
gáról gondoskodni, mégpedig osztály
harcos szakszervezetei útján.«

Az események föltartóztathatatlanul 
követik egymást. Amíg a községi elöl
járóságokban a nagygazdák a dunai 
bán rendeletével kapcsolatban főleg az
zal foglalkoznak, hogy az igazságügy
miniszter rendelete értelmében a mun
kásság szűkebb körű megbeszéléseit 
csak a rendőrhatóságok engedélyezhe
tik, addig a munkanélküliék, a kubi
kosok, a mezőgazdasági, a téglagyári 
és a rakodómunkások nem várnak. Má
jus 3-án arról érkezik hír, hogy a 
szenttamása munkások a Dungyerszki- 
féle birtokon beszüntették a munkát. 
Stanišićon kenyeret, munkát követelt



a nép, memorandumban fogalmazta 
meg követeléseit és átadita a községi 
elöljáróságnak.

Bakos Kálmán ba helyzet pontos fel
mérése érdekében* Szenttamásra és Be
csére Dósa Andrist küldi, ő Zentára, 
Szabadkára megy, Topolyára és kör
nyékére Kelemen András ment, Cseh 
Károly Csókán, Tiszaszentmiklóson, Pá
dén, Szajániban ismerkedik a helyzet
tel. A környékbeli helységek dolgozói
nak hangulata és helyzete, éppen úgy, 
minit Adán is, a végsőkig kiéleződött. 
A küldöttek arról is beszámoltak, hogy 
ha Adán sztrájkot szerveznék, a kör
nyékről nem jönnek az adai földekre 
dolgozni, de az adaiak sem mennek 
más községek területére munkát vál
lalni, ha ott lesz sztrájk. Becséről a 
megkezdődött sztrájk hírével azit is 
üzenték, hogy az adaiak földmunkás- 
sztrájkja nagyban segítené a munka
bérek általános emelését Közép-Bács- 
kában.

Cseh Károly indítványára küldött
séget választottak. A  szakszervezet ne
vében Bakos Kálmán, Spang József, 
Halász József, Varga János, Fodor Sán
dor május 8-án bement a községi elöl
járóságra, hogy a paritásos bizottság 
megalakításának és a munkabéreknek 
az ügyében tolmácsolják a munkásság 
követelését. A  piactéren mintegy 120 
munkanélküli »Munkáit és kenyeret!« 
felkiáltásokkal várta a megbeszélés 
eredményét. A községi elöljáróság Bó- 
nds Györgyöt bízta meg, hogy tájékoz
tassa a munkanélkülieket arról, hogy



a községi pénztáriban mindössze 18 000 
dinár van közmunkákra, és ha 15 di
nár helyett 20 dinár napszámot fizet
nek, akkor hamar elfogy a pénz. Be
leik Antal, Farkas Béla az egybegyűl
tek megbízásából azít kérték, hogy a 
közmunkákra szánt összegből 20 dinár 
legyen a napszám. Ezt megadta az elöl
járóság, de közben elterjedt a hír, hogy 
Szenttamáson csak 10 dinár órabérért 
hajlandók dolgozni az emberek, igy ezt 
a kérdést is a megválasztandó paritá
sos bizottságra bízták.

Adán a paritásos bizottság 1936. má
jus 10-én ült össze. A 2787. iktatószá
mú irat szerint a bizottságnak a föld- 
mumfcásság részéről Bakos Kálmán, 
Sjpang József volt a tagja, helyetteseik 
Varga János és Vámos Gergely, a nagy
gazdák részéről Miladin Sedmakov, 
Dósa Mátyás, helyetteseik Fistíher Je
nő, Milivoj Sedmakov. A  községi bíró, 
Lepoja Vukašin is bekerült a bizott
ságiba.

A tanácskozást május 10-én és 11- 
én tartották. A munkabérek tekinteté
ben nem tudtak megegyezni. Amíg a 
városházán tanácskoztak, a piactéren, 
a beltéren a tömeg várakozott. Az 
egyeztető bizottság tagjai a megbeszé
lésről állandóan tájékoztatták a dolgo
zótea t. A sikertelen tárgyalás 11-én tün
tetést váltott ki. A földmunkások és a 
kisipari munkások közül is sokan a 
bdtérről az úgynevezett ötödik utcá
val szemben levő tobáni munkásotthon
ba vonultak. A szakszervezeti vezető
ség rövid megbeszélést tartott, majd az



utcán, az udvaron várakozó munkás
ságnak azt az indítványt tette, hogy 
amennyiben három napon belül a pa
ritásos bizottságban nem tudnak ered
ményt elérni, akkor sztrájkkal csikar
ják ki a béremelést Május 15-én, pén
teken Bakos Kálmán, Spang József 
még egyszer kísérletet tett, hogy a pa
ritásos bizottság megfelelő döntést hoz
zon, Lepő ja VulkaSin bíró azonban nem 
volt hajlandó változtatni a részleges 
megegyezésen.

A sztrájk előkészületei megtörtén
tek. A párttagok Spang Józseféknál 
tartottak ülést. A szakszervezeti veze
tőség döntéséről a tanyavilág dolgo
zóit és a szomszédos helységek dolgo
zóit is értesítették Május 15-én este, 
a tüntetés után és másnap, május 16-án 
reggel a sztrájk irányítói a városba ve
zető utakra sztrájkőrségeket állítottak, 
hogy a lakosság ne menjen ki kapál
ni. A  község több részén gyülekezett 
a nép. Voltak, akik a munkásotthon
tól, a Hubert-íéle malomtól, a Guna- 
rasból, a Pemyésből indultak, hogy a 
vasútállomásnál levő térségen talál
koznak, és onnan vonulnak a város 
beiterére. Adán teljesen leállít a me
zőgazdasági munka. Bakos Káknán be
szédet mondott. A gyülekező tömeg 
tüntetett és már nemcsak kenyeret, 
munkát és nagyobb munkabért köve
telt, (hanem politikai jelszavakat is ki
áltozott: »Le a buzsoáziával! Le a vér- 
szopókkai! Éljen a munkásosztály! Jo
got a népnek!«



A nyilatkozatok és Visszaemlékezé
sek szerint az adaii, moholi csendár ség 
szuronyt szegezve ment a tömegnek. 
Amikor megérkezett a vonat, elterjedt 
a hír, hogy Zentárói és más városok
ból is idevezényelték a csendőrséget. 
Bakos Kálmánt letartóztatták és a vas
útállomás várótermében őrizték. A kar
hatalom fölfegyverzett csendőreivel 
szemben a mezítlábas hullámzó tömeg 
csupasz kézzel semmit sem tehetett. A 
sztrájkot, a tüntetést szétverték.

Nyomban a sztrájk napján és utána 
folytak a letartóztatások. Na'gy Béla, 
aki Adáról tagja volt a munkáskama
rának, leutazott Újvidékre, hogy a (ka
mara emberei a bánd hivatalon keresz
tül tegyék lehetővé a letartóztatottak 
szabadon bocsátását Adán az asszo
nyok, akik letartóztatott férjüknek vit
ték az élelmet, tüntettek és követelték 
az embereik hazaengedését.

A  paritásos bizottság időközben 
ülést tartott. Bakos Kálmán és Spang 
József letartóztatásban voltak és nem 
vehettek részit az ülésen, így helyette
seik, Varga János és Vámos Gergely 
tárgyaltak a nagygazdákkal. A sztrájk 
nem volt hiába. Ha nem is teljes egé
szében, de túlnyomórészt elfogadták a 
munkásság követelését. A  Kulán tar
tott értekezlet határozata az volt, hogy 
május 1-től szeptember 30-ig 12 órai 
munkaidőre a naipszám élelemmel 20— 
30, élelem nélkül 35—40 dinár legyen. 
Az adai nagygazdák a legalacsonyabb 
napszám fizetéséhez, a 20 dinárhoz ra
gaszkodtak, arra hivatkozva, hogy a



naipszámos így is egyszerre 8 dinár 
emelést kap. Adán a napszám élelem 
nélkül 30 dinár, élelem 25 dinár lett.

Az adai elöljáróság 1936. május 22- 
én tette közzé a munkabéreket és a 
munkás és munkaadó viszonyát szabá
lyozó hirdetményt. Bakos Kálmán ki
szabadulása után Cseh Károlynál fo
galmazta meg a hirdetményre vonat
kozó panaszt és a községi elöljáróság
— Spang József aláírásával, május 27-i 
keltezéssel — május 28-án elküldte a 
bánd paritásos bizottságnak. Az adaiak 
panaszára június l l Ji keLtezéssel eluta
sító válasz érkezett. Ennek ellenére — 
a bérharc terén elért eredmények mel
lett — az összetartó tömeg megmutatta 
politikai-erkölcsi erejét és a kommu
nista párt, a szakszervezet irányító ha
tását és szerepét

A  kapálási-aratási sztrájk után, a 
letartóztatások ellenére, Adán 1500-ra 
nőtt az UUSSJ, vagyis az egyesült mun
kásszakszervezetek taglétszáma. Rend
szeres eszmei nevelői munka folyt, 
megszervezték a mrunkáskiéipzést

Bakos Kálmán és közvetlen munka
társai, az adai munkásmozgalom veze
tői rendszeres kapcsolatod; tartottak 
fenn Zenta, Mofliol, Péterréve, Becse, 
Tornyos, Csantavér, Topolya, Feketics, 
Kishegyes, Szenttamás, Újvidék, Sza
badka, Bajmok, Kanizsa, Törökkanizsa, 
Tiszaszentmiklós, Csóka, Pádé, Bocsár, 
Száján, Kikinda, Becskerek és más 
helységeidben, a tanyavilágiban műkö
dő munkásmozgalmi szervezetekkel. 
Így jutott el Adára, vagy Adán át a



JKP illegális anyaga, így látogathatták 
az elvtársak egymást, a felsőbb szer
vek küldötted a községi, falusi szerve
zeteiket, így indulhatott egyidejűleg töbib 
helyen ds aktíió.

193*6 júniusában a Szabadkáról ka
pott értesítés szerint a földmunkásság 
szakszervezeti fölhívással figyelmeztet
te a hatóságot is, meg azokait a nagy- 
gazdákat, akik nem tartották be a pa
ritásos bizottság határozatait, hogy a 
munkás ki van szolgáltatva ismét a 
munkaadónak, miért nem védheti ma
gát. »Ha ezt a kérdést a 'legrövidebb 
időn belül nem oldjuk meg, ahogyan 
azt a rongyos, mezítlábas, éhes és szom
jas, családjukkal együtt magára ha
gyott mezőgazdasági munkások érdekei 
megkövetelik, akkor az esetleges kö
vetkezményekért nem felelünk!« Ez a 
nyár ezen a vidékein nagyon heves 
volrt. Adán a cséplőmunkások sztrájkba 
kezdtek. Az egyik cséplőgép-tulajdonos 
otthagyta a gépet azzal, hogy csinál
janak a munkások, am'it akarnak. A 
munkások végezték toválblb a cséplést, 
de az elszámolásnál a községi paritá
sos bizottság határozatta alapján szá
molták el bérükéi A  cséplő munkások 
magas öntudatát igazolja ez, és azt a 
bátorságot és önbizalmat, melyet az 
eredményesen végződött sztrájk adott.

HARC A MEGALKUVÓK 
ÉS ÁRULOK ELLEN

Az adai szakszervezeti vezetőségnek 
Szabadkával volt szarosabb kapcsolata.



Egyrészt azért, mert innen kapott leg
több segítséget, másrészt pedig az adai 
szakszervezeti vezetőség nem értett 
egyet a Mezőgazdaságii Munkások Or
szágos Szövetsége Újvidéken székelő 
vezetőinak munkájával és magatartá
sával

Az 1937. november 27-én megtartott 
földmunkáskongresszuson Bakos Kál
mán felszólaláséiban élesen támadta 
Đuro Hadnadev titkár és a vezetőség 
megalkuvó, taktizáló politikáját és ma
gatartáséit.

A  földmunkásszövetség vezetőségé
nek munkájára vonatkozólag őszinte 
bírálat, a tényekre alapozott mulasz
tások, a munkáskamara és a munkás- 
biztosító kinevezési rendszerének bírá
lata, a helyi szervezetek munkájának 
megnehezítésével kapcsolatos helyzet- 
ismertetés a kongresszusi küldöittekre 
bátorítólag hatott és Bakos Kálmán 
fölszólailása éles hangú vitáit váltott ki.

A  kongresszuson a vita menete odá
ig fajult, hogy az adai szervezet kül
döttét, Bakos Kálmánt kizárták a szak- 
szervezeti tagok közül, a továbbiak so
rán pedig az egész adai szakszerveze
tet kizárták a földművesszövetségiből. 
Számos más helység delegátusa elle
nezte ezt a kizárási eljárást és mód
szert, és élesen bírálta a vezetőséget. 
A  küldöttek egy része egyetértett az
zal, amit Bakos Kálmán elmondott, ezt 
ki is nyilvánították, ezért ezeket a 
szervezetieket is kizárták. A  legélesebb 
vita akörül folyt, hogy a földműves- 
szövetség helyi szervezetedben komrnu-



ndsták is tevékenykednek. A földmun
kásszövetség vezetősége az alapszabá
lyokra hivatkozva azon mesterkedett, 
hogy kommunistákat ne válasszanak be 
a vezetőségbe. Adán és számos más 
helységben viszont a szakszervezet, így 
a földmunkásszövetség helyi vezetősé
geiben a párttagok, azaz a pártszer
vezet irányításával tevékenykedtek.

A  községekben működő szakszerve
zeteikben kialakult forradalmi szellem 
és az ilyen értelmű harcias tevékeny
ség alapján, az említett kongresszus 
után a Népszavában csaknem harminc 
írás jelent meg: egyetértettek az adaiak 
forradalmi álláspontjával és támogat
ták azt. Bakos Kálmán kongresszusi 
felszólalását még hónapokon át folyó 
vita követte a munkássájtóban.

Jellegzetes a Crna Bara-i földmun
kások hozzászólása:

A »Demokráciát a Földmunkás Szö
vetségbe« címet idézőjelbe tették, vagy
is idézik Bakos Kálmánt, majd így ír
nak:

»Szerény 800 lakosú bánáti falucska 
vagyunk, kisgazdák, földmunkások. A 
mi (falunkig alig ér a kultúra, mégis 
fölfigyeltünk a Népszava földmunkás 
ankétjára. Crna Bara nem képes né
pének kenyeret biztosítani, s így sze
génységünk végigkubikolja az országot. 
1935 óta munkaerőnk nem kell senki- 
nek. Néha 70—80 kilométereket gyalo
golunk a bácskai rónákon, hogy a ré
paszedés, kukoricákapálás nekünk is 
juttasson valamit.



A Földmunkás Szövetséggel 1938 
tavaszán találkoztunk először, s ekkor 
jöttünk rá, hogy a földmunkásnak is 
lehetnek jogai. Érintkezésibe léptünk 
a szövetségi központtal, 6 ki is jött a 
központi titkár, Hadnagyev Gyúró úr. 
A nagy (hangok hallatára majdnem az 
egész falu (tagnak jelentkezett, s hul
lottak az öt dinárak ibeáratásd díj cí
mén.

A  szomszéd nagybirtokos, Léderer 
megszokta falunk munkásait napi 7—12 
dinár ellenéiben foglalkoztatni, saját 
kosztjukon. Nem nézte jó szemmel a 
földmunkások szervezkedését. Figyel
meztette a központot, hogy ne hábor
gassa a munkásságot, mert azok már 
beletörődtek a sorsukba.

Hogy a központ eleget (tett-e a fi
gyelmeztetésnek, igazolja az a körül
mény, hogy a tagsági könyvecskék kéz
besítéséből a Népszava ankétjéig sem
mit sem hallottunk a Földmunkás Szö
vetségről.

Ezért csatlakozunk má is többi föld
munkás testvéreinkhez, és követelünk 
olyan központi bizottságot, mely elő
ször is a munkásságot szolgálja.«

A Népszavában közölt hozzászólások 
idején »Adai földmunkások« aláírással 
megjelentették Bakos Kálmán kong
resszusi felszólalásának lényegesebb ré
szét. A lap 1939. november 5-i számá
ban olvashaitó ez az írás:

»Ađa: A  múlt heteikben egy cikk 
jelent meg a Népszaváíban ezen a cí
men. A cikkíró, akárki volt is, soha
sem vethetett volna fel sürgősebb meg



oldásra váró kérdést, amelynek mind
járt visszhangja is támadt, s már több 
hozzászólás érkezett a nincstelen föld
munkásság széles rétegeiből. Egy ki
csit elkésve ugyan, de ‘azért a vélemé
nyünket mi is hozzáadjuk, hogy az el
hangzott kritikákkal száz százalékban 
egyetértünk, s velük együtt tiltakozunk 
és közösen együttműködünk a központ
ban uralkodó antidemokratikus állapo
tok ellen.

Ment kinek volna jobban kötelessé
ge és joga felszólalni és tiltakozni a 
jelenlegi úgyszólván kinevezett, köz
ponti vezetők antidemokratikus és 
munkásellenes (ténykedése ellen, ha 
nem nekünk, a noviszádd Földmunkás 
Szövetség kebelébe tartozó falvak és 
városok kérgeskezű nincstelen föld
munkásainak.

Az 1937-es november 27-én Novi- 
szádon megtartott földmunkás kong
resszus megmutatta, hogy a kiküldöt
tek a csoportjaiéitól kapott utasítás 
alapján, mindenáron meg akarták sza
badítani a központot régi kerékkötő 
vezetőitől, és (hogy a kiküldöttek ezit 
a harcot nem önfejűleg, vagy valaki
nek a biztatására csinálták, arra leg
fényesebb bizonyíték az, hogy a he
lyi csoportok egymás után tiltakoztak 
a központnál delegátusaik kizárása mi
att, sőt több csoportban végre sem haj
tották a »diktátorok szíigorú parancsát«, 
mire ők kizárták az egész csoportot. 
Mát őnekik tíz-íhúsz csoport, vagy van, 
vagy nincs, soha nem is volt céljuk, 
hogy a Szövetség megerősödjék, sőt in



kább útját állták a fejlődésnek. De így 
vélték szolgálni leghatékonyabban ke- 
nyéradó gazdáikat, a nagybirtokosokat 
és milliomosokat.

A helyi csoportok kiküldöttjei haj
landók lettek volna a központi veze
tőségnek nem  t e l j e s e n  pus z 
t u l t  e l e m e i v e l  kompromisszumot 
kötni és 'közös vezetőségeit választani, 
de ők a teljes büroktratizmus elve 
mellett foglaltak állást, amibe a kikül
döttek egyáltalán nem mehettek bele. 
S íg y  k e r ü l *  sor  21 d e l e g á t u s  
és néhány helyi csoport kizárására és 
a Földmunkás Szövetség megbénításá
ra, amiért a bürokratákat terheli a 
felelősség.

Azután összehívtak ők egy tessék* 
iássék kongresszust, amelyből azokat a 
helyi csoportokat, amelyeknek az élén 
tisztánlátó osztálytudaitos munkások ál
lottak, kihagyták. Csak az olyan helyi 
csoportokat hívták meg, amelyeknek a 
vezetői velük egyetértenek. A munkás
szervezetek kijátszásával és félreveze
tésével s ezekkel miegvál'asztatták ma
gukat. Az olyan vezetőket, akik min
denkor hajlandók a munkásszervezete
ket a saját egyéni érdekéiknek szolgá
latába állítaná, ki kell, hogy söpörje a 
munkásság még a helyi csoportokból is. 
Mi itt nálunk idejekorán ártalmatlan
ná tettük őket Igaz, hogy ez nehéz 
dolog, mert még kilátás van arra, hogy 
egyénileg érvényesülhetnek, de külö
nösen, ha már fizetéses állásban van
nak, rendkívüli módon ragaszkodnak a 
régi állásaikhoz.



... Pedig a vojvodinai földmunkás- 
mozgalom, imint minden más munkás- 
mozgalom, nemcsak vezetőket, hanem 
félrevezetőiket is ismer. És amennyiben 
mégis ragaszkodnak a vezetéshez, úgy 
ez az utóbbi név illeti meg őket. Félre
értés végett 'ki kell hangsúlyoznunk, 
hogy haminkat nem a központ ellen, 
hanem a központiban uralkodó antide
mokratikus állaipotok ellen folytatjuk.

Hogy a központban uralkodó anti
demokratikus ténykedésnek véget vet
hessünk, legelőször is szükséges, hogy 
a földmunkások sok csalódás és kiáb
rándulás ellenére is tömörüljenek osz
tályharcos szervezetünkbe, és ha nem 
olyan ez a szervezet, amilyennek len
nie kellene, tegyük olyanná, vagy ha a 
vezetők, akár a helyi csoporttokban, 
akáir a központiban nem olyanok, hogy 
a földmunkásság 'gazdasági érdekednek 
és kulturális követelményeinek meg
feleljenek, akkor válasszanak olyano
kat, akik arra alkalmasak és a föld
munkásság törekvéseit önfeláldozó ak
tivitással viszik élőbbre.

Másodszor követeljük, hogy a köz
ponttá vezetők megértőbb elemei lás
sák be addigi ténykedéseiknek helyte
lenségét és tarthatatlanságát és hassa
nak oda, hogy a Földmunkás Szövet
ség teljes egysége minél hamarabb 
helyreálljon és minél hamarabb írják 
ki a köziponti vezetőség újira választá
sát̂  ahol a földmunkások döruteni fog
nak sajáft sorsuknak irányításáról.

Harmadszor reméljük és elvárjuk, 
hogy a demokratikusnak ígérkező új



rendszer nem fogja (figyelmen kívül 
hagyni a földmunkásság széles rétegei- 
neík panaszait és alkalmat fog rá adni 
és oda fog hatni, hogy az állam ezen 
dolgozó tömegeinek az életnívója em
berségesebb fokra emelkedjen, amely 
általános fontos tényezőjévé válik ú'gy 
a termelésben, minit a fogyasztásban 
gazdaságii életünknek. Addig is rajitunk 
a sor, hogy visszaállítsuk a nekünk 
legifonitosaíbbat: Demokráciát a Föld
munkás Szövetségben!«

Az URSSJ-tfiaik és a földmunkásszö
vetségnek 1936-ban Vajdaságban 159 
helységben volt szervezete, 1937-ben 
211 szervezete működött. A földmun
káskongresszus után ez a szám 60-ra 
csőikként, mert több szervezetet kizár
tak, vagy maguk a helyi csoportok lép
tek ki a szövetségből. Bakos Kálmán 
kongresszusi felszólalása a terepen 
uralkodó hangulat alapján hangzott el. 
Kelemen András visszaemlékezése alap
ján tudjuk, hogy fölszólalásának meg
szövegezésében mellette Cseih Károly, 
Spang József, Tasi Sándor és Varga 
János is részt vett, de a péterróvei, 
csanitavéri, kanizsai, pádéi, zentai és 
szabadkai mozgalmi emberekkel ás 
megtárgyalták a (helyzetet. Az 1936-ban 
lezajlott eredményes kapálási, aratási 
és cséplési sztrájkok után érthetá) volt, 
hogy a íhelyi szervezetek vezetői kifo
gásolták a földművesszövetség vezető
ségének megalkuvó magatartását.

A Népszava szerkesztősége 1939. de
cember 24'én megjelentetett egy (tájé



kozta tó írást, melyben kivonatosan a 
következő olvasható:

»Három hónapja immár, hogy a voj- 
vodinai földmunkások a Népszava ha
sábjaim keresztül cserélik ki panaszai
kat szövetségük vezetősége, de külö
nösen annak titkára ellen, kinek jó
voltából a nyakig sáros szegénysorok 
ma fűtetlen szobában, kenyértelenül és 
kopottan várják a faluk legnagyobb 
téli ünnepét: a karácsonyt. Napról-nap- 
ra érkeznek még ma is szerkesztősé
günkbe írásiba nem tört kezek egysze
rű sorali, melyekben egyszer szerényeb
ben, máskor indulatosabban sürgetik a 
bá-ckcai földmunkások aktíiószabadsá- 
gáit, s ennek erős feltételeként a Föld
munkás Szövetség Központi Bizottsá
gának azonnali leváltását.

... a Földmunkás Szövetség számbe
lileg megerősödve első akcióképpen 
őket távolítsa el jelenlegi helyükről, 
melyet már évek óta érdemtelenül és 
illetéktelenül bitorolnak. Tudják az 
urak, hogy számukra ez a hely az utol
só, olcsó életlehetőség, mert: a j údá-  
sok s o k s z o r  j ó l  j ö n n e k  a- 
zoknak,  k i k n e k  s z ü k s é g ü k  
van  ites t v  é r á r u l ó  m u n k á 
j ukra ,  de  a h a r m i n c  e z ü s t 
p é n z t  c sak  e g y s z e r  f i z e t i k  
me g  nek i k .

Jól teszik a vojvod'inai földmunká
sok, ha kipróbált öntudatukra támasz
kodva nem hagyják el szövetségüket, 
miint ahogy azt a Köziponti Bizottság 
szeretné, ihanem híven számtalanszor



beigazolt erkölcseikhez harcolnak an
nak 'megjavításáért. . .«

Tény, hogy az agrárrproletáriátus 
embertelen életkörülményeit az évek
kel előbb megválasztott vezetőség egy 
része nem ismerte eléggé ahhoz, hogy 
megértse a helyi csoportok vezetősé
geinek haroias álláspontját. Keveset 
tuditak airról, hogy miként indulnak a 
falvak dolgozói már vasárnap délutá
non/ként a több száz (lánccal (rendelke
ző földbirtokoshoz summásként, rész
aratóként, ötödö^ként. A  földmunkásto
borzást sokszor a bandagazda, vagy az 
intéző végezite. A földmunkás köteles
ségét mindig megmondták, de a jogai
ról alig beszéltek valamit, vagy csak 
akkor esett szó, ha történetesen elő
adódott valami félreértés az elszálláso
lás, főzési, étkezési, tisztálkodási adott
ságok körül, vagy a munkakörülmé
nyek miatt.

Ezekkel az eseményekkel párhuza
mosan az uralkodó rendszer vezetői kí
méletlen harcot folytatnak a szakszer
vezeti vezetőik, a munkásmozgalom for
radalmibb megmozdulásainak vezetői 
ellen. Az URSSJ -bán, a Jugoszláv 
Egyesült Munkásszakszervezeti Szövet
ségben belső ellentétek vannak a meg
alkuvó és a forradalmibb csoport kö
zött, és ezáltal lanyhul az osztályharc. 
Az államvezetők 1936 júniusában meg
alakították az államrendszer és a mun
kaadók befolyása alaitt álló Jugoszláv 
Munkásszakszervezetet, a JUGORAS-t. 
Ezáltal az osztálytharc, a munkástöme



gek tájékoztatása még nehezebb, még 
bonyolultabb lett.

Adán és a többi vajdasági helység 
túnyomó többségében a kommunisták 
vezetésével működödtt a szakszervezet. 
Adán a JUGORAS alakuló közgyűlése 
nem si'kerülít. Az ismert munkás veze
tőket be sem engedték a közgyűlésre, 
ahol az újvidéki küldött mellett Slav- 
ko Marié községi aljegyzőnek és a va
lamidkor a független szaíkszervezetben 
tevékenykedő, de onnan eltávozott Re- 
sóczki Andrásnak kellett volna beszé
det tartania. Az újvidéki szánok után 
Tnifun Mrkšić, a belgrádi képzőművé
szeti akadémiáin tanuló adai egyetemis
ta olyan -provokatív kérdéseket tett fel, 
melyekben egyíben leleplezte a JUGO
RAS célját. Aiitalános zavar támadt. 
Ljuba Lazarević rendőrkapitány utasí
tást adott Mrkšić letartóztatására. A 
rendőr útját azonban többen is eláll- 
ták, köztük Beleik Antal is, amikor 
az utcán a közeliben tartózkodó Bakos 
szólt neki, hogy avatkozzon be. A gyű
lés résztvevői szétszaladtak. Bakos Kál
mán, Hadász József, Varga János az 
egykori Ivamács-féle vendéglő sarkán, 
szemben a rendőrségi épülettel szem
lélték a fejleményeket. Bakos ettől 
kezdve MrkšSć útján is kapcsolatot 
tartott fenn több belgrádi elvtárssal.

Az adott lehetőségek és körülmé
nyek teljes fölismerésével és kihaszná
lásával kellett harcolni a munkásmoz
galomba behúzódott megalkuvók, áru
lók ellen. Ugyanakkor a földmüvesszö- 
vatséget őrizni kellett, hogy az osztály



harc legális szervezetben folyjon. A 
földmurikásszö vétség megtisztítása és 
szervezeti megerősítése alapvető feladat 
volt azért is, hogy harcolni tudjanak 
a munkásságot félrevezető, az osztály- 
harcot tompító rezsimszakszervezet, a 
JUGORAS ellen. Balkos Kálmán élhar
cosa volt ennek a küzdelemnek.

A DOLGOZÓ NÉP PÁRTJA ÚTJÁN

Jó volna tudná és felmérni, miként 
fogadták Adán azt a hirt, mely 1939. 
november 28nán a Népszavában arról 
tudósít, hogy: >Szuboticán is megala
kult a Dolgozó Nép Pártjának kezde
ményező bizottsága. A  szutooticad dol
gozók a múlt heten tartott összejöve
telükön megválasztották a Dolgozó Nép 
Pártjának .kezdeményező bizottságát, 
melynek feladata a párt megalakítá
sának előkészítői munkálatait levezet
ni. Az összejövetelen jelen volt mun
kások, kisiparosok, kiskereskedők és 
szellemi munkások képviselői a követ
kező álláspontot tették magukévá:

A  dolgozó nép közös érdekei meg
követelik egy olyan párt megalakulá
sát, amely párt hűségesen kitart a dől* 
gozó nép érdekei mellett. A  dolgozó 
nép mindezidáig jogtalan vdft. Hogy 
ezt az állapotot orvosolják, szükség van 
a sajtó, a gyülekezési, egyesülési és 
politikád pártok szabad szervezkedését 
rendező demokraitökus politikai törvé
nyekre. Ennek eléréséért a dolgozó nép 
csak saját pártján keresztül harcolhat.«

A  későbbi eseményeik azt igazolják, 
hogy Adán nagyon is megértették a



legtermészetesebb úton kifejezett nép- 
froratpoMtikát.

Az első világháború után Adán a 
radikális (Pa&ić) párt elnöke Miladin 
Sedmakov, majd VukaSin Lepojev, a 
Davidovié-féle demokrata párt vezető
je Avram Kovačevtfć, a független de
mokrata pért (Pribióevió) vezetője 
Uroš Pisarev, a szociáldemokrata (Di- 
vac) párt vezetője Müorad Mrdanov, 
a Magyar Párt vezetője dr. Király Ká
roly volt.

Az ország lakosságának 44,61%-a 
írástudatlan. Vajdaságiban más a hely
zet, de a választások kimenetelére itt 
sem gyakorolhattak másként hatást, 
csak tiltakozással. »Tüntetések, utcai 
harcok, rendőrlovak patáinak csatto
gása, bevert koponyák, agyongázolt 
emberek képe elevenedik meg ennél a 
szónál: Titkos választások... A Jef- 
fcić-, Sbaj adinović-kormányok ámítása 
után a Cvetkov*i6-^Macsek-kormány 
demokratikus Ígéreted.. .«-<ről ír a Nép
szava.

A gazdag Vajdaságban 300 000, föld
tulajdonnal rendelkező család élt. Eb
ből 25000 fél, 27000 egy, 50 000 két,
100 000 öt és 70 000 tíz hektár körüli 
földbirtokkal rendelkezett. A paraszt
ság túlnyomó részének öt hektár, vagy
is nyolc hold körüli földje volt Ezen
kívül 80 000 földmunkás tengette éle
tét akinek talpalatnyi (földje sem 
volt A kevés földdel rendelkezők szá
mára az adóterhek, az alacsony ter
ményárak, a földnélküliek számára az 
alacsony munkabérek, a munkanél kü-



liség, az állandóan emelkedő árak tu
datosan vagy ösztönösen határozták 
meg a politikai hovatartozás kérdését 
Az 1937-től 1939-ig végzett nyilvántar
tások szerint a »vojvodinai munkabé
rek Jugoszlávia többi országrészéhez 
viszonyítva a legnyomorúságosabbak.«

A  polgári pártok, a munkáskamara, 
a munkásbdztosító, a munkásbörze mel
lett jelien voltak a szélsőséges jobbol
dali szervezetek, az egyházi egyesüle
tek is. Mind legálisan működött, 
ugyanakkor a szakszervezet ellen ál
landó intézkedéseket, eljárásokat foga
natosítottak; előadást is csak rendőri 
felügyelet alatt lehetett megtartani.

Az újságok arról adnak hírt, hogy 
a régenstanács 1936̂ ban 172 politikai 
fogolynak írta alá az amnesztiát. 1939- 
ben a Jutamji üst írja: »A  nálunk fo
ganatosított amnesztiával szabadon en
gedték ... elég nagyszámú politikai 
elítéltet. Ezeknek szabadon bocsátása 
után összesen hatvankét politikád el
itéit maradt a börtönökben. . .«

A  burzsoá rendszer politikai párt
jainak, szervezeteinek marakodása, az 
ország fasizálási folyamata, a gazda
sági érdekcsoportosulások, továbbá a 
párttagok, rokomszenvezők letartóztatá
sa ellenére 1938—1939-ben létrejön a 
Dolgozó Nép Pártja. A Dolgozó Nép 
Pártjának programjában a JKP vilá
gosan meghatározta a vajdasági dolgo
zók számára a feladatokat és állásfog
lalását: » . . . A  dolgozó nép pártja eb
ben az országrészben is ki akarja ven
ni részét... a küzdelemből, s minthogy



Voj-vodinát történelmileg, gazdaságilag 
elhatárolt egységnek tekinti, álláspont
ját a következőkben szögezd le:

1. Nemzetiségi béke, önrendelkezés. 
A dolgozó nép Vojvodinában, mely jo
gaiért küzd gazdasági, politikai s kul
turális téren, csak úgy éiihet el sikert, 
ha elsősoifoan visszautasít minden 
olyan törekvést, amely az itt élő nem
zetiségeket uszítja, (illetve ebből a gyű
löletből magának ltokét kovácsol. 
Ugyanúgy vissza kell »utasítani min
den rádión, vagy más úton külíföldről 
jövő olyan propagandát, mely anya- 
nyölvén szól ugyan, de nem a dolgozó 
nép érdekeit szolgálj'a, hanem bizonyos 
nemzetiségek kiváltságos rétegeit. Meg 
kell teremteni a vojvoddnai dolgozók 
között a nemzetiségi békét, mert csak 
így lőhet felvenni eredményesen a har
cot további jogaiknak kivívására egé
szen az önrendelkezésiig.

2. Gazdasági célkitűzések. A vojvö
dül aá dolgozók — munkások, parasz
tok, intellektuelek, dolgozó középosz
tály — nemzetiségre való tekintet nél
kül egy pártban kell hogy tömörülje
nek gazdasági érvényesülésükért, lét- 
fenntartásuk biztosításáért. A paraszt
ság földmunkás szervezetekben és 
szövetkezetekben tömörülve terményei 
értékesítéséért, igazságos adózásért és 
a földnélküliek földhöz juttatásáért 
küzd: a munkásság szervezeteiben a 
foltozott kizsákmányolás ellen, a na
gyobb bérekért (harcol. Az -intedlektuá- 
l'ls középrétegek a tölbbi országgal va



ló egyenjogúságot, arányos adóztatást 
stíb. követelek.

3. Politikai jogok. Sajtószabadság, 
gyülekezési jog, általános, közvetlen, 
titkos választójog: ezek azok az elemi 
feltételek, amelyek nélkül komoly de
mokratizálódásról szó sem lehet.

4. Kulturális törekvések. A  nemze
tiségi népiskolák, középiskolák, tanító
képzőik felállítása az arányszámoknak 
megfelelően. Az anyanyelv használata, 
népművelési egyesületek, könyvtárak 
felállítása.

Ismertetve a célkitűzéseket, amelye
kért őszintén és kitartóan harcolni kész 
a dolgozó nép pártja, amely nem elé
gedhet meg félmegoldásokkal és ígére
teikkel, hanem [kiküszöbölve soraiból a 
nemzetiségi gyűlöletet, egységesen kö
veteli azon demokratikus elvek meg
valósítását, amelyek nélkül a dolgozó 
nép szabadságjogainak biztosítását el 
sem lehet képzelni.«

1939. november 12-én Adán a JRZ 
helyi szervezete gyűlést tartott Ezen 
a találkozón mintegy 200 főnyi magyar 
földmunkás, kisparaszt jött össze. A 
beszéd szerb nyelven hangzott el, utá
na Bakos Kálmán feűkérte a szónokot, 
hogy szóljon magyarul is. A történ
tekkel 1939. november 19-én a Népsza
va is foglalkozott. » . .. egyesek azon vé
leménynek adtak kifejezést, hogy ha 
már nem jelölnek magyar képviselőt, 
legalább tudjon az magyarul, hogy vá
lasztói megértethessék magukat vele... 
A gyűlés résztvevőit, akik követelték, 
hogy a szónok magyarul is beszéljen,



ki akarták a teremből zavarni. A hall
gatóság étibe nem egyezett bele... Di
cséretére védik az adai demokratikus 
szerbség jelen volt részének, hogy a 
dolgozók igazságos és jogos követelését 
támogatta... A  demokratikus szerbség 
úgy látszik tudta, hogy a kisebbségnek 
is vannak jogaá... Még csak azit sze
retnénk megkérdezni, hogy hol voltak 
az adai magyarság vezérei akkor, ami
kor a magyar foldiminikósok... a ma
guk jogainak követeléséért szálltaik sík
ra . . .«

A  gyűlésen történteknek bírósági 
folytatása is volt. Az ügyet a szabad
kai kerületi bíróságán KZP. 969/939 
Ada község VI. 1876/1 ül. 1941. szám 
alfabt tartják nyilván. Az ügyészség KK 
1722/1939 számú irata alapján emelt vá
dat a bíróság elutasította és Bakos 
Kálmánt felmentette, mert — mint a 
tárgyaláson kitűnt — a vádló, azaz a 
feljelentő szerint beadott magyar szö
veget nem érthette meg, mert az ille
tő nem beszéli a magyar nyelvel A  
tanúk — Adankó Kálmán, Fodor Sán
dor, Varga János, Halász József, Kri- 
zsán Má-té — vallomása is amellett szólt, 
hogy Balkos Kálmán nem sértett meg 
senkit és nem mondott olyant, amiért 
percbe lehet fogná. Ugyaniakkor hangoz
tatták azt is, hogy Bakost a gyűlésen 
megtámadták, és a körülötte álló föld
munkások védték meg a provokáló 
egyénektől.

Mindenki, aki a Népszavában 1939. 
november 5-én olvasta a Vojvodina és 
a nemzetiségek című első oldalon meg



jelent vezércikket, a dolgozó n'éjp párt
jának programját, a történtek alapiján 
tudta, hogy Bakos kiállása a JRZ gyű
lésen a JKP adai szervezetének a (ha
tározata alapján történt, hiszen a fel
sorolt tanúk nevei is ezt igazolják, 
tehát tudatosan, felkészülten megzavar
ták és határozatképtelenné tették a 
JRZ választógyűlését. Egyébként eb
ben az ügyben dr. Dimitrije Bešlič 
ügyvéd védte a bíróságon Bakost.

Bakos Kálmán, ismerve a Jugoszláv 
Kommunista Párt, Tito által meghatá
rozott nemzetiségi poétikáját, követke
zetesen tanúságot tett arról, hogy az 
országiban — a Népszava írásai alap
ján is — az egyenrangúságra, nemze
tiségi békére, gazdasági egyenlőségre, 
politikai jogokra van szükség.

1939. decemíber 10-én »Az URSSJ 
súbotioai nagygyűléséről« tudósít a 
Népszava. A gyűlésen minden szak
ma kiküldöttje részt vett, »s így be
igazolódott, hogy a munkások és alkal
mazottak, szemben a különböző nevű 
és című alakulatokkal, igenis az URSZ 
keretjeiben találják meg azokat a har
cos lehetőségeket, melyek a dolgozók 
szememének legmegfelelőbbek... Az 
URSZ szúboUicai szakmaközi bizottsága 
által megrendezett nagy munkásgyűlés 
a következő határozati javaslatot hoz
ta:

A gyűlés megállapítja, hogy:
1. Az árak rohamos emelkedése kö

vetkeztében a munkások és alkalma
zottak helyzete napról napra súlyos
bodik.



2. A  szabad szakszervezeteket már 
évék óta akadályozzák munkájukban a 
munkabérek megjavítását, s a munka
nap megrövidítését illetőleg.

3. A különböző társadalmi intézmé
nyek a munkások képviselőinek kizá
rásával lehetetlen állapotíba kerültek.

4. Egy rendelet alapján a munka- 
nélküliek segélyezése megszűnt.

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

gításának megakadályozását, s a sza
bad szakszervezetek részvételét ebben 
a munkáiban.

2. A minimális munkaibéreket meg
határozó törvény revízió alá vételét és
15. szakaszának hatálytalanítását.

3. Azon rendelet felülvizsgálását, 
menynek értelmében a munkanélküliek 
segélyezését a szabad szakszervezetek 
nélkül végzik.

4. Zavartalan szervezési szabadsálgüt 
a szabad szakszervezetek részére, hogy 
megfelelhessenek föladatuknak...«

Ezt a gyűlést követően Adán de
cember 17-én, vasárnap Bakos Kálmán 
és Spang József számolt be az akkori 
Vruk Karadžić utcai óvodával szembeni 
munkásotthoniban a szabadkai történ
tekről.

Az ügyeletes rendőr fölszólította a 
jelenlévőket, hogy gyorsfan fejezzék be 
az összejövetelt. Bakos Kálmán erre 
kijelentette, hogy nem gyűlést tarta
nak, hanem vasárnap délelőtti megbe
szélést a Népszavában megjelent írás-
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ról. Majd megkérdezte a rendőrt, hogy 
amióta az árak emelkednek, mennyi
vel emelte a közdégi elöljáróság a rend
őrök fizetését. A  kérdésre a rendőr azt 
válaszolta, hogy ezt a kihívást jelen
teni kénytelen a rendőrvezetőnek, és 
ezzel eltávozott.

Ezen a vasárnapi összejövetelen 
Cséh Károly ismertette, hogy md a nép
front, hogy Franciaországéban és más 
országokban miként és milyen célok 
megvalósítása érdekében jött létre. To
vábbá, hogy a Kommunista Intemacio- 
niálé VII. kongresszusán 1935-ben ki
dolgozták a munkás egységfront és a2 
antifasiszta népfront megszervezésére 
vonatkozó programot Bakos Kálmán 
ismertette a Szabadkán megalakult 
Dolgozó Nép Pártja kezdeményező bi
zottsága által kidolgozott platformot. 
Az adad dolgozók között ezzel valójá
ban megindult a Dolgozó Nép Pártja 
politikájának, célkitűzéseinek ismerte
tése és az ilyen irányú tevékenységgé 
a célkitűzések megvalósítása.

AZ ÜLDÖZÖTTEK IGAZSÁGA

Az 1936-os kapálási-araitási nagy 
sztrájk után a munkásmozgalmi veze
tők, párttagok háza, lakása állandó 
megfigyelés alatt áEt. Bakos Kálmá- 
niék szemben laktak a vasútállomással. 
A  vonatok érkezése előtt és távozása 
után az ügyeletes rendőr állandóan 
szemmel tartotta a házat, hogy távo
zik-e onnan, vagy érkezdk-e oda ide
gen. Erről tudtak azok is, akik Bakó-



séklhoz .bármilyen időben érkeztek, 
vagy elmentek. Pedig ekkoriban sokan 
jártak a környező falvakból Ad ára, 
hozták az eseményekről a tájékoztató 
üzenetéket, vagy vtitték a kapott uta
sításokat.

Tájékoztató, ismeretterjesztő anyag 
érkezik Adára. Az illegális anyag köz
vetlen Belgrádiból, Üjvúriékről, Szabad
káról, még Párizsiból is jön, és innen 
jut el a Tisza menü községekbe és Bá
nátba.

Bakos Kálmánná nyilatkozatából 
tudjuk, hogy férjének igen szerteágazó 
kapcsolatai voltak. Ilyen téren tájékoz* 
tatásul szolgád Dobos Jánosnak a Zen- 
tai kommunisták című füzete, Székely 
Ilona Halálra ítélve című visszaemlé
kezése, Kelemen András és más elv
társak nyilatkozata. A későbbi perira- 
tok is utalnak ezekre a kapcsolatokra.

Szabadkáról Singer Adolf és Mayer 
Ottmár tart férni kapcsolatot Bakod 
Kálmánnal Balázsevics Viktória közve
títésével, vagy Adáról Halász Viktória 
útján. Zentárói Ősz Szabó János éá 
Székely Ilona az összekötő Molnár Pé
ter, Lővei Mihály, Nagyafoonyi Vince 
és Bakos között Féterrévéről Pecze 
Franciska hozza Samu Mihálytól až 
anyagot vagy üzenetet, Adáról Vargá- 
né Vámos Gizella jár Pétenrévére. Bá
nátban Milán Gajünnal voltak össze
köttetésben. Újvidékre Kelemen Má
tyás, Sterbdk Sándor, akik ott dolgoz
tak és időnként haza jártak Adára, vit
ték vagy hozták az anyagot vagy tá
jékoztatták Bakost a helyzetről. Belg-



rád felé Trifun Mrkáié egyetemi hall
gató, Puhalák Ferenc és mások által, 
Marija Jakovljević útján volt meg az 
összeköttetés. Belgrádiból is jöttek Adá- 
ra, de ezekről az elvtársakról csak Bakos 
tudta, hagy kicsodák és miért jöttek.

A munkásotthonok bezárása, a 
rendőrségi terror fokozódása ellenére is 
meg kellett találni a módját a szerve
zett illegélíis munkának. Az akkori saj
tó egyoldalú tájékoztatója ugyan el
mondta az eseményeket, de hogy azok 
mögött md rejlik, és n i az, amiről a 
munkásmozgalom harcosadnak tudniuk 
kell, illegális összekötő hálózatna volt 
szükség.

Az események belpolitikai és külpo
litikai téren sokasodtak. A  fasizmus 
térhódítása, a háború, 1939-ben Stoja- 
dinović lemondása, Dragiáa Cvetković 
kormányalakítása, a dolgíazó nők álta
lános tiltakozása az áiramelkedések el
len, Maček kiválása az egyesült ellen
zékből, a JKP központi vezetőségének 
tanácskozása, a SKOJ V. országos érte
kezlete Vellika Planinán, a szovjet- 
német meg nem támadási szerződés, 
Lengyelország lendhanása mind olyan 
történelmi esemény, amelyre a dolgo
zók Mfigyelnék. Tájékozódni szeretné
nek. Az események elsősorban a JKP 
tagjait foglalkoztatják, akik már ké
szülődnek is a feladatok végrehajtá
sára.

1940 februárjában Babos Kálmán és 
Varga János az esti vonattal illegális 
anyagot vtiíttek Zentára. Vargának ki- 
csatod ódott a bocskorszíja, és amint le



hajolt, hogy bekaipcsolja, észrevette, 
hogy akti követi őket, ugyancsak meg
állt. Bakos folytatta útját, Varga le
tért az Ada felé vezető utcáiba, a de
tektív utánament, Bakos eltűnhetett 
az -anyaggal. Néhány napra rá mind
kettőjüket letartóztatták. Az üldözöttek 
igazolni tudták útjuk célját, ki-ki a 
maga alibijével, és így bizonyítékok 
híján nyolc nap után kiengedték őket

A  rajtaütésszerű házkutatások, be- 
idézések, kihallgatások, letartóztattátok 
arra késztették a párt tagjait, hogy ke
vésbé ismert, alkalmasabb helyeken 
tartsanak összejöveteleket, vagy hajt
sák végre a vállalt feladatokat. Bako- 
séknál miind kevesebb megbeszélés volt, 
ennek ellenére 1940-ben többször is 
tartottak házkutatást náluk, vagy ép
pen valamilyen gyanús ismeretlen be
tévedt hozzájuk a vonatról, hogy meg
érdeklődje, merre kell a városiba men- 
rti.

Az aratási sztrájk után Bakos Kál
mán Adán nem kapott munkát. Test
véreitől, feleségétől tudjuk, hogy dol
gozott a becsei tanya világiban, a szent
tamás! nagygazdáknál kukoricát törtek 
kiéső őszi napokon. »Káümán szeretett 
volna szakmát is tanulni. Asztalos 
akart lenni, de a mester, akivel erről 
beszélgetett, noha jó ismerősök voltak, 
kijelentette, hogy nem alkalmazhatja, 
mert attól fél, hogy ebből baja szár
mazik, hiszen mindenki tudja, hogy 
Kálmán párttag« — mondja Bakos Pi
roska.



A JKP 1940 októberében Zágráb
ban tartott V. országos értekezletén a 
központi vezetőség foglalkozott a szak- 
szervezet szervezeti kérdéseivel, az ag
rárkérdéssel, a nemzetiségi kérdéssel, 
elemezte az agitádióval és propagan
dával kapcsolatos helyzetet, tárgyalt az 
ifjúság és a katonák körében kifej
tendő tevékenységről, a dolgozó nők 
szervezkedéséről és a konspirációról 
szóló jelentés után meghatározta az 
osztályharc időszerű feladatait. Ezt kö
vetően ősszel a VI. tartományi érte
kezleten is foglalkoztak az osztályharc
cal kapcsolatos feladatokkal.

A  felsőbb pártszervek határozatai 
és az ezzel 'kapcsolatos feladatok elju
tottak Adára is. Persze mindez kiha
tott a szabadkai kerületi vezetőség 
munkájára, az adai, zentaá, topolyai, 
csantavérá, szabadkai helyi bizottságok 
és az egész szervezet tevékenységére.

A  szervezettebb munka, a konspdra- 
tív tevékenység megkövetelte a párt
tagság (hármas csoportokba való beosz
tását, a fiatalok rendszeresebb mun
káját, főleg az eszmei képzés terén, to
vábbá a dolgozó nők fokozottabb be
szervezését a pár tanunkéra.

Ebben az időiben a fiatalok több he
lyen is tartottak összejövetelt A föld
művesiskolában az 1940/41. tanév kez
detén Sterbik Sándor, Danilo Radujkov, 
e sorok írója és két boszniai fiú, akik 
itt tanultak, többször is összejöttek és 
a kaipott könyvet fölolvasták, majd vi
tát tartottak. Az úgynevezett harma
dik és negyedik utca közötti Vásár ut-



cáJban, Stecrtrik borbélynál este mint 
kései nyíratkozók, borotválozásra vé
rók, hallgatták a moszkvai rádió híreit. 
Szűcs Sándoréknál a Vük Karadžić ut
cáiban a leniniemus alapjait tanulmá
nyozta Kelemen Mátyás, Sterbák Sán
dor, Urfoán János, Szűcs Sándor. Bálin* 
Dezső állatorvosnál az idősebb elvtár
saknak adódott alkalom arra, hogy kül
földi híreket hallgassanak. Szemere 
gyógyszerésznél is lehetőség nyílt 
rádióhallgatásra és a Vörös Segély 
gyűjtésének a megszervezésére. Sterbik 
Ferencék gunarasi házában a földmű- 
vestfiatalok találkoztak. Cseh Károly 
szőlőjében az ott dolgozó emberek 
munka köziben vitatták meg a felada
tokat. Az alvégi Sótl István szervezte 
a téglagyári munkásifjúságicyt. Az ifjú- 
ság egy csoportja Marija Jakovljević 
lakásán -tartott összejöveteleket. Bazsó 
József ada-utornai lakos nyilatkozata 
szerint Adáról Bakos Kálmán, Halász 
József, Sjpanjg József és Varga József 
jártak ki a tanyavilágiba összejövete
leket tartani. Bazsóéknál, Bozsóki Pá- 
léknál és Koh^jdáéknál jötték össze.

1940 októberéiben Adán kitudódott, 
hogy a (hatóság vadamire készül. Slav- 
ko Marié felelős községi állásban dol
gozó tisztviselőt Ibelhívták katonai szol
gálatra. Az irodai asztalfiókjában hátra
hagyott ügyiratok között Nikola Cdran- 
kijević talált egy névjegyzéket. A  ti- 
zedhíét föltüntetett név legtöbbje ismert 
munkásmozgalma ember, párttag volt.

Cirankájevfté a névjegyzékkel először 
Trifun Mrkáiéet kereste, de miután



nem találta otthon, Cséh Károlyihoz 
ment és őt tájékoztatta a helyzetről. 
Cseh Károly Bakost, Halászt és Varga 
Jánost értesítette, majd ezeik még né
hány elvtársnak jelezték, hogy óvatos
ságra van szükség.

A helyi bizottság Varga Jánoséinál 
megtartott ülésén megállapították, 
hogy a kommunistákról összeállított 
hatóságii névjegyzék egyrészt nyugta- 
lanítólag hatott, másrészt airól is ta
núskodott, hogy a hatósági szervek a 
párttagok közül nem mindenkit tün
tettek fel, de felvették a négjeigyzékíbe 
azokat, akik a szakszervezett vezető
ségben dolgoztak, továbbá a párt fia
talabb tagijai, a nők egyáltalán nem 
szerepeltek a névjegyzékben. A  ható
ság nem tüntette fel azoknak a párt
tagoknak a nevét sem, akíik pártuta
sításra a JUGORAS rezsimszakszer- 
vezetibe (befértoőztek és ott belső ellen
téteké szítottak és a helyzetről az elv
társakat tájékoztatták.

A névjegyzék (pontatlan volt. Cdran- 
kájevió jó szolgálatot teftt a pántnak, 
mert ezáltal a párttagok figyelmeztet
hették a szimpatizánsokat, vagy a be
tiltott szakszervezet volt funkcionáru- 
saát arra, hogy minden (iratot és más 
dolgot semmisítsenek meg, ment a há
borús időkben fennáll a házkutatási 
veszély.

A  napvilágra került névjegyzék nem 
akadályozta meg Bakos Kálmánt ab
ban, hogy a kerületi pártbizottság ha
tározata alapján 1940-ben Csantavéren 
megalakítsa a JKP helyi bizottságát,



melynek titkára Gruács Gyula lett. 
Adán is tevékenykedtek tovább az elv
társak, és ebben az időben mind több 
fiatal lett tagja az ifjúkommunisták 
szövetségének (SKOJ-nak).

Az elvtársak és Kelemen András 
nyilatkozatából tudjuk, hogy 1940-ben 
— 1941 tavaszán, adónként némi válto
zással, a következő (pártsejtek működ
tek Adán:

Varga József sejtvezető, tagok: Kri- 
zsán Máté, Vargámé Vámos Gizella, 
Spang József.

Halász József sej tvezető, tagok: Ta
si Sándor, Halászná Szeredi Viktória.

Fodor Sándor sejtvezető, tagok: 
Adankó Kálmán, Bakos Piros.

Bakos Kálmán sejtvezető, tagok: 
Vámos Gergely, Sóti István, Marija Ja- 
kovljevié.

Varga János sejtvezető, tagok: Cseh 
Károly, Kelemen András.

A  helyi vezetőség titkára Bakos 
Kálmán volt 1941. január 18-ig, amikor 
is letartóztatták és a titkár Halász Jó
zsef lett. A helyi bizottság tagjai a 
sejtvezetők voltak, vagyis: Varga Jó
zsef, Halász József, Fodor Sándor, Ba
kos Kálmán, Varga János.

Az elvtársak közül Adankó Kálmán 
és Kelemen András nyilatkozata sze
rint a JKP jelöltjei a következők vol
tak Adán: Bója András, Sterbik Péter, 
Sóti József és Rácz Szabó Lajos. Nyil
vántartott szimipatizánsok: Adankó Mi
hály, C&icsmon Péter, Istenes Illés, Is
tenes János, Jozó István, Kelemen Jó
zsef, Lajkó János, Patus Ferdinánd,



Pergel István, Pergel Flórián, Stertoik 
Ferenc, Szügyi Pál, Tasi András, Tö
rök Mihály, Sredoje Viglavin és Hado
váin Vlajkov. Más városokiban dolgoz
tak, de (hazajártak Adára Molhácsá Sán
dor, Kiss János, Fuhalák Ferenc, Tri- 
fun Mrkáié, Pa tus Józseí és mások.

Az ifjűkommunisták közül tölbben 
Szabadkán, Újvidéken dolgoztak, de 
holt idényben, vagy (ha munka nélkül 
voltak, hazamentek Adára, otthon él
tek és tevékenykedtek. 1941. január 
első szombatján* Adán Martija Jakov- 
ljević lakásán Olaijos Mihály, az ifjú- 
koanmunisták szövegsége zentaá helyi 
bizottsága titkárának és Bakos Kál
mánnak a jelenlétéiben az ifjúkommu- 
ndtfta tanulócsoportok tagjaaiból meg
alakult az ifjak.‘kommunista aktívája, 
melynek titkára Sterbik Sándor lett. 
Ennek az aktívának 15 tagja volt. Zen- 
tával és Újvidékkel Stertrik Sándor és 
Kelemen Mátyás tartotta a kapcsolatot.

A  párttagok, az tilfjú kommunisták, 
a szimpatizánsok, a szakszervezeti ve
zetők, a Vörös Segély-szervezők és 
adományozók, bár munka nélkül ma
radtak, üldözték és a munkaadók mel
lőzték őket, mégis tudatosan tevékeny
kedtek az osztálytere vonalán a cse
lédek, a summások, részaratók, cséplő
munkások, kukorica törők, répaszedők, 
kubikosok, téglagyári munkások, (ha
lászok, malomipari munkások, szállító
munkások, a háziipar kétkezi munká
sai, a kisipar szakmunkásai, a gyár
ipari dolgozók, a kereskedésekben al



kalmazott fiatalok, a kisfizetésű tiszt
viselők és közailkadmazottak, vagyis a 
dolgozó tömegek igazáéi*t

AZ OSZTÁLYELLENSÉG
f o g s á g á b a n

1941. január 3-án Bakos Kálmán 
részt vett Szabadkán a körzeti pártbi
zottság összejövetelén, amelyen a szak- 
szervezet bezárása elleni tüntetés meg
szervezésével foglalkoztak. Elhatároz
ták röpcédulák nyomtatását és meg
szervezték ezek terjesztését. A JKP Köz
ponti Bizottsága, majd Tartományi Bi
zottsága <is kiáltvánnyal íardiult szerb 
és magyar nyelven Vajdaság dolgozói
hoz, bogy tiltakozzanak a Cvetkovié— 
Maóek-kormány gálád intézkedésed el
len és egységesen követeljék a szabad 
szakszervezetek tevékenységének enge
délyezését

Erről a körzeti pártértekealetiről 
Zentára, Adára, Topolyára, 2ednikre, 
Gsantavérre kerültek a röfplajpok, aíhol 
terjesztették is Őket. Adán a SKOJ 
aktívájának január 4-én tartott alaku
ló összejövetelén Bakos Kálmán a fia
talok számára is elmondta, mi a fel
adatuk, és a röpcédulák terjesztését is 
megszervezték.

Szabadkán a röpoédula-terjesztés so
rán elfogott fiatalok mulasztását köve
tően megkezdődtek a letartóztatások. 
Lazar NeiSćet, alighogy kiszabadult a 
több évi rabságból, ismét letartóztat
ták. Szabadkán húsz elvtársat vetet
tek börtönbe.



Bakos Kálmánt 1941. január 18-án 
tartóztatták le, és ahogy felesége em
lékszik, 75 napig volt bezárva a sza- 
badkaii városiházán, majd a fogüiáziban. 
A kínzások, ütlegelések ellenére az eLv- 
tánsak jól tartották magukat és így a 
terepen működő tagság közül — né
hány kivételiével — senkit sem foghat
tak el.

Bakos Kálmán letartóztatása után 
Halász Józsefet választották meg a he
lyi bizottság titkárának. Halász József 
meggyőződéses kommunista, bátor, kez
deményező ember volt. Bakos Kálmán
nal egyidejűleg került szorosabb kap
csolatba a munkásmozgalommal. Adán 
született 1907-ben, földmunkásként, tég
lagyári munkásként dolgozott. Néhány, 
magatartására jellemző esetről nyilat
kozik volt élettársa, Halászné. 1935-ben 
Kisoroszié a téglagyárban dolgoztak. 
Május elsején májusfát állítottak és a 
tetejébe kitűzték a vörös zászlót és 
ezen a napon a munkások nem dol
goztak. A hatósági szervek felszólítá
sára el kellett hagyniok Kisoroszit 
1936-ban az adai kapálás! és aratási 
sztrájk előkészületei során Bakos Kál
mán Halász Józsefet a bánáti falvak
ba, Bocsárra, Szajánba, Jázovóna küld
te, hogy az ottani munkásmozgalmi ve
zetőkkel beszélje meg az adad sztrájk 
előkészületeit, és hogy ezekből a fal
vakból se jöjjenek Adára sztrájktörők. 
Az 1936-os sztrájk idején Halász Jó
zsefet is összeverték a csendőrök. 1937- 
ben Jázovón verték és kínozták meg 
a csendőrök kommunista agitációért és



a bérharc megszervezéséért, majd ha- 
zatoloncolták Adára.

Noíba tapasztalt elvtárs került az 
adai helyi bizottság élére, Bakos Kál
mán fogvatartása, a körzeti pártveze
tőséggel való kapcsolat hiánya rend
kívüli erőfeszítéseket követelt a helyi 
bizottság titkárától és tagjaitól. A vi
lágiban feszültséggel telített események, 
Olaszország Görögország elleni táma
dása, az 1940. december 10-én a Ma
gyar Királyság és a Jugoszláv Király
ság között aláírt örök barátsági szer
ződés a dolgozók körében sokféle kom
mentálásra adott okot.

Adán dr. Király Károly ügyvéd, a 
Magyar Párt elnöke 1941 februárjában 
a Magyar Közművelődési Szövetség 
adai fiókszervezetét szervezi. Támadást 
intéz a kommunisták és Cseíh Károly 
ellen. Cseh Károly a márciusi belgrádi, 
újvidéki és zejntai (tüntetések előtti na
pokban nyílt levélben válaszol a rá
galmakra. 1941. március 25-én Cincar 
—-Markovié Bécsben aláírta a tengely- 
hatalmi egyezményhez való csatlako
zásról szóló egyezményt. A külpolitikai 
eseményeket a szakszervezet betiltása, 
a letartóztatások, a gazdasági élet za
varai kísérték. A nacionalista szerve
zetek mozgolódása ellenére a JKP adai 
szervezetében mérlegelték az esemé
nyeket, szimpatizánsokat szerveztek és 
a tavaszi munkaalkalmakról, bérekről, 
a katonai béhívásokról tárgyaltak. A 
szomszédos községekkel a kapcsolatok 
fenntartása nehéz volt, mert a hatósá
gi közegek állandóan megfigyelés alatt



tartották az ismertebb mozgalmi em
bereket.

1941. április 4-én szabadult ki Ba
kos Kálmán a szabadkai fogházból. Ha
zafelé utazva Zentán megszakította út
ját és egyrészt tájékozódott a helyzet
iről, másrészt elmondta a fogházban 
történteket. Adán, amikor meglátogatta 
Cseh Károlyt, átölelték egymást és azt 
mondta: »Károly, átestem a tűzkereszt
ségen«. Cseh Károly azt válaszolta: 
»Az öntudatos osztályfharoosnak csak a 
testét léhet összetörni.«

Az események ekkor már gyorsan 
peregtek. A szabadkai fogházból kisza
badult járá9i párttitkámak alig volt 
ideje tájékozódná. Szabadulása után két 
napra, április 6-án a németek bombáz
ták Belgrádot, majd Bulgária és Ma
gyarország felöl megtámadták Jugo
szláviát. Olaszország is támadt. Április 
11-én — a néhány hónappal előbb alá
írt jugoszláv—-magyar örök barátsági 
szerződés ellenére — Horthy csapatai 
is megtámadták Jugoszláviát. 1941. áp
rilis 17-én Jugoszlávia katonai vezetői 
aláírták a feltétel nélküli kapitulációt.

AZ ELLENÁLLÁSI MOZGALOM  
ÉLÉN

Mi volt a helyzet Adán? Április 
14-én a katolikus templomban a szo
kásos nagymiséről az utcára tódult a 
nép. A  miséző pap méltatlankodott, de 
gyorsan befejezte a szertartást. Kint az 
utcán, a beltéren Horthy-katonák. A 
lakosság között voltak, akik a régi Ju-



goszláváában elszenvedett bántalmak, 
sérelmek miatt őrülteik, voltak, akik 
csak szemlélték a történteket, és vol
tak, akftk döbbenettel kérdezték: mi 
lesz most?

Egy másik színhely: 1941, a katoli
kus naptár szerint búsvét másnapja. 
Horthy egyik katonája megkérdezte a 
faluszéli bámészkodókat: »Ugye mamám, 
örülnek az érkezésünknek?« A megszó
lított válaszolt: »örülünk...« Erre a 
katona visszaszólt: »Na, akkor ne fe
lejtsék el, amit most mondok: még
meg is siratják ezt a napot. . .« A  ka
tona tovább hajtotta kerékpárját Az 
emberek szétszéledtek. Ki volt ez a 
magyar katona? Napok múlva híre 
ment, hogy mit mondott egy honvéd... 
aztán, alig nyolc-tíz nap múlva arról 
suttogtak az emberek, hogy a szerbék 
közül többet is átvitték Zentára és ott 
kivégezték őket... Miért? ...

1941. ápröHs végén a nemzetőrség a 
katonaság és a községi elöljáróság egy
más után adta ki az utasításokat és 
tette meg [intézkedéseit. Megfélemlítés
ként összeszedték és fogva tartották 
Ada tekintélyesebb szerb polgárait. 
1941. április 28-án a községi eflöljéró- 
ság nyilvántartásába vette a hadifog
lyokat. Kimutatást készítettek 21/kt.—
1941 szám alatt a csetmkekrői dobro- 
voljacokról, telepített és bevándorolt 
zsidókról, az emigránsokról és külön 
gonddal a kornmunistákróL Elrendel
ték a rádiókészülékek bevonását a 
szerb lakosságtól. Ezután következett 
a bizalmas utasítás a kommunista sza



botázstervek megakadályozására, a 
megszökött katonák összeírására. Uta
sítás a doíbrovoljacak és egyéb telepe- 
sek internálása tárgyában. Bánát felől 
az átkelés és utasforgalom szigorú el
lenőrzése. Kimutatás készítése a mű
velődési egyesületekről. A búza- és 
kukoricakészletek bejelentése. A  jugo
szláv földbdrtokreform során juttatott 
ingatlanok összeírása. Az ideiglenes 
igazolványok és engedélyek érvényes
ségének hatálytalanítása. Minden egye
sület összeírása. Az adai munkanélkü
liek ny*ilvántartása. A magyar nemzeti 
alapon szervezkedő munkásság számá
ra otthonok (biztosítása. A hazaérkezett 
magyar, német, vend, sokác, bunye- 
vác nemzetiségű hadifoglyok összeírása. 
Idegen nemzetiségű munkásokat alkal
mazók bejelentése. A  rögtönítélő bí
ráskodás hirdetményének kifüggeszté
se. Mindezt július közepéig foganato
sították.

Az ismertebb munkásmozgalmi em
berek, párttagok a tanyavilágban élő 
rokonoknál, ismerősöknél húzódtak 
meg. A  JKP adai helyi bizottsága a 
szabadkai körzeti bizottsággal 1941. 
május közepén került ismét kapcsolat
ba.

A szabadkai körzeti pártbizottság 
ülésén a körzet területén három já
rási pártbizottság munkájáról is szó 
volt. A  szabadkai körzeti bizottság tit
kára Mayer Ottmár lett. a szabadkai 
titkár Dudás Lajos, a bácstopolyai já- 
rásá bizottság titkára Sinkovics Péter,



a zentai járási pártbizottság titkára pe
dig Bakos Kálmán.

Ezt követően Adán, Zentán, Szabad
kán, Csantavéren, Péterrévén a megbe
szélések, összejövetelek egész sora kö
vetkezett Ugyanakkor a hatóság meg
tévesztése, a munkásemberekkel a kap
csolat fenntartása. A megélhetés érde
kében a párttagok, mint a többi sze
gény munkásember, igyekeztek dolgoz
ni, munkáiba állni, ha munkát kaptak.

1941 tavaszán Bakos Kálmán, Ha
lász József és Spang József az utak 
karbantartásán dolgoztak. A napszám 
3 pengő volt Ezt követően Ada és Mo- 
hol között az úgynevezett Erzsébet-ka- 
nálist tisztították. Ugyancsak ez idő 
tájt kuíbikolták a Kalocsa-csatomát 
Zenta felé a Peszét részen. Munkatár
sad ezekre a betekre visszaemlékezve 
elmondják, hogy Bakos Kálmán olyan 
dolgokról tájékoztatta a környezetét, 
hogy többen is igyekeztek a közelében 
dolgozni, de ugyanakkor voltak olya
nok, akik elhúzódtak mellőle. Akik ve
le dolgoztak, arra emlékeznek, hogy ar
ról beszélt, hogy néhány hónap múl
va ismét háború lesz, az élelem bizto
sítását emlegette, gyógyszereket köt
szereket is szerezzen be, aki teheti, 
mert ki tudja, mikor lesz rá szükség. 
A falubeliek ne árulkodjanak egy
másra, ne jelentgessék egymást min
den apróságért fel, mert az ilyesmi 
megbosszulja magát.

Ilyen munkákon tájékozódtak a 
párttagok a munkások hangulatáról és 
azokról az elégedetlenségekről, melyek



akkor már jelentkeztek egyes rende
letek, előírások nyomán. Csép&éskar 
történt, hogy Bakos, Halász, Spang és 
még néhány volt szakszervezeti vezető 
egy cséplőgépnél dolgoztak. Egy nap 
Gulyás István tanyáján csépeltek, ami
kor Bakos rábeszélésére abbahagyták 
a munkát. Nagyobb cséplési részt kö
veteltek. Bérharc. A csendőrök még az
nap elvitték Bakost, Halászt, Spangot. 
A  munkásokra pedig ráparancsoltak, 
hogy dolgozni kell tovább. Akkorában 
ügy hírlett, hogy az Orompartokon ga
bonagyújtogatás is történt Valószínű 
Bakosék szervezték, de a munkabe
szüntetéssel terelték el magukról a fi
gyelmet Néhány napra rá látták őket, 
hogy gabonát hordanak.

A  tavasz folyamán Balársevics Vik
tória illegális anyagot hozott, amelyet 
Adán Tasi Sándor vett át és Juttatott 
el Bakos Kálmánhoz. Május végén Ba
kos Zentán tartott a helyi bizottság 
tagjaival megbeszélést majd ezt köve
tően, június 2-án — Bakos Kálmán és 
Mayer Ottmár jelenlétében — ismét 
ülést tartottak, amikor JKP központi 
vezetősége zágrábi tanácskozásának 
anyagát ismertették a felkelés előké
szítéséiből. Ezt követően, júniusban 
Adán, Zen tán több megbeszélés is volt 
Noha a JKP központi vezetőségének 
és a tartományi vezetőségnek az anya
ga érthető okoknál fogva késve érke
zett a kerületi és a helyi bizottságok
hoz. Júliusban Mayer Ottmár, Grósz 
László és Bakos Kálmán Zentán ismét 
részt vett az ülésen.



Adán májusban az úgynevezett 
Nagyút javításán dolgoztak az embe
rek. Ott dolgozott Bakos Kálmán több 
társával is. A  községi elöljáróság ré
széről ekkor beszédet tartották, hogy 
a munkások nemzeti alapon nemzeti 
munkásközpontba szervezkedjenek. Ba
kos elhárított magától minden szervez
kedést. Ezt követően behívatták a vá
rosházára és tudomására adták, hogy 
tudják, mit dolgozott Jugoszláviában. 
Azit ígérték neki, (hogy beválasztják 
községi képviselőnek és úgy is dolgoz
hat a munkások érdekében. Bakos ta
gadta, hogy bármikor is vétett volna 
a törvény ellen és kijelentette, hogy 
nem akar képviselő lenni. Másodszor 
akkor hívatták be a jegyzőhöz, ami
kor Németország mégtámadta a Szov
jetuniót. Tudomására adták neki, hogy 
bármilyen nyugtalanságot észlelnek a 
munkásság körében, őt teszik érte fe
lelőssé. Ez alkalommal több párttagot 
is behívattak és tudomásukra adták, 
hogy az életükkel játszanak, ha bár
mit tesznek a közrend ellen.

A fenyegetőzések, figyelmeztetések 
számontartásával Bakos Kálmán, Ha
lász József, Varga János és Marija Ja- 
kovljević Zen tán jártak és az illegá
lis anyagban érkezett féladatok meg
valósításának előkészületeivel foglal
koztak. Ugyanakkor július 5-én letar
tóztatták Cselh Károlyt és a topolyai 
internáló táboriba vitték. Letartóztatások 
vodtak a szomszédos községekben is. 
Szabadkán készültek Horthy érkezésé
re. Mayer Ottmáir tudott a körzeti



pártbizottság területén történő letartóz
tatásokról. Ezért — hogy elkerülje a 
letartóztatást — Bakos Kálmán segít
ségével Adán idősébb Varga János ta
nyáján rejtőzködött július közepétől 
augusztus 3-ig.

A rögtönítélő bíráskodás kihirdeté
se után, a fokozottabb éberség, a szi
gorú konspiráció ellenére is Bakos Kál
mán rendszeresen eljárt Mayer Ottmár- 
hoz, tájékoztatta a fejleményekről és 
megbeszélték a feladatokat. Ez alatt 
az idő alatt Zentán is járt és ülést 
tartottak. Mayer Ottmár távozását Fo
dor Sándor által szervezte meg. Adá
ról Csantavérre ment és az adai ta- 
nyavdlágban a dűlőutakon haladva a 
megbeszélt helyen találkoztak a kerék
páron várakozó emberrel, akivel aztán 
Mayer Ottmár továbbment Csantavér
re Gruács Gyulához.

A JKP Zágrábiban tartott májusi ta
nácskozásán a Vajdaság kommunistáira 
vonatkozó feladatok, majd 1941. május 
közepén a tartományi pártvezetőség 
szertahorvát, magyar és német nyelven 
kinyomtatott, június eledén megjelent 
kiáltványa, a Szovjetunió elleni német 
támadás alkalmával közzétett határo
zat és ezt követően a népfel szabadító 
partizánalakulatok tartományi, majd 
kerületi parancsnokságok megalakulása 
alapján a zentai járási bizottság és a 
helyi bizottságok ülésein is ezeket az 
anyagokat tanulmányozták. Foglalkoz
tak a szervezési kérdésekkel és egész
ségügyi tanfolyamokat szerveztek.



Az adott nyilatkozatok szerint Adán 
a nők az 1936-os sztrájk lidején kezd
tek szervezettebben dolgozni. Ezt meg
előzően is voltak az asszonyok, anyák 
és lánytestvérek részéről a letartózta
tott férjek, apák szabadom bocsátásá
ért egyéni vagy csoportos tiltakozások, 
de 1938-tól rendszeres megbeszéléseket 
tartottak. Ezeken Vargáné Vámos Gi
zella, Bakos Piros, Halász Viktória, 
Sfcerbik Viktória, Varga Eta, később 
Marája Jakovljevié, Spang Józsefné, 
Cseh Ilona, Török Teréz és mások vet
tek részt. Illegálds anyagot vettek át, 
Összekötő szolgálatot teljesítettek, ta
nulmányozták a Nő és a szocializmus 
című könyvet, elsősegélynyújtási tan- 
folyamot hallgattak. Zentárói Székely 
Hóna és Rekeczki Erzsébet, Péterrévé- 
ről Pecze Franciska, Moholról Lenka 
Udovački, Szabadkáról Balázsevács 
Viktória és Wohl Lola tartott kapcso
latot az adaiakkal.

A  JKP központi vezetőségének Ju
goszlávia népeihez a harc megkezdé
sével kapcsolatban intézett felhívása és 
a Lenm-levél határozta meg a tenni
valókat. A  néjpfelszabadftó mozgalom 
akcióinak szervezése a szabadkai ke
rületi pártvezetőség területén levő köz
ségekben július végén kezdődött. Adán 
a Lenin-levél tartalmát augusztus vé
gén kezdte a tagság megismerni, vagy
is hogy a tereipen a gyújtogatáshoz 
szükséges anyagot, a fegyvereket ho
gyan kell önállóan megszerezni, tá
madást lintézni a járőrök ellen. A tere
pi adottságok — a szabadkai gyújtó-



gatással kapcsolatos halálos ítéletek 
miatt — komoly előkészületeket igé
nyeltek. Időközben, Cseh Károly letar
tóztatása előtt házkutatást végeztek és 
ruházatot és kötszereket kerestek.

A  mozgalom szervezői a megélhetés 
érdekében, úgy ahogyan azelőtt is, 
részaratók voltak. A gabonolhordásban 
Bakos Kálmán is részt vett. Üres ko
csival haladva a Nagy úton kifelé ar
ról beszélt az útközben a kocsira fel
hívott gyalogosnak, hogy a szerb 
csendőrök is kegyetlenek, de a magyar 
csendőrség vadállatiasan viselkedik. Ha 
valamit észlel, legjobb illegalitásba vo
nulná. A  kenyérkereseti gond, a megél
hetés vitte ki Bakos Kálmánt is szü
leihez kukoricát tömi, amikor 1941. 
szeptember 17-én egy csendőr kereste 
odahaza. Bakos felesége azt mondta, 
hogy a férje kánt dolgozik a kukorica
földön. A rendőr idézést hagyott ott, 
hogy üzenjenek érte, és ha megjön, je
lentkezzen a községházán. Estefelé, 
amikor a kukoricatörésből hazaérkezett, 
biciklivel bement jelentkezni. Amikor 
nem engedték haza, felesége kereste. A 
csendőrlaktanyára utasították. Itt kap
ta vissza a kerékpárt, amelyen férje 
bement a községházára. A  vádiratban 
szeptember 19-ét jelölik meg mint az 
előzetes letartóztatás időpontját. Vagyis 
két napig fogva tartották anélkül, hogy 
hivatalosan letartóztatásban lett volna.

Bakos Kálmán, a zentai járási párt- 
bizottság titkára a községi bíró idézésé
re jelentkezett. Mi történhetett? Itt a 
kérdések egész sorozata következik Le



hetséges az, ihogy mem tudta, hogy To
polyán augusztus 20-tól szeptember 
1-i-g letartóztatások történtek? Kis Er
nő ügyében szeptember 16-án volt a 
tárgyalás. Mayer Ottmárt szeptember 
9-én tartóztatták le. Zentán Gombos 
Bélát, Nagyabonyi Vincét júniusban 
zárták be. Topolyán interaálótáJbor 
működött, ahol Cseh Károlyt is fogva 
tartották. Vagy arra gondolhatott Ba
kos, hogy mint ahogy már előzőleg 
négy esetben is behívatták, ez alka
lommal ás figyelmeztetésről, a nem
zeti munkaszervezetekről lesz majd 
szó? Vagy nem tudta felmérni a lesel
kedő veszélyt, a tőrbecsalást, vagy bá
torsága tette vakmerővé? Nem tudta, 
hogy a jugoszláv hatóságok kezében 
levő, kommunistákra vonatkozó terhe
lő adatokat a magyar hatóságok ismer
ték? A Zentán tartott megbeszélésen 
arról tájékoztatta az ülés résztvevőit, 
hogy Adán a tanyákon előkészített rej
tekhelyek vannak. Mayer Ottmárt is ő 
rejtette el. Nem tudta, hogy Bácstopo
lyán elfogták a futárt a pártanyaggal?

Az események arról tanúskodnak, 
hogy a kukoricatörést és betakarítást 
végző munkásmozgalmi emberek, amíg 
a tanyavilágban dolgoztak, valóban ke
veset tudtak a történtekről. Varga Jó
zsef haza sem járt a faluba, hanem 
amíg a kukoricaföldeken dolgozott, kint 
is aludt. A Lepaja tanyán megjelent 
két civilruhás ember és azt kérdezte: 
»Mélyek a Sterbik, a Fodor, meg a 
Spang?« Fodor távolabb állt tőlük, és 
amikor hallotta, hogy keresik, a kuko



ricásban megszökött. Sterbik Ferencet 
és Spang Józsefet letartóztatták és ko
csin vitték be rendőrségi őrizettel Adá- 
ra a csendőrlaktanyára, onnan pedig 
át a szerb iskola épületébe. A letartóz
tatottak mát sem tudtak arról, hogy mi 
történik más helységekben. Zentán még 
szeptember 30-án sem tudták, hogy Ba
kost szeptember 19-én letartóztatták, és 
ezt követően ősz Szabó János ment 
Adára érdeklődni, mi van, hogy Bakóé 
két hete nem járt Zentán. Nem tudták 
volna Zentán, Adán azt sem, hogy Ma
yer Ottmár szeptember 9-d letartózta
tását követően tíz napon át, Bakos le
tartóztatásáig számos ismert elvtársat 
zártak be Szabadkán is?

Az illegalitásába vonulással kapcso
latban rámutathatunk néhány tényező
re:

A  községekben dolgozó elvtársak, 
továbbá a községek, azaz körzeti, járá
si és községek helyi bizottságai között 
nem volt meg a szükséges és gyors tá
jékoztató szolgálat. így történhetett 
meg, hogy nem tudták, vagy túl későn 
értesültek arról, ha csak a letartózta- 
tási sorrendet vesszük, hogy mi törté
nik Topolyán, Szabadkán, Adán, Zen
tán.

Adán a tanyavilágban elő voltak 
készítve a rejtekhelyek. Bakos Moho- 
lon is el rejtőzködhetett volna a meg
szervezett helyeken. Fennállt a lehető
ség a Bánátba való átkelésre is, mert 
voltak kiépített kapcsolatok. A Szerém- 
ségbe való eljutás nem volt jól meg
szervezve. Erről tanúskodik az is, hogy



a szeptemberiben Zentán elrejtőzött Si- 
mokovioh Rókusék megkísérelték, de 
nem tudtak átjutni.

Bánátból és Szerémségbol az elv
társak eljutottak Bácskába és megvolt 
a bázis, a kapcsolat az itt-bartózkodá- 
9úkra. Eljutott ide a központi és tarto
mányi vezetőség anyaga is. Vágyás a 
párt fel volt ilyen téren készülve.

A kapcsolatokat teíhát jól kiépítet
ték, de ilem volt megszervezve a gyors 
hírszolgálat, egymás értesítése. Szó volt 
a szovjet ejtőernyősök érkezéséről; eb
ben a segítségben nagyon is bíztak a 
Tisza menti községekben. Kialakult ál
láspont volt, hogy az elvtársaknak dtt, 
ezen a terepen kell az ellenség ellen 
harcolniok.

Az, hogy készültek az adai kommu
nisták a harcra, bizonyítja többek kö
zött az is, hogy Kelemen Margit (Ke
lemen András párttag rokona) volt há
zában, a mostani Bakos Kálmán utca
24. számú házban, melyet Dupák Ist
ván, ugyancsak mozgalmi ember vásá
rolt meg, egy melléképület építése al
kalmával, a háború után, gödörásás 
közben 30 gránátot és külön szigetelt 
csomagolásban nagyobb mennyiségű 
gyutacsot találtak. A fegyver- és robba- 
nóanyagnbeszerzésre utal az az 1941/ 
259 számú csendőrségi jelentés is, mely 
szerint Dragoslav Dragint kémszerű 
összekötőnek nyilvánították, mert ami
kor nevezettet elfogták (Adánál Bánát
ba akart jutni), zsebében »éles szerb 
gránátot« találtak.



Az eddig elmondottak és még szá
mos más tényező azt bizonyítja, hogy 
Aidán az ellenállási mozgalom szerve
zetten megkezdődött. A  Vörös Segély 
gyűjtésében mind többen vettek részt 
a szerb és a zsidó lakosok közül is. Né
hány gabonaasztag égése is igazolja, 
hogy a szabadkai gyújtogatás után más 
helységekben is végrehajtották a párt- 
utasítást.

Szervezkedtek a tanyacsoportokon 
is. Az orosz eábőemyősök fogadására, 
az illegalitásban, levő elvtársak számára 
több szerb taligán rejtekhelyeket épí
tettek. Az elvfársak egybehangzó nyi
latkozata szerint gyógyszert, kötszert, 
szesz helyett pálinkát juttattak át Adá- 
ról Bánátba. Szervezetten folyt tovább 
a külföldi rádióállomások hallgatása. A 
fiatalok körében megszervezték a le
venteokba tás bojkottálását. A hatósági 
szervek később összegyűjtötték ezeket 
a fiatalokat és egy »szégyenszakasz«- 
ban fölvomultatták a város főutcáján, 
majd büntetésből gyakorlatoztatták 
őket. Az ilyen intézkedések ellenére 
sok fiatal továbbra is kimaradt a ka- 
tonásdJból.

Ismét megszervezték az olvasócso
portokat. Ezeknek a csoportoknak az 
összetétele nem volt mindig ugyanaz, 
mint a sejteké. Június végén tanulmá
nyozták a tartománya pártvezetőség ki
áltványát, melynek sorait sokan megta
nulták fejből: » ... Rátok, bácskai és 
baranyai magyarokra nagy felelősség 
hárul Vajdaság néped sorsának további 
alakulásáért... A nemzetiségi elnyo



más elleni harc proletár zászlaja a ti 
kezetekbe került. . .«

A körülményekhez, lehetőségekhez 
és adottságokhoz mérten készültek Le
nin A forradalmi hadsereg egységeinek 
feladata című levelében meghatározott 
tennivalók elvégzésére.

CSENDÖRNYOMOZÖK
és  v é s z b ír ó s á g

A Bakos Kálmán váratlan lebukása 
utáni napokban olyan gyorsan történ
tek a továbbá letartóztatások, mintha 
egy gombnyomásra minden már előre 
el lett volna készítve. Valójában a meg
szálló hatóságok nem 1941-ben, hanem 
már jóval előbb, 1934-ben kémeik és a 
belgrádi magyar követség útján pon
tosan értesültek a Szabadkán és környé
kén történő kommunista üldözésekről. 
Erről tanúskodik az 1934/5935. számú 
bizalmas jelentés és még né/hány ilyen 
anyag 1937-toől és az 1940-ben történt 
kommunisták elleni intézkedésekről.

1941. szeptember 19-től október kö
zepéig a JKP adai szervezetének 18 
tagja közül 12 letartóztatásban volt, 
négy párttagot kihallgattak, egyet 
(Cseh Károlyt) még a statárium kihir
detése előtt letartóztattak és Topolyára 
vittek, egy tag (Fodor Sándor) pedig 
szökésben volt. Továbbá letartóztattak 
hat szimpatizánst és kihallgattak 16 
mozgalmi, szakszervezeti embert. Vagyis, 
a magyar királyi honvédvezérkar nyo
mozó szervei 40 párttagot, ifjúkommu- 
nistát és szimpatizánst fogtak el. A le



tartóztatottak közül három szerb, a töb
bi magyar.

Az ötödik hadtest kémelhárító osz
tályának nyomozói nem kíméltek sen
kit, aki a régi nyilvántartások alapján 
gyanúsítható volt. Hoikay József csen
dőr alezredes a régi nyilvántartást 
használta fel, Juhász István, a törzs
alosztály baloldali alcsoportjának veze
tője pedig az ellenállási mozgalom új 
szenrvezeti felépítését kutatta Bácská
ban. A nyomozást az 5/1. szegedi kerü
let újvidéki nyomozóosztálya vezette.

A esendőmyomozók a letartóztatot
takat a fallal szembe ültették. Beszél
ni, mozogni nem volt szabad. Az állan
dóan bent tartózkodó, egymást váltó 
csendőrök mindent ellenőriztek. A le
tartóztatottakat rettenetesen kínozták. 
A  gúzsbakötés, a talpverés, a körmök 
feszegetése, a tormászacskó fejre húzá
sa, a padrahúzás és ütlegelés, a végta
gok csavairgatása, a kikötés, rugdosás 
és más fizikai kínvallatás reggeltől es
tig tartott. Kegyetlen kínzásokkal akar
ták a vallomásokat kicsikarni. A vér
ző emberi testek párolgása, a nap nap 
után föltépett sebek lázában vergődök 
halálhörgése október közepéig tartott. 
A  párthűség, a felelősségtudat, az osz
tályellenség gyűlölete, a proletárfonra- 
dalcxm, a felszabadulás, az új társadal
mi rend harcosait a rögtönítélő bíró
ság elé állították.

A magyar királyi honvéd vezérkar 
főnöke 1941. október 17-én 468/41 szám 
alatt parancsot adott a rögtönítélő el
járás lefolytatására Bakos Kálmán,



K/rizsán Máté, Halász József és ifjú 
Varga János Adán előzetes letartózta
tásban levő egyének ügyében.

Adán 1941. október 18-án »a nyil
vánosság kizárásával megtartott főtáx- 
gyaláson«, Dominidh Vilmos hadbíró- 
százados által előadott vád alapján, be- 
senyei Bessenyő Árpád őrnagy elnök
lete alatt, dr. Torda Károly hadbíró fő
hadnagy tárgyalásvezető, Jankó László 
karpaszományos címzetes őrmester 
jegyzőkönyvvezető részvétele mellett, az 
előzetes letartóztatásban levő vádlot
tak és dr. Gruber György ügyvéd, 
honvédségi védnök jelenlétében hozta 
meg a rögtöndtélő bíróság az ítéletet. 
Bakos Kálmánt, Krizsán Mátét, Halász 
Józsefet, ifjú Varga Jánost kötél általi 
halálra ítélték.

Az ítélet szerint: »...Bakos Kál
mán ... mint a bácskai kommunista 
párt adai szervezkedésének Irányítója 
és vezetője 1941. évi július és augusz
tus hónapokban a középületek és ha
tóságok megrohanására és elfoglalására 
ún. rahamcsapatokat szervezett, ezen
kívül Halász József, Krizsán Máté és a 
szökésben levő Fodor Sándor adai la
kosokkal augusztus hó elején szövet
kezett arra, hogy a vasúti pályatestet a 
hadianyagok és egyéb szállítások meg
hiúsítása érdekében megrongálja, to
vábbá, hogy a learatott gabonát a had
viselő szövetséges csapatok élelmezésé
nek megnehezítése céljából felgyújtja, 
végül a pártfelettesektől kapott szóbeli 
és a röpiratokban foglalt utasításoknak 
megfelelően az esetleges leszálló orosz



ejtőernyős csapatx>k elrejtésére és mű
ködésük elősegítésére többeket, így if
jú Varga Jánost, Vlajković Radovant 
stib. reábírta, illetve reábírnd töreke
dett... A rendelkező résziben írt tény
álláshoz kiegészítésül még az alábbi
akat fűzi az ítéldbíróság: ... hivatalos 
tudomás szerint a jugoszláviai kom
munista központ, továbbá a jugoszláv 
nemzeti (felszabadító partizánosztagok 
főparancsnoksága által kiadott utasítá
sok értelmében a szabadkai kommunis
ta kerületi bizottság egyik vezető tag
jának, Mayer Ottmár szerkesztőnek 
közbejöttével, 1941. év tavaszán Ada 
községben is megszerveztetett a kom
munista helyi bizottság... melyek ke
retén belül röpiratok és személyes pro
paganda előadások segítségével a bal
oldali eszmék érdekében megfelelő is
koláztatás folyt. ... s behatóbban is
mertetés tárgyát képezte a háborúval 
kapcsolatos politikai helyzet. ... Meg
hagyatott az is, hogy a magyar kato
naságot is meg kell környékezni s ve
lük kommunista szempontból kapcso
latot kell keresni. Tervbe vétetett to
vábbá egy háromtagú rögtönítélő bíró
ság az ellenforradalmárok feletti ítél
kezésre, végül utasítás adatott a ren
delkező részben megjelölt közhivatalok 
(községháza, csendőr-rendőrlak tanya,
posta, vasútállomás) elfoglalása céljá
ból rohamcsapatok megalakítására is. 
... A vádlottak által szervezett roham- 
csapatod a célra alkalmasnak is mutat
koztak, mert a felsorolt adai közhiva-



tatok és közüzemek csekély véderővel 
rendelkeztek. . .«

A honvéd vezérkar főnöke Krizsán 
Máté halálos ítéletét életfogytiglani, if
jú Varga Józsefét tizenöt évi fegyház
büntetésre változtatta. Tizenkét társu
kat pedig elhurcolták és 16 hónaptól 8 
év<ig terjedő fegyházbüntetésre ítélték, 
akik kettő — Sóti József és Tasi 
Sándor — kivételével mind életüket 
vesztették a különleges büntető mun
kásszázadokban.

Azon az október 20-d napon a bel- 
téren, a városháza udvarán, a katona
ság és a csendőrség föltűzött szurony
nyal őrködött a rendre és biztosította 
a halálos ítéletek végrehajtását.

Az adai községháza egyik udvarra 
néző földszinti irodájában, a siralom- 
hájban valamivel délután négy óra 
után Bakos Piros élettársától, ötéves 
kislányuk, Margitka pedig édesa(pjától 
búcsúzott... Valamiivei kélőbíb Halász 
Viktória búcsúzott el férjétől Halász 
Józseftől.

Vezényszavak!

A Bakos Kálmán és Halász József 
fölött kimondott halálos ítéletet 1941. 
október 20-án délután öt órakor Horthy 
pribékjei végrehajtották.

Amikor már Bakos Kálmánt a ko
porsóba helyezték, hozzátartozói oda
mentek hozzá... megfogták a kezét... 
A  csendőr még akkor is valamitől félt, 
mert parancsolóan szól: *Ne nyúljanak 
hozzá!«



A JKP tartományi bizottsága 1942. 
április 15-én kiadott kiáltványában ez 
áll: » ... A megölt elvtársak, Radivoj 
Cirpanov, Đorđe Zličić, Vlada Zivano- 
vdé, Mayer Ottmár, Kiss Bmő, Bakos 
Kálmán sírhantjai bosszúra szólítják 
Bácska, Baranya dolgozóit.«

Az utca, ahol Bakos Kálmán élt, 
dolgozott, családjával la'kott, ma az ő 
nevét viseli.

Bakos Kálmánt és Halász Józsefet a 
népi forradalom győzelme után az adai 
temetőben közös sírba helyezték. A fe
hér márvány fejfán, az évfordulók nap
ján, piros virágból készült koszorú jel
zi a család és az utókor kegyeletét.





Az adai községháza udvara, ahol Bakos K álm ánt 
és Halász Józsefet kivégezték
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tűnnek, fe l, és esztendőről 
esztendőre érik  bennük a 
forrada lom  tü ze : a készü
lődés arra a nagy vá lla lko
zásra. a m ikor az élet java i
tó l m egfosztott dolgozók  
végre elérkezhetnek a sza
badság va lóra  váltásának 
navjáia. U rbán János Ba
kos Kálmán családját, k ö r
nyezetét. világát fogta  va l- 
latóra. hogy a legre jtettebb  
történések. beszélgetések, 
cselekedetek között m egle l
je  azt az é rle lő  erőt. amely 
eg-u vasszoroalm ú család 
csöndes. szelíd kem ény 
akaratú gyerm ekéből a 
fö ld tú rók  m ozoalm ából a 
kiem elkedő alakot neveli 
fe l s állítja, a kezdem énye
zőre. vezetőre : harcosra vá
rók  élére.

A z író  könyvébe tem ér
dek anyagot, adatot sűrített 
bele. Ha olvasása közben 
jobban belem élyedünk a 
drám ai részletekbe , s kép
zeletünkben köve tjü k  a 
csupán se jtete tt em beri lép 
teket, akkor egy forrada l
m ár életregényének k örvo 
nalai bontakoznak ki, szin
te arra kínálkozva, hogy 
ebből nem  is olyan sokára 
egy igényesen m e g írt élet
regény kerekedhet, m ert a 
magva m inden  vonatkozá
sában él. Az író  — úgy vé l
jü k  — egyéb szép erényei 
m elle tt ezért kapta m eg 
Bakos Kálm án é le térő l szó
ló  m űvéért a harcosszövet
ség D ra go jlo  D ud ié -d íjá t, 
amely m unkájának értékes 
elism erését je len ti, és f i 
gyelem re m é ltó  ajánlást is 
az olvasónak, aki ezt a 
könyvet a befogadás legne
mesebb szándékával lapoz
za fel.




