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A szerző köszönetét mond a budapesti Hadtörténelmi Levéltárnak, a 
Kalocsai Egyházmegye Levéltárának, a Szabadkai Püspöki Levél
tárnak, az idézett nyilatkozóknak, akik vallomásukkal, fényképekkel 
és dokumentumokkal hozzájárultak a könyv tartalmának gazda
gításához.



ELŐSZÓ

Úgy tűnik, nincsenek hőseink.
A Délvidéken élő magyarok elmerültek a bácskai porban, a 

szurokfekete bánáti sárban, lemosódott emlékük a néhai Tarcal, a 
mai Fruska gora lankáiról. Nem voltak képesek maguk között 
kitenyészteni valamirevaló vezért, példaképet. A régieket elfelejtet
tük. Hunyadi János itt halt meg, küzdőtársa, a ferences prédikátor 
Újlakon, Uokon lett eltemetve, a bibliafordító Bálint és Tamás a 
Kárpátok túloldaláig futottak, tarisznyájukban a talán már kész ma
gyar Szentírással. Nem szoktunk rájuk emlékezni. Az újabb kor 
hőseiről alig tudunk. Mostanában fedezik fel őket kutatóink, s jelen
nek meg róluk egyre-másra a könyvek. A huszadik századi hőseink
ről, nyugodtan állíthatjuk, nem tudunk semmit. Diákjaink nem 
olvashattak róluk a tankönyveikben, felnőttjeink nem koszorúzhat- 
ták az emlékművüket, sírjukat. Akik ugyanis mégis voltak a Trianon 
előtti időkben, azokat el kellett felednünk mindjárt 1918 után. Akik 
a két világháború közötti időben az itteni magyarság vezetői és pél
daképei voltak, azok kivétel nélkül mind várták az újbóli egyesülést 
az anyaországgal. 1941-ben erre sor került, a magyar vezetők öröm
ujjongva köszöntötték a honvédeket. Emiatt 1944-ben háborús 
bűnössé nyilvánították őket, és akit elértek közülük, azt kivégezték.

A következő periódusban ünnepelhettünk magyar hősöket, de 
kizárólag baloldali kommunistákat, akik között akadt, aki az életét 
adta meggyőződéséért. Nem kevés számban voltak közöttük, akik a 
nemzeti felszabadulást is, a nemzetközileg is hatalomnak számító 
kommunizmustól várták. Nekik szobrot is állítottak, de ezeket rend
re ledöntögették az országbomlasztás, a szerb sovinizmus fellán
golása idején. Gondoljunk csak Csáki Lajos szobrára és terére Újvi
déken.



Az utódállamokban élő magyarok közül nekünk van a legtöbb 
mártírunk. Számukat -  szerény becsléssel -  legalább húszezerre 
tehetjük. Ők mindannyian azért haltak meg a Tito felszabadító had
seregének bevonulását követő napokban, mert magyarok voltak. 
Csak nem volt szabad tudnunk róluk. Voltak közöttük szellemi és 
erkölcsi óriások, akik életükkel és halálukkal példát mutattak, 
hogyan kell élni a nemzetért. Úgy élni érte, hogy más nemzetek is 
föltekintsenek rájuk.

Akárcsak a többi húszezer, ők is temetőárokban, sintérgödör- 
ben, jeltelen tömegsírban váiják, hogy megemlékezzünk róluk. 
Megmondjuk magunknak és a világnak: Nem véreskezű háborús 
bűnösök, irtani való nem emberek ők, ahogyan a délvidéki ma
gyarok irtásakor hirdette róluk a domináns ideológia magyar napi
lapja, a Szabad Vajdaság, meg ahogyan a Budapesten felakasztott 
felkelőről állította a vérbíróság. Egyszerűen a szabadságukért, a 
nemzetükért küzdő emberek akartak lenni, de nem adatott meg 
nekik, mert üldözték őket, és a végén mártírt csináltak belőlük. 
Ennek az volt a folyamata, hogy előbb gonosztevőknek mutatták be, 
majd kivégezték őket, de szellemük kitört a földből és lassan-lassan 
mártírokká magasztosultak. Ennyit kötelesek vagyunk elmondani 
róluk.

Három ilyen földinknek az életrajza talán csekély törlesztése lesz 
tetemes adósságunknak.

Újvidéken, 2001. április 4-én. A szerző







SÖRÖS IMRE, AZ ‘56-OS TEMERINI 
VÉRTANÚ

(Életrajzi adatok)

Sörös Imrét, temerini születésű fiatalembert, 1958. február 5-én, 
Budapesten, a szabadságharcban és annak újraindításának szer
vezésében való részvétele miatt felakasztották. Emlékét a Corvin 
közben tábla, a mártírok temetőjében pedig kopjafa őrzi. Életrajza 
azonban szinte teljesen ismeretlen. Falubelijei közül még a rokonsá
ga is csak igen keveset tud róla. A Délvidék magyarsága sokáig sem
mit sem tudott róla, s a magyarországi rendszerváltás utáni szűk 
másfél évtizedben is csupán egy, a Magyar Szóban, 1989. július 25- 
étől kezdve közölt, négy folytatásból álló cikksorozatból értesül
hetett a sorsáról. Igen szűkösen. Akkor még élt apjának több 
testvére, nyilatkoztak is, de ők csupán az 1947-ig terjedő életéről 
szólhattak. A későbbi évekről a Szekszárdon élő nevelőanyja, 
Czudar Boris mondott néhány részletet.1 Akkor még nem nyíltak 
meg azok a levéltárak, amelyekből kiderülhetett volna, miért is kel
lett akasztófán meghalnia huszonöt évesen. Jelen életrajz már az 
1952-53-ban és az 1957-58-ban, a felakasztásával járó büntető
eljárás periratainak ismeretében készült.

Temerinben született. íme két okmány szövege élete kezdetéről, 
illetve végéről.2

„Temerini anyakönyvi hivatal. Születési anyakönyv 1932-ből. 
Sorszám: 269. A születés napja: október 21. A bejelentés napja: 
október 23. Neve: Imre; neme: férfi, vallása: római katolikus. Apja 
neve: Sörös András, apja foglalkozása: kőműves. Apja életkora: 28 
év. Anyja neve: Elek Katalin, Anyja életkora: 23 év, Anyja fog
lalkozása: háziasszony. Lakcím: Temerin, házszám: 214. A bejelen
tő neve: Sörös András.”

„Budapesti X. anyakönyvi kerület. Sorozat: A, Szám: 188272.
HALOTTI ANYAKÖNYVI KIVONAT. Ezt az okiratot a ható



ságok nem tarthatják vissza. (...) Kiállítva (...) az 1953 19. Törv. 
(...)  Folyószám: 239/1958. Sörös Imre Temerin városában 1932. év 
október hó 22-én született, lakatos foglalkozású, Szekszárd, 
Szőlőhegy 411 lakos Budapest X. városában 1958. évi febr. hó 5. 
Napján meghalt. Szülei: Sörös András, Elek Katalin.”

Mai fogalmaink szerint, a szegény ember jellegzetes életét élték 
a Sörösök Temerinben a XIX. század végén és a XX. század első 
felében. Valamivel jobban, mint a földnélküli nincstelenek, mert 
szakmájuk volt. Kókai Józsefné Sörös Ilona, Imre egyik nagynénje 
ezt mondta erről 1989-ben:

„A Sörösöknél szinte családi foglalkozásnak számított a kőmű- 
vesség. Az volt Imre apja, meg az öregapja (Sörös Péter), meg még 
az egyik nagybátyja, Pali is, annak ellenére, hogy ez kitanulta a bor
bélyszakmát. A borotválás, hajvágás nem volt neki való.”

A korabeli temerini ismerősök Ilka néven szólították ezt a nagy
nénit. Elmondott egy epizódot a család történetéből, ami drámai 
képpel illusztrálja az akkori temerini viszonyokat.

A Sörös gyerekek -  Imre apjának testvérei -  között volt egy 
Szilveszter nevezetű, aki még kicsi korában meghalt. Abban az 
időben a gyermekhalandóság köztudottan elképesztően nagy volt az 
egész régióban, történetünk idején, az első világháború előtti 
Magyarországon is. A Sörös család minden felnőtt tagja dolgozni 
ment, a kis Szilvesztert -  temeriniesen: Visztert -  a már meglehető
sen tehetetlen nagyapára -  temerini szóhasználattal: öregapóra -  
bízták. Ismerünk más, jellegzetes történetet abból az időből, abból is 
tudjuk, hogyan vigyázták a kicsiket dédszüleink korában. Fehér 
Ferenc költőnk versben is megírta, az egyik kötetének címül is adta: 
Övig a földbe ásva. A mezőn dolgozó szülők a kicsit, hogy el ne 
kóboroljon, derékig beásták a földbe. Az idős Sörös valami hasonlót 
tett a kis Szilveszterrel: bele tette egy feneketlen hordóba. A kicsi 
megfázott, tüdőgyulladást kapott és hamarosan meghalt. A történetet 
megerősítette Imre nagybátyja, Sörös Pál. Magáról Imréről ő még 
ezt mondta: „Nagyon éles eszű gyerek volt. Mit mondjak: hét 
hónapra született.”

Imre szülei a mai II. Rákóczi Ferenc utcában, a Nyugati temető 
főbejáratához közel laktak, de nem a bejárati, hanem a túloldalon,



talán második házban a saroktól. Elek Károly, Imre anyai, első 
unokatestvére emlékszik, hogy együtt játszottak az utcán a harmin
cas-negyvenes években.3 Ók majdnem egyidősek voltak, Imre 
1932-es, Károly pedig 1933-as., A  házunk közel volt egymáshoz, az 
utcán együtt szoktunk játszani, főleg árokcicázni.4 A tizenöt-húsz 
gyerek között, akikkel játszottunk, talán Imre volt a legvirgoncabb. 
Az volt a szokása, hogy játszás közben beszaladt a házukba, tele itta 
magát vízzel, azután kijött közénk és lötyögtette a hasában a vizet,

A kőműveskedés általában biztosabb megélhetést nyújtott, mint 
a napszámoskodás, de Temerinben is az volt a nincstelenek vágya, 
ami mindenütt az Alföldön: legyen az embernek szakmája és földje 
egyaránt. Valószínűleg ez késztette Sörös Andrást is, hogy tanyát 
építsen. Abban az időben a temeriniek közül sokan tették ezt. A 
Temerin-Boldogasszonyfalva-Csurog-Óbecse-Szenttamás-Újvi- 
dék által behatárolt területnek az a része vált szinte eldorádójává a 
temerini tanyaépítőknek, amely a csurogi határ délnyugati részén 
fekszik. A kiváló termőföld tette vonzóvá. Messze esett azonban 
minden lakott helytől, nem volt kifizetődő a lovas vagy még kevés
bé az ökrös, s legkevésbé az akkoriban még nem ritkaságszámba 
menő bivalyos igával a faluból oda kivánszorogni szántás-vetési 
szándékkal, hiszen a ki- és hazamenetel igénybe vette az egész 
napot. Tanyát kellett hát a helyszínen építeni, és onnan művelni a 
földet. Az egész Nagyalföldön így alakultak ki a tanyarendszerek, a 
tizenkilencedik és a huszadik századi magyarországi földművelés 
jellegzetességei. Az állami kényszerrel véghezvitt szövetkezetesí
tésig. Az itt folyó termelés tette a vidéket messze földön híressé. Ez 
igazolta a tájról, hogy ez bizony kerek e világ leggazdagabb mező
gazdasági vidékeinek egyike. A tanyán könnyű volt gazdálkodni, 
helyben volt minden. Mindenekelőtt a munkaerő. A feltörekvés 
vágyától hajszolt, látástól vakulásig dolgozó gazda, meg persze a 
család apraja-nagyja. A tanyán mindenkinek dolgoznia kellett, és a 
tanya minden lakója szigorúan tartotta magát ehhez. A kivételeket a 
közösség kivetette magából. A munkaerő hadába be kell számítani a 
gazdánál megélhetést találó nincstelenek táborát. Ott volt cseléd, 
napszámos, béres, némelyek közülük szinte családtagnak számítót-



tak, akik éppen úgy hajszolták magukat, mint a gazda. Volt a tanyán 
megfelelő terület, nem úgy, mint a már nagyon behatárolt telkeken, 
a településeken. A csurogi határban volt takarmány, a közeli Nagy- 
barán (Jegricska, régebbi nevén: Bácsér) olcsó legelő és víz, de 
folyóvíz híján ástak a tanyákon olyan gémeskutakat, hogy volt 
ivóvíz a csordányi szarvasmarhának, a falkányi disznónak és a sok
szor nem is számontartható számban tenyésztett aprójószágnak. A 
baromfi szinte ingyen jutott csipkedni való legelőhöz. A tojóbarom
fi -  tyúk, kacsa, gyöngyös, liba -  gyakran eltűnt a gazdasszony sze
me elől néhány hétre, s akkor került csak elő, amikor vezette maga 
után a tíz-húsz, a rejtett fészekben letojt tojásból időközben, ész
revétlenül -  vadon -  kikeltett utódot. A tanya körüli legelő hiányát a 
mai baromfihús és tojás fogyasztói csupán abból tapasztalják, hogy 
íztelen a hús, hóka a tojás sárgája. Egyetlen nagy gondja volt a 
tanyán gazdálkodónak az, amiből az előnye is származott: messze 
esett minden településtől. Terményét távol eső piacra kellett szállíta
nia. Erre voltak jók a hetipiacok, esetünkben Óbecsén, Földváron, 
Csurogon, Zsablyán, Boldogasszonyfalván, de még Újvidéken, sőt 
a Tisza másik felén, Törökbecsén és Nagybecskereken is. A Csurogi 
útnak nevezett dűlőút mellett százával sorakozó tanyák temerini 
tulajdonosai elszekereztek egy-egy rakomány tejjel, tejföllel, vajjal, 
tojással, élő baromfival harminc-negyven kilométerre fekvő 
városokba, hogy túladjanak a mérhetetlen sokaságú olcsó élelmen. 
Ettől a táplálékbőségtől látszott e vidék olyan gazdagnak, hogy az 
európai karikatúrákon a magyar Alföld lakóit úgy ábrázolták, hogy 
evés közben a könyökükön és a bajszuk hegyén csepeg le a 
szájukhoz emelt falat zsíija, az éhező európaiak nem kis irigységére. 
Ezt a mesésen gazdálkodó tanyavilágot, ezt a dúsgazdag Kánaánt, 
ezt a -  mai kifejezéssel szólva: -  környezetbarát emberek által be
lakott vidéket éppen az a rendszer tette tönkre, amely Sörös Imrét 
méltatlannak tartotta arra, hogy a halálos ítélete elleni föllebbezést 
kegyelemre fölteijessze.

A Sörös család, a rokonok emlékezete szerint, 1936-ban épített 
magának tanyát a csurogi határban, s attól kezdve ott élt. Minden 
esélyük megvolt, hogy egy kicsit összeszedjék magukat. A munka
bíró fiatal házaspár, két, hamarosan már pásztorkodásra fogható



gyerek, meg persze föld. Nem tudni, mennyi volt a sajátjuk, de azon 
a tájon ez nem is volt döntő körülmény, mert bérelni, árendálni, 
felesben, harmadában, negyedében kiváltani lehetett és érdemes 
volt. A tanya messze esett Temerintöl, de egészen közel, talán más
fél kilométerre Boldogasszonyfalvától. Mészáros Károly temerini 
fuvarozó közölte, hogy a „magyar időben” -  1941-1944 között -  a 
közelben fekvő saját tanyájukról járt Imrével a boldogasszonyfalvi 
elemibe, s az utat körülbelül fél óra alatt megtették a tanya és az

Nem sokáig tudtak azonban az új tanya lakói reménykedni a 
gyarapodásban, mert a szegények egy akkoriban gyakori baja 
tragédiát szakasztott rájuk. Sörös Andrásné Elek Katalin ugyanis 
tüdővészben megbetegedett és 1940-ben meghalt. A megözvegyült 
félj a két gyerekkel -  Imrével és a néhány évvel idősebb ifjabbik 
Andrással -  azonban nem roppant össze, hanem folytatta a küzdel
met a megélhetésért. Amihez -  úgy tűnt akkor -  nem csekély mér
tékben hozott számukra könnyítést a magyar honvédség 1941-es 
húsvéti bevonulása. A felállítandó magyar hatóságnak ugyanis szük
sége volt magyar alkalmazottakra, elsősorban a bizalmasnak mi
nősített tisztségek betöltésénél, amilyen a rendőrség is volt. Sörös 
Andrásból ennek köszönhetően rendőrparancsnok lett a szerb több
ségű Boldogasszonyfalván. A falunak összesen mintegy 3500 lakosa 
volt, a magyarok lélekszáma pedig mintegy háromszáz. Voltak még 
számottevően ruszinok és németek. A biztos jövedelem, a jónak tűnő 
állás sok reménnyel kecsegtette a családot. A fiúk a helybeli magyar 
általános iskolába jártak, tanítójuk Harsányi László anyaországi

A reményteljes felkapaszkodásnak azonban vége szakadt az 
1942-es esztendő januárjában lezajlott razzia után. Nem sikerült 
felderíteni, milyen szerepet játszott ebben a boldogasszonyfalvi 
rendőrparancsnok Két változatban őrizte meg a szájhagyomány.

Az egyik szerint5 András túlkapásokra ragadtatta magát, még 
akkor is üldözte a szerbeket, amikor már a hatóság kénytelen volt azt 
leállítani. E változat arról szól, hogy Sörös András le is lőtt két 
személyt, titokban elásták őket. A visszatérő jugoszláv hatóságok 
negyvennégy végén meg is találták a tetemeket. Kérdés, persze,



kiknek az áldozatait lelték meg. Sörös András ellen a magyar hatósá
gok bírósági eljárást indítottak a negyvenkettes razzia után, el is 
ítélték tizenhat hónap börtönre, amit le is töltött.

A másik változat szerint egészen más történt.
1942. január 9-én Eichardt József temerini vezetőjegyző kez

deményezésére Temerinben is hasonló véres események zajlottak le, 
mint a Sajkás-vidéken. Mint köztudott, azokban a napokban ren
dezték a környéken fegyveresen tevékenykedő, csendőr- és honvéd
járőröket lelövöldöző kommunisták és csetnikek ellen indított 
hajszával leplezve, elsősorban a szerbek és a zsidók elleni razziát. A 
jegyző kezdeményezésére összeszedték Temerinben a zsidókat, 
valamint azokat a bujkáló dobrovoljac telepeseket, akik a magyar 
honvédség bevonulása után elkerülték a temerini Kolóniáról, az első 
világháború után létrehozott szerb lakónegyedből a kitelepítést. 
Áman Antal kendeigyár-tulajdonosnak elrendelték, hogy a tulaj
donában levő autóbusszal este kilencre legyen a községházán.6 Az 
összeszedett embereket betuszkolták a járműbe és elindultak velük 
Zsablya felé, ahol egy személyt kivéve mindannyiukat legyilkolták. 
Az eseményt dr. Mészáros Sándor történész írta le, kéziratban 
maradt tanulmányában.7

A megmenekült személy Kmetovits Józsefhé Ljubica Raletics 
volt.

A Kmetovits família tagjai a község kiemelkedő polgárai közé 
tartoztak, volt közöttük kereskedő, postamester, József pedig a 
környék egyetlen mészégetőjét működtette. A temeriniek szóhasz
nálatában ő volt a meszetes. Felesége szerb nő volt, nyilván emiatt 
került a kivégzendőket szállító autóbuszba. A razzia miatt a község
ben teljes hírzárlatot léptettek életbe, a felesége elhurcolása miatt 
mindenfelé futkosó, kétségbeesett Kmetovits József sem tudott 
kapcsolatba lépni magas rangú megyei és újvidéki ismerőseivel. 
Tekintve azonban, hogy a testvérbátyja, Kmetovits Mihály volt 
Temerinben a postamester, az ő segítségével Józsefnek sikerült kiját
szania a tilalmat, telefonon felhívnia Fembach Pétert, az újvidéki 
főispánt, s megkérte, mentse ki a feleségét. Hogy valóban így történ
hetett, arra az is bizonyíték, hogy Boldogasszonyfalván az oda 
érkező buszt a rendőrök leállították és kivették belőle Kmetovitsnét.



Az eseményről a megmentett Ljubica asszony egyetlen fia, 
Kmetovits Pál mérnök 1989-ben az alábbiakat nyilatkozta:8 „Édes
anyám erről nem sokat, de többször mesélt. A buszban alighanem 
névről szólították, de ő annyira félt, hogy nem mert a hívásra leszáll- 
ni. Az autóbuszban ott volt dr. Treuer László9 öccse, Karcsi, és az 
biztatgatta, hogy csak menjen le. Meg egy idősebb zsidó ember is 
bátorította: »Lányom, csak menj! Krisztus keze van ebben. Te meg 
fogsz menekülni, én érzem.« Anyám erre lejött.”

Abban az időben Sörös András volt a boldogasszonyfalvi rendőr
parancsnok. Csakis ő kaphatta az utasítást, hogy így kell eljárni, és 
az is valószínű, hogy ilyen kényes kérdésben személyesen intéz
kedett. Emiatt támadt tehát viszálya a járási székhelyen, Zsablyán 
szolgáló Vukovári Béla főszolgabíróval, és ő húzta a rövidebbet.

Ismemi kellene Sörös András elítélésének dokumentumait, hogy 
tisztázzuk, csakugyan hogyan történt. Kétséges azonban, hogy 
egyáltalán megtalálhatóak s ha igen, hol. Az viszont bizonyos, hogy 
őt bezárták és ettől kezdve többé nem volt rendőr sem, nemhogy

Az Újvidéken élő, 1919-es temerini születésű Firityné Sörös 
Mária, a volt rendőrparancsnok, Sörös András nővére, 2001. február 
20-án a vele folytatott beszélgetésben közölte, hogy fivére halála 
előtt ő egy alkalommal egyenesen megkérdezte Andrástól, ő vette-e 
ki az autóbuszból Ljubicát. András azt válaszolta, hogy ő csakugyan 
megállította a buszt, és hogy kiszólított onnan egy asszonyt, de nem

A Budapesten élő Bucsi Andrásné Erdélyi Erzsébet, Sörös 
András mostohalánya 2001. február 14-én készített magnóinter
júban közölte az alábbiakat: „Rendőr volt, és ebből kifolyólag vala
mi volt az ottani népekkel. A későbbi, a hatvanas években emiatt 
keresték és körözték, utol is érték és lecsukták itt, Pesten. A jugo
szláviai ügye miatt. Volt egy másik ember is, aki megtudta, hogy őt 
is körözik, és vonat elé vetette magát Öcsényben. Valamikor 
Zsablyán lakott, úgy emlékszem Holló Misa bácsi.”

Az 1942-es eset miatt elítélt Sörös András a börtönbüntetést 
Kistarcsán töltötte. Onnan vette ki egy honvédezredes a portájára 
munkásnak, akinél házvezetőnői beosztásban volt alkalmazásban



egy Czudar Borbála nevű palóc özvegyasszony. A két özvegy 
összeismerkedett s kapcsolatuk olyannyira elmélyült, hogy amikor 
Sörös András szabadult, az asszony is vele tartott Temerinbe, a saját 
lányával, Erdélyi Erzsébettel együtt.

Mészáros Károly emlékezete szerint, a két kiskorú Sörös gyerek, 
apjuk raboskodása idején rendkívül sanyarú körülmények között 
nevelkedett a tanyán. Ha volt a háznál kenyér, akkor ettek. Eléggé 
természetesnek tartható, hogy az így nevelkedő Imre gyerek igen 
agresszív természetűvé vált. Annak ellenére, hogy a tanítójuk jófejű 
gyereknek minősítette, nemritkán megesett, hogy meg kellett 
fenyítenie, mert a nálánál erősebb gyerekekkel is szembefordult.

Szabadulása után Sörös András tehát nem került vissza a rend
őrséghez, hanem parasztkodott, de nyilván nem nagyon mutogatta 
magát, sőt, hamarosan teljesen visszavonult, rejtőzködött. Most már 
azonban ismét teljes volt a család, s fennmaradásukért ki más 
tehetett volna legtöbbet, mint az új feleség. Mészáros Károly szerint 
András 1944 nyarán, mielőtt a magyar hatóságok feladták volna ezt 
a területet, megszökött. Második felesége azonban mást nyilatkozott 
1989-ben, és ő nyilván pontosabban tudja: „Fölvittem Andrist, az 
uramat szekéren Bajmokra, onnan a kettősbirtokosok áthozták 
Magyarországra. Útközben, valahol Topolyán fölkéredzkedett a ko
csira két fegyveres katona. Megszoktam én az ilyesmit. Huszonkét 
hónapig rejtegettem az uramat szobafogságban. Volt, hogy tizenöt 
partizán tartózkodott a szobában, az uram meg ott volt a szekrénnyel 
eltakart kuckóban. Azt mondták, hogy ha hazajön az uram, azonnal 
jelentsem, mert elvisznek engem is az albán határra. Majd bolond 
lettem volna jelenteni! Keresték, mert ő rendőrparancsnok volt 
Boldogasszonyfalván. De olyan, akit bezártak, mert benyúlt az autó
buszba, amelyik a temerini zsidókat meg a szerbeket vitte Zsablyára 
a Tiszának. Benyúlt és kivett belőle valakit. Ezen összeveszett a 
zsablyai szolgabíróval, Vukovár Jásóval. Megfenyegették egymást, 
aztán Andrist vitték el két évre. A háború után meg jöttek hozzám a 
partizánok, hogy menjek el a Vukovár kivégzésére. Halálraítélték. 
Három partizán jött értem, szekéren. De én nem voltam rá kíváncsi. 
Volt ott Temerinben nem egy ember, aki tudta, hogy rejtegetem az 
uramat. Csak este jár ki a szobából, levegőzni. A szomszédasszo



nyom, a Gyurka Örzsi meglátta, hogy valaki járkál az udvaron. Azt 
mondta, de nagy kurva ez a Czudar Boris! Minden éjjel más kurafi

Czudar Boris elbeszélését érdemes elemezgetni.
Az említett Vukovár Jásó nem más, mint a már említett, hiva

talosan abban az időben Vukovári Béla néven ismert zsablyai fő
szolgabíró, akit a háború után Titóék csakugyan kivégeztek. Sörös- 
nét a partizánok meginvitálták a kivégzésre, s ez kétségtelenül azt 
bizonyítja, hogy ha a razzia idején a két állami hivatalnok össze
veszett és Sörös úgy viselkedett, hogy a partizánok arra méltatták, 
felesége jelen lehet az ellenlábas kivégzésén, akkor Sörös a raz
ziában nem csekély, pozitív szerepet játszhatott. A legfontosabb 
dolog tehát, amit megtudunk Sörösné visszaemlékezéséből az éppen 
az, hogy a rendőrparancsnok csakugyan vállalt valamilyen mentő 
szerepet Kmetovitsné érdekében, ami miatt viszály támadt közte és 
a felettese, a zsablyai főszolgabíró között. Közigazgatásilag ugyanis 
Boldogasszonyfalva a zsablyai járáshoz tartozott. Erre a viszályra 
hivatkozott Imre jó egy évtizeddel később, a kádári korszak elején, 
a kivégzésével végződő, a második bírósági eljárás során, amikor 
saját mentségére arról beszélt, hogy apját kommunistasága miatt 
bezárták. Eléggé valószínűnek lehet tekinteni, hogy az embermen
tést a főszolgabíró úgy tudta a legkönnyebben büntethetővé formál
ni, ha a haragosát kommunistának minősíti. Nem zárható ki azonban 
az sem, hogy Sörös András bezáratása indokai között mind a két, az 
emlékezők által említett ok közrejátszott. Nevezetesen: csakugyan ő 
emelte ki Kmetovitsnét a halálra szántak autóbuszából, és csak
ugyan folytatott valamilyen egyéni razziát a hivatalos leállítása után. 
Bizonyító erejű okmányok híján egyik változatot sem vethetjük el.

Ha Sörös András tizenhat hónapot töltött börtönben, amint a 
felesége említette, s ha a felesége huszonhárom hónapon át rejte
gette, akkor leghamarabb 1945 májusa táján csempészhette őt át a 
határon. Addig otthon tartózkodott, jórészt bujdosott, szabadulá-

Czudar Boris 1989-ben úgy nyilatkozott, hogy ő szabályos 
eljárás során kapott engedélyt az áttelepedésre. Nehezen, de meg
szerezte a kitelepedési engedélyt, ám csupán a maga, és édes lánya



számára, a férjét pedig már előtte átcsempészte. Sörös Pál azt nyi
latkozta, hogy: „Kilencszer el kellett mennie Borisnak Belgrádba” a 
nagykövetségre, még el is esett a lépcsőn, sőt „jól odaverte a farát”, 
de kieszközölte a kitelepedést. Czudar Boris a kitelepedés kierősza
kolásáról azt közölte, hogy amikor „1946-ban Temerinben járt Tildy 
Zoltán”, ő áttörte magát a kordonon, odafarakodott hozzá és közölte, 
hogy szeretne kitelepedni, amire meghívót kapott a nagykövetségre 
s ott csakugyan megkapta az engedélyt. Nem túl sokat változtat a 
lényegen az a körülmény, hogy Tildy nem volt nagykövet, mert 
Boris valakivel csakugyan találkozhatott. Szemléletesen leírta, 
hogyan zajlott az le. A temerini volt Nagykocsmába ment a rangos 
magyarországi diplomata, a Kalmár-féle vendéglőbe. Ott kapta le 
lábról Czudar Boris és eszközölte ki a fogadást a nagykövetségen 
Belgrádban, majd a kitelepedést is. A vakmerő asszony vasúti ko
csiban vitte a berendezésüket, de rá jellemző módon mindent meg
próbált, hogy olyasmit is vigyen, amit nem volt szabad. Nem is 
csupán amit, hanem még akit is. Ezt mondta erről: ,A  hajamból 
kifésülték a pénzemet. Akkor már megrettentem, nem szóltam én 
semmit, mert a vagonban ott rejtőzködött még egy személy, Hugyi 
Pétemé, akit átcsempésztem a határon, a szalma alatt.”

Mészáros Károly közléséből tudjuk, hogy a két Sörös fiú nem 
ekkor, és nem így ment át Magyarországra. , Apjuk a szabadulás 
után már nem lett rendőr, hanem parasztkodott. Negyvennégy 
júliusában-augusztusában meglógott. Soha többet nem láttam. 
Átment Magyarországra. És az apjuk bezárása után ők soha többet 
feléje sem néztek a tanyának. A gyerekek bejöttek a faluba és itt 
éltek negyvenhétig. Én abban az évben, februárban beszéltem 
utoljára Imrével, meg Andrissal a Kalmár vendéglőben. Közölték, 
hogy az apjuk jelentkezett Magyarországról és hogy hamarosan ők 
is mennek. Júliusban-augusztusban el is mentek. Nem útlevéllel, 
hanem csak úgy átszöktek. Én többet nem láttam őket.”

Mészáros ugyanabban a tévhitben élt, mint a temeriniek álta
lában: Amikor Sörös András eltűnt a nyilvánosság elől, mindenki azt 
hitte, hogy átment Magyarországra, tehát még negyvenháromban. 
Holott -  mint felesége közléséből értesültünk -  az átmeneteire csak 
mintegy másfél év múlva került sor, amikor már ismét a trianoni 
nyomvonalon húzták meg a két ország között a határt.



Imre itthon járt iskolába. Mészáros tanúsította, hogy Boldogasz- 
szonyfalván egymás mellett ültek az iskolapadban. Kétségtelen, 
hogy járt iskolába később is. Hányatott sorsa ellenére 1952-re, tehát 
húszéves korára a gimnázium két osztályát is elvégezte, derül ki két 
bűnpere dokumentumaiból, bár -  majd mint később rátérünk -  
ekörül vannak tisztázatlan kérdések és ellentmondások. Élete 
ismételt rosszra fordulása összefüggésben áll az iskoláztatásával. 
Addigi sorsa sem volt irigylésre méltó, ami azonban ezután 
következett, az egyértelműen tragikus. Magán viseli a hiszékeny, 
feltörekvő kisember sorsának sok jellegzetességét, amit a dik
tatórikus rendszerek szánnak nekik: Aki valamire jutni akar, az 
vakon engedelmeskedjen, vagy ha nem, hát arról koldul majd.

„Hirtelen természetű ember volt. Mint egy ügyvéd, úgy szeretett 
mindent tudni. (...) Amikor először lefogták, akkor az apja, a 
bátyám is be lett kaszlizva, hogy mit beszél a fia.”

Sörös Mária, Imre nagynénje nyilatkozott így 1989-ben, 
Temerinben. Mostohája pedig ezt mondta akkor Szekszárdon: 
„Kétszer volt lefogva. Egyszer a Rákosi idején, akkor néhány évet 
ült, ott tanulta ki a villanyszerelői szakmát. Én nem tudom, miért 
mondják, hogy lakatos volt. Lehet, hogy azt is kitanulta. Akkor ki

Nevelőanyja szerint Imre őhozzá bizalmasabb volt, mint az 
apjához. Anyja szavából tudjuk meg, hogy Imrét kicsapták a gim
náziumból. Valószínű, hogy emiatt ment át a szekszárdiból a gyön- 
ki gimnáziumba. Szintén a nevelőanyja mondja: „Az apja kezétől 
még akkor is tartott, amikor kicsapták a középiskolából, politikai 
okok miatt. Nem mert hazamenni, hanem bujkált a Szőlőhegyen. 
Valami rosszat mondott a Rákosiról. Emiatt nem vették föl az 
egyetemre sem. Amit később csinált, azt bosszúból tette.”

Apja ugyan haragudott a fiúra a kicsapás miatt, pedig ő maga 
sem viselkedett higgadtabban. Sörös Andrásról a testvéménje, Sörös 
Mária nyilatkozta az alábbiakat 1989-ben: „Ötvenháromban meg 
azért volt baja, mert hangosan beszélte, hogy végre megdöglött 
Sztálin. A nyomozó elvitte, de négyszemközt meg azt mondta neki,



Imre tehát a gimnázium -  a periratok szerint -  két de valószí
nűbb, hogy csupán egy -  osztálya elvégzése után nem mehetett 
tovább, mert Rákosiról rosszat szólt. A családban fennmaradt 
emlékek szerint az iránt érdeklődött, hogy a továbbtanulás tekin
tetében milyen esélye lenne Jugoszláviában. Abban az időben csak
ugyan lassan járt a posta a két ország között, Imre azonban rend
szeresen levelezett a nagyapjával, amíg lehetett, közölte egyik nagy
nénje, Sörös Ilona. „Egyszer azt írta: A maguk Titójukat szeretném, 
ha a mienk volna. Ezt a levelet olvastam én is. Apánk, az öregapja 
meg azt mondta rá: Majd elverik a fenekedet, csak így beszélj!”

Sokkal nagyobb baja származott, mint ami egy fenékreverés lett 
volna. Az 1879-ben született nagyapa, Sörös Péter 1965-ben halt

A levelezés mindenképpen a Magyarországra szökés és az első 
letartóztatás közé, tehát 1947 és 1952 közé esett. 1948 derekától 
kezdődően életveszélyes dolog volt olyan tartalmú levelet küldeni 
Magyarországról, amelyben Titóról bármi jót szólnak. Talán ez is 
hozzájárult Imre első letartóztatásához. A temerini levelekből ugyan
is ő úgy értesült, hogy van esélye Jugoszláviában tovább tanulni. És 
hazajött ezt megtapasztalni. Abban az időben, amikor a két állam 
vezetőit kölcsönösen láncoskutyának titulálta a hivatalos politika, 
amikor elaknásított határok állták útját a jönni-menni szándékozók
nak, amikor mindennaposak voltak a jugoszláv-magyar határon a 
véres, sok halálos áldozattal járó provokációk. Nem először lépett át 
Imre illegálisan a határon. Átjött és visszament. Vesztére. Mielőtt 
azonban rátérnénk ennek következményére, megemlítjük élete 
egyik legrejtélyesebb mozzanatát, aminek hitelességéről egyelőre 
nem sikerült megbizonyosodni, ellentmondásait sem feloldani.

A temerini rokonok emlegetik, hogy Imre egy alkalommal járt 
itthon illegálisan. A több rokon által, gyakran egymástól kissé

1954-ben Temerinben lakodalmát tartotta Sörös Franciska fia, 
Milinszki István és Jánosi Teruska. A vendégek között eléggé várat
lanul megjelent két milicista egyenruhás fiatalember. Egyikük néven 
szólította a vendégek legnagyobb részét.

-  Ez meg a Sörös Ilka -  idézték a rokonok az 1989-es adatgyűj



tés idején. Ilka megfordult, ránézett az idegenre, de nem sokat 
törődött vele. A lakodalomról levélben beszámoltak a Magyar
országon élő rokonoknak is. Nem sokkal később levél érkezett 
Szekszárdról. Imre írta. Közölte, hogy a lakodalomról ő már koráb
ban is tudott, mégpedig úgy szerzett róla tudomást, hogy ő maga is 
ott volt. Beszélt a nagyapjával, Péter apóval is, meg Ilkával is, meg 
még meg is vendégeltette magát, de senki sem ismerte fel, mert

A történet, ha csakugyan igaz, akkor egészen hajmeresztő. Haj
meresztő, ám erősen kétségbe vonható, hogy csakugyan így történt, 
ha megesett. Imre ugyanis 1954-ben már az első halálos ítéletén túl 
volt, be volt zárva. Nem elképzelhetetlen ugyan, hogy hazaküldték 
az aknazáras határon át, de az már szinte elképzelhetetlen kombiná
ciókkal járt volna. Még akkor is, ha Imrének volt már ekkor gyakor
lata az illegális határátlépésben, és ha a későbbi rövid életében még 
szintén sokszor járt-kelt át a magyar határon.

Annyi bizonyos, hogy miután a temerini rokonok értesítették 
Imrét a továbbtanulás lehetőségéről, ő csakugyan átszökött 
Jugoszláviába, de nem tudni, járt-e Temerinben. Csakhogy ez nem 
1954-ben történt, hanem két évvel korábban. Van azonban a 
második bűnper iratai között egy ilyen tartalmú is, amelyet a 
budapesti katonai ügyészség megkeresésére állított ki Szekszárd 
város tanácsa 1957. július 1-jén. „Sörös Imre: 1949 óta múlt év 
őszéig a Rajk perrel kapcsolatban letartóztatásban volt és az ún. 
rehabilitálási eljárás során került vissza. Igen kevés időt töltött 
Szekszárdon, annak is a külterületén, így erkölcsi viszonyaira nyi
latkozni nem tudunk.” Akire 1957-ben a helyi hatóság azt mondta 
Magyarországon, hogy bele volt keveredve a Rajk-perbe, annak 
súlyos gondjai voltak. De így sem érthető, miért bizonyítja a szek
szárdi tanács, hogy Imre 1949 óta letartóztatásban volt? Ha nem 
hivatalos szerv állította volna ki az okmányt, akkor könnyű lenne 
rámondani, hogy nem felel meg a valóságnak. Az is igaz, hogy a 
hatóság abban az időben úgy hamisított, ahogyan kedve tartotta. De 
így is meg kell róla állapítani, hogy valami nincsen rendben vele. 
Azt ugyan nem lehet kizárni, hogy a Rajk-perrel kapcsolatban 
csakugyan volt letartóztatva, de nem lehetett folyamatosan börtön



ben 1953-as elítéléséig, hiszen közben át-átszökött a jugoszláv 
határon. Nem lehet kizárni, hogy -  mint frissen bevándorolt jugo- 
szlávot -  zaklatták a Rajk elleni vádkoholmány mozaikjainak szede- 
getése közben, s az is lehet, hogy ilyesmi miatt írta haza öregapjá
nak, hogy, A- maguk Titójukat szeretném, ha a mienk volna”.

AZ ELSŐ HALÁLRAÍTÉLTETÉS BŰNPERE

A budapesti Hadtörténelmi Levéltárban sikerült megtalálni az 
első bűnpere okmányait. A szerencsétlen sorsú Söröst ebben is halál
ra ítélték, de végül kegyelmet kapott, büntetését életfogytiglanra vál
toztatta a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa. A börtönből 
1956. július 16-án szabadult, három és fél hónap múlva már Buda
pesten volt, hogy soha többé haza se térhessen.

A korábbi adatokból tudjuk, hogy Sörös Imre mindenáron gim
náziumba akart volna járni. Volt is rá módja, tehetsége is, és 1950- 
ben be is iratkozott a szekszárdi gimnáziumba, de mint láttuk az első 
osztály elvégzése után otthagyta. A gimnázium okmányai között a 
második osztályban nem találjuk a nevét, noha minden logika 
szerint be kellett volna iratkoznia. A családtagoktól szerzett infor
mációkból összeáll a kép, mi történhetett vele.

Abban az időben folyt Magyarországon az erőszakos szövet
kezetesítés. A Sörös család feje, András éppen eleget nélkülözött 
ahhoz, hogy ne akarjon megválni a nem sokkal korábban, a föld
osztáskor kapott 14 hold földjétől. Kisebbik fia azonban a földben a 
továbbtanulása akadályát látta, ezért az 1951-es iskolaszünetben, 
aratás közben azon vitatkozott édesapjával, hogy lépjenek be a 
szövetkezetbe. Apa és fia között ezen annyira elfajult a vita, hogy 
Imrének menekülnie kellett nem csak a határból, ahol éppen dolgoz
tak, hanem otthonról is. Egy ideig a szekszárdi Szőlőhegyen bujkált 
mostohaanyja és húga segítségével; testvérbátyja távoltartotta magát 
a vitától, ő ekkor már honvédtisztként szolgált. A későbbiek során a 
fivér neve sehol sem merül föl a periratokban, de amúgy is szinte 
minden szál megszakadt a két fiú között, ami nyilván mindkettő
jüknek javára szolgált a hatóságok előtti hivatalos eljárások során,



A periratokban található szórványosan elejtett kijelentésekből, 
valamint a rokonoktól hallottakból áll össze egy homályos kép arról,

Valószínű, hogy beiratkozott a gyönki gimnáziumba apja akara
ta ellenére és annak tudta nélkül. A gimnáziumi nyilvántartóban 
azonban nem lehet a nevére akadni, ennek azonban az okmányok 
hiánya is oka. A főtárgyalási jegyzőkönyvben kijelenti, hogy „Mi
előtt Jugoszláviába visszatértem, apámmal összevesztem, mert nem 
akart tszcs-tag10 lenni”. Nem tudni, hogyan, de hamarosan munkába 
állt, nem sokkal azután, hogy otthonról elment. Csupán a munka
helyből lehet következtetni, hogy ebben esetleg a hatóság támogat
hatta. Ekkoriban épült ugyanis Dunapentelén a Sztálinváros néven 
tervezett, a jövőbeni jólétet szimbolizáló monstrum, amelyből végül 
a mai Dunaújváros alakult ki. A propagandának szüksége volt az új 
gyárváros építésénél a romlatlan lelkű, buzgó fiatalokra, s Imre is 
odaállt az országépítők közé. Már júniusban itt vállalt állást, mint 
normás a Sztálinvárosi Gyárépítő Vállalatnál. Ha aratáskor mene
kült el otthonról, akkor nem sokáig kellett bujkálnia, hiszen az aratás 
általában június legvégén szokott kezdődni. Ismét csak nem tudni, 
mi okból, de csak 1952 januárjáig van Sztálinvárosban, azután a 
szomszédban fekvő Mezőfalva Allamigazdaságban traktoros. Itt 
sem marad sokáig, mert 1952 áprilisában már Szegeden, a Magas
építő N. V.-nél vállalt állást, mint segédmunkás. Valószínű, hogy ke
reste a neki megfelelő helyet, de az sincs kizárva, hogy utasításra, 
felsőbb segítséggel cserélgette a munkahelyeket az apjával tszcs- 
ügyben ujjat húzó legény, abból is következtethető erre, hogy ez 
utóbbi vállalatnál a munkásszállás előnyeit is élvezhette. Innen

Az események további menetét a vizsgálati eljárás és a fotár- 
gyalás, meg a fellebbviteli eljárás okmányaiból tudjuk rekonstruál
ni. Előre kell azonban jelezni, hogy az akkori jegyzőkönyvek állítá
sait fenntartással kell fogadnunk, mert mindent alárendeltek az előre 
kiagyalt koncepciónak, nevezetesen, hogy Imre a jugoszláv titkos
rendőrségnek, az UDB-nek a kémje. Fentebb idéztünk már ilyen

A periratok a 0049/53 ügyiratszám alatt találhatók. Már a



borítékon levő jelzésekből látható, nem akármilyen okmányokat tar
talmaz. „Nem selejtezhető ki”, látható rajta szembeötlően. Minden 
egyes okmányra jól láthatóan feljegyezték: „SZIGORÚAN 
TITKOS”. A „Bűnjeles” megjegyzés azt jelenti, hogy vannak mel
lékelve tárgyi bizonyítékok, a „Foglyos” azt, hogy a perbe fogott 
személy letartóztatásban van, a „Kegyelem” azt, hogy végül nem 
végezték ki, az „AVH VI.” a vastag keretben azt, hogy a magyar 
Államvédelmi Hatóság VI. osztálya járt el az ügyben. így együtt a

A nyomozószervek kérésére Szekszárdról környezettanulmány
nak nevezett jelentés készült. Ebben Sörös Imrét jugoszláv állam
polgárnak minősítik, ami persze nem felel meg a valóságnak, hiszen 
a család minden tagja magyar állampolgár volt már ekkor, de 1952- 
ben, amikor ez az odavetett megjegyzés készült, eggyel több okot 
jelentett arra, hogy a gyanúsítottat majdani biztos elítéltként lehessen 
kezelni. Sok egyéb, az okmányokban talált állítás is fenntartással 
kezelendő e hozzáállás miatt. A nyomozók és a bíróság éppen ilyen 
jelentést vártak el a szekszárdi hatóságtól. A jelentésben ugyanis azt 
olvashatjuk, hogy Imre édesapja tulajdonában, Temerinben negyven 
hold föld volt. A rokonság szerint ennek körülbelül csak a tized 
részével rendelkeztek. A továbbiakban ez áll édesapjáról és a csa-

„1946 őszén menekültek át Magyarországra, s itt Öcsény- 
Almáspusztán telepedtek le. Itt a földosztás során kapott 15 kh 
földet, melyből 1 kh. szöllő és egy családi házat. Mint földmíves a 
mai napig is dolgozik. Nincs megelégedve a jelenlegi rendszerrel és 
igyekszik mindig lázítani a rendszer ellen.

Ez megmutatkozott a Békekölcsön" jegyzésnél is, mikor a nép
nevelőket elutasította azzal, hogy »Jugoszláviában nem kellett ilyen 
dolgokra pénzt kiadni«. A beadási kötelezettségét csak részben tel
jesíti, egy ízben kijelentette, hogy »már elviszik a tehenét, lovát és 
utoljára megfejik a kutyát,« és azután majd átmegy Jugoszláviába. 
Szoros barátságot tartott fenn (...) almáspusztai és (...) Öcsény- 
Szőlőhegyi lakosokkal. Sörös András kijelentette, hogy őszre a föld
jét leadja és kiszökik Jugoszláviába. A fent nevezett barátai jobb
oldali beállítottságú személyek, pártonkívüliek, többször tettek már



demokráciaellenes kijelentéseket. A beszolgáltatásukat nem telje
sítik egyáltalán. Gyűlések alkalmával Sörös András és barátai azon 
igyekeznek, hogy a gyűléseket széjjel bomlasszák.

Sörös András jelenleg pártonkívüli, semmiféle politikai tevé
kenységet nem fejt ki. A múltbani pártállása Öcsény-Almáspusztán 
ismeretlen.

Jugoszláviában élő szüleivel és testvéreivel levelező kapcsolatot 
tartott fenn, de már egy éve, hogy tőlük levelet nem kaptak. 
Tárgyban nevezett anyja, még Jugoszláviában való tartózkodásuk 
alatt meghalt.

Megállapítottuk, hogy Sörös András második feleségével él 
együtt, kivel Budapesten, az internáló táborban ismerkedett meg, 
ahol a jelenlegi felesége, mint szakácsnő volt alkalmazva. Kisza
badulása után megesküdött, feleségének egy lánya van, pártonkívüli, 
férjének háztartásában dolgozik.

Tárgyban nevezettnek két testvére van. András bátyja jelenleg 
katona, pártonkívüli, katonai rendfokozata tüzér szakv. Lány 
testvére 19 éves, férjnél van Fejér megyében, férje vasutas állomás 
tiszt, aki Budapesten teljesít szolgálatot.

Tárgyban nevezett pártonkívüli Szekszárd környékén, mint nép
nevelő tevékenykedett, szeret politizálni, határozott fellépésű. 
Nagyon hazudik, és magát okosnak tartja.

Sörös András ahány emberrel beszél annyi képen jellemzi ma
gatartását, főleg az emberekkel való beszélgetése során beszéde 
abból áll, hogy neki milyen jó sora volt Jugoszláviában, a mai rend
szert mindenki előtt gyalázza, kétszínű, ravasz ember.”

Igen rossz minősítés. Hátrányos származás. Baljós. Ennek 
alapján akár már meg is írható az a vádirat, aminek alapján bárkit 
elítélhet egy olyan bíróság, mint amilyen abban az időben Ma
gyarországon működött. A jugoszláv rokonság, a jugoszláv kapcso
lat, a beszolgáltatás elleni berzenkedés, a tszcs elleni agitálás, a jobb
oldali barátokkal tartott kapcsolat, mind főbenjáró bűn. Már csak a 
kellő konkrét keretet kell megadni hozzá, hogy akár a legsúlyosabb 
büntetés is kiszabható legyen. Az ÁVH-nak ez nem nehéz. A Nagy 
Szovjetunió hasonló szerveinek tapasztalatait bőségesen alkal
mazták. A megbélyegző jelzők halmaza már itt van kéznél. A



gyanúsított rendőrségi kihallgatásának jegyzőkönyvében például 
így: „Szociális származása: Kulák. Szociális helyzete: Kulák fia.” 
Százezreket börtönöztek be kulákság miatt ekkoriban Magyar-

A hadbíróság felszólítására Szeged város Tanácsa Sörös Imréről 
ezt jelenti: „... megadott címen 1952. ápr. hó 18-június 6-áig lakott, 
mint a 65/1 építőipari n.v. munkása a munkaadó munkás szál
lójában. Honnan f. év VI. 6-án ismeretlen helyre költözött. Szülei és 
ismerősei bemondása szerint Temerinben, Jugoszláviában laknak.”

Nem lakhatott június 6-áig a munkásszállóban, legfeljebb akkor 
vették észre, hogy már nincs ott. Harmadikán már átszökött a ma-

Azokban az években mindennaposak voltak a véres határpro
vokációk a két ország között. Magyarország és Jugoszlávia két 
világhatalmi tömörülés választóvonalán terült el, egymással szem
ben. Széles zóna húzódott a határ mindkét oldalán, amelybe csak ott- 
lakók tehették be lábukat, akikről pontos rendőrségi nyilvántartást 
vezettek. Más polgár számára nagy élményt jelentett, ha e zónába 
léphetett. A forgalom annyira megcsappant, hogy az utakon, még az 
aszfaltoson is, kizöldült a fii A határátkelést mindkét ország gátolta 
és nehezítette, a határon való átszökés ellen pedig mindkét oldalon 
aknazárat telepítettek. Ezeken csak nagy-nagy szerencsével, vagy az 
aknazár pontos ismeretében lehetett keresztüljutni. Ismerettel csak 
egészen kivételes beavatottak rendelkeztek. Sörös Imre sikerrel kelt 
át Magyarországról. Nem tudni, hogyan: szerencsével-e, vagy vala
ki segítette. Nem zárható ki, hogy ez utóbbi feltételezés áll fenn, de 
ehhez neki az ÁVH-n kívül senki más nem szolgáltathatott segít
séget. Indítéka mindenképpen az volt, hogy tanulhasson. Ennek 
érdekében később is sokat kockáztatott, végül ennek is esett áldoza
tául. Mit gondolhatott magában, nem tudni.

Lehet, hogy belement egy végzetesen veszedelmes játékba: 
annyira át akart kelni Jugoszláviába, Temerinbe, hogy még az ÁVÓ 
segítségét is elfogadta. De ez puszta feltételezés. Lehet, hogy szeren
csével kelt át az aknazáron. Ha az utóbbi feltételezés a pontos, akkor 
az ÁVH-nak minden oka megvolt rá, hogy gyanúsítsa, mert ebben 
az időben minden illegális határátlépő ősellenségnek számított. Ha



viszont az ÁVH segítette át az aknazáron, és Imre az UDBA kezébe 
kerülvén ezt a segítséget bevallotta, akkor viszont az ÁVH nem 
engedhette meg magának, hogy egy ilyen tanút ne végeztessen ki. 
Imrének tehát minden módon el kellett tűnnie, mint tanúnak. De

„Budapesti katonai ügyészség 1. sz. példány
Kü VIII. 0300/1952.-6 BŰNJELES

Tárgy: Sörös Imre polgári egyén elleni bűnügy szigorúan titkos

Az 1932. évi június hó 28. napján Temerin községben született, 
Szeged, Kelemen utca 7. szám alatti lakos, magyar állampolgár, 
nőtlen, gépkezelő foglalkozású, vagyontalan, havi átlagos jöve
delme: 1000 forint volt, apja: András, anyja: Elek Katalin, büntetve

kémkedés bűntette /1930:III. tv.60. paragrafus l.,3.,5., pont, 61. 
paragrafus harmadik rendelkezés és két rendbeli tiltott határátlépés 
/III. Bn. 48. paragrafus 121 bekezdés büntette miatt a következő

Terhelt 1947-ben szökött Jugoszláviából Magyarországra. Itt- 
tartózkodása alatt továbbra is kapcsolatban állt a »Kombináltfogó« 
elnevezésű nacionalista ifjúsági szervezettel, amely Jugoszláviában 
működik, és amelynek tagja volt, mielőtt Magyarországra átszökött. 
A szervezet vezetőit: Elek Károlyt stb. rendszeresen tájékoztatta az 
EPOSZ, SZIZT, majd DISZ12 ifjúsági szervezetek felépítéséről, 
vezetőiről, valamint a magyarországi helyzetről. írt a szovjet kato-

A jugoszláviai szervezet felszólítására, 1952. június 3-án 
átszökött Jugoszláviába. Ott az UDB13 őrizetbe vette, ahol kihallgat
ták. Provokációs vallomásai során azt jelentette, hogy az ÁVH meg
bízásából ment át Jugoszláviába kémkedni. Részletesen tájékoztatta



az UDB-t a magyarországi politikai, gazdasági és általános katonai 
helyzetre vonatkozóan. Jelentette, hogy Szekszárdon hol van az 
ÁVH, milyen az épület beosztása, a fegyverzetük, mennyi a létszá
muk. Ugyanezeket az adatokat ismertette a rendőrségre és a szek
szárdi katonai alakulatokra vonatkozóan. Ezeken kívül beszélt az 
állami gazdaságról, felszereléseiről, traktorairól, jószágállo
mányáról, területéről, termelékenységéről, a munkások létszámáról.

1952. június 23-án Duško Béli UDB százados beszervezte 
Magyarország elleni kémtevékenységre. Kioktatták, milyen ada
tokat kell Magyarországon megszereznie és az ÁVH félrevezetésére 
milyen történetet adjon elő. 1952. június 28-án az UDB átdobta a 
határon. A határ átlépése után a magyar határőrség őrizetbevette.

Terhelt kulákcsaládból származik. Szülei 14 hold kát. szántó és 1 
hold szőlő művelése mellett fuvarozással foglalkoznak. Elemi 
iskoláit Jugoszláviában végezte, majd 1947-ben átszökött Ma
gyarországra. Itt Szekszárdon végzett 2 gimnáziumot....”

A vádirat már tökéletes. Legalábbis atekintetben, ahogyan az 
ÁVH a mindenképpen likvidálásra szánt egyének elleni vádat elő 
szokta készíteni. Itt van mindenekelőtt a nemzetközi bűnszövetség, 
a Kombináltfogó, amelynek a vádlott a szolgáltatásokat végezte a 
népi demokratikus Magyarország ellen.

Gondoljuk végig ezt a hamis tételt. Tegyük ezt annak ellenére, 
hogy tudjuk, milyen égbekiáltó hamisításokat követtek el akkoriban 
Magyarországon, ha valakit likvidálni akartak. Van aki ugyanis, már 
nem tudja. A vádirat szerint Sörös tagja volt az ellenséges 
szervezetnek, mielőtt még Magyarországra szökött volna. A szökés 
1947-ben történt, ő akkor 15 éves volt.

A szervezet elnöke a vád okmányai szerint Elek Károly temerini 
lakos volt. Az ő hívására szökött Sörös Jugoszláviába 1952 
júniusában. Elek Károly 1952-ben 19. évét töltötte. Sörös távozá
sakor, 1947-ben még csak 14-et. Mindezek tények. Nyilvánvaló, 
hogy a szervezet csupán a vád állítása szerint létezett. A  periratok 
szerint a szervezetnek tagja volt még Szarvas Sándor, Horváth 
Sándor és Sörös Rozália. Szarvas Sándor, becenevén Cunduj, aTSK 
kapusa nem él már. Horváth Sándor, becenevén Nuku az amatőr



színház ismert szereplője sem. Mit mond a szervezetről a legilletéke
sebb, Elek Károly „elnök”.

-  Nincs szavam! -  nyilatkozta 2001. július másodikán temerini 
házában. -  Teljes képtelenség ilyesmit állítani. Sohasem hallottam 
ilyen szervezetről, nem voltam sem tagja, még kevésbé elnöke bár
miféle egyesületnek. Sörös Imre unokatestvéremről ugyan sok min
dent tudtam, amikor még itthon éltek, de sohasem szervezkedtem, és 
nem is leveleztem vele. A jelzett időben meg már nem is Temerinben 
éltem. Nevezetteket mind ismertem, de semmi hasonlóról soha nem 
beszélgettem velük. Cundujról azt tudom, hogy ebben az időben 
eléggé beteg volt, némileg ugyanis megzavarodott. Ilyen szer
vezkedésre teljességgel alkalmatlan és képtelen lett volna.

Rákosi Mátyás, az akkori Magyarország leghatalmasabb vezető
je, teljhatalmú diktátora, Sztálin leghűségesebb tanítványa igazság
ügyi szervei számára azonban az ilyen csekélységek nem képezhet
tek akadályt.

Sörös Imre vádlott ügyében 1953. január 2-án kitűzik a fotár- 
gyalást január 15-ére, délelőtt 10 óra 30 perces kezdettel a földszin
ti 51 -es tanácsteremben. Valószínűleg a Fő utcai épületről van szó. 
A tárgyalás kitűzését elrendelő okmányból is érdemes idézni, ebből 
ugyanis kiderül, hogy a hasonló pereket sorozatban tárgyalták.

„1. Ülnökök: az előző ügyből.
2. Védő: Kirendelt. (Az előző ügyből)
3. Ügyészség
4. Vádlott: katonai börtön útján
5. Értesítés: ÁVH-nak, VI. főoszt.”
A főtárgyalás kitűzéséről szóló végzést Sípos Miklós főhadnagy, 

a büntetőtanács elnöke írta alá. A kijelölt védő Dzubay László 
ügyvéd volt.

Sörös Imre tragédiája hirtelen játszódott le. Amint láttuk, június 
3-án szökött át Jugoszláviába, 28-án már vissza is tért, s íme, január 
15-én már a főtárgyalást tartják.

Ennek jegyzőkönyve:



T Á R G Y A L Á S I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Apám szovjet hadifogságból 1941-ben tért vissza Magyaror
szágra és itt juttatott földjén gazdálkodik. Egy bátyám a Néphad
sereg tisztje, a húgom a pusztaszabolcsi állomásfönök felesége.

1947-ben jöttem át Jugoszláviából Magyarországra.
1946. évben Jugoszláviában, a faluban létesült egy Kombinált- 

fogó elnevezésű nacionalista irányzatú ifjúsági szervezet, ez hozzám 
hasonló korú fiúkból állt [és a már korábban említett nőtag?], ame
lyet akkor két kulákfiú vezetett. Az ifjúság közül olyanok voltak a 
tagjai, kiknél a háborúból visszamaradt fegyverek voltak. Azért 
neveztük el Kombináltfogó szervezetnek, mert a szervezet minden 
tagjánál egy-egy kombináltfogó volt. Később a szervezetet már más 
fiatalok vezették. Két unokatestvérem is a vezetőséghez tartozott. A 
szervezet egyéb helyiségekre [így!] csak annyiban térjedt ki, ameny- 
nyiben a falunkból származó fiatalok éltek ott. így voltak a szer
vezetnek tagjai Újvidéken, Zrenjalinban. [így!]

Elek Károly unokatestvérem, ki jelenleg a szervezet vezetője, 
1949. évben, levélben keresett fel, beszámolt a Kombináltfogó 
szervezetről és érdeklődött, hogy itt milyen ifjúsági szervezetek van
nak. Közönséges levélben megírtam, hogy Magyar országon 
EPOSZ, SZÍT, majd DISZ ifjúsági szervezetek vannak, beszá
moltam azok vezetőiről és helyzetéről. Beszámoltam a Diákszövet
ség vezetőjéről és hogy milyen békeharcot folytatnak, a szovjet had
seregről csak annyit, hogy ahol én élek ott szovjet katonát nem lát-

Mivel unokatestvéreim úgy látták, hogy képességeimnél fogva 
használhatnának a szervezetben, hívtak, hogy menjek vissza Jugo
szláviába. Mielőtt Jugoszláviába visszatértem apámmal össze
vesztem, mert nem akart tszcs-tag lenni, apám kitagadott, ezt 
követően dolgoztam Sztálinvárosban, egy állami gazdaságban és



A határátlépésem után a Jugoszláv határőrök elfogtak, álnevemet 
mondtam be, Törökkanizsára, majd Újvidékre szállítottak, kihall
gatásaim alatt azt vallottam, azért szöktem át, mert Magyarországon 
egy párttitkárt megvertem. Mindvégig tagadtam azt a körülményt, 
hogy jugoszláv származású vagyok. A jugoszláv UDB-n nem hitték 
el vallomásomat, azt tételezték fel rólam, hogy én ÁVH megbízott 
vagyok. Azonban mindvégig nem jöttek rá, hogy mi a valódi nevem, 
mindvégig Aczél Bélának hittek, és nem tudták, hogy szerb nyelvet 
beszélek. Ez utóbbi ismeretük hiányában, módomban volt kihallgat
ni a beszélgetésüket s mikor arról értesültem, hogy ÁVH megbízott
nak tartanak, miután már több esetben megvertek, vállaltam, hogy 
ÁVH megbízott vagyok és az a feladatom, hogy Belgrádban, egy 
személyt keressek meg. Ezt már elhitték nekem, és kihallgatásom 
után megbíztak azzal, hogy jöjjek át Magyarországra és amennyiben 
az ÁVH ismét átküldene, jelentkezzek.

Kihallgatásaimkor érdeklődtek tőlem, mennyi a katona Szek
szárdon, azzal válaszoltam, sok van, pontos számot nem tudok. 
Érdeklődésre elmondtam, hol van rendőrség Szekszárdon, ki a veze
tője, egy kitalált személyt vallottam, mondtam, hogy láttam harc
kocsizó alakulatot, laktanyában vannak, és hova mennek táborozni. 
Ezeket a válaszokat mind kérdésekre adtam meg, kérdezték: így 
van? Feleltem: így. Elmondtam, hogy az Állami Gazdaságban 22 
traktor van. Ez is valótlan adat volt.

Miután a visszatérésre vonatkozó feladatot megkaptam és azt 
elvállaltam, kioktatás után 1952. június 28-án reggel 3 árakor áttet
tek a határon, a határtól 60 méterre egy bokorban bújtam meg, míg 
arra jött egy járőr és nála jelentkeztem. Azért nem mentem el a bo
kortól, mert nem tudtam, merre van a határőrség és úgy gondoltam, 
hogy az egy jó pont lesz részemre, ha a határtól nem távolodom el.

A jugoszláv szervektől miután a kémkedést vállaltam 67 dinárt, 
néhány doboz cigarettát, valamint útravaló élelmet kaptam. Míg a 
kémkedést nem vállaltam a napi élelmem 40 dkg zabkenyér volt.”

A fotárgyaláson a védő megjegyezte, hogy védence nem kulák 
származású, hiszen agrárproletárként kapott az apja földet, valamint



azt, hogy a vádlott még húszéves sem volt a cselekmény elköve
tésekor, valamint, hogy a visszaszökéskor önként jelentkezett a

2/ kétrendbeli tiltott határátlépés bűntettében

mint főbüntetésre, és teljes vagyonelkobzásra, mint mellékbün-

Fölösleges idézni azt a részt, amelyben szó szerint átveszi a bíró 
a vádirat szövegét. Érdemes azonban a többi indoklással fog
lalkozni, amely a bíróság elvetemültségét igazolja.

„A vádlott a bűnösségét elismerte. Előadásában azzal védekezett, 
hogy a Kombináltfogó elnevezésű titoista ifjúsági szervezet abban 
az időben, még amikor Tito és bandája látszólag a szocializmust 
építő népek táborához tartozott -  ez a nacionalista szervezet titoel- 
lenes volt. De attól a pillanattól kezdve, amikor a titobandáról a 
Tájékoztató Iroda határozata lerántotta a leplet, -  ez az ifjúsági 
szervezet most már teljes egyetértésben dolgozik a titobandával a 
jugoszláv nép érdekei ellen. A szervezet temerini csoportjának is 
kulákok a vezetői. Tehát nem fogadható el vádlottnak az a véde
kezése, hogy szökésében a demokráciát akarta szolgálni, mert mint 
mondotta, a tárgyaláson, hogy összeveszett az apjával, aki nem akart 
tszcs-be lépni -  hanem vádlott gyermekkori neveltetéséből folyóan 
fanatikus ellensége a szocializmusnak.

A fentiek alapján a hadbíróság a vádlott bűnösségét a rendelkező 
rész szerinti bűncselekményben megállapította. Vádlott az UDB-vel 
közölt adatokat, mint az állami vállalat alkalmazottja szerezte meg,



illetve közhivatalnokoktól tudta meg. A mai nemzetközi helyzetben 
ezek az adatok súlyosan sértik a Magyar Népköztársaság érdekeit.

A titobanda mindent elkövetett, hogy a Magyar Népköztársasá
got és általában a népidemokráciákat politikai és katonai helyzetéről 
adatokat szerezzen. [így!] Az UDB a vádlottat hasonló egyéneket 
használja fel népidemokráciánk elleni kémkedésre. A vádlottat a már 
említett nacionalista titóista ifjúsági szervezet kulákbandája nevelte, 
aki Magyarországon, egyetlen munkahelyen sem tudott megmarad
ni hosszabb ideig, onnan vagy elbocsájtották vagy önkényesen 
lépett ki munkahelyéről. A vádlott igen tájékozott és képzett ember 
ahhoz, hogy a nemzetközi helyzetet tisztán látja. Számolnia kellett 
és számolt is azzal -  amikor 1952. júniusában tito jugoszláviájába 
[így, kisbetűvel] szökik -  hogy az ÚDB feltétlenül ki fogja hallgat
ni, a Magyar Népköztársaság katonai és politikai adataira vonat
kozóan. Vádlott ennek tudatában szökik ki Jugoszláviába, és nem 
volt szükség kényszerítésre az UDB részéről ahhoz, hogy vádlott 
mindent elmondjon, amit csak tud Magyarországról. A vádlott min
denre elszánt személyében rendkívül veszélyes ember.

A büntetés kiszabásánál a hadbíróság a cselekmény rendkívül 
nagyfokú társadalomveszélyessége, valamint a vádlott személyének 
nagyfokú veszélyessége mellett olyan enyhítő körülményt nem 
talált, amely indokolná vádlottal szemben a büntetés enyhítését.

A hadbíróság a vádlott személyét és cselekményére tekintve, 
csak a legsúlyosabb büntetést találta arányban állónak, vádlottal

A fötáigyalási jegyzőkönyvvel foglalkozzunk még egy kicsit. 

.A  tanács elnöke kihirdeti az ítéletet, majd a vádlottat perorvoslati

Vádlott fellebbezést jelent be enyhítés végett.
Védő fellebbezést jelent be, a minősítés miatt és enyhítés végett.



A tanács elnöke kihirdeti az alábbi

A hadbíróság a bejelentett fellebbezések folytán az iratokat a Kát. 
Felsőbírósághoz felterjeszteni elrendeli.”

Az okmányok között ugyanis található egy zárt boríték. Kegyel
mi tanácskozási jegyzőkönyv. Szembeötlően rájegyezve: „Csak a 
Katonai felsőbíróság bonthatja fel tanácskozása során.” A boríték 
még felbontatlan, tehát a katonai felsőbíróság a tanácskozása során 
nem bontotta fel! Nem volt kíváncsi az alsóbb szerv véleményére?

A dolgok megértése érdekében vissza kell témi a fotárgyalási 
jegyzőkönyvhöz. Miután ugyanis a bíróság kihirdette az elsőfokú 
ítéletet s a vádlott és a védő bejelentették, hogy fellebbezni fognak, 
a tanács végzést hozott -  mint láttuk -  a periratok felterjesztéséről a 
Katonai Felsőbírósághoz. Ezután a tanácselnök újabb kérdést

, A  tanács elnöke kérdést intéz a vádlotthoz és a védőhöz, hogy a 
legsúlyosabb ítélet jogerőre emelkedése esetén kívánnak-e a NET- 
hez [Népidemolaicia Elnöki Tanácsa] kegyelemért folyamodni.

A tanács elnöke kihirdeti kegyelmi kérelmek folytán a had
bíróság kegyelmi tanáccsá alakul át, melynek határozata titkos. A 
tárgyalást 11 óra 40 perckor berekeszti.”

A halálos ítélettel járó per tehát mindössze egy órát és tíz percet 
vett igénybe. Lényegében ennyi idő kell ahhoz, hogy a szükséges 
procedurális megszakításokkal tartó tárgyalás közben a három sűrűn 
gépelt oldalnyi jegyzőkönyvet a tanácselnök lediktálja a jegyző-

Az akkori világ nem ismerője tanácstalanul olvassa a fentebbie
ket. Hogyan alakulhat az elsőfokú szerv kegyelmi tanáccsá? Csak 
nem ez dönt a vádlott életéről végérvényesen? Bizony, valami 
hasonló ez. S még azt sem mondhatjuk, hogy szerencsére a fellebb- 
viteli szerv nemcsak hogy nem vette figyelembe a kegyelmi tanács 
véleményét, hiszen az saját hatáskörében is jogerőre emelte a vád



lőtt büntetését. Hozzáfűzhetjük azonban, hogy az eljárás okmá
nyainak teljes ismeretében állíthatjuk, hogy Sörös Imre halálos íté
letéhez nem fért kétség attól a pillanattól kezdve, hogy visszatért

A magát kisbetűs kegyelmi tanáccsá átminősítő elsőfokú bün
tetőtanács zárt borítékú jegyzőkönyve egyébként ezt tartalmazza:

Készült a budapesti hadbíróságnál kémkedés bűntette miatt 

kegyelmi ügyében Budapesten, 1953. január 15-én megtartott

[Következik az elsőfokú bírói tanács tagjai és az ügyész nevének

A tanács elnöke az ügyben eljárt ügyész elvtársat felhívja, hogy 
a kegyelemre ajánlás tekintetében nyilatkozzék.

Ügyész vádlottat kegyelemre nem ajánlom, majd a tanácskozás

A tanács elnöke megállapítja, a tanács egyhangú nyilatkozatát, 
mely szerint vádlottat kegyelemre nem ajánlja, mert a Magyar 
Népköztársaság érdekei ellen elkövetett bűncselekmény súlya miatt 
nem méltó arra, hogy szocializmust építő Népköztársaságunknak

Ezután következett a másodfokú eljárás. A hatóság nevében 
eljáró bíróság arcátlansága mit sem változott, de közbeszólt valami 
felsőbb hatalom és Sörös Imre mégis kegyelmet kapott.

A másodfokú tárgyalást ugyanis 1953. március 5-ére tűzte ki a 
bíróság, de a per folytatására csak 21 nap múlva került sor. Miért? 
Mert időközben, éppen a kitűzött napon, vagyis március 5-én 
meghalt valaki. Olyan valaki, akinek a halála nem csak Sörös Imre, 
hanem az egész világ sorsát befolyásolta. Ezen a napon távozott az



élők sorából Joszif Viszárionovics Dzsugasvili. Ismertebb nevén 
Sztálin. A halálhírt ugyan a nyilvánossággal nem közölték nyomban, 
de a fötárgyalási bírói testület tagjai -  az elmaradott tárgyalás jegy
zőkönyve szerint -  nem jelentek meg a fötáigyaláson. Indoklás 
nincs. Mi más lehetett távolmaradásuk oka, amit a tanácselnök még 
megmagyarázni és indokolni sem tartott szükségesnek mint éppen 
Sztálin halála.

Az ügyész véleményezte a fellebbezés előtt az addigiakat és a 
fellebbezéseket. Tanulságos megismerkedni a véleményével.

,A  vádlott kora ifjúsága óta fasiszta-terrorista jellegű szer
vezeteknek volt a tagja Jugoszláviában. Magyarországra jövetele 
után is a levelezést fenntartva kémadatokat szolgáltatott az ellen
ségnek 1952. július 3-án [Nyilvánvaló elírás június 3. helyett] hívás
ra ismét visszaszökött Jugoszláviába és adatokat kiszolgáltatva, vál
lalkozott nyomorúságos júdáspénzért, a további hazaárulás elkö
vetésére. De ezeken a konkrét bűncselekedetek sorozatán túl vádlott 
családi környezetében kapott nevelésen keresztül is igen veszélyes 
ellenség, így a legkisebb lehetőséget sem látok arra, hogy vele szem
ben könyörületes ítéletet gyakoroljon a -  felsőbíróság.”

A másodfokú tárgyalást tehát három hét múlva tartották. Nem 
érdemes részletezni, az elsőfokú ítéletet megerősítette a bíróság. 
Még a kegyelmi kérelemről is szinte szó szerint ugyanazt a döntést 
hozta.

„Katonai Felsőbíróság
I. 0049/1953

Kegyelmi tanácskozási jegyzőkönyv
Felvéve 1953. március 26. napján hűtlenség bűntette miatt Sörös 

Imre p.e. ellen indult bűnügyben.
A katonai főügyész az elítéltet kegyelemre nem ajánlja.
A katonai főügyész eltávozott.
A Katonai Felsőbíróság elítéltet kegyelemre egyhangúan nem 

ajánlja
Megkegyelmezés esetére a Katonai Felsőbíróság halálbüntetés 

helyett életfogytig tartó börtönre, mint főbüntetést, továbbá 10 (tíz)



évre a közügyektől való eltiltásra, teljes vagyonelkobzásra, mint

Magyarországon ezekben a napokban lengedeztek már valami
féle új szelek, csak még nem lehetett tudni, merre fújnak. Még nem 
látszott, hogy az intemálótáborok feloszlatásához sodorják a 
Moszkvát majmoló hatalomtartók határozatát, hogy a széljárás 
Rákosi Mátyás teljes bukásához, száműzetéséhez, az új irányvonalat 
szimbolizáló Nagy Imre hatalomra kerüléséhez, a kivégzett Rajk 
László, Rákosi egykori belügyminiszterének újratemetéséhez, az 
ötvenhatos forradalom kirobbanásához, és leveréséhez fog vezetni. 
Sörös Imre mindebből csupán annyit érzett a maga bőrén, hogy 
végül is nem akasztották föl. A jogerős ítélet jegyzőkönyvének egy 
új lapján az alábbi gépelés olvasható:

,A  Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Honvédelmi 
Miniszter előterjesztésére a hűtlenség bűntette miatt kötéllel végre
hajtandó halálbüntetésre ítélt S ö r ö s  I m r e  p.e. /1932. Elek 
Katalin/ vádlott büntetését kegyelemből életfogytiglani börtönre, 
mint főbüntetésre, továbbá 10, (tíz) évre a közügyektől eltiltásra, 
mint mellékbüntetésre változtatta át. /M.M.Igü.Csf.00535/Budapest,

Ezzel be is fejezhetnénk mártírunk első bűnperének ismertetését, 
ha az adminisztráció nem adna a kezünk alá még néhány tanulságos

Három jegyzőkönyv van még a per okmányai között, amelyek a 
bűnjelekre vonatkoznak, és amelyek ismertetését szükségesnek 
tartjuk. Jelentéktelenségük miatt fontosak.

Mint emlékezetes, a per okmányaira láthatóan rájegyezték: 
Bűnjeles. A bűnjeleket azok a tárgyak képezték, amelyeket Sörös 
Imrétől az ÁVH elkobzott a határátlépés utáni letartóztatásakor. E 
bűnjeleknek a további sorsa foglalkoztatta az igazságügyi szerveket, 
illetve e szervek formálták további sorsukat. Nagyképűen.



„Magyar Nemzeti Bank Budapest, 1953. március 12.
Jogügyi osztály V. Szabadság tér 8.
J.B. 8242/1952

Budapesti Hadbíróság
Budapest

II. Fő u. 70-78

A t. Hadbíróság a múlt évi november hó 21. napján megküldött 
hozzánk Sörös Imre ügyében a 130/52 értékletétszámra hivatkozás
sal 67 dinárt.

Kérjük, szíveskedjenek az ügyben hozott ítéletnek az említett 
külföldi fizetési eszközök forintellenértéke hovafordításáról (elkob
zás, kifizetés) szóló rendelkezéséről bennünket tájékoztatni.”

A hadbíróság persze haladéktalanul intézkedett a külföldi fizetési 
eszköz felhasználásáról, július 9-én megírta a Magyar Nemzeti 
Bank jogügyi Osztályának, hogy: „A budapesti hadbíróság értesíti, 
hogy a fenti bűnügyben a bűnjelként elkobzott 67 dinárt a Honvé
delmi Miniszter Elvtárs 1.110500. sz. csekkszámlájára fizesse be.”

A devizaügy azonban ezzel még nem fejeződött be.

„Budapesti hadbíróság Hb.III. 0401/195

V é g z é s

A budapesti hadbíróság 1953 évi október 22-én megtartott zárt 
ülésén az alábbi végzést hozta.

Sörös Imre p.e. (1932, Elek Katalin) vádlott ellen folyamatban 
volt bűnügyben a hadbíróság a 4 npsz. alatt elfekvő bűnjegyzékben 
foglalt 1 drb. (egy) 50 (ötven) dináros bankjegy. 1 (egy) drb 10 (tíz) 
dináros bankjegy, 2 (kettő) drb. 1 (egy) dináros pénzérme, 1 (egy) 
drb. 5 (öt) dináros pénzérme bűnjeleket elkobozza és a Magyar 
Nemzeti Bank útján befizetni rendeli. A 4 darab Morava cigarettás 
dobozt, benne 13 drb. cigarettával a hadbíróság megsemmisíteni 
rendeli.



A hadbíróság a tárgyaláson a fenti bűnjeleket tévedésből nem 
kobozta el. Mivel az elkobzás törvényi előfeltételei fennforognak, a 
hadbíróság a rendelkező rész szerint határozott.

A hadbíróság végzése a Bp. 85. paragrafusa (1) bek.-e alapján 
történt.

Budapest, 1953. október 22-én.”

A tizenhárom Morava cigaretta és a négy cigarettás doboz is 
befejezte sorsát. A 67 dinár ellenértékén a miniszter elvtárs megiha
tott néhány liter bort.

Sörös Imrét időközben az újabb per végkimeneteleként már 
felakasztották és a temető rejtett részében a bokrok között, elhan- 
tolták. A hatvanas évek elején azonban az adminisztráció ismét 
ráébredt, hogy élete fonalának egy szála nincsen még elvarrva.

életfogyt. szabadságvesztését a Csolnoki Bv. Munkahelyen töltötte. 
Onnan 1956. VII. 12-én büntetésfélbeszakításra bocsátották, azóta 
büntetésének továbbtöltésére nem jelentkezett.

Kérem Vezető elvtársat, fenti számra hivatkozva közölje, hogy 
nem kapott-e azóta kegyelmet, vagy a büntetést más címen nem 
engedték-e el. Gondolok itt arra, hogy az ezidőben büntetésfélbe
szakításra bocsátottak ügyét törvényességi óvással felülvizsgálták.

Nevezettet elsőfokon a Bp-i Hadbíróság HB III. 0401 szám alatt
1953. I. 15-én ítélte el hűtlenség btt miatt, másodfokon a Bp. 
Katonai Felsőbíróság B.I. 0049 sz. alatt 1953. III. 26, ugyancsak

„BELÜGYMINISZTÉRIUM 
BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁS 
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

Igazgatási Osztály Tárgy: Sörös Imre 466-052 
(1932. Elek Katalin) ügye9936/2/901/1963. BM. Bv.á



hűtlenség btt miatt életfogyt. E büntetéséből felt. szabra 1968 
[Valószínűleg elírás, helyesen 1963. kellene legyen] III. 26-án

Jön a válasz, ezúttal csakugyan postafordultával.

„Értesítem, hogy Sörös Imre (1932. Elek Katalin) elítélt a bírósá
gon rendelkezésre álló bűnügyi iratok szerint kegyelmet nem kapott, 
büntetését nem szakították félbe és ügyét törvényességi óvással nem

A fentiek szerint nevezettnek büntetését kellene töltenie.

A sok otromba, emberileg bántó okmány olvasása után végre 
valami emberi dolog. De ehhez már semmi köze a Magyar Nép
köztársaság igazságügyi szerveinek.

A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa kérelmező hozzátartozója 
Sörös András kérelmére az 1990. évi XXVI. törvény 3. paragrafusa

Sörös Imre (aki Temerin, 1932 október 22. született, anyja neve 
Elek Katalin) a Budapesti Hadbíróság az 1953. évi január hó 15. 
napján kelt Hb. 0401/1953 számú, illetőleg a Katonai Felsőbíróság, 
mint másodfokú bíróság, az 1953. év március hó 26. napján kelt 
jogerőre emelkedett B.I. 0049 számú ítéletével hűtlenség bűntette 
miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte.

Ezt az elítélést az 1990. évi XXVI. törvény 1 paragrafusában írt 
rendelkezése folytán s e m m i s n e k  kell tekinteni.

Büntetését 1952. év június hónap 28. napjától 1956. év július

Kelt Budapesten, 1993. január 13. Dr. Varga Béla hb.



Imre testvérbátyja tehát -  nem sokkal halála előtt -  kérte öcs- 
csének rehabilitálását az első per következményeiből, s kérelme

Imre további sorsa azonban nem ezen utólag kieszközölt kegyel
mi aktus szerint alakult. De e bírósági döntés nyilván hozzájárult, 
hogy ma emléktáblája és tisztességes síremléke van a mártírok teme-

ISM ÉT HADBÍRÓSÁG ELŐTT

Életrajzának további alakulását döntően meghatározta ez az első, 
hamis vádakra épített, mesterségesen és szinte tudományos mód
szerekkel, a politikai rendszer szükségletei szerint kikonstruált bűn
per. A második bűnperét, amelynek végén mégis kivégezték, alig 
másfél év választotta el az elsőtől.

Annak fotárgyalása előtt elmeorvosok is megvizsgálták. Mint az 
akkor vele együtt bevádolt tizenkét többi társa közül mindazokat, 
akikre a vád igazolása esetén a halálos ítélet is kiszabhatónak mu
tatkozott. A szakorvosok életrajzi adatokat is belefoglaltak jelen
tésükbe. Ebből kiemeljük az alábbiakat: „Sörös Imre terheltet két 
ízben vizsgáltuk. [1957.] október 14-én és 24-én. Megadott véle
ményünk szerint ideggyengeség mutatható ki anélkül, hogy elme
zavarra vagy elmegyöngeségre utaló jelek lennének. Édesapja él, 
édesanyja tüdővészben halt meg. Érettségizett. [Hol és mikor? Nem 
valószínű. -  M. M.] Közgazdasági egyetemre akart menni, de nem 
vették fel, ezért vissza akart menni Jugoszláviába a rokonsághoz és 
ott akart egyetemre jámi. Azonban Jugoszláviában nem fogadták be, 
visszaküldték. Emiatt hűtlenség vádjával börtönbe került, halálra 
ítélték. Százhúsz napig volt a siralomházban. A börtönben lakatos 
szakmát tanult. A múlt évben szabadult. 1956 júniusában ítéletét 
megsemmisítették. Kiszabadult. Elektrolakatosként dolgozott. 
Nőtlen.” Az okmányt Nikodémusz József őrnagy orvosszakértő és 
dr. Kisszékhelyi Ödön százados orvosszakértő írta alá.

Bővelkednek életrajzi adatokban a második büntetőeljárási 
okmányok. A vizsgálati anyag között található egy ilyen tartalmú 
levél: „ A B.M. Bv. Parancsnokság 1956. VII. 12-én büntetés



félbeszakításra elbocsátotta a Csolnoki Műhelyből. Nevezett azon
ban az ellenforradalom ideje alatt újabb bűncselekményt követett el, 
ezért elrendelte a megszakított büntetés tovább folytatását. Az ellen
forradalom ideje alatt a csolnoki műhelyben nevezett összes bün
tetésvégrehajtási iratai megsemmisültek, ezért kérem a reá 
vonatkozó fenti számú ítéleti értesítőt és kiadványt pótlólag újból

A vizsgálati eljárás során természetesen maga is közöl életrajzi 
adatokat, amelyekkel megerősíti a más forrásokból szerzett, életraj
zára vonatkozó értesüléseinket. „1947-ben jöttünk Magyarországra. 
Apámat Jugoszláviában kommunista magatartása miatt internálták 
üldözték, ezért jöttünk Magyarországra. Hivatalosan nem engedték 
ezért 1952 július 1-jén Szegedre utaztam, ahol átléptem a magyar- 
jugoszláv határt. Elfogtak, kihallgattak visszadobtak, önként jelent
keztem, mégis I. és 11. fokon halálra ítéltek.” Ezután jött az Elnöki 
Tanács kegyelme és lett a halálbüntetés helyett életfogytiglani 
börtön. Mielőtt azonban ez megtörtént volna, át kellett esnie egy, a 
kommunista rendszerekben igen gyakran alkalmazott borzalmon. 
Erről az első per okmányai nem szólnak, hanem ő maga tesz róla 
több helyen említést a második eljárás során. Százharmincegy 
napon át tartják a siralomházban -  s nem százhúszig, mint a fentebb 
idézett okmányban állítják az elmeorvosok - ,  ami már magában is 
szörnyű, de két ízben is megjátsszák vele a kivégzésre való előké
születet. Kivezetik, mintha elérkezett volna a halálos ítélet végrehaj
tásának pillanata, majd mielőtt csakugyan felakasztanák, közlik 
vele, hogy tévedés történt, még nem fogják kivégezni. Nem azt 
mondják neki, hogy kegyelmet kapott, nem azt, hogy a végrehajtást 
elhalasztják, hanem csak azt, hogy még nem kell felakasztani, hogy 
a szerencsétlen elítélt tovább gyötrődjön. Ezért mondta Sörös Imre a 
második per fötárgyalásán az utolsó szó jogán: „ Nem először állok 
itt. Harmadszor vagyok bíróság előtt, saját hibámon kívül. Korábban 
olyanért ítéltek halálra, amiért tulajdonképpen három atyai pofon 
járt volna. Egyszerű proletárgyerek létemre »kulákfattyút« csináltak 
belőlem. 131 napig voltam a bitófa alatt halálraítélve, kétszer vittek 
ki tévedésből kivégzésre. Eltörték a bordáimat, kiverték a fogaimat 
(...)  25 éves vagyok, de még életemben egy emberi nap nem volt.”



A vizsgáló szervek által említett „megszakított büntetés további 
folytatása”, illetve erről szóló okmány nyilván csupán a vizsgálati 
szervek képzeletében létezett. Erről sehol többé nem esik említés. 
Talányos Imre beszédében a „harmadszor vagyok bíróság előtt”

Tény, hogy 1956 nyarán, nyomban a szabadulása után munkába 
áll a Déldunántúli Áramszolgáltató Vállalatnál, és ott dolgozik 
november elsejéig. Akkor hazamegy Szekszárdra. A városban ép
pen élelmiszergyűjtés folyik, a harcoló-éhező Budapestnek. Mos
tohája közléséből tudjuk, hogy a szekszárdi Temyei László tanító 
szervezte az élelmiszer gyűjtését és ez a tanító kérte föl Imrét, hogy 
menjen föl a gyűjteménnyel Budapestre. November harmadikán 
értek föl, az élelmiszert leadták és az éjszakát Budapesten töltötték. 
Ez azon a napon történt, amikor a Szabad Kossuth Rádióban este 
nyolc órakor elhangzott a börtönéből szabadult Mindszenty József 
bíboros beszéde. Szinte tényként közli, hogy a forradalom győzött, 
bár megjegyzi, hogy Magyarország sorsa attól függ, garantálják-e a 
nagyhatalmak, hogy a Szovjetunió nem avatkozik be, s azt is meg
jegyzi, hogy az országban egyre növekszik a szovjet csapatok lét
száma. Ezt a napot követően járt titokban Magyarországon 
Hruscsov, tudjuk meg Gosztonyi Péter: A magyar Golgota című 
könyvéből15. Gosztonyi idézi azt a beszélgetést is, amelyet Nagy 
Ferenc volt miniszterelnök New Yorkból folytatott november 3-án 
Tildy Zoltán volt államfővel Budapesten, a Nagy Imre kormány 
egyik államminiszterével. E beszélgetésből már egyértelműen 
érthető, hogy a szovjet csapatok ott vannak Budapesten, hiszen 
Nagy Ferenc Amerikából így beszél: „Zoltán, jönnek az oroszok! 
Hadd képviseljem... nem.. .szolgáljam New Yorkban ügyeteket.”16

Ilyen állapotban volt akkor a magyar felkelés. Ilyen helyzetben 
érkezik Budapestre a forradalmat élelmiszerrel segítő szekszárdi 
küldöttség tagjaként Sörös Imre. Valóságos csoda lett volna, ha nem

Nem tudni, mi volt az eredeti szándék, de negyedikén, ha gon
dolt is volna rá, nem indulhattak vissza Szekszárdra, mert a szovjet 
hadsereg bekerítette Budapestet és lezárta a kivezető utakat. Áz 
ENSZ biztonsági tanácsa aznap -  szombaton -  este megszakította,



és hétfőre halasztotta ülésének folytatását, amelyen a magyar helyzet 
szerepelt napirenden, de negyedikén hajnalban már elhangzott Nagy 
Imre sokat idézett, kétségbeesett rádiószózata: „Itt Nagy Imre 
beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma 
hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen...” 
Tökölön negyedikére virradóra: „Éjféltájt Szeröv tábornok, a KGB 
vezetője a tárgyalóteremben letartóztatja a magyar katonai 
küldöttséget.”17 Kezdődött az utolsó nagy összecsapás a felkelők és 
a megszállók között. Kimenetele nem volt kétséges. Négy évtized 
kellett ahhoz, hogy a mártírok vérén kicsírázott szabadságvirág 
meghozza termését. Ötvenhatban azonban kevesen voltak annyira 
optimisták, hogy szilárdan higgyék: érdemes ezért a majdani ter
mésért meghalni. A kivételek közé tartoztak persze a mártírok.

Pongrácz Gergely, a felkelők egyik fegyveres vezetője nem em
lékszik már pontosan, hol ismerkedett meg Imrével.18 Lehetséges
nek tartja, hogy találkoztak a Corvin közben is. Azt a néhány napot, 
ami Ausztriába szökéséig, november hetedikéig eltelt, Imre két
ségtelenül Budapesten töltötte. Mostohaanyjától tudjuk, hogy 
fegyver is volt a kezében. Ezt nyilatkozta: „Vadászta az ÁVÓ-sokat. 
Amikor elítélték, én is bementem a bíróságra, megengedték, hogy a 
folyosón beszéljek vele.19 »Kisfiam! Talán csak nem tettél valami 
rosszat? Tán nem bántottál valakit?« Azt mondta, hogy nem, de aki 
a fegyvere csöve elé került, azt meglőtte.” Tehát fegyveresen harcolt. 
Király Béla20 tábornok, a frissen alakult nemzetőrség parancsnoka 
ugyan nem emlékszik, hogy találkozott volna Imrével Budapesten, 
sőt arra sem, hogy Bécsben, de kijelentette, az a puszta tény, hogy 
Imre élelmiszer-küldeményt vitt Budapestre, már magában forradal
mi tett volt. Ezt egyébként a bűnvádi eljárásban a bíróság is így 
minősítette. Ők ketten, ha találkoztak is, az legfeljebb Sörös számára 
lehetett emlékezetes, hiszen ő egy börtönéből szabadult szeren
csétlen fiatalember volt, aki felvette a harcot, Király pedig egy tábor
noki rangú forradalmár, a Nemzetőrség parancsnoka.

A mostohaanya közléséből megtudunk valamit az anya és a fia 
közötti viszonyról. Czudar Boris nem olyan asszony benyomását 
keltette, mint aki mézesmázosan szokott beszélni. 1989-ben a várat
lan találkozáskor adott nyilatkozatában mégis úgy idézi fel, hogy



kisfiamnak szólította az események lejátszódásakor már huszon
ötödik évében járó legényt. Tehát élt közöttük anya-fiúi szeretet. 
Erre utal az is, hogy miután Imrét kicsapták az iskolából és az apja 
elől bujkált, a mostohaanyjával kapcsolatot tartott, az édesapjával

Imre lelki életére utalnak azok az információk, amelyeket 1989- 
ben szereztünk mostohaanyjától. Bevezetett a lakásukba és megmu
tatott néhány könyvet, amelyeket Imre, első elítéltetése után a 
börtönből küldött haza apjának, mostohatestvérének, Erzsébetnek és 
édes bátyjának, Andrásnak. A könyvekben ilyen ajánlások voltak 
olvashatók: „Bátyámnak. Öcsi.” ,Apának, ajándékba. Imre.” Egyik 
könyvben találni valamit, ami rövid ötvenhatos szabadsága hónap
jaiban, Ausztria és Magyarország közötti ingázása idején készült és 
véletlenül olyan könyvbe került, amelyet első raboskodása ideje alatt 
küldött haza a börtönből. Egy szentkép az, hátulján ezzel a szöveg
gel: „1956. December 20-21 emlékére: Zsuzsa. Hálás köszönettel 
bátyuskád: Imre”. A vádirat szerint Imre 1956. december 16-án 
Bécsből már másodízben tért vissza Magyarországra, ekkor hozta 
magával a Shilly nevű személytől, a Nagy Britannia bécsi nagy
követsége alkalmazottjától kapott rádió adó-vevőt. Huszonegye
dikén tért vissza tizedmagával Bécsbe. Ekkor találkozhatott mosto
hatestvérével. Nem lehet már tudni, hol. A Zsuzsinak becézett lány 
könnyen elutazhatott Akarattyára, ahol Imre a rádió adó-vevőt elás
ta, de még Imre is hazamehetett Szekszárdra. A könyvek kétségte
lenül a börtönből lettek küldve, tanúsítja mindegyikben a börtön
parancsnok által pecsétnyomóval beleütött: ENGEDÉLYEZEM 
bejegyzés. A címükből következtethetünk tartalmukra, ami sokat 
elárul: Vidám sertéstenyésztés, Magyar irodalomtörténet, Tolnai 
világtörténelem. Ez a legutóbbi rongyossá volt olvasva. Utolsó 
oldalán egy színes kép található: Martinovics Ignác lefejezése 
Budán. Anyjával együtt nézegettük a könyveket, olvasgattuk a be
jegyzéseket. Amikor ennél a Martinovics-képnél kissé elidőztünk, 
megjegyezte: „Mindig ezeket a hősöket olvasta.” Tudat alatt készült

Imre tehát annak bukása pillanatában állt a forradalom mellé. 
Nem volt más választása. A vizsgálati eljárás során is, és a fötár-



gyaláson is több ízben kijelentette, hogy mi volt a döntő tényező 
állásfoglalása kialakításában. Félt, hogy ismét börtönbe kerül. Vagy 
még rosszabb helyre. Azok után pedig, hogy már fegyvert is fogott, 
számára nem volt kétséges: ha visszatér a kommunista rendszer, 
neki nem lesz maradása Magyarországon. Többször kijelentette, 
nem egy forrásból értesítették, hogy az olyan politikai rovott múltú 
börtöntöltelékeket, mint amilyen ő, a szovjetek összefogdossák és 
viszik Szibériába. Amikor tehát kétségtelenné vált számára, hogy 
már nem csak a forradalom sorsa pecsételődött meg, hanem az 
ellenállást is letörték, elhatározta, hogy az áradattal ő is elhagyja az 
országot. November hetedike és nyolcadika közötti éjjel Moson- 
szentjánosnál lépte át a határt. A Klostemeuburgi táborba kerül, ahol 
nyomban a kivételezettek között találja magát. A táborban ugyanis -  
mint a periratok között egy helyen olvasható -  parancsnoki 
minőségben ott találja egykori rabtársát, Bánfi Tibort és egy másik 
társát, Legott Tibort. Elég gyorsan a táborba látogató Nemzetközi 
Diákszövetség küldöttei elé kerül, és nyilatkozik szándékáról: 
Ausztráliába szeretne jutni, hogy ott végre beiratkozhasson az egye
temre. Kismartonból (Eisenstadt) menekültek szerelvényén Kloster- 
neuburgba utazva útközben Várfalvi Lajossal és Legott Tiborral 
több részletet is megbeszélnek, mit, hogyan lehetne intézni. Az 
egyetem! Vágyai netovábbja! Emiatt került bitófa alá, a börtönbe. 
Most itt a lehetőség. Elmenni a világ legtávolabbi pontjára, ott ta
nulni, és valakivé válni. Kap is hozzá biztatást, de ő türelmetlen, 
Bécsbe utazik, hogy sürgesse az útlevél és a vízum megszerzését. A 
beszélgetésekből megérti, hogy az ausztráliai úthoz pénz is kell, az 
pedig neki nincsen. Amíg az áramelosztónál dolgozott a havi bére 
nyolcszáz forint volt. Élete eddigi legjobb keresete. A hajóutat talán 
majd valamilyen nemzetközi segélyszervezet kifizeti, de mikor? 
Tájékozódnia kell, ezért megy Bécsbe. Ott találkozik többek között 
Pongrácz Gergellyel, de más szervezőkkel is, akik készülődnek a 
felkelés újbóli felszítására s megteszik az előkészületeket a 
Márciusban Újra Kezdjük, ismert nevén a MŰK megszervezésére.

Pongrácz Gergely a 2000 októberében folytatott beszélge
tésünkkor úgy emlékezett, hogy Sörös már ott volt a harcosai között 
is Budapesten. Valószínű, hogy ennek az ismeretségnek volt az ered



ménye, hogy bizalmas, nem is csupán politikai, hanem emberi szol
gálatokat is kér Imrétől. Nem lehet már kideríteni, ki mit ígért 
Imrének, s milyen indítékai voltak még neki magának, de annyi 
bizonyos, hogy testestől-lelkestől bekapcsolódik a MUK-mozga- 
lomba s hamarosan veszélyes küldetést vállal. Visszamegy Magyar
országra. A MŰK megszervezéséhez nélkülözhetetlenek a hazai 
kapcsolatok is. Neki nem nagy eset okmányok nélkül átmenni a 
határon. A Várfalviék által működtetett Magyar Forradalmi Tanács 
megbízásából, alig háromheti ausztriai tartózkodás után, december 
elsején már indul is haza. Természetesen nem azzal a szándékkal, 
hogy ott maradjon, nem azért kockáztatott oly sokat, hogy hirtelen 
feladja a Nyugat ígéretén alapuló lehetőséget, az egyetemen való 
tanulást, hanem azzal a vállalt feladattal, hogy felderíti, hol vannak 
még ellenállók, tájékozódik a szovjet erőkről -  feljegyezgeti a 
katonai járművek minőségét, jelzését, számát - , és Ausztriába való 
visszatérte után ezekről beszámol. És még valami. Várfalvi megígéri 
neki, hogy segítségére lesz az ausztráliai út lebonyolításában, de 
cserébe ő is kér szívességet. Várfalvi révén sok emberrel megis
merkedett: Oltvári László, Buri István, Értékes József, Széchényi 
Pál, Jenőfi Nándor, Vicián László -  valamennyien a forradalmárok 
közül valók és sokaknak maradtak otthon közeli hozzátartozóik: 
gyermekek, élettársak, szülők. Sokan szeretnék, ha Imre visszafelé 
jövet hozná magával mindazokat, akik futnának a már elfutottak 
után. Az ilyen szervezkedésnek híre megy azok között, akik érdek
lődnek iránta. Tudomást szerez a szervezkedésről az a bizonyos 
Shilly nevű személy, a bécsi angol nagykövetség embere. Véletlen
e, hogy a negyvenes évek második felében, Belgrádban volt a szol
gálati helye? Imre későbbi sorsában neki döntő szerep jut.

Végül is hárman térnek vissza Magyarországra illegálisan: 
Sörös, Széchényi Pál és Kerekes Gyula. Hetedikén már mennek is 
vissza Ausztriába, de már nem hárman, hanem egy egész csapat. A 
vádiratban az ügyész az alábbiakat nevezi meg: Kerekes Klára, 
Kerekes László, Széchényi Pálné valamint két gyermeke, Várfalvi 
Lajosné valamint három gyermeke, Oltvári Lászlóné, Értékes 
Józsefné, Buri Istvánné, Legott Tibor menyasszonya és Kerekes 
Gyula menyasszonya. Tizennégy személy. A sikeres vállalkozásnak



nem kis híre kelt a menekültek között. Sokan kérik Imrét, menjen 
újra vissza, és hozza az övéit is! De ismét találkozik a forradalom 
újraszervezőivei. Noha többen intik őket -  többek között Király 
Béla - ,  hogy nincs értelme a szervezkedésnek, a szovjetek annyira 
rátelepedtek az országra, hogy minden hasonló kísérlet csak újabb 
magyar vérveszteséget, újabb emberáldozatokat fog hozni a meg
mozdulás sikerének reménye nélkül, ők nem tudnak még leállni. 
Shilly is biztatja Imrét, de meg is bízza egy komoly feladattal. Rádió 
adó-vevőt kellene átvinni a felkelőkhöz, hogy kapcsolatban állhas
sanak velük. Van is egy háti, könnyű, mindössze hat kilós kiváló 
adó-vevő, azt át kellene vinni és elrejteni, azután a felkelők majd bir
tokba veszik. A bírósági eljárás során egy szakértő ezt a később meg
talált készüléket megvizsgálta és megállapította róla, hogy kapa
citását tekintve olyan, hogy bármikor összeköttetést lehet vele 
teremteni a világ bármely pontján levő társsal.

Mindössze egyheti ausztriai tartózkodás után Imre újra visszain
dul, hátán az adó-vevővel. Nem kis teljesítmény lehetett, amit vég
hezvitt. A teljesen megszállt országban a határtól eljutott vele Bala- 
tonakarattyára, s a településtől mindössze száz méterre, a Csajág felé 
vezető úton, egy villanypózna közelében elásta, jól becsomagolva, 
hogy a nedvesség ne árthasson neki. A vizsgálat során Imrét kivitték 
a helyszínre és megmutatta a helyét. A nyomozók így találták meg. 
Imrének erről a vállalkozásáról később a családtagok is értesültek, s 
e tény ismeretében nyilatkozta 1989-ben anyja lakonikusan, hogy 
„Kém volt az Imre”. A kijelentésnek egyértelműen rossz a felhang
ja, nem értendő bele az, hogy Imre a megszálló világhatalom ellen 
tett valamit, valami nagyot, életveszélyeset hazája és nemzete 
szabadsága érdekében. A mártírok sorsában talán az a legszomo
rúbb, hogy nem csupán életüket, hanem tisztességes hírüket is 
elveszik tőlük. Egyben persze ettől fognak utólag megdicsőülni. 
Amikor az idő helyrerázza a dolgokat. Ha valaha is helyrerázza.

Azután fölment Budapestre, összeszedte mindazokat, akiket 
tudott. Magával vitte Ausztriába Pongrácz Ernőt, annak feleségét és 
két gyermekét, továbbá Pongrácz Gergely menyasszonyát és egy 
Balogh Mária nevű barátnőjét, még két kisgyermeket, Sajnovics 
Györgynét és egy Zsigmond nevű zenészt. Mindezekhez Székes



fehérváron csatlakozott egy Béla nevű fiatalember. Sörös tehát ezút
tal tizenegy személyt vitt magával át Ausztriába. A vádirat szerint 
ezért a vállalkozásáért már volt, aki fizetett is neki, amit ő a főtár
gyaláson nem is tagadott. Az egyetemi tanuláshoz gyűjtötte a

Erről az útról nyilatkozott Pongrácz Gergely:
„Bécsben összejöttünk, egy társaság. A Corvin közből voltunk 

négyen, meg volt az Értékes, a Széchényi Pali, meg az Oltványi... 
Meg még ketten-hárman. Ez a társaság határozta el, hogy szervez
zük a MUK-ot. Imre úgy keveredett közénk, hogy ő feljött Buda
pestre és ott maradt közöttünk. A Corvin közben. Ott, Bécsben 
megkértem, hogy hozza ki a bátyámat, mert én bármit is csinálok 
Nyugaton, a bátyámon fogják megbosszulni. Ernő bátyámon 
egyébként is lett volna mit megbosszulniuk. Megmondtam Imrének, 
hogy a bátyám hol lakik. Azt mondja Imre, én elmegyek oda, de nem 
fog hinni nekem. Azt fogja hinni, ÁVÓ-s vagyok. Mondom, Imre, 
adok neked két sort. Erre ő: Ha elkapnak a határon, én mindent leta
gadok, ki tudom magamat beszélni valahogy, de ha a két sort meg
találják nálam, akkor vége. Mondom, van egy megoldás. Mi kilen
cen voltunk testvérek. Szamosújváron. Amikor nőttünk fel, hát 
olyan jó vásott gyerekek voltunk. Elevenek. Emiatt úgy hívtak min
ket, hogy fajfiúk. Itt, Budapesten ezt mi tudtuk, és senki más. 
Mondom neki, menj el a bátyámhoz és mondd azt, hogy a fajfiúk 
egyike küldött. Becsöngetett és a bátyám anyósa nyitott ajtót. És 
Pongrácz Ernőt kereste. Kérem, nincs itthon! Ki keresi? S mondja, 
hogy a fajfiúk közül az egyik. Erre megszólal a bátyám: Jöjjön be! 
Ez lehetett négy óra felé, délután. Este hétkor indultak Ausztriába. 
Az anyósa ottmaradt. Tizenegykor éjjel körülfogták az egész házat, 
és úgy keresték a bátyámat. Aznap éjjel. Az utolsó pillanatban hozta

Pongrácz Gergely nyilatkozata szemlélteti, hogy Imrének nem is 
volt egyszerű összeszednie a menekülésre készülőket. Számtalan 
emberrel kellett kapcsolatot teremtenie, s minél többel, annál na
gyobb volt a lebukás veszélye. A negyedik útja során ez meg is 
történt, amiért az életével fizetett.

Második útjáról visszatérvén a Promenad kávéházban találkozott



ismét Shillyval, a brit nagykövetség emberével -  a periratok nem 
árulják el, mi volt a beosztása, de eléggé nyilvánvaló, hogy a követ- 
ségi titkosszolgálat embere lehetett -  és beszámolt neki az út ered
ményéről, már ami a rádió adó-vevő dolgát illeti. Az elásott készülék 
helyrajzát is átadta neki. Shilly nagyon elégedett lehetett, mert 
további tervekkel rukkolt elő, aminek lényege -  a vádirat szerint - , 
hogy Imre építsen ki egy hálózatot. Nem tudni, csakugyan így volt- 
e, mert erről, a későbbiekben kevés szó esik.

Harmadik útja Magyarországra december 28-án kezdődött. 
Gyakorlatilag tehát járt-kelt át a határon. Elintézte Magyarországon, 
amit vállalt, visszament Ausztriába, ott elszámolt az útjával, elő
készült a következőre és fordult vissza. Ezúttal hosszú körutat tett 
annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjen a feltételezett felkelőkkel 
a Bakonyban. Körülményes és veszélyes útján Budapestről többed- 
magával, sokak segítségével elutazott Zircre, fogatos szánkót, útve- 
zetőt fogadott s bebarangolta a Bakonyt. Zircről gyalog elment 
Nagyesztergárra, ott egy vasutas éjjeli szállást és enni adott neki, 
gyalog tovább ment Dudar községbe, onnan lovasszánkón Vár
palotára. Útközben mindenütt felkelők iránt érdeklődött, de sehol 
sem találkozott velük, még hírüket is alig hallotta. Csupán annyit 
említ a vádirat, hogy egy birtokon egy asszony közölte: három hét
tel korábban csakugyan látott felkelőket. Január másodikán vagy 
harmadikén újabb körutat tesz, jórészt gyalog bejárja Bakonyszom- 
bathely és Réde környékét, majd fogatos kocsin elmegy Lesaljára, 
Nagyhajmásra, Kishajmásra, Csesznekre, vissza Bakonyszombat- 
helyre, majd vonaton Budapestre. A vizsgálat során egy tanú arról 
nyilatkozott, hogyan szándékozott ismét Ausztriába jutni. Azt hal
lotta tőle a tanú, hogy Kapuvárig megy vonattal, onnan Kőszegig 
autóval, majd gyalog át a határon. Nem kis teljesítmény volt, amit 
vállalt! Alaposan utánajárt, hogy teljesítse, de a felkelőkkel sem
miféle kapcsolatot nem tudott teremteni. Nem rajta múlott. A vád
irat azt tartalmazza, hogy negyedik útja január végére esett, amikor 
a határőrség letartóztatta. Valószínű, hogy nem így volt, mert a 
mostohája is, és a vádiratban szereplő egyéb adatok is azt igazolják, 
hogy a Kelenföldi pályaudvarról újabb körútra akart indulni január 
31-én és ekkor, ott tartóztatták le. Várták lesben. Nagy csapat



Ebből arra következtethetünk, hogy üldözői sok mindent tudtak 
róla, de ezt nem árulták el neki, csak jóval később. Ő maga pedig 
még a már alaposabb kihallgatások kezdetén sem beszélt igazi

Legelső intézkedésként tiltott határátlépésért háromhavi elzárás
ra ítélte a szekszárdi bíróság. Ez volt az az eljárás, amelynek során 
még módja volt anyjának is beszélnie vele. Nyilvánvaló, hogy a 
hatóság ezt csupán azért tette, hogy e három hónap alatt újabb vádak 
igazolására adatokat gyűjtsön ellene. Nem is lehetett nehéz. Benne 
volt már a nyomozók hálójában, hiába hallgatta el tevékenységének 
nagy részét, szinte minden kiderült.

Az adatokat gyűjtötték ellene, ő meg eleinte talán nem is egészen 
gyanútlanul, várta a büntetés leteltét. Szabadulása előtti napon azon
ban az újabb adatok ismeretében kéthavi vizsgálati fogságot rendel
nek el ellene. Ekkor már tudhatta, hogy nagy bajban van, de még 
mindig nem beszélt a tevékenységéről. Az eljárás előrehaladtával 
egyre súlyosabb vádak merülnek fel ellene. A jegyzőkönyvekből 
sehol nem derül ki olyasféle fordulat, hogy ő hirtelen megtört és 
mindent bevallott, azt is, amit a nyomozók nem tudnak. A kétségte
lenül bebizonyított tényeket azonban nem tagadta, amilyen például 
a rádió adó-vevő ügye. Amikor minden kiderült erről, akkor a hely
színen megmutatta, hol ásta el. Valószínű lehet, hogy a nyomozó és 
vizsgáló szervek rákérdeztek, miért nem vallotta be őszintén, ami
vel terhelik. Ekkor írattak vele egy hosszú, kimerítő vallomást, 
amiben erre a kérdésre is válaszolt. Előbb közli, hogy az embereket 
kezdetben szívességből és minden ellenszolgáltatás nélkül vitte át a 
határon, később azonban, amikor fölfogta, hogy Ausztráliában 
pénzre lesz szüksége, ha egyetemre akar menni, akkor pénzt kért a 
szolgálatért. A részletes beismerő vallomás elmaradását pedig így 
indokolta az 1957. június elsejei kihallgatásán: „...féltem a kö
vetkezményektől, és attól, hogy amennyit elmondok, nem hiszik el, 
hogy annyit csináltam”. Nem csekély lehetett, amit csinált. Itt talál
ható egy személy leírás is róla a jegyzőkönyvben, amit az egyik tanú 
adott róla, aki felismerte benne azt a tanú által Acél Ferenc néven 
ismert személyt, aki a felkelők iránt nála érdeklődött. Szerinte az 
Acél, alias Sörös nevű személy „170 cm magas, szőke, haját 
hátrafésüli, kissé hullámos hajú, bőbeszédű, közlékeny”.



A vizsgálat 1957 nyarán befejeződött, elkészült a vádirat és a 
Budapesti Katonai Bíróság az év augusztusának 23-án előkészítő 
ülést tartott. Elfogadta a vádiratot és elrendelte a fötárgyalás kitű
zését, valamint a letartóztatás fenntartását. A vádirat tizenhárom 
személyt terhel. Ezek: I. rendű vádlott Renner Péter, II. r. Sörös Imre,
III. r. Czajlik Péter, IV. r. Erdélyi Tibor, V. r. Zsigmond László, VI. r. 
Murányi Levente, VII. r. Justus László, VIII. r. Sebők Géza, IX. r. 
? , X. r. Fenyőfalvi Antal, XI. r. Lajtai Károly, XII. r. dr. Ulai
Gyula és XIII. r. Dulánka Pál. Természetesnek tekinthető, hogy egy 
olyan rendszerben, hogy ne mondjuk: rezsimben, mint amilyenben 
ez az eljárás lezajlott, szigorúan titkosnak minősítsék az egész ügyet, 
zárt tárgyalást rendeljenek el. Ez a bíróság részéről meg is történt. A 
történészek tudják, mit jelent a 00 jelzésű perirat ebben a korban. Ez 
volt a titkosan kezelt okmányok jelzése. A Renner Péter, Sörös Imre 
és társaik peranyaga a II 0076/1957 jelzést viseli. Rá is van gépelve

A vádirat a Sörös elleni vádrészt természetesen azzal vezeti be, 
hogy büntetett előéletű: „Sörös Imre, aki már hűtlenség bűntette 
miatt halálra volt ítélve...” Nem számít, hogy nem volt cselekmény, 
hogy a hasonló „hűtlenségi” ügyek tömkelegét újratárgyalták, s a 
volt elítéltek nagy részét felmentették. Éppen elég az ügyészi 
bevezető ahhoz, hogy erősen csökkenjen a vádlott esélye enyhe 
elbírálásra. A folytatásban az élelmiszersegély Budapestre szállítását 
is rosszallólag teszi szóvá az ügyész: „November 3-án a felkelők 
részére gyűjtött élelmiszer-szállítmánnyal Budapestre jött. Buda
pesten a népi demokratikus rendszer ellen érzett gyűlölete miatt 
bekapcsolódott az ellenforradalmi tevékenységbe ” Megfigyelhető, 
hogyan szánkáztat át az ügyész a „felkelők” támogatásától a „gyűlö
lettől vezérelt ellenforradalmi tevékenységbe”. Holott azokban a 
napokban élelmiszert szállítani az éhezőknek Budapestre össznem- 
zeti nemes vállalkozás volt, amiben egyetértett mindenki és minden 
szervezet. A lapok tele voltak erről szóló hírekkel. Csak egyetlen 
egyet had idézzünk a sok-sok közül. A Szabad Nép, a Magyar 
Dolgozók Pártjának központi lapja -  vagyis a kommunista párté -  
közli az MTI-hírt az október 29-i számban az alábbi cím alatt: A 
győri munkástanács élelmiszert küldött a fővárosnak. A hír maga



pedig így szól: „Az Élelmiszeripari Minisztérium jelenti: a győri 
munkástanács a kelenföldi Tejipari Vállalathoz a budapesti dolgo
zók megsegítésére három teherautóval 7500 liter tejet és 400 kg 
kenyeret küldött. A szállítmány vasárnap délután rendben megér
kezett. A szállítmány vezetője elmondta, hogy a győri munkástanács 
két vagon sajtot, egy vagon lisztet, két vagon káposztát és egy vagon 
sárgarépát is útnak indított Budapestre. A győri dolgozóknak és a 
munkástanácsnak a gyors intézkedésért ezúton mondunk köszö
netét.” Mondhatnánk, állami érdek a föváros lakosságának ellátása. 
Hogy miért, arra rávilágíthatunk a lapnak ugyanabban a számában 
megjelent, Vasárnapi képek a budapesti utcáról cím alatt megjelent 
cikkből kiemelt mondatokkal: „Az üzletek előtt hosszú sorok állnak. 
Sok helyütt kötéllel, spárgával igazítják a sorokat. Egy Közért üzlet
től a szomszédos ház lépcsőházába, a III. emeletig kanyarodnak fel 
a vásárlók.” Napokon át tartott már a zűrzavar, kiürültek az élelmi
szerraktárak, amelyek nem is voltak akkoriban soha tele, éhezett a 
föváros. A vidékiek szolidaritása az ország szabadságáért küzdő 
budapestiekkel úgy is megnyilvánult, hogy táplálták őket. Aki ebben 
segédkezett, az maga is forradalmi cselekedetet folytatott. Mindezek 
ellenére, ha a szovjet tankok árnyékában visszaállított rendszer 
számára éppen szükségessé vált, az élelmiszergyűjtőket el is lehetett

November elseje óta azonban nem az volt már a legnagyobb baja 
a forradalomnak, hogy a föváros éhezett. November elsején Kádár 
János és Münnich Ferenc ismeretlen helyre távoznak. Titokban 
kiegyeznek a szovjet vezetéssel a forradalmi megmozdulás vissza
fordításáról. Hruscsov ekkoriban már Titónál kanosszázik Brioni 
szigetén, kéri egyetértését a beavatkozásra. November harmadikai 
visszaemlékezéseiről feljegyzi: „Már este volt, amikor megérkez
tünk Moszkvába. Az elnökség tagjai üdvözöltek bennünket a 
repülőtéren. Azonnal a Kremlbe hajtottunk. Utasítottuk Konyevet, 
hogy indítsa el csapatait.”21 Persze nem az élelmiszer-szállítmány 
Budapestre vitele képezte a vádirat legfontosabb részét. Az ilyesmi 
szinte csak a gyász színét adta meg, eleve a bizonyosra vehetően 
halálbüntetéssel járó bűnper vádiratához. A vád igazán komoly bün
tetéssel fenyegető része az embercsempészésnek minősített résznél



kezdődött. Maga az embercsempészés pedig dehogy is volt az, 
aminek a vádirat minősítette. Negyedikén a szolnoki rádió az 
ungvárival egyidőben sugározta a Sándor László nevezetű személy 
által olvasott szöveget, hogy megalakult a Munkás Paraszt Kormány 
Kádár vezetésével.22 A szolnoki kaszárnyában, szovjet egységektől 
mozgatva és védelmezve telepítették vissza az idegen uralmat az 
országba. Megindult hát a menekültek áradata nyugat felé. Ebbe 
kapcsolódott be Sörös Imre. És ennek a menekülthullámnak az 
utórezgéseiként könyveljük el a még hónapokon át tartó, kisebb 
méretű, majd szórványossá váló menekülést, ami a határ teljes 
lezárásakor, annak elaknásítása után sem szűnt meg, s tartott a nyolc
vanas évek végén bekövetkezett fordulatig.

De még az embercsempészés sem képezte a legsúlyosabb vádat. 
Hanem az „ellenforradalmi, a népi demokratikus kormány elleni 
szervezkedés”! Keresni a fegyveres ellenállókkal a kapcsolatot, 
rádió adó-vevőt csempészni az országba, kémlelni a Magyarország 
területén mozgó szovjet egységek járműveit, felírni a számukat, 
jelzésüket. Ilyen váddal terhelni valakit, arra rábizonyítani, amit csak 
lehet. Kiszabni rá a legsúlyosabb büntetést, és azt végrehajtani rajta, 
hogy ország-világ előtt bizonyítani lehessen, a nemzetközi kapita
lizmus hogyan ássa alá a munkás-paraszt kormánynak a népi de
mokrácia konszolidálásra irányuló tevékenységét...

Imre és védője, dr. Gál Dezső, szekszárdi ügyvéd előtt az első 
pillanattól kezdve világos volt, hogy az ügyész és a bíró a vádnak 
ezekből a tételeiből fonják Imre és két vádlottársa nyaka köré az 
akasztókötelet, s a többieket is emiatt fogják hosszabb-rövidebb 
börtönbüntetésre ítélni. (Ha már említettük a védő nevét, tegyük 
hozzá, hogy az előkészítő tárgyaláson a katonai ügyész Keresztes 
István százados volt, a katonai bíróság tanácselnöke Jancsó János 
hadbíró százados. Ez az eljáró szerv tartotta a Budapesti Katonai 
Bíróság előkészítő ülését 1957. augusztus 23-án, elfogadta a vádira
tot, elrendelte a tárgyalás kitűzését, valamint a letartóztatásban levő 
vádlottak további fogvatartását. A tárgyalást október 14-ére tűzték ki 
délelőtt 9 órára a II. kerületi Fő utca 70. sz. alatti épület 1/165. számú 
termében. A másodfokú tárgyalást február 3-án tartják, azon születik 
a jogerős ítélet. Ugyanabban az épületben kezdődik két nappal



később, február 5-én Nagy Imre és társainak a bűnpere.23 Össze
foglalva a vádpontokat, Sörös Imrét a fennálló rend elleni szer
vezkedés bűntettével, hűtlenséggel, több rendbeli tiltott határátlépés
sel és tiltott határátlépéshez segítségnyújtással -  ez alatt értendő az a 
tette, hogy menekülők sokaságát vezette át a határon -  vádolta az 
ügyész. A vád szerint mintegy hatvan személy átszöktetésében 
segédkezett. Rejtély, miért szól az ügyész hat rendbeli tiltott határ
átlépésről, ha -  ugyancsak a vádiratban -  az olvasható, hogy Ausztri
ából négyszer tért vissza. Talán csak nem rótták ismét terhére az 
1952-es ügyet is? A szervezkedésben a legsúlyosabb cselekmény a 
rádió adó-vevő behozatala volt, valamint az a vállalt cselekedete, 
hogy a Bakony területén kereste az összeköttetést a felkelőkkel. A 
vádirat is leszögezi egyébként, hogy ez a keresés nem hozott sem
milyen eredményt. Súlyosnak minősült az is, hogy ausztriai tartóz
kodása idején kapcsolatban állt a Magyar Forradalmi Tanáccsal, 
amelynek tagjai voltak: Várfalvi Lajos, Legott Tibor, Oltvári László, 
Buri István, Értékes József, Széchényi Pál, Jenőfi Nándor, valamint 
Vicián László. A csoporton keresztül került kapcsolatba „az angol 
követség beosztottjával, Shillyval is”. Az akkori fogalmak szerint ez 
mind főbenjáró bűnnek minősült, amint majd az ítélet indoklásakor 
a dokumentumokból láthatjuk. Shillyról a vádirat egy helyen 
leszögezi: „A Magyar Forradalmi Bizottság szorosan együttmű
ködött egy Shilly nevű, hírszerző tevékenységgel foglalkozó, ma
gyarul jól beszélő, a bécsi angol követségen szolgálatot teljesítő 
tisztviselővel.” Ezek szerint tehát Shilly valamilyen kémfőnöknek 
minősült. Valószínűsíthető, hogy Sörössel magyarul értekezett, mert 
a peranyagból kiderül ugyan, hogy Sörös a magyaron kívül beszélt 
más nyelveket, így a szerbet és az oroszt, az angolt azonban nem

A vád szerint Sörös a tizenhárom tagú vádlottcsoportban vezéri 
tevékenységet folytatott az elsőrendű vádlott Renner Péterrel 
együtt.24 Ez a szerepe úgy tapadhatott rá, hogy a határon való ide- 
oda járkáláskor ő volt a leginkább magabiztos, irányította a töb
bieket, ki merre tartson, ki hova menjen, a felkelők felkutatása során 
ő adott javaslatot, hogyan utazzanak a Bakony közelébe. Az eljárás 
során Sörös csupán a rádió behozatala miatt vallotta magát bűnös



nek. A fotárgyaláson a kihallgatásakor még ezt sem mondja, csupán 
azt jelenti ki, hogy: ,Abban érzem magam bűnösnek, hogy embe-

Kétségtelen, hogy korábbi elítéltetése súlyosan esett a latba. 
Vádlottársai közül némelyeknek a puszta származása minősült 
súlyosbító körülménynek. Imrének szintén terhére rótták a szár
mazását, de nem ebben, hanem a korábbi bűnperben. Az volt a baj, 
hogy jugoszláv származású volt és „kulák fattyú”. Vajon miért lett a 
földnélküli, Jugoszláviából menekült családból kulák? Kiderült már 
a vádirat rá vonatkozó részének első mondataiból: „Sörös Imre p.e. 
szegényparaszt családból származik. Ezenkívül édesapja, mint 
kőműves szokott dolgozni. A felszabadulás után 13 hold juttatott 
földet kapott, melyen jelenleg egyénileg gazdálkodik.” Ez bizony 
azt jelentette, hogy Sörös András ellenállt a magyarországi nagy 
szövetkezetesítés addig lezajlott kegyetlen kényszerítéseinek, s ezzel 
ráragadt a kulák minősítés, amit -  mint a korábbi társadalmi rendben 
a nemesi rangot -  a fia is örökölt, de a nemességtől eltérően nem 
csupán az elsőszülött fiúgyermek, hanem az ivadékok mindegyike.

A bíróság 1957. október 31-én 14 órakor hirdetett első fokon 
ítéletet. Sörös Imre II. rendű vádlottat a népi demokratikus állam
rend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntette, 
közhivatalnoki állás felhasználásával elkövetett hűtlenség, deviza
gazdálkodásra vonatkozó törvény megsértése, hatrendbeli tiltott 
határátlépés, valamint háromrendbeli csoportos határátlépés miatt 
halálra ítélte. A közhivatalnoki állás felhasználása alatt azt kell 
érteni, hogy a felkelők felkutatása során tett utazásain felhasználta 
vádlottársa egyikének a MÁV-nál betöltött beosztását.

Az ítélet indoklásának VIII. pontjából érteni meg, miért e legsú
lyosabb büntetés., A z ellenforradalmi bűncselekmények általában a 
legjelentékenyebb társadalmi veszélyességűek valamennyi bűncse
lekmény között. A jelen ügyben megállapított cselekmények veszé
lyessége azonban ezen átlagos veszélyességen túlmenően is messze 
kiemelkedő. Kiemelkedő egyrészt azért, mert ezen cselekmények 
oly időben lettek elkövetve, amikor a hazai és a nemzetközi reakció 
mindent elkövetett, hogy az ellenforradalom leverése után a népi



demokratikus államrend konszolidálási folyamatát meghiúsítsa, 
amikor a »márciusban újrakezdjük« jelszóval készültek az ellenfor
radalmárok újabb fegyveres akció kirobbantására, másrészt 
kiemelkedő azért, mert ez a szervezkedés 1956. októberi ellenfor
radalom külföldre szökött hírhedt vezéralakjainak, elsősorban az 
imperialista körök által pénzelt Király Bélának irányítása alatt állt és 
belső ellenségeink fegyverekkel történő ellátását célba vette. A vád
lottak túlnyomó többsége elszánt ellensége a népi demokratikus 
államrendnek. A vámőr ezredes családból származó III. r. vádlott, a 
csendőr tiszthelyettes származású V. r. vádlott -  aki háborús bűntet
tért már büntetve volt-, egy volt tőkés VIII. r. vádlott éppen úgy éle
sen szembenállt a munkás-paraszt hatalommal, mint a hűtlenség 
bűntette miatt egyszer már jogerősen halálra ítélt II. r. vádlott, vagy 
a Corvin-köztől Király Béláig a legkülönbözőbb ellenforradalmi 
csoportokba tevékenykedő I. r. vádlott.” Eltekintve az elég sok, ér
telemzavaró helyesírási és mondattani hibától, itt érteni meg, hogy a 
vádlottak miért vannak útjában a rezsimnek. A vádlottak minden 
áron való likvidálása szándékának a kegyelmi eljárás folyamán a 
bíróság részéről ennél sokkal kegyetlenebb -  határozottan emberte-

Az ítélet kihirdetése után természetesen a vádlottak fellebbeztek. 
Az országban uralkodó hangulatból tudhatták ugyan, hogy nem sok 
az esélyük az enyhítésre, de nem tehettek mást. A véres megtorlások 
folyamatban voltak. Kádár János május 9-én W. Gomulka, lengyel 
pártvezér budapesti látogatásán még kijelenti, hogy a Nagy Imre- 
kérdést vértelenül kívánja megoldani, jó egy hónap múlva mégis 
kivégzik a miniszterelnököt Gimes Miklóssal és Maiéter Pállal 
együtt.25 Az után, hogy a halálos ítélet jogerőre emelkedett, Imre 
védője -  ezúttal már dr. Németh Imre (budai) ügyvéd szerepel 
védőként, mégpedig a budai megjegyzés a pecsétnyomóján is az itt 
idézett módon szerepel, zárójelben -  kegyelemért folyamodott a 
Magyar Népköztársaság Eböki Tanácsához. Az ügyvéd által, Imre 
nevében, egyes szám első személyben írott fogalmazványban ol
vashatjuk, hogy: „1952-ben, mert adatok voltak rá, hogy szüleimmel 
együtt Jugoszláviából kerültünk Magyarországra, vád alá helyeztek 
hűtlenség bűntette miatt.” Itt tehát azt állítja, hogy csupán a jugo



szláviai származása miatt lett először halálra ítélve. Elmondja még, 
hogy akkori büntetésének idején a Legfelsőbb Ügyészség felülvizs
gáló bizottsága helyezte szabadlábra, és ekkor kegyelemben része
sült. Tagadja, hogy katonai titok vagy a magyar állam más fontos 
érdekeit érintő titok kikémlelésére vállalkozott volna. Valójában ez 
az álláspontja csakugyan helytálló, hiszen ő, ha katonai adatokat 
szolgáltatott volna ki, azok nem a magyar állam érdekeit sértették 
volna, hanem a megszálló hatóságét, a Szovjetunióét. De hát ezt a 
bíróság is tudta. Ez volt az igazi baj vele: a Szovjetunió érdekei ellen

A fellebbezés tehát megtörtént, a fellebviteli szerv azonban nem 
enyhített, hanem súlyosbított az ítéleteken.

Az igazságügyi -  nem írható, hogy igazságszolgáltató! -  szervek 
következő okmánya betű szerint van idézve.

„Magyar Népköztársaság Szigorúan titkos! Készült: 2 példányban

Tárgy: Renner Péter és társai bűnügye.
A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervez

kedés bűntette és más bűncselekmények miatt R e n n e r  P é t e r  
és társai ellen indított bűnügyben a Legfelsőbb Bíróság Katonai 
Kollégiumának különtanácsa 1958. február hó 3-án hozott fenti

A legfelsőbb Bíróság Katonai kollégiumának különtanácsa fenti 
vádlottakat kegyelemre nem ajánlotta és ezért az 1957:34 trv. 21.



paragrafusa értelmében Renner Péter, Sörös Imre és Zsigmond 
László vádlottak vonatkozásában a halálbüntetés végrehajtása iránt

A Legfelsőbb Bíróság ítéletének egy példányát csatoltan leadom.
A halálbüntetés végrehajtását a Legfelsőbb Bíróságnak és az 

Igazságügyminisztérium Katonai Főosztályának jelentse.

A különtanács, mint a jogerős ítélet meghozatalára felhatalma
zott szerv tehát dönthetett a kegyelem kérdésében is. Egyszerűen 
nem méltatta az elítélteket arra, hogy kegyelmi kérvényüket az arra 
hivatott állami szerv mérlegelhesse. Valami hasonlót már korábban 
is leírtak az eljárás során. Az elsőfokú bíróság ugyanis az ítélet 
indoklásában az alábbiakat is megállapította: „Sörös Imre II. r. vád
lottnál súlyosbító körülményként értékelte büntetett előéletét, a 
többszörös halmazatot és a csoportos tiltott határátlépések elő
mozdításánál a kiszöktetett személyek nagy számát. Enyhítő 
körülményt nem észlelt.” (Idézet az elsőfokú ítélet 29. oldaláról.)

Dermesztő ez a ridegség. Szinte érezni belőle, hogy a bíróság 
buzgón keresi az indokokat, hogy halálra ítélhessen egy huszonöt 
éves, tehetséges, buzgó, magát képezni akaró fiatalembert.26 Aki 
elhagyta szülőföldjét, hogy megmeneküljön a kisebbségi sorssal 
együtt járó megaláztatásoktól; akiből kirobbant az igazságérzete és 
tiltakozott a proletárdiktatúra igazságtalanságai ellen; aki, hogy 
egyetemre járhasson visszaszökött az anyaországból szülőföldjére, 
úgy mérve fel, hogy akár még a kisebbségi sorsot is vállalnia kell, de 
egyetemi végzettséget akar szerezni; aki kiállta az akasztási próbát a 
bitófa alatt, kiszabadult a börtönből, s első önállóan vállalt cse
lekedete az volt, hogy élelmiszert vitt a szabadságáért küzdő magyar 
főváros lakosságának -  abban a rezsimben, az az igazságszolgál
tatás, ennek a fiatalembernek nem tudott enyhítő körülményt találni.

A periratok ismeretében leszögezhető, hogy az egész eljárás 
során Sörös Imre soha nem alázkodott meg nyomorgatói előtt, nem



veszítette el emberi méltóságát, nem árulkodott társaira, nem vállalt 
semmi tisztességtelent annak reményében, hogy megmentheti életét. 
Azt hiszem, nyugodtan leírhatjuk: bátor volt mindvégig. Hős. Ezért 
lett belőle mártír. Volt annyira tisztafejű, hogy fel tudta mémi: szinte 
reménytelenül küzd a nálánál aránytalanul erősebbel, az akkori 
Magyarország igazságszolgáltatónak csúfolt intézményével, ennek

Intim jellemzésére, gyermekkori tapasztalataira utalva idézhet
jük Mészáros Károly, Temerinben élő, vele egykorú anyai unoka-

„Ha volt kenyér, akkor ettek. Anyjuk, ugye nem volt, az apjuk 
meg börtönben. Nagyon keserű volt az életük. Én együtt jártam vele 
elemibe Boldogasszonyfalván. Egymás mellett ültünk, sokat láttam 
a sorsából. Harsányi László volt a tanítónk, ott lakott az iskolában. 
Sokat figyelmeztette Imrét, mert ő virgonc, csintalan gyerek volt. 
Arrogáns természetű, a nálánál erősebbekkel is szembefordult, de 
velem soha. Semmilyen szeretetben nem volt része, hozzám, mint 
rokonhoz erősen vonzódott. A feje jó volt, a leckét általában ott az 
iskolában csináltuk meg, mert a tanyára kiérve arra nem volt idő, 
sem alkalom. Én sem voltam rossz tanuló, de Imre talán még nálam

Idézet a mostohaanyjával 1989-ben folytatott beszélgetés jegy
zeteiből: , Amikor kiszabadult a börtönből, hazament Szekszárdra és 
készíttetett magáról egy arcképet. Saját ruhája még nem volt, úgy 
kért kölcsön egy zakót, hogy ne rabruhában álljon a felvevőgép elé. 
Zakót még csak kapott, de a rabruhához tartozó ing helyett nem

Az eredeti felvételen látszik is a rabing. Hogyan is gondolhatta 
volna Imre, hogy ez lesz az a fénykép, amelyet nevelőanyja 1958 
őszén elküld majd öregapjának Temerinbe, ezzel a szöveggel: 
„Tisztelt nagyapa. Elküldöm ezt a szerencsétlen gyereket magukhó 
is. Úgy csináltattam egy igazolvány képjirül, ezért csak ijen sikerte
len, de azért fogadja úgy, mintha élve menne. Meghalt 1958. II. hó 
5-ik napján. Áldás porára. Mán régebben akartam küldeni, csak 
most jutott rá, mert a nyáron sok volt a dolgom.”27



Az eredeti felvételen eléggé jól kivehető, hogy a jobb fiilén vala
mi vastagodás van. Nevelőanyja erre megjegyezte: „Nem volt vere- 
kedős természetű, de ha összeveszett, akkor nagyon. Ez a vasta
godás attól van, hogy az egyik verekedő társa itt erősen megharap
ta.” Szomorúan kérdezhetjük, milyen volt az a társadalmi rendszer, 
amely egy jószándékú, küzdeni akaró és küzdeni tudó tehetséges 
fiatalember adottságaiban csak azt látta, hogy ki kell végezni. 
Kivégezni, megsemmisíteni még a nyomait is.

„Budapesti Katonai Bíróság 
B. II. 0076/1957. Szám

ítélet végrehajtási jegyzőkönyv 
Készült a Budapesti Országos Börtön udvarán Sörös Imre polgári 
egyén jogerősen elítélt halálbüntetésének kötél általi végrehajtásáról 
Budapesten, 1958. évi február hó 5-én.
J e l e n  v a n n a k :
Dr. Gáspár Gyula hb. öigy.
A tanács elnöke.

Dr. Bácsi Imre hbj fhdgy.
J egyzőkönywezető.

Dr. Szabó Emő orv. őrgy.
Dr. Radó Sándor orv.
Szakértők.

A tanács elnöke: az elővezetett Sörös Imre elítéltet személyi adataira 
vonatkozólag kikérdezi.

Sörös Imre elítélt: 1932. október 27-én Temerin községben szület
tem, anyám: Elek Katalin, apám: Sörös András, géplakatos polgári 
foglalkozású vagyok, Szekszárd, Szőlőhegy, 411. szám alatt laktam.

A tanács elnöke: Közli az elítélttel a jogerős ítéletet és azt, hogy a

Sörös Imre polgári egyén 
elítélt.

ítéletvégrehajtók. 
Dr. Póczik József örgy. 

Katonai ügyész.



Legfelsőbb Katonai Bíróság Kollégiumának Különtanácsa ke
gyelemre méltónak nem találta és az előterjesztett kegyelmi kérel
met a Népköztársaság Elnöki Tanácsához nem terjesztette fel, majd 
elítéltet 7 óra 42 perckor átadja az ítéletvégrehajtóknak, akik az 
orvosok jelenlétében az ítéletet végrehajtják.

Orvosok: 1958. Február hó 5-én 7 óra 55 perckor jelentik a halál 
beálltát.

A tanács elnöke: megállapítja, hogy az ítéletet törvényes keretek 
között végrehajtották.

Bácsi Imre fhdgy [s.k.] 
Kmft Jegyzőkönyvvezető.

Gáspár Gyula [s.k.] 
a tanács elnöke”

Nem tudni, mikor állhatott előző két ízben az akasztófa alatt, 
amikor „tévedésből” vitték akasztani, de attól számítva a kivégzé
séig nem telhetett el négy-öt évnél több. Ezúttal már nem csupán 
rémisztgették, hanem végre is hajtották rajta az akasztást. Elmond
hatta a Teremtőjével: Eli, Eli, Iámmá sábáktáni.28 Mert úgy tűnt, 
elhagyta az Isten. Holott itt, az akasztófán magasztosult fel Temerin 
árva szülötte. Nem akart ő sem hős, sem mártír lenni, de vállalta a rá 
mért sorsot, és elviselte. Nemhiába nézegette Martinovics Ignác 
lefejezésének képét a lexikonban.

A periratok között nincsen arra vonatkozó dokumentum, hogyan 
vitték ki a tetemet a 301-es parcellára, ahol Sörös Imre emlékére ma 
kopjafa áll. A hozzátartozói próbálkoztak hozzájutni Imre földi 
maradványaihoz, de nem sikerült, s még az sem, hogy hivatalos 
értesítést kapjanak elhantolásának helyszíne felől. Ennek ellenére 
valamiképpen megtudtak valamit.

Az egyik nagynénje, a temerini Sörös Mária 1989-ben ezt 
közölte:

„Az apja tudta, hogy ki lesz végezve, meg azt is megtudta, 
amikor már kivégezték, mert a ruháját hazaküldték nekik. A bátyám 
azt is mondta, hogy nem lehetett ez a gyerek Amerikában, csak 
nagyon a Nagy Imre pártján volt, mint a diákok általában. Erzsit, a



mostohatestvérét nem engedték oda, arra a parcellára, hogy vigyen 
egy szál virágot a sírjára. Nagyon őrizték. Andris, a bátyám nem 
tudta megsiratni. Sími sem tudott már. Nagyon kemény ember volt 
a bátyám. Negyvenötben gyalog hazajött Hamburgból.”29 A rokon
ság tehát hallott olyasmit, hogy Imre Amerikában is járt, de ezt ők 
maguk sem hitték el. Talán az ausztráliai tervezett út híréből született 
az amerikairól szóló téves feltételezés.

Mostohaanyja pedig így nyilatkozott ugyanabban az évben:
„Azt mesélte, vadászta az ávósokat Pesten. (...) Elment Buda

pestre és azután nem láttuk többé. Csak amikor az apja ment a tár
gyalásra. De sok pénzt meg bort fölhordtam én Budapestre az 
ügyvédeknek! De hiába. (...)  [A Bakonyból] Fölment Budapestre, 
csakhogy akkor már kísérhették, mert ahogy ott leszállt a vonatról, 
Kelenföldön, a pályaudvaron elkapták. Akkor akarta átcsempészni a 
határon a Csepel gyár igazgatójának a vagyonát. Öt kiló ezüstöt meg 
aranyat. Azt meg is találták nála, és akkor elvitték a határra is. 
Megmutatta, hol ásta el a pisztolyt meg a rádiót. A Csepel gyár igaz
gatójának a családját akkorra már kicsempészte Ausztriába. 
Benzines vasúti kocsiba rejtette őket. Amikor Szekszárdon vallatták, 
akkor látom, hogy van ott egy finom pesti úr is, egyre nézeget felém, 
de sokáig nem szól, azután megkérdezi, hogy mi mire várunk, talán 
mi is a Sörösre. Bemutatkozott, azt mondta, hogy ő a doktor nem 
tudom kicsoda, Csepelen volt igazgató. Az Imre kicsempészte már 
két lányát, az anyósát, meg a feleségét. Mondom: a marhája! Ilyet 
csinált másnak! Mentette volna inkább az életét. Itt Szekszárdon 
csak vallatgatták, az ítélkezés Budapesten volt. Az apja ott volt. 
Hazajött és azt mondta, halálra ítélték. Vége mindennek! Én meg 
csak nézek rá, hát te nem sírsz?! Nem szólt semmit. Semmit sem 
szólt többet. Azután egyszer postán hazaküldték a ruháját. Sokáig 
rakosgattam ide-oda. Ha szét nem mállott még, akkor most is ott 
van, mert azon aludt sokáig a kutya. Mit lehet csinálni az ilyen ruhá
val? Fogja, nézegeti az ember, kefélgeti, a végén csak elkoszolódik. 
Ha betüzelem, az se jó, ha kidobom, az se. Legalább melegítse a 
házőrzőt. (...)  Erzsi lányom elment oda abba a temetőbe, pontosan 
arra a parcellára. Titokban beszélt is a temetőcsősszel, mert az apja 
elhatározta, hogy hazahozza a fiát, csinál neki szép síremléket, ugye, 
hát neki, mint kőművesnek nem lett volna nehéz. Ezt a házat is ő



építette így át. A temetőcsősz mondta el azt is, hogy amikor vitték ki 
Kőbányára, a X. kerületi vesztőhelyre, akkor végig így ment e! 
Fölszegett fejjel és kihúzta a vállát, folyton szidta őket, mindent 
mondott rájuk. De a hazahozataláról lebeszélte a lányomat. Azt 
mondta, nézze, jó asszony! Kiadnak maguknak egyet, nem biztos 
ám, hogy éppen ő lesz az. Mondja meg az apukájának, ne veije

Nem kevés, a dokumentumoknak ellentmondó állítás van ebben 
a nyilatkozatban. Az például, hogy hova vitték Imrét kivégzésre. És 
elképzelhetetlen, hogy a szekszárdi helyszínelés alkalmával egy 
gyárigazgató olyan fontos információkat közöl a vádlott hozzátar
tozóival, amelyekért magát is bebörtönöznék, talán még ki is 
végeznék. Meg hogy kilószámra vitte volna az aranyat és az ezüstöt. 
A periratokban ilyesmiről nem esik szó. Arról igen, hogy benzin
szállító vasúti tartálykocsikat lehetne igénybe venni emberek és 
egyebek szállítására, de ez is csak, mint lehetőség vetődött fel. A 
felkelők latolgatták, hogy így is lehetne. Találgatni lehet, hogy az 
illető, aki pesti doktornak adta ki magát mondjuk provokátor volt, 
hogy a temetőcsősz szépíteni akarta a halott emlékét, de ez mind 
nem lényeges Imre sorsa tekintetében. Ami fontos lehet emlékének 
és nekünk, akikért meghalt, az talán annyi, hogy csakugyan értünk 
halt meg. Illene számára valamilyen emléket állítani szülőfalujában. 
2002-ben lesz születésének hetvenedik, 2008-ban pedig halálának 
ötvenedik évfordulója, van még időnk felkészülni rá.

Élete során átélte a huszadik századi temerini magyarok sorsának 
sok jellegzetességét -  és nem is csak a temeriniekét - , amit halálá
val még meg is pecsételt. Bármilyen sanyarú is volt a sorsa, bármi
lyen gyalázatos is az akasztófán bekövetkezett halála, leszögezhet
jük, hogy a huszadik században élt temerini magyarok közül neki 
jutott az élete árán kiváltott legnagyobb dicsőség: ott van neki 
emléktáblája és kopjafája, ahol a mindannyiunk szabadságáért 
küzdő legnevesebb magyaroknak. A Corvin közben, ahol a szabad
ság legáldozatkészebb katonái küzdöttek, illetve a 301-es parcellán, 
ahol Nagy Imre, a kivégzett miniszterelnök teteme is el lett hántol
va. Ott is van a helye, hiszen, mint az egyik nagynénje közölte: 
„nagyon a Nagy Imre pártján volt, mint általában a diákok”. Ezért is



A tanúk egy része a Magyar Szóban, 2000 október 22-én közzétett, a 
temerini rokonok keresésére vonatkozó felhívásra jelentkezett.

1 Apja testvéreinek, valamint nevelőanyjának idézett nyilatkozatai 1989-ből va
lók, az akkor a Magyar Szóban megjelent cikkből idézzük.

2 Mindkét okmányt az 1989-es kutatás során bocsátotta rendelkezésre Czudar 
Boris. Akkoriban még Magyarországon ritkaság volt a fénymásoló, így nem 
készült róluk kópia, csupán a szöveg másolására került sor, átírással.

3 Elek Károly, valamint a később idézendő másik rokon, Mészáros Károly a 
Magyar Szóban, 2000. október 22-én megjelent felhívásra jelentkezett a szerző
nél, hogy nyilatkozzon Sörös Imréről. A szerző mindkettőjüket felkereste és 
beszélgetés formájában nyilatkozatot kért tőlük. A beszélgetésekről jegyzet 
készült, amelyek a szerző birtokában vannak. Mészáros Károly a házában nyi
latkozott 2000. október 27-én, Elek Károly pedig a Szirmai Károly Egyesület

4 Az árokcicázás a délvidéki falusi gyerekek egyik legelterjedtebb játéka volt. A 
cica a házak előtt utcahosszat elnyúló, száraz időben vízmentes levezetőárokban 
vadászott az árkon keresztülfutó pajtásaira. Akit érintett -  más változat szerint

6 Igen valószínű, hogy elsősorban e szerepe miatt kellett Áman Antalnak 1944 
októbere végén meghalnia. Erről részletesebben: Ádám István és társai: A 
temerini razzia, a VMDP Történelmi Bizottságának kiadása, Temerin, 2001.

7 In: Dr. Mészáros Sándor kéziratban maradt, cím nélküli tanulmánya. Azzal a 
szándékkal készült, hogy az 1969-ben kiadott Évszázadok viharában -  Temerin 
története 1941-ig című, kézi sokszorosítón készült kötete folytatásaként jelen
jen meg. Halványan utalt benne arra, hogy a partizánok megérkezése utáni 
napokban reguláris egységek törvénytelenségeket követtek el Temerinben, s 
könyve emiatt nem jelenhetett meg. A jegyzőre vonatkozó adatok a kézirat 30., 
a magyarok elleni razziára vonatkozó rész pedig a 64. oldalon található.

8 Kmetovits Pál mérnök a szerző személyes ismerőse, gimnáziumi társa, 
évtizedeken át kártyapartnere volt. A történetet 1989 nyarán a saját temerini 
házában mondta el. Feljegyzés nem készült a helyszínen, a szerző emlékezetből 
idézte a Magyar Szóban megjelent írásában, 1989-ben.

9 Dr. Treuer László a háború után hosszú ideig Temerin egyik legismertebb

10 Jugoszláviában termelő parasztszövetkezetnek nevezték. Megkülönböztetendő 
a földműves-szövetkezettől, amely inkább terménykereskedelemmel, újrater
melési anyag beszerzésével foglalkozott.



11 A békekölcsönök sokaságát jegyeztették akkoriban a magyar hatóságok, szipo- 
lyozva általuk a fizetési listákon levők amúgy is nyomorúságos jövedelmét. Aki 
nem volt hajlandó önként jegyezni, az megbélyegzett lett.

12 Különböző magyarországi ifjúsági szervezetek.
13 UDB, UDBA: Unutrašnja državna bezbednost -  belbiztonsági szervezet.

15 Százszorszép Kiadó és Nyomda Kft., Budapest, 1993. 240. o. Beszélgetéseim

■ 7 1956, A forradalom kronológiája és bibliográfiája. Századvég Kiadó, Atlanti

•8 Pongrácz Gergellyel 2000. október 24-én készült interjú. Az idézett szöveg

19 A periratokból tudni, hogy a szabálysértési eljárás folyt Szekszárdon, ennek tar
tama alatt találkozhatott Czudar Boris a fiával.

20 Király Bélával adatgyűjtési szándékkal Újvidékről folytattam telefonbeszél
getést 2000 októbere végén. Mivel -  mint közölte -  Imrére nem emlékezett, sem 
magnófelvétel, sem feljegyzés nem készült. [M. M. megj.]

21 In: A szabadság kapujában, Szikra Kiadó, 1988., 144. o.
22 In: Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger... 1956. Népszava, 173. o.
23 In: 1956, A forradalom... 98. o. A könyv említi Renner Péter és társai bűnperét 

is, de csak Renner és Sörös halálos ítéletéről szól, pedig a per ötödrendű vádlott
ját, Zsigmond Lászlót is halálra ítélték, és ki is végezték.

24 A periratokban nincsen semmi bizonyíték arra, hogy Sörös formálisan is vezére 
lett volna a csoportnak, csupán arról szerezhetünk belőle tudomást, hogy Shilly 
nagyon elégedett volt Imre második útjának eredményével, és biztatgatta, hogy 
buzgólkodjon tovább, mert nagy tervei vannak vele.

26 Mennyivel járult hozzá a hasonló korú személyek tömeges irtása a magyarság 
szaporodóképességének csökkenéséhez? Ha számba vesszük a két világháború, 
az utódállamokban lebonyolított magyarirtás és a majd fél évszázados kom
munista diktatúra közvetlen áldozatait, kikerekedik az a nemzőképes férfihad, 
amelynek kiirtása tetemesen hozzájárult a magyarság létszámának csökkenésé
hez. Szabó A. Ferenc foglalkozik a kérdéssel az Egymillióval kevesebben... cí
mű, a Pannónia Könyvek kiadásában 1998-ban megjelent tanulmánykötetében.

27 A fényképet, rajta az idézett szöveggel a rokonok mutatták, 1989-ben.
28 Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Jézus szavai halála előtt.
29 Olyan adat ez Sörös András életéből, amiről senki más nem tudott, az adatköz-



AZ ÉDES MOSTOHATESTVÉR

A Budapesten élő Bucsi Andrásné Erdélyi Erzsébet, a mártír

Édesapám meghalt 1942-ben, édesanyám negyvenháromban 
fölkerült Pestre, ahol megismerkedett a mostohaapámmal. Mátyás
földön, ahol a mostohaapám intemálótáborban volt, anyám meg 
házvezetőnő egy ezredes családjánál. A későbbi mostohaapám oda 
járt kertészkedni. Negyvenháromban lement vele anyám Bácskába, 
a csurogi határba. Ott volt háza, tanyája, ahol két kis árva gyerek

A mostohája beszélt-e arról, hogy ő  korábban rendőrfőnök volt

Mint gyereket nem nagyon érdekelt. Rendőr volt. A hatvanas 
években emiatt körözték, utol is érték és lecsukták itt Pesten. Volt 
egy másik ember is, aki megtudta, hogy őt is körözik, és vonat elé 
vetette magát Öcsényben. Valamikor Zsablyán lakott, úgy emlék
szem Holló Misa bácsi. A mostohaapám is megtudta, ő is szök- 
dösött, bujkált, aztán kilesték, elfogták, lecsukták másfél vagy két

Mit tud arról, hogy a két gyerek-Im re és a bátyja -  hogyan éltek 
addig, amíg az apjuk be volt csukva 1942-44-ben?

Nagyon szomorú sorsuk volt. Egyedül éltek azon a kietlen 
tanyán. Egy anyai nagynéni, valami Elek nevezetű járt oda kéthe
tenként kenyeret sütni. Ennyi volt róluk az összes gondoskodás.1 
Anyám úgy találta a két gyereket, hogy csonttá-bőrré lefogyva. Mert 
akkor ettek, amikor éppen volt. Meg nagyon koszosak, rühesek 
voltak. Tetvesek. Anyám tiszta disznózsírral ápolta a testüket, amíg 
rendbejöttek. Amikor én lementem, az aratás után lehetett már jóval,



és az iskolát én ott kezdtem Boldogasszonyfalván. Aztán bejöttek 
a ... Olyan razziának mondták ezt. Két partizán megjelent a tanyán. 
A többiek kukoricát törtek. Rám fogták a puskát, házkutatást tartot
tak, föltúrtak mindent. Kékké-zölddé meredve találtak meg, amikor 
bejöttek az enyémek. Ez már negyvennégy őszén történt. Mene
kültünk a csurogi határból Temerinbe. Otthagytuk a tanyát lezárva. 
Elhoztunk kocsit-lovat, amivel később apám átjött Magyarországra, 
a katonákat hozta el és nem is tért vissza.2

Hogyan élt az édesanyja a mostohával?
Én, mint afféle gyerek, nem fogtam föl, hogy milyen az ő kap

csolatuk. Szerette az anyámat, de elég goromba volt. Úgyhogy, 
mikor én odakerültem, láttam, hogy bizony nagyon megverte az 
anyámat. Anyám csak azért nem jött el az én nyomásomra, mert a 
két kisgyereket sajnálta. Azok marasztalták. „Drága, jó, édes, 
aranyos anyus, ne hagyjon itt bennünket.” Letérdeltek és csókolták 
a kezét, mert mi anyámmal már elindultunk a tanyáról, de ők ketten 
meg utánunk szaladtak a réten, megfogták anyám kezét és 
könyörögtek neki. így hát anyám inkább az édes lánya ellen volt, a 
két mostohagyerekét sajnálta jobban, mert azok voltak a mostohább 
sorsúak.

Mit tud arról, hogyan jöttek át a határon?
A két fiút az édesanyám átszöktette. Valaki pénzért áthozta a 

határon őket. Jó pénzért. Utólag megtudtuk, hogy nem is hozta át 
őket, hanem úgy történt, hogy anyám elvitte őket kocsin, valakinek 
a kocsiján a megbeszélt helyre, valamelyik faluba, egy hajnalban 
indultak otthonról, hogy ne lássa senki. Ott átadta ennek az 
embernek, az meg kivitte őket a határra, és a gyalogúton elindította 
őket, hogy „No, ezen az úton menjetek”. Ezt csak akkor tudtuk meg, 
amikor mi is átjöttünk. Nekünk akkor már folyamatban volt az 
áttelepülésünk. Hivatalosan. Az anyám nem akarta a két gyereket 
otthagyni. De őket hivatalos úton nem engedték. A nagyobbik már 
katonaköteles is lett volna. Tizenkilencedik évében volt. Ez 
negyvenhét tavaszán, húsvét harmadik napján történt. Az ünnepeket 
mindannyian otthon töltöttük, hogy ne tűnjön fel senkinek a 
gyerekek távolléte. Elmentek még locsolkodni is, aminek látható 
nyoma van. Mert a locsolkodás közben a gyerekeket mindennel etet



ték-itatták, anyám meg alig várta, hogy találkozzon velük, hogy 
mindannyiunkat fényképészhez vezessen, hogy mind a hárman rajta 
legyünk a képen. Az Imrén látszik, hogy az arca föl van fúvódva, 
mert rosszul lett. Ahogy elkattant a felvevőgép, ő már fordult is ki, 
és hányt. Egy-két hét után elkezdték a gyerekeket keresni. Anyám 
meg azt kiabálta: „Mit tudom én, hol vannak! Mostohának tartottak, 
fene tudja, hol vannak.” A mi áttelepedésünk akkor már el volt 
intézve, csak vagont kellett fogadni, hogy mindenünket bele rakjuk.

Tehát béreltek egy vasúti kocsit. Egyedül?

Elég nagy nyomorban éltek, hogyan tudta az édesanyja ezt

Ezt nem tudom. Hogy honnan tudott egyáltalán bennünket élet
ben tartani. Három gyereket. Arra emlékszem, hogy az anyám ágy
huzatból varrt nekem ruhát, mert kinőttem, és nem volt miben 
járnom. Napszámba járt, meg alkalmi munkákat csinált.

Imre már legény volt. Ő dolgozott valahol?

Mikor volt az, hogy az édesanyja a mostohát rejtegette?
Egyszer visszaszökött. Mert úgy nézett ki, hogy elmúlt a háború 

és visszaszökött, és bujkáltatta anyám. Meg női ruhába fölöltöztette, 
hogy átmenjen, rézsut szembe az unokatestvéréhez. így bujkáltatta 
anyám. Azután sikerült neki ismét visszaszöknie Magyarországra. 
Arra emlékszem, hogy az apám egy telet otthon volt.

Hol ágyban, hol szekrényben. Meg volt olyan, hogy jöttek ide
genek, nem tudtuk, minek, és a kéménybe, a búbos kemence kémé-

Amikor jöttek át a határon, akkor hoztak is magukkal valakit.
Egy nénit, akinek a félje szintén átszökött és írta haza, hogy 

nagyon hiányzik neki a felesége, és az anyám áthozta. Ez nagyon 
rizikós volt. Hugyi Pétemé volt, Tóth Mariska. A férje várta is. Eljött 
érte, oda a vasúti kocsihoz, de az asszonyt nagy csalódás érte, mert 
közben már a férje külön családot alapított.

Az anyám beágyazta az ágyneműbe. Anyám lefizette a határon



az ellenőrzőket, hogy ne nézzenek át bennünket. Persze pénze úgy 
volt, hogy ez a Mariska néni adott neki.

Nagykajdácson, egy többgyermekes családanya adott egy szobát 
és oda berakodtunk. Mert akkor derült ki, hogy apusnak nem volt 
hol lakni, hanem mindannyiunkat egy dinnyebosztán csőszkuny-

Látta anyám, hogy az áttelepülési papírral kaphatunk kitelepített 
sváb birtokot. Ezzel tudtuk azt a vagyont megszerezni.

Hogyan kapta meg az állampolgárságot a mostohája és a két

Nem tudom. Akkoriban nagyon sokan átszöktek onnan Ma
gyarországra, többek között ez a Hugyi Péter is, aki itt Fekete Péter

Imre beiratkozott a gimnáziumba Szekszárdon.
Igen. És egy évet járt. Közben nyáron, hogy vége lett a tanítás

nak, hazajött aratni és az apjával nagyon összevesztek. Kint a határ
ban, én is ott voltam, és a bátyja is. Rá voltunk kényszerítve mind
annyian a földműves munkára. Imre volt a kivétel, mert ő járt iskolá
ba. De ha nyár volt, szünet, akkor ugyanúgy aratott, mint mi. Apus 
úgy volt vele, hogy mennél több föld legyen, még vett is hozzá. 
Valamit mondott az Imre, és az apja meg fogta a kaszát, hogy elvá
gom a nyakát, és futott utána. Akkor abbahagytuk az aratást, haza
mentünk. Mire mi hazaértünk, Imre már nem volt otthon, mert ő 
ugye jobban tudott futni. Anyám azt mondta, Imre hazajött, felöl
tözött és elment. Azt mondta: „Isten vele, anyus!” Onnattól kezdve

Az édesanyja arról beszélt, hogy ö  titokban etette.
Erről én nem tudok, mert én ötvenegyben férjhez mentem és el

kerültem otthonról. Tudom, hogy ötvenegy októberében az én es
küvőmön nem volt ott, nem tudtuk, hol van. Nem volt ott a bátyja 
esküvőjén sem, ötvenkettőben. Később tudtuk meg, hogy Gyönkön 
jár gimnáziumba. De nem végzett. Pedig akart valamit. Ő egy ta
nult, dörzsölt eszű gyerek volt, azt mondta rá a férjem, hogy kár volt 
érte, mert ilyen ésszel miniszter is lehetett volna. Ő tudta, hogy mit 
akar, apus meg csak az ő kis törvényét hajtotta, és ezért nem jöttek



ki egymással, habár Imrét az apja nagyon pártolta. Ő volt a libling, 
mert ő tanult. De ugyanakkor az apja nem engedte, hogy Imre akara-

Hogyan kerülhetett ő Gyönkön a kollégiumba, amikor otthonról

Nem tudom. Erről csak utólag szereztünk tudomást, de onnan is 
eltűnt, nem fejezte be a gimnáziumot. Soha nem mentünk utána. 
Amikor összeveszett az apjával és elment, mert valamire rá akarta 
venni az apját, hogy valamiből neki a kollégiumban előnye lenne.

A fold körül volt valami? A bíróságon 1957-ben fölpanaszolta,

A z  is lehet, de akkor a Rákosi-ügy is volt. Rosszat szólt Ráko
siról. És akkor jött ez, hogy az apját valamire rá akarta venni.

Nem arról volt-e szó, hogy az apja nem akart a szövetkezetbe

Ézt akarta Imre! Hogy szövetkezetbe kell menni! Jó, hogy 
kérdezi! Mert hogy ebből neki előnye lesz a kollégiumban. És azt 
mondta apus, hogy nem! És akkor annyira, hogy az egyik erősza
kosabb volt, mint a másik és majdnem tragikus vége lett. Hogy 
azután kerestették-e, vagy hogyan tudták meg, hogy Gyönkön van? 
De akkorra már onnan is eltűnt. Lehet, hogy ekkor volt megszorul
va, mert nem volt pénze és rávették valamire, amiből azután baj lett.

Én gondolom, hogy ötvenkettőben, mert ötvenháromban már írt 
nekem, hogy itt vagyok, Vácott, a börtönben, és küldött nekem 
lapot, amivel bemehettem látogatóba. Még csomagot is vittem neki

Úgy hallottam, hogy ez a Rajk-perrel valamiféle összefüggésben

Igen. De csak azt tudom, hogy halálra ítélték, gázkamrába csuk
ták, de miután ezt kibírta, életfogytiglani kapott.

Ő, ötvenhatban, amikor kiszabadult. Idejött, ebbe a lakásunkba, 
amikor Vácról kiszabadult, és indult haza. A féljem öltönyét kérte 
kölcsön, hogy ne olyan kopottan utazzon. Akkor mondta el 
dióhéjban. Mert neki huszonnégy órán belül jelentkeznie kellett



Szekszárdon. Ötvenhat őszén, amikor bejött a forradalom, akkor 
nagyon nekigyürkőzött, hogy büdös kommunisták, majd adok én 
nekik, mert hogy engem hogy megkínoztak. Benne egy ilyen 
bosszúvágy volt. Azt mondta, hogy megkínoztak, összevertek. 
Teljes bosszú volt benne. Ezért visszajött, felindultságában felrohant 
Pestre a forradalomba. Annyit hallottam, hogy a rádiónál, a Bródi 
Sándor utcában harcolt. Ezt attól az idős házaspártól hallottam, akik 
hozzájuk hívtak, mert Imre üzenetet hagyott számomra náluk. 
Elmondtak mindent, amit tudtak. Persze nem sokat tudtak

Tud-e valamilyen részleteket az első elítélésének a körülmé-

Lehet, hogy csakugyan belekeveredett valamibe, merthogy van 
az a mese, hogy járt titokban Temerinben, és járt a határon oda-visz- 
sza. Ezt nekem nem mesélte. Amikor később, a második per végén 
kivégezték -  én megkíséreltem megtalálni a sírját, de nem lehetett, 
mert ez itt egy börtöntemető volt, tele bozóttal. Meg sem lehetett 
közelíteni. Meg sem kíséreltem, nem is lehetett arra felé menni. 
Drótkerítés volt, meg őrizték is. Én voltam az utolsó beszélgetésen, 
tudtam, hogy két nap múlva kivégzik. Február harmadikán volt a 
beszélgetés, ötödikén végrehajtották rajta az ítéletet. Én mentem a 
tizedik kerületi anyakönyvi hivatalba a halotti anyakönyvi kivonatot 
kiváltani. Mert a tizedik kerületben van ez a temető. Kilencven után 
mondtam a bátyjának, Andrisnak, hogy csináltassuk meg a sírját, 
mert mi azért jó testvérek voltunk. Mind a ketten hozzám húztak. 
Mert mi szerettük egymást. De azután ez elmaradt.

Visszatérve az első elítélésére, tehát akkor is járt Imrénél láto-

Hogyne. Ötvenháromban is, meg ötvennégyben is, amikor ér
tesítette a szülőket, hogy be van zárva, én mentem el meglátogatni. 
Anya akkor nagybeteg volt, műtötték.

Amikor ötvenhatban feljött Budapestre, akkor nem találkoztak?
Nem, hanem üzent, hogy van itt egy család, egy idős házaspár, 

azt keressem fel. Mert azoknak a családját -  a lányát, vejét -  kiszök
tette Nyugatra. Elmondták, hogy ők annak fejében, hogy a család 
három emberöltőjét átszöktette a határon neki pénzt kínáltak, amire 
Imre azt mondta, hogy pénz neki nem kell, mert majd megy az 
egyetemre külföldön, hanem azt a házat, amelyikben az a házaspár



lakott egy szabályos adásvételi szerződéssel a nevemre íratták. Neki 
akarták adni, de neki nem kellett. De amikor megtudtuk, hogy Imrét 
elfogták, akkor minden erre vonatkozó papírt eltüzeltünk. Soha töb
bet feléje sem mertem menni. Majd visszajött és kivitte a két kicsi 
unokát, akik olyan három-öt évesek lehettek -  és akkor visszajött az 
idős nagyszülőkért és azokat is kivitte, majd amikor még egyszer 
visszajött, valami festményükért, akkor kapták el.

Az első pernek az okmányait, vagy a másodikét valaha is meg-

Nem. Az mind a kettő politikai per volt és semmit sem kaptunk.
Amikor megtudta, hol van eltemetve, oda kiment?
Amikor a Nagy Imre-dolog, az újratemetés történt, a temető 

akkor fölszabadult és akkor lehetett megközelíteni azt a helyet.
A családi képek között van egy szentkép, Kisjézuskát ábrázol. A 

hátuljára üzenetet írt Imre „1956. december 20-21 emlékére, 
Zsuzsa. Hálás köszönettel fogadom. Bátyuskád: Imre ”

Mi lehet ez a dátum? Nem értem.

Talán Szekszárdra küldte, de nyilván nekem, mert csak én lehet-

A „bátyuskád” előtt van egy kereszt. Mit jelent ez?
Ez nem kereszt, hanem egy T. De ezt sem tudom, mit jelent. A 

Zsuzsa meg lehet, hogy álnév. Mert az apja is női néven levelezett 
Temerinbe. Egy másik képen én és az édesanyám vagyunk. Mielőtt 
Temerinből eljöttünk, kölcsön ruhában lefényképezkedtünk, ebben a 
gyönyörű népviseletben. De akkor már a két fiú nem volt velünk. Ez 
egy gyönyörű bordó bársonyruha. Akkor még a temerini asszonyok 
jártak ilyen ruhában. Egy következő fölvétel pedig az, amelyikben 
Imre a féljem ruhájában fényképezkedett, amikor ötvenhatban ki
szabadult. Nekiadta, hát tudtuk, hogy nincs öltönye.”

Jegyzetek

1 Firityné Sörös Mária, 1919-es születésű újvidéki lakos, Sörös András testvérhúga 
szerint Elek Mária, a gyerekek anyai nagynénje volt ez az asszony.

2 Talán ekkor került föl Sörös András Hamburgba



PONGRÁCZ GERGELY NYILATKOZATA

(2000. X. 24-én, Budapesten, a Veres Pálné 8/VI. alatt felkeres
tem Pongrácz Gergely ‘56-os felkelőt, hogy a Sörös Imrével kap
csolatos emlékeiről magnófelvételt készítsek. Az alábbi nyilatkoza
tot adta:)

Pongrácz Gergely: Valami olyasmire emlékszem, hogy neki 
köze volt a ..., úgy mondta UDB A. Mi az?

Matuska Márton: Az a belügy, a jugoszláv ÁVÓ-nak mondhat
nánk.

Valami maradt bennem Imréről, hogy köze volt hozzá. Nem 
tudom, honnan ez.

Majd a beszélgetés közben erre még sor kerül. Egyelőre arra kér
lek, hogy azokról a konkrétumokról beszélj, amit te határozottan 
tudsz róla. Például: a periratokban van egy állítás, hogy ő valami hat
van személyt átlopott a határon, közöttük a te leendő feleségedet. 
Menyasszonyodat.

Menyasszonyomat. Nem lett a feleségem. A bátyámat a két 
gyerekével, a bátyám feleségét. O és Renner Péter és Cájdlig. 
Hárman voltak.

Hogyan találkoztatok vele? Milyen volt a viszony közöttetek?
Mi nagyon jó barátok voltunk. Annyira jó barátok voltunk, 

hogy... Bécsben kezdtük el, de utána én és még néhányan lemen
tünk Olaszországba, mert Ausztria semleges ország volt és a sem
legességét nem akartuk a szervezkedéssel megsérteni. Féltünk, hogy 
ha Ausztriában kezdünk, akkor ki fognak bennünket onnan utasítani. 
Ugyanis elkezdtük szervezni a MUK-ot. Márciusban Újra Kezdjük. 
Sörös és Renner, ketten voltak az összekötők, akik jártak haza és 
nagyon sokszor hazajöttek.

A periratok szerint Sörös négyszer járt itthon illegálisan.



Igen. Amikor utoljára hazajöttek, akkor valaki beköpte őket. Egy 
doktor. Nem emlékszem már a nevére. így buktak le.

A lebukás körülményeiről a periratokban nem esik említés. Csak 
az, hogy 1957. január 31-én tartóztatták le. Semmi sem utal arra, 
hogyan.

Annyit tudok, annyit hallottam, hogy mentek az utcán -  nem 
tudom, hogy együtt, vagy külön -  és vagy tizenöt pufajkás rárohant 
és úgy fogták le.

Az előéletéről nem tudsz semmit?
Semmit.
Annyit tudtál, hogy már volt halálra ítélve?
Nem. Azt sem.
Mai napig sem?
Nem.
Hazaszökött állítólag egyszer Jugoszláviába és milicista -  jugo

szláv rendőri -  egyenruhában, inkognitóban megjelent egy rokona 
lakodalmában. Visszafelé a magyar hatóságok elkapták. Kémkedés 
vádjával és hazaáridásért halálra ítélték, végül kegyelmet kapott, 
életfogytiglani. Négy évet ült.

Ebből semmit sem tudok. De úgy látszik, csak említhetett nekem 
erről valamit és bennem ez maradt meg, ezért gondoltam úgy, hogy 
köze volt az UDBA-hoz.

Miben merült ki a közietek illetve a MUK-kal fennálló kapcso
lat?

Különböző rádiófelszereléseket hoztak haza. Fegyvereket is. 
Elrejtették itthon. Úgy tudom, hogy ezt meg is találták a hatóságok. 
A peranyagban benne kell, hogy legyen.

Benne is van. A vallomásaiban többször említi, hogy Ausztráliá
ba szeretett volna jutni. A pénzt, amit az emberek csempészéséért 
kapott erre szánta, gyűjtötte.

Valami rémlik... Valamit említett.
Mi volt a benyomásod róla?
Nagyon kemény gyerek volt Imre. Karakter. Én csak a legjob

bakat tudom mondani róla. Mint mondtam, ketten voltak: Renner 
Péter és Imre. Imrében én jobban bíztam.

Mennyi időt töltöttetek együtt?



Órákat. Négyszer vagy ötször találkoztunk.
Milyen szinten tartotta a kapcsolatot a MUK-kal?
Tartotta, de nem velem. Amikor mi lementünk Olaszországba, 

akkor csak telefonkapcsolatban álltam vele. Amíg Bécsben voltunk, 
addig találkoztunk. Kapcsolatban volt Lehocki Attilával, Jutkával 
-A ttila feleségével - , ő orvos volt. Ezek már mind meghaltak. Érté
kes Jóskával. Vele nem tudom mi lett. Én ‘57 februárjában vissza
tértem Olaszországból. Akkor már tudtuk, hogy mind a ketten -  
Renner Péter és Imre -  lebuktak. És feladtuk a MŰK további 
szervezését. Nem láttuk semmi értelmét.

Igen. Mind a ketten azok voltak. És mind a kettőt a MŰK miatt

De azért végezték ki őket. Mást nem tudtak rájuk bizonyítani,

Az angol kapcsolata, az igen. Az szerepel a perben. Shilly.
Most, hogy mondod, tudom igazolni. Emlékszem, volt egy pisz

tolyom Bécsben. És Shilly vette el. Azzal, hogy ha elkapnak 
Bécsben a pisztollyal, abból bajom lesz.

A menyasszonyodat tehát Imre vitte át. Föltételezem, hogy mesélt

Annyit mesélt, hogy a ... A bátyámnak volt két gyereke. Egy 
egyéves és egy kétéves. Imre a kétéveset hozta a nyakában, az 
egyéveset meg a mennyasszonyom az öliben. Hogy ez a kicsi ne sír
jon, mindig az ujját dugta a szájába, hogy szopja. Erre emlékszem. 
A bátyám is meghalt. Közvetlen karácsony előtt hozta ki őket Imre. 
November 15-én ment a két öcsém, 19-én két bátyám, én 28-án, és

Hol találkoztál Imrével először? Milyen körülmények között?
Bécsben összejöttünk, egy társaság. A Corvin közből voltunk ott 

négyen, meg volt az Értékes, a Szécsényi Pali, meg az Oltványi... 
meg még ketten-hárman. Ez a társaság határozta el, hogy szervezzük 
a MUK-ot. Imre úgy keveredett közénk, hogy ő feljött Budapestre 
és ott maradt közöttünk, a Corvin közben. Ott Bécsben megkértem, 
hogy hozza ki a bátyámat, mert én bármit is csinálok a Nyugaton, a



bátyámon fogják megbosszulni. Ernő bátyámon egyébként is lett 
volna mit megbosszulniuk. Megmondtam Imrének, hogy a bátyám 
hol lakik. Azt mondja Imre, én elmegyek oda, de nem fog hinni 
nekem. Azt fogja hinni, ÁVÓ-s vagyok. Mondom, Imre, adok neked 
két sort. Erre ő: Ha elkapnak a határon én mindent letagadok, ki 
tudom magamat beszélni valahogy, de ha a két sort megtalálják 
nálam, akkor vége. Mondom, van egy megoldás. Mi kilencen 
voltunk testvérek Szamosújváron. Amikor nőttünk fel, hát olyan jó 
vásott gyerekek voltunk. Elevenek. Emiatt úgy hívtak minket, hogy 
fajfiúk. Itt Budapesten ezt mi tudtuk és senki más. Mondom neki, 
menj el a bátyámhoz és mondd azt, hogy a fajfiúk egyike küldött. 
Becsöngetett és a bátyám anyósa nyitott ajtót. És Pongrácz Emőt 
kereste. Kérem, nincs itthon. Ki keresi? S mondja, hogy a fajfiúk 
közül az egyik. Erre megszólalt a bátyám: Jöjjön be! Ez lehetett 
négy óra felé, délután. Este hét órakor indultak Ausztriába. Az 
anyósa ott maradt. Tizenegykor éjjel körülfogták az egész házat, és 
úgy keresték a bátyámat. Aznap éjjel. Az utolsó pillanatban hozta ki 
őket Imre. Én nagyon hálás vagyok Imrének, mert én neki köszön
hetem, hogy a bátyám életben maradt.



MÉSZÁROS KÁROLY TEMERINI FUVAROZÓ 
NYILATKOZATA

(Temerinben, 2000. X. 27-én, a saját házában, Népfront u. 145
-  Kastély utca)

Anyám Sörös lány volt. Imre apjával első unokatestvér. Sörös 
Erzsébet és András. Andrásnak tanyája volt a csurogi határban, 
Goszpodinca (Boldogasszonyfalva, Goszpogyinci), közelében, 
ahogyan kijövünk a faluból és átmegyünk a Nagybara (Jegricska) 
hidján. Gyalog mindössze talán fél óra Goszpodinca központjától. 
Harminchatban építette. Kővágó Károlyné Petrő Rozika a közvetlen 
tanyaszomszédjuk volt. A tanyáknak már csak a helye van meg. A 
csurogi határból minden magyart kiűztek ‘44 végén, a Kővágóékat 
is. Rozika abban az időben 20 éves lány volt. Amikor a tanyájukra 
mentek be értük, neki volt annyi ideje, hogy elbújt az istállóban a 
jászol alá és szénával-szalmával eltakarta magát. A szüleit elvitték, ő 
ott maradt, aztán éjjel vaksötétben hazajött Temerinbe. Imrééket 
nem hajtották el, mert ők itthon voltak. Erre körülményesen került 
sor. Imre apja 1941-ben beállt rendőrvezetőnek Boldogasszony
falván. Részt vett a negyvenkettes razziában. Boldogasszonyfalván 
nem esett olyan sok áldozat, mint Csurogon meg Zsablyán, de ennek 
külön története van. Jórészt az apámnak köszönhető. Nekem nin
csen nagy okom, hogy az apámat dicsérjem, mert elég rossz volt 
közöttünk a viszony, de ezt köteles vagyok elmondani. 1942. január 
7-én, reggel négy óra tájban a kutyáink szörnyű csaholására 
ébredtünk. Kint dermesztő hideg volt, harminchat-harminchét fok. 
A kutyák vadul ugatnak. Kinéztünk, hát csendőrök meg katonák 
terelik a népeket. A szerb férfiakat. Elvitték őket, a szomszédos 
tanyák asszonyai meg sírva, futva jönnek hozzánk, hogy ezt is elvit
ték, meg azt is elvitték, Illés bácsi, segítsen, maga magyar. Apám 
vitéz volt, 1895-ben született, végigharcolta az első világháborút. 
Korán reggel felöltözött és bement a községházára. Érdeklődött, 
hogy mi van, miért szedték össze az embereket. Hát, közlik vele,



hogy van itt egy magyarokból álló bizottság, és azok mutatták a 
katonáknak meg a csendőröknek, hogy kiket kell a szerbek közül 
elvinni. Benyitott a szobába, ott folyt a dínomdánom. Végignézi a 
társaságot, azután kifordul, és azt mondja, ott annak a honvédtiszt
nek, százados lehetett: ezek a díszmagyarok? Hát ez mind söpredék! 
Ezek örök életükben munkakerülők meg iszákosok voltak. Arra 
számítanak, hogy majd széthordják az összeszedett szerb gazdák 
vagyonát. És odament közéjük, személyesen egyenként legorombí- 
totta őket, némelyiket föl is pofozta. Azok csak lapítottak. Végül 
apám kijelentette, hogy személyesen garantál minden egybeterelt 
szerbért. Addig el sem hagyta a községházát, amíg a szerb gazdákat 
a százados ki nem engedte. Még igen korán reggel volt, mert 
ahogyan elindultak a községházáról és a Csikica kocsmája felé tar
tottak, az még zárva volt. Bezörgettek, de a Csikica nem merte ki
nyitni, mondván, hogy razzia van. De az apám szavára mégis kinyi
tott és ő meg mind a huszonkét szerbet, akiket kihozott a köz
ségházáról megvendégelte, hogy ne fázzanak.

Az Imrének az apja a razzia elmúltával, rendőrként tovább razzi- 
ázott. Ezért a magyar hatóság letartóztatta és be is zárták. Ő ekko
riban már özvegyember volt, 1940-ben halt meg a felesége. A börtön 
ideje alatt, valahol a szlovák határ közelében megismerkedett egy 
palóc asszonnyal, és amikor kiszabadult, a palóc asszonyt hozta 
magával. Annak volt egy lánya. Az volt a mostoha kedvence. Imre 
meg, és a bátyja, voltak a mostohagyerekek. Az apjuk raboskodása 
idején a két gyerek nagyon sanyarú körülmények között élt. Ha volt 
kenyér, akkor ettek. Anyjuk ugye nem volt, az apjuk meg börtönben. 
Nagyon keserű volt az életük. Én együtt jártam az Imrével az 
elemibe, egymás mellett ültünk, sokat láttam a sorsából. Harsányi 
László volt a tanítónk, ott lakott az iskolában. Sokat figyelmeztette 
Imrét, mert ő egy virgonc, csintalan gyerek volt. Arrogáns ter
mészetű, a nálánál erősebbekkel is szembe fordult, de velem soha. 
Semmilyen szeretetben nem volt része. Hozzám, mint rokonhoz és 
erősebbhez, vonzódott. A feje jó volt. A leckét általában ott az 
iskolában csináltuk meg, mert a tanyára kiéivé arra nem volt sem 
idő, sem alkalom. Én sem voltam rossz tanuló, de Imre talán nálam 
is jobb volt. Imre apja tizenhat hónapot töltött börtönben, s a gye



rekek az idő alatt így éltek a tanyán. Apjuk a szabadulás után már 
nem lett rendőr, hanem parasztkodott. Negyvennégy július-augusz
tusában meglógott. Soha többet nem láttam. Átment Magyarország
ra. És az apjuk bezárása után ők soha többet feléje sem néztek a 
tanyának. A gyerekek bejöttek a faluba és itt éltek negyvenhétig. Én 
abban az évben, februárban beszéltem utoljára Imrével meg 
Andrissal a Kalmár vendéglőben. Közölték, hogy az apjuk jelent
kezett Magyarországról és hogy hamarosan ők is mennek. Július
augusztusban el is mentek. Nem útlevéllel, hanem csak úgy átszök
tek. Én többet nem láttam őket. Olyan idők jöttek, hogy levelezni 
sem volt szabad velük. Mi, a feleségemmel ‘58-ban jöttünk haza a 
tanyáról, a szüleim meg ‘62-ben.

Ide tartozik, hogy negyvennégyben hogyan lakoltak a magyarok 
Goszpodincán. Tizenkét személyt végeztek ki, egy pedig, Nagy 
József kútba ugrott a kínzások miatt. A nagyobb méretű vérengzést 
Mosorinac Ozren akadályozta meg. Neki 99 hold földje volt. Azt 
mondta a többi szerbnek: a németeket elhajtjátok, a magyarokat 
agyonveritek, akkor ki fog itt dolgozni? Apám az ő középső fiát is 
megmentette negyvenkettőben. Ennek köszönhető, hogy Fárbás 
Imre bíró szabályosan átadhatta a hatalmat a partizánoknak. Egy 
magyart, Péter Sándort -  csúfhevén Fürjes -  nagyon megkínoztak, 
szinte halálra. A többieket is, de ezt különösen. Úgy történt, hogy a 
laktanyán aludt tizenkét csendőr meg hét rendőr. A partizánok körül
fogták az épületet és rájuk törtek. Megmondták, az ablakon ne is 
próbálkozzanak, mert azokra gépfegyverek vannak állítva. Csak a 
Fürjest keresték. Azt, a többiek szeme láttára, halálra kínozták, és 
akkor még beléje engedtek egy golyót. Rájuk parancsoltak, hogy 
másnap délig takarodjanak a faluból.



Az 1956-os szabadulás után Budapesten, sógora zakójában készült arckép 
Sörös Imréről. A nagyapának, Temerinbe küldött képre azt irta nevelőanyja: 

„ Tisztelt nagyapa. Elküldöm ezt a szerencsétlen gyereket... ”



A húgától kapott szentkép és hátlapján a felirat
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naplója Sörös Imre adataival
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A halotti anyakönyvi kivonat címoldala



Dr. Németh Imre (budai) védőügyvéd az első, jogerős halálos ítéletre átadott 
kegyelmi kérvényének címoldala



A mártíromság dokumentuma. Sörös Imre sorsa beteljesedett



A szekszárdi állami általános iskola anyakönyve 
a VIII. b osztályba járó Sörös Imre adataival



Czudar Boris és lánya, Erzsébet temerini népviseletben. Magyarországra 
költözésük előtt készült emlékkép az édes-mostoha anyáról és testvérről



Sörös András és Czudar Borbála esküvői képe

A három Sörös-gyerek utolsó temerini képe. 1947 húsvét hétfőjén készült, 
locsolkodás után



Az első halálos ítélet



Az emléktemetőben, a 301-es parcellán készült felvétel. Elöl Renner Péter 
emléktáblája, hátrább Sörös Imre lánytestvére Imre táblája mellett

/4z ötvenhatos mártírok temetői névsorának alsó része Sörös Imre nevével



Az emléktemető harangjának lábazatán álló. négynyelvű bronztábla. 
M agyar szövege: Az élőket hívom, / a holtakat siratom, / a villámokat űzöm.



Önmagáért beszélő dokumentum (Részleges fénymásolat)





NYÁJÁVAL VESZEJTETT





DUPP BÁLINT, A NÉMETBŐL LETT MAGYAR 
CSUROGI MÁRTÍR

„Tek. Somogyi Sándor irodatiszt úrnak, Rácalmás
F. hó 12-én kelt b. érdeklődésére a Bácskából érkezett hírek sze

rint sajnálattal kell közölnöm, hogy Dupp Bálint csurogi plébános 
elköltözött az élők sorából. Halála körülményei eddig még isme
retlenek, de valószínű, hogy erőszakos halállal halt meg.

A csurogi hívek annyira megfogyatkoztak, hogy lelki ellátásukra 
helyben nem áll lelkész rendelkezésünkre.

Kalocsa, 1945. aug. 18. Dr. GJ érseki irodaigazg. ”

A kalocsai érseki hatóság levéltárában található ez a fenti, 1945. 
augusztus 17. keltezésű, 1688-as iktatószámmal ellátott kéziratos 
fogalmazvány. Egy 1945. augusztus 12-i keltezésű levélre kellett e

Tisztelettel kérem a Főtisztelendő Érseki Iroda szíves értesítését 
arról, hogy a Csurog községben működött Dupp Bálint plébános úr 
ezidőszerint hol működik és egyáltalán életben van-e? Nevezetthez 
közelálló, baráti viszonyban levő család érdeklődését tolmácsolom



A levéltár 1946. január 18. keltezésű, 261 iktatószámmal ellátott, 
kézzel írott válaszfogalmazványának szövege:

„Dr. Csepregi Imre Úrnak, p. prelátus, tb. kanonok, esperes

F. hó 3-án kelt megkeresésére sajnálattal kell közölnöm, hogy a 
majdnem hiteles adatok szerint Dupp Bálint érseki tanácsos, csuro- 
gi plébános neve is a tizenhárom papi vértanú között szerepel. Ha
lálának körülményei eddig még előttünk ismeretlenek. R.I.P.2

Mély tisztelettel Dr. G. p. kamarás, érseki irodaigazgató. ”

Dupp Bálint, 61 éves csurogi plébánost, 1944 decemberében 
Csurogon kivégezték a helybeli fegyveresek. Csak tanakodhatunk, 
mi lehet az oka, hogy kivégzői a cselekményről nem értesítették az 
egyházi hatóságokat: Háborús bűnös papot fogtunk el, felelősségre 
vontuk és bűnösnek találtatván kivégeztük. A szabadkai illetékes 
püspöki irodát szintén nem értesítették. Nem kell hosszan tanakod
nunk. Abban az időben nem volt ez egyedülálló eset. Mindennapos
nak mondhatjuk. Tito felszabadító katonái és segítőtársaik a magyar 
papokra külön vadásztak. Azokat, akik a negyvenegyes magyar 
bevonuláskor hálaadó istentisztelettel köszönték meg a magyar fel
szabadulást, és akiket közülük negyvennégyben sikerült elfogni, 
likvidálták a megszálló magyar hatóságokkal való együttműködés 
címén. Nincs róla tudomásunk, hogy bárkit is közülük szabályos 
bírósági eljáráson ítéltek volna halálra. Ma már azt is kimondhatjuk, 
bármily hihetetlenül hangzik is, hogy a kivégzések hónapjaiban 
százezerszámra végeztek ki olyan személyeket, akikről az új hata
lom képviselői vagy várományosai úgy vélték, jobb megszabadulni 
tőlük a hatalomváltás idején, mint kivárni, amíg kiderül, hogy eset
leg ártatlanok. Az ország egész területén alkalmazott azonos eljárás
ból látható, hogy nem helyi túlkapásokról van szó, hanem központi
lag irányított, tervszerű emberirtás folyt. A potenciális ellenséget 
irtották, amit beágyaztak az osztályharc legnagyobb emberirtó 
fázisába, az inteiregnum idejébe.3 A vérengzésben tízezerszámra 
irtották a magyarokat. A kivégzéseket nem arra hivatott szeivek haj



tották végre valamiféle felelősségrevonási eljárás után, hanem 
közönséges tömegmészárlás folyt, amiről utólag azt mondták és 
írták, hogy népítélet zajlott le, ami, ha lincselést értünk alatta, akkor 
pontos a meghatározás, csupán azzal kell kiegészíteni, hogy töme
ges. A vádak, a bírák, a vétkek azonban ma sem ismeretesek hiva
talosan, éppen úgy nem, mint az áldozatok. A kivégzettek esetleges 
vétkéről ma is annyit tudunk, mint akkor: némelyekre rámondták, 
hogy vétkesek és kivégezték őket, s utólag háborús bűnösökként

Dupp Bálint halálának körülményeit ugyanaz a homály fedi, 
mint az akkoriban szerte a Délvidéken kivégzett magyarokéit. 
Esetleges vétkeiről mit sem tudni. A szájhagyomány szerint nem is 
volt vétke, csupán érvényre juttatták a helybeliek vérszomjas vezérei
-  fegyveres partizánoknak mondott csőcselékkel a hátuk mögött -  a 
szemet szemért, fogat fogért elvét, közelebbi meghatározásban: 
papot papért. A szerbek elleni, három és fél évvel korábbi, a magya
rok részéről elkövetett atrocitások során ugyanis ki lett végezve a

A papgyilkosságokról megemlékezik a falu világháborús 
történetével is foglalkozó, Putevima slobode u ravnici című, szerb 
nyelven megjelent könyv Milorad I. Ćurčin Filip tollából.4 Annak 
ellenére, hogy a könyv a szokásos kommunista beállítottság legszél
sőségesebb alkalmazása miatt nem tekinthető mérvadónak, néhány 
állítását itt megemlítjük, azon egyszerű oknál fogva, mert a szerző 
hozzájuthatott olyan forrásokhoz, amelyekhez más nem. A szerző 
közli, hogy a honvédek csurogi bevonulásának napján ünnepi va
csora volt a helybeli Kovács János házánál, amelyen jelen voltak 
Dupp Bálint katolikus plébános, Pogács Imre állatorvos, Orosz Imre 
és Hanák Ignác, valamint a házigazda a helybeliek részéről és Su- 
nyug [talán Szúnyogh? -  M. M.] György százados, gróf Zeireti [?] 
Béla és Inkei hadnagy. A szerző azt állítja, hogy Dupp Bálint min
denáron rá akarta venni a jelenlevő honvéd katonatiszteket, tartóz
tassák le a vezető helyi szerbeket. Eközben különösen erőszakosan 
követelte Vasilije Stojadinovié helybeli próta [esperes] letartóz
tatását és nyilvános kivégzését, azzal az indokkal, hogy -  nyilván a 
vajdasági szerbek emlékezetes első világháború utáni nagygyűlésén
-  követelte a Délvidék elszakítását és a délszláv államhoz csatolását.



A prótát másnap le is tartóztatták többedmagával, mindannyiukat 
súlyosan bántalmazták, állítja a szerző. Eközben az agg pap legurult 
a verés színhelyéül szolgáló épület pincelépcsőjén. Ezen felhábo
rodott a lánya -  Mara Obrenov nyugdíjas tanítónő -  és rákiabált az 
egyik tisztre, hogy ilyen a ti kultúrátok. A tiszt emiatt pisztolyából 
lelőtte a pap lányát a család szeme láttára. A papot tizenötödikén 
végezték ki. A szerző adatforrásként bírósági ítéletre hivatkozik s ezt 
az okmányt így nevezi meg: íz presude Balinta Dup i Imre Pogača 
iz Čuruga, koji su 1944-e godine osudeni na smrt. (Vojni sud za BB 
NOV kom. starobečejskog područja i vojni sud oblasti Vojvodi- 
ne/l.A.V.) Magyarul: Dupp Bálint és Pogács Imre csurogi lakosok 
elleni ítéletből, akiket 1944-ben halálra ítéltek. (Vagyis a Népfel
szabadító Hadsereg B[ácska] Bfánát] területén illetékes, az óbecsei 
járási parancsnokság alá tartozó katonai bíróság, valamint a 
Vajdaság körzet katonai bírósága. Az okmány lelőhelyeként a Vaj
dasági Történelmi Levéltárat jelöli meg a szerző.

Dupp Bálintnak a későbbiekben idézendő okmányokból látható 
magatartása kizárja, hogy ő bárkinek a nyilvános kivégzését erősza
kosan követelte volna. így a paptársáét sem, de lóképpen azt nem. 
Feltűnő, hogy a szerző úgy tesz, mintha megnevezné az okmányt, de 
azon semmiféle számot vagy egyéb jelzetet nem tüntet föl. Ha ilyen 
nincs rajtuk, akkor elképzelhetjük, mennyire volt az bírósági eljárás, 
amelynek során nevezetteket halálra ítélik. Ha van az okmánynak 
száma, akkor meg az a baj, miért nem idézi a szerző. A könyvet és 
az idézetet csupán azért tartjuk rendkívül fontosnak, mert igazolja, 
hogy valamilyen okmány mégiscsak van erről a kivégzésről, s ebből 
következik, hogy más kivégzésekről is, mégpedig éppen a Vajdasági

Dupp Bálint helybeli szerb paptársának kivégzésével Cseres 
Tibor is foglalkozik a Vérbosszú Bácskában című könyvében. Leír
ja, hogy a letartóztatott pap érdekében Dupp mindent megmozgatott, 
de mivel a helybeli honvéd szervek nem tartották magukat illeté
kesnek, Zsablyára küldték. Ő el is utazott, de mire visszaért onnan, 
az agg esperest kivégezték. Cseres nem jelöli meg, honnan szerezte



EGY NÉVTELEN KRÓNIKÁS FELJEGYZÉSE

A hivatalos történetírás szerint másfél hónappal Dupp Bálint 
kivégzése előtt a csurogi magyar lakosság is felszabadult. Soha 
többé nem szabadul már, mert belepusztult. A helyi plébános kivég
zése körülményeiről egy névtelen, de nyilván hiteles krónikás ír.5 A 
részleteket feltáró szövegből arra lehet következtetni, hogy írója 
szemtanúja volt az eseménynek.

A szerző közli, hogy a magyar hatóságok elvonulásakor sok 
helybeli magyar polgár is elmenekült a partizánok érkezése előtt. A 
csurogi állomáson akkora volt a nyüzsgés azokban a napokban, 
hogy nem minden menekülni szándékozó fért fel az utolsó személy
vonatra, de még a külön indított vasúti teherkocsikra sem. „Dupp 
Bálint katolikus plébános nem akarta elhagyni a falut. Azt mondta, 
hogy a pásztornak a nyáj között a helye. Le is tartóztatták. Majd 
feltételesen szabadlábra helyezték, napi többszöri jelentkezésre volt 
kötelezve. November derekán elhurcolták és Csurogon, Zsablyán és 
Újvidéken nagyon megkínozták. Végül is hadbíróság nyilvános, 
golyóáltali halálbüntetésre ítélte. Decemberben negyedmagával, a 
központi iskola déli -  templom felőli -  oldalán lett kivégezve. 
Amikor a kivégzést vezénylő tiszt a vádiratot és az ítéletet olvasta 
fel, a valamikor 90 kilós lelkipásztor aligha volt több 40 kilónál. 
Fejét a templom felé fordította, és tagadólag ingatta a vádakra. Idős 
édesanyja sohasem tudta meg fia halálát. A lógerban is várta, hogy 
majd jön a fia érte.” A plébános termetes mivolta utalt a természetére 
is. Ismerői szerint rendkívül vitális volt, az egészségtől majd kicsat
tant. Állandóan mozgásban volt, folyton járatta valamin az eszét.

Magyarirtás folyt abban az időben ezen a tájon. A németek is 
veszésre voltak ítélve, be is teljesedett a sorsuk, Titóék azonban 
ahhoz nemzetközi jóváhagyással rendelkeztek, tekintve, hogy a 
nagyhatalmak a győztesek kényére-kedvére kiszolgáltatták az orszá
guk határán kívül rekedt németeket.6 Módszeres irtásuk célját szol
gálták a Jugoszláviában, főleg a Bácskában és a Bánátban tucat
számra létesített gyűjtőtáborok, amelyekből még negyvenkilencben 
is léteztek. A németeket legyőzték, ők voltak a megtestesült ellenség, 
a gonosz. Nem a nácik, hanem minden német, elsősorban a kisebb



ségi. A győztesek azt tehették velük, amit akartak, nem kellett sietni,

A magyarokkal más volt a helyzet. Tito maga dönthette el, mit 
tesz velünk. Több terv készült erről. Egy volt közülük, amit a párizsi 
béketáigyaláson hitelesítettek, amely szerint mintegy negyvenezer 
magyart ki kellett volna telepíteni Jugoszláviából, de ez már jóval 
későbbi eredetű, és nem lett belőle semmi. Történetét Edvard Kar- 
delj, a béketárgyalások jugoszláv küldöttségének vezetője leírta me-

A háború utolsó hónapjaiban Tito úgy állította be, hogy a ma
gyarokat is felszabadították. Nemcsak a Jugoszláviához tartozó 
területeken, hanem Magyarország déli peremén is.7 A Jugoszláv 
Kommunista Párt és a jugoszláv fegyveres erők segédletével és 
irányításával elkövetett magyarellenes atrocitások leplezésére két 
fontos intézkedést rendelt el a hatalma megszilárdítására törő titói 
vezetés. Az egyik az volt, hogy október derekán Tito, főparancsnoki 
minőségben rendeletet adott ki a bánáti, bácskai és drávaszögi térség 
Jugoszláviához tartozó részeinek katonai közigazgatás alá helye
zéséről. Ez idő alatt minden itteni történés a hadsereg közvetlen ren
deletére vagy jóváhagyására történt. A katonai közigazgatás beve
zetésének indoklásakor elsőszámú hivatkozási alap volt, hogy az 
ezen a tájon a magyar és a német fegyveres erők, valamint a polgári 
hatóság által a háború idején elkövetett szerbellenes atrocitások 
miatt várható megtorlásokat kell megakadályozni.8 Ma már tudjuk, 
hogy a megtorlások fő irányítói a katonai közigazgatás, a biztonsági 
szolgálat -  hivatalos nevén ÓZNA -  és a kommunista párt szervei 
voltak. Mivel ezek a szervek voltak a gyilkosságok fo felelősei, 
ennek következménye, hogy a vérengzés tényét majd fél évszázadon 
át sikeresen leplezték a jugoszláv szervek. Az atrocitások leplezésére 
szolgáló másik intézkedés pedig az volt, hogy nem kis erőfeszítés
sel, de még nagyobb propagandával, úgy állították be a dolgokat, 
hogy az itteni magyarokat Titóék fegyvertársukká tették -  ahogyan 
ezt akkoriban írták és mondták -  a fasizmus elleni végső küzdelem
ben. Köztudott, hogy ekkor már jó fél éve egész Magyarország a hit
leri hadsereg megszállása alatt volt, és a magyarság között is nem kis 
ellenállás fejlődött ki vele szemben. November derekán, tehát a



bácskai területek feladásának napjaiban a német hadsereg már a 
budai palotát is megszállta. Titóék azt hirdették, hogy a többi e tájon 
élő nép a magyaroknak bizalmat előlegez, amit ki kell érdemelni a 
fegyveres harcban való részvétellel.9 A magyar fiatalok között úgy
mond önkénteseket toboroztak, létrehozták a Petőfi brigád néven 
ismertté vált egységet, amelybe különböző fogásokkal és erős kény
szerrel a magyar hadkötelesek tízezreit toborozták. Még nincs kiele
mezve, vajon mi volt az oka annak, hogy az egységet hivatalosan 
Magyarország területén hozták létre.10 Ismeretes azonban, hogy 
Magyarország déli részének némely helységében szerb, illetve 
horvát (bunyevác) fegyveresek vették át a helyi hatalmat negyven
négy végén, negyvenöt elején.11 A tervszerűen végrehajtott ma
gyarirtás és az ugyanolyan gondosan folyó katonatoborzás számta
lan esetben egészen képtelen helyzetet teremtett. A kivégzők és a 
toborzók ugyanis ugyanabban a helységben, ugyanabban az időben 
is végezték a munkájukat, gyakran ugyanazok a személyek voltak a 
toborzók és a kivégzők, s még képtelenebb, hogy megesett, ugyan
azokat a személyeket toborozták, akiket később kivégeztek. 
Megtörtént az is, hogy a magyar családok némely férfi tagjait önkén
tesnek vitték, ugyanakkor más tagjait lemészárolták.12

Ilyen óvintézkedések ismeretében eléggé világos, hogy Délvi
déken élő magyarok ellen a tervezett atrocitást a legnagyobb titok
tartással hajtották végre, és gyorsan, még az új hatalom megszilár
dulása előtt. A tettesek minden hangoskodása és érvelése ellenére 
nyilvánvaló, hogy nem bűnösök felelősségrevonása folyt. A par
tizánok, a helyi szerbség és a magyarság is tudta, hogy mindazok, 
akiket bárminemű felelősség terhelt a negyvenkettes razzia vagy 
más, a magyar közigazgatás ideje alatt13 elkövetett törvénytelenség 
miatt, azok elmenekültek a nyilasokkal és a német hadsereggel. Itt
maradt a vétlenek tömege. A papok is jórészt maradtak. Erre utasí
totta őket egyébként az egyházi főhatóság nevében a kalocsai érsek

A Csurogon szolgáló plébánosnak nem volt szüksége ilyen 
föpásztori utasításra. Neki annyi baja volt a korábbi rendszerekben 
és rendszerekkel, meg azok támogatóival, hogy ha nem is aggo
dalom nélkül, de nyugodt lélekkel és tiszta lelkiismerettel nézett



szembe egy olyan újabb rendszerrel és annak ideológiájával, amely
ről ugyan neki a lehető legrosszabb volt a véleménye, de amelynek 
eljövetele ekkor már elkerülhetetlennek látszott. Nem feltételezhető, 
hogy nem volt eléggé tájékozott. Beszédeiből biztosan következtet
ni lehet arra, hogy a várható uralomváltást maga is elkerülhetetlen
nek látta. Ha valami esetleg megnyugtatólag hatott rá, az a propa
ganda volt. Az új rendszer ugyanis nemzeti és vallásszabadságot, 
jogegyenlőséget hirdetett és ígért, többek között. A propaganda 
buzgón terjesztette, hogy az ártatlanoknak nem lesz bántódásuk, és 
hogy az új hatalom alaposan meg fogja vizsgálni, ki a felelős és ki 
az ártatlan. Nézeteiért, szókimondásáért őt a németjei kivetették 
magukból, évekkel korábban, amikor még káplánként Bezdánban 
szolgált. A többséggel szemben ellenezte a Kulturbund megala
kítását. Nem a németek ellen volt kifogása, hiszen maga is leírja nem 
egy helyen, hogy ő németből lett magyarrá, hanem azt, amit már a 
hitleri hatalom kezdetén a Kulturbund képviselt. Nem kis tisztán
látás kellett akkor, hogy egy falusi pap ezt észrevegye, s nem kis 
erkölcsi tartás ahhoz, hogy a kor erőszakosan terjedő divatja ellenére

Bizonyos lehetett benne, nem merült még 1944 őszén feledésbe, 
hogy a magyar honvédséggel életveszélyes konfliktusba keveredett, 
alig néhány héttel az után, hogy 1941. húsvét hétfőjén megérkezett 
Csurogra. Följelentői között ott voltak azok a csurogi magyarok is, 
akik a királyi Jugoszláviában szintén áskálódtak ellene, akkor 
többek között azért, mert ő nem nézte jó szemmel, hogy magyar 
létükre a szerb radikális pártba iratkoztak.

Az volt a szokása, hogy amit nem tartott helyesnek, azt a temp
lomban kiprédikálta. Például a szentmiséről elkésőket a szószékről 
megintette. Volt hozzá erkölcsi tartása és ereje, hogy megtegye. Nem 
elhanyagolható jövedelméből ugyanis tetemes eszközökkel támo
gatta a helyi magyar szervezeteket; karácsonyra élelmet és ruhát 
osztogatott a szegény helybeli magyarok között. Olyan volt a 
faluban, mint az élő lelkiismeret. A gazdagokat például ostorozta 
szintén a szószékről a fukarságuk miatt. Mindenkit, aki menekült a 
gyerekvállalás elől, keményen megintette, hogy rosszul cselekszik, 
árt az isteni parancsnak és a nemzeti érdekeknek. Dörgedelmei miatt



sokakkal állt hadban, de igazának tudatában mindenkor vállalta a 
konfliktust. Talán a kor volt olyan, hogy végül is mártírrá kellett vál
nia.

A  M ÁRTÍR ELŐÉLETE

Egészen rövidre fogva ilyen volt a csurogi katolikus pap sorsa. 
Azóta háborús bűnösként tartják számon. Nyughelye ismeretlen.

Hámozzuk le a gyilkosok által szőtt történelmi leplet a történ
tekről, nézzük meg, kiről is állítják még ma is, hogy olyan súlyos 
bűnöket követett el, hogy pap létére, a hívei és a falu más nemze
tiségű lakossága előtt nyilvánosan ki kellett végezni. Tetemét el
rejtették, templomát lerombolták, híveit -  miután vagy félezret 
kivégeztek közülük -  örök időkre száműzték.14 És milyen volt az az 
említett hadbíróság?

Nem csupán a csurogi katolikus pap lakolt akkor tisztességes 
magatartása miatt. Szinte az egész bácskai Tisza mente, de egyéb 
bácskai magyar plébániák sok más papját is kivégezték. Erre a sorsra 
jutott a martonosi Wemer Mihály, Dupp Bálint szemináriumi 
évfolyamtársa, ilyenre a horgosi Virág Mihály, a tóthfalusi Szabó 
Dénes, a moholi Varga Lajos, a péterrévei dr. Takács Ferenc, az 
óbecsei Petrányi Ferenc, a csurogi Dupp Bálint, a mozsori Köves 
István, a sziváci Piánk Ferenc, eltűnt Zomborban egy református 
vendéglelkész, kivégezték a palánkai Weinert Imrét és Unterreiner 
Károlyt, valamint két újvidéki Ferenc-rendi szerzetest: Körösztös 
Krizosztóm rendházfönököt és Kovács Kristóf jászberényi születésű 
rendtársát. Ezek csak a bácskai magyar papok, s azoknak sem teljes 
a névsora. A németek javarészt később lakoltak, általában a gyűj
tőtáborokban.

Csurogon a magyarok számára a partizánok megérkezésének 
első napjától világossá vált, hogy azoknak lesz igazuk, akik véreng
zéstől tartottak. A kivégzések azzal kezdődtek, hogy lelövöldözték 
azt a merő véletlenségből ott tartózkodó leventecsapatot, amelynek 
a létszámát az emlékezők 25-50 főre teszik. És azzal végződtek, 
hogy a helyi hatalmat tartó szerbség kimondta: a magyaroknak a



saját érdekükben el kell hagyniuk Csurogot. Ezt úgy kell érteni, 
hogy nem tudnak velük együtt élni, tehát ha a magyarok élni akar
nak, akkor távozzanak. Ez az értelmezés mai napig is tartja magát. 
A csurogi, 1914-es születésű Mellár Lajos grafikus megírta emlék
iratait (Fórum Kiadó, 2000). Ennek a 117. oldalán olvasható: „A 
faluban kidobolták, hogy a csurogi magyaroknak saját érdekükben 
el kell hagyniuk a települést.”15 Egyértelmű: eldöntetett, hogy ha va
laki magyar létére ottmarad, az az életével fog fizetni. Ekkorra már 
kivégezték Dupp Bálintot, a papot, Füstös József bírót, Pogács Imre 
állatorvost és még néhány száz magyart. Teleki Júlia, a Keresem az 
apám sírját című könyv szerzője a Csurogon kivégzett magyarok 
közül 397-nek a nevét felkutatta. Ezután következett a kitelepítésről 
szóló, minden jogalapot nélkülöző rendelet, de amelyet elfogadott és 
a maga rendeleteként tett közzé a katonai közigazgatás. Jellemző, 
hogy a mindössze néhány napra rá történt zsablyai kitelepítésről, s a 
néhány hónappal később bekövetkezett mozsoriról már nem 
tájékoztatták a közvéleményt. A jogfosztottakat a németekkel együtt 
a Járekon létrehozott haláltáborba terelték. Teleki Júliának az ott 
meghalt csurogiak közül 41 személynek a nevét sikerült felkutatnia 
több-kevesebb pontossággal. A táborban ezenfelül elhunyt még 44 
csurogi gyermek, elsősorban újszülött. Azóta előkerült még öt 
személy adata, ez hozzávetőlegesen 527 csurogi magyar áldozatot 
tesz ki, vagyis az egykori Csurog magyar lakosságának körülbelül 
az ötödét. Szinte a teljes felnőtt korú, nemzőképes férfilakosságot.

Dupp Bálint inkább németnek mint magyarnak született 1883. 
február 11-én a Palánka melletti Bukinban. (Dunabökény, ma Mla- 
denovo.) A falu ha nem is volt tiszta német lakosú, a nagy többséget 
ők képezték. Az 1910-es népszámlálás szerint 3624 lakójából 2958 
volt német, mindössze 496 magyar, 41 szerb, 20 szlovák, 2 horvát és 
111 egyéb, akiknek többségét a sokácok képezték. A németség do
minanciája a kalocsai egyházi összeírás szerint 1944-ben így alakult: 
3625 fő az összlakosság, 3180 német, 225 magyar, 10 szláv, 4 zsidó, 
206 egyéb. Nem feltételezhető ennek alapján, hogy a falu lakossága 
valamiféle elmagyarosodási folyamatnak lett volna a részese, inkább 
az, hogy aki közéjük keveredett, az maga is elnémetesedett. A Dupp 
család nyilván nem volt tisztán sem magyar, sem német. Bálint édes



anyja, Feldtac Rozália, édesapja nevét Andrásként emlegetik a 
harmincas-negyvenes években keletkezett okmányok.

A szabadkai püspökség levéltárának adatai szerint életútja így 
alakult:

A gimnáziumot Szegeden, Szabadkán és Kalocsán végezte 1894 
és 1902 között. Nincsen külön megjegyezve, tehát a négy általánost 
szülőfalujában végezhette. A teológiát Kalocsán 1902 és 1906 kö
zött, ott szentelték föl 1906. június 29-én. Káplánkodott Nemesmili- 
ticsen (Srpski Miletić), Kerényben (Kljajićevo) Bácsordason 
(Karavukovo), Gádorban, Gákován (Gakovo), Bácsszentivánon 
(Prigrevica), azután plébániavezető volt ugyanott, majd ugyanaz 
Bezdánban, ahol átélte az impériumváltást, innen rövid időre hason
ló beosztásban Péterrévére (Bačko Petrovo Selo) került és végül 
1923. október 17-énplébánosi kinevezést kapott Csurogra. Itt érte az 
erőszakos halál, amiről a szabadkai egyházi nyilvántartóban ennyit 
őriznek: „Occasione perturbationum bellicarum vitám perdidit a. 
1944.” Vagyis: életét vesztette a háború zűrzavarában, 1944-ben.

Bizonyosra vehető, hogy édesanyja együtt érzett a magát német
ből lett magyarnak valló fiával, hiszen a plébánosi kinevezés meg
szerzése után nála telepedett le Csurogon, ő volt a házvezetőnője és 
a szakácsnője, két megfontolásból. így ugyanis az anyának is volt 
biztos megélhetése és tető a feje fölött, s a plébánosnak nem kellett 
külön gazdasszonyt és szakácsnőt tartania. A szakácsnőn megtakarí
tott pénzen a plébános rengeteg, magyar célú helyi ügyet tudott 
támogatni. Az édesanyja által nyújtott segítséget a fiú szerette volna 
kellő hálával viszonozni, ezért tette meg őt az 1933-ban kelt végren
deletében általános örökösévé. A végrendelet utal részben a plé
bános vagyoni helyzetére, de nem csupán arra, érdemes teljes egé
szében idézni.

„D. a j.  Kr!16
Végrendelkezés.
A teljes Szentháromság nevében a következőképen végren

delkezem:
Hogy ily gyenge plébánián megbírtam élni, édesanyámnak 

köszönhetem, ki 9 éve ingyen kiszolgál engem, ezért minden ingat



lan és ingó vagyonon! általános örökösévé őt teszem meg. Őt illeti 
Bukinban levő 3 darab földem, csurugi berendezésem, bútoraim, 
ruháim, az 50 000 Din. os biztosításom, akként, hogy ez összeg 
átvétele után köteles

10 000 D. azaz tízezer Dinárt Suboticára küldeni papnevelési 
célra,

10 000 D. azaz tízezer Dinárt Steylbe missiós célra, bennszülött 
papnevelésre,

10 000 d. azaz tízezer Dint. a bukini kath templomépítési alapra.
Csurugról való elmenetele előtt tehetségéhez képest adjon a csu

rugi szegényeknek és halálom után hamarosan szolgáltasson lelkem 
üdvösségéért egyszáz misét.

Csurug, 1933. XII. 14. Dupp Bálint plébános.
Dupp Bálint, csurugi plébános előttünk kijelentette, hogy ez irat 

az ő végrendeletét tartalmazza.
Csurug, 1933. XII. 15. Dobos János

Dukai Lajos”

Az 1944-es csurogi polgári áldozatok között szerepel egy Dukai 
Lajos, a katolikus harangozó. Nyilván ugyanaz a személy.17

Bukinban egyébként már akkor is volt, és ma is van katolikus 
templom, noha a hívek száma 2001-re majdnem nullára esett. A 
magyarok és a németek szinte nyomtalanul eltűntek onnan.

Dupp Bálint 1917 és 1922 között, tehát a tizennyolcas fordulat 
idején is Bezdánban szolgált. Erről így ír az 1941. június 5-én, a 
kalocsai Érseki Hatóságnak címzett önéletrajzi levelében:

, Amikor a szerbek bejöttek 1918-ban az akkori bezdáni jegyző: 
Kiss Gyula, a volt magyarországi jegyzőegyesület alelnökc összehí
vatta az úri kaszinó tagjait és kifejtette, hogy a szerbek nem fogják 
jó szemmel nézni, ha úri kaszinónk elnevezése: Magyar asztaltár
saság. Változtassuk: bezdáni kulturegyletté. Mindenki hallgat vagy 
helyesel. Én felszólaltam: ellenzem. A szerbeknek magyar időben 
volt maticájuk, szerb gimnáziumuk és tanítóképezdéjük, miért ne 
lehetne nekünk magyar asztaltársaságunk. Magukban sokan igazat 
adnak nekem, szavazáskor magam maradtam.” A bezdániaknak is, 
mint minden más falu egyesületei vezetőinek be kellett adniuk be



jegyzésre egyesületük okmányait az új hatóságnak. Dupp Bálint volt 
a bezdáni Katolikus Magyar Népkör elnöke. Ó ezen a néven kérte a 
bejegyzést, holott, mint megjegyzi, az urak a szerb nyelvű alapsza
bályokban az elnevezést szintén szerbre változtatták.

De nem csupán a magyarság megőrzésére ügyelt, hanem ellene 
tett minden olyasminek, ami szerinte sértő lehetett más nemze
tiségekre. Erre még a negyvenegy-negyvennégy közötti időszakban 
is vigyázott és emiatt keveredett nagy bajba. Bezdánban, abban az 
időben, szép számban éltek németek. (1941-ben 7000-re becsülték a 
helybeliek számát, köztük 440-re a németekét. -  A kalocsai egyházi 
levéltár adata.) Nem tudni, mikor történt az alábbi eset, de jellemző: 
„Az ottani németek később Kulturbundot akartak létesíteni, megbe
szélésükre meghívtak engem, kifejtettem előttük: Német őseink nem 
bírtak megélni őshazájukban, ezért jöttek Magyarországba és itt a 
legjobb földeket kapták, nemcsak megéltek, hanem meggazdagod
tak, minden hivatal nyitva állott előttük, példa Wekerle Sándor, aki 
sváb létére többször volt Magyarország miniszterelnöke18. A szerbek 
kisebbség. Hogy felülkerekedjenek, szükségük van a németek támo
gatására, ha evvel legyűrték a magyarokat, a németekre kerül sor. 
(...) Míg én Bezdánban voltam, Kulturbund nem alakult.” (A 
Kulturbund néven ismert német kisebbségi egyesületek hálózata a 
húszas évek legelején kezdett el alakulni a tájunkon.)

„Amikor 1923-ban Csurogot kértem, Budánovics, akkori apos
toli adminisztrátor lebeszélt: »Nem magának való, maga Újvidékre 
vagy Szabadkára való, nem Csurogra. Száz évvel előttük van, nem 
értik meg.« 17 évi tevékeny papi múlt volt mögöttem, mindenki cso
dálkozott, hogy e gyenge állomásra megyek, de a názáreti szegény 
Jézus lebegett szemem előtt és úgy gondoltam, mire idősebb leszek, 
majd kapok nagyobb statiót, pl. Péterrévét.”

Nem lehetett átlagos pap, mert távolabbi és magas körökben is 
volt ismeretsége, ami igazolja Budánovics véleményét, hogy száz 
évvel megelőzi a csurogi környezetet. Csurogra helyezése annál is



inkább fiircsállható, mert odahaza, sem a családon belül, sem a 
faluban nem tanulhatott meg szerbül, a német elemiben és a magyar 
gimnáziumban pedig nem is oktattak sem szerb, sem horvát nyelvet. 
Amikor elfoglalta a csurogi plébániát, akkor tisztában volt vele, 
hogy neki szerbül tudnia kell. Meg is tanult. A szerb pópával a 
kötelező egyházi érintkezéseken túl is tartott kapcsolatot, rendszere
sen találkoztak és a két egyházhoz tartozó hívek bizonyára elégedet
ten vették tudomásul, hogy papjaik ugyanolyan természetes kapcso
latban álbak egymással, mint maga a különböző vallási közös
séghez és különböző nemzethez tartozó lakosság is. Parasztok, 
iparosok, a művelt helybeliek a társadalmi érintkezések során ekko
riban már nem különültek el egymástól Csurogon, még ha mind
egyikük gondosan ápolta is a maga nemzettudatát. Sőt, az vált szo
kássá, hogy a szülők a gyermekeiket módszeresen küldték a más 
nemzetiségű családokhoz parasztkodni vagy szakmát tanulni, hogy 
így elsajátítsák egymás nyelvét és műveltségét. Dupp Bálint így 
maga mellé vette egyik unokaöccsét, Dupp Jakabot Bukinból, s a 
tőle vagy harminc évvel fiatalabb gyerekkel együtt tanult szerbül, 
mert úgy mérték fel, hogy a szerbek között élő plébánosnak és a 
német faluban élő unokaöcsnek is szüksége van a szerb nyelv 
ismeretére. A társadalmi kapcsolatokat azonban ő magasabb szinten 
is ápolta. Egyik életrajzi levelében megemlíti, hogy 1914-ben bi
zonyos Mosoni méltóságos úrral megismerkedett Wörishofenben19, 
aki beajánlotta az érsek -  nem említi, melyikről lehet szó -  
figyelmébe, s ennek köszönhetően az engedélyt adott neki, hogy 
Máriagyűdön, az érsek ezüstmiséjén, és az utána tartott szeretet-

Ha csakugyan az volt a szándéka, hogy az elhagyatott csurogi 
magyarokat sok-sok küzdelem árán majd felkarolja, hát nem csaló
dott elképzeléseiben, mert kemény, csakugyan küzdelmes szolgálat

Első és nem kis baja abból adódott, hogy a helybeli magyarok 
zöme nem akarta fizetni a párbért. Érthetőbben az egyházi adót. A 
csurogi magyarok ugyan nem voltak arról nevezetesek, hogy anya
gilag úgy általában jól álltak volna, sőt, inkább ennek az ellenkező
je mondható. Annak ellenére, hogy a magyarok a helyi lakosságnak



majdnem pontosan a harmadát tették ki, a község határában fekvő 
mintegy 22000 hold földből mindössze 1200 volt a tulajdonukban. 
Egy nem magyar -  lényegében úgy is mondhatjuk, szerb -  csurogi 
személy tulajdonában körülbelül 3,5 hold föld volt, egy magyaréban 
viszont mindössze fél. A magyarok voltak a helybeli földnélküliek, 
akik béreskedéssel, napszámoskodással, cselédeskedéssel keresték a 
kenyerüket, illetve szakmát tanultak. A négy helybeli gyárból és 
malomból egy volt magyar tulajdonban; a kereskedők száma 48 
volt, közülük 28 magyar; az iparosok száma pedig 151, s ebből 45 
volt magyar. A negyvennégyes razziára visszaemlékezők némelyike 
felidézte emlékezetében, hogy a szerb gazdák között akadt, aki azért 
ellenezte a magyarok kivégzését, mert akkor nem lesz, aki a földet 
műveli, illetve aki dolgozzon.20 A magyarok közül tehát azért nem 
fizették sokan a párbért, mert szegények voltak, gondolná ezeknek 
az adatoknak az ismerője. Dupp Bálint szerint másról is volt szó. A 
helybeli magyar gazdák közül némelyek nem is akartak fizetni. 
Maga Dupp plébános nem egy helyen felrója ezt nekik, s amilyen 
szókimondó, harcos természetű ember volt, feltételezhető, hogy erre 
vonatkozó véleményét a szentbeszédeiben is kifejtette, ami miatt 
ezek a gazdák haragosaivá váltak és ezért szervezkedtek folyton 
ellene. A párbér nem fizetése régi baj lehetett, aminek a gyökere 
esetleg mégiscsak visszanyúlt a csurogi magyarok szegény mi
voltáig, amikor még kevesebb volt a földjük, szolgálni jártak a török 
utáni telepítéskor nem kis birtokhoz juttatott szerb gazdákhoz. Az 
érsekség már maga is tudott erről, éppen ezért a csurogi katolikus 
pap megélhetését biztosítandó 34 hold földet -  papi szessziót -  
vásárolt a helyi plébániának. „Nemsokára, [állami rendeletre] be 
kellett vezetni a hitközségi adót. Ez ellenem zúdította a híveket. A 
szegények nem akarták belátni, hogy ez rájuk nézve jobb és 
általában méltányosabb. Ráhallgattak az uszító gazdákra és tömörül
tek ellenem az általuk alapított Népkörben. Hitközségi választá
sokon győztek. így folyt a harc néhány éven át, végül mégis ura let
tem a helyzetnek: 13 év óta biztos többségem volt.” -  írta 1941-ben 
az érseknek, amikor indokolta, miért szokott, többek között, kemény 
hangot használni a szentbeszédeiben. De hozzáfűzte azt is, amit az 
egyházi adó kötelezővé tétele után meghirdetett önérzetesen:



„Senkit végrehajtani nem fogok, ha ők ennyit áldozni nem tudnak a 
hitükért, majd áldozom én.” A rendkívül heves természetű, igazáért 
a végsőkig küzdeni tudó pap igazságérzetére utal ez, hogy a nem
fizetőkhöz nem küldött végrehajtót, amihez pedig joga lett volna.

Első évtizede a viaskodással telt el Csurogon, de amikor már a 
többsége megvolt, a kisebbségben maradottak továbbra is folyton 
áskálódtak ellene, és végül kemény visszacsapásra adott nekik al
kalmat a plébános keményhangú prédikációja a magyar honvédek 
bejövetele után. A szájhősök előbújtak és súlyos vádakkal, nem
zetárulással terhelve följelentették a honvédség helyileg illetékes 
legfőbb parancsnokánál, Platthy Pál tábornoknál, a Magyar Királyi 
13. Honvéd Gyalogdandár parancsnokánál, amiből ha országos 
botrány nem is támadt, de a csurogi plébánost meghurcolták miatta. 
Az általános magyar eufóriában a nyilvánosság nem foglalkozott 
vele, a korabeli jelentős délvidéki napilap, az Újvidéken megjelenő 
Reggeli Újság még csak egy nyúlfarknyi hírben sem említi. 
Feltehetőleg jól ismerte a papot is és feljelentőit is. Botrány pedig 
azért nem támadt, mert mind a tábornok, mind az egyházi főhatóság, 
elsősorban Zichy Gyula, kalocsai érsek úgy mérték fel, nincs szük
ség egy olyan papot bezáratni vagy akár csak elcsapatni, aki bő 
tizenhét éven keresztül példásan vezette a szerb többségű faluban a 
magyar plébániát, s akiről a széles itteni magyar nyilvánosság tudta, 
milyen fontos szerepet játszik a helyi magyarság életében.

A M AGYAR ÉLET SZERVEZŐJE

A plébános mindössze két éve volt a faluban, de máris feltá
masztotta a korábban már megalakított, de a Délvidék elcsatolása 
után elsorvasztott egyházi és világi magyar szervezeteket. Többek 
között az olvasókört, a katolikus legényegyletet, a keresztes egyletet. 
Újraindult a faluban a magyar polgári élet és a parasztság-napszá- 
mosság is szervezett magyar közéletet élhetett. S mivel a plébános 
volt a magyar élet gerjesztője, szinte minden tőle függött. Jó társra 
talált a Szenttamásról 1925-ben Csurogra áttelepült Dobos János
ban, aki már Szenttamáson bebizonyította, hogy tudja szervezni a



művelődési életet, Csurogon tulajdonképpen csak folytatta a 
munkáját. Méghozzá szép sikerrel. Az akkori csurogi magyar 
művelődési megmozdulásokban szinte mindenütt ott találhatjuk őt, 
háta mögött a plébánossal. 1936-ban színjátszó amatőrjei a Falu 
rosszával elnyerték a Reggeli Újság műkedvelő versenyének har
madik díját. „Nagy lendületet vett a kulturális élet Dupp Bálint 
plébánosnak Csurugra történt áthelyezésével is.” -  írja az akkori ma
gyarság amatőr művelődési életéről szóló legátfogóbb könyv, az 
1940-ben kiadott Bokréta. Jellemző, hogy a falu nevét nem volt 
szabad magyarul említeni, ezért írnak Csurog helyett Csurugot. A 
könyvben ilyen sorokat olvashatunk: „1935-ben megalakította a 
Keresztes Egyletet”, „Az egyesületnek [...] Budánovics Lajos 
püspök átengedte néhai Nagy Mátyás kanonokplébános szép házát. 
[...] A téli hónapok vasárnap délutánjain a tanultabb tagok 
felolvasást tartanak” stb. A rendelkezésre álló írásos emlékek nem 
utalnak arra, hogy ez az eleven magyar élet valamilyen konfliktusos 
helyzetet teremtett volna a többségi helyi lakossággal, vagy akár 
csak az igen erős befolyással rendelkező helyi szerb pópával. 
Mondhatni: mindenki élte a maga életét. A szerbek, fölényük tu
datában -  ami részint abból adódott, hogy ők voltak a falu gazdag
jai, részint pedig abból, hogy ők voltak az államalkotó polgárok - , a 
magyarok pedig kisebbségi sorsuk terheit viselve. Mert hát Csurog 
sem volt kivétel, ott is érvényben voltak mindazok a rendelkezések, 
amelyekkel az akkori állam a kisebbségeket sanyargatta, s aminek 
egyik legdurvább megnyilatkozásai közé tartozott, hogy a magyarok 
anyanyelvűket nem használhatták a hivatalokban. A csurogi ma
gyarok azonban olyan szerbek között éltek, akik bő másfél évszázad 
során megszokták, hogy más nemzetiségű és vallású népek is élnek 
a világon, nem úgy, mint az első világháború után betelepített dobro- 
voljacok. A csurogi szerbek között igen sokan tudtak magyarul, és a 
magyarok között igen sokan szerbül. Tisztelték egymás szokásait, 
sőt, hellyel-közzel tartották egymás vallási ünnepeit is.21 A faluban a 
konfliktusok inkább és sokkal gyakrabban a nemzeteken belüli cso
portok között támadtak, és nemigen nőttek ezek határain túl.

A plébános arról is ismert volt, hogy igen gyakran -  mondhatjuk, 
hogy rendszeresen -  adakozott és hitelezett a rászorulóknak vagy a



pillanatnyilag megszorultaknak, aminek az lett a következménye, 
hogy sokan tartoztak neki, és sokan nem tudták törleszteni 
adósságukat. Tehát sokan haragudtak rá. Megvádolták, hogy túl 
gazdag. S ezt a vádat akkor fogalmazták meg ellene, amikor a ma
gyar katonai hatóságoknál keveredett bajba. Két tanyája van, 
vádolták, amire ő azt válaszolta: „Egyik tanya tényleg az enyém, én 
saját zsebemből építettem a plébániai szesszióra hatósági kölcsön 
igénybevétele nélkül. Ilyet is csak én teszek. Felmondtam a biz
tosítási kötvényemet, vesztettem ezáltal 40%-ot. Mindenemet befek
tettem, hogy ha egyszer nem édesanyám lesz mindenes cselédem 
ingyen, hanem fizetett cselédséget kell tartanom, esetleg káplánt is, 
tudjak megélni 6000 dinár évi fizetésemmel.” A tanyát azzal a szán
dékkal építette, hogy a föld bérlője onnan gazdálkodhasson, fejőste
heneket tartva, a tej haszna mellett, a trágyával megnemesítik a 
földet és az „nem 7-8, hanem 14—16 métermázsát fog teremni”. A 
haladó gondolkodású gazdák eszejárása volt ez akkoriban. 
Természetbarát, mondanánk mai logikával. „17 év óta vagyok itt. 
Nem dohányzom, nem kártyázom, kaszinóba soha nem járok, nálam 
dínom-dánom nincs, csak itt-ott egy barátságos ebéd vagy vacsora. 
Elég kopottan járok, csakhogy fizetésemet vagy annak nagy részét 
szegény híveim felsegélyezésére fordíthassam. Ezt igazolja a 
következő eset. Nov.-ben a két gondnokkal kimentem a temetőbe. 
Erősen fújt a szél. Ok felgyűrték a prémes galléijukat, én nem, mert 
nekem ilyen nincs, nem is volt soha. Rind János gondnok erre azt 
mondja, miért nem veszek ily gallért, plébánost az megilleti. Erre 
Boldizsár gondnok azt mondja: akkor nem jut télikabát az iskolás 
fiúknak.”

HADBAN A M AGYAROKKAL

Csurog magyarjai ugyanolyan életet éltek, mint az akkori Jugo
szlávia bármely más faluéi. A negyvenes évek elején már a levegő
ben lógott a változás, a magyarokat egyre fűtötte a változás reménye, 
a távolabbra látók pedig egyre jobban féltek a változásokkal járó 
következményektől. Eléggé világos volt, hogy Európában és a világ



bán nem maradhat büntetlen az olyan politika, mint amilyennel 
Hitler hatalomra jutott, és amellyel irtani kívánta mindazon nem
zeteket -  az ő megfogalmazása szerint: fajokat - , amelyekről azt 
hitte és kürtölte, útjában állnak, vagy amelyek csakugyan útjába áll
tak éppen e politikájának meghirdetése után.

1941 márciusának végén a jugoszláv királyi kormány csatlako
zott a háromhatalmi egyezményhez. Emiatt, mire a csatlakozást 
aláíró kormányküldöttség visszaért Belgrádba, ott katonai puccsot 
szerveztek. Hitler terve veszélybe került. A másik nagy európai 
gonosz, a Szovjetuniót irányító Sztálin elleni villámháborúját veszé
lyeztetve látta, lerohanta tehát Jugoszláviát, a magyar honvédek 
bevonultak a bácskai és más, déli részekre is. Húsvét hétlőjén ér
keztek meg Csurogra, ahol a helybeli magyarok virággal és öröm
mámorban úszva várták őket, a szerbek pedig olyan lelkiállapotban, 
mint amilyenbe a magyarok kerültek 1918-ban, amikor a francia 
gyarmati hadsereg nyomában a szerb is, és ezzel a szerb hatalom is 
megérkezett. Csurogon a negyvenegyes rezsimváltás nem zajlott le 
vérontás nélkül. Hogy valójában mi történt, azt még ki kellene kutat
ni, mert ezt mindenki úgy mutatja be, ahogyan a maga érdeke kíván
ja. Tény, hogy vér folyt a magyar hadsereg megérkezésekor. A hon
védség talán fel is készült ilyesmire, ennek következtében állomáso
zott a községben a szokásosnál erősebb fegyveres egység. Mellár 
Lajos szóbeli közlése szerint néhai Füstös Miklós csurogi állator
vostól -  nem volt rokonságban a kivégzett Füstös József bíró csa
ládjával -  azt hallotta még akkoriban, hogy a szerb pópa kútjába 
provokatőrök dobtak fegyvert, s miután ezt megtalálták, a pópát

Május 11-én a Csurogon állomásozó honvéd tüzérosztag katonái 
számára szentmisét szolgáltatott a helybeli katolikus plébános, Dupp 
Bálint. Rá jellemző módon nem átlagos szentbeszédet intézett a 
jelenlevő tisztekhez, altisztekhez és közlegényekhez. Ő mindig 
konkrétan, az életből vett eseményekkel példálózott. Történt, hogy 
már a bevonulás napjaiban súlyos, magyar polgári személy és hon
védek közötti incidens zavarta meg a békésnek egyébként sem 
mondható hangulatot. Nem készült a háború után mértéktartó 
felmérés a bevonulás körülményeiről és arról, hány áldozat esett a



honvédség érkezésekor. Az 1946-ban Újvidéken kiadott Zločini oku- 
patora u Vojvidini 1941-1944 című kiadvány, amelynek ez kellett 
volna, hogy feladata legyen, lényegében egy uszító jellegű kiad
vánnyá silányult, nem tekinthetjük állításait mérvadónak. Még a 
jugoszláv kutatók sem szokták idézgetni. A 40. oldalán ezt írja: „A 
magyar megszálló csapatok 1941. április 13-án vonultak be Csu
rogra, ahol a falu magyar lakossága várta és üdvözölte őket, míg a 
szerb lakosság békésen és korrektül viselkedett. A béke azonban 
gyorsan felbomlott. Itt is lövöldözést rendeztek és a megszálló 
katonák a nemzetőrökkel együtt eszeveszetten lövöldöztek az 
utcákon. A lövöldözés után, amiről a fasiszták részéről azt állították, 
hogy a rejtőzködő hazafiak provokálták ki, házkutatásokat tartottak 
szerbek házainál és sok gyanúsítottat letartóztattak, némelyeket a 
házukban le is lőttek. A letartóztatottak majdnem mindegyikét a 
legkegyetlenebb módon kínozták, némelyeket annyira megverték, 
hogy a legkínzóbb fájdalmak közepette belehaltak. Csurogon a 
megszálló katonaság bevonulásakor negyven ártatlan áldozatot 
gyilkoltak meg.”22 Ugyanebben a könyvben a 275. oldalon név 
szerint felsorolják az áldozatokat, összesen 15 személyt. Semmi 
utalás arra, hogy a névsor hiányos. E helyen ez kevésbé lényeges, 
csupán arra mutat, hogy a háború végén hogyan viszonyultak az 
ügyhöz. Többek között e viszonyulásból adódik, hogy még ma sem 
tudjuk, miért is kellett meghalnia Dupp Bálint plébánosnak és oly 
sok más csuroginak. Magyarnak és nem magyarnak.

Bizonyos, hogy a bevonuláskor volt lövöldözés. Nyilván ez ren
dítette meg többek között a lelkiismeretes plébánost, és serkentette 
arra, hogy teljes figyelmével kísérje, mi is történik a faluban. Nem 
csupán az ő híveivel és nem csupán a magyarokkal. Ő egyébként 
törődött a két nép viszonyával korábban is. Erről ő maga így fogal
maz az érseknek írt, 1941. május 5-ei keltezésű levelében:, Amikor 
a Magyar Párt belátta, hogy Jugoszláviában nem működhet önállóan 
és szövetkezett a [szerb] Radikális Párttal, én Zsablyán a képviselő 
próta és a főbíró előtt kijelentettem: Kezünket és szavunkat odaad
juk, de gerincünket és magyarpártiságunkat fenntartjuk.” Egy másik, 
rá jellemző eset leírása ugyanebben a levélben: „1940. jan. hóban a 
csurogi tantestület Szent Száva tiszteletére ünnepélyt rendezett. A



magyar tagozat 4. o. tanítónője egy magyar kislányt le akart térdel- 
tetni, kezeit összetétetni Szent Száva előtt, és neki megköszönni, 
hogy minket ími-olvasni megtanított, mily »jadna« [nyomorult] 
szerencsétlenek lennének a gyerekek, ha ezt nem teszi Szent Száva. 
Két nappal az ünnepély előtt ezt megtudtam, írtam az igazgatónak: 
katolikusoknak ezt megtenni nem szabad, ez bűn, csak Róma által 
kanonizált szentek előtt tehetünk ilyet.”

Bizonyos, hogy ilyen tetteit megjegyezték nemcsak a magyarok, 
de megjegyezhettek róla mást is. „Kérem a híveket: Adjunk alázat
tal hálát Istennek, hogy váratlanul felszabadított minket: elvette 
Simovié és Gavrilo eszét23. Nem mi szabadítottuk fel magunkat. 
Miként Jézus apostolainak mutogatta magát feltámadása után, hogy 
örüljenek, nem Kaifásnak és Pilátusnak, hogy letörje őket, mi is 
csendesen örüljünk magunk között, ne éreztessük fölényünket a 
szerbekkel, ne gorombáskodjunk velük, még ha ők ezt meg is tették 
velünk. Mutassuk meg, hogy mi nem vagyunk vadak, balkániak, 
hanem európaiak, műveltek, igaz keresztények, akik követjük 
Krisztust, ki gyilkosainak megbocsátott, sőt értük is ontotta vérét.” -  
írta ugyanabban a levelében. Keserűen megjegyzi, hogy ilyen pré
dikációi miatt ellenségei „jugoszlovén”-nak gúnyolják, amióta a 
magyar honvédek bevonultak. Ellenségeinek a táborát 20-30 főre 
becsüli, akiket egy volt hitközségi elnök irányít, akinek az a sérelme, 
hogy a pap, néhány évvel korábban menesztette a hitközség éléről. 
„Első közöttük egy dúsgazdag, ki szegény kubikos volt és csak 
annak köszönheti vagyonát, hogy elődöm küldönce volt a becskere- 
ki áll. ispánhoz. A köztük folyó gazdasági üzletből neki is jutott. A 
hitközségi adó ügyében ő is fővezér volt dacára 20 évi templom- 
atyaságának és vagyona papi eredetének.” Nem tudni, mi történt a 
helyi katolikusok között, de egyik, szintén ekkori keltezésű és 
ugyancsak az érseki hatóságnak címzett levelében a plébános el
mond egy sajnálatos drámai történetet azzal összefüggésben, hogy 
ellenségei el akarják mozdítani állásából, ami egy plébános esetében 
csak igen ritkán és csak súlyos indokok miatt szokott megtörténni. 
„Imént járt nálam egy szerb asszony, dobrovoljác felesége, kérdezni, 
mi lesz velők? El kell-e menniök? E közben kijelentette, hogy szom
szédasszonya: Kovács Istvánné mondta: Úgy kell papunknak, miért



védte a szerbeket, ezt a nyelvet ki kell pusztítani. A szerb nő figyel
meztette, mennyi jót teszek én magyar híveimmel. Erre azt vála
szolta: Minek neki 2 szállása.” A továbbiakban elmondja a hatalom
váltás idejéből az esetet, amelyre fentebb utaltunk: „Megjegyzem 
még: Csurug volt az egyedüli község, mely 1918-ban elkergette 
papját, pedig az csak magyarul tudott, nem szidta őket, hisz prédi
kálni nem tudván, ritkán hallatta szavát. És most újra Csurog az 
egyedüli, aki elűzi lelkipásztorát. Éppen írásom elején említett 
Kovács István csinos lőtt be akkor is elődöm ablakán.” Nem tudni 
ma már, mit jelent ez az ablakon való belövés és mit a csinos jelző. 
Az idézetekből azonban megérteni, hogy Dupp plébános olyan vi
szonyban állt a szerbekkel, hogy egy szerb asszony hozzá fordult 
panasszal, s neki volt bátorsága fogadni őt abban az időben, amikor 
a forrófejű magyarok őt, magát is elmarasztalták emiatt. Megtudjuk 
azt is, hogy a honvédség bevonultán és az anyaországhoz vissza
kerülésen fellelkesült magyarokat mérsékletre inti! Nem csupán a 
papok, a délvidékiek között, úgy általában is igen ritkán tapasztalt 
bölcsesség érezhető e mögött. Egy újabb idézetből az is kiderül, 
hogy a magyar hatóság és honvédség védelme alatt annyira hőskö
dők milyen meghunyászkodva viselkedtek a negyvenegyes fordulat 
előtti napokban. „Amikor a honvédség bejövetele előtt a volt dobro- 
voljácok akarták a polgárőrséget megalakítani, a magyarok féltek, 
de csak egy mert bemenni a községházába és kimondani: ezeknek 
eleget volt fegyver a kezükben, legyen most már egyszer a mienk
ben. E bátor magyar nem Farkas Pál volt, hanem Dupp Bálint. Ők 
otthon lapultak akkor, csak most, mikor tiszta a táj, biztos az irha, 
mernek előállni szittyamagyarságukkal.”

Ilyen körülmények között, ilyen hangulatban hangzott el a kato
namisén a szentbeszéd, amely miatt egyes emlékezők szerint az 
egyik tiszt a szószékről beszélő papot azon nyomban le akarta lőni, 
mások arra emlékeznek, hogy kifejtett gondolatai miatt hadbíróság 
elé állította a honvédség. Történt-e fenyegetés a templomban, a ren
delkezésre álló okmányok nem tesznek róla említést. A 13. gyalogos 
dandár parancsnokságának tábori bírósága az ügyben hozott hatá
rozatában annyit említ, hogy: „A templomban jelen volt tiszti és 
altiszti karban e beszéd alatt mozgolódás történt, a legénység közül



is egyesek ki akartak menni a templomból, Szoboszlai János 
fotűzmester pedig a beszédről feljegyzéseket készített.” A tisztek e 
feljegyzés alapján tették meg a följelentést. Ugyanakkor a plébános 
falubeli magyar ellenfelei, élükön a menesztett Farkas Pál hitközsé
gi elnökkel komoly szervezkedésbe kezdtek, hogy megbosszulják a 
sérelmet. A hadbírói okmány az alábbiakat tartalmazza erről, ^ m i 
dőn a tü[zér] tisztikar készülő följelentéséről Csurog község magyar 
lakosai tudomást szereztek, Farkas Pál volt egyházi gondnok 
vezetésével küldöttségben kérték a tü. osztály p[arancsnok]ság-ot, 
hogy a feljelentéshez ők is hozzá járulhassanak, mert gyanúsítottal, 
mint papjukkal soha nem voltak megelégedve, beszédei bennük 
sokszor megbotránkozást váltottak ki, de most, hogy az őket fel
szabadító honvédséget támadta meg beszédében, nem tűrhetik 
tovább. Ezek után a parancsnokság utasítására a feljelentéstől füg
getlenül egy zsablyai járási katonai parancsnoksághoz címzett ívet 
fektettek tel, melyet először a polgári küldöttség, majd ezek híresz
telésére a falu lakosai közül 279-en aláírták és kérték a járási kato
nai parancsnokságtól gyanúsított elmozdítását. Megemlítették még e 
beadványukban azt is, hogy gyanúsított jugoszláv élharcos volt és a 
templomban lelki vigasztalást akarnak nyerni, nem pedig megbot
ránkozást.”

A bűnvádi följelentés tehát valóban megtörtént, és a katonai 
ügyészi vizsgálat is. Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek egyházi szem
pontból is mérlegelte a helyzetet a kezdeti fölhevülés, a Dupp elleni 
heves támadások, a helybeli ellenségei által készült, sok aláírással 
ellátott beadvány nyomására, amely a plébános elkeigetését köve
telte. Mi másra hivatkozhattak támadói, mint amire abban az időben 
kellett, ha valaki a magyar honvédek előtt valakit be akart feketíteni: 
szerbnek, jugoszláv élharcosnak minősítették ellenfelüket. Azt a 
Dupp Bálintot, aki mindig a magyarok, a magyarság, a szegény ele
sett magyarok érdekében buzgólkodott. Védekezhetett azután a 
bevádolt, mire tisztára mosta magát. Mit tudtak a följelentő tisztek 
Dupp addigi kínos küzdelméről, áldozatkészségéről. Nekik csupán 
az volt a fontos, hogy ezt a kellemetlenkedő papot, aki az orruk alá 
dörgölte hibáikat, lehetetlenné tegyék. Elég hosszú keresztutat kel
lett a plébánosnak végigjárnia, míg végül az érzelmek valamelyest



lecsillapodtak. Dupp Bálint védekező leveleinek beért a hatása és az 
érsek a javára döntött, Dupp Bálint a helyén maradt. Szerencsét
lenségére, mert ha elhelyezik onnan, talán boldogabb véget ér, nem 
lesz belőle magyar és katolikus papmártír.

A magyar hatóságok előtt tehát a szentbeszéd miatt vonták 
felelősségre. Dupp Bálint a maga által leírt szentbeszédének a tartal
ma lényegében egybevág a följelentéssel, az előbbi azonban rész
letesebb, ezért ezt idézzük. Talán ebből lehet ma a rendelkezésre álló 
dokumentumok közül a legpontosabban meghatározni a plébános 
egész lelkivilágát, világnézetét, papi magatartásának indítékait. És 
azt, hogy csakugyan paphoz méltón gondolkodott. Minden oka 
megvolt rá, hogy gátlás nélkül kifejtse nézeteit, hiszen akkora bajban 
volt, mint még soha életében, és rajta csak a teljes őszinteség segít
hetett. Egész életének, papi tevékenységének a tisztessége forgott 
kockán, sőt, talán nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy az élete is. Ezt 
a vészt azonban valamiképpen kivédte. A következő keserű poharat 
azonban, amelyet a felszabadító partizánok nyújtottak feléje, már 
fenékig kellett innia.

íme tehát a prédikáció némileg lekurtított szövege, amelyet gróf 
Zichy Gyula érsek kérésére küldött Kalocsára.

„Vitéz honvédek! Kedves hívek! Magyar testvérek!” hangzik a 
megszólítás. Azzal példálózva folytatja a szabályosan -  bevezetőre, 
három tételre és a befejezésre -  tagolt beszédének kezdetét, hogy a 
magyar természet szilaj, olyan, mint a vadrózsa, amit nemes szem
mel kell szelídíteni, vagy mint a vadszőlő, amely ellenáll a filoxérá- 
nak, de csak nemesítve terem. Ezután rátér a lényeg tételeire.

„NEM LENNE ZRÍNYINK, FRANGEPÁNUNK, 
HUNYADINK, DAMJANICHUNK, PETŐFINK”

„1. Húsvét hétfőjén hosszú esztendők után először tűzhettünk 
magyar nemzetiszín szalagot mellünkre, hozhattunk nemzetiszínű 
lobogót a templomba. Boldogságban úszott szívünk. Kijelentettem: 
A magyar trikolor a legszebb a világon, de csak addig, amíg tiszta. 
Kértem híveimet, ne mocskoljuk be. És mégis megtörtént. Egy



legény hívem nem törődve figyelmeztetésemmel, sem a statárium
mal, kilenc órai zárórával, tíz körül kopogtat a bezárt korcsma ajta
ján, de mert nem nyitnak, betöri az ajtót, vele két katona, nekiesnek 
a bornak, teleisszák magukat és szóváltás közben a két honvéd 
vadállati kegyetlenséggel, tizennyolc késszúrással megölte a 
magáról megfeledkezett legényt. Ezzel folt ejtődött a magyar 
trikolóron. Szégyenpír futotta el arcunkat arra, hogy azok, akik fel
szabadítani jöttek minket, magyar vért csapoltak, pedig Széchenyi, a 
legnagyobb magyar mondotta: oly kevesen vagyunk, hogy még a 
rablógyilkosnak is meg kellene bocsátani. Pirulva gondoltunk a 
község nyolcezer szerbjének kárörömére: Ez az az európai kultúra, 
amit ti hoztok az általunk balkanizált volt magyar területre? [...] íme 
világos, hogy katonának és civilnek szüksége van arra, hogy a papot 
meghallgassa, ki Krisztus szelíd és alázatos igéit hirdeti neki. [...]

II. Mostanában nagy államok létesülnek: olasz, német, orosz, 
mellettük a kis államok léte bizonytalan. Magyarország most tizen- 
négymillió lakost számlál. Ebből csak körülbelül nyolcmillió a ma
gyar, hatmillió idegen ajkú. Most van két nagy barátunk: az olasz és 
a német. A történelem viharai között azonban fordulhat a kerék úgy 
is, hogy nem lesznek barátaink. Hogyan álljuk meg akkor a helyün
ket? Ezért szükséges, hogy a nyolcmillió magyarból legyen 16-18 
millió. Akkor bátrabban szembe lehet nézni a viharoknak. Ebből lát
szik, hogy bűnt követ el nemcsak a teremtő Úristen, hanem a saját 
faja, saját nemzete ellen, aki nem fogadja el azokat, kiket Isten a 
magyar faj gyarapítására és a magyar ezeréves tölgy erősítésére küld 
neki. Az ilyen házastársak hasonlók a szúhoz, a féreghez, melyek az 
ezeréves töizset gyengítik. Fájó szívvel hallgattuk az Erdély visz- 
szacsatolásakor megvont határ hírét, bántott minden igaz magyart, 
hogy csak ilyen határt szabtak. Azonban gondolkozzunk, mi az oka? 
A magyar családokban van 1-2 gyerek, a románban 8-10-12. így 
nem csoda, ha akkor, mikor békés úton vontak határt a népsza
porodás elvének szemmeltartásával, más határt nem vonhattak. 
Minden magyar házaspár tartsa ezért keresztény és hazafias magyar 
kötelességének elfogadni azokat, kiket Isten küld a magyar faj 
gyarapítására és az ezeréves törzs megerősítésére.

III. Mi legyen a hatmillió idegenajkú magyar honpolgárral? 
Amióta jelentettem híveimnek, jönnek véreink a mi felszabadítá



sunkra, ezeréves hazánkhoz való visszacsatolásra, kértem őket: 
adjunk ezért alázattal hálát Istennek, ne legyünk kevélyek, hisz nem 
mi szabadítottuk fel magunkat, hanem a honvédek és még inkább az 
országok sorsát intéző Úristen. Ne gorombáskodjunk a szerbekkel. 
Elég fáj nekik, hogy alulra kerültek. Vannak bizonyára híveim, kik 
szót fogadnak, de sajnos van elég, ki nem fogad szót. Egy polgár
asszony honvéd előtt kiabálta az utcán: nem kell egy vadrácot se’ 
betenni a községházába. Nem is teszünk, de néhány nélkülözhe
tetlen, mivel nincs hozzáértő magyar. Másik esetet saját szememmel 
láttam. Két csurogi polgárőr bevezet egy csetniket a községházára, 
átadja a századosnak a csetniket ezzel: elhoztuk, kikészítve a fog
lyot. A százados azon este mondta, mit mondott az őröknek: behozni 
a foglyot kötelességtek volt, de kikészíteni nincs jogotok, ez az én 
dolgom, ha szükségesnek látom. Puskatusozták, hiába rimánkodott. 
így nem szabad bánni idegenajkúakkal. Nekünk hozzánk kell édes
getni őket barátságos viselkedéssel, hogyha egyszer bajba jut a haza, 
a magyar haza, ezek velünk, mint jó barát harcoljanak, nem pedig, 
mint ellenség ellenünk küzdjenek... Egy úri társaságban előkerült a 
kérdés. Egy tiszt kijelentette, hogy ha tőle függne, ő minden idegen
ajkút léggömbbe tenne és kiszállítaná az országból. Ha elődeink így 
gondolkodtak volna, nem lenne Zrínyink, Frangepánunk, Hunyadi 
Jánosunk, Damjanichunk és Petőfi Sándorunk, kik nem magyar ere
detük dacára a legszebb lapokat írták a történelembe és a legna
gyobb dicsőséget szerezték hazánknak. Egy német községben nem
rég egy altiszt bement egy vendéglőbe, evett-ivott, azután gőgösen 
azt mondta: Isten fizesse! Ugyané községben egy másik altiszt 
elment egy boltba, a boltosné volt bent, kér elemet a lámpájába, az 
asszony mondja: nincs, erre az altiszt pisztolyt szegez a nőre, és azt 
mondja: ha nekem kell, akkor annak meg kell lenni. Ily két eset ele
gendő egy falu elvadítására, nem megnyerésére. Ez Bukinban tör
tént, saját szülőfalumban, ezért is bánt annyira, én magyarrá lettem, 
szeretném, hogy falubelijeim legalább együttéreznének a magyarral, 
mikor nagy községekben: Ein Führer ein Reich-t [Egy a vezér, egy 
a birodalom. A hitleristák jelmondata.] kiabál a németség. [...]

Ne gorombáskodjunk az idegenajkúakkal, és ne csúfoljuk őket, 
akkor, ha bajban leszünk, majd velünk tartanak, nem ellenünk. 

[...]”



A szentbeszéd szövegét Szenttamáson rekonstruálta. Egyik, 
Platthy tábornokhoz írt, július 7-ei keltezésű leveléből tudjuk, hogy 
a feljelentés után nem sokkal letartóztatták, Csurogról „három 
községen át való csendőri kísérettel és tömlöcbezárással és 4 heti 
kényszerű távoliét alatt”, mint maga fogalmaz: többet bűnhődött, 
mint vétett bárki ellen. Valószínű, hogy a három falu alatt az értendő, 
hogy Csurogról Földváron át Becsére vitték a csendőrök. Világ szé
gyenére! A felszabadító honvédeket váró, áldozatkész magyar pa
pot! Nagy visszhangot kelthetett az eljárás és az egész ügy. A „négy
heti kényszerű távoliét” alatt tartózkodhatott Szenttamáson, ahonnan 
a feljelentés után az érseki és a tábornoki felszólításokra leveleiben 
válaszolgatott. Június 14-én, tehát jó egy hónappal a szentbeszéd 
elhangzása után Platthy tábornok az alábbi levelet küldte a kalocsai

Áthatva Nagyméítóságod személye iránti mély tisztelettől és 
bizalomtól, kérem Nagyméltóságodat, az alábbi indokaimat bölcs 
megfontolás tárgyává téve Dupp Bálint csurogi r. kath. plébánost 
jelenlegi állomás helyéről áthelyezni szíveskedjék.

Fent nevezett plébános úr egy vasárnapi szent misén elmondott 
prédikációja oly kitételeket tartalmazott, melyek következtében ille
tékes parancsnoki jogkörömből kifolyólag vele szemben hadbírói

Személyével szemben úgy az eljárás alatt, mint a meghozott 
határozatomnál a r. kath. lelkészi testület tekintélyének messze menő

Véghatározatomat a szabadkai püspöki helynök Ún-al lefolyta
tott előzetes megbeszélés nyomán abban a biztos tudatban hoztam, 
hogy nevezett lelkész úr Csurogra már vissza sem megy és ott

A csurogi állomásparancsnok f. hó 11-én ide befutott jelen
téséből meglepődve állapítottam meg, hogy a fenti megállapodásnak 
az ellenkezője történt, Dupp Bálint plébános úr Csurogon van előző



Tábori posta 23/1, 1941. évi június hó 14-én. Készséges igaz

Időközben az aláírásgyűjtéssel alaposan felkeverték a már 
amúgy is zavaros ügyet a plébános csurogi ellenfelei. Az elmoz
dítását követelő levél érdemi részére ő maga válaszolt, nyilván átlát
ta, hogy annak megfogalmazásában a honvédek is segítettek, ami az 
okmány tartalmából eléggé világosan ki is tűnik, hiszen azt 
olvashatjuk benne, hogy utasították ilyesmire a hozzájuk forduló

Támogatói sem voltak azonban tétlenek. íme rá a bizonyíték. (A

Először is ki kell, hogy jelentsem, hogy e sorok megírására senki 
engem fel nem kért! És senkivel erről semmit előbb nem beszéltem.

Erre csak az igazságérzetem, és szívem parancsa kényszerített! 
Kegyelmes Uram! Én itt fényképemmel bizonyítom, mint volt 
frontharcos katona. És szívemre tett kézzel esküszöm! Hogy Dupp 
Bálint plébános urunk, nagyobb magyar, és többet tett a magyar
ságért, mint mindazok, együttvéve, akik ellene a kampányt vezették, 
és alá írták!!! Én, mint a Magyar párt II. titkára és megszervezője, 
amikor plébános úrral együtt küzdöttünk az élen a magyarság fenn
maradásáért ezek az emberek mind behúzódtak a szerb pártok védő 
szárnyai alá! Szomorú gyászmagyarok ezek! És most előbujtak a 
lyukaikból a gazdagjai soha magyar czélra nem adtak semmit. A 
szegényebbjei pedig Oroszországot váró kommunisták! Dupp 
Bálint, ez a szegény igazságtalanul meghurcolt 100% magyar pap 
nem megdorgálást, vagy büntetést, hanem előléptetést érdemel! 
Végül is Kegyelmes Uramnak maradok alázatos szolgája és híve, 
kérve Istent tartsa meg Kegyelmességedet épségben, és egészségben

Melléklet 1. drb fénykép.” Hatala Károly



A képen Hatala Károly látszik, mellén legalább három, nyilván 
első világháborús kitüntetéssel. A falu ismert és tekintélyes polgára 
volt. Már az első Jugoszlávia idején cukoigyári megbízott, vagy 
ahogyan a magyar parasztok mondták: répakirály. Valószínű, hogy 
neki is volt érzéke a nemzeti tolerancia iránt, hiszen gyermektelen 
házasságban hűen kitartott bunyevác felesége, Nemcsevity Angéla

Kitört tehát a botrány. Az általános magyar felszabadulási öröm
mámorban nem sokan hallottak róla, de a honvédség itteni egy
ségeinek parancsnoka, és a kalocsai érsek kénytelen személyesen 
foglalkozni az üggyel. A m. kir. 13. gyalogdandár parancsnoksága 
tábori bírósága h. 37/41 27. szám alatt már május 27-i keltezéssel 
meghozza a Dupp Bálint számára kedvező határozatot, az áthe
lyezésére és a valamilyen módon történő egyházi megbüntetése 
vagy megrovására irányuló erőlködés azonban még sokáig keseríti 
az életét. Az érsek folyton arra ösztökéli, hogy személyesen keresse 
fel a tábornokot, ő többször el is utazik emiatt Becsére, ahol a tábor
nok ideiglenesen felverte tanyáját, de sohasem tudja elérni.

Érdemes foglalkozni a hadbíró döntésével és a döntés indoklásá
val, amellyel ugyan nem menti fel, de nem is minősíti vétkesnek,

A feljelentők a szentbeszédben elhangzottakat a honvédség elleni 
izgatásnak és nemzetgyalázásnak minősítették. Az ügyben kihall
gatták a gyanúsítotton kívül a feljelentő tiszteket és altiszteket, 
valamint a csurogiak közül Berecz Józsefet, Varga Ferencet, Farkas 
Pált, Krémer Andrást, Sóti Jánost, Ürmös Istvánt és Prágai Jánost. A 
hadbíró a szentbeszédben elhangzottakat megerősíti, sőt egy körül
ménnyel meg is toldja az eddig ismerteket, megállapítván, hogy mi 
hangzott még el a beszédben: „felemlítette végül, hogy a magyar 
honvédség által összefogott és csetnik-gyanús voltuk miatt bezárt 
szerbek közül több ártatlan is van és midőn érdekükben fölemelte a 
szavát, eljárását a faluban sokan magyartalanságnak minősítették”. 
A vizsgálat során kihallgatott plébános sok viselt dolgáról beszélt a 
katonai ügyésznek. Például azt is elmondta, hogy ő mindig igen 
keményen szokta ostorozni híveit, amit azoknak egy része rosszin
dulatúan értelmezett, pedig az ő szándéka, magyar beállítottsága



mindenkor kifejezésre jutott, még a jugoszláv időkben is. „Ma
gyarságának bizonyítására számos példa közül azt is felhozta, hogy 
ez év március 16-án, még a szerb uralom alatt a szószékről a Talpra 
magyart is elszavalta, akkor, amidőn a közeli felszabadulásról még 
álmodni sem mertek.” Le kell szögezni, nem kis bátorság kellett 
ehhez. Jellemző a hadbírói döntés indoklásából az egyik tiszt 
véleménye. Csengeri Sombori István zászlós „többek között azt val
lotta, hogy ha ezt a szentbeszédet a budapesti belvárosi plébánia
templomban Bangha24 páter mondotta volna el, beszédéről másnap 
az újságok hasábos cikkeket közölnek, hogy milyen jó beszéd volt”. 
A helybeliek között is akadt azonban, aki tisztában volt a pap igazá
val, erről a vizsgálati eljárás során ki is fejtették véleményüket. 
„Varga Ferenc és Berecz József csurogi lakos tanúk azt vallották, 
hogy gyanúsított, bár hívei ostorozásában soha sem válogatta a kife
jezéseit, mindenkor a legjobb magyar volt, a csurogi Közművelődési 
Egyesületet is ő alapította, fizetését a magyar szegény családok 
segélyezésére fordította és szerintük valóságos második Széchenyi 
István volt, akire a megostorozottak haragszanak.” A hadbírói dön
tés indoklásának a legfontosabb része így hangzik: „Mert sem a 
jelenlevő tiszti karban, avagy a legénységben, önmaga, vagy általá
ban a magyar fegyveres erő intézménye ellen e sajnálatos igaz 
tényekkel gyűlöletet ébreszteni, vagy saját maga ellen izgatni nem 
lehet, legfeljebb a honvédség egyes egyénei, vagy csoportjai elleni 
hátrányos megítélést kiváltani.” A hadbíró csupán annyit ró fel a 
beszéd miatt, hogy azt nem katonák és civilek előtt kellett volna 
elmondani, legfeljebb zártkörű megbeszélésen szóvá tenni.

Zichy Gyula érsek egy június 14-ei keltezésű táviratban a plé
bánost maga elé rendelte, de ugyanebben a táviratban a tábornoknak 
is megköszönte, hogy az ügyet tapintatosan kezelte, ami alatt nyil
ván az értendő, hogy nem tárta a nyilvánosság elé. Már látszott, 
hogy a pap helyesen cselekedett, a tábornoknak nem kellett volna 
büntetést sürgetnie. Lassan el is feküdt az ügy, nem valósult meg a 
plébános ellenségeinek szándéka, hogy csúfosan, éppen a magyar



A negyvenkettes razzia idején tanúsított magatartásáról éppen 
úgy nem áll rendelkezésre dokumentum, mint a kivégzéséről. A már 
említett, az 1946-ban második kiadásában megjelent hivatalos kiad
vány, amelyet a háborús bűnösök azonosítására kinevezett tar
tományi bizottság szerkesztőbizottsága jegyzett, bevezetőjét a 
bizottság alelnöke, Petar Mijačević írta, meg sem említi Dupp Bálint 
nevét a felsorolt 344 bácskai és baranyai, háborús bűnösnek mi
nősített személy között. A minősítőket minősíti, hogy a jegyzékben 
nincsen ott más kivégzett pap neve sem, pedig likvidáltak vagy

Mellár Lajos szóbeli közlése (2001. március 20.): Füstös József 
bíró felesége neki apai nagynénje volt, tőle hallotta, hogy a csurogi 
szerbek azt akarták 1944-ben, hogy minden számlát kiegyenlít
senek, azért kellett meghalnia a csurogi magyar papnak. A magyar 
hatóságok ugyanis 1941-ben kivégezték a helybeli szerb pópát. 
Füstösnét a helybeli szerbek is respektálták, baráti hangon szoktak 
vele beszélgetni, és beszélgetés során hallott a helybeli szerbek ilyen

A partizánok érkezésekor Dupp Bálint Csurogon, a helyén 
maradt. Úgy gondolta, nincs mitől tartania, vagy ha igen, a hívei 
között a helye. A partizánok maguk elé citálták és elrendelték neki, 
hogy naponta jelentkezzen a hatóságnál, egyes adatok szerint napon
ta kétszer is. Ezt ő rendszeresen végezte is. Ifjú Füstös József, a 
Magyar Szó későbbi újságírója, Mellár közeli rokona, a Dupp 
Bálinttal kivégzett, szintén Füstös József nevű bíró fia nyomozott az 
édesapja, a plébános és Pogács állatorvos kivégzése ügyében. A te
merini határban egy tanyán élt a bíró lánya, Zsúnyiné Füstös 
Mariska. A padlásukon rejtőzködött az újvidéki Lázié festőnek 
baloldali beállítottságú lánya. Jóllehet nem biztos, hogy erről tudott 
a bíró, ám mégis utal ez a körülmény a Füstös családban uralkodó 
magatartásra. Annál is inkább, mert ifjabbik Füstös Józsefet náci- és 
Hitler-ellenes magatartása miatt a németek Dachauba vitték, onnan 
már csak negyvenötben, a tábor felmentése után szabadult, amikor
ra apját a csurogiak kivégezték. Ő nyomozta ki, hogy Dupp Bálintot,



Füstös József bírót és Pogács Imre állatorvost a partizánok csak
ugyan letartóztatták, Újvidékre vitték és ott haditörvényszék elé állí
tották. Az ifjabbik Füstös megkísérelte megszerezni a per okmá
nyait, de pártutasításra el kellett ettől állnia. Ő akkoriban bizalmas 
információkhoz is juthatott, mert mint Dachaut megjárt személy 
bátran bekopogtathatott a felsőbb parancsnokok ajtaján is. Szóbeli
leg közölték vele, hogy ebben az ügyben tovább ne turkáljon. Annyit 
sikerült kikutatnia, hogy a három személy mindegyikére börtönbün
tetést szabott ki az újvidéki hadbíróság, nem sikerült azonban meg
tudnia, kire mennyit, de a hármuk közül egy valaki hét év börtönt 
kapott, a másik kettő ennél kevesebbet. Ennek az ítéletnek a bir
tokában szállították a három személyt vissza Csurogra, hogy az íté
letet ott fölolvassák és lenyugtassák a vérengzéstől addigra már 
elkábult helybelieket. Az ítélet felolvasása azonban nem hogy 
lenyugtatta volna a vérszomjasakat, hanem inkább felingerelte őket, 
mert mindenképpen halált követeltek, s ekkor történt az, hogy 
kimondták: ők népítéletet tartanak, az első fokú ítéletet felülbírálják 
és meghozzák a megfellebbezhetetlen döntést. Mindhárom személyt 
halálra ítélik, s ítéletüket nyomban végre is hajtják. És meg is tet
ték.25 Mellár Lajos közölte, ő a családi értesülésekből tudja, hogy a 
bosszúra szomjas csurogi szerbek azon tanakodtak, hogy a Füstös 
család melyik tagját kell kivégezni, hogy érvényesüljön a szemet- 
szemért elve. Az ifjabbik József nem jöhetett számításba, hiszen 
nem is volt odahaza, s különben is egy, Dachaut megjárt rabot nem 
szabad kivégezni. (Egyébként ilyesmi is előfordult a kommunizmus 
sötét éveiben.) A Füstös család feje, vagy pedig a másik fiú, István 
közül választhattak. Végül az apa mellett döntöttek, a fiú nyolc év 
börtönnel megúszta.

Mellár közölte azt is, hogy a negyvenkettes razzia előtt a Bánát
ból a bácskai oldalra átszivárgó szerb fegyveresek elsősorban a ta
nyákon, de a faluban is sarcot szedtek a polgári lakosságtól. Főleg 
élelmet. Lajstromozták, kitől mit és mennyit kaptak. Amikor 1942 
januárja előtti napokban véresre fordult a szerbség és a magyar 
hatóság közötti leszámolás, az előbbinek a birtokába került a támo
gatókról készített lista és a razzia azzal kezdődött, hogy ezeket 
szedték össze.



„Édesanyám, Dobosiné Halápi Mária (Temerin, 1892.) mosónő 
és takarítónő volt a csurogi parókián Dupp plébános úr mellett. A 
mindenes a plébános úr édesanyja, Mária volt, akit csak Maris néni 
néven emlegettünk és szólítottunk. Apám, Dobosi Pál pedig iskola
szolga volt a magyar iskolában. A családunk nem a plébánián élt, 
hanem a saját házunkban. Negyvennégy nyarán mi elmenekültünk 
Csurogról. A bátyám levente volt, ő elkerült Ausztriába, onnan to
vább, soha vissza sem tért, mi pedig Szilágyira, édesanyám test- 
véménjéhez állítottunk be. December végén azonban visszatértünk 
a faluba. Erre jól emlékszem, már nyolcéves voltam. Teherva
gonban érkeztünk a faluba, annak ellenére, hogy teljesen körül volt 
zárva fegyveresekkel. Akadálytalanul bejuthattunk az állomásra, de 
nem mehettünk haza, hanem az állomásról a községházára. Édes
anyám az éjszakát és a másnap délelőttöt is a községházán töltötte, 
csak dél felé ért haza. Azt mondta, hogy szörnyű, ami ott van. Sokat 
látott, de akkor nem nagyon mesélt róla, hanem csak később. Azért 
engedték csak haza, mert megismerte egy szerb ember, akit édes
apám korábban megmentett, amikor a szerbek elleni razzia volt. Ezt 
az embert kocsin vitték akkor, nem tudom már milyen körülmények 
között, és hogyan, csak azt tudom, hogy ő a kocsiról lemászott, le
csúszott vagy megszökött és mihozzánk menekült be. Megviselt 
állapotban volt, piszkos, az is lehet, hogy talán hullákat szállító 
szekérről került le. Apám segített neki, hogy rendbe tegye magát és 
ő elmenekült. Ez az ember a községházán megismerte anyámat és 
hazaküldte. Anyámmal mi ketten voltunk így a házban, mert apám 
kényszermunkán volt, kukoricát kellett törnie a szerbeknél. Decem
ber utolsó napjaiban egy reggel anyám a pernyét vitte ki az utcára, 
hogy a kocsiút másik oldalán levő árokba szólja. Nagy hó és hideg 
volt. Ahogyan ment át az úton, elvágtatott előtte két lovas a Gödrök 
felé. A lovasok tulajdonképpen az egy őket követő kocsi előtt járó 
őrségként haladhattak ott. Valamivel mögöttük haladt a lovasfogat. 
Anyám a fogat előtt átsietett az út másik felére, kiszórta a pernyét és 
visszasietett, be a házba, de a kocsi már nagyon közel volt, anyám 
nem akart a kapu becsukásával bíbelődni, nehogy a fegyveresek



vagy a kocsin levők azt gondolják, hogy lesekszik, hanem csak 
berántotta maga mögött, de a kapu nem csukódott be. Anyám visz- 
szanyúlt, hogy becsukja, de akkorra már éppen elénk érkezett a 
fogatos kocsi. Nem parasztszekér volt, hanem inkább ünnepi alkal
makkor használt könnyű piacjáró, majdnem parádéskocsi-féle. A 
kocsiderék tetején anyám meglátta a plébános tetemét. Lógott keze- 
lába, rajta volt a fehér miseruha és a stóla is. Anyám akkor még nem 
tudta, csak később hallotta, hogy a plébánost, a Füstös bírót és a 
Pogács állatorvost, meg egy hivatalnokot aznap reggel kivégezték a 
templom mellett. A plébánost a templomból, misézés közben rán- 
cigálták elő. Rajta kívül még néhányan voltak a templomban, azokat 
mind kiterelték, szétzavarták. A havas úton, a kocsi tetején a tetem 
zötyögött, így anyámnak jobb alkalma volt meglátni. Anyám később 
azt mondta: Még a Jóisten is azt akarta, hogy lássam meg. Azt értette 
ez alatt, hogy éppen akkor ment ki a hamuval, és hogy vissza kellett 
fordulnia a kaput becsukni. A kocsi a Gödrökhöz ment, a plébánost 
ott dobták egy árokba, de anyám ezt már nem látta, mert az tőlünk 
vagy ötszáz méterre esett, és ő nem is maradt ott a kapunál éppen az 
említett okból. Hanem később másoktól hallottuk, hogy a plébános 
urat más áldozatokkal együtt oda vitték, és ott ásták el.

Később minket is lógerba vittek, a többi magyarral együtt. 
Apámmal is ott találkoztunk, Járekon.”

Bukinban, a mai Mladenovón németek már csak egészen keve
sen élnek, de van még, aki emlékszik arra az időre, amikor a hely
beliek többségét ők alkották. Egy idős, horvát-német, illetve szerb
német származású házaspár megmaradt, mert vezetéknevük horvát, 
illetve szerb, de egymás között még ma (2001. március 21.) is 
németül beszélgetnek. Szerintük a valamikori Bukin, hivatalos ma
gyar nevén Dunabökény gazdag németek faluja volt, akik között a 
Dupp vezetéknév elég gyakran előfordult. A háború után kiűzték 
onnan a németeket és boszniai szerbeket telepítettek helyükbe. Egy 
helybeli asszony, aki ott született, és akinek az anyósa szintén Dupp 
lány volt, közölte, hogy a pappá lett Bálint famíliája strikerájt, 
kötődét működtetett. A mai Mosztonga utcában még áll a házuk a 
32-es szám alatt. A családnak nagy kriptája volt a temetőben, aminek 
a maradványai esetleg megvannak még a teljesen elhanyagolt német



temetőrészben. A síremlékek nagy részét ellopták onnan, a mara
dékot ledöntögették. Alig lehet a bozótban egyik-másik sírt meg
közelíteni. Egészen ritka kivételként néhány síremlék épen áll még. 
A temetőben a keresztúti stációk oszlopai és a bennük levő égetett, 
domborműves ábrák némelyike sértetlen. Maga a Kálvária szintén

A falu közepén egykor hatalmas templom állt, aminek a teteje 
középen beomlott. Ezt a részt lebontották s csak a szentély maradt 
meg az egykori épületnek mintegy a harmadával, és ettől mintegy 
tizenöt méterre, most már teljesen külön a torony.

Savó Jokanovié, a helyi iroda vezetője átnézte az 1881—1885-ös 
anyakönyvi bejegyzéseket, de Dupp Bálint újszülött nevét nem talál-

így hát sem születéséről, sem haláláról nem sikerült fellelni ere
deti dokumentumot. Csak az életét adta értünk. A németből lett ma-

1 Dr. Gyetvai Péter péterrévei születésű tudós pap volt az irodaigazgató. Nevét a 
halála után Bárth János által kiadott életművével örökítette meg, amely a török 
utáni bácskai magyarok telepítésével foglalkozik. A könyv címe: A tiszai koro
nakerület telepitéstörténete. (Kalocsa, 1992.) Kétségtelen, hogy sok köze volt 
az 1944-45-ben, a Délvidéken kivégzett katolikus papok adatainak össze
gyűjtéséhez, valamint a Mindszenty József hercegprímás által, a gyöngyö
si külügyminiszternek küldött, a délvidéki vérengzéseket taglaló levél összeál-

3 „A kollaboránsok és árulók fogalma nem jogi, hanem politikai értelmezést 
kapott már kezdettől fogva. Gyakorlatilag mindenki beletartozott, aki valósá
gosan vagy potenciálisan a rendszer ellenségének számított.” In: Sajti A. Enikő:

4 Magyarul: A szabadság útjai a rónán. SUBNOR Zsablya kiadása, 1974.
5 A gépelt kézirat a szerző birtokában. Tartalmazza a csurogi magyarok megrit- 

kításának, majd a megmaradótok vagyona elkobzásának, jogfosztásának, végül

6 Sztálin, Truman és Attlee az 1945. július 17-e és augusztus 2-a között 
Potsdamban tartott találkozójukon döntötték el többek között azt is, hogy a



környező országokból a német lakosságot Németországba kell telepíteni, 
aminek végrehajtása tulajdonképpen a német kisebbség lakóhelyéről való

7 A szerző birtokában van egy szerb nyelvű okmány, szerb nyelvű pecsétlenyo
mattal, amelyet Baja város szerb partizán parancsnoksága használt 1944 decem-

8 A katonai közigazgatást Tito 1944. október 17-én, Versecen kiadott rendeletére 
vezették be és 1945. március elsején szüntették meg. A rendelet világosan 
kimondja, a helyzet megköveteli, hogy „minden hatalom a hadsereg kezében 
legyen”. A rendelet nem részletezi, meddig terjed a katonai közigazgatás határa, 
csupán Bánát, Bácska és Baranya területét említi. Ez azonban érint romániai és 
magyarországi területeket is. Talán ennek tudható be, hogy a partizán egységek 
Magyarország déli peremén is úgy jártak-keltek, mintha Jugoszlávia határain

9 „Nekünk, magyaroknak, ki kell érdemelnünk azt a bizalmat, amelyben a 
demokratikus, federativ Jugoszlávia többi népei részesítettek bennünket. Mi 
csak úgy igazolhatjuk ezt, ha mindannyian, akik erre alkalmasak vagyunk, 
belépünk a Népfelszabadító hadsereg soraiba”, Szabad Vajdaság napilap, 1945. 
január 14-i szám, Szenta népe dolgozik című tudósítás.

10 A brigád 1944. december 31-én alakult meg hivatalosan, Magyarország 
területén, Siklós mellett, az akkor önálló Kiscsányban, mai nevén Csányoszró,

11 „A jugoszláv zászló a templom tornyáról végre lekerült, miután a bunyevác 
bizottság tagjai szomorúan érkeztek vissza Belgrádbóf- írja Kalocsára, az 
érsekségnek Bácsalmásról egy levelében -  nyilván -  a helybeli pap. A levélből 
megállapítható, hogy január 19-e után íródott. Névtelensége és egyéb hiá
nyosságai az első mondatával magyarázhatók: „Bizonyos körülmények miatt 
kénytelen vagyok, a külső hivatalos alaktól eltérőleg, magánjellegű jelentéseket

12 „Apám a régi Jugoszláviában rendőr volt, a magyar időben pedig postás. [...] 
Heten voltunk testvérek: István (1925-ben született), János (1925), Vince 
(1928), Rózsa (1932), én, Júlia (1942) és végül József (1943). A háború végén, 
a felszabadulás után a két legidősebb bátyám elment Titelre a híd építésére, ott 
jelentkeztek a Petőfi brigádba, és csak amikor leszereltek, akkor tudták meg, 
hogy apánkat agyonverték.” Az 1935-ben Mozsor községben született Petrik 
Antal tanú nyilatkozata a szerzőnek. Az idézett szövegrészből nem derül ki, de 
apjukat azokban a napokban végezték ki, amikor a két legidősebb fiú önkéntes-

13 A bácskai és a drávaszögi, valamint a muravidéki magyarok az 1941—1944-es 
időszakot a maguk kifejezésével mindig csak „magyar idő”-ként jelölték. A dél
szláv népek ezt az időszakot „okupacija”, megszállás néven említik. Az itt élő 
magyarság számára 1918-tól volt megszállás és az első Jugoszláviában ezt nem 
hivatalosan maguk között sokáig használták, majd 1941 -tői hivatalosan ismét. A



honvédség 1941-es megérkezése egyszerűen „bevonulás” néven volt emle
getve. A titói fegyveresek 1944-es érkezését pedig a magyarok „a partizánok 
bejövetele” néven emlegették, a délszlávok pedig „oslobogyenye”, felsza
badulás néven, ami egyben a hivatalos minősítés is. Ezeket a különböző kife
jezéseket így leírni, ezekkel a szavakkal sem Jugoszláviában, sem Ma-

14 Nincsenek pontos adatok a lakosság számáról és nemzetiségi megoszlásáról. Az 
1910-es népszámlálás szerint a falunak összesen 10 180 lakosa volt, ebből 2730 
magyar. A kalocsai egyházmegye összeírása szerint 1941-ben az összlakosság
11 018, a magyar 3500. Az 1948-as összeírás szerint pedig 7928, illetve 193.

15 Ugyanilyen értelmű az a hivatalos szöveg is, amely a magyarok jogfosztásáról 
megjelent a Szabod Vajdaság 1945. január 27-ei számában: „Ez év január 23- 
án a zsablyai járásban lévő Csurug község lakosságának egy részét kitelepítet
ték. [...] Csurug község valamennyi felnőtt magyar lakossága közvetlenül vagy 
közvetve részt vett az 1942. januári véres razzián. [...] ezt az intézkedést azért 
kellett megtenni, hogy az említett községben biztosítsák a nonnális életmenetet 
f ...]” A községben ugyanis olyan volt a hangulat, hogy maga a vezetést szava
toló párt és partizánparancsnokság is belátta végül, hogy a kezdetben szabályos 
felelősségre vonást hirdetők, esetleg azt végrehajtani szándékozók is minél több 
személyt végeznek ki, a közhangulat annál több újabb kivégzést kíván. A 
faluban általános lett a vélemény, hogy a teljes magyar lakosságot ki kell irtani. 
Ezt azért már nem vállalták a vezetők, ezért döntöttek a kitelepítésről és ezért 
mondták, hogy a magyaroknak a saját érdekükben kellett elhagyni a falut.

17 Teleki Júlia: Keresem az apám sírját, A csurogi áldozatok listája, 88. sorszám.

18 Ő volt Magyarország első polgári származású miniszterelnöke. Hivatalát 1892. 
nov. 17-1895. jan. 14., valamint 1906. ápr. 8-1910. jan. 17., és végül 1917. aug.

19 München és Memmingen közötti helység
20 „A németeket elhajtjátok, a magyarokat meg agyonveritek. Ki fog itt nektek dol

gozni?” Mészáros Károly temerini fuvaros 2000. X. 27-én nyilatkozott a 
szerzőnek, melyben elmondta, hogy a szomszéd faluban, Boldogasszonyfalván 
apja szerb barátja, Ozren Mošorinac e szavakkal akadályozta meg a nagyobb 
méretű magyarirtást. A nyilatkozó családja egyébként a Csuroghoz tartozó 
határrészen élt, hasonló körülmények között, mint általában a csurogi ma-

21 „Amikor jómódú magyar legény lagzija volt, a sárga féderes kocsi és a lovak is 
fel voltak szalagokkal díszítve, a legények kalapján árvalányhaj volt. Az almás
dereseket csak erős kézzel lehetett féken tartani. Ha a fúvószenekar rázendített, 
a lovak valósággal táncoltak. A lakodalmas menet és a zenekar előtt a legények 
táncoltak, a szerbek is kijöttek az utcára, lakodalmas kaláccsal és borral kínálták



23 Dušan Simovićrol, az 1941. március 27-i puccs során hatalomra jutott tábornok
ról és Gavrilo Principről, az 1914-es szarajevói trónörökösgyilkosról van szó.

24 Az első világháború utáni és a két világháború közötti időben nagy tekintélyre 
szert tevő Bangha Béla jezsuita hitszónokról van szó.

25 A történetet ifjú Füstös József közölte a szerzővel a kilencvenes évek elején. 
Nem sokkal később Magyarországra költözött



A szabadkai püspökség levéltárának dokumentuma Dupp Bálint életútjáról



„A csurogi Magyar Párt vezetősége, 1924-1925". Az alsó sorban, középen 
Dupp Bálint. A kép hátulján talált szöveg sajátkezű feljegyzés

„Kereszteseim és a kát. köriek felvonulása tábori misére. " 
A kép hátulján talált magyarázat Dupp gépelése



„ Ünnepélyes tábori mise Horthy szül. napján. 4 keresztes legényem ministrál 
nemzeti viseletben, a többi díszőr." A kép hátulján talált szöveg Dupp gépelése

„Keresztes lányaim a tábori misén, az oltár másik oldalán. ” A kép hátlapján 
talált szöveg Dupp gépelése





A Dupp fe lő l érdeklődő makói plébánosnak küldendő válasz fogalmazványa. 
A fogalmazó nyilván a második szomszédban fekvő falu  szülötte, 

Gyetvai Péter irodaigazgató volt



Csepregi Imre makói plébános érdeklődik Dupp iránt 
a kalocsai érseki hivatalnál



Az 1933-ban írt végrendelet





„Halála körülményei eddig még ismeretlenek, de valószínű, hogy 
erőszakos halállal halt meg” -  küldi a lesújtó hírt Rácalmásra az 

érdeklődő irodatisztnek az érseki irodaigazgató



H atala K ároly arcképe és levele, am elyet az érsekséghez küldött a 
m agyar honvédség által zaklatott pap, Dupp védelmében 

M egjegyzés: a  2-10. számú kép a kalocsai érseki levéltár tulajdona



m.

NEM FELSZABADULTUNK





AZ ÚJVIDÉKI MAGYAROK ELTÜNTETETT 
VEZETŐJÉRŐL1 

Életrajzi adatok Nagy Győzőről

Nevem Nagy László, 1920-ban születtem, december 14-én, 
Újvidéken. Apám neve Nagy Győző volt, ő 1893. november 21-én 
született. Anyám lánykori neve Müller Gizella. Érdekesség, hogy 
anyám Kúlán nevelkedett, de ő is Újvidéken született. Özvegy édes
anyja ugyanis másodszor ment férjhez és ez után mentek Kúlára 
lakni. Ott ismerkedtek meg. Kúlán. Édesapám mérnök volt. A mű
egyetemen, Budapesten végzett. A tizennégyes háborúba mindjárt 
a kitörésekor bevonult önkéntesként, és a háborút főhadnagyként 
fejezte be. Mivel ő délvidéki születésű volt, így, amikor a vöröster
ror, a vörösuralom, Szamuelyék kerültek hatalomra, a tiszteket, és 
azokat általában, akik visszaérkeztek a frontról, be akarták sorozni a 
vörös hadseregbe, akkor apám, meg anyai nagybátyám, akit Krámer 
Gyulának hívtak, megtagadták, hogy belépjenek. Az lett nekik 
mondva, hogy: Ki! Visszafelé! Menjetek a lakóhelyetekre, 
Újvidékre. Akkor alakult ott a szerb-horvát-szlovén állam.

Újvidéken apám először a villanytelepen -  ami akkor angol 
érdekeltségű volt -  kapott állást, mint mérnök, de a szerbek hamar 
kirúgták őt, és a húszas évek elején tengődött egy darabig. Nem 
maradt más hátra, minthogy apai nagyanyámhoz álljon be, aki 
Újvidéken másodszor ment férjhez, egy Fischer József nevezetű 
némethez... Ez egy nagyon kiterjedt család volt Újvidéken. Fi- 
schemek volt egy kereskedése Újvidéken. így az apám -  aki mérnök 
volt és katonatiszt -  ott kapott állást és segédként dolgozott az üzlet
ben. Amikor apám mostohaapja a húszas évek felén, de lehet, hogy 
négy-öt évvel korábban, nem emlékszem jól -  meghalt, akkor a 
nagyanyám azt mondta apámnak, vezesse tovább az üzletet. Nem 
volt más lehetősége az akkori Jugoszláviában egy egyetemet végzett 
magyar valakinek. Egy elektrotechnikai mérnöknek.



A kiterjedt családnak számtalan tagja volt, nagyanyai ágamon. A 
legidősebb volt Krámer Gyula, aki K. u. k. századosként fejezte be 
a háborút, azután az öccse, Károly, és a legfiatalabb, Sándor. Ők 
tehát apámnak első unokatestvérei voltak anyai ágon.

Kilencszázharminctól már élénk emlékeim vannak a dolgokról. 
Kilencszázharmincnégyben volt a király meggyilkolása Marseille- 
ben. Nagyon féltünk, mert mint magyarokat nagyon sokat zaklattak. 
Más magyarokat is. Házkutatásokat tartottak, és akit csak lehetett, 
aki nem tudta igazolni illetőségét, azt átdobták a határon. Előbb, még 
tizenkilencben is átdobtak a határon egy csomó magyart. Mindenkit, 
aki nem tudta bizonyítani az illetőségét. Amikor 1935-36 táján a 
helyzet egy kicsit felengedett, mikor látták (a jugoszlávok), hogy 
Genfben nem tudják bebizonyítani, hogy Magyarországnak köze 
van a királygyilkossághoz2 -  ti. azt akarták bizonyítani, hogy 
Jankapusztán készült a merénylet. Úgy emlékszem, hogy egy ki
csit felengedett az antant nyomása, úgyannyira, hogy harmincki
lencben megkötötték a barátsági szerződést a magyarok Jugoszlá
viával.3 Ezt csak azért teszem hozzá, mert ekkortól kezdve a magyar 
kisebbségi élet nagyon fellendült, a sajtó terén, közművelődési téren. 
Megindult a Kalangya* irodalmi folyóirat. A lapok -  a Reggeli 
Újság Újvidéken, a Napló Szabadkán -  már zavartalanul megjelen
hettek. Közölhettek is szabadon cikkeket, természetesen olyanokat, 
amelyekkel nem léptek nagyon a szerbek tyúkszemére.

Az édesapámat a harmincas évek közepétől megválasztották a 
Beltéri Katolikus Kör elnökévé. Tagja volt a Polgári Magyar Ka
szinónak is.5 Nagybátyám, Krámer Gyula, aki gyáros volt, a Polgári 
Kaszinó elnöke volt. Ó úgy lett gyáros, hogy a nagyszülei szitakötők 
voltak. A tizenkilencedik század második feléről beszélek most. 
Kisüzemből csináltak drótfonó üzemet. Külföldről hozattak huzal
gyártó gépeket és végül volt egy szög- és huzalgyártó üzemük 
Újvidéken.6 Krámer Gyula így gyáriparos lett.

-  Nem. A csavargyár mellette volt. Azt az utcát akkor úgy hívták, 
hogy Radnicska.7 Három gyár volt egymás után. A csavargyár volt 
a sarkon, akkor volt a fiákéi- és autógyár. Hát ez nem volt éppen 
autógyár, de a Fordhoz készített karosszériát. Azt hiszem Reich



Karosszériagyár volt a neve. Meg különleges karosszériát készített. 
És akkor volt a Krámer gyár. Később a Krámer kitelepült, mert 
nagyobbodott. Kitelepült egészen a Strand mellé.8 De a Szépstrand 
felől, a vasúti pályaudvartól9 sínek mentek végig a gyárig. Annyira 
fejlődött, hogy egész Szerbiát ők látták el dróttal, szegekkel és 
hasonló dolgokkal. A gyár üzemvezetőjét Fischer Gusztávnak 
hívták, távoli rokonok voltak Krámerékkal.

MAGYAR KÖZÉLET ÚJVIDÉKEN

Hogy visszatérek egy kicsit a mi közvetlen dolgainkra; abban az 
időben, amiről említettem, hogy már jól emlékszem rá, a magyar 
közélet Újvidéken abban nyilvánult meg, hogy számtalan magyar 
egyesület alakult. Megalakult a Kültéri Magyar Kör.10 De a leg
nagyobb a Beltéri Katolikus Kör volt. Olyannyira, és apám kez
deményezésére sikerült sok pénzt összegyűjteni, hogy sikerült egy 
szép nagy emeletes épületet emelni az egyesület addigi kis, föld
szintes épülete helyén. Emeletes épület, a földszinten színházterem
mel. Nem tudom, megvan-e még. A Katolikus portán."

-  Az épület megvan, de nem az egyházé és nem magyaroké.
-  Benne van ebben a könyvben a képe.12 Hogy ez sikerült, azt 

mind az apámnak tulajdonították. A másik, amit szintén az apámnak 
tulajdonítanak, az is itt mind le van írva. Azt hiszem a huszonhetes 
árvíz után a Darányi-telepet -  a magyarok laktak ott -  elöntötte a víz. 
Apám megindított egy házépítő szövetkezetet. Ő értett az ilyen 
üzlethez is. Kénytelen volt megtanulni a kereskedésben. Ezt az 
akciót olyan sikeresen véghezvitte, hogy erről még Magyárországon 
is tudtak. Hogy talpraállította önerőből, pusztán a magyar kisebbség

(Idézetek a nyilatkozó által említett könyvből:
„Nagy Győző a Beltéri Magyar Katolikus Kör elnöke és a 

Polgári Daloskör alapító tagja, a Polgári Magyar Kaszinó választ
mányi tagja. 1919 óta állandó vezetője és irányító munkása a 
noviszádi13 magyar kulturális életnek és részese a magyar kulturális



egyesületek megalakulásának. Elnöksége alatt épült fel a Beltéri 
Kát. Kör pompás, modem székháza, amelynek 600 000 dináros 
berendezési költségeit az ő szervező tevékenysége és egyéni áldo
zatkészsége segített előteremteni. Irányító tevékenysége és áldozat
készsége nagymértékben elősegíti a noviszádi magyar kulturális élet

„Krámer Gyula gyáros, a Noviszádi Polgári Magyar Kaszinónak 
több év óta elnöke, valamennyi noviszádi magyar kulturális és 
jótékony egyesület vezetőségi tagja. Az elmúlt húsz évben minden 
alkalommal a legmesszebbmenő támogatásban részesítette minden 
emberbaráti, szociális és népnevelő mozgalmát. Áldozatkészségé
vel nagymértékben elősegítette az egyesületek kultúrotthonainak

Egymás után rendezték a Katolikus Körben a színielőadásokat. 
Igen sok műkedvelőnek és rendezőnek is benne van a neve ebben a 
könyvben, akik -  sajnos -  nem végezték jól. Nem tudom, hogy a 
negyvennégyes kivégzőknek a kezében megvolt-e ez a könyv, de 
utánamentek valószínűleg, mert a háború után nagyon sokakat 
felfedeztek benne a magyarok közül, és akkor azt mondták rájuk, 
hogy ez is irredenta volt, meg emez is. És kivégezték őket.

-  Föltételezed, hogy azok lettek- többek között -  kivégezve, akik 
ebben a könyvben szerepeltek, mint magyar vezetők?

-  Lehet. Én nem tudom ezt bizonyítani, de anyám azt mondta, 
hogy nagyon sokan azok közül, akik itt így voltak tevékenyek, és 
exponálták magukat, azokat vagy agyonverték, vagy kivégezték, 
vagy ehhez hasonló dolog történt velük. És ez a könyv tartalmazza 
az ilyen magyarok nevét. Na de folytassam, mielőtt rátérnék a 
nevekre. Akkoriban mindenki a DMKSZ-t, a DMKSZ-t emlegette. 
Akkoriban alakult a Délvidéki Közművelődési Szövetség.14 Akkor, 
harminckilencben, valahányszor hazajöttem -  harmincnyolcban 
elmentem Zágrábba az egyetemre - ,  és hazajöttem csak úgy, vagy 
később, negyvenben, a nyári szabadságra, valami boldogság volt 
érezhető mindannyiunkon. Mert szabadság van! Sokkal jobb dol
gunk lesz már nekünk, addig elnyomott magyaroknak. Aztán, még



később, már ennek nemzetközileg is érezhető volt a hatása. Megvan 
a jugoszláv-magyar szerződés! Nem volt szó arról, hogy a Délvidék 
vissza lesz csatolva az anyaországhoz, de azért mindig az volt az 
ábránd. Egyelőre nem volt erről szó. Megalakult az egész Dél
vidékre kiterjedő DMKSZ. Az alakuló közgyűlésen a nagybátyá
mat, ezt a Krámer Gyulát választották meg elnöknek. Apám is a 
vezetőségben volt, meg az unokatestvérei, meg ismerősei. Erről 
újságcikkek kellenek legyenek. Mert a Reggeli Újságnak ezt nagy 
cikkekben meg kellett írnia, hiszen ezek nagy események voltak. 
Tudom, hogy a zágrábi magyar egyetemisták kis kolóniájában, ahol 
voltunk vagy negyvenen magyarok, szintén nagyon boldogok let
tünk. És a Belgrádban tanulók is.15 Ott talán csak húsz magyar hall
gató volt, mert a magyar szülők nem szívesen küldték a gyer
mekeiket Belgrádba tanulni, mert onnan mind kommunistás hangu
latban jöttek vissza. Mert kimondottan kommunista levegő volt a 
belgrádi egyetemen a harmincas években. Zágrábban nem. Zágráb
ban minket nagy tiszteletben tartottak, magyar diákokat. Semmi 
bántódásunk nem volt. Egyetemi éveim alatt a tanárok, s profesz- 
szorok nagy tisztelettel kezeltek bennünket. Talán azt mondhatnám, 
hogy kivételes bánásmódban részesültünk. Készakarva térek ki erre. 
Mert nagyon élénk volt ott az élet, és sok magyar vonatkozású ren
dezvényünk volt a magyar klubban. A Zágrábi Magyar Diákklub
ban. A történelmet, az irodalmat hiányoltuk, mert nem tanultuk az 
iskolában. Ott a klubban mi ezt pótlólag tanultuk. Volt egy fiatalem
ber, aki orvos volt, aki szintén délvidéki volt, és aki a mi apáink 
kérésére, és a zágrábi magyar konzul kérésére ott maradt Zágrábban 
és ott helyezkedett cl a kórházban. A neve dr. Dudás volt. Ó olyan 
tíz évvel volt idősebb, mint én. Most kilencven lenne. Dudás Tibor. 
Ő volt az, akire föltekintettünk, tiszteletbeli elnöke volt a diáksereg
nek. Az otthonunk a Radié utcában volt. Az a Jelačić platztól ment 
föl. A Kaptolon. Ha átmentünk a Radiéeván, akkor ott voltunk a ka-



A NYELVTUDÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN

Harmincnyolcban érettségiztem Újvidéken. Akkor ott nem volt 
magyar gimnázium. Az utolsó magyar gimnázium abban az időben 
Szabadkán volt. Az újvidékiben minden évben kiadtak egy év
könyvet. Abban megtalálható a nevem. A gimnáziumunk a szerb 
templom mellett volt, a Grcskoskolszka utcában. Sajnos, az év
könyv nekem nincs meg, mert a házat Budapesten, amikor már 
mindannyian ott laktunk, lebombázták. És ott elveszett. Énrám az 
iskolában mindig büszkék voltak, mert odlikás17 voltam. Negyven
egy áprilisában azután fölbomlott Jugoszlávia. Mindannyiunkat ott 
ért ez Zágrábban. Nagy lelkesedésben búcsúztunk a professzoroktól. 
Ez már nosztalgikus történet. Nem is részletezem. A horvátok is 
velünk együtt örültek a szabadságnak. És hazamentünk azzal, hogy 
majd Budapesten folytatjuk a tanulmányainkat. Mire hazaértem, 
már ott voltak a magyarok. Hazafelé mindig Indjijánál kellett 
átszállni a vonaton Újvidék felé. Átszálltunk, de Péterváradnál nem 
jutottunk tovább, mert a vasúti híd le volt bombázva. Három-négy 
napig kellett várni, amíg egy komp jött, hogy átvigyen bennünket. 
Én még akkor májusban Budapestre kerültem. A műegyetemen foly
tattam a tanulmányaimat. Apám is ott végzett, csak azzal a különb
séggel, hogy ő mérnök volt, én meg közgazdász lettem. A közgaz
dasági fakultás József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem néven volt ismert. Budán. Negyvenkettőben diplomáltam 
és rögtön kaptam egy nagyszerű állást. Lényegében többé nem is 
mentem vissza Újvidékre. Beajánlottak a professzorok egy hadi
üzemhez. Három nagy vegyi üzem volt Magyarországon. Mind a 
három hadiüzem, és mindegyikhez ki volt nevezve egy-egy tiszt. 
Hadiüzemi tiszt. Volt ott még egy WehrwirtschaftofRcier is, a német 
hadsereg hivatalos hadiüzemi megbízottja. Mert már akkor háború 
volt, ugye. Én, most érdekességként elmondom, hogy már gyer
mekkoromban tanultam angolul, de természetesen a németet azt 
otthon is beszéltük. Folytattam a zágrábi egyetemen az angol-német 
szakot. Budapesten pedig a németet az egyetemen. Én tehát tökélete
sen beszéltem magyarul, szerbül, németül, angolul és egy kicsit fran
ciául is. Nem egészen jól. A hadiüzemhez éppen ilyet kerestek. A



nyelv -  én ezt ekkor értettem meg -  rendkívül fontos dolog. Olyany- 
nyira fontos, hogy engem huszonkét éves koromban behívtak, 
besoroztak, és a hadiüzem parancsnoka, aki ezredes volt, engemet a 
gyár kérelmére felmentett a katonai szolgálat alól. Ezt csak azért 
mondom el, hogy érthető legyen, miért nem voltam én akkor [a 
negyvenkettes razzia idején -  M. M.] Újvidéken. A szüleim még ott 
voltak. Akkoriban a magyar kormány kinevezett felsőházi tagokat és 
képviselőket, addig, amíg nem lesznek választások. így lett az én 
nagybátyámból, Krámer Gyulából felsőházi tag. Mint felsőházi tag
nak, sok más megbízatása akadt, és kérték, hogy a gyára vezetését 
adja át. Át is adta Fischer Gusztávnak, ő pedig fölment Budapestre. 
Az összes délvidéki ügyeket, a főispánok kinevezését, a polgári 
közigazgatás bevezetését -  mert addig katonai közigazgatás volt -  
mindent intézett.18 Ezért fölment Budapestre. Az apámmal ők na
gyon jóban voltak. A két unokatestvér. Apámnak azt mondta, hogy 
terád is szükség van Budapesten. A Tűzharcos Szövetséget szervezd 
meg Délvidéken. Azelőtt úgy hívták, hogy Frontharcos Szövetség. 
Ebből az okból apám sem ment vissza Újvidékre. Az ismerősöket -  
a falvakban is -  megkérdezte, kik azok, akik óhajtanak belépni, és 
elkezdte a szervezést. Amire határozottan emlékszem, mert én akkor 
már fönt voltam Budapesten, a szüleim meg félig itt, félig ott. Az 
apám egy napon azt mondta, hogy: „Fel kell számolni a lenti 
házunkat Újvidéken, mert sok a teendő, amire minket megkértek... 
Mert egy budapesti textilgyáros, mit tudom én, hogyan tudta meg, 
hogy én itt vagyok, megkért arra, hogy vegyem át az üzemét Bu
dapesten.” Ennek az üzemnek a neve Első Magyarországi Tex
tilszövő Gyáripar... vagy ilyesvalami. És akkor édesapám is fel
költözött Budapestre. Meg édesanyám is. Alighogy feljöttek, nem 
sokkal utána lebombázták Újvidéken a házunkat. Tehát ez nem 
sokkal a bombázás előtt volt, vagyis negyvennégyben. A házunk a 
tizenkilences számot viselte. Ezt én egy szintén újvidéki, de ugyan
csak Ausztráliába kivándorolt asszonytól tudom, aki itt él Can
berrában. Az ő és a mi családunk jól ismerték egymást, még ott 
Újvidéken.

Tehát így megkérték az apámat akkor, negyvenegyben, hogy 
tegyen közzé felhívást a vitézi kitüntetésre. Gyűjtse össze az arra



érdemes jelentkezőket. Jelentkezzenek, akiknek első világháborús 
érdemeik vannak, hogy felavassák őket a vitézi rendbe. Magyar
országon az ilyenek már korábban vitézzé lettek avatva, a Dél
vidéken azonban nem is tartották őket számon, tehát össze kellett 
őket gyűjteni. Apámnak és a nagybátyáimnak vitézi rendre jogosító 
kitüntetéseik voltak, a vitézségre voltak előterjesztve. A háború 
végén tehát azért halászták ki őket és vonták felelősségre, majd ki is 
végezték, mert mindez le volt írva a Reggeli Újságban. Könnyű volt 
onnan előhalászni és azonosítani őket. Még negyvenkettőben, 
nyáron, kért az apám, menjek le hozzájuk Újvidékre, mert ott nagy 
ünnepség és felvonulás lesz a Főutcán. Apám volt Újvidéken az első, 
aki megkapta a konnányzó, Horthy Miklós kitüntetését az ő kisebb
ségi tevékenységéért. Ezt egy tábornok hozta le és a Főtéren, Horthy 
Miklós nevében, nagy ceremóniával átadták neki. A tábornoknak 
Major volt a neve. Ez volt az első ilyen kitüntetés. Kormányzói 
érdemkereszt.19

-  Hadd térjek ki itt egy kérdésre, ami a délvidéki magyarok 
életében később meghatározóvá vált. Negyvenkettő januárjában volt 
az újvidéki razzia. Te akkor már nem éltél ott?

-  Én nem, de a szüleim még igen.
-  Milyen szerepe volt akkor ott a szüleidnek?
-  Elmondom, de hadd fejezzem be előbb, amit elkezdtem. 

Apámnak ez a tevékenysége nyilvános volt, ismeretes mindenki, a 
szerbek előtt is. Nem leplezett semmit abból, hogy mindig a ma
gyarság érdekében, elsősorban az újvidéki magyarok érdekében 
buzgólkodott. A tevékenysége nyilvános volt. Mégis, a háború után, 
aki még lent maradt, azoktól tudtuk meg, hogy nagyon járnak és 
kérdezősködnek utána, mert össze akarják írni, hol vannak a szüleim 
és a rokonaink. Hol van Krámer Gyula, hol van Krámer Károly, hol 
van Szőke Károly, hol van Nagy Győző, meg még egy egész csomó 
ember, akik itt benne vannak ebben a könyvben. így tudtuk meg, 
hogy őket mennyire keresik Jugóban. Ez már negyvenöt-negyven
hatban volt. A végén persze elküldték a magyar kormánynak a név
sort, a Titóék által keresettek névsorát. És nem volt nehéz mindet 
megtalálni, hiszen bejelentkezési kötelezettség volt Magyarorszá
gon.20 A rendőrség nyilvántartotta őket. Persze meg is találták őket.



Megtalálták, összefogdosták, pár napig ott tartották még Magyar
országon -  ezt már anyámtól tudom, hogy ez hogyan történt - , és 
azután kiadták őket.

A NEGYVENKETTES RAZZIA

Visszatérve a negyvenkettes razziára. Krámer Gyula, ugye felső
házi tag volt, Budapesten élt, amikor ez a januári razzia lezajlott. Az 
édesapám lent volt Újvidéken, akkor még lent volt a házunk. Erről 
annyira vagyok tájékozódva, amennyit édesanyám mesélt róla. Az a 
terület akkor Magyarországhoz tartozott. Mindent a magyar 
katonaság intézett. Az újvidéki polgári rendszernek semmi köze 
nem volt hozzá. A Svraka21 esperes plébános pertu barátságban volt 
apámmal, együtt kártyáztak Krámer Károllyal, Gyulának az öccsé
vel. Mindig együtt kártyáztak. Preferánszoztak. A razzia idején ott 
ültek nálunk, és nem tudtak kimenni. Ők tulajdonképpen szoba
fogságban voltak. Nem tudtak telefonálni Krámer Gyulának sem. És 
akkor végül az apámat felhívta Fembach Péter, a főispán.22 Vagy 
fordítva volt, ő hívta Fembachot, ezt már nem tudom, de minden
esetre az apám vele is pertu volt. Ezek mind egy asztaltársaság 
voltak. Felhívta valamelyikük a másikat, hogy itten nagy baj 
történik. És a Fembach kérte, hogy apám telefonáljon, mert őt, 
Fembachot megakadályozta a katonatiszt, hogy telefonáljon 
Keresztes-Fischemek. Mert a Fembachnak a felettese a Keresztes— 
Fischer belügyminiszter volt. Szobafogságban volt a Fembach is, 
mert minden magyar vezetőt szobafogságra fogtak. A végén, hogyan 
történt, nem tudom, de a hannadik napon végül feljutott Keresztes— 
Fischerhez az, hogy nagy baj van ott lent a Délvidéken. Végzik ki a 
népet. Jöjjön le egy magasrangú valaki. Akkor lejött egy másik 
tábornok, nem tudom már a nevét, aki leállította Grassynak ezt az 
akcióját. Azt mondta, hogy Grassy, én magát törvényszék elé állí
tom, amiért ezt csinálta. Tehát nem a Feketehalmi-Czeydner. Mert a 
Feketehalmi-Czeydner Szabadkán csücsült, és nem csinált semmit. 
De őt is kivégezték emiatt a végén. Grassy meg Zöldi, aki a 
Grassynak a helyettese volt! Ők csinálták ezt! És az összefogdosott



népet vitték Újvidéken a Szokolszki dómba, és ott valamilyen 
bizottság nézte meg őket. Hogy ez a bizottság kikből volt összeállít
va, az enyémek nem tudták, ezt mi még ma sem tudjuk. Nem tudta 
sem az apám, sem az anyám. Mert akkor még, ugye éltek, nem 
tudták, hogy ki volt ez a bizottság, aki elé citálták a népet.23

-  A szüleid akkor otthon voltak, Újvidéken. Hogyan minősítették 
azt, ami akkor ott történt? Mit mesélt neked erről édesanyád?

-  Rettenetes volt számukra. Azt mondták, hogy ez borzasztó 
valami volt. Fejetlenségben elkövetett cselekmény volt. Rendes 
bíróság nélküli kivégzés. És a polgári hatóságok képtelenek voltak 
megtudni, hogy ki volt az a tíz ember, mert állítólag valami tíz ember 
volt ott, aki rámutatott az emberekre és azt mondta: Ez vétkes! Ez 
vétkes! És akkor vitték a szerbeket24, és a Dunánál ölték le őket. A 
szüleim összevitatkoztak egy katonatiszttel, hogy ők találkozni akar
nak a nagybátyámmal, Krámer Gyulával. De hát ő nem volt otthon, 
ő Budapesten volt. És akkor, a harmadik napon, az egészet mégis 
leállították. Akkor már tudták ezt az enyémek is, meg Svraka

-  Szüleidnek voltak-e szerb kapcsolatai? Szerb barátaik?
-  Hogyne! Hogyne lettek volna. Nagyon jóban voltak. Semmi 

problémánk a privát életben nem volt nekünk a szerbekkel. Össze
jártak, barátkoztak, ugye, hát tudták, hogy ki vezető ember. És olya
nokkal barátkoztak leginkább, akik a szerb vezetőségben voltak. A 
Matica srpskában, meg a szerb hitközségben. Ezek mind ismerték 
egymást, és ilyen alapon nem volt köztük soha viszály. Sőt, a 
legérdekesebb az, hogy ezek közül, akik a magyarokkal barátkoztak, 
például a Tanurdžičot, meg a Nenadovičot, ezeket is mind ki
végezték. Negyvennégyben. Szerbeket. Itteni szerbeket. A lentiek. 
Nem sok lenti volt, egy pár tanár. De azokról sem lehet mondani,

-  Cmagorác volt. Meg volt egy pár dobrovoljac, aki az első 
világháború után jött föl. Ez nyilvánvalóan főbenjáró bűnük volt 
nekik, hogy a magyarokkal barátkoztak. Úgyhogy összefogdosták 
ezt a pár embert, és sokáig be voltak zárva. Kilencszáznegyvenhétig. 
Keresték az adatokat ellenük. A végén az ítélethez az volt mondva



indoklásul, hogy a jugoszláv államellenes, nemzetellenes cselek
mények miatt halálra lettek ítélve. És kilencszáznegyvenhét február 
huszonhetedikén lett az apám kivégezve. Egymás mellett, ő meg a

(2000. X. 12-én telefonbeszélgetést folytattam a Sydneyben élő 
Nagy Lászlóval és közöltem vele, hogy átnéztem a korabeli szerb 
nyelvű újvidéki napilapot, a Szlobodna Vojvodinát, de abban nem 
találtam meg az édesapja perére vonatkozó tudósítást, pedig a lap 
rendszeresen közölte a sokkal jelentéktelenebb háborús bűnökkel 
vádoltak perének a hírét, az ítéleteket, és tudósított a kivégzésekről. 
Bizonyos, hogy nem állhatott a bíróság előtt Krámer Gyulával, 
hiszen őt még 1945-ben kivégezték. Nagy László erre megjegyezte: 

„Körülbelül másfél évig tartották börtönben. Állandóan halogat
ták az ügyét. Budapestről akkor vitték el, amikor Krámer Gyulát, 
innen lehet az, hogy bennem az maradt meg, hogy együtt ítélték el 
őket. Szerintünk a folytonos halogatásnak az volt az oka, hogy ke
resték, mivel vádolhatnák, de nem találtak rá elég okot, hogy halál

Negyvenhét áprilisában anyu Budapesten találkozott egy 
ismerősével, nem tudom, ki volt az. Megtudta tőle, hogy ez az 
ismerős meglátogatta apát a börtönben február 22-én, szombati 
napon. Másnapra volt kitűzve a kivégzés, ezért végrendelkezett és 
búcsúlevelet írt. Mi sem ezeket, sem a peranyagokat soha nem kap
tuk kézhez. Az ítélet végrehajtásáról sem értesítettek bennünket. 
Pedig ismert volt a budapesti címünk, Krámer Károly nagybá
tyámnál laktak a szüleim, apát onnan vitték el. Nem tudjuk, hogy a 
Krámer testvérek közül ezt a nagybátyámat miért kímélték meg. 
Anyámat is onnan szöktettem Ausztriába 1948 szeptemberében.”

NEGYVENNÉGYRŐL MADÁRNYELVEN

Jellemző egyébként, közöltem még Nagy Lászlóval, hogy a 
negyvenkettes razziáról mind negyvenötben, mind negyvenhatban 
terjedelmes beszámolók olvashatók a lapokban, negyvenhétben



azonban erről szó sem esik bennük, ehelyett a Lenin halálának hu
szonhármaitok évfordulójával foglalkozó cikkek töltik ki a lapok 
oldalait. Nyilvánvaló a mondvacsinált indok: Lenin halálának e nem 
kerek évfordulója miatt nem jutott hely a razziáról írni. Ugyanaz az
-  előttünk ismeretlen -  indok lehet talán az oka annak is, hogy a 
Nagy Győző felett egy hónap múlva végrehajtott halálos ítéletről 
sem tettek említést, hiszen azt is összefüggésbe kellett hozni a 
negyvenkettes razziával, de ezt valamilyen oknál fogva el kellett 
hallgatni. Nagy Lászlónak ilyesmiről természetesen nem volt 
tudomása. Rákérdeztem, mit tud Fembach Péter, volt újvidéki főis
pánról, akit szintén letartóztattak a razzia ügyében, de aki állítólag 
öngyilkos lett a vizsgálat során. Ezt válaszolta: „Egy alkalommal 
arról értesültem, hogy mire a többieket kivégezték, Fembachot ad
digra agyonverték. Van egy olyan értesülésem, még otthoni, hogy a 
razzia idején ő is szobafogságban volt, ami miatt hevesen méltat
lankodott. Nála járt még a razzia kezdetén Grassy tábornok, és ők 
ketten annyira veszekedtek a razzia miatt, hogy kevés híján még 
pofozkodásra is sor került. Fembach követelte, hogy telefonálhasson 
a belügyminiszternek, s azzal érvelt, hogy ő a főispán. Grassy meg 
semmiképpen nem engedte telefonálni, azt hajtogatva, hogy ő meg 
a tábornok. Fembach végül minden tilalom ellenére a telefonhoz 
ment, de nem sikerült felhívnia a belügyminisztert, mert Grassy 
adjutánsa kirántotta a telefonból a zsinórt.”)

-  Térjünk vissza a negyvenes évek elejére.
-  Negyvenkettő végéig, negyvenhárom elejéig a szüleim lent 

voltak Újvidéken. Nem tudom pontosan, mikor jöttek föl Buda
pestre. Apa megkapta a kitüntetést Horthytól. Megvannak róla az 
okmányaim. Ezekre a dolgokra később azt mondta, tegyük félre, 
fiam. A Délvidék elveszett. Én az okmányokat egy dobozba eltet
tem. Valamit ki tudtam halászni a lebombázott lakásunk alól.

- Mit tudsz arról, mi történt negyvennégy végén? Visszatértél

-  Nem. Sohasem. Sem én, sem az anyám. Más ismerősök is 
voltak, akik viszont lent maradtak. Egy ismerős újvidéki házaspárral 
például itt kinn találkoztam, akik szintén kijöttek Ausztráliába. Én



Budapesten voltam, és az egész gyárat, meg más gyárakat is, amit 
csak lehetett, egymás után hajóra raktak, meg teherautóra, mint 
például a péti robbanóanyaggyárat, a Balaton mellett, mind ki kellett 
vinni Ausztriába. így engem a háború végén Salzburgban, az egész 
kolóniával, az egész mérnöki kolóniával találtak. A szüleim 
Magyarországon maradtak. Negyvennégy decemberében, amikor a 
gyárakkal minket kitelepítettek, akkor már nem hittünk a háború 
szerencsés kimenetelében. Amit mi onnan elvittünk, azt nem kap
ták meg az oroszok. A dánok azt később mind megvásárolták. Az

-  Hogyan értesültetek arról, hogy mi történt a magyarokkal 
negyvennégy végén, Újvidéken? Meg később azokkal, akiket visz

-  Erről másoktól értesültem. Anya mesélt erről, amikor ide 
[Ausztráliába -  M. M.] kijött. Vele Budapestről levelezgettünk, mert 
ő kapott lentről híreket, hogy ott mi van, de csak madámyelven 
fogalmazott. Itt vannak idézetek a leveleiből, ezeket úgy válogattam

(Idézetek Nagy Győzőnének fiához, Salzburgba írt leveleiből. 
1946. IX. 22. „Gyula, dr. D. Leó, Zombory Gy., Popovics Milán 
elmentek a hosszú útra. Bajor Ferit Moszkvába vitték... Apád N. 
Miklóssal van együtt.” Nagy László értelmezése: Krámer Gyulát, 
Deák Leót s a többieket kivégezték. Bajor tábornok és Nagy Miklós 
polgármester is ott vannak lezárva. Helyes lehet tehát Nagy L. 
ismerete, hogy Nagy Győző a volt polgármesterrel, Nagy Miklóssal 
volt együtt lezárva, ám a levél is azt bizonyítja, hogy Krámer Gyulát 
ekkor már kivégezték, Nagy Győző pedig még élt. 1946. 11. 19. 
„Mikor vizsgázik, még mindig nem tudják. Most vizsgázott Miklós 
és Terus ura, mindketten elbuktak és már el is költöztek.” Nagy 
László értelmezése: Nagy Miklóst és Bajor Ferencet -  az említett 
Terus urát -  kivégezték. Nagy Győző tehát ekkor is él még, de a 
lapokban nem történik említés arról sem, hogy a pert megkezdték 
volna ellene. Majd a következő levélben mégis már a halálhíréről 
tájékoztatja anya a fiát. 1947. április 11.: „Apa február 23-án elköl
tözött [...] sem a levelét, sem az üzenetét a mai napig nem kaptam 
meg.” Értelmezés: Nagy Győzőt kivégezték és a hatóság nem tar



totta be ígéretét, hogy végrendeletét és üzenetét továbbítsák a hoz
zátartozóknak.)

-  Anya velem jött ide, Ausztráliába, mert én őt kiloptam 
Ausztriába. De ez egy másik történet. Ötven végén jöttünk vele ide, 
Ausztráliába. Nekem elmondta, hogy hozzá jártak még Budapestre 
délvidéki ismerősök, és neki elmondták a fontos híreket. Például azt, 
hogy Andrée Dezsőt úgy hajtották végig az utcán, korbáccsal. 
Újvidék utcáin. A másik személy, akit így meghurcoltak, és akit 
ugyanígy megvertek Újvidék utcáin, Abrahám János könyvkeres
kedő. Akinek magyar könyvkereskedése volt mindjárt a katolikus 
templom mögött, a főutcán, a Grossinger patika mellett. Úgy tudom, 
azt a patikát lebontották. Ő benne volt a választmányban, a Kato
likus Kör választmányában. És neve volt, mint magyar ügyekben 
tevékeny személynek. Egy harmadik, akit ugyanígy vertek agyon, 
fényes nappal az utcán, az volt a Bartha Vilmos, akinek fénykép- 
szaküzlete volt a Főutcán.26 Ő is a Választmány tagja volt. Ezt hal
lomásból tudta anyám, mert ő nem volt ott. Emlékszem, hogy 
Krámer Gyula -  ugye felsőházi tag volt - , akit a gyára vezetésével 
megbízott, az Fischer Gusztáv volt. Őt, lent a gyárban, negyven
négyben agyonverték. Egy nagyon jószándékú ember volt. Azért 
verték agyon, mert a Krámer munkavezetője volt. Még egy másikat 
is mondott, akit kivégeztek. Akinek ingatlan ügynöksége volt Kúlán. 
Ezt úgy hívták, hogy Grabony Gyula. Agyonverték. Bátor, kemény 
kiállású magyar volt.

Jegyzetek

1 Nagy Lászlónak, Győző fiának nyilatkozata Sydneyben, a Punchbowl városrész 
Magyar Házában, 2000. február 9-én. Magnófelvétel, a nyilatkozó utólagos 
pontosításaival.

2 1934. október 6-án Marseille-ben egy macedón terrorista lelőtte a Fran
ciaországba látogató Sándor jugoszláv királyt és Barthou francia külügymi
nisztert. Jugoszlávia mindenáron Magyarország nyakába akarta varrni a 
merényletet, az üggyel a Népszövetség is foglalkozott Genfben.

3 Tévedés. A szerződést 1940. december 12-én írták alá. Abban azonban igaza van 
Nagy Lászlónak, hogy harminchét táján enyhült a nyomás a kisebbségekre. Az



Osztrák-Magyar Monarchia felszámolásában, tehát a Jugoszlávia létrehozá
sában is szerepet játszó Seaton-Watson brit politikus az országbomlással küsz
ködő Jugoszlávia megmentése érdekében már 1936 szeptemberében memoran
dumban fordult Eduard Beneš csehszlovák köztársasági elnökhöz, az angol 
külügyminisztériumhoz és Pál régenshez, amelyben szükségesnek látja például 
a kisebbségi jogok tiszteletben tartását. Azt követeli, hogy az országban fejez
zék be a földreformot és a felosztott földekből „a kisebbségeknek sem adván 
kevesebbet, mint maguknak, a délszlávoknak”, és javasolja, szűntessék meg azt 
a gyakorlatot, hogy a sorköteles „magyaroknak Boszniában kelljen szolgál
niuk”, hanem szolgáljon mindenki a magyar vidéken. (In: Jugoszlávia 
1918-1941, Dokumentumok, Társadalomtudományi Kör kiadása, 1989, 
Szeged. Sajti Enikő gondozásában.)

4 A Kalangya jóval előbb, 1932-ben megindult, majd 1934-ben a baloldali Híd is, 
ezt két évvel később átvették a kommunisták, ami -  sok mással egyetemben -  
csakugyan a szabadabb alkotási és kisebbségi lehetőségnek volt már a jele.

5 A város legrégibb magyar egyesülete volt. Az Erdujhelyi Menyhért által írt: 
Újvidék története szerint 1875-ben alakult „társas kör” néven. Székháza ma is 
áll a Pap Pál utcában, a református plébánia mellett, természetesen ma nem 
magyar tulajdon.

6 Kramer Testvérek vas-, fém- és sodronyárugyár.
7 Az utca elnevezése napjainkig megmaradt. A második világháború végéig, és 

még utána is egy ideig, itt voltak a város legnevezetesebb gyárai. A kábelgyár és 
a szappangyár is.

8 Ebből lett a mai Petar Drapšin csavargyár.
9 Szépstrandnak nevezi N. L. a mai Strandot megkülönböztetésül a Betyár

strandtól, amely a Strand és a valamikori vasúti híd közötti részen terült el. A 
Szépstrand ugyanis gondozott, ápolt volt. Ezzel szemben a Betyárstrand, noha 
szép és homokos partrészből állt, amolyan szegényebb fuidőzőknek állt a ren
delkezésére, ahol belépőjegy nélkül lehetett fürödni, csak úgy betyárosan.

10 Külső Katolikus Körnek is nevezték. Épülete ma is áll a valamikori Epres, ma 
Dózsa György utcában. A háború után egy ideig még itt tevékenykedett egy 
magyar egyesület. Amikor épült a tartományi belügyi titkárság épülete és emi
att le lett bontva a mai Pap Pál utcai magyar egyesület, az akkori József Attila 
Egyesület székháza, akkor azt az egyesületet is a Dózsa György utcai házba 
helyezték át, ahol lassan mind a kettőt elsorvasztották. Ma az épülethez már 
semmi köze az újvidéki magyaroknak.

11 Az épületet a titói idők elején elkobozták, itt tevékenykedett sokáig a város 
fiataljainak viszonylag csakugyan fiatalosan, szabadon gondolkodó csoportját 
tömörítő Ifjúsági Tribün.

12 A nyilatkozó itt, és a továbbiakban, amikor azt említi, hogy „ebben a könyv
ben”, mindannyiszor a Bokréta című kötetre gondol. A könyv 1940. nyarán 
jelent meg Farkas Frigyesné Lichtnecker Margit szerkesztésében és kiadásában. 
A délvidéki magyar műkedvelők almanachja alcímet viseli, és ez pontosan



meghatározza tartalmát. A könyvet az Ausztráliában létrejött Délvidéki 
Könyvbarátok Köre szervezésében, az egész ausztráliai magyarság anyagi 
támogatásával reprint kiadásban újra megjelentette 1999-ben.

13 Az első Jugoszláviában szigorúan tilos volt helységneveink magyar változatá
nak használata, olyannyira, hogy még ebben, a Nagy László által már szaba
dabb nemzetiségi megnyilvánulásokra is alkalmasnak vélt légkörben, tehát az 
idézett, 1940-ben megjelentetett Bokrétabán sem lehetett leírni azt, hogy 
Újvidék, Szabadka, Versec...

14 Csuka János, a két világháború közötti délvidéki magyar hírlapírás egyik legje
lesebb képviselője A délvidéki magyarság története 1918-1941. című, a Püski 
kiadónál 1995-ben megjelent könyvében ezt írja a 479. oldalon: „A jugoszlávi
ai magyarság életének nagy eseménye volt a jugoszláviai Magyar Művelődési 
Szövetség megalakulása, amely 1940. november 24-én történt meg. Díszelnök 
Sántha György dr., elnök Krámer Gyula, alelnök Ágoston Sándor, Korányi 
Elemér, és Bissinger gróf lettek.” Majd a 482. oldalon már a későbbi nevén, 
DMKSZ-ként említve folytatja: „Krámer Gyula rendkívüli agilitással egyszerre 
megkezdte a szervezést az egész Délvidéken, úgyhogy már február első felében 
55 fiókja volt. Kisebb viták után a szabadkai Magyar Olvasókör is csatlakozott 
a Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetséghez. Belgrádban is megalakult a 
fiókja, elnöke Vondra Gyula katolikus lelkész, titkára dr. Veréb László lett. [...] 
Közös akcióbizottság alakult, főként dr. Reök Andor kiegyenlítő és megértést 
hirdető politikájának következtében és hosszas tárgyalások után sikerült elérni, 
hogy megszűnjenek az ellentétek a régi magyaipárti vezetők és a Nagy Iván- 
csoport között és a két csoport most már a hivatalos szerb helyek előtt is együtte
sen járt el. 1941. február 16-án dr. Várady Imre, dr. Deák Leó és dr. Nagy Iván 
együtt jelentek meg Cvetkovics Dragisa miniszterelnöknél, hogy vele a ma
gyarság problémáit érintő kérdésekről tárgyaljanak.” Érdemes ezzel kapcsolat
ban megjegyezni, mi lett a sorsa az említett három magyar politikusnak. Dr. Vá
rady Nagybecskereken maradt, ott élte le életét, mint nemzetközileg is tekinté
lyes ügyvéd. Dr. Deák Leóból főispán lett a Bácskában a magyar honvédség 
bevonulása után. Kivonulásukkor a magyar hatóságokkal Budapestre menekült. 
Tito titkosrendőrei ott felkutatták és minden szabályt mellőzve, egyszerűen 
Újvidékre szállították, vád alá helyezték háborús bűnök elkövetésével terhelve. 
1945. november elsején halálra ítélték és kivégezték. Nagy Iván, nyilatkozónk 
közlése szerint, előbb Magyarországra, majd onnan álnéven Amerikába 
menekült és ott is halt meg talán a hetvenes években San Francisco városában. 
Krámer Gyulát ugyanabban a perben ítélték halálra, amelyben Deák Leót is, őt 
is kivégezték.

15 Csuka János említett könyvében a belgrádi magyar diákok egyesületének meg
alakulásáról ezt ítja: „A belgrádi egyetem magyar diákságának helyzete sokkal 
nehezebb volt, mint a zágrábiaké. [...] A belgrádi magyar diákok egyesülete 
1933 virágvasámapján alakult meg és Bolyai Farkas Magyar Diákegyesület 
nevet vette fel. Az egyesület első vezetősége a következőkből állt: Komáromi



József elnök, Kezes Béla alelnök, Csapó Sándor titkár, Stockel Ottó 
másodtitkár, Tunner Aladár pénztámok, Kovács Sztrikó Zoltán az irodalmi 
szakosztály elnöke.” Komáromi azonos azzal a Komáromi József Sándorral, aki 
később a Magyar Szó munkatársa lett. Kovács Sztrikó Zoltán pedig szintén, ő 
még címzetes egyetemi tanár korában is írogatott tudománynépszerűsítő írá
sokat, még regényt is. Többek között Tesláról. Az ő agyából pattant ki a jugo
szláviai gyermekolvasók tudományos-fantasztikus figurája, Fizi Karcsi, akinek 
a bádogteste talán még ma is ott kallódik valahol a Fórum udvarán.

16 Csuka János adatai szerint az 1936/37-es tanévben a zágrábi magyar diákok 
egyesületének ez volt a vezetősége: elnök Szalontay Károly orvostanhallgató, 
alelnök Szilágyi Nándor orvostanhallgató, I. titkár Czoczek Kornél állator- 
vostan-hallgató, II. titkár Juhász Imre orvostanhallgató, pénztáros Sághy 
György orvostanhallgató, háznagy Nánássy Károly gyógyszerésztan-hallgató, 
könyvtáros Angeli Nándor állatorvostan-hallgató. Szerinte az egész zágrábi 
sereg dr. Nagy Iván, a jobboldali politikus befolyása alatt tevékenykedett. Csuka 
összegezte, hogy a két világháború között a zágrábi egyetemen 75 katolikus 
lelkész, 7 jogász, 60 gyógyszerész, 22 orvos, 10 tanár, 2 gépészmérnök, 1 elekt
romérnök, 2 kultúrmérnök, 1-1 vegyészmérnök, állatorvos, szobrász, 2 fes
tőművész és 5 zeneakadémista magyar hallgató végzett. Helységenkénti 
megoszlás: Szabadkáról és Újvidékről egyaránt 16-an, Zentárói 13-an, 
Becskerekről 9-en, Zomborból 8-an, Óbecséről 7-en, Péterrévéről, Csurogról és 
Csantavéről egyaránt 4-en, Törökbecséről és Bácskossuthfalváról hárman-hár- 
man, ketten az alábbiakból: Nemesmilitics, Ada, Ferovác (?), Apatin, Topolya, 
Ószivác, Magyarkanizsa, Versec, Kishegyes, Újverbász és Mohol. Egy-egy 
személy pedig az alábbiakból: Palánka, Oroszlámos, Pélmonostor, Csóka, 
Kiskőszeg, Alsólendva, Okucsani, Hódság, Piros, Rétfalu, Száján, Szenttamás, 
Ófutak, Vinkovci, Vujicsevo (Torontáltorda), Pacsér, Csősztelek, Torontál-

18 A magyar csapatok 1941. április 11 -én lépték át a határt. Werth Henrik vezérkari 
főnök még attól a naptól kezdve átvette a fohatalom gyakorlását, bevezette a 
katonai közigazgatást, amely április 17-éig ún. szükségszerű katonai közigaz
gatásként működött, vagyis a felbomlott jugoszláv közigazgatást és a kialakí
tandó magyar közigazgatást helyettesítette. Ekkortól áttértek az ún. rendszeres 
magyar katonai közigazgatásra, ami a polgári közigazgatás bevezetéséig, össze
sen mintegy két hónapig tartott. (A. Sajti Enikő: Délvidék 1941-1944)

19 A kitüntetés hivatalos neve: Nemzetvédelmi Kereszt.
20 Az újvidéki razzia miatt gyanúba fogott személyeket több hullámban szállítot

ták Újvidékre Magyarországról. Lieli Pál, tiszteletbeli megyei főszolgabíró, 
Deák Leó főispán személyi titkára erről nyilatkozott Budapesten, halála előtt. 
Nyilatkozatát Domstedter László, egykori újvidéki lakos, a nagytemplom mel
letti cukrászda tulajdonosának -  akit szintén kivégeztek -  a fia visszaem
lékezésében mindenben megerősítette.



21 Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyé
kában II. című könyvében Svraka apátplébánosról ezt írja: „Svraka Ferenc 
plébános, Újvidék. Született Zomborban 1885-ben, meghalt 1968-ban. Kalocsán 
szentelték pappá 1910. június 24-én. Bunyevác származású, de igaz magyar 
érzelmű pap volt. [ ...]  Amikor 1941-ben a Délvidék visszakerült az 
anyaországhoz, Svraka plébános úr ünnepi istentisztelettel emlékezett meg az 
eseményről. Ugyancsak ünnepi miséket tartott március 15-én, és október 6-án. 
Nagy barátja volt a sportnak, a labdarúgásnak. Az Újvidéki Atlétikai Clubot 
(UAC) anyagilag is támogatta. Az 1944-es összeomlás után a magyarok iránt 
táplált rokonszenve miatt felelősségre vonták. Bár bunyevác származása miatt 
nem ítélték el, de vizsgálati fogságba került, és szabadulása után többévi 
szobafogságra kötelezték. A plébánia területéről csak a templomig távozhatott. 
Jóeszű, jólelkű ember volt. Az 1944-es összeomlás után a partizánok azonnal 
elfogták, de nem sokáig volt bent, mert Budánovity püspök és Raity Balázs 
plébános mindent elkövettek kiszabadítása érdekében. Letartóztatására 
bizonyíték, hogy ő volt az, aki Újvidéken néhány napig együtt raboskodott a volt 
zombori alispánnal, dr. Bajsay Ernővel. Bajsay Ernőt, akinek semmi köze sem 
volt az 1942-es újvidéki vérengzéshez, mégis hozzácsapták a bosszúálló nagy 
perhez, és teljesen ártatlanul halálra ítélték. Később Svraka Ferenc számolt be 
Bajsay feleségének az utolsó napok, órák eseményeiről. E szerint a halálos ítélet 
után, korán reggel a törvényszék udvarán végezték ki az alispánt. Az utolsó szava 
így hangzott: Megálljatok, a fiam meg fogja ezt bosszulni. A fia azonban ekkor 
már Amerikában volt. Mindezt én személyesen Bajsay Ernő feleségétől tudom. 
Azt is Svraka Ferenc mondta el, hogy Bajsayt a kivégzés után nem temették el, 
hanem kivitték a Dunához, és bedobták a vízbe. (Dombay Ernő kanonok.)” 
Sztrikovits János újvidéki esperes plébános közlése szerint Svraka Ferenc, nem 
sokkal nyugdíjba vonulása után Zomborba költözött, ott halt meg 1968-ban, ott 
is temették el. Az említett Raity Balázsról -  helyesen Blaško -  érdemes tudni, 
hogy igen befolyásos személy volt, ami érthető, hiszen ő volt az, aki 1918-ban a 
szabadkai bunyevácok nevében Zágrábba utazott tájékozódni, majd aki novem
ber 10-én a szabadkai szerbek, és bunyevácok nagygyűlésén bejelentette, hogy a 
Monarchia elvesztette a háborút és teljesült a délszlávok régi álma. Egy évvel 
később, 1919. szeptember 22-e és október 3-a között Párizsban járt a bunyevác 
delegáció tagjaként. A delegációnak tagjai voltak Szabadkáról, Bácsalmásról, 
Bácsbokodról, Katymarról, Szántóról, és Felsőszentivánról. Természetesen a 
délszláv érdekeket pártolták. (Csuka János i. m. alapján.)

22 Apatini Fembach Péter, a temerini Fembachok egyike, Újvidék főispánja is ter
helve volt az újvidéki razzia miatt. A vizsgálat alatt letartóztatásban volt. 
Állítólag ez idő alatt öngyilkosságot követett el.

23 A razzia miatt a háború után Újvidéken több bírósági tárgyalást tartottak. Az első 
1945. október 24-én kezdődött a III. jugoszláv hadsereg katonai bírósága előtt, a 
Művelődési Otthonban, másképpen a Szokolszki dómban. Ugyanott tehát, ahova 
a nyilatkozó szerint az 1942-es razzia idején citálták a szerbeket és zsidókat. A



büntetőtanács elnöke Vuko Dragović őrnagy. A vádat dr. Slavko Kuzmanovié 
képviselte. Ennek a pernek a vádlottjai: dr. Deák Leó Bács-Bodrog vánnegye 
és Zombor város főispánja, Milán M. Popovié újságíró, Kránier Gyula gyáros, 
Báthory Géza csendőr alezredes, Zombory Gyula rendőr főtanácsos, Könyöki 
József rendőrtanácsos és Knézi Péter kereskedő. November elsején hirdettek 
ítéletet. Deákot, Popovićot, Krámert és Zomboryt golyó, Báthoryt és Könyökit 
kötél általi halálra ítélték, Knézit pedig hat év börtönre és kényszermunkára. A 
Jugoszláv Legfelsőbb Bíróság katonai tanácsa november 16-án elvetette a 
vádlottak fellebbezését, helybenhagyta az ítéleteket azzal, hogy Knézi bün
tetését tíz évre növelte. Ezután a vádlottak kegyelemért folyamodtak az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés Elnökségéhez, amely a kérvényeket elutasította. A 
halálos ítéleteket november 26-án reggel fél hétkor végrehajtották. A második 
per egy év múlva, 1946. október 22-én kezdődött. Jellemző, hogy mindkét 
ítélkezés választásokat megelőző kampányban zajlott le és Újvidék partizánok 
általi felszabadításának -  október 23. -  évfordulója idején. E második per jel
legzetessége, hogy a vádat a topolyai Gyetvai Károly képviselte, a népbírósá
gi büntetőtanács tagjai pedig dr. Varga Péter elnök, Kovács Kálmán és Stevan 
Krdžalić. A vádlottak: Szombathelyi Ferenc volt vezérkari főnök, 
Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy, Grassy József altábornagy, Gaál 
Lajos csendőrezredes, dr. Zöldy Márton csendőrszázados, Bajsay Bauer Ernő 
megyei alispán, dr. Nagy Miklós Újvidék polgánnestere, Bajor Ferenc tábor
nok, Újvidék katonai parancsnoka és Perepatity Pál újvidéki kereskedő. A raz
zia idején Grassy vezérezredes volt, az altábornagyi rangot a német megszállás 
után, Szálasi rémuralma idején kapta. A bíróság október 30-án hirdetett ítéletet. 
Szombathelyit, Gaált, Bajsayt, Nagyot, Bajort és Perepatityot golyóáltali halál
ra ítélték. Grassyt és Zöldyt Újvidéken végrehajtandó, Feketehal- 
my-Czeydnert pedig Zsablyán végrehajtandó kötél általi halálra ítélték. 
Valamennyi elítéltet teljes vagyonelkobzással is sújtották. A szövetségi állam 
képviselőházának elnökségéhez benyújtott kegyelmi kérvényeket a testület 
november 2-án elutasította. November 5-én a Slobodna Vojvodina című 
újvidéki szerb nyelvű napilap közli a hírt, hogy az ítéletet végrehajtották. A hír
ből megtudni, hogy Grassyt és Zöldyt Újvidéken nyilvánosan felakasztották, a 
többieket lelőtték, de nem említi, mi lett Feketehalmy-Czeydnerrel, akit az 
ítélet szerint Zsablyán kellett nyilvánosan felakasztani. Varga Péter, a büntető
tanács elnöke a Szerémségből került Újvidékre, valószínű, hogy volt jogi 
végzettsége. A későbbiekben nem játszott szinte semmilyen szerepet a magyar 
közéletben. Elmeháborodottan halt meg. Kovács Kálmán a Tito-Sztálin-konf- 
liktus idején politikai üldözötté vált, ráfogták, hogy a magyar időben áruló lett, 
ami annyiból állt, hogy állást vállalt a szabadkai bíróságon. Kiemelkedő nyelv
tudóssá képezte ki magát, ő lett a párját ritkító Szerb-magyar nagyszótár fő
szerkesztője. Szintén megzavarodott és önkezével vetett véget életének. Gyet
vai Károly az újvidéki jogi kar tanára lett. Akkor támadt körülötte botrány, ami
kor a titói korszak egyik választási kampányában, a hetvenes években magyar



kisebbségi szakértővé avanzsált, de a kegyvesztetté lett dr. Rehák Lászlóval 
szemben vállalta a jelöltséget a szövetségi parlamentbe és végül ő kapott mandá
tumot, mert Újvidéken, a jelölés véglegesítésekor a szerb többségű jelölő 
testület tagjainak nagyobbik hányada elhagyta a gyűlést, csak azok maradtak, 
akik Gyetvait támogatták. Krdžalić e sorok írásakor -  2001. január 18 -  még élt

24 A nyilatkozó csak szerbeket említ, holott Újvidéken több zsidó áldozat volt, 
mint szerb, de sok cigányt is kivégeztek, sőt magyar áldozatok is estek.

25 A nyilatkozó nem jól tudja. Édesapját, Nagy Győzőt feltehetően egy harmadik 
bírósági eljárás során ítélték el, aminek nincs nyoma az akkori helyi szerb napi-

26 Bartha Vilmosnak volt a városban az egyik első fényképész szaküzlete. Ki- 
kindai származású, kikeresztelkedett zsidó volt, aki buzgó keresztény lett, 
űrnapján ő szokta vinni a belvárosi templom körmenetén a lobogót, s akinek si
került átvészelnie a negyvenkettes razziát, de kivégezték negyvennégyben. -  
Nagy László közlése. Barta Vilmosnál tanulta a szakmát a 2002 elején, 89 éves 
Barta Géza, vidékünk egyik legkorábbi hivatásos fotóriportere, a Magyar Szó 
első fotóriportere. A két Barta csupán névrokon volt, noha vezetéknevükben 
csak egy néma h hang a különbség. Ez utóbbi közléséből tudni a fentieket és az 
alábbiakat. Bartha Vilmosnak a vejét, Hipp Zoltánt is kivégezték 1944-ben. 
Barta Géza maga is megjárta a folyamőrséget, ahol együtt töltött néhány napot 
sok temerinivel. Jóba lett velük, mert amikor az 1944. október 29-én 
Temerinben tartott razziáról a mintegy kétezer temerini férfi gyalogmenetben, 
már 30-án a hajnali órákban megérkezett a folyamőrség területére, éhesen és 
meggyötörtén, Barta az ott levő újvidékiek között élelmiszert gyűjtött számukra. 
Az újvidékiek ugyanis már napok óta ott voltak, hozzátartozóik rendszeresen 
hordták nekik a kosztot. Géza egy pokrócot kerített és arra gyűjtött harapnivalót. 
A temeriniek ezért őt megkedvelték Velük került át a karlócai táborba és ott, 
mivel ismerte a ciril írást, a tábor parancsnoka kinevezte írnoknak. 1944 végén, 
a tábor feloszlatásakor, hogy, hogy nem, sikerült magával vinnie a nyilvántartási 
könyvet. Azt nyilatkozta róla 2000 őszén, tudta; hogy veszélyes, amit tesz, de 
úgy gondolta, hasznos lesz még valamikor az a névjegyzék és más följegy
zések, és a keblébe rejtette. Megőrizte, ebből pontosan meg lehet állapítani, kik 
voltak a karlócai táborban és részben következtetni lehet a bent tartottak életére 
is. Barta Géza maga is meglakolt a magyarsága miatt. 1946-ban másfél év 
börtönre ítélték „a megszálló hatósággal való közreműködés” vádjával, ami 
abból állt, hogy a városban minden eseményről fényképfelvételeket készített és 
azt közzétette, lapokban publikálta. Az újvidéki börtönben fél évet töltött, 1946. 
április elsejétől kezdve. Bartha Vilmos Erzsébet nevű lánya 2001. február 5-én 
telefonbeszélgetés során közölte, hogy édesapját a partizánok újvidéki 
bejövetelének a másnapján, tehát már október 24-én elvitték a Futaki úti házuk
ból. Egy csoport fegyveres partizán házról házra járva szedte össze a magya
rokat. Amikor Barthát közéjük lökték az utcán, ott már egy körülbelül



harmincfos csoport volt. A vasút mellett, gyalog egyenesen a folyamőrségre 
terelték őket. Nem név szerint keresték az összeszedetteket, hanem kimondot
tan magyarokat keresve. A frissen diplomáit 23 éves Hipp Zoltánt is ezért vit
ték el. Hipp kikindai illetőségű volt, merő véletlenségből tartózkodott 
Újvidéken, a belgrádi tanárképzőben, abban az évben diplomáit. Bartha 
Vilmosné két napig vitte az élelmet férjének a folyamőrségre, 26-án azonban 
közölték vele, hogy már nincs ott. Soha semmilyen értesítést nem kaptak, hova 
lett. Üzletüket elkobozták, de még a bútort is a lakásból. A lakást nem vették 
el, mert az Bartháné nevén volt. Bartháné beutazta az egész országot, ahol 
gyűjtőtáborok voltak, mert még olyan hír is elterjedt, hogy Borba, a rézbányá
ba vitték a férjét. Soha semmilyen igaz nyomra nem akadt. Tehát az égvilágon 
semmit nem tudtak Bartha Vilmos további sorsáról, de a hatóság háborús 
bűnössége miatt kobozta el a vagyont.
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N agy G yőző Miskolcon, 1919. március 18-án kiadott leszerelő levele. 
Nem volt hajlandó szolgáim a vörös hatalomnak, a  10. Vörös Tüzér Ezred  
parancsnoka ezért elbocsátotta és a  m ár megjelölt határvonal túloldalán 

levő  illetőségi helyére, a z  új ország városába, Újvidékre utasította



Az áldozat fiának. N agy László Sándornak szem élyi okmányai 
M egjegyzés: A képeket az áldozat fia bocsátotta rendelkezésre





N agy László hadiüzemi megbízott igazolványa



N agy G yőző főhadnagy „ Sebesültek érme ” igazolványa  
az első  világháborúból
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Ki hallott az újvidéki magyarság egykori művelődési 
életének -  ahogy ma mondanánk -  szponzoráról, támogatójáról, 
Nagy Győzőről, a németből lett magyar érzelmű papról, Dupp 
Bálintról, vagy a temerini származású ötvenhatos Sörös 
Imréről? (...) Pedig mindhárman megérdemlik, hogy mindenki, 
aki Délvidéken magyarnak érzi magát, megőrizze emlékeiket, 
tetteiket. Ehhez próbál most hozzájárulni Matuska Márton legú
jabb kutatómunkájával, három dokumentumriportjával (...).

A kézirat mintha folytatása lenne a szerző nagysikerű, 
nálunk úttörő művének, A megtorlás napjainak.

Németh István

Dupp plébános kétségtelenül azok közé a magyar papok 
közé tartozott, akik népükkel éltek -  és haltak. Valóban senki
nek semmilyen oka nem volt arra, hogy a másvilágra küldje, 
hacsak nem azért, mert magyar volt és katolikus pap volt. (...) 
Meg is lakolt érte (...) Megérdemli, hogy emlékművet állítsunk 
neki, s Matuska Márton ezzel az írásával ezt meg is teszi.

Sörös Imre az 56-os magyar szabadságharc hőse. (...) az ő 
sorsa, végzete, mártírhalála beletartozik azoknak a magyarok 
nak a sorsába, akik magyarságukért haltak meg. (...) A kézirat 
harmadik darabja Nagy Győzőről szól, fia vallomása alapján. 
Kétségtelen, hogy Nagy Győző a partizánok áldozata. Kétség
telen az is, hogy valójában ártatlanul halt meg.

Tornán László


