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Povodom  proslave 50-godišnjice osnivanja Saveza kom unist* 
Ju g oslav ije  ob jav ljen  je  ovaj bro j »Senćanskih svesaka« i on pruza  
sažeti preg led  o senćanskim  clanovim a K P J  i S K O J-a  do o slobođ e - 
nja. Iako  je  ovoj skrom n oj p u b likac iji p rethodilo  v išegodišn je pri- 
ku p ljan je podataka  i o tkrivan je čin jenica, za nju se ne m oze reci da 
je  potpuna i bez grešaka. U Svesci nisu u potpunosti ob jav ljen i ni 
svi do sada p riku p ljen i podaci o članovim a P artije ko ji su stupili u 
njene red ov e pre 1945. godine. Ona se ograničava sam o na kratku  
biografiju , životni pút pojed in ih  ličnosti u sam om  pokretu . No, i u 
tóm  pogledu, sam o se govori o onim  m om entim a k o ji se i podacim a  
mogu dokum entovati.

K ada je  O pštinski odbor za proslavu 50-godišnjice S K J  u 
Senti u svom  program ú predv ideo  i in icirao izdavan je jedn e ov akv e  
sveske, on se ru kovodio  kon cepcijom : da se ob jav ljiv an jem  ovog  
priloga o m esnim  učesnicim a kom unističkog  p okreta  učini još jedan  
napor na du bljem  istorijskom  istraživanju  m esnih dogadaja  i razvoja  
p okreta  kod  nas. Rayiiji i sadašnji ob jav ljen i prilozi o m esnom  Jco- 
m unistickom  i radn ičkom  pokretu  om ogućiće da naša istoriografija  
postepeno pristupi i p odrobn ijem  ocen jivan ju  značaja i u loge po- 
jed in ih  perioda i lienosti. U naredn im  brojev im a »Senćanskih svesa- 
ka« bice ob jav ljen e i studije takvog  karaktéra . Sigurno je  da ni u 
ovim  studijam a nećem o m oći dati n ek i konačan sud. To ne bi ni 
trebalo  da bude naše nastojan je. N ek to učine sled eća  pokolen ja . Mi 
se m ožem o zadovoljiti i sa tim e što ćem o narednim  gen eracijam a  
pom oći u otkrivan ju , priku p ljan ju  i sređivanju  što vise podataka, 
i što éem o , istim a pojed inačn im  studijam a, p rokom en tarisati i uči- 
niti ih pristupačnijim  našoj javnosti.

Na kraju  ovog kratkog  uvoda, zahvalju jem o se svim a druga- 
ricam a i drugovim a ko ji su putem  priku p ljan ja  podataka  pom ogli 
saradnicim a Istorijskog  arhiva u Senti, i pre i sada, na ostvaren ju  
ovih zamisli. N adam o se da ce se još  i mnogi pridružiti realizaciji 
ovakv ih  nasih ciljeva.

Senta, 11. novem bra 1969. god.

S inković Jthnoš



A Jugoszláv  K om m unista Szövetség  fen n állása  ö tven ed ik  
év fordu ló ja  a lka lm ábó l a Zentai F ü zetek  m ostani szám a a Ju gosz
láv K om m unista Párt és a Jugoszláv  Ifjúkom m unista  Szövetség fe l-  
szabadulás előtti zentai tag jairól ad röv id  áttekintést. N oha e sze
rény  kiadvány m eg je len ését több éves adatgyű jtés és kutatás előzte  
m eg, m égsem  m ondható te ljesn ek , nyilván h ibátlan n ak sem. A fü zet  
a P árt 1945 előtti tag jairól az eddig begyű jtött ad atokat sem  eg é
szében  közli. Csupán az egyes szem élyek  röv id  életra jzára  és m oz
galm on belü li é letú tjára  szoritkozik. E tek in tetben  is csak azokra  a 
m ozzanatokra, am ely ek  tárgyi b izon y ítékokka l alátám aszthatók.

A m ikor a JK S Z  50 éves fen n állása  m egünneplésére a lak ított  
község i bizottság p rogram jába  iktatta  és szorgalm azta az ilyen  je l 
legű fü zet kiadását, a bizottságot az az e lk ép z e lés  v ezérelte, hogy  
a hely i kom m unista m ozgalom  részvevőiről közölt a d a lék o k k a l is 
tám pontot nyújtsunk a m ozgalm i és hely történ eti ku tatás m ég e l
m élyü ltebb  fo ly ta tásához . H elyi kom m unista- és m unkásm ozgal
m unk rég ebb i és m ostani a d a léka i leh etőv é teszik  m ajd  azt is, hogy  
fokozatosan  m eg kezd jü k  az egyes időszakok  és szem élyek  je len tő 
ség én ek  és szerepén ek  a laposabb, történelm i igényű értékelését. A 
Zentai F ü zetek  köv etk ező  szám aiban m ár ilyen  jellegű  tanulm ányok  
köz lésére  is sor kerü l. N yilvánvaló azonban, hogy ezekben  sem  le 
szünk k ép esek  v ég leges íté le te t m ondani. A rra m a m ég ne is tö re 
ked jü n k. Azt bízzuk az u tókorra. Mi a k k o r  is e lég ed ettek  lehetünk, 
azáltal is elvégezzük feladatu n kat, ha a ben n ü n ket követő  n em ze
d ék ek  részére m inél több  adatot fe lku tatu n k, összegyűjtünk és ren d 
szerezünk, s azokat részleges tanulm ányainkban  fe jteg e t jü k f hozzá
fé r h e tő k k é  tesszük.

B efe jezésü l m ost is ilyen  értelem ben  m ondunk köszön etéi 
azokn ak  az elv társakn ak , a k ik  adatgyű jtésü kkel seg ítették  a zentai 
T örténelm i L ev éltár  m unkatársait, s m áris hozzájáru ltak  az em lített  
törekvéshez . R em éljü k , hogy a célk itű zés m egvalósításához m ég  
sokan  csatlakoznak.

Zenta, 1969. n ovem ber 11-én.

S in kovics Ján os
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Vukica ABRAMOVIĆ

Vukica Abramović rođena je 
30. septembra 1923. godine u Bra- 
nijnom Vrhu blizu Belog Manas- 
tira u Baranji. Otac jo j se zvao 
Miloš, po zanimanju herihter, a 
miajfea Milka, rođeina Katanić. Po- 
rodica Abramović se sredinom 
dvadesetih godina preselila u Sen- 
tu gde je  dohila zemlju agramom 
reformom kao dobrovoljačka po- 
rodica. Vukica je  izučila he- 
rihterski zanat svoga oca, a kao 
mlada devojka radila je  sa porodi- 
com i na obrađivanju zemlje. Još 
u detinjstvu se upoznala sa Mari
jain Andić, kpja ju  je  1938. godine 
pozvala u Omladinsku eitaonicu 
»Budućnost«. U njoj se Vukica 
upoznala sa Milivojem Krivokapi- 
éem i Šacom Slavnićem. Učestvo- 
vala je  na sastancima, debatama i 
u radu dramske sekcije. Sudelova- 
la je  u svim vidoviima aktivnosti 
— od farban ja  kulisa do debata o 
procitanim knj igama naprednih pi- 
saca, pa je  1939. godine birana u 
upravni odbor „Buduónasti”.

U mesnu organizaoiju SK O J-a 
je  primila M arija Andié u pro- 
leée 1940. godine. U aktivu je  bála 
tada još i Radojka Zekovié i Dobri- 
la Krivokapié. Ueestvovala je  u 
svim akcijama mesne organizacije 
SK O J-a i u onoj 27. marta 1941.

1923. szeptember 30-án szüle
tett BFanján Vrhon, Pélmonostor 
közelében, Baranyában. Apját Mi- 
losnak hívták, felsőrész készitő 
volt, anyja Milka, született K atá
mé. Az Abramovié-család a huszas 
évek közepén költözött Zentára, 
ahol a földreform juttatott nekik 
földet, mint dobrovolj acoknak.
Vukica kitanulta apja mesterségét, 
és fiatal leányként családjával a 
földjükön is dolgozott. Még gyer
mekkorában megismerkedett Ma
rija  Andiétyal, aki 1938-ban beve
zette a Buduénost Ifjúsági Olvasó
körbe. Itt ismerkedett meg Vukica 
Milivoje Krivokapiétyal és Saca 
Slavniétyal. Részt vett a gyűlése
ken, vitákon és a színjátszó cso
port munkájában. A tevékenység 
valamennyi formájában való rész
vétele a diszlet-festéstől a haladó 
irók olvasott műveiről folytatott 
vitákig odavezetett, hogy 1939-ben 
a Buducnost Igazgató Bizottságá
ba választatták.

A SK O J helyi szervezetébe 
M arija Andié vette fel 1940. tava
szán. Az aktíva ekkor még Radoj
ka Zekoviából és Dobrila Krivoka- 
piéból állt. Részt vett a SK O J he
lyi szervezetének minden tevé
kenységében, az 1941. március
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godine. Okupacijam Bačke depor- 
tirana je  u Begeč, odakle je  sa svo- 
jom porodicom, majkom i sestrom 
prebacena u Srem. Došli su u Be<> 
grad i tamo je preko Todora Lazo- 
viéa povezana fa grupom skojeva- 
ca. U Beogradu je radila na raz- 
liöitim zadacima: skupljanju sani- 
tetskog materijala, prenošenju 
hrane ilegalcima, bacanju letaka, 
pomaganju porodicama partizana 
i sliéno. Grupa je  radila do oktob- 
ra 1944. godine, a nakon oslobode- 
nja Beograda razišla se. Vukica je 
tada došla u Sentu i odmah je uk- 
ljučena u rád društveno-političkih 
organizacija, a miaja 1947. godi
ne primljena je  u Komunistiéku 
partiju Jugoslavije.

M arija RADULOVlC, 
rođena ANĐIĆ

M arija Radulovic rodena je  30. 
decembra 1920. godine u Magyar- 
boly-u, u blizini B ajé u Madarskoj. 
Potiče iz siromašne seljaéke poro- 
dice koja je  optirala u Jugoslaviju 
Po po-vratku iz Bosne 1939. godine 
uključuje se u napredni omladin- 
ski pokret, u Omladinsko kulturno 
društvo i éitaoniou »Budućnost«, 
preko Mirka Buriéa i Milivoja 
Krivokajpica. Radi i u sindikatu u 
Mlinskoj ulici. Preko Mihálya Ola
josa povezana je  sa skojevcem iz 
Kikinde Prokom Sredojevim.

1940. godine osniva skojevski 
ženski aktív u koji uključuje dru- 
garice, Radojku Zekovié i Vukicu 
Abramovié. Iste godine, u toku le-

27-^iben is. Bácska megszállásakor 
Begecsbe deportálták, ahonnan 
családjával, anyjával és nővérével 
Szerémségbe szállították. Belgrád- 
ba kerültek, ahol Todor Lazovié 
útján összeköttetésbe lépett a 
SK O J-isták csoportjával. Itt kü
lönféle feladatokat végzett: gyógy- 
és kötszereket gyűjtött, élelmet 
vitt az illegalitásban lévőknek, 
röpcédulákat terjesztett, segítette 
a partizánok családját stb. A cso
port 1944. októberéig dolgozott, 
amikor is Belgrád felszabadulása 
után feloszlott. Vukica ekkor visz- 
szatért Zentára, ahol azonnal be- 
kapcsololódott a társadalmi^poli- 
tikai szervezetek munkájába, és 
1947. májusában tagja lett Jugosz
lávia Kommunista Pártjának.

RADULOVIÖNÉ, Andié M arija

1920. december 30-án született 
Magyarországon, Baja  közelében, 
Magyarbolyban. Szegény földmű
ves családból származik, mely Ju 
goszláviába költözött. Boszniából 
való visszatérése után, 1939-ben 
bekapcsolódik a haladó ifjúsági 
mozgalomba, a Buduénost Ifjúsági 
Kulturegylet és Olvasókor útján, 
Mirko Burié és Milivoje Krivoka- 
pié segítségével. Dolgozik a Ma
lom-utcai szakszervezetben is. 
Olajos Mihályon keresztül kapcso
latot tart fenn Proka Sredojev ki- 
kindai SKOJ-taggal.

1940-ben női aktivát szervez a 
következő elvtársnőkből: Radojka 
Zekovié és Vukica Abramovié. 
Ugyanez év nyarán Sóti Oszkárr#}
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ta, sa Sóti Oszkárom učestvuje na 
logorovanju skojevaca na Testeri.
27. marta 1941. godine učsetvuje u 
uliónim demonstracijama u Senti. 
Prvih dana okupacije održava vezu 
između dr. Gerőa i dr. Singera; na- 
bavila je  oružje prilikom okupa
cije; m aja je bila deportirana u 
Növi Sad, a odatle je sa porodicom 
otišla u Nikšić. Tamo je  uhapšena 
sredinom maja 1942. godine i od- 
vedena u logor. Odatle je  puštena 
lek poSle tri meseca. 1943. godine 
ponovo je  uhapšena od Nemaca 
zbog održavanja veze sa partizan- 
skim stábom u Gornjem Polju kod 
Boke pod komandom Radivoja Da- 
kiéa. Odveli su je  u Nemacku, a 
otuda se vratila u zemlju 1945. go
dine. Radila je  u štabu za repatri- 
jaciju  u Zagrebu; nešto kasnije, jós 
iste godine, vratila se u Sentu.

Danas živi u Beogradu.

ANNUS Antal

Zentán született 1906. június
5-én; apja Antal, napszámos, any
ja  Érs Julianna.

A munkásmozgalomba fiatalon 
mint 18 éves cipészmunkás kap
csolódik be 1923-ban. A következő, 
1924-ik évben Lövei Mihály be
szervezi a Zentán megalakult első 
ifjúkommunista sejtbe. Pártmun
kát főleg a cipészműhelyekben 
fejj tett ki, ahol mint bőrmunkás 
dolgozott.

Váratlanul halt meg Zentán
1927. november 20-án.

részt vesz a SKO J-tagok teslerai 
táborozásán. 1941. március 27-én 
részt vesz az utcai tüntetésben 
Zentán. A megszállás Aső napjai
ban kapcsolatot tart fenn dr. Geiő 
és dr. Singer között; a megszállás
kor fegyvert szerez; májusban Ú j
vidékre deportálták, ahonnan csa
ládjával Nikéiébe ment. Itt 1942. 
májusának közepén letartóztatják, 
és táborba hurcolják. Innen csak 
három hónap múlva szabadul ki.
1943-ban a németek ismét letar
tóztatják, mivel kapcsolatot tartott 
fenn a Boka melletti Gornje Po- 
lje -i partizán-vezérkarral, Radivo- 
je  Dakié parancsnoksága alatt. 
Németországba vitték, ahonnan 
1945-ben tért vissza. Először Zág
rábban dolgozott a Visszahonosí
tási Hivatalban, valamivel később, 
de még ugyanez évben tért vissza 
Zentára.

Ma Belgrádban él.

Antal ANUŠ

Antal Annus roden je  u Senti 
5. juna 1906. godine od oca Antala, 
nadničara i máj ke Julianne Érs.

1923. godine se uključuje u 
radnički pokret kao 18-god'isnji 
cipelarski radnik. Iduée, 1924. go
dine, Mihály Lövei ga organizuje 
u prvu omladinsku komunističku 
ćeliju u Senti. Partijski rád je  na- 
ročito razvio u cipelarskim rad- 
njama u kojima je  radio kao rad
nik obućarsko-kožarski kalfa.

Iznenada je  urnro 20. novembra
1927. godine u Senti.
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AULIK József Jožef AULIK

Szegény földműves család he
tedik gyermekeként született 1900. 
március 18-án. Kora gyermekko
rától dolgozott a csókái uradalom
ban. Tizenkét éves korában cipész- 
mesterségre adták; felszabadulása 
után a Csonka, majd a Pethő cég
nél dolgozott mint segéd. 1918. 
februárjában Budapestre ment, itt 
belépett a szakszervezetbe. Mint 
szakszervezeti aktivista részt vett 
a budapesti tüntetésekben, hol az 
1919. évi február 21-én a reformis
ták és a kommunisták közötti, 
Országház-téri összecsapásban 
megsebesült. Kórházba került, hol 
egyik lábát amputálni kellett. Fel- 
gyógyulása után belépett az ön
kéntes Vörös Hadseregbe. Mint 
rokkantat könnyebb szolgálatra 
osztották be Kőszegre. A fehér 
terror alatt Budapestre, majd Sop
ronba menekült, ahol elfogták és 
elitélték. Szabadulása után Bécsbe 
emigrált. Itt felvette régi kapcso
latait a magyar kommunistákkal. 
Rövidesen pártiskolába került, és 
agitátori képesítést nyert. Bécsből 
1924. őszén hazajött Zentára. Kap
csolatot teremtett Katona János
sal, Isa Nesictyel és Aleksandar 
Sto jkow al. A bőrösök szakszerve
zetében rövid idő után elnökké 
választották. Ekkor felvették a 
Kommunista Párt helyi szerveze
tébe, majd később annak Helyi 
Bizottságába. 1925. őszén a mun
kanélküliség arra kényszerítette, 
hogy Párizsba emigráljon. Itt is 
szervezett munkás maradt, és a

József Aulik rođen je  18. marta 
1900. godine kao sedmo dete siro- 
mašne seljačke porodice. Od svog 
ranog detinjstva radio je  na čokan- 
skom imanju. U dvanaestoj godini 
su ga dali na obuéarski zanat. Pos- 
le izucenog zanata je  radio kao kal- 
fa kod firmi Csonka i Pethő. Feb- 
ruara 1918. godine otisao je  u Bu- 
dimipeštu i tamo je  stupio u sindi- 
kat. Kao aktivist sindikata učest- 
vovao je  u budimpeštanskim de- 
mostracijama i ranjen je  21. feb- 
ruara 1919. godine u sukobu izme- 
đu reformista i komunista na Pár
iámén tskom trgu. Ležao je  u bol- 
nici i tu mu je  amputirana jedna 
noga. Posle ozdravljenja stupio je 
u redove dobrovolj ačke Crvene ar- 
mije. Kao invalid dodeljen je  na 
lakšu službu u Kőszegu. Za vreme 
belog terora bežao je u Budimpes- 
tu, a zatim u Sopron. Tamo je  uh- 
vaćem i osuden. Posle izđržavanja 
kazne emigrirao je  u Beč. U Beču 
je  stupio u kontakt sa madarskim 
komunistima. Ubrzo je  upuóen u 
partijsku skolu, i u njoj je  ospo- 
sobljen za agitátora. íz Beča se u 
jesen 1924. godine vratio u Sentu i 
uspostavio kontakt sa Jánosem Ka- 
tonom, Isom Nešićem i Aleksand- 
rom Stojkovim. Nakon kratkog 
vremena je  biran za predsednika 
Sindikata kožarskih radnika. Tada 
je  primljen u Mesnu organizaciju, 
kasnije u Mesni komitet Komunis- 
tičke partije. Ujesen 1925. godine 
nezaposlenost ga je  naterala da ode 
u Pariz. I tamo je  ostao organizo- 
vani radnik i dopisnik domaće i
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hazai, valamint a párizsi munkás
sajtóba is írt tudósításokat. Több
ször munka nélkül tengette életét: 
1939-ben Torinóban, majd Trieszt
ben keres munkát. A fasiszta meg
szállás azonban ismét Párizsban 
éri. Ekkor hazajön Zentára, egy 
ideig munka nélkül tengődik, majd 
ipart vált, és önálló cipészként 
dolgozik 1945-ig. A felszabadulás 
után a szakszervezetben tevékeny
kedik.

AULIK József

Temesváron született 1913. no
vember 25-én. Anyja Aulik Mária. 
Gyermekkorában Zentára került, 
itt já rt öt elemi osztályt, majd B a
kos asztalosnál kitanulta az aszta
losmesterséget. 1930-ban felsza
badult.

Mint segéd bekapcsolódott a 
szakszervezet munkájába. Megis
merkedett Nagyabonyi és Molnár 
Péter asztalosmunkásokkal és 
Gyetvai Gábor földmunkással.
1937-tben pénztárnok volt a szak- 
szervezetben.

A helyi pártszervezetbe Nagya
bonyi Vince vette fel 1941. júniu
sában. A sejtüléseken Nagyabonyi- 
nál és Györe Istvánéknál jelent 
meg. Sejtbéli társainak konspirá
ciója folytán 1941 októberében 
nem tartóztatták le. így teljesen 
kivül maradt a nagy októberi le
tartóztatások idején.

A moszkvai rádió hallgatása 
miatt 1944 nyarán gyanússá vált, 
és augusztus 10-én azonnali kato-

pariske radničke štampe. Više pu- 
ta je  životario bez zaposlenja:
1939. traži rád u Torinu, zatim u 
Trstu. Fašističku okupaciju je  do- 
živeo u Parizu. Tada se vraéa u 
Sentu, jedno vreme životari neza- 
poslen, zatim vádi zanatsku doz- 
volu i kao samostalni obućar radi 
do 1945. godine. Posle osl oboáén ja  
radi u sindikatu.

Jožef AULIK

József Aulik je  roden u Tetmiš- 
varu 25. novembra 1913. godine. 
Máj ka mu je  Mária Aulik. Kao 
dete došao je  u Sentu, u njoj je  
završio pet razreda osnovne škole, 
zatim kod stolara Bakosa izučio je 
stolarski zanat. Završio je  učenje 
zanata 1930. godine.

Kao kalfa ukljucio se u rád 
sindikata. Upoznao se sa stolar- 
skim radnicima: Nagyabonyiem, 
Péterom Molnárom i sa zemljorad- 
niikom Gáborom Gyetvaiem. 1937. 
godine bio je  blagajnik sindikata.

U Mesnu partijsku organizaciju 
primio ga je Vince Nagyabonyi ju- 
na 1941. godine. Na ćelijskim sas- 
tancima učestvovao je  kod Nagy- 
abonyia i Istvána Györea. Gktobra
1941. godine n ije uhapsen zbog 
konspiracije svojih óelijskih dr.u- 
gova. Tako je  sasvim ostao slobo- 
dan prilikom velike oktobarske 
provale.

U leto 1944. godine postao je  
sumnjiv zbog slušanja moskovskog 
radija, i 10. avgusta dobdo je  mo
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nai behivót kapott. Ekkor az e r
délyi frontra vitték. Itt fogságba 
került, és flekk tífuszban 1945. au
gusztus 16-án Nagydisznód köz
ségben, a fogolykórházban meg
halt.

BIC SK EI Tamás

Szenttamáson született 1902. 
november 30-án. Édesapja Gábor, 
napszámos, falusi zenész; édes
anyja Horváth Anna, háztartásbeli 
volt. Szülei korán elhaltak, s így 
nyolc éves kocában árvaházba ke
rült Szabadkán. Innen Zentára, 
nevelőszülőhöz került. Elvégezte 
az elemi iskola hat -.osztályát. Már 
ekkor újságárúsítással, küldönc- 
ködéssel foglalkozott. Az első vi
lágháború kitörésekor egy kani
zsai tanyásgazdához került, és 
miint gazdasági cseléd nála dolgo
zott tizenkét esztendeig. Télidőben 
képezte magát. Mindent elolvasott, 
amihez a tanyán hozzájuthatott. 
Megelégelve a tanyai szolgálatot,
1928-ban Zentára jött. Itt napszá- 
moskodott, és társain keresztül 
kapcsolatba került a szakszerve
zettel. A Huszák -féle vendéglő
ben képzett szakszervezeti aktivis
tákkal ismerkedett meg, akiktől 
sokat tanult, és akik bekapcsolták 
a szakszervezeti munkába. Külö
nösen szoros barátságba került 
Takács István földmunkással, a 
szakszervezeti csoport vezetőjével. 
Sándor király diktatúrája idején 
évekig vidéken egy csoportban 
dolgoztak Takáccsal. A diktatúra

mentalni poziv u vojsku. Bačen je 
na Erdeijski front. Pao je  u zarob- 
ljeništvo i 16. avgusta 1945. godine 
u zarobljeničkoj bolnici u Nagy
disznódéi umro je  od tifusa.

Tamaš BIČK EI

Tamás Bicskei rođen je  u Sr- 
bobranu 30. novembra 1902. godi
ne. Otac mu je  Gábor, nadničar, 
seoski sviraé, máj ka Anna Hor
váth, domacica. Roditelji su mu 
rano umrli i tako je u sv o jo j osmoj 
godini došao u dóm za siročad u 
Subotici. Posle su ga dali na hra- 
n jen je  u Sentu. Završio je  šest raz- 
reda osnovne škole. Véé je  tada rá
dió kao prodavalac novima i kurir. 
Kada je  izbio prvi svetski rat, on 
se zaposlio kod jednog gazde na 
salaáu i kod njega je  radio 12 go- 
dina. Preko zime je  uéio. Sve je  
pročitao do cega bi mogao dóéi na 
salasu. Kada mu se dosadila služ- 
ba na salašu, došao je  u Sentu
1928. godine. U Senti je  radio 
kao nadnicar, a preko svojih dru- 
gova došao je  u dodir sa sindika- 
tom. U gostionici Huszák upoznao 
se sa obrazovanim sindikalnim ak- 
tivistima. Od njih je  puno naučio 
i oni su ga uključili u sindikalni 
rád. Naroeito blisko prijateljstvo 
sklopio je  sa zemljoradnikom Ist
vánom Takácsom, rukovodiocem 
sindikalne podružnice. Za vreme 
diktature kralja Aleksandra godi- 
nama je  zajedno radio sa Takácsem 
u istoj grupi na izgradnji nasipa. 
Posle popuštanja diktature vratili
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lanyhulása idején visszatértek 
Zentára, és újból kezdték a szer
vezkedést. Bicskei egyike volt a 
szakszervezeti csoport újjáalakitó- 
inak. A harmincas évek folyamán 
több bérmozgalomban, sztrájkban 
vett részt; munkatársai bizalma a 
paritásos bizottságokba is bejut
tatta. A mozgalomban szoros e- 
gyüttműködésben állt Molnár Gá
bor Péterrel, Gyetvai Gáborral és 
Takács Istvánnal, a fiatalabbak kö
zül pedig Ősz Szabó Jánossal, Mol
nár Péterrel, Nagyabonyi Mihály- 
lyal és Horthi Istvánnal.

Takács javaslatára 1939-ben 
felvették Kommunista Pártba. A 
sejt titkára Takács István, összekö
tője pedig Ősz Szabó János volt 
Sejtjében együttműködött Sőregi 
Antal és Kalmár Mihály földmun
kásokkal. 1941. október elejéig 
fenntartotta rendszeres sejtkap
csolatait. Ekkor letartóztatták, és 
Takáccsal együtt a Tunelba vit
ték. Háromheti kínzás és vallatás 
után, ellene terhelő adat nem lé
vén, szabadlábra helyezték; azóta 
Zentán él.

BIENENFELD Aladár

Szanádon született 1910. no
vember 10-én. Atyja Gáspár, any
ja  Rosenberg Julianna. Szegény 
iparos családból származott. Vi
szonylag fiatalon megismerkedik 
a kizsákmányolással, és mint kár
pitos-segéd a harmincas évek fo
lyamán bekapcsolódik a munkás- 
mozgalomba.

su se u Sentu i ponovo su počeli 
organizovanje pokreta. Bicskei je 
bio jedan od reorganizatora sindi- 
kalne podružnice. Tokom tridese- 
tih godina učestvovao je u više po
kreta za povišicu plate i u štraj- 
kovima; poverenje, svojih drugo- 
va dovelo ga je  u Paritetni odbor. 
U pokretu je bio u bliskoj vezi sa 
Péterom Molnárom, Gáborom 
Gyetvaiem i Istvánom Takácsem, 
a od mladih sa Jánosom Ősz Sza- 
bóom, Péterom Molnárom, Mihá
ly em Nagyabonyiem i Istvánom 
Horthiem.

Na predlog Takácsa, 1939. go- 
dine, je  primljen u Komunističku 
partiju. Sekretar éelije je bio Ist
ván Takács, a vezu sa Komitetom 
je održavao János Ősz Szabó. U 
svojoj ćeliji je  sarađivao sa poljo- 
privrednim radnicima: Antalom 
Sőregiem i Mihályem Kalmárom. 
Do početka oktobra 1941. godine 
održavao je redovne celijske veze. 
Tada je uhapšen i zajedno sa Taká
csom prenešen u Tunel. Nakon tri 
nedelje saslušavanja i mucenja — 
pošto nije bilo opterećujućih či- 
njenica pro ti v njega, pustáli su ga. 
Od tada živi u Senti.

Aladar BINENFELD

Aladar Biemenfeld rođen je  u 
Sanadu 1910. godine od oca Gás- 
pára i majke Rosenberg Julianne. 
Potiče iz siromašne zanatlijske po- 
rodice. U relativno mladim godi- 
nama upoznaje se sa eksploataci- 
jom i kao tapetarski kalfa uklju- 
čuje se u radnički pokret tokom 
tridesetih godina.
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A Kommunista Párt helyi szer
vezetébe Spiró Mátyás kapcsolta 
be 1941 nyarán: részt vett a forra
dalmi készültség kapcsán megin
dított ruha- és kötszer-gyűjtő akci
óban a partizánok és a szovjet e j
tőernyősök számára, valamint a 
Vörös Segély gyűjtésében. 1941 
októberében letartóztatták, és a 
Tunelba vitték, ahol megkínozták, 
és önmagát terhelő vallomást csi
kartak ki belőle. November 12-én 
többi társaival együtt a szabadkai 
fogdába került, é,s itt 1942. már
cius 27-ig maradt vizsgálati fog
ságban; az e napon lefolytatott 
tárgyaláson a Magyar Királyi 
Hon véd vezérkar Főnökének B író 
sága fölmenti, illetve ügyét 
alsóbbfokú katonai bíróságnak ad
ja  át. így került Bienenfeld az 5 
Honvédhadtest Ügyészének Bíró
sága elé 1943. február 3-án Becsén. 
Bűnösnek mondják ki, és kommu
nista szervezkedés eltitkolásáért 
négyhavi elzárásra Ítélik, mely 
időt vizsgálati fogságával kitöl
töttnek vettek.

Ezután rövidesen Budapestre 
költözött, majd később Izraelba 
vándorolt.

Miroslav BIRCLIN

Miroálav Birclin je  roden 9. ju - 
na 1921. godine u Senti od oca Ra- 
dovana i máj ke Katarine Popov.

U pokretu je  ucestvovao kao 
clan SK O J-a od 20. oktobra 1939. 
godine. Član Komunističke parti- 
je Jugoslavije poistao je  15. novem-

U Mesnu organizaciju Komuni- 
stičke partije ga je  uključio Mátyás 
Spiró. U toku leta 1941. godine 
ucestvovao je  u akciji sakupljanja 
priloga za Crvenu pomoó. Oktobra
1941. godine je  uhapšen i prenešen 
u Tunel, gde je mucen dók nije 
potpisao opterećujuće priznanje 
protiv sebe. 12. novembra je  sa os- 
talim drugovima prebačen u Su- 
boticu gde je ostao do 27. marta
1942. godine u istražnom zatvoru. 
Na raspravi održanoj tóga dana 
sud Komandanta mađarskog kra- 
ljevskog domobranskog general- 
štaba oslobodio ga je  optužbe odno- 
sno, njegov predmet préda je  voj- 
nom sudu nižeg ranga. Tako je  
Bienenfeld dospeo 3. februara 1943. 
godine pred sud tužilaštva V. do
mobranskog korpusa íu Bečeju. 
Osuđen je  zbog zatajivanja kornu- 
nistiöke konspiracije na četiri me- 
seca zatvora kője je  već izdržao u 
istražnom zatvoru.

Posle tóga uskoro se preselio 
u Budimpestu, a kasnije emigrirao 
u Izrael.

1921. június 9-én született Zen- 
tán. Apja Radovan, anyja K atari
ra  Popov.

A mozgalomban 1939. október
20-ától vett részt mint SKO J-tag. 
A Jugoszláv Kommunista Pártnak
1940. november 15-én lett tagja.
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bra 1940. godine. U ilegalnom ra
du učestvovao je  od oktobra 1941. 
godine i tóm prilikom je  uhapšen 
od strane fašističkih isledničkih 
organa. Osuden je  27. marta 1942. 
godine u Subotici na četiri godine 
zatvora. U zatvoru se nalazio do 
oktobra 1942. godine. Tada je  pos
tán u kazneni bataljoin koji je  pre- 
bačen u Ukrajiinu.

Oktobra 1944. godine pobegao 
je  kod B a jé  i vratio se u Sentu, 
gde i danas živi.

KELEMENNÉ, BÓKA Viktória

1912. december 23-án született 
Tornyoson szegény mezőgazdasági 
munkáscsaládból. Nehéz ifjúsága 
volt, aratási és csépiésd idénymun
kával kitöltve a zentai, bácsfopo- 
lyai és csantavéri szállásokon, 
1939-ben férjhez ment Nagymély
kúti Mátyáshoz.

Házasságkötése után férje ha
tására kapcsolódott be a munkás- 
mozgalomba. Rövidesen, még ez 
évben felvették férje pártsejtjébe. 
Részt vett e se jt politikai-nevelő 
és konkrét szervező munkájában 
egészen letartóztatásáig, mely 
1941. október 16-án következett 
be. Ekkor a Tunelba vitték, ahol 
arra igyekeztek rávenni, hogy fér
je  kommunista tevékenységét ta
núsítsa, amit ő visszautasított. Ügy 
tekintették, mint a falusi kommu
nisták egyik csoportja vezetőjének 
közeli családtagját, illetve felesé
gét, aki esetleg tudhat valamit fér
je  munkájáról, de a törvény sze-

Az illegális munkában 1941 októ
beréig vett részt, amikor is a fa
siszta (nyomószervek letartóztat
ták. 1942. március 27-én Szabad
kán négyévi börtönbüntetésre ítél
ték. A börtönben 1942. októberéig 
volt, amikor büntető zászlóaljba 
osztották be, melyet Ukrajnába 
vezényeltek.

1944. októberében Bajáról meg
szökött és hazatért, azóta Zentán 
ól.

Vi'ktorija KELEMEN, 
rođena BOKA

Viktória Bóka rođena je  23. de- 
cembra 1912. godine na Tornjošuu 
siromašnoj porodici poljoprivred- 
nih radnika. Imala je  tešku mla- 
dost ispunjenu sezonskim radom 
pri žetvi i vrsidbi na salašima Sen- 
te, Bačke Topole i Cantavira. 1939. 
godine udala se za Mátyása Nagy- 
mélykútia.

Posle svoje udaje, pod uticajem 
muža, uključila se u radnički pok- 
ret. Uskoro, jós iste godine, prim- 
ljena je u partijsku éeliju svoga 
muža. Učestvovala je  u vaspitno- 
političkom i u konkretno-orgaini- 
zacionom radu öve óelije sve do 
hapšenja kője je  usledilo 16. ok
tobra 1941. godine. Tada je  spro- 
vedena u »Tunel« i nastojali su 
da svedoci o kamunističko(j delat- 
nosti svoga rnuža, što je  ona odbi- 
jala. Tretirana je  kao bliži rođak, 
odnosno kao žena rukovodioca se- 
oske grupe komunista, koja je  slu- 
čajno mogla nesto da zna o radu
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rint nem köteles tanúvallomást 
tenni, ezért a nyomozószervek 
nem törekedtek különösebben nyi- 
latkoztra bírni. így 1941. októ
ber 21-én szabadon engedték. 
A rendőrségi ellenőrzés miatt a 
íelszabadnulásig vissztvonultan élt 
Keviben. A felszabadulás után 
tevékeny volt, és 1946-ban ismét 
felvették a pártba. Később beteg
sége miatt visszavonult a tevékeny 
munkából. Jelenleg Tornyoson él.

BORBÉLY István

Zentán született 1908. február
19-én; apja Mihály, ácsmester, 
anyja Homolya Anna.

Földi Ferencnél cipészmester- 
séget tanult, majd amikor 1924. 
áprilisában felszabadult, bekap
csolódott a munkásmozgalomba. 
Zentán éppen ebben az időben ala
kult meg a bőrmunkásak helyi 
szakszervezeti csoportja, amelybe 
ő is azonnal belépett. A szakszer
vezetben megismerkedett Lövei 
Mihállyal, Takács Ferenccel, Boro 
Pecarskival és Vlajko Pecarskival. 
Ezekkel további munkája során is 
együ ttműködött.

A pártmunkába Lövei Mihály 
kapcsolta be 1926-ba.n. Sejtjében 
Löveivel és Takács Ferenccel dol
gozott együtt. Részt vett a plakát
ragasztási akcióban 1928-ban, 
melynek kapcsán több pártmun
kást letartóztattak. Egy ideig ha
ladó szellemű könyveket is rejte
getett, amelyeket a pártmunkában 
felhasználtak.

muža, ali po zakonu nije bila dužna 
svedočiti, te isledni organi nisu in- 
sistirali na njenoj izjavi. Tako je 
pustena 21. oktobra 1941. godine. 
Zbog poiicijske kontrolé živela je  
povuceno u Keviju sve do oslobo- 
denja.

Posle oslobođenja bila je  aktiv- 
na i potnovo je primljena u Partiju
1946. godine. Kasnije, zbog svoie 
bolesti, povukla se iz aktivnog ra- 
da. Sada živi na Tornjošu.

István BO R BELJ

István Borbély roden je  u Sen- 
ti 19. februara 1908. godine od oca 
Mihálya, tesara i majke Anne Ho- 
molye.

Izucio je obuéarski zanat kod 
Ferenca Földia, a kada ga je  zavr- 
šio, aprila 1924. godine, uključio se 
u radnički pokret. U Senti se baš 
u to vreme formirala mesna sin- 
dikalna grupa kožarskih radniika, 
u koju se i on odmah uključio. LT 
njoj se upoznao sa Mihályem Lö- 
veiem, Ferencom Takácséin, Borom 
Pecarskim i Vlajkom Pecarskim. S 
njima je  saradivao i u daljem radu.

U rád Partije ga je  uključio 
Mihály Lövei 1926. godine. U óeliji 
je  radio zajedno sa Lövelem i Fe- 
rencom Takácsem. 1928. godine je 
uSestvovao u akciji lepljenja pla- 
kata. Povodom tóga je  vise partij- 
f.'kih radnika bilo uhapšeno. Jedno 
vreme je prikrivao kod sebe nap- 
redne knjige kője su se upotreb- 
ljavale u partijskom radu.
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Lövei letartóztatása után a 
kommunista mozgalomból kikap
csolódott ugyan, de szimpatizáns 
maradt egészen a felszabadulásig.

Ma Zentán él.

BORSOS József

Moholon született 1883. márci
us 7-én. Édesapja Jakab, anyja 
Körösi Rozália volt. Kora fiatalsá
gától kezdve földmunkásként dol
gozott, és már az első világháború 
előtt a helyi földmunkás szakszer
vezeti csoport pénztárosa volt.

A huszas években megismerke
dett Takács Istvánnal és Isa Ne- 
siétyel; velük szoros barátságot 
épített ki. Aktív szakszervezeti te
vékenysége m iatt 1927-ben mint 
munkásképviselőt a városi képvi
selőtestületbe jelölték, majd meg 
is választották. 1928-ban Katona 
János felvette a pártba. A p á rtö s
szejöveteleket gyakran lakásán 
tartották.

A diktatúra után a kommunis
ta mozgalomból kikapcsolódott. 
Zenitán élt egészen haláláig, 1958 
március 8-ig.

BŐVÍZ Ján/os

Az első világháború előtt ke
rülhetett Zentára — korábban fa
lusi jegyző volt Dél-Bácskában — , 
és még akkor bekapcsolódott a he
lyi szociáldemokrata szervezetbe. 
A világháború alatt orosz fogoly, 
majd Tanácsmagyarországon vala
mely helyi direktórium tagja.

Ma da se posle hapšenja Lövei- 
ja  idkljucio iz komunističkog pok- 
reta, ostao je  simpatizer sve do 
osl oboáén ja.

Danas živi u Senti.

Jožef BORŠOŠ

József Borsos roden je  u Molu 
7. marta 1883. godine od oca Ja k i
ba i máj ke Rozálie Körösi. Od ra- 
nog detinjstva je  radio kao zemljo- 
radnik i véé pre prvog svetskog 
rata bio je  blagajnik mesne sindi- 
kalne grupe poljoprivrednih rad- 
nika.
Dvadesetih godina se upoznao sa 
Istvánom Takáosem i Isom Neši- 
ćem; <s njima je  sklopio blisko pri- 
j atelj stvo. Zbog svog aktivnog rada 
u sindikatu kandidovan je  kao 
predstavnik radnika u Gradsko 
predstavničko veće 1927. godine, a 
zatim je  i izabram. 1928. godine ga 
je  Katona János primio u partiju. 
Partiski sastanci su često održava- 
ni u njegovom stanu.

Posle diktature povukao se iz 
komunistickog pokreta. Ziveo je u 
Senti sve do svoje smrti, do 8. 
marta 1958. godine.

János BE VÍZ

János Bő v í z  došao je  u Sentu 
verovatno pre prvog isvetskog rata, 
a pre je  bio seoski beležnik u juž- 
noj Bačkoj, pa se već tada ukljucio 
u mesni socijaldemokratski pokret. 
Za vreme prvog svetskog rata bio 
je  ruski zarobljenik, zatim u Ma- 
darskoj Sovjetskoj Republici član
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1919 őszén Zentára jön; ekkor 
már kiépített kapcsolata van a szo
cialista lapok szerkesztőségeivel 
Béosben és Párizsban. Innen ma
gyar nyelvű újságokat, folyóirato
kat kap / Üj Előre, Akasztott Em
ber, Párizsi Munkás stb./, ame
lyeket a zentai munkásság kö
rében terjeszt, de vidékre is 
küld. Szocialista lapok és bro
súrák révén maga köré gyűjti 
a zentai munkásság legöntudato- 
sabb vezetőit, de nem feledkezik 
meg az ifjúmunkásokról sem. 1924- 
ben egyike a szakszervezeti szer
vezkedés kezdeményezőinek; az 
akkor megalakult földmunkás 
szakcsoport titkára, majd a Szak
maközi Bizottság tagja.

Mint pártmegbízott a szabad
kai pártvezetőség irányítása alatt 
dolgozott; 1924-ig egy illegális 
kommunista pártsejtet szervezett 
meg, melynek tagjai: Borsos Ist
ván, Búrány Vince, Domány János, 
Katona János, Német Illés és Ta
kács István voltak. Utasítására, 
nagyobbára bőrmunkásokból, ifjú 
kommunista sejt alakult 1924. 
őszén Lehoczki Mihály vezetésé
vel. Az utolsó adat, amely mint 
zentai forrás hírt ad róla, 1926-ból 
származik: akkor még a Független 
Szakszervezeti Tanács tagja volt.

BÚRÁNY Vince
Zentán született 1898. decem

ber 12-én; apja József, anyja Fo
dor Mária.

nekog mesnog direktórium a. Je -  
seni 1919. godine ponovo dolazi u 
Sentu. Tada véé ima izgrađene ve- 
ze sa uredništvima socijalistiékih 
listova u Beču i Parizu. Od tnjih 
dobija novine i éasopise na ma- 
darskom jeziku (Új Előre, Ék, 
Akasztott Ember, Párizsi Munkás 
— Növi naprijed, Kiin, Obešeni 
éovek, Pariski radnik itd.) i širi 
ih u krugu senéamskih radnika, a 
šalje i na stranu. Putem socija- 
listickih listova i brosúra sakup- 
lja  oko sebe najsvesnije vode 
senéanskog radnistva, ali ne za- 
boravlja ni radniéku omladinu.

1924. godine jedan je od iimici- 
jatora organizo vamja sindikata 
Sekretar je  tada osnovane zemljo- 
radnicke podružnice, zatim član 

Međustrukovnog veéa.
Kao partijski poverenik je  ra

dio pod upravljenjem subotiékog 
partijskog rukovodstva; do 1924. 
godine je orgamizovao jednu ile- 
galnu partijsku éeliju, ciji élanovi 
su bili: István Borsos, Vince Bu- 
rány, János Domány, János Kato
na, Illés Német i István Takács. 
Na njegovu direktivu, sa Mihályem 
Lehockiem na célú, formira se je - 
seni 1924. godine skojevska éelija i 
to veéinom od kožarskih radnika.

Poslednji podatak koji iz sen- 
éanslkog izvora daje vest o njemu 
potiée iz 1926. godine; tada je  jós 
bio clan Medustrukavnog veéa Ne- 
zavisnih sindikata.

Vince BURANJ
Vince Búrány roden je  u Senti 

12. decembra 1898. godine od oca 
József a i majke Márie Fodor.

18



A munkásmozgalomba, a hu
szas évek elején kapcsolódott be. 
Megismerkedett Katona Jánossal, 
Lövei Mihállyal, Aleksandar Sto j- 
kovval, kik bekapcolták a szak- 
szervezeti mozgalomba. A Jugosz
láv Kommunista Párt helyi szer
vezetébe 1924-1925-ben kapcsoló
dott be: Katona János sejtjébe tar
tozott. Mint piacá árus az illegális 
röpirat-és sajtóanyag terjesztését, 
szétosztását és rejtegetését végez
te. A diktatúra bevezetése előtt 
pisztolyokat szerzett be Katona 
János utasítására. A harmincas 
években, a párt újjászervezése 
idején lemaradt a kommunista 
mozgalomtól.

Zentán 1963. október 19-én 
halt meg.

Đorđe BURIĆ

Đorđe Burić rođen je  1923. go
dine u selu Zagreda kod Danilov- 
grada u Ornoj Gori. Preseláo se u 
Sentu sa svojim roditeljima 1925. 
godine. Jós u detinjstvu je  ostao 
siroče. Osnovnu školu je  završio 
u Senti, a posle niže gimnazije 
zaposlio se kod Staba za izgrad- 
nju fortifikacija — utvrđenja.

Preko svog brata i svojih dru- 
gova ukljuöio se u napredni om- 
ladinski pokret. Uölanio se u Om- 
ladinsku čitaonicu i biblioteku 
»Budućnost«, bio je  aktivni spor
tista, fudbaler senćanSkog »Jugo- 
slavena«.

Uključio se u radnički pokret. 
Znao se sa Jánosem Katonom, Mi- 
hályem Löveiem, Aleksandrom 
Stojkovim, a oni su ga uključili u 
sindikalni pokret. U mesnu orga- 
nizaciju Komunistióke partije uk- 
ljuéen je  1924— 1925. godine: pri- 
padao je éeliji Jánosa Katone. Kao 
prodavcu na pijaci bilo mu je  pov- 
remeno povereno rasturanje i skri- 
vanje ilegalnih letaka i štampanih 
materijala. Pred uvođenje šestoja- 
nuarske diktature, pouputstvu J á 
nosa Katone nabavljao je  oružje, 
pištolje. Tridesetih godima, prili- 
kom reorganizacije Partije, isklju- 
čio se iz komunistiékog pokreta.

Umro je  u Senti 19. oktobra 
1936. godine.

Crna Gorában, a Danilovgrad 
melletti Zagreda faluban született
1923-ban. Szüleivel 1925-ben Zen
tára költözött. Korán árván ma
radt. Elemi iskolát Zentán végzett, 
majd az algimnázium befejezése 
után az erődítményeket építő mű
szaki egységek Parancsnokságánál 
kapott állást.

Bátyja és barátai révén be
kapcsolódott a haladó ifjúsági 
mozgalomba: tagja lett a Budué- 
nost Ifjúsági Olvasókörnek, aktív 
sportoló, a zentai Jugosloven lab
darúgója volt.

Az ifjúkommunista aktívába 
M arija Andié kapcsolta be 1940- 
ben. Részt vett az aktíva politikai
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1940. godine M arija Andic ga 
je  uključila u skojevski aktív. 
Ucestvovao je u politiékim kru- 
žocima, u ideolosko-vaspitnoím ra- 
du aktiva. 1941. godine ucestvovao 
je  i u martovskim demonstracijá
rná u Senti. Početkom aprila po- 
rodica Buricevih je  otišla iz Sente 
u Crnu Goru. Tamo su se ukljucili 
— sestra Danica, brat Mirko i Dor- 
đe — u narodnooslobodilaéki pok- 
ret. Dorde je  jedno vreme bio sek- 
retar skojevske organizacije jedne 
opštine. Óva skojevska orgamiza- 
cija je  kasnije provaljena, Đorđe 
je  uhapšen i 23. jula 1944. godine 
streljan od fašista u Danilovgradu.

tan-gyülésein, az eszmei nevelő, 
önképző munkában. 1941-ben részt 
vett a márciusi zentai tüntetések
ben is. Április elején a Burié-csa- 
lád elhagyta Zentát, és Crna Go
rába költözött. Itt mindhárman — 
bátyja, Mirko, nővére, Danica és 
Dorde — bekapcsolódtak a nép- 
felszabadító mozgalomba. Dorde 
egy időben egy ottani község ifjú - 
kommunista .szervezetének titkára 
volt. Ezt a szervezetet később el
árulták, ekkor Dordét is elfogták, 
és 1944. július 23-án Danilovgrad- 
ban kivégezték.

Mirko BURIC

Mirko Burié roden je  1916. go
dine u selu Zagreda kod Danilov- 
grada u Crnoj Gori. Porodica mu 
se doselila u Sentu 1925. godine 
kao dobrovaljaéka i dobila je  ko- 
lonističku zemlju. Roditelji su mu 
zatim uskoro umrli.

Mirko je  u Senti završio nižu 
gimnaziju, zatim u Subát ici matu- 
rirao 1936. godine i upisao se na 
pravni fakultét. Ziveci u oskudici 
Mirko se brinuo o svojoj sestri í 
mladem bratu; rano se upoznao sa 
socijalnim stremljenjima siromaš- 
nih narodnih slojeva.

1916-ban született Zagreda fa
luban, Danilovgrad mellett, Crna 
Gorában. Családja 1925-ben köl
tözött Zentára mint földhözjutta- 
tott telepescsalád; szülei röviddel 
azután elhaltak.

Mirko Zentán végezte el az al
gimnáziumot, majd Szabadkán 
érettségizett 1936-ban, és beirat
kozott a jo-gi karra. Sokat szűköl
ködött, mivel ő gondoskodott hú
gáról és öcoséről; így korán meg
ismerkedett a szegény néprétegek 
szociális törekvéseivel.

1938-ban Milivoje Krivokapié- 
tyal megalakítják a Buduénost If-
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1938. godine zajedno sa Mili- 
vojem Krivokapićem osniva om- 
ladinsku knjižnicu i čitaonicu »Bu- 
dućnost«. Óva omladinska organi- 
zacija imala je  ulogu idejno-ipoli- 
tičkog usmeravaoa senóanske om- 
ladine jugoslovenske etničke pri- 
padnosti i n jen prvi predsednik 
postao je  Mirko Burić. Na tóm po- 
ložaju je ostao do jeseni 1940. go
dine, kada je  otišao u Beograd 
radi nastavljanja svojih studija. U 
Beogradu se povezao sa napred- 
nim gtudentskim pokretom preko 
drugova iz »Vojvođanske menze<'. 
Kao organizovani skojevac učest- 
vovao je  u demonstracijama stu- 
dentske omladine u Beogradu. U 
međuvremenu održavao je  vezu 
sa Marijom Anđić u Senti i snab- 
devao ju  je  sfkojevskim m aterija- 
lom. U Sentu se vratio uoči april- 
skog rata i sa svojom porodicom 
pre izbijanja rata mapustio je  Sen
tu i otišao u Cmu Goru.

U Crnoj Górd se povezao sa na- 
prednim pokretom i bio je  kandi- 
dovan za clana Komunistiöke par- 
tije Jugoslavije, a 13. ju la 1941. 
godine odlazi u partizáné i vo- 
di sa sobom brata Đorđa i sestru 
Daniou. Kao borac, avgusta 1941. 
godine, primiljen je  u Komunistic- 
ku partiju Jugoslavije i postavljen 
za komesara čete, a krajem  godine 
za sekretara bataljonskog partij- 
skog biroa. Naredne, 1942. godine, 
postavljen je  za poiitLokog kome
sara Lovćenskog partizanskog ba- 
taljona, zatim za političkog kome
sara čete u IV proleterskoj brigadi. 
U borbama na Kupresu tesko je

júsági Könyvtárat és Olvasókört. 
Ennek az ifjúsági szervezetnek a 
feladata főképp a délszláv nemzeti
ségű zentai ifjúság eszmei-politikai 
irányítása volt, s első elnöke Mirko 
Burić lett. E tisztséget 1940 őszéig 
töltötte be, amikor is Belgrádba 
ment egyetemi tanulmányai foly
tatása végett. Belgrádban össze
köttetésbe került a haladó egyete
mista mozgalommal a Vajdasági 
Menzán megismert elvtársak ré
vén. Szervezett SKO J-istaként 
részt vett az egyetemista ifjúság 
belgrádi tüntetésein. Időközben 
fenntartotta a kapcsolatot Marija 
Andiétyal Zentárói, és ellátta 
SKOJ-anyaggal. Zentára közvet
lenül az áprilisi háború előtt tért 
vissza, de családjával a háború ki
törése előtt elhagyta Zen tát, és 
Crnia Gorába költözött.

Crna Gorában összeköttetésbe 
lépett a haladó mozgalommal, ahol 
jelölték a Jugoszláv Kommunista 
Pártba, 1941. július 13-án pedig 
partizánnak ment, magával vitte 
öccsét, Dordét és húgát, Danicát. 
Mint harcost vették fel a Jugosz
láv Kommunista Pártba 1941-ben, 
és kinevezték a század politikai 
biztosává, majd az év végén tit
kárnak a zászlóalj pártirodáján. 
A következő, 1942-es évben a lov- 
éeni partizán-zászlóalj, m ajd a IV. 
Proletárbrigád egyik százada po
litikai biztosává nevezték ki. A 
kupreši harcokban, 1942. augusz
tus 14-én súlyosan megsebesült, 
teljes öt hónapig feküdt kórház
ban. Különféle katonai-politikai 
tisztségeket töltött be a IV. és V.
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ranjen 14. avgusta 1942. godine i 
posle tóga ležao je  u bolnici pet me- 
seci. Na ráznám vojno-poütickim 
funkcijama ucestvovao je  u IV i 
u V neprij atelj skoj ofanzivi i u 
proboju Sremiskog fronta. Od oslo- 
bodenja do danas radi kao aktivni 
vojno-^politički starešina.

DOMÁNY János

Csantavéren született 1894. jú 
nius 27-én. Édesapja József, nap
számos. Tizenkettőn voltak testvé
rek, János az első gyermek a csa
ládban. Okos, értelmes gyermek 
voilt, s az elemi elvégzése után 
mint tandíjmentes 1907 őszén a 
zentai gimnáziumba iratkozott. A 
hetedik osztályból azonban 1914- 
ben kimaradt, ugyanis kitört a 
világháború, és be kellett vonul
nia. A háborúban a keleti frontra 
került, hol orosz fogságba esett, s 
mint magyar hadifogoly 1918-ban 
csatlakozott a Vörös Hadsereghez.

Hazakerülve, 1921. június 13-án 
mint veszélyes bolsevista ügynö
köt Zentán rendőrségi megfigye
lés alá helyezték feleségével, Ka- 
lisztrával, — aki orosz nő volt — 
együtt. Állást nem kapott, munkát 
vállalt egy szövetkezeti alapon 
alakult asztalosüzemben. Itt rö
videsen megszervezte az asztalos
segédeket. Zentán több, volt bal
oldali szociáldemokratával és vö
rös katonával lépett kapcsolatba: 
Bő v í z  Jánossal, Isa Nesiétyel, 
Katona Jánossal és Búrány Vincé
vel; majd Szabadkáiról Darabos
sal, Berkessel, Rigóval és mások-

ellenséges offenziva idején és a 
szerémségi front áttörésénél. A 
felszabadulástól máig tevékeny 
katonai-politikai vezetőként dol
gozik.

János DOMANJ

János Domány rođen je  u Can- 
taviru 27. juna 1894. godine od oca 
József a, nadiniöara. Biilo ih je  dva- 
nestoro braée i sestara, a medu 
njima je  on bio najstariji. Posle 
osnovne škole, kao bistro i pa- 
metno dete, bez naplate školarine, 
upisan je  jeseni 1907. godine u 
senćansku gimnaziju. Međutim, iz 
VII razreda morao je  1914. godine 
da ode i pošto je  izbio prvi svet- 
ski rat morao je  stupiti u vojsku. 
Na Istoonom frontu je  pao u rusko 
zarobljeništvo, a kaomadarski rat- 
ni zarobljenik 1918. godine prik- 
ljučio se Crvenoj armiji.

Nakon povratka kuéi, 13. juna
1921. godine, stavljen je  pod poli- 
cijsku prismotru u Senti kao »opa- 
sni komunisticki agent« zajedno 
sa ženom Kalistrom, koja je  bila 
Ruskinja. Zaposlenje náje dobio, 
zaposlio se u jednoj stolarskoj rad- 
n ji osnovanoj na zadružnoj bazi. 
U njoj je  uskoro organizovao sto- 
larske kalfe. Stupio je  u kontakt sa 
više bivših senćanskih levičarskih 
sodjaldemokrata i vojnicima Cr- 
vene arm ije Jánosem Bővizom, 
Isom Nešićem, Jánosem Katonom, 
Vinceom Búrányem, zatim iz Subo-
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kai. A szabadkai pártszervezet 
megbízásából közreműködésével 
szervezték meg a földmunkások és 
bőrmunkások szakcsoportját.

Takács Istvánnal és Bőviz Já 
nossal együtt 1924. őszén megszer
vezi az első kommunista sejtet; 
rövidesen Szabadkára költözik, és 
a zentai szervezkedésből kikapcso
lódik. Mint a szabadkai pártveze- 
tőség tagja és mint a Független 
Szövetség szabadkai kiküldöttje a 
Jugoszláv Földmunkás Központi 
Munkáspárt szabadkai körzeti ve
zetőségének elnöke, majd mint a 
Jugoszláv Földmunkás Központi 
Szövetség szabadkai kiküldöttje a 
huszas évek végéig sűrűn megfor
dult Zentán. Sándor király dikta
túrája idején kapcsolata a zentai 
pártszervezettel megszakadt.

Zombonban vesztette életét
1944-^ben.

DÖME Mária

Zentán született 1921. július
20-án. Apja József, földmunkás, 
anyja Matuska Erzsébet, háztar
tásbeli. Nehéz életkörülmények 
között élt, hatan voltak testvérek. 
A négy elemi elvégzése után Csó
kára já rt szőlőmunkára. 1936-ban 
felvették a Palkó-féle harisnya- 
gyárba. Itt nehéz munkakörülmé
nyek voltak, ami miat az ott dol
gozó munkásnők elégedetlenked
tek. Vreckó Erzsébettel és Torma 
Erzsébettel béremelést követeltek, 
s ezért a cég elbocsátotta. Hosz-

tice sa Daraboséin, Berkesem, Ri- 
góom i drugima. Na inicijativu i 
uz podršku suboticke partijske or- 
ganizacije oformili su stručni aktiv 
sindikalne podružnice poljopriv- 
recLnih i kožarskih radnika.

Zajedno sa Istvánom Takácsom 
i Jánosem Bővizom najesen 1924. 
godine je  oformio prvu komunistíc-
ku celiju; uskoro se preselio u Su- 
boticu, pa je  izašao iz sencanske 
organizacije. Kao član subotičkog 
partijskog rukovodstva i predsed- 
nik Okružnog rukovodstva Neza- 
visne radničke stranke u Subotici, 
a zatim kao subotički delegat Cen- 
tralnog saveza poljoprivrednih ra
dnika Jugoslavije do kraja dvade- 
setih godina je  često posećivao 
Sentu. Za vreme diktature kralja  
Aleksandra nj egove veze sa sen- 
éanskom partijskom OTganizacijom 
su prekinute.

Izgubio je  svoj život u Sombo
rai.

M arija DEME

Mária Döme rođena je  u Senti 
20. jula 1921. godine od oca Józsé- 
fa, zemljoradnika i majke Erzsé
bet Matuiske, domaóice. Zivela je 
pod teškim okolnostima, bilo ih je 
šestoro dece. Po završetku četvrtog 
razreda osnovne škole išla je  u Co
kii na rád u vinograd. 1936. godine 
zaposlila se u fabrici čarapa Palkó. 
U njoj su radni uslovi bili teški, a 
zaposlene radnice su se bunile. 
Sa Erzsébetem Vreckó i Erzsébe- 
tom Torma tražila je  povdšicu pla- 
te i zato je  dobila otkaz. Posle du- 
žeg vremena se ponovo zaposlila.
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szabb idő után ismét munkát ka
pott.

A szakszervezeti mozgalomba 
1938^ban kapcsolódott be. Barát
női, Szügyi Erzsébet és Kis Jovák 
Erzsébet hívták el a szakszervezet 
rendezvényeire. Ott ismerkedett 
meg a szervezett munkásokkal. A 
szakszervezeti kultúr csoportban
tevékenykedett a Nagymalom-ut- 
cai szakszervezeti otthonban. Itt 
minden fizetéskor egy bizonyos 
összeget adott a Vörös Segélyre. 
Közben Gombos Bélával és Tarap- 
csik Sándorral esténként a moszk
vai rádiót hallgatták. Több eset
ben elvtársait fedezte, amikor a- 
zok röpcédulákat sokszorosítottak. 
1940 őszén Olajos Mihály felvette 
az általa szervezett if júkommunis
ta aktívába. Ettől kezdve rendsze
resen já rt ifjúkommunista találko
zókra, ahol Taraposikon, Gombo
son kívül Rekecki Rrzsébet, Olajos 
Mihály és még mások vettek részt. 
Sejt-kapcsolata révén haladó írók 
könyveihez jutott, és a munka 
mellett képezte magát. A fasiszta 
megszállás idején egy esetben ház
kutatást tartottak nála, de nem 
helyezték letartóztatásba. Habár
1941-ben és 1943-ban is tudomása 
volt a kommunista szervezkedés
ről, ezekbe azonban közvetlenül 
nem kapcsolták be.

A felszabadulás után az első if- 
júkommunista helyi szervezetben 
tagként szerepelt 1944. december 
8-tól; majd 1945. január 20-án fel
vették a Kommunista Pártba.

Uključila se u sindikalni pokret
1938. Drugarice, Erzsébet Szügyi i 
Erzsébet Kis Jovak su je  pozivale 
na sindikalne predstave i sastan- 
ke. Na njim a se upoznala sa oragi- 
zovanim radnicima. Radila je  u 
kulturnoj sekciji sindikata u Sin- 
dikalnom domu u ulici Velikog 
mlina. Uvek bi kada je  primila 
platu dala izvesnu svotu za Crve- 
nu pomoé. Sa Bélom Gömbösem, i 
Sándorom Tarapcsikom svako vé
cé je  slušala moskovski radio. U vi- 
še mahova je  prikrivala svoje dru- 
gove, kada su oni razmnožavali 
letke. Jeseni 1940. godine Mihály 
Olajos ju  je  prirnio u aktiv mladih 
komunista — skojevaca, koji je  on 
organizovao. Od tada je  redovno 
išla na sastanke skojevaca na ko- 
jim a su lsem Tarapcsika i Gombosa 
učestvovali još Erzsébet Rekecki, 
Mihály Oltajos i drugi. Preko 
svojih celijskih veza dobavila je  
knjige naprednih pisaca i pored 
rada brinula se o obrazovanju. 

Za vreme faáistiöke okupacije je- 
dan pút je  pretresen njen stan, 
ali je  nisu hapsiili. Mada je  i 1941. i
1943. godine znala o komunistiökoj 
organizaciiji, u njoj n ije  direktno 
učestvovala.

Posle oslobodenja je  bila član 
Prve mesne organizacije SK O J-a 
od 8. decembra 1944. godine, a 20. 
januara 1945. godineprimljena je  u 
Komunističku partiju Jugoslavije.
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FARKAS Nándor

Zentán született 1920. október
21-én iparos családból. Édesapja 
András, géplakatos, édesanyja 
Lakatos Julianna, háztartásbeli. 
Zentán négy gimnáziumot végzett; 
felső osztályokba Szabadkán járt, 
és ott is érettségizett. Érettségi 
után Belgrádba a műszaki karra 
iratkozott.

A munkásmozgalommal közép- 
iskolás szabadkai diák koráiban is
merkedett meg. Olajos Mihállyal, 
Nagy Józseffel és Kiss Antallal 
gyermekkori barátokként indultak 
együtt. 1939 őszéig többször meg
fordult a Malom- utcai szakszerve
zeti kultúregyesületben is. Meg
kezdve egyetemi tanulmányait, 
Belgrádban bekapcsolódott a ha
ladó -egyetemista mozgalomba. In
nen 1941 márciusának elején tért 
vissza Zentára. Olajos révén azon
nal felvette a kapcsolatot a helyi 
ifjúkommunista szervezettel.

1941. márciusában és áprilisá
ban Olajos Mihállyal, Sóti Oszkár
ral, Tarapcsik Sándorral, és még 
más ifjúkommunistákkal együtt 
antifasiszta agitációt fe jtett iki. A 
fasiszta megszállást követő átszer
vezések során 1941 nyarán Szé
kely Ilona értesítette, hogy a fel
nőtt Helyi Bizottság öt bizta meg 
az ifjúkommunista szervezet Helyi 
Bizottságának vezetésével. Au
gusztus folyamán vezetésével két 
összejövetelt tartott a Népkertben 
az ifjúkommujnista Helyi Bizott
ság; ezeken az összejöveteleken a 
szervezet megszilárdításáról és a

Nándor FARKAS

Nándor Farkas roden je  u Sen- 
ti 21. oktobra 1920. godine u za- 
natlijskoj porodici. Otac mu je 
András, masinbravar, a máj ka Ju 
lianna Lakatos, domaćica. U Senti 
je  završio četiri razreda gimnazi- 
je ; više razrede je  pohađao u Su- 
botici i maturirao. Posle mature 
upisao se na Mašinski fakultét u 
Beogradu.

Sa radnickám pokretom se upo- 
znao kao srednjoškolac u Subitici, 
a sa Mihályem Olajosom, Józsefom 
Nagyom i Antalom Kisom je  bio 
drug jós iz detinjstva. Do jeseni
1939. godine više puta je  posetio 
Sindikalno kulturno društvo u 
Mlinskoj ulici. Pocevši studije u 
Beogradu, ukljucio se u napredni 
studentski pokret. Vratio se u Sen- 
tu pocetkom marta 1941. godine. 
Putem Olajosa je  odmah stupio v 
kontakt sa Mesnom organizacijom 
SK O J-a.

Marta i aprila 1941. godine sa 
Mihályem Olajosem, Oszkárom 
Sótiem, Sándorom Tarapcsikom i 
jós drugim m-ladim komunistima 
je  razvio antifašističku agitaciju. 
Prilikom reorganizacije partijskog 
života, posle fašističke okupa- 
cije, leta 1941. godine ga je  Ilo
na Székely obavestila da mu je  
Mesni komitet poverio rukovođe- 
n je sa Mesnim komitetom SK O J-a. 
Tokom avgusta je  Mesni komitet 
SK O J-a odražao dva sastanka u 
Narodnoj bašti pod njegovim ru- 
kovodstvom; na ovim sastancima 
su se savetovali o učvršćenju or-
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fegyverbeszerzés módozatairól ta
nácskoztak.

1941 szeptemberében Farkas 
Budapestre költözik, hol egyetemi 
tanulmányait folytatja. Budapes
ten bekapcsolódott az antifasiszta 
mozgalomba, majd Milán Džanić 
utasítására az egyetemen kommu
nista sejtet szervezett. E sejtszer
vező munka szimpatizánsai vona
lán zentai fiatalokat is érintett. 
Velük Džanić később közvetlen 
kapcsolatott teremtett (Nagymély
kúti János és Mészáros Károly).

Kommunista tevékenységéért
1943. június 23-án letartóztatták, 
az újvidéki „Armijá”-ha vitték, és 
ott megkínozták; <itt szembesítet
ték a letartóztatott Džanićtyal és a 
többi elvtársakkal, többek között 
a zentaiakkal is. Bebörtönözve tar
tották augusztus végéig, majd is
mét Pestre vitték, hol szabadlábra 
helyezték azzal, hogy továbbra is 
rendőrségi ellenőrzés alatt maradt.

A felszabadulás után 1944. ő- 
szén bekapcsolódott a Zentán meg
induló pártszervező munkába; 
egyike a háború »utáni kommunis
ta helyi szervezet alapító tagjai
nak.

FEKETE Imre

Szegény földműves család má
sodik gyermekeként született 1908. 
november 2-án Zentán. Édesapja 
András, anyja Szügyi Mária, ház
tartásbeli. A négy elemi elvégzése 
után kereskedőtanoncnak adják.

ganizacije i o načinu nabavljanja 
oružja.

Septembra 1941. godine Farkas 
se odselio u Budimpeštu, i pro- 
dužio je  svoje studije. U Budim- 
pešti se uključio u antifašistieki 
pokret, a na direktivu Milana Dža- 
nića organizovao je  komunisticku 
éeliju na univerzitetu. Ovaj orga
nizációm rád na liniji simpatizera 
ticao se i senóanske omladine. 
S njim je  Džanić kasnije usposta- 
vio direktan kontakt (Jánosem 
Nagymély kútiem i Károly em Mé
szár osem).

Zbog komunističke delatnosti 
je  23. juna 1943. godine uhapéen, 
prenešen u novosadskiu Armiju í 
tamo je  mucen. Suoéili su ga sa 
Džanićem i ostalim uhapšenim 
drugovima, među ostalim i Senéa- 
nima. Držali su ga u zatvoru do 
kraja avgusta, kada je  prebačen u 
Budimpestu i pušten na slobodu, 
ali je  i dalje držan podpolicijskom 
prismotrom.

Posle oslobodenjja, jeseni 1944. 
godine se ukljucio u partijski or
ganizációm rád u Senti; bio je  je - 
dan od članova osnivača poslerat- 
ne mesne komunističke organiza- 
cije.

Imre FEK ETE

Imre Fekete roden je  kao drugi 
sin siromašne zemljoradničke po- 
rodice u Senti 2. novembra 1903. 
godine od oca Andrása i máj ke 
M árije Szügyi, domaéice. Po zavr- 
šetku četiri razreda osnovne škole
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1924-ben felszabadult, és mint se
géd dolgozott Rosenberg Vilmos 
üzletében. Már tanonckorában 
megfordult a Huszák-vendéglőben, 
ahol különösen a birkózók gya
korlatai vonzották. Rövidesen ma
ga is tagja a Radnički Sportegylet 
birkózó szakosztályának. így kap
csolódott be a szakszervezet mun
kájába: eljárt a népesebb gyűlé
sekre, és a Szervezett Munkás 
rendszeres olvasója lett. Később 
maga is terjeszti a munkássajtót a 
Zöldfa vendéglőben és Zivko kocs
májában (a mai Népfront téren). 
Mivel a kereskedők szakszervezeti 
csoportja többször is felbomlott, 
így Fekete átmegy a földmunká
sok csoportjába. Itt megismerke
dett Takács Istvánnal és Löveivel, 
akik megbízták a Szervezett Mun
kás zentai terjesztésének megszer
vezésével.

1928. őszén Lövei Mihály fel
vette a pártba. A pártsejtbe rajta  
kivül Aleksandar Stojkov, Vlajko 
Pecarski, Takács István, Gyetvai 
Gábor, Szügyi Ferenc, Katona J á 
nos és Németh Illés tartoztak. A 
pártüléseken Szabadkáról kapott 
utasításokat tárgyaltak meg, meg
beszélték a szakszervezeti akció
kat, a munkásság helyzetét és a 
konkrét szervezési, politikai és ön
képzési feladatokat. Sándor király 
diktatúrája idején a párttevé
kenység nem szakadt meg, habár 
a politikai munka lanyhult, a 
csendőrségi zaklatások miatt a 
kapcsolatot az elvtársakkal fenn
tartotta. Ekkor Szabadkán bebör
tönözött elvtársaik- Lövei és K a-

odlazi za trgovačkog šegrta. 1924. 
godine je  postao kalfa u radnji V il
mosa Rosenberga. Jós kao šegrt 
posetio je gostionu Huszáka u kojoj 
su ga zanimala vežbanja rvača. Us- 
koro se i sam pridružio rvačkoj se- 
kciji Sportskog društva „Radnic- 
ki”. Tako se uključio u rád sindika
ta: poseéivao je  masovne sastanke 
i redovno čitao list „Organizovani 
radnik”. Kasnije i sam pro túr a 
radnióku štampu u gostioni »Zöld
fa« i u Zivkovoj krčmi (na danas- 
njem trgu Narodnog fronta. Pošto 
se sindikalna podružnica trgovaca 
u v-ise mahova rezorganizovala, 
Fekete prelazi u podružnicu po- 
ljoprivrednih radnika. U njoj se 
upoznao sa Istvánom Takácsem, 
Löveiem, i oni su mu poveráli or- 
ganizovanje širenja lista »Organi
zovani radnik«. 1928. godine Mi
hály Lövei primio ga je u Partiju. 
U partijskoj ćeliji pored njega bili 
su Aleksandar Stojkov, Vlajko Pe
carski, István Takács, Gábor Gyet
vai Ferenc Szügyi, János Katona 
i Illés Németh. Na partijskim 
'sastancima su pretresali pre- 
poruke dobijene iz Subotice, dogo- 
vorili se o sindikalnim akcijama, 
o položaju radnika i o konkretnrm 
organizacionim, političkim i samo- 
obrazovnim zadacima. Za vreme 
diktature kralja Aleksandra par- 
tijska aktivnost se nije prekinula, 
mada je  politički rád oslabljen. 
Nasuprot policijskim uzmemirava- 
njirna, ipák je  ostao u komtaktu sa 
drugovima. Tada je  pomagao po- 
rodicu svojih zatvorenih dnigova 
u Subotici — Lövei ja  i Katómé —
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tana- családját segítették élelem
mel, ruhával, tüzelővel. Egy röp- 
cédula- szórás kapcsán 1932-ben 
letartóztatták, és három napig kí
nozták. Nem vallott, mivel ebben 
az akcióban személyesen nem vett 
részt. Ettől kezdve azonban gya
korta zaklatták, és ezért 1932-ben 
Zentárói elköltözött. Ekkor párt- 
kaiposolata a zentai pártszervezet
tel megszakadt.

Zentára a felszabadulás után 
tért vissza; ma is tevékenyen részt 
vesz a társadalom-politikai mun
kában.

FEK ETE István

Zentán született 1910. augusz
tus 10-én; apja András, anyja 
Szügyi Mária. Négy elemit vég
zett, azután -tanoménak adták. 
Bátyjával együtt a huszas évek 
közepén bekapcsolódott a Radnič- 
ki Sportegyesületbe, majd ezen 
keresztül a szakszervezeti mozga
lomba. A szabómunkások csoport
jában -tevékenykedett, amely a 
Huszák-féle vendéglőben tartotta 
összejöveteleit. Igazságot kereső, 
lobbanékony, heveskedő természe
tű ember volt. Egyéves szakszer
vezeti tevékenység után felvették 
a pártba: Lövei Mihály sejtjéhez 
tartozott. A diktatúra idején egy 
ideig vidéken dolgozott, majd Ma
gyarországra szökött át. Innen ké
sőbb visszatért, és Zágrábban, 
Relg.rádban próbált munkát talál
ni. Zaklatott, viszontagságos életet 
élt, többször volt munkanélküli, s

sa hranom, odeóom i ogrevom. Pri- 
likom jedne akcije rasturanja le- 
taka 1932. godine bio je  uhapšen 
i tri dana mueen; tada mije priz- 
nao ništa, je r  lično nije ni ucestvo- 
vao u ovoj akciji. Od tada je  ipák 
bio često uznemiravan, pa zato se 
1932. godine odselio iz Semte. Tada 
je raskinuo vezu sa sencanskom 
partijskom organijacijom.

Vratio se u Sentu posle oslobo- 
denja 1 sada aktivno učestvuje u 
društveno-političkom radu.

István FEK ETE

István Fekete rođen je  -u Senti
10. avgusta 1910. godine od oca 
Adrása i m ajke Márie Szügy. Zavr- 
šio je  četiri razreda osmovne škole, 
a zatim je  otišao u šegrte. Sa bra- 
tom se uključio u Sportsko društvo 
»Radnički« sredinom dvadestih go- 
dina, a preko tóga društva i u sin- 
dikalni pokret. Radio je  u pod- 
ružnici krojačkih radnika, koji su 
održavali svoje sastankeu gostioni 
Huszák. Bio je  pravdoljubiv čovek, 
ali žestoke naravi. Posle godi- 
nu dana rada u sindikatu 
primljen je  u Partiju : pripadao je  
óeliji Mihály a Löveia. Za vreme 
diktature radio je  ma selu, zatim je  
prebegao u Madarsku. Kasnije se 
vratio i pokušao je  da nade zapos- 
lenje u Zagrebu i Beogradu. Živeo 
je  nemirnim životom sa puno ne- 
prilika, više puta je  bio nezapos- 
len i zato je  postao ogorčen i čovek
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ezért elkeseredett, izgága termé
szetű emberré vált. Zentára visz- 
szakerülve, 1941 nyarán ismét kö
zeledett a Kommunista Párthoz; 
szimpatizáns volt. A felszabadulás 
után kezdetben tevékeny, de ké
sőbb mindinkább betegsége hatása 
alá került. Üj vidéken halt meg 
1952. augusztus 18-án, Zentán az 
alsóvárosi temetőben temették el.

FLOSZBERGER János

Zombori származású oipészse- 
géd, a század első évtizedének kö
zepén születhetett.

A huszas évek elején, legké
sőbb 1925-ben jöhetett Zentára, 
hol Kurucz Menyhért műhelyében 
dolgozott. Itt ismerkedett, majd 
barátkozott meg Lövei Mihállyal. 
Öntudatos, biztos fellépésű, ta
pasztalt szakszervezeti aktivista 
volt; több műhely-vsztrájk: szerve
zője és vezetője 1926/1927-ben. A 
Radnički Munkás Sportegyletben 
a birkózó szakosztályt vezette. 
Munkatársai és elvtársai „Floszi” 
néven ismerték.

A helyi pártszervezetnek 1926- 
tól Lövei révén volt tagja, és Lö
vei vei valamint Vlajiko Pecarski
val dolgozott együtt; a pártmun
kában 1928-ig vett részt. Ekkor 
Zentát elhagyva Magyarországra 
költözött, hol a negyvenes évek 
közepén, Budapesten halt meg.

koji se svađao. Vrativši se u Sentu 
leti 1941. godine ponovo se pribli- 
žio Komunističkoj partiji, bio je  
njen simpatizer. Posle oslobođenja 
je bio u početku aktivan, ali kas- 
nije je  sve više pao pod uticaj svo- 
je  bolesti. Umro je  u Novom Sadu 
18. avgusta 1952. godine. Sahra- 
njen je  u Senti na donjogradskom 
groblju.

János FLO SBERGER

János Floszberger, obuóarski 
kalfa, poreklom je  iz Sombora, ve
rő vatno je roden sredimom prve 
decenije našeg véka.

Krajem  dvadesetih godina, a 
najkasnije do 1925. godine, došao 
je  u Sentu, gde je  radio u radio- 
nici Menyhérta Kuruca. U n jo j se 
upoznao, zatim sprijateljio, sa Mi
hályem Lőveiem. Bio je  svestan, 
sigurnog nastupa, iskusan sindika- 
lni aktivista, organizator i voda vi- 
še strajkova u radionicama 1926. i
1927. godine. U sportskom društvu 
»Radnički« je  vodio rvačku sekci- 
ju. Saradnici i drugovi su ga po- 
znavali pod imenom »Floszi«.

Postao je clan mesne partijske 
organizacije preko Lőveija 1926. 
godine, a saradivao je  sa Löveiem i 
Viajkom Pecarskim; u partijskom 
radu je  učestvovao do 1928. godi
ne, a tada je  napustio Sentu i odse- 
lio se u Madarsku. Umro je  u Bu- 
dimpešti sredinom čertrdesetih go
dina.
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GALAMBOS János

Zentán született 1898. január 
30-án. Apja Sándor, anyja Sárvári 
Terézia. Szegény családból szár
mazik, édesapja temettőcsősz vo»lt, 
majd kőműveseknél napszámoako- 
dott. Négy testvérével korán be 
kellett kapcsolódnia a létfenntar
tásért vívott küzdelembe. 1910-ben 
szülei mesterségre adták. Cipész
mesterséget tanult Novoszel Mi- 
hálynál. Már ipari tanuló korában 
részt vett a május elsejei ünnep
ségeken, a munkásmozgalomba 
azonban később kapcsolódott be.

A háború után, 1922-ben ke
rült kapcsolatba Vlajko Pecarski- 
val. Ö az akkoriban megalakult 
szakszervezeti csoport elnöke volt. 
Rajta keresztül megismerkedett 
több szakszervezeti aktivistával a 
bőrösök szakszervezetében. 1924- 
ben Löveivel került szorosabb ba
rátságba, ékkor már párttevékeny
séget fejtett ki. Az elkövetkező 
évek folyamán a se jtet kibővítet
ték, és Aleksandar Storjkovot szer
vezték be. A sejt gyűléseit Pecars- 
ki és Lövei lakásán tartották. A 
pártmunka legnagyobb részt a 
szakszervezeti munkásság beszer
vezéséből és osztályharcos, eszme
politikai képzéséből állt. Ezért a 
Szervezett Munkást terjesztette, 
és a szakszervezeti csoportban vál
lalt funkciót.

Részt vett a huszas évek má
sodik felének politikai harcaiban; 
egy időben a Szakmaközi Tanács 
tagja és munkáskamarai képvise
lő. 1928-ban, a monarchista dikta-

Janoš GALAMBOS

János Galambos roden je  u Sen
ti 30. januara 1898. godine od oca 
Sándora i m ajke Terezie Sárvári. 
Potice iz siromašne porodice, otac 
mu je bio čuvar groblja, a zatim 
zidarski nadničar. Zajedno sa čet- 
voro brace rano je morao početi 
borbu za opstanak. 1910. godine 
roditelji su ga dali na zanat. Ucio 
je obucarski zanat kod Mihálya 
Novoszel a. Kao učenik u privredi 
ucestvovao je na prvomajskim de- 
monstracijama, a u radnički pok- 
ret uključio se kasnije.

Posle rata, 1922. godine je  do- 
sao u dodir sa Vlajkotm Pecarskim. 
On je  bio predsednik novooform- 
ljene sindikalne podružnice. Preko 
njega se upoznao sa više sindikal- 
nih aktivista iz sindikalne grupe 
kožara. 1924. godine sa Löveiem 
je  došao u blisko prijateljstvo. Ta- 
da se véé bavio partijskom delat- 
nošću. Narednih godina su proši- 
rili éeliju i uključili su Aleksandra 
Stojkova. Celijske sednice su odr- 
žavali na stanu Pecarskog i Lö- 
veia. Partijski rád se u najveéem 
delu sastojao iz organizovanja i 
ideolosko-politickog vaspitanja u 
duhu klasne borbe radnika obuh- 
vaéenih sindikalnim pokretom. 
Zato je  rasturao »Organizovani 
radnik« i primio funkciju u sin- 
dikalnoj podružnici.

Ucestvovao je  u politickim bor- 
bama druge polovine dvadesetih 
godina, jedno vreme je  bio član 
Medustrukovnog saveta i odbor- 
nik u Zanatskoj komor i. 1928. go
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túra előtt megkezdődött rendőr
terror idején Vlajko Pecarski el
hagyta Zentát. Ekkor Galambos 
kapcsolatai is megszakadtak a 
párttal. A diktatúra után tagja 
volt az Egyesült Szakszervezetek
nek, és továbbra is tevékenyke
dett, de ezentúl tevékenysége szak- 
szervezeti vonalon nem haladt túl.

Dr. GERÖ István

Sajkásszentivánon, a ti teli já 
rásban született 1909. augusztus 
3-án. Édesapja Árpád, állatorvos
ként a huszas évek elején került 
Zentára; anyja Schlesinger Ju li
anna, háztartásbeli volt. István 
Zentán já rt gimnáziumba, és itt 
érettségizett. Egyetemista korában 
is — 1928/1932 között — minden 
vakációt Zentán töltött; ebben az 
időben a helyi lapokba is Íroga
tott. Egyetemi tanulmányai befe
jezése után elkerülhetett Zentárói, 
hova osak 1940-ben jött ismét visz- 
sza; akkor már mint fogorvos és 
mint a cetinjei pártszervezet tag
ja. Itt fogorvosi rendelőt nyitott, 
és felvette a kopcsolatot a helyi 
pártbizottsággal.

1940. őszén a Jugoszláv Kom
munista Párt Helyi Bizottságába 
kooptálták, és az intellektuális vo
nal vezetésével, valamint az esz
me-politikai munka irányításával 
bízták meg. Tevékenysége kap
csán a Párt hatása az értelmiségi
ek, főleg a zsidók köréiben foko
zódott. Dr. Gerő volt eszme-politi-

dine početkom policijskog terora, 
koji je  prethodio monarhistickoj 
diktaturi, Vlajko Pecarski je  na- 
pustio Sentu. Tada je Galambos 
prekinuo sve veze sa Partijom. Po
sle diktature je  bio 51 an Ujedinje- 
niog sindikata i nadalje je  radio, 
ali nj egova aktivnost nije više iz- 
van sindikata.

látván Dr GERE

István dr Gerő rođen je  u Sa j- 
kaákom Sv. Ivanu, u srezu Titel, 3. 
avgusta 1909. godine. Otac mu je  
bio Árpád, koji se kao veterinar 
početkom dvadesetih godina dose- 
lio u Sentu, a m ajka Schlesinger 
Julianna, domaélca. István je  po- 
hadao gimnaziju u Senti i u n joj 
je  i maturirao. I kao student (iz- 
medu 1928— 1932) svaku je feriju 
proveo u Senti i u to vreme je  pi- 
sao u mesnim listovima. Posle za- 
vráenih studija izgleda da je  oti- 
šao iz Sente, pa se vratio tek 1940. 
godine kao zubni lekar i član ce- 
tinjske partijske organizacije. Ot- 
vorio je  stomatolosku oirdinaciju i 
stupio u kontakt sa Mesnim par
ti jskim komitetóm.

U toku jeseni 1940. godine je 
kooptiran u Mesni komitet Komu- 
nističke parti je  Jugoslavije i pove- 
rili su mu rád sa inteligencijom, 
kao ii rukovodemje idejno-politič- 
kim radom. Zahvaljujuéi njegovoj 
delatnosti, uticaj P artije na inteli- 
genciju, a naročito u krugu Jevre- 
ja , se pojačao. Doktor Gerő je  bio,
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kai szempontból a zentai pártszer
vezet legpallérozottabb egyénisé
ge; elvtársai benne elvhű, követke
zetes és céltudatos kommunistát, 
kitűnő szervezőt ismertek meg. 
1941. tavaszán rendelője és lakása 
a Helyi Bizottság, az ifjúkommu
nista vezetőség és a vidéki elvtár
sak, futárok találkozóhelye volt. 
Hozzá jött Mayer Ottmár és Grósz 
László. Ő fogadja és küldi a párt- 
futárokat Adára és Szabadkára. 
Nála adja át Székely Ilona a Zen
tán összegyűjtött Vörös Segélyt a 
szabadkai összekötőknek. M arija 
Andié deportálása és Olajos Mi
hály letartóztatása után átveszi az 
ifjúkommunisták egy csoportjának 
vezetését. Ebbe a csoportba Lan- 
gof, Krstié és Birclin tartoztak, 
majd később bekapcsolta Spiró 
Mátyást is. Gerő 1941. nyarán 
szimpatizánsokat szervez az értel
miségiek körében is. Ugyanakkor 
gondoskodik a párt híranyagai
nak, front jelentéseknek beszerzé
séről, sokszorosításáról és terjesz
téséről is. Állandóan saját anyagi 
eszközeiből fedezi a pártfutárok 
költségeit. A forradalmi utasítás 
vétele után beszervezi Müller Ist
vánt a helyi rohamcsapatok és a 
város illegális parancsnokának.

A szabadkai szérügyúj togatás 
után elharapódzó letartóztatás! 
hullám idején egy ideig elhagyja 
Zentát, de rövidesen visszatér. Ok
tóber 3-án előzetes letartóztatásba 
helyezik, és a Tunelba kísérik. Itt 
embertelenül megkínozzák, ugyan
akkor a lakásán tartott házkuta
tás alkalmával röpiratokat és

gledano sa idejno-politiéke strane, 
najobrazovanija liénost u senéan- 
skoj partijskoj organizaciji; nj égö
vi drugovi su ga upoznali kao 
principij einog, dosledmog i svesnog 
komunistu, koji je  uz to odličan 
organizator. Na proleóe 1941. godi
ne, njegova ordinacija i sitan bili 
su mesta za sastanke Mesnog ko- 
miteta, rukovodstva SK O J-a, kao 
i drugovima i kurírima sa strane. 
Njemu su došli Ottmár Mayer i 
László Grósz. On príma i sa ljep ar- 
tijske kűrire u Adu i Suboticu. 
Kod njega domosi Székely Cr- 
venu pomoé sakupljenu u Senti za 
Suboticu. Posle daportacije Mari- 
je  Andié i hapšenja Mihály a Ola
josa, preuzima rukovodstvo jedne 
grupe SKOJ-evaca. U ovoj grupi 
su bili Langof, Krstié i Birclin, a 
kasnije se ukljucio i Maéaá Spiro. 
Gerő, na leto 1941. godine, organi- 
zuje simpatizere u krugu inteli- 
gencije. Istovremeno se stara o na- 
bavljanju, razmmožavanju i šire- 
nju obaveštajnog m aterijala Par
tije i izveštaja sa fronta. Stalno 
podmiruje iz sopstvenih m aterijal- 
nih sredsitava troškove partijskih 
kurira. Po prijemu i uputstvu za 
revoluciju, on organizuje Istvána 
Müllera za komandira mesne udar- 
ne cete i za ilegalnog komandanta 
grada.

Zbog talasa hapšenja koji je 
uzeo maha posle paljenja zi-ta 
u Subotici, on je  napustio Senjtu za 
jedno vreme, ali se uskoro vratio.
3. oktobra stavljein je  u pritvor i 
prenešen u Tunel. U njemu su ga 
neljudski izmuéili, a istovremeno
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kommunista tárgyú könyveket ta
lálnak. Az ötheti vizsgálati fogság 
után mint fővádlottat 1941. no
vember 7-én a Zentán megtartott 
rögtönítélő bírósági tárgyaláson 
halálra ítélték. Az ügyész azon 
kérdésére, hogy megérti elvtársa
it, kik szegény emberek, és akik
nek a kommunista eszme mégis 
bizonyos távlatot nyújtott; de nem 
érti meg, miért lett dr. Gerő esz
metársuk, amikor jólmenő fogá
szati rendelője és biztos társadal
mi pozíciója van — így válaszolt: 
„Meggyőződésből lettem kommu
nista”. ítéletét vitéz Szombathe
lyi vezérkari főnök megerősítette.

1941. november 11-én a zentai 
helyőrségi laktanya udvarán a ha
lálos ítéletet 17,30-kor végrehaj
tották.

GOMBOS Béla

Budapesten született 1911. no
vember 17-én. Elemi iskoláit Pes
ten végezte, majd 1924-ben édes
anyja testvéréhez került Zentára. 
Itt ipari tanulónak adják: Mor- 
genstein Jenőnél volt kárpitosinas.
1929-ben belépett a Radnički 
Sportegyesületbe; itt megismerke
dett a szakszervezeti mozgalom
mal. A szakszervezetben Guelmino 
Antallal és Patócs Vilmossal e- 
gyütt sajtóterjesztőként dolgozott. 
Kezdeményezte a munkászenekar 
megszervezését, majd abban mű
ködött, míg a szakszervezeti ott
hon a Malom utcában volt. Részt

prilikom pretresa njegovog stana 
otkrivaju letke i knjige komunis- 
tičke sadržine. Posle petonedeljnog 
istražnog zatvoria, kao glavni optu- 
ženik na raspravi prekog sudia 7. 
novembra 1941. godine, osuđen je 
na smrt. Na pitanje tužioca, koji je 
rekao da shvata nj egove drugove, 
koji su bili siromašni ljudi, pa zato 
njima komunisticke ideje mogle su 
značiti izvesnu perspektivu, ali ne 
može razumeti, zaáto je  dr. Gerő 
postao njihov pristalica, kad on 
ima zubarsku ordinaciju koja dob- 
ro ide, pa i sigumu društvenu po- 
ziciju, on je  odgovorio: „Postao 
sam komunista iz ubeđenja”. Pre- 
sudu je  potvrdio komandant Ge- 
neralštaba vitéz Szombathelyi.

11. novembra 1941. godine u 
kasamskom kmgu senćanskog 
garnizona u 17,30 časova je  izvr- 
šena smrtna kazna.

Béla GOMBOS

Béla Gombos roden je  u Bu- 
dimpešti 17. novembra 1911. godi
ne. Osnovnu školu je  završio u 
Pesti, zatim je  došao u Sentu kod 
svoje tetke. U Senti je  ucio zanat 
kod Jenőa Morgensteina, tapetara.
1929. godine se učlanio u Sportsko 
društvo »Radnički«; u njemu se 
upoznao sa sindikalnim pokretom. 
Radio je  u sindikatu sa Antalom 
Guelminom i Patócs Vilmoséin na 
širenju stampe. Pokrenuo je  osni- 
vanje radničkog orkestra i radio 
na istom sve dók je  Sindikalni 
dóm bio u Mlinskoj ulici. Učestvo-
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vett a színjátszó csoport munká
jában is.

Még 1935-ben megismerkedett 
Molnár Péterrel és Lövei Mihály- 
lyal, akik figyelemmel kísérték 
szakszervezeti tevékenységét, és 
könyvekkel látták el, feladatokkal 
bízták meg. így 1939-ben helyesírá
si tanfolyamot látogatott, ahol meg
ismerkedett Olajos Mihállyal; e 
tanfolyam keretében marxista ok
tatásban vett részt. 1939-ben Lö
vei lakásán vették fel a pártba, 
ezentúl Tarapcsikkal és Döme 
Máriával dolgozott együtt. Ifjú 
kommunista kapcsolatait Olajos
sal, Szügyi Erzsébettel, Farkas 
Nándorral is fenntartotta. Több 
esetben lakásán is tartottak ifjú- 
kommunista összejöveteleket egé
szen 1941. nyaráig. Junius 28-án 
letartóztatták mint kommunis
tagyanús egyént, Nagyabonyival, 
Olajossal együtt. Kommunista kap
csolataikat nem fedték fel, igy 
Gombost 35 nap után kiengedték. 
Ekkor Pestre ment, ahol október 
elején bátyja műhelyében le
tartóztatták. Zentára hozták, itt 
kínzás után a detektívek ál
tal szerkesztett jegyzőkönyvet 
aláírta. Ezután szabadlábra h e
lyezték, de rendőrségi felü
gyelet alatt maradt. Budapestre 
ment, ahonnan a Vörös Segélyt 
pénzzel támogatta. Az 1941-es 
kommunista szervezkedésért pol
gári bíróság elé állították 1944. 
februárjában: két hónapra ítélték, 
így került büntetőzászlóaljba, maid 
Magyarország felszabadulása után 
Budapesten maradt, ahol nia is él.

vao je u radu pozorišno-amaterske 
grupe.

Jós 1935. godine se upoznao sa 
Pét erőm Molnárom i Mihály em Lö- 
veiem, koji su pratili njegovu sin- 
dikalnu delatnost. Snabdevali su 
ga knj igama i poverili su mu mno- 
ge zadatke. 1939. godine je  poha- 
đao pravopisni kurs na komé se 
upoznao sa Mihály em Olajosom i 
stekao je  u okviru tóga kursa 
marksističko obrazovanje. Prim- 
ljen je u Partiju  1940. godine u 
stanu Löveia i od tada je  radio 
zajedno sa Tarapcsikom i Máriom 
Döme. Održavao je  skojevske veze 
sa Olajosem, Erzsébet Szügyi i 
Nándorom Farka-sem. Više puta su 
održani sastanci SK O J-a u njego- 
vom stanu sve do leta 1941. go
dine. Uhapšen je  28. juna sa više 
osumnjičenih komunista, Nagy- 
abonyijem, Olajosem. Uhapšeni 
nisu izdali svoje komunističke 
veze i tako su svi pušteni sem 
Olajosa. Tako je  i Gombos pušten 
posle 35 dana. Tada je  putovao u 
Peštu i 20. oktobra ponovo uhap- 
šen u radionicii svoga brata. Pre- 
nesen je  u Sentu, gde je  posle 
mučenja potpisao zapisniik sastav- 
ljen od agenata. Zajtim je  pušten 
na slobodu, ali je  ostao pod poli- 
cijskim nadzorom. Išao je  u Bu- 
dimpeštu i tamo je novčanim pri- 
iozima pomagao Crvenu pomoć. 
Zbog komunističkog rada je  feb- 
ruara 1944. godine izveden na gra- 
danski sud: osuđen je  na dva me- 
seca i tada su ga poslali u radni 
bataljon, a posle oslobodenja Ma- 
darske je  ostao u Budimpesti. Ta
mo i danas živi.
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GYETVAI Gábor

Zentán született 1904. március
21-én; apja Mihály, tanyai zsellér 
volt, anyja Huszák Margit. Gábor 
gyermekkorától kezdve dolgozott, 
leginkább apjának segített, aki 
földbérletből élt.

A munkásmozgalomba 1928-ban 
kapcsolódott be. Mivel a Huszák- 
féle vendéglő lakása tőszomszéd
ságában volt, így ott gyakran meg
fordult, megismerkedett Takács 
Istvánnal, aki a Független Szak- 
szervezet helyi földmunkás-cso
portjába beszervezte.

A Kommunista Párt helyi szer
vezetébe tevékeny szakszervezeti 
munkálkodása alapján 1929-ben 
Katona János kapcsolta be. A sejt
ben rajta kivül Fekete Imre és 
Szügyi Ferenc voltak. A sejtmun
kát Katona lakásán megtartott ér
tekezletek keretében fejtették ki; 
itt Katona politikai képzésben ré
szesítette a sejt tagjait. Katona le
tartóztatása után, 1932-ben a sejt 
széthullott.

Sándor király diktatúrájának 
lanyhulása idején újjászervezték 
az 1929-ben betiltott földmunkás 
szakszervezet helyi csoportját. Ek
kor Gyetvai ismét bekapcsolódott 
a szakszervezeti tevékenységbe. 
Rövidesen megbízták a szakszer
vezeti otthon gondnokságával, 
amelyet 1936 őszétől töltött be. 
Mint gondnok számtalan esetben 
átengedte lakását pártértekezletek 
megtartására, és őrködött azok 
zavartalansága fölött. Ugyancsak

Gábor GYETVAI

Gábor Gyetvai roden je  u Sen
ti 21. marta 1904. godine od oca 
Mihály a, salaskog želira i máj ke 
Margité Huszák. Gábor je radio od 
detinjstva, najviše je  pomogao 
svome ocu koji je  živeo od arende.

U radnicki pokret se uključio
1928. godine. Pošto je  stanovao ne- 
posredno pored gostione Huszák, 
često je  išao tamo, i upoznao se sa 
Istvánom Takácsom, koji ga je 
uključio u mesnu zemljoradnidku 
podružnicu Nezavisnog sindikata.

U mesnu organizaciju Komu- 
nističke partije ga je  primio János 
Katona 1929. godine na osnovu 
njegovog aktivnog rada u sindi- 
katu. U éeliji su bili sem njega 
jós: Imre Fekete i Ferenc Szügyi. 
Celijski rád su razvijali preko sas- 
tanaka održanih u stanu Katone; 
na njim a je Katona politicki uzdi- 
zao članove delije. Posle hapšenja 
Katone 1932. godine celija se ras- 
pala.

Posle popuštanja diktature kra
lja  Aleksandra, reorganizovama je 
Mesna sindikalna podružnica zem- 
ljoradnika. Tada se Gyetvai pono- 
vo ukljucio u sindikalnu delatnost. 
Uskoro je  postao domar Sindikal- 
nog doma i to od jeseni 1936. godi
ne. Tada je svoj stan često ustu- 
pao za održavanje partijskih sas- 
tanaka i starao se o njihovom neo- 
metanom radu. Takođe je  udestvo- 
vao na rasturanju stampe: u Subo- 
tici je  sa Berkesem kod Damjano- 
va primio listove —  u Sentu je  bilo 
otpremljeno 120— 140 Népszava i
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működött sajtóterjesztői feladat
körben, amennyiben Szabadkán 
Berkessel átvette Damjanovnál a 
lapokat —  120— 140 Népszava, va
lamint 60— 80 Hid jött Zentára — , 
és vasúton Zentára hozta. Itt a 
már beszervezett terjesztőknek 
osztotta szét a lapokat. 1940-ben 
vidékre, Bánátba került dolgozni, 
s ekkor a helyi munkásmozgalom
ból kikapcsolódott.

A felszabadulás után tevéke
nyen működött a tömegszerveze
tekben és a földmunkások szak- 
szervezetében, majd 1947-től kezd
ve ismét párttag; ma Zentán él.

GYÖRE István

Zentán született 1914. decem
ber 14-én; édesapja János, ács a 
vasútnál, édesanyja Ujfalusi Te
réz, munkásnő. Zentán végezte 
elemi iskoláit, 1925-től kezdve 
nyáron mindig szolgálni volt. Zen
tai gazdáknál szolgált mint cse
léd. Később kitanulta a szobafestő 
és mázoló mesterséget, majd 1933- 
ban felszabadult, és Belgrádba 
ment dolgozni. Részt vett a festők 
általános sztrájkjában 1934-ben, 
majd Sándor király meggyilkolá
sa után hazajött Zentára. Ekkor 
megismerkedett Nagyabonyi Vin
cével és Lövei Mihállyal, kik párt- 
szempontból oktatták. 1935-ben 
megválasztották az épitőmunkások 
titkárának. A festők között a Híd 
legaktívabb terjesztője volt. 1938- 
ban beválasztották a Szaktanács
ba. Tevékenyen működött a Slo-

60—80 Hid-a — i prenosio je  že- 
leznicom u Sentu. U Senti bi po- 
delio listove véé organizovanim 
rasturaöima. 1940. godine je  odla- 
zio na rád u Banat. Tada se is- 
ključio iz radničkog pokreta naše- 
ga mesta.

Posle oslobodenja je  aktivno 
ucestvovao u masovnim organiza- 
cijama i u sindikatu poljoprivred- 
nih radnika, a 1947. godine je  po- 
novo primljen u Partiju. Danas ži- 
vi u Senti.

István DERE

István Györe rođen je  u Senti 
14. decembra 1914. godine. Otac mu 
je  János, tesar kod železnice, m aj- 
ka Teréz Ujfalusi, radnioa. Osnov- 
nu školu je  završio u Senti; od 1925, 
godine svakoga leta je  išao na rád. 
Radio je  kod senćanskih gazda kao 
sluga. Kasnije je  izučio molerski 
zanat. 1933. godine je  završio uče- 
nje i odlazi u Beograd da radi. 
Ucestvovao je u generálnom štra j- 
ku móléra 1934. A posle atentata 
na kralja Aleksandra vratio se u 
Sentu. Tada se upoznao sa Vinceom 
Nagyabonyiem i Mihályem Lövei- 
em, koji su ga idejno uzdizali. 1935. 
godine je  izabran za sekretara gra- 
đevinskih radnika. On je  bio naj- 
aktivniji širilac HID-a među mo- 
lerima. 1938. godine je  izabran u 
Medustrukovno veée. Bio je  ak- 
tivni saradnik Radničkog kultur-
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boda Munkás Kulturegyesületben 
is. Különösen a színjátszó-csoport
ban tűnt ki.

A helyi pártszervezetbe 1940. 
május elsején Nagyabonyi Vince 
vette fel. A sejtüléseket Nagyabo- 
nyinál és Györe lakásán tartották. 
A sejtbe Zabos József, Huszák Mi
hály, egyideig Patócs Vilmos, Sza
bados Ferenc és Aulik József tar
toztak. Mint párttag 1940 folya
mán több olyan akcióban vett 
részt, amely a fasiszta szervezke
dés ellen és a Magyar Párt gyűlé
sei ellen irányult. 1941. nyarán 
rendszeresen támogatta a Vörös 
Segélyt, és részt vett az összes 
pártakciókban. Maga köré szimpa
tizánsokat gyűjtött, akiknek röp- 
cédulákat, frontjelentéseket, bul
letineket adott. A német-szovjet 
háború kitörése után csoportjába 
tartoztak mint szimpatizánsok: 
Szollár Péter, Gombos György, 
Györe József, Ollai Antal, Mom- 
čilo Sirnic, Györe Imre és Sinko- 
vits János. Ezekről a sejtülésen is 
beszámolt.

1941. szeptember 7-én pártuta
sításra Pestre utazott, Nagyabo- 
nyitól utasítást kapott, hogy min
den baloldalival, kommunistával, 
szociáldemokratával a kapcsolatot 
fel kell venni. E direktíva alapján 
Pesten megismerkedett Szelessel, 
az építőipari szakszervezetek ügy
vivőjével. R ajta keresztül részt 
vett a magyar Vörös Segély-akció 
támogatásában is. Október elején 
csellel Zentára hivatták, és az ál
lomáson október 10-én letartóztat-

nog društva »Sloboda«. Naročito 
se isticao u amaterskoj pozorišnoj 
grupi.

U mesnu partijsku organizaci- 
ju primio ga je  1. maja 1940. godi
ne Vince Nagyabonyi. Celijske se- 
dnice su održavali u stanu Nagya- 
bonyija i Györea. Istoj éeliji su 
jós pripadali József Zabois, Mihály 
Huszák, a za izvesno vreme i Pa
tócs Vilmos, Ferenc Szabados i 
Aulik József. Kao član Parti je  to
kom 1940. god. je  učestvovao u više 
akcija protiv fašističkog organi- 
zovanja i sastanaka Madarske par
ti je. Leta 1941. godine je redovno 
potpomagao Crvenu pomoć i učest- 
vovao u svakoj akciji Partije. Sa- 
kupljao je  oko sebe simpatizere, 
kojima je davao letke, frontovske 
izveštaje i biltene. Nakon izbijanja 
nemačko-sovjetskog rata pripadali 
su njegovoj grupi kao simpatizeri: 
Péter Szollár, György Gombos, 
József Györe, Antal Ollai, Momci- 
lo Simić, Imre Györe i János Sin- 
kovics. O tome je  podneo izveštaj 
i na éelijskom sastanku.

7. septembra 1941. godine je  ot- 
putovao u Peštu na direktivu Par
tije. Nagyabonyi ga je  upuitio da 
traži kontakt sa svakim levicarem, 
komunistom, socij aldemokratom. 
Po ovoj direktivi se upoznao sa 
Szelesem poslovodom sindikata 
gradevinskih radnika. Preko njega 
je  ucestvovao u potpomaganju ak- 
cije mađarske Crvene pomoći. Po- 
četkom oktobra domamili su ga u 
Sentu, a na stanici su ga uhapsili 
10. oktobra. Posle hapšenja su ga
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ták. Letartóztatása után a Tunelba 
vitték, ahol megverték és megkí
nozták. November 12-én a szabad
kai fogdába szállították. Szabad
kán került sor a tárgyalásra, ahol 
nyolchavi fegyházra ítélték.

1942. június 20-án helyezték 
szabadlábra. Ekkor Zentára jött, 
és napszámosmunkával foglalko
zott. A fasiszta hatóságok 1944. ja 
nuár 15-én behívták katonai szol
gálatra. Zilahra került, majd ami
kor az oroszok odaértek, megszö
kött. Egy ideig román táborban 
volt, majd Kolozsváron keresztül 
1944. november 20-ám ért haza 
Zentára.

Még 1944. december 24-én ú j
ból felvették a pártba, Olajos Mi
hály kapcsolta be. Ettől kezdve a 
mai napig aktív társalompolitíkai 
munkás.

HORTHI István

Zentán született 1920. június 
17-én; édesanyja Horthi Franciska.

Két polgári elvégzése után ke
reskedőinasnak adták. Kitanulta a 
kereskedelmi szakmát, és mint se
géd Zentán helyezkedett el. 1933- 
ban belépett a szakszervezeti kul
túr egyesületbe, s itt gyermekkori 
barátjával, Olajos Mihállyal léte
sített szorosabb kapcsolatot.

Olajos révén 1940 októberében 
belépett a szervezkedő ifjúkom
munista helyi szervezetbe. Az első 
aktívának rajta kívül tagjai vol
tak: Olajos, Andié és Sóti. Ez év 
novemberében az Ifjúkommunista

preneli u Tunel, premlatili ga i 
muéili. 12. novembra je  premešten 
u subotički zatvor. U Subotici je  
bila rasprava na kojoj je  osuden 
na 8 meseci robije.

Pušten je  na slobodu 20. juna
1942. godine. Tada je  došao u Sen
tu i bavio se nadnicarskim radom. 
Fašističke vlasti su ga 15. januara
1944. godine pozvali u vojsku. Do- 
šao je  u Zilah, a kada je  Sovjetska 
armija stigla, on je  pobegao. Izves- 
no vreme je  bio u rumunskom lo
go ru, zatim preko Koložvara 20. 
novembra 1944. godine je  stigao 
u Sentu.

Véé je  24. decembra 1944. godi
ne ponovo primljen u Partiju, Mi
hály Olajos ga je  ukljucio. Sve do 
danas je  akti van društveno-politi- 
éki radnik.

látván HORTI

István Horti je  roden u Senti 17. 
juna 1920. godine od majke Fran
ciaké Horthi.

Po završetku dva razreda gra- 
đanske škole dali su ga za trgova- 
čkog šegrta. Izučio je  trgovački 
zanat i kao kalfa zaposlio se u 
Senti. 1938. godine stupio je  u 
Sindikalno kulturno društvo i u 
njemu se zbližio sa drugom iz 
detinjstva, Mihályem Olajosem.

Na predlog Olajosa je  oktobra
1940. godine postao élan Mesne or- 
ganizacije SK O J-a koja je  tada 
formirana. Pored njega jós su bili 
članovi prvog aktiva: Olajos, An-
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Helyi Bizottság megalakulásakor 
Horthi a Helyi Bizottság tagja lesz, 
és a vidéki kapcsolatok fejleszté
sével bízzák meg. Ekkor megis
merkedik Adán Bakossal, Hege
dűssel és egy Stevo nevű fiatallal, 
Kikindáról pedig Proka Sredojev- 
vel. Keresztúron egy Preradov ne
vű fiatalemberrel lép kapcsolatba, 
majd 1941 januárjában Adáról 
még Kelemen Mátyással és Ster- 
bik Sándorral vette fel a kapcso
latot. A terebélyesedő vidéki szer
vezőtevékenység az áprilisi hábo
rú kitörésekor elakadt.

1941. októberének közepén le
tartóztatták, és a Tunelba vitték, 
ahonnan kínzás után november 
12-én bocsátották szabadon. Ez
után rövid idő múltán újból szer
vező akciót indít. Nem kompromit
tált, főleg fiatal szimpatizálókat 
gyűjt maga köré, és óvatos anti
fasiszta propagandát folytat. Fel
veszi a kapcsolatot Milán Džanić- 
tyal, ki 3—4 esetben lejön hozzá 
Zentára, és szervezési utasításokat 
ad. Maga köré gyűjtve a fiatal ér
telmiségieket és munkásfiatalokat 
mint például Nagymélykúti Já 
nost, Keceli Mészáros Bélát, Lackó 
Pétert, Kovácsevits Istvánt, Mor
vái Istvánt, kikhez mint szimpa
tizánsok további fiatalok kapcso
lódtak, egyre terebélyesedő ifjú 
sági antifasiszta mozgalmat indít 
meg. Ezek a fiatalok Horthi, Lac
kó, Keceli irányításával az 1942/43. 
iskolaévben a gimnáziumban Vi
lágosság cím alatt antifasiszta ten
denciájú diáklapot szerkesztettek 
és adtak ki.

đić i Só ti. Novembra iste godine, 
prilikom osnivanja Mesnog komi- 
teta SK O J-a, Horthi postaje član 
Mesnog komiteta i povereno mu je  
razvijanje veza van Sente. Tada 
se upoznaje sa Bakosem, Hegedű
sem i sa jednim mladićem zvanim 
Steva iz Ade, a iz Kikinde sa Pro- 
kcm Sredojevim. Stupa u kontakt 
sa jednim mladiéem po imenu 
Preradov iz Krstura, a januara
1941. godine uspostavio je  vez'u jós 
sa Mátyásem Kelemenem i Sán
dorom Sterbikom iz Ade. D alje 
proširivanje aktivnosti na organi- 
zacij'i medumesnih skojevskih ve
za prestalo je izbijanjem aprilskog 
rata.

Sredinom oktobra 1941. godine 
je  uhapšen i prenešen u Tunel i 
odatle je  nakon mučenja pušten
12. novembra. Uskoro je  zatim 
opet pokrenuo akciju organizova- 
nja partijskog života. Sakuplja oko 
sebe jós nekompromitovane, veéi- 
nom mlade simpatizere i vodi op- 
reznu antifašističku propagandu. 
Stupa u vezu sa Milánom Džani- 
éem, koji ga je  tri-četiri puta po- 
setio u Senti i dao direktive za or
ganizációm rád. Sakupljajuéi oko 
sebe mlade intelektualce i radnič- 
ku omladinu, kao na primer: Jáno
sa Nagymélykútia, Bélu Keceli 
Mészárosa, Lackóa Pétera, Istvá- 
na Kovácsevitsa, Istvána Morvaia 
i druge, kojima su se pridružili nö
vi omladinci simpatizeri, pokre
nuo je  omladinsku antifašističku 
organizaciju koja se sve vise raz- 
vijala. Ovi omladinci su pod up- 
ravljanjem  Horthia, Lackó-a i
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1943 nyarán ismét letartózta
tások kezdődtek. Rövidesen elfog
ták Džanićot, majd szeptember 
3-án letartóztatták Horthit is. Ek
kor az újvidéki „Armija” -ba szál
lították társaival együtt, majd itt 
került sor a tárgyalásra is 1944 
februárjában. A tárgyaláson Hor
thit két és fél esztendei börtön- 
büntetésre ítélték. Büntetésének 
kitöltését Sátoraljaújhelyen kezd
te meg. Itt 1944. március 22-én 
részt vett a politikai foglyok lá
zadásában és kitörési kísérletében; 
e kitörési kísérlet köbben halálos 
golyót kapott.

HUSZÁK Mihály

Zentán született 1911. szeptem
ber 5-én. Édesapja néhai Huszák 
Mihály, anyja Nagy Terézia. Sze
gény családból származik, négy 
elemi és két gimnázium elvégzése 
után Zentán asztalosmesterséget 
tanult.

A munkásmozgalomban mint 
szakszervezeti aktivista 1936-tól 
vesz részt. 1940 júliusában Nagy
abonyi Vince fölvette a pártba; 
az ő sejtjéhez tartozott. Belépése
kor Nagyabonyi sejtjébe tartoztak 
még: Györe István, Patócs Vilmos 
és Szabados Ferenc. A sejtüléseket 
Györe lakásán tartották. Ezeken 
az üléseken Nagyabonyi beszélt a 
konspirációról, a szervezkedéssel 
kapcsolatos dolgokról, valamint 
felolvasásokat tartott a kommu-

Kecelia u školskoj 1942/43. godini 
pisali i izdavali đački list „Vilá
gosság” („Svetlost”) koji je  imao 
antifašističku tendenciju.

Leta 1943. godine su ponovo 
zapocela hapšenja. Uskoro je  uhap- 
šen Džanić, a 3. septembra i Hort- 
hi. Tada je  sa ostalim drugovima 
prebačen u novosadsku »Armiju«, 
gde je  održana rasprava februara
1944. godine. Horthi je  tóm prili- 
kom bio osuden na dve i po godi
ne zatvora. Izdražvanje kazne je 
započeo u Sátoraljáújhely-u; u 
njemu 22. marta 1944. godine uce
stvovao je  u pobuni političkih osu- 
đenika i pri pokušaju bekstva iz 
zatvora bio je smrtno ranjen.

Mihalj HUSAK

Mihály Huszák je  roden u Senti 
5. septembra 1911. godine od 
ooa Mihály a Huszáka i m ajke Te- 
rézie Nagy. Potiče iz siromašne 
porodice. Po završetku četiri raz- 
reda osnovne škole i dva razreda 
gimnazije, učio je  stolarski zanat.

U radnickom pokretu učestvu- 
je  kao sindikalni aktivista od 1936. 
godine. Ju la  1940. godine ga je 
Vince Nagyabonyi prámio u Par- 
tiju  i pripadao je  Nagyabonyie- 
voj celiji. Tada su véé bili u istoj 
ćeliji István Györe, Vilmos Pátocs 
i Ferenc Szabados. Ćelijske sedni- 
ce i sastanci održavani su u stanu 
Istvána Györea. Na ovim sastan- 
cima Nagyabonyi je  govorio o kon- 
spiraciji, o stvarima u vezi sa or- 
ganizovanjem akcija i čitao ko-
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nista sajtótermékekből. A sejt- 
munkához tartozott az is, hogy 
Nagyabonyi utasítására Huszák
1940 szeptemberében és decembe
rében két röpiratszórásban ás részt 
vett. Nagyabonyi 1941. június 28- 
án bekövetkezett letartóztatása 
után Huszák vette át a sejt veze
tését. Lövei Mihályné, Székely Ilo
na utasítására a sejt-tagokkal 
frontjelentéseket és különböző ki
áltványokat ismertetett. Nagyabo
nyi kiszabadulása után annak uta
sítására szimpatizálókból roham- 
osztagok szervezését kezdte meg.
1941 augusztusában Székely Ilo
nától kapott utasítás szerint B irc
lin lakásán részt vett az ifjúkom 
munista Helyi Bizottság megala
kításában. Ezen az összejövetelen 
Huszák lett a Helyi Bizottság tit
kára. Az ifjúkommunista Helyi 
Bizottság további ülésein több fel
hívást és frontjelentést ismertet
tek egészen addag, míg be nem 
következett a csoport lebukása.

Huszákot 1941. október 3-án 
letartóztatták, és a Tunelba vitték. 
Itt megkínozták, és önmagát is 
terhelő vallomási jegyzőkönyv 
aláírására bírták. November 12-én 
társaival együtt Szabadkára szál
lították. Itt előzetes letartóztatás
ban volt 1942. március 25-ig, ami
kor vizsgálati fogságba helyezték. 
K ét nap után, március 27-én meg
tartották a főtárgyalást. A főtár
gyaláson négy évi börtönre ítél
ték. Börtönbüntetésének kitöltését 
Szabadkán kezdte meg. Később 
munkásszázadba sorozták te , és a 
keleti frontra, Ukrajnába vitték.

munističku literatur-u. U okviru 
ćelijskog rada Huszák je, na direk- 
tivu Nagyabonyia, septembra i 
decembra 1940. godine u dva nav- 
rata ucestvovao u rasturanju leta- 
ka. Posle hapšenja Nagyabonyia,
28. juna 1941. godine, Huszák ja 
preuzeo rukovodenje njegovom óe- 
lijom. Po direktivi Iloné Löveá, ro- 
dene Székely, upoznao je  članove 
ćelije sa izveštajima sa frontova i 
raznim proglasima. Posle puátanja 
Nagyabonyia, na njegovu direkti- 
vu, započeo je  organizovanje udai- 
nih jedinica iz redova simpatizera. 
Ju la  1941. godine, na direktivu 
Iloné Székely, ucestvovao je  na os- 
nivanju Mesnog komiteta SK O J-a 
u stanu Miroslava Birclina. Na 
ovom sastanku je  oformijen Mesni 
komiitet, a sekretar je  postao Hu
szák. Na sednicama Mesnog komi
teta SK O J-a citani su proglasi i 
izveštaji sa fronta, sve dók nije 
došlo do provale öve grupe.

Huszák je uhapáen 3. oktobra
1941. godine i prebačen u Tunel. 
U Tunelu su ga mučili i primorali 
da potpiše zapisnik u kojem je  sa- 
moga sebe teretio. 12. novembra je 
zajedno sa drugovima prebačen a 
Suboticu. U Subotici je  stavljen u 
pritvor do 25. marta 1942. godine, 
a tada je  odreden za istrazni zat- 
vor. Nakon dva dana, 27. marta, 
održana je  glavna rasprava. Hu
szák je  osuden na četiri godine ro- 
bije. Zapoeeo je  izdržavanje kazne 
u Subotici. K asnije je  rasporeden 
u kazneni bataljon prinudne radne 
službe i upuéen na Istočni front, u
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Itt 1944 nyarán a németeknek ad
ták át az egységükbe tartozó mua- 
kaszolgálatosokat, és ettől kezdve 
Huszáknak nyoma veszett.

JOVÁK Miklós

Zentán született 1901. augusz
tus 29-én; édesapja Illés, édesany
ja  Józsvaii Mária. Földműves csa
ládból származott, hat elemit vég
zett.

A munkásmozgalomba a hu
szas évek végén kapcsolódott be. 
Ekkor tagja lett a földmunkás- 
szakszervezetnelk, ahova Takács 
István szervezte be. A diktatúra 
után, 1934nben ismét belépett az 
újonnan szervezett földmunkás
szakcsoportba. Itt megismerkedett 
Lövei Mihállyal, Molnár Péterrel 
és Ősz Szabó Jánossal. Mozgalmi 
szempontból velük és továbbra is 
Takács Istvánnal tartott fenn kap
csolatot.

1940. tavaszán Takács felszólí
tására belépett annak sejtjébe. E 
sejtben Sőregi Antal, Kalmár Mi
hály és Bicskei Tamás működtek. 
A sejt eszme-politikai vezetését
1940. november havában Ősz Sza
bó János vette át. Az 1941 janu
árjában Szabadkán bekövetkezett 
kommunista letartóztatások után 
Jovák a pártszervezet üléseiről el
maradt. Ettől kezdve mint szim
patizáns a felszabadulásiig Sőregi 
Antallal tartott kapcsolatot.

A felszabadulás után rövide
sen felvették a pártba; 1968. má
jus 27-én halt meg Zentán.

Ukrajinu. Tamo su leta 1944. go
dine »munkaszolgáletosi« preda- 
ti Nemcáma i od tada Huszáku se 
gubi svaki trag.

Miklós JOVAK

Miklós Jovák je  rođen u Senti
29. avgusta 1901. godine od oca 
Illésa i máj ke Márie Józsvai. Poti- 
če iz siromašne zemljoradničke po- 
rodice. Završio je  šest razreda os- 
novne škole.

Uključio se u radnički pokret 
krajem dvadesetih godina. Tada 
je  postao član Podružnice poljo- 
privrednih radnika, a u nju ga je 
učlanio István Takács. Posle po- 
puštanja diktature kralja Alek- 
sandra, ponovo je  stupio u novo- 
oformljenu Podružnicu poljopriv- 
vrednih radnika. Tada se upoznao 
sa Mihályem Löveiem, Péterom 
Molnárom i Jánosem ősz Szabóom. 
Međutim, i nadalje je  održavao 
vezu sa Istvánom Takácsem.

Proleóa 1940. godine, na poziv 
Takácsa, stupio je  u njegovu éeli- 
ju. U njoj su tada radili Antal Ső
regi, Mihály Kalmár i Tamás Bics 
kei. Idejno-političko rukovođenje 
éelijom je, novembra 1940. godine, 
preuzeo János Ősz Szabó. Posle 
hapšenja komunista u Subotici ja 
nuár a 1941. godine, Jovak je  izo- 
stajao sa sednica partijske celije. 
Od tada je  kao simpatizer održa- 
vao vezu sa Antalom Sőregiem sve 
do oslobodenja.

Odmah posle oslobodenja je 
primljen u Partiju. Umro je u  Sen
ti 27. maja 1968 godine.
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SZÉP Mária szül. Kalmár

Zentán született 1912. szep
tember 5-én; atyja György, anyja 
Nagy Piroska. Szegény proletár
család gyermeke; öt elemi elvég
zése után munkába állt. A textil
gyárban 1936-ban ismerkedett meg 
Löveiné Székely Ilonával.

A munkásmozgalomba a textil
ipari munkásnők közös bérmozgal- 
mi-érdekvédelmii akcióin keresz
tül kapcsolódóit be. A szakszerve
zeti mozgalomba Löveiné Székely 
Ilona szervezte be; 1939-ben a he
lyi pártszervezet utasítására itt 
női szakosztályt létesítenek. En
nek a szakosztálynak egyik szer
vezője, majd megalakuláskor elnö
ke Kalmár Mária, Molnár Péter 
felesége.

A szakszervezet női szakosztá
lyának legöntudatosabb aktivistái 
közé tartozott, s ezért Székely Ilo
na 1941. május 1-én felvette az 
akkor megalakult női pártsejtbe. 
A női sejt üléseit leginkább Szé
kely Ilona vagy Molnár Mária la
kásán tartották annál is inkább, 
mert mindkettőjük férje- Lövei 
Mihály és Molnár Péter- szintén 
szervezett kommunista volt. A 
sejtüléseken Székely Ilona ismer
tette a bel- és külpolitikai helyze
tet, a pártsajtóból és röpiratokból 
felolvasást tartott, majd ezeket 
megmagyarázta, és a sejt tagjai
nak feladatokat adott. Többek kö
zött felszólította a sejt tagjait, 
hogy végezzenek további beszer
vező munikát. Így Molnárné is be
szervező munkát végzett, és 1941.

M arija SEP, rođena KALMAR

Mária Sép, rođena je u Sen
ti 5. septembra 1912. godine od 
oca Györgya i m ajke Piroske 
Nagy. Potiče iz siromasne rad- 
ničke porodice. Po završetku pe- 
tog razreda osnovne škole, zapos- 
lila se i od tada je  radila.

U radnički pokret ukljucila se 
preko zajedničkih tarifnih akcija 
tekstilnih radnica. Tada je  Ilona 
Székely organizovala sindikalni 
pokret. 1937. godine, na direktivu 
Mesne partijske organizacije, os- 
novana je  ženska sekcija. Jedna 
od organizatora te sekcije bila je 
i Mária, a posle osnivanja i njen-i 
presednica. Udala se za Pétera 
Molnár i bila je  jedna od najsves- 
nijih aktivista ženske sekcije sin
dikata; zato ju je  Ilona Székely 1. 
maja 1940. godine primila u tada 
oformlíjenu žensku partijsku ćeli- 
ju. Sednice ženske éelije su naj- 
češće održavane u stanu Iloné Szé
kely ili Márie Molnár, jer su mu- 
ževi — Mihály Lövei i Péter Mol
nár — takode bili organázovani 
komunisti. Na partijskim sastan- 
cima je  Ilona Székely tumačila 
unutrašnju i spoljnu politdčku si- 
tuaciju, čitala je  partijsku štampu 
i letke, zatim im je  objašnjavala 
i davala zadatke élanovima éelije. 
Izmedu ostalog, pozivala je élano- 
ve da rade na daljern ukljuédvanju 
novih élanova u Partiju . Tako je  i 
Mária Molnár radila na prosirenju 
organizacije i proleca 1941. godine 
je, od uključenih mladih radnica, 
formirala novu ćeliju  čije su čla-
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tavaszán a beszervezett ifjúmun
kásnőkből új sejtet alakított. En
nek tagjai: Döme Mária, Szivák 
Erzsébet, Szügyi Erzsébet, Kecs
kés Aranka és Nagyabonyi Ilona 
voltak.

1941 nyarán Molnárné több 
esetben közvetített férje és az adai 
Bakos, valamint dr. Gerő és Wohl 
Lola között; a Helyi Bizottság ülé
sei idején pedig biztosította azok 
zavartalanságát. A sejtmunka fel
újítása idején a Lövőitől kapott 
utasításokat a ruha-kötszergyűj- 
tésre átvitte saját sejtjére; ismer
tette a froniíj elöntéseket és bulle
tineket, amelyeket ugyancsak Szé
kely Ilona juttatott el hozzá.

1941. október 4-én — három 
nappal férje után- letartóztatták, 
és a Tunelba kísérték, hol ember
telenül megkínozták. November 
12-én Szabadkára vitték, hol elő-, 
zeites letartóztatásban tartották
1942. március 25-ig. Március 27-én 
a Honvédvezérkar Főnökének B í
rósága a Szabadkán megtartott fő- 
tárgyaláson hathavi börtönbünte
tésre ítélte.

Kiszabadulása után Zentán 
rendőrségi megfigyelés alatt ál
lott; a felszabadulás után aktív 
társadalom-politikai munkás, ezért 
ismét felveszik a Kommunista 
Pártba; ma Zentán él.

KALMÁR Mihály

Zentán született 1903. szeptem
ber 18-án; apja György, anyja 
Nagy Piroska. Földmunkás csa
ládból származik.

nice bile: Mária Döme, Erzsébet 
Szivák, Erzsébet Szügyi, Aranka 
Kecskés i Ilona Nagyabonyi.

Leta 1941. godine je  Mária 
Molnár vise puta posredovala iz- 
među svoga muža i Bakosa iz Ade, 
kao i dr. Gerő-a i Wohl Lole; a za 
vreme sednica Mesnog komiteta 
starala se o njihovom neometanom 
i m/irnom radu. U vreme reorgani- 
zacije éelijskog rada prenela je  na 
svoj.u éeliju direktive dobijene od 
Löveia za sakupljanje odela i za- 
vojnog m aterijala; tumačila fron- 
tovske izveštaje i biltene, kője je 
dobijala od Iloné Székely.

4. oktobra 1941. godine — tri 
dana kasnije od muža — su je 
uhapsili i preneli u Tunel, gde je  
bila neljudski mučena. 12. novem
bra je  prebačena u Suboticu i ta- 

j mo je  bila u pritvoru do 25. marta
1942. godine, zatim ju  je  Sud šefa 
domobranskog generalštaba osu- 
dio na šest meseci strogog zatvora.

Posle puštanja iz zatvora bila 
je  pod policijskom prismotrom i 
nalazila se u Senti. Posle oslobo- 
đenja je  aktivan društveno-poli- 
tióki radnák, pa je  ponovo prim- 
ljena u Komunističku partiiju Ju - 
goslavije. Danas živi u Senti.

Mihalj KALMAR

Mihály Kalmár roden je  u 

Senti 18. septembra 1903. godine 
od oca Györgya i m ajke Piroske
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A munkásmozgalomban az 
1934-ben újjáalakult földmunkás- 
szakcsoport révén kapcsolódott be, 
melynek egyik alapító tagja, majd 
egy időben vezetőségi tagja is 
volt, Gyermekkori ismeretségben 
állott Takács Istvánnal, mivel ku
bikos-munkában gyakran együtt 
dolgoztak, Zentán és vidéken.

Takács István 1939. őszén be
szervezte egy akkor megalakuló 
kommunista sejtbe. E sejtben 
földmunkások voltak. A sejtülése
ket Takácsnál tartották. Kalmár 
még eljárt Thurzó Lajoshoz is a 
moszkvai rádió adásait hallgatni. 
A sejtmunkában 1941 tavaszáig 
vett részt: akkor Szabadikán letar
tóztatások voltak, s ennek kapcsán 
Kalmár a további munkából ki
kapcsolódott.

A felszabadulás után ismét 
párttag volt; ma Zentán él.

KATONA János

Zentán született 1897. decem
ber 10-én; atyja Antal, anyja Ú j
házi Franciska.

Az elemi elvégzése után keres
kedőnek tanult. Részt vett az első 
világháborúban, ott fogságba esett, 
és az októberi forradalom idején 
belépett a Vörös Hadseregbe. Ha
zatérve azonnal csatlakozik a szer
vezkedő baloldali szociáldemokra-

Nagy. Potiče iz seoske proleterske 
porodice.

U radniöki pokret uključio se 
1934. godine preko Sindikalne po- 
družnice poljoprivrednih radnika, 
koja se te godine reorganizovala. 
Bio je  jedan od osnivača, a jedno 
vreme i clan Uprave podružnice. 
Još od detinjstva poznavao je  Ist- 
vána Takácsa, jer su zajedno ra- 
dili u Senti i na strani na kubikaš- 
kim poslovima.

Takács ga je  jeseni 1939. godi
ne uključio u komunistiöku éeliju 
kaja se tada formirala. U ovoj 6e- 
liji bili su ukljuéenipoljoprivredni 
radnici. Celijske sastanke održa- 
vali su redovno kod Takácsa. K al
már je  još često poseéivao i 
Lajosa Thurzó a i slusao kod n je- 
ga emisije radio Moskve. U radu 
celije učestvovao je  do proleéa
1941. godine; tada se saznavši za 
hapšenja komunista u Subotici, 
Kalmár povukao iz dal jég rada.

Posle oslobodenja ponovo je  
primljen u Partiju  i danas živi u 
Senti.

János KATONA

János Katona je  rođen u Senti 
10. decembra 1897. godine od oca 
Antala i majke Franciske Újházi.

Po završetku osnovne škole, 
učio je  trgovaoki zanat. Ucestvc- 
vao je  u prvom svetskom ratu i 
pao u zarobljenistvo, a za vreme 
oktobarske revolucije stupio je  u 
Crvenu armiju. Odmah se po pov- 
ratku kuéi priključio levim soci-
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tákhoz: Domány János, Isa Nešić, 
Takács István és Bőviz János cso
portjához. A huszas évek elején ő 
volt az egyik legaktívabb szerve
zője a május elsejei ünnepségek
nek. Amikor 1925^ben megalakult 
a Szakmaközi Bizottság, ennek rö
videsen titkárává választották, 
majd egy ideig sajtómegbízottként 
működik; rejtegeti a Szabadkáról 
Domány közvetítésével érkező ille
gális sajtóanyagot. Állandó rend
őrségi megfigyelés alatt állott, és 
a rendőrség gyakran zaklatta: 
minden ünnep, május elseje előtt 
bevitték a fogdába, és majd min
den alkalommal megverték.

A helyi pártszervezetbe még
1924-ben felveszi Domány Jánost, 
majd 1927-ben a Helyi Bizottságba 
is bekerül. A pártba beszervezte 
Aulik Józsefet, Borsos Józsefet, 
Búrány Vincét, Gyetvai Gábort, 
Lehocki Mihályt és Szügyi Feren
cet. 1928. december 4-én „állam
ellenes röpiratok terjesztésének 
gyanúja miatt” letartóztatták, és 
a szabadkai törvényszéken vizsgá
lati fogságba helyezték, ö t  hónap 
után szabadlábra helyezték, ekkor 
kommunista szervező tevékenysé
ge fokozódott. Többek között se jt
jében utasítást adott fegyverek 
beszervezésére és forradalmi ké
szültségre. Rövidesen, 1932. január 
24-én ismét letartóztatták. Ekkor 
Szabadkára szállítják, és 64 napi 
vizsgálati fogság alatt embertele
nül megkínozzák. Vukovió Matkó- 
val, Cseh Károllyal, Lövei Mihály- 
lyal és másokkal együtt kegyetlen

jal-demokratima: gruipi Jánosa
Domány a, lse Nešića, Istvána Ta
kácsa i Jánosa Bő viza. Početkom 
dvadesetih godina bio je  jedan od 
najaktivnijih organizatora prvo- 

majskih proslava. Kada je  1925. go
dine oformljen Međustrukovni od- 
bor, bio je  uskoro izabran za sekre- 
tara tóga oidbora. Jedno vreme radi 
kao poverenik štampe; prikriva 

ilegalni štampani m aterijal dobi
jen iz Subotice putem Domány-a. 
Bio je  pod stalnom policijskom 
prismotrom. Cesto ga je  policija 
uznemiravala, naročito uoči sva- 
kog praznika. Prvog maja su ga 
odvodili u haps i skoro uvek pre- 
mlatili.

U Mesnu partijsku organizaciju 
primio ga je  János Domány jós
1924. godine, a 1927. ulazi u Mes
ni komitet. U Parti ju je  uk- 
ljucio József a Aulika, József a 
Borsosa, Vincea Buránya, Gábora 
Gyetvaia, Mihálya Lehoczkia i 
Ferenca Szűgyia. 4. decembra 1928. 
godine je  uhapšen zbnog »siumnje 
za rasturanje protivdržavnih leta- 
ka« i stavljen u istražni zatvor su- 
botickog Sudbenog stola. Nakon 
pet meseci je pušten i tada se n je- 
gova komunistička delatnost jós 
više pojačala. Između ostalog, iz- 
dao je  direktivu u svojoj ćeliji za 
nabavljanje oružja i o revolucio- 
narnoj pripravnosti. Uskoro, 24. 
januara 1932. ogdine, ponovo je 
uhapšen. Tada je  prebačen u Su- 
boticu i u toku 64 dana istražnog 
zatvora neljudski mučen. Zajedno 
sa Matkom Vukovióem, Károlyem
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tortúráknak vetették alá, majd 
1932. március 22-én az Államvé
delmi Bíróság előtt vádat emeltek 
ellene. Ekkor Belgrádban az Ada 
Cigánlija-i börtönbe vitték, majd 
a főtárgyaláson félévi börtönbün
tetésre ítélték. Büntetését Poža- 
revacon töltötte ki Löveivel c- 
gyütt.

Kiszabadulása után a kommu
nista mozgalomból fokozatosan ki
kapcsolódott. Zentán halt meg
1947. december 3-án.

KECELI MÉSZÁROS Béla

Zentán született 1922. július
6-án; édesapja István, zenész, édes
anyja Molnár Gábor Emília. Zen
tán járt iskolába, négy gimnáziu
mot végzett, majd szabómestersé
get tanult. Még mint szabóinas 
1937-^ben bekapcsolódott a szak- 
szervezeti kultúregyesület munká
jába. Itt Thurzó Lajos, majd Nagy
mélykúti János foglalkozott vele, 
és nevelte baloldali aktivistává. A 
szakszervezetben megismerkedett 
Lackó Péterrel és Horthi István
nal, kikkel a szakszervezet betil
tása után, valamint 1941. folya
mán kapcsolatot tartott fenn. Eb
ben az időben a kommunista szer
vezet szimpatizánsa volt.

1942. nyarán Nagymélykúti Já 
nos összehozta Milán Džanić pesti 
egyetemistával, ki feszólította, 
hogy lépjen be az illegálisan szer
vezkedő ifjúkommunista csoport
ba. Csoportjuk első összejövetelét 
1942 júniusában tartották. Cso-

Csehom, Mihályem Löveiem i dru- 
gim podvrgavan je  svirepim tortu- 
rama, zatim je  protiv njega podig- 
nuta optužba 22. marta 1932. godi
ne pred Sudom za zaštitu države. 
Tada je  prenet u beogradski zatvor 
na Adu Ciganliju, a na glavnoj 
raspravi je osuđen na pola godine 
robije. Kaznu je  izdržao u Poža- 
revcu zajedno sa Löveiem.

Posle izlaska iz zatvora napuš- 
ta komamistiöki pokret. Umro je 
u Senti 3. decembra 1947. godine.

Béla Keceli MESAROŠ

Belá Keceli Mészáros je  roden 
u Senti 6. jula 1922. godine od oca 
Istvána, muzičara i majke Emibe 
Molnár Gábor. Skolu je  pohadao 
u Senti; završio je  četiri razreda 
gimnazije, zatim je  učio krojački 
zanat. Još se kao krojački šegrt 
uključio u rád Sindikalnog kultur- 
nog društva. U tóm društvu s njim 
se bavio Lajos Thurzó i János 
Nagymélykúti i vaspitavali ga za 
aktivistu-levičara. U sindikatu se 
upoznao sa Péterom Lackóm i Ist
vánom Horthiem, s kojima je  odr- 
žavao vezu i  posle zabrane sin- 
dikata, kao i tokom cele 1941. go
dine. U to vreme bio je  simpatizer 
komunističke organizacije. Let a
1942. godine János Nagymélykúti 
ga je  upoznao sa Milánom Džani- 
ćem, studentom iz Pešte i on ga je 
pozvao da stupi u skojevsku grupu 
kaja se nalazila u formiranju. 
Njihova grupa je  održala prvo svoj 
sastanak juna 1942. godine. U ovoj
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portjukba tartozott: Nagymélykú
ti, Lackó, Horthi és Kovácsevits. 
Összejöveteleiket felváltva Lackó- 
éknál, Csíkmákéknál, Kovács évi t- 
séknál, vagy a parkban, a Tisza- 
parton tartották. Az összejövetele
ken a Džan'ić által küldött híra
nyagot ismertették, és a népfelsza
badító mozgalom eszméit népsze
rűsítették a fiatalok között. 1942- 
ben ifjúsági lapot adtak ki V ilá
gosság címmel, amelyen keresztül 
széles eszmepolitikai alapon pró
bálták közelíteni a becsületes em
bereket a népfelszábadító mozga
lomhoz. Ez a lap a diáksághoz 
szólt, és a gimnáziumban nyom
ták, valamint a gimnázium fiatal
ja i között terjesztették. A lap kö
rül kialakult csoport antifasiszta 
polgári és egyházi tényezőkkel is 
felvette a kapcsolatot, amennyi
ben azok náciellenes, nyilasellenes 
és fasisztaellenes tömörülést akar
tak létrehozni.

Džanić lebukása után a zentai 
szervezkedést is fölszámolta a fa
siszta hatóság. Nagymélykúti és 
Horthi letartóztatása után rövide
sen, egy hónapra, 1943. szeptember 
2-án Bélát is letartóztatták. Le
tartóztatása után az újvidéki „Al
m ijá é b a  szállították. Lakásán 
házkutatást tartottak, és megta
lálták azoknak az ifjaknak a név
sorát, akiknek könyveket kölcsön
zött. Ezek mozgalmi könyvek vol
tak, s ennek kapcsán további le 
tartóztatások következtek be. Vizs
gálati fogságban 1944. január 27-ig 
maradt. Ekkor katonai bíróság elé

grupi su bili sem Nagymélykútia 
jós: Lackó, Horthi i Kováosevics. 
Sastanke su naizmenično održava- 
li kod Lackóa, Csikmáka, Ková- 
osevitsa, u parku ili pák na obali 
Tise. Na sastancima su se upozna- 
H sa vestima dobivenim od Džani- 
ća i popularizovali ideje narodno- 
oslobodilaökog pokreta među om- 
ladinom. 1942. godine izdavali su 
omladinsfei list »Világosság« (»Sve- 
tlost«), preko koga su pokušali pri- 
bližiti poštene ljude, na sirokoj ide- 
olosko-politiökoj platformi, narod- 
nooslobodilackom pokretu. Ovaj 
list je  bio namenjen učenicima, 
a stampan je u Gimnaziji i širen je  
uglavnom medu gimnazijalcima. 
Grupa, formirana oko tog lista, je 
stupila u kontakt i sa antifašistič- 
kim građanskim i crkvenim fak
torima, ukoliko su oni tezili ka 
stvaranju protivnacističke, pro ti v- 
njilaške i antifašističke grupacije.

Posle hapšenja Džanića, fašis- 
tička vlast je  likviddrala organiza- 
cijiu. Tako je  došlo i do hap&enja 
Nagymélykútia i Horthia, a usko- 
ro za njim uhapšen je  i Béla 2. 
septembra 1943. godine. Istom pri- 
likom održan je  pretres u njego- 
vom stanu i nađen je  spisak onih 
omladinaca, kojima je  pozajmio 
knjige. Nakon hapšenja prebačen 
je u novosadsku »Armiju«. U ist- 
ražnom zatvoru je  ostao do 27. ja - 
nuara 1944. godine. Tada je  izve- 
den pred vojni sud d osuden na 14. 
meseci zatvora. Jedan deo kazne 
— dva meseca — je  izdržao u Som- 
bo.ru, a ostali u Pešti. Pušten je  21.
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állították, és ez a bíróság 14 hóna
pi börtönre ítélte. Börtönbünteté
sének egy részét Zomborban — két 
hónapot — majd a többit Pesten 
töltötte ki. 1944. szeptember 21-én 
szabadlábra helyezték. Ekkor ha
zajött Zen tára. Itt 1944. október 
8-ig, a felszabadulás napjáig, ren
dőrségi ellenőrzés alatt állott. A 
felszabadulás után azonnal jelent
kezett a Népfelszabadító Bizott
ságnál, majd jelentkezett a Nép- 
felszabaditó Hadseregbe. 1945. ja 
nuár 12-én bevonult, majd május 
végén leszerelt. Leszerelése után 
egy ideig Kanizsán, majd Csanta- 
véren dolgozott. Az ötvenes évek 
elején megbetegedett, és Zágráb
ban halt meg 1954. augusztus 28- 
án. Zentán temették el az alsó vá
rosi temetőben.

K ECSKÉS Mária (Aranka)

Zentán született 1919-ben. Sze
gény családból származik, már fi
atal korában a harisnyagyárba ke
rült munkásnőnek. Munkatársai 
révén került el a Sloboda Szak- 
szervezeti Kultúregyesületbe. Itt 
bekapcsolódott a kultúrmunkába. 
Részt vett a szakszervezeti bér
mozgalmakban is a Palkó féle ü- 
zemben, továbbá tagja volt a szak- 
szervezetben alakult női szekció
nak is.

A pártba Molnámé, Kalmár 
Mária vette fel 1940 őszén. Nagyon 
jó anyag volt, fogékony, értel
mes, a sejtmunkában szorgalma
sa n részt vett. A zentai kommunis-

septembra 1944. godine. Tada se 
vratio u Sentu. U Senti je  do dana 
oslobodenja, 8. oktobra 1944. go
dine, bio pod polioijskom prismot- 
rom.

Posle oslobodenja je  odmah do- 
bio rasporde u narodnooslobodi- 
lacku vojsku. Stupio je  u vojsku 
12. januara 1945. godine, a demo- 
bilisan je  krajem maja. Posle de- 
mobilizacije jedno vreme je  radio 
u Kanjiži, zatim u Cantaviru. Po- 
četkom pedesetih godina se raz- 
boleo; umro je  u Zagrebu 28. av- 
gusta 1954. godine, a sahránjen je 
u Seniti.

M arija (Aranka) KEČKEŠ

Maria (Aranka) Kecskés je  rodena 
u Senti 1919. godine. Potiče iz si- 
romašne porodice i vrlo rano je 
pocela je  da radi u fabrici öarapa. 
Drugariice su je  povele u Sindikal- 
no kultumo društvo »Sloiboda«. U 
njemu se ukljucila u kultumi rád. 
Učestvovala je  u tarifnom pokre
tu u fabrici Palkó. Bila je i ölan 
ženiske sekcije formirane u sindi- 
katu.

U Partiju  ju  je  priimila Mária 
Molnár jeseni 1940. godine. Bila je 
dobar član, pristupačna, bistra i sa- 
mopregorno je  ucestvovala u ćelij- 
skom radu. Za vreme komunistič- 
kog procesa u Senti, jeseni 1941.

49



ta per idején, 1941 őszén nem volt 
letartóztatva. 1944-ben megbetege
dett, elmebajt kapott, és ma rok
kant nyugdíjasként Zentán él.

KINCSES Mihály

Zentán született 1906. szeptem
ber 23-án. Atyja Illés, anyja Józs- 
vai Rozália. Szegény napszámos 
szülők hetedik gyermeke; kora 
gyermekkorától dolgozik: liba
pásztor, kiskanász, béres, majd 
cseléd tanyai gazdáknál, aztán 
munkás, zsákoló, lisztesfiú és ki
futó. 1928-ban megismerkedett 
Lövei Mihállyal, Takács István
nal és Nagyabonyi Vincével. R a j
tuk keresztül bekapcsolódott a 
szakszervezeti mozgalomba. Egyi
ke volt azoknak, akik 1933-ban a 
Zöldfa vendéglőben újjáalakítot
ták a földmunkások szakszervezeti 
csoportját. Az alakuló gyűlésen 
sok ipari munkás is résztvett, akik 
továbbra is tevékenyek voltak; a 
földmunkások közül azonban csak 
mintegy 15—20 tag maradt to
vábbra is tevékeny. Kincses to
vábbra is aktívan működött a 
szakszervezetben: részt vett a bér
harcokban, tagja volt a paritásos 
bizottságnak 1934— 1935-ben, részt 
vett a május elsejei ünnepségeken.

Nagyabonyi 1938-ban felvette 
a Kommunista Pártba; közölte ve
le a konspirációs utasítást, és idő
ről időre pártfeladatokat kapott. A 
sejtülésen Nagyabonyi mellett 
Molnár Péter is részt vett. 1941-

godine, nije bila uhapšena. 1944. 
godine se razbolela od duševne bo- 
lesti i danas živi u Senti kao inva- 
liidski penzioner.

Mihalj KINCES

Mihály Kincses je roden u Sen
ti 23. septembra 1906. godine od 
oca Illésa i máj ke Józsvai Rozálie. 
Sedmo je  dete siromašne nadni- 
čarske porodice. Radi od svog ra- 
nog detinjstva kao pastir gusaka i 
mali svinjar, zatim kao biroš i slu- 
ga kod salaskih gazda, pa kasnije 
kao radnik, nosač džakova, mlinar- 
ski mórnak i raznosač. 1928. godine 
se upoznao sa Mihályem Löveiem, 
Istvánom Takácsem, Vinceom Na
gy abonyiem. Preko njih se uključio 
u sindikalni pokret. Bio je  jedan 
od onih koji su 1933. godine u go- 
stioni Zöldfa reorganizovali Sin- 
dikalnu podružnicu poljoprivred- 
nih radnika. Na osnivaókoj skup- 
štini je  učestvovalo mnogo indus- 
trijskih radnika, koji su i nadalje 
ostali i aktivni; međutim, od poljo- 
privrednih radnika je ostalo aiktiv- 
no svega 15—20 članova. Kincses 
je  i nadalje aktivno saradivao u 
sindikatu, ucestvovao u borbama 
za povišenje nadnica, bio je  clan 
Paritetne komisije 1934— 1935. go
dine i ucestvovao je na prvomaj- 
skim proslavama.

Nagyabonyi ga je  primio u Ko- 
munističku partiju 1938. godine; 
saopštio mu je  uputstva o konspi- 
raciji i dobivao s vremena na vre-
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ben a sejtbe Molnár G. József, 
Tóth József is bekapcsolódott.

Molnár Pétertől 1941 nyarán 
azt a feladatot kapta, hogy helyez
zen el robbanóanyagot a Fulton 
nevű uszályon, amelyet Zentán 
töltöttek meg gabonával, hogy azt 
Németországba szállítsák. Robba
nóanyagot azonban nem kapott, s 
így erre az akcióra nem került sor.

1941. október 5-én letartóztat
ták, és a Tunelba vitték. Itt több
szöri kínzás után vallomási jegy
zőkönyvet vettek fel. November 
12-én Szabadkára vitték vizsgá
lati fogságba. A Honvédvezérkar 
Főnökének Bírósága 1942. március
27-én nyolchavi börtönre ítélte, 
melynek kitöltése után Zentára 
jött. Földet árendált, és abból élt, 
mígnem a felszabadulás után is
mét felvették a pártba.

KINLER Ernő

A zentai .kommunista pártszer
vezet egyik alapító tagja; Bővizzel, 
Katonával, Dománnyal tartott 
fenn pártkapcsolatot. Indítványoz
ta az 'if júkommunista sejt megala
kítását. A huszas évek közepéig 
működött tevékenyen a helyi 
pártszervezetben.

KNOPF János

Zentán született 1922. augusz
tus 1-én; apja Ernő, anyja Barcsi 
Cecília. Elemit Zentán végzett;

me partijske zadatke. Na éelijs- 
kom sastanku pored Nagyabonyia, 
prisustvovao je  i Péter Molnár. 
1941. godine u celiju  su se uklju- 
cili József Molnár Gábor i József 
Tóth.

Leta 1941. godine je  od Pétéra 
Molnára dobio zadatak da stavi 
eksploziv na šlep »Fultón« koji je 
bio napunjen žitom radi tnanspor- 
tovanja u Nemačku. Međutim, nije 
dobio eksploziv i tako nije došlo 
do te akcijé.

5. oktobra 1941. godine je  uhap- 
šen i prenesen u Tunel. Tamo su, 
posle mučenja u više mahova, od 
njega uzeli zapisnik o priznanju. 
12. novembra je  prenesen u Suboti- 
cu u pritvor. Sud komandanta do- 
mobranskog generalstaba ga je  
Gsudio 27. marta 1942. godine na 8 
meseci zatvora, a posle izdržane 
kazne se vratio u Sentu. Uzeo je  
zemlju pod zakup i tako se 
izdržavao. Posle oslobodenja je  po- 
novo primljen u Partiju .

Em e KINLER
Ernő Kinler je  jedan od osni- 

vača partijske organizacije u Sen
ti. Održavao je  veze sa clanovima 
parti je : Bövizom, Kaitonom, Domá- 
nyom. Bdo je  aktivan do sredine 
dvadesetih godina.

János KNOPF

János Knopf je  rođen u Senti 
1. avgusta 1922. godine od oca E r- 
nőa i máj ke Cecilie Barcsi. Os-
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szegény családból származott, e- 
zért korán munkába kellett állnia. 
Édesapja halála után Kikindára 
került 1934^ben. Ott polgárit vég
zett, majd 1939-ben visszajött 
Zentára. Itt keredkedőinasnak 
ment; megismerkedett Tarapcsik- 
kal, ki bekapcsolta a szakszerveze
ti tevékenységbe. Itt megismerke
dett Horthi Istvánnal, Döme Má
riával, Gombos Bélával, Rekecki 
Erzsébettel és másokkal. Szinte 
mindennapos vendég lett a szak- 
szervezetben, Kovácsevitsék házá
ban. Itt hívta meg Olajos azokra a 
megbeszélésekre, értekezletekre, 
amelyeket Gombos Béla lakásán 
tartottak.

1940. ikéső őszén Olajos Mihály 
felvette a SK O J aktivába.

1941 tavaszán kapcsolatai a 
SKOJ-aktivával megszakadtak.

KOHAJDA Pál

Csúrogon született 1898. janu
ár 17-én; atyja György, anyja Sa- 
rázs Teréz. Kocsigyártó mestersé
get tanult, és az adaíi határban állt 
munkába.

Az adai határban mint üzlet
féllel ismerkedett meg Nagymély
kúti Mályással és húgával, Fran
ciskával. Nagymélykúti bekapcsol
ta a baloldali szervezkedésbe. 
Kapcsolatuk azonban rövidesen 
megszakadt Sándor király dikta
túrája idején. Akkor kerültek is
mét kapcsolatba, amikor 1939-ben 
Kohajda Kevibe költözött. Ekkor 
Nagymélykúti felvette az ottani

novnu školu je  završio u Senti, a 
po&to je  poreklom iz siromašne po- 
rodice, morao je  rano da se zapos-
li. Posle smr.ti oca odlazi u Kikin- 
du 1934. godine. Tamo je završio 
gradansku školu, a 1939. godine se 
vratio u Sentu. U Senti se kao fo- 
tografski šegrt upoznao sa Tarap- 
csikom, koji ga je ukljucio u sin- 
dikalnu delatnost. Tada se upoz
nao sa Istvánom Horthi, Máriom 
Döme, Bélom Gombos, Erzsébetem 
Rekecki i drugima. Takoreéi, bio je 
svakodnevni gost u sindikatu, u 
Kovácsé vitsevoj kuói. Tamo ga je 
pozvao Olajos na dogovore, sastan- 
ke održane u stanu Bélé Gombosa.

Kasno u jesen 1940. godine ga je 
Olajos primio u ólanstvo SK O J-a.

U proleée 1941. godine preki- 
nuo je  veze sa akti vöm SK O J A-a.

Pál KOHAJDA

Pál Kohajda je roden u Curugu
17. januara 1898. godnine od oca 
Györgya i máj ke Terézie Sarázs. 
Izučio je  kolarski zanat i zaposlio 
se na Adahataru.

Na Adahataru se upoznao sa 
Mátyásom Nagymélykútiem 1 se- 
strom Franciskom, kao i sa poslov- 
nim strankama. Nagymélykúti ga 
je ukljucio u levičarske organiza
cije. Medutim, njihova veza se 
uskoro prekinula za vreme ddkta- 
ture kralja Aleksandra. Ponovo 
síu došli u dodir kada se Kohajda 
1939. godine preselio u Kevi. Tada 
ga je  Nagymélykúti primio u ta-
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pártsejtbe. Pártanyagot leggyak
rabban Mátyáson és húgán, Fran
ciskán keresztül kapott. Rendsze
resen részt vett a kevi pártsejt 
munkájában, 1941 nyarán a ro
hamcsapat megszervezésében.

Október 22-én letartóztatták és 
Zentára, a Tunelba hozták. Itt ke
gyetlenül megkínozták, hogy Na- 
gyabonyit terhelő vallomást csi
karhassanak ki belőle. így mint 
tanú vett részt a november 7-én 
megtartott zentai rögtönítélő tár
gyaláson. November 12-én Szabad
kára szállították. Itt előzetes le
tartóztatásban volt 1942. március
25-ig. A két nappal később meg
tartott főtárgyaláson szabadlábra 
helyezték, de ítéletet ügyében nem 
hoztak. Ügyét a szegedi V. Had
testügyészének Bírósága tárgyal
ta 1943 februárjában. A feljelen
tési kötelezettség elmulasztásáért 
ítélték el. Büntetését vizsgálati 
fogságával kitöltöttnek vették. Ek
kor Szabadkára költözik, hol rövi
desen az elszenvedett kínvallatás 
következményei súlyos betegségbe 
döntik, amelybe belehalt.

KOVÁCSEVITS István

1924. június 29-én született 
Zentán, apja József, kereskedő. 
Zentán já rt elemibe, és itt végezte 
a gimnáziumot is 1945-ben.

1940 decemberében csatlakozott 
a munkásmozgalomhoz, gyakran 
já rt a Sloboda Szakszervezeti Kul- 
túrotthonba, ahol megismerkedett 
a haladó fiatalok csoportjával.

moánju partijsku celáju. Partájski 
m aterijal je  dobijao najčešće pu- 
tem Mátyása i tsesitre Franciske. 
Redovno je  učestvovao u radu par- 
tijiske éelije u Keviju, a u tofcu le- 
ta 1941. godine u organizovanju 
udarne grupe.

22. oktobra je  uhapsen i pre- 
nešen u senóanská Tunel. U njemu 
je  svirepo mučen da bi dao priz- 
nanje kője je  teretilo Nagyabonyi- 
ja. Tako je  učestvovao kao svedok 
na raspravi Prekog suda održa- 
noj u Senti 7. novembra. 12. no
vembra je preneéen u Suboticu. 
Tamo je  bio u pritvoru do 25. mar
ta 1942. godine. Na glavnoj ras
pravi, održanoj nakon dva dana, 
n ije mu izrečena presuda, ali je  pu- 
šten na slobodu. Po njegovom 
predmetu je raspravljao Sud tuži- 
laštva V korpusa iz Segedina feb- 
ruaira 1943. godine i osuđen je  zbog 
zanemiravanja obaveze prijavlji- 
vanja. Kazna je  smatrana izdirža- 
nom u istražnom zatvoru. Tada se 
preselio u Subotici, gde se uskoro 
teáko razboleo od posledica pretr- 
pljenog mučenja i umro je  od tóga.

létvan KOVACEVlC

István Kovácsevlts je  rođen 29. 
juna 1924. godine u Senti. Otac 
mu je  bio Józséf, trgovac. U Senti 
je  pohadao osnovnu ékolu i gim- 
naziju je  zavréio 1945. godine.

Raidničkom pokretu pristupio 
je  decembra 1940. godine. Cesto je  
dolazio u Sindáíkalno kulitumo dru- 
étvo »Sloboda« i u njemu se upoz-
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Ezek egyike, Tarapcsik Sándor 
vette fel az ifjúkommunisták ak
tívájába. Mint gimnazistát 1941- 
ben az iskola igazgatója figyel
meztette, hogy ne foglalkozzék 
zöidó-bolsevista politikával, mert 
különben eltávolítják az iskolából. 
Ugyanezt mondták a rendőrségen 
is 1941. végén. Emiatt Kovácsévits 
egy időre visszahúzódott, de már 
1942 januárjában csatlakozott a 
haladó ifjak  csoportjához, akik 
Keceli Mészáros Béla, Lackó Péter 
és Horthi István körül gyülekez
tek. Bekapcsolódva a munkába a 
népfelszabaditó mozgalom eszméi
nek terjesztésén dolgozott a Vilá
gosság című diákközlöny útján, 
melyet a gimnáziumi ifjúság kö
rében terjesztettek. 1943-ban e 
csoport munkája jelentősen előre
haladt, és felkeltette a nyomozó 
szerveik gyanúját. A budapesti elv
társak lebukása után, akikkel a 
zentai csoport kapcsolatban állt,
1943. szeptember 12-én Kovácse- 
vitset is letartóztatták a többi elv
társakkal együtt. Az újvidéki Ar- 
mijába szállították. Az 1944. feb
ruár elején megtartott főtárgyalá
son bizonyítékok híján felmentet
ték a vád alól; azonban nem en
gedték haza, hanem a Budapest 
közelében lévő Kistarcára inter
nálták. Innen ugyanezen év feb
ruárjának végén bocsátották el; a 
felszabadulás Zentán érte.

A felszabadulás után önként 
jelentkezett a Petőfi Brigádba, de 
gyenge egészsége miatt a hadtáp- 
vomalban maradt. Az 1944— 45.

nao sa grupom naprednih omladi- 
naca. Jedan od njih, Sándor Ta
rapcsik, primio ga je  u skojevski 
aktív. 1941. godine, kao gimnazija- 
lac, bio je  upozoren od direktora 
gimnazije da se ne bavi politikom 
koja je  jevrejsko-boljševička, jer 
ée biti udaljen iz ákole. Isto mu je 
rečeno i na policiji krajem juna 
1941. godine. íz ovih razloga Ko
vácsé vits se jedno vreme povukao 
iz rada, ali véé januara 1942. go
dine prikljucio se grupi napred
nih omladinaca koja se formdrala 
oko Mészárosa, Keceli Bélé, Péter a 
Lackóa i Istvána Horthia. Uključio 
se u njihov rád i sarađivao je  na 
širenju ideja narodnooslobodilac- 
kog pokreta kroz đački bilten »Vi
lágosság« koji je  rasturan među 
gimnazijskom omladinom. 1943. 
godine rád öve grupe je  znatno 
napredovao, pa je  postalo sumnji- 
vo islednickim organima. Posle 
provale drugova u Budimpešti, sa 
küjima je  senćanska grupa bila 
povezana, 12. septembra 1943. go
dine uhapšen je  i Kovácsé vits za- 
jedno sa ostalim drugovima. Spro- 
veden je  u »Armiju« u Növi Sad. 
Na glavnom pretresu, koji je  odr- 
žan početkom februara 1944. go
dine, u nedostatku dokaza oslobo- 
đen je  optužbe; medutim, nije  puš- 
ten kući, véé je  intem iran u mes- 
to Kistarea u blizini Budimpešte. 
Odatle je  pušten krajem februara 
iste godine. Oslobodenje ga je  za- 
téklo u Senti.

Posle oslobodenja dobrovolj no 
se javio u brigadu »Petőfi«, ali je
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tanévben befejezte a gimnáziumot, 
és 1945. júliusában felvették a Ju 
goszláv Kommunista Párt helyi 
szervezetébe Zentán.

KOVÁCS Ferenc

Zentán született 1902. október 
12-én. Négy elemi elvégzése után 
cipészinasnak adták. Amint fel
szabadult, cipészmunkásként mes
terek műhelyeiben dolgozott.

Mint segéd bekapcsolódott a 
szakszervezeti mozgalomba, mely 
különösen 1918— 1920-^ban volt 
erős. Itt ismerkedett meg Bőviz 
Jánossal, Katona Jánossal és Ta
kács Istvánnal, kik szocialista ta
nokra tanították, és brosúrákkal, 
könyvekkel látták el.

A Kommunista Pártba Takács 
István szervezte be, kivel 1922-től 
kezdve kommunista kapcsolatot 
tartott fenn. Tevékenységét a 
szakszervezetben beszervező mun
ka és lapterjesztés útján fejtette 
ki. A Független Szakszervezetek 
magyar nyelvű lapját, a Szerve
zett Munkást terjesztette a föld- 
és bőrmunkások között; hetenként 
30— 35 lapot is eladott. A lap vá
sárlóiból regrutálódtak a mozga
lom rokonszenvezői, majd tevé
keny tagjai, kiket Kovács a szer
vezeti működésbe bekapcsolt.

A monarcho-fasiszta diktatúra 
idején a szakszervezeteket felosz
latták, a kommunistákat üldözték; 
a pártmunka Takács távozása és

zbog slabog zdravlja ostavljen u 
pozadini. Skoteke 1944/45. godine 
zavriáo je gimnaziju i jula meseca 
1945. godine primljen u mesnu or- 
ganizaoiju Komunističke parti je 
Jugoslavije u Senti.

Ferenc KOVAČ

Ferenc Kovács je  roden u Sen
ti 12. oktobra 1902. godine. Po za- 
vršetku četvrtog razreda osnovne 
škole odlazi za obuéarskog šegrta. 
Kada je  završio učenje, radi kao 
obućarski radnik u radionicama 
raznih majstora.

Kao kalfa se ukljucio u rad- 
nički pokret koji je  bio naročito 
jak u periodu 1918— 1920. Tada se 
upoznao sa Jánósem Bővizom, Já 
noséra Katónom i Istvánom Taká
csom. Oni su ga poučavali socija- 
lističkim idejárná i snabdevali bro- 
šurama i knjigama.

U Komunističku partdju ga je  
ukljucio István Takács, s kojim je  
održavao komunističke veze od
1922. godine. Svoju delatnost u 
sindikatu je  razvio putem organi- 
zacionog rada i širenja štampe. 5 i- 
rio je  list Nezavisnog sindikata na 
madarskom jeziku Munkás szer
vezett među poljoprivrednim i ko- 
žarskim radnicima, rasprodavao je  
i 30— 35 komada nedeljno. Od ku
paca lista su regrutovani simpati- 
zeri, aktivni članovi pokreta kője 
je  Kovács uključio u organizova- 
nu delatnost. Za vreme monarho- 
fašističke diktature sindikat je  ra- 
sturen, komunisti su progonjeni.
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Lövei letartóztatása után leállt. 
Ekkor Kovács is kikapcsolódott, és 
a felszabadulásig nem volt párttag, 
hanem szimpatizáló.

Ma Zentán él.

Dobri'la KOKOTOVlC, 
rođena KRIVOKAPlC

Dobnia Kokotovié je  rođena 
sredinom dvadesetih godina u 
Rresticama u Crnoj Go ni. Máj ka 
jo j je  rano umrla, a otac je  izvršio 
samoubitstvo. Od 1937. godine ži- 
vela je  kod svojih rodaka u Semti. 
U Senti se 1940. godine uskljucila u 
ákojevsíki aktiv M arije Andié.

Sa porodicom Milivoja Krivo- 
kapiéa se aprila 1941. godine vra
tila u Crnu Goru. Tamo se pove- 
zala sa narodnooslobodilackim po- 
kretom i 1943. godine bila je  opet 
skojevka u opštini Cuce gde je  ra- 
dila kao učiteljica do kraja rata.

Posle rata vratila se u Sentu, a 
danas živi u Novom Sadu.

Dusán KRIVOKAPlC

Dusán Krivokapié je  roden 21. 
juila 1923. godine u Bresticama kod 
Naiksiéa. Otac mu je  Blagota, po 
zanimanju zemljoradnik, a majka 
Božana Krivokapié, domaéica. Po- 
rodica se 1928. godine doselila u 
Sentu. U Senti je  pohadao osnov- 
nu ákolu i nizu giimnazirju, zatim u 
Subotici viáe razrede. Tamo se 
upoznao sa naprednim srednjo- 
skolskiin pokretom 1937. godine.

Partijski rád je  sa odlaskoin Ta
kácsa i hapsenjem Löveda prestao. 
Tada se i Kovács iskljucitf iz reda 
i do oslobodenja nije bdocte» P a r
tije, samo njen simpatizer.

Danas živi u Senti.

Dobrila KOKOTOVlC 
született KRIVOKAPlC

A huszas években született 
Bresticán, Crna Gorában. Az any
ja  korán elhunyt, apja öngyilkos 
lett. 1937-től zentai rokonainál 
tartózkodik. 1940-ben bekapcsoló
dik az ifjúkommunista szervezet
be.

1941. áprilisában Krivokapié 
Milivoje családjával visszatér Crna 
Gorába. Itt bekapcsolódik a nép
felszabadító mozgalomba. 1943-tól 
ismét tevékenykedik az ifjúkom
munista szervezetben, mégpedig 
Cuce (községben, ahol mint tanító
nő működik.

A háború után visszatér Zen
tára; ma Újvidéken él.

1923. július 23-án született 
Bresticében Nikšić mellett. Apja 
Blagota, földműves, anyja Božana, 
háztartásbeli. A család 1928-ban 
költözött Zentára. Zentán végezte 
az elemit és a gimnázium alsó osz
tályait, Szabadkán pedig a felső 
osztályokat. Itt ismerkedett meg a 
haladó középiskolás mozgalommal
1937-ben. A következő évben tag
ja  lett a zentai Buduénost Ifjúsági
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Naredne godine je bio elán Omla- 
dinske aitaonice »Buduónost« u 
Senti i knjižničar do izbijanja ra
ta, bio je  i u Upravnom odboru 
»BudućnoSt«-i.

Novembra 1939. godine prim- 
ljen je  iu mesnu organizaciju 
SK O J-a. U SK O J ga je  primila 
M arija Anđić. U Akítivu su bili 
Birclin, Langof, Krstin, Zek'ovié 
Niikola, a nešto kasnije su primlje- 
ni za clanove Đorđe Burié, Milán 
Lazin, Dohrila Krivokapié, Radoj- 
ka Zekovié i Sima Unkovié. Sko
jevski aktiv najcesée se sastajao 
kod Birclina Ili kod M arije Andié, 
ili pák na katoliékom groblju kod 
železmičke stanice. Na sastancima 
je proradivan m aterijal ideološko- 
-politickog karaktéra. U dono&enju 
partij.skog m aterijala uéestvovao je  
i Krivokapic. On je  od Bakosa dva- 
put prebacio partijski materijal. 
Uéestvovao je  i u širenju letaka, 
kője su bacali kroz prozore u kuée 
ili stavljali ispod vrata, a najvise 
su radili u okviru »Buduénosti«.

7. aprila 1941. godine, sa gru- 
pom kolonistiékih porodica, napu- 
stio je Sentu i ofcišao u Crnu 
Goru. Tamo se ukljucio u omla- 
dinski pokret i bio je  sekretar sko- 
jevske organizacije u opštini Cuce. 
Krajem  1941. godine, kada su Ita- 
lijani zauzeli selo, on je  ostao u 
toj opštini. 1942. godine ponovo 
je  oformljena skojevska organáza- 
cija koja je  zatim, sa prekidima, 
radila sve do aprila 1943. godine, 
tada je  poéeo intenzivan i perma- 
nentan rád. Onda je  Krivokapié

Olvasókörnek, és könyvtáros a há
ború kitöréséig. A Buduénost Igaz
gatóbizottságának is tagja volt.

1939. novemberében felvették 
az ifjúkommunisták helyi szerve
zetébe. M arija Andié vette fel a 
SK O J-ba. Az aktiva tagjai Birclin, 
Langof, Krstin, Zekovié Nikola 
voltak, valamivel később vették 
fel Burié Dordét, Lazin Milant, 
Krivokapié Dobrilát, Zekovié Ra- 
doj kát és Unkovié Simót. A SK O J- 
aktiva összejöveteleit Birclinnél, 
M arija Andiénél vagy a vasútál
lomás melletti felsővárosi temető
ben tartották. Az összejöveteleken 
eszmei^politikai jellegű anyagot 
dolgoztak fel. A pártanyag beszer
zésében Krivokapié 'is közreműkö
dött. Bakostól kétszer hozott át 
ilyen anyagot. Részt vett a röpla
pok terjesztésében is, melyeket az 
ablakokon dobtak be, vagy az a j
tók alá helyeztek, de legtöbbet a 
Buduémostban dolgoztak.

1941. április 7-én a telepes csa
ládok csoportjával elhagyta Zen- 
tát, és Crna Gorába ment. Ott be
kapcsolódott az ifjúsági mozga
lomba, a cucei község ifjúkommu
nista szervezetének titkára volt. 
1941 végén, amikor az olaszok el
foglalták a falut, ő a községben 
maradt. 1942-ben újra megalakult 
az ifjúkommunista szervezet, mely 
ettől kezdve megszakításokkal 
egészen 1943 áprilisáig működött, 
amikor is megkezdődött az inten
zív és folytonos munka. Ekkor 
Krivokapiéot a SK O J bizottságá
nak titkárává választották, s e
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bio izabran za sekretara skojev- 
skog komiteta. Na tóm je  položaju 
ostao sve do kraja rata.

U Sentu se vratio maja 1945. 
godine i odmah se ukljuéio u rád 
skojevske organizacije i uskoro je  
po.stao clan Opštinskog komiteta 
SK O J-a.

Milivoje KRIVOKAPlC

Milivoje Krivokapié roden je  u 
Bresticama, u Cmoj Gori, 17. sep- 
tembra 1917. godine. Od oca je  B la- 
gote i m ajke Božane. U Sentu se 
doselio 1928. godine zajedno sa ro- 
diteljima i završio nižu gimnaziju.

Kao srednjoškolac u Subotici se 
upoznao sa naprednim učenicima 
viših razreda srednjih skola i stu- 
dentima. Povezao se sa skojevcima 
iz Zednika i prema njihovim in- 
strukcijama i uz njihovu pomoć 
inicirao je  osnivanje napredne om- 
ladinske čitaonice i biblioteke 
»Budućnost« u Senti. U rád éitao- 
nice ukljuéeni su sređnjoškolci i 
radniéka omladina, Srbi, Crnogor- 
ci, a kasnije i Madari. Krivokapié 
je jezgru öve omladinske organi
zacije dao izrazito leviéarsku őri
jén taciju; nastojao je  da oformi 
jednu éitalacku grupu skojevaca, 
a to mu je  uz pomoé M arije Andié 
i pošlo za rukom.

1939, godine otišao je  na studi- 
je  u Beograd. Tamo je  i nadalje 
održavao vezu sa skojevskom gru- 
pom u Senti, nabavljao za njih 
odgovarajuéu literaturu preko 
studentskih skojevskih grupa, ko-

tisztséget egészen a háború végéig 
töltötte be.

Zentára 1945. májusában tért 
vissza, és azonnal bekapcsolódott 
a SKOJ^szervezet munkájába, 
majd rövidesen a SK O J Községi 
Bizottságának tagja lett.

Bresticán született, Crna Go
rában, 1917. szeptember 17-én. Ap
ja  Blagota, anyja Božana. Zentára 
szüleivel együtt 1926-ban költö
zött, itt végezte az algimnáziumot.

Középiskolásként Szabadkán 
ismerkedett meg a középiskolák 
felső osztályainak haladó szellemű 
tanulóival és egyetemistákkal. 
Zedniki ifjúkommunistákkal ke
rült kapcsolatba, tanácsukra és se
gítségükkel kezdeményezte a Bu- 
duénost nevű haladó ifjúsági ol
vasókor és könyvtár megalapítá
sát Zentán. Az olvasókör munká
jában a középiskolás és munkás
ifjúság kapcsolódott be, szerbek, 
crnagoraiak, később magyarok is. 
Krivokapié az ifjúsági szervezet 
magját határozott baloldali tá jé
kozódás irányába terelte; töreke
dett egy ifjúkommunista olvasó
csoport megalakítására, ami Mari
ja  Andié segítségével sikerült is.

1939-ben egyetemi tanulmá
nyokra Belgrádba ment, itt to
vábbra is fenntartotta a kapcsola
tot a zentai ifjúkommunista cso
porttal, megfelelő irodalmat sze
rezve számukra az ifjúkommunis-
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jim a se priključio na tehniékom 
fakultetu. Aprilski rat ga je  zate- 
kao epet u Senti i odatle je  sa po- 
rodicom otišao u Crnu Goru.

U Crnoj Gori, blizu Nikáiéa, 
odmah se ukljuéio u narodnooslo- 
bodilacki pokret, a pocetkom 1942. 
godine otišao je  u partizanske je- 
dinice i ostao je  na terenu Crne 
Gore sve do 1944. godine. Tada je 
dobio premeštaj za komesara ba- 
taljona Tito ve garde u Beograd.

Od oslobodenja zemlje bio je  
na raznim vojno-politdčkim dui- 
nostima. Danas živi u Beogradu.

Jezdimir KRSTIĆ

Jezdimir Krstić je  roden u se- 
lu Deszki u Madarskoj, blizu Se- 
gedina, 9. novembra 1919. godine 
od oca Nenada i máj ke Pauline 
Zomborac. Ucio je  trgovaéki zanat.

1938. godine se prikljucio na- 
prednom omladiniskom pokretu; 
stupio je  u Qmladinsku bibliote- 
ku i čitaonicu »Budućnost«. U njoj 
se upoznao sa Josipom Langofom, 
Milivojem Krivokapiéem, Miros- 
lavom Biirdinom i Marijom Andié i 
oni su ga ukljuoili u jedan sko- 
jevSki kružok. U toku jeseni 1940. 
godine, ovaj kružok je  pretvoren u 
aktiv SK O J-a pod rukovodstvom 
M arije Andié. Zbog fasástiéke voj- 
ne okupacije i reorganizaoije koja 
je  nastala, ovim skojevskim akti- 
vom je  počeo rukovoditi dr Gerő. 
Tada je  dr Gerő Kr&tiéa primio u 
Komunistiöku partiju. U partijskoj

ta egyetemista csoportoktól, 
melyekhez a műszaki karon csat
lakozott. Az áprilisi háború ismét 
Zentán érte, ahonnan családjával 
együtt Crna Gorába ment.

Crna Gorában, Nikšić közelé
ben azonnal bekapcsolódott a nép
felszabadító mozgalomba; 1912. 
elején beállt a partizánegységbe, 
és Crna Gora területén maradt 
egészen 1944-ig. Ekkor áthelyezték 
a Tito-gárda politikai biztosának 
Belgrádba.

Hazánk felszabadulása után 
különféle katonai-politikai tisztsé
geket töltött be; ma Belgrádban él.

A magyarországi Deszk falu
ban született, Szegedhez közel 
1919. november 9-én, édesapja Ne- 
nad, édesanyja Paulina Zombo
rac. Kereskedőszakmát tanult.

A haladó ifjúsági mozgalom
hoz 1938-ba.n csatlakozott; ekkor 
belépett a Buduónost Ifjúsági 
Könyvtárba és Olvasókörbe. Itt 
Josip Langof fal, Milivoje Krivoka- 
piétyal, Miroslav Birclinnel és Ma
rija  Andiétyal lépett kapcsolatba, 
kik beszervezték egy ifjúkommu
nista tanulócsoportba. 1940 őszén ez 
a tanulócsoport Andié vezetésével 
ifjúkommunista aktivává alakult. 
Az 1941-ben bekövetkezett fasisz
ta katonai megszállás, valamint az 
ezt követő átszervezés révén ez az 
ifjúkommunista aktiva dr. Gerő 
irányítása alá került. Ekkor dr. Ge
rő Krstiéet felvette a Kommunista 
Pártba. A pártsejtbe Krstiéen kí-
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éeliji, sem Krstića, su još bili Lan- 
gof i Birclin, a od juna 1941. go
dine i Spiró Mátyás. Pored svako- 
dnevne idejno-politióke delatnosti 
i rada, dr. Gerő je  izdao i direkti- 
vu da sakuplj aju civilina odela, za- 
vojni m aterijal, pa ako je  moguée 
i oružje i tako ée pomoći i podržati 
partizanske jedinice i sovjetske 
padobrance. Gerő je  više puta tu- 
macio materijal i frontovske iz- 
veštaje; táj m aterijal je  Krstié 
prenosio u krug svojih rođaka i 
prijatelja.

Doznavši o početku hapšenja 
baévanskih komunista, septembra
1941. godine, po partij9koj direkti- 
vi je  Krstié napustio Sentu i otišao 
kod svojih rođaka u Növi Sad. Za
to je  20. oktobraistavljen u pritvor 
od strane policijske vlasti, a zatim 
je  prevedenu Subotiéki sudski zat- 
vor. Tamo ga je  sud 27. marta
1942. godine našao krivim u krivi- 
önom delu izdaje i osudio na tri 
godine zatvora. Jós iste godine je 
uvršten u kazneni bataljon i pre- 
baéen u Ukrajinu. Prilikom pro- 
boja na Donskom frontu, zimi 1943. 
godine je  nestao.

LACKÓ Péter

Zentán született 1923. április
26-án; apja János, anyja Horthi 
Franciska. Munkáscsaládból szár
mazik. Hat elemit végzett, majd

vül még Langof és Birclin tartoz
tak, majd 1941. júniusától ide tar
tozott még Spiró Mátyás is. A szo
kásos eszme-politikai tevékenység 
és munka mellett dr. Gerő utasí
tást adott 1941 nyarán, hogy 
gyűjtsenek civilruhát, kötszert, és 
ha lehet, fegyvert, amellyel majd 
szükség esetén a partizánegysé
geket és a szovjet ejtőernyősöket 
fogják támogatni. Gerő több eset
ben front jelentések anyagát is is
mertette; ezeket Krstié családja és 
barátai körében népszerűsítette.

Értesülvén az 1941. szeptembe
rében Bácska-szerte megkezdődött 
kommunista letartóztatásokról, 
pártutasításra Krstié elhagyta 
Zentát, és újvidéki rokonaihoz 
költözött. A rendőrhatóságok e- 
zért csak október 20-án helyezték 
előzetes letartóztatásba, mely után 
1941. november 12-én Szabadkára 
szállították a törvényszéki fogdá
ba. Itt az 1942. március 27-én meg
tartott főtárgyaláson a bíróság bű
nösnek mondta ki hűtlenség bűn
tettében, és ezért háromévi fegy- 
házra ítélte. Még ebben az évben 
Szabadkán besorozták egy bünte
tőzászlóaljba, és ezzel a zászlóaljjal 
Ukrajnába vitték. A doni front át
törésekor, 1943 telén nyoma ve
szett.

Peter LACKÓ

Péter Lackó je  roden u Senti
26. aprila 1923. godine od oca J á 
nosa i m ajke Firanciske Horthi. Po- 
tiče iz radniöke porodice. Završio
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kereskedőnek tanult; mint keres
kedősegéd nem sokat keresett, e- 
zért kitanulta a kőműves szakmát. 
Épitőmunkásként vidéken, legtöb
bet Újvidéken dolgozott. 1941-ben 
hazajött Zentára.

Már nagyon fiatalon, még 1939 
-ben, amikor Zentán volt, bejárt a 
szakszervezeti otthonba. A mun
kásmozgalommal azonban szoro
sabb kapcsolatba Zentán nem ke
rült. Amikor a háború kitörése 
után hazaijött Zentára, itt 1942-ben 
Horthi István, féltestvére révén 
bekapcsolódott egy baloldali if jú 
sági csoportba. Ez a csoport anti
fasiszta tevékenységet folytatott, 
majd Világosság címmel bulletint 
adott ki, amelynek első számát 
Lackó szerkesztette, s a lakásán 
sokszorosították. 1943 folyamán az 
ifjúsági kör magvában ifjúkom
munista aktíva alakult Nagymély
kúti János, Horthi István és Keceli 
Mészáros Béla körül, kik helyben 
Mészáros Károllyal, valamint Sza
badkáról Milán Dzaniótyal tartot
tak fenn kommunista kapcsolatot. 
Lackó ekkor mozgókönyvtárat lé
tesít Kecelivel, melyben haladó 
magyar irók indexre tett könyveit 
„utaztatták” a zentai fiatalok kö
rében. Közben a Világosság több 
számában támadni kezdték a fa
siszta hatalmi gépezet helyi expo
nenseit. E lapban több ízben Lac
kó cikkei is megjelentek „Axiom” 
fedőnév alatt. A lap mellett 1943- 
ban rádióhallgatás útján gyűjtött 
fronthíreket, politikai közlemé
nyeket is terjesztettek szóbeli köẑ - 
lés útján.

je  6 razreda osnovne škole, zatim 
je  ucio zanat za trgovca; kao trgo- 
vaöki kalfa n ije  mnogo zarađivao 
i zato je  izucio zidarski zanat. Kao 
građevinski radnik je  radio na 
str.ani, najvise u Novom Sadu. 
1941. godine se vratio u Sentu.

Jós vrlo mlad, 1939. godine, 
dók se nalazio u Senti, odlazio je 
u Sindikalmi dóm. Ali sa radnič- 
kim pokretom u Senti nije došao 
u bliži dodir. Kada se, posle izbi- 
jan ja  rata, vratio u Sentu, polubrat 
ga je, István Horthi, ukljucio u 
jednu levičarsku omladinsku gru- 
pu. Óva grupa je  razvila antifa- 
sistióku delatnost. Posle je  izdavala 
bilten pod naslovom »Világosság« 
(Svetlost). Prvi broj je  uredio Lac
kó, i Üst je  umnožen u nj ego vöm 
stanu. Tokom 1943. godine, u jez- 
gru omladinskog društva, formiiran 
je  SKO J-evski aktiv oko Jánosa 
Nagymélykútia, Istvána Horthia 
j Bele Keceli Mészárosa. On je  bio 
povezan sa Károlyem Mészároséin 
iz mesta i sa Milánom Džanićem 
iz Subotice. Lackó je  tada sa Ke- 
celiem osnovao pokretnu biibilote- 
ku, a u njenom okv-iru su kružile 
knjige (stavljene na indekis napred- 
nih madarskih pisaca) u krugu sen- 
óanskih omladinaca. Pored tóga, u 
viise brojeva »Világosság«-a, napa- 
dali su mesne eksponente fašistič- 
ke vlasti. U ovom listu su više pu- 
ta objavljeni ölanci Lackóa pod 
pseudononimom »Aksiom«. Pored 
lista, 1943. godine, usmenim putem 
su širili vesti sa fronta, politicka 
saopštenja sakupljena slusamjem 
radi ja.
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1943. szeptember 12-én letar
tóztatták, és Újvidékre az A nni
jába vitték. Itt előzetes letartóz
tatásban fogva tartották 1944. feb
ruárjáig. Ekkor elrendelték a vizs
gálati fogságot, majd megtartot
ták a főtárgyalást. Lackót bizonyí
ték ok híján fölmentették ugyan, 
de mégis a tárgyalás után a Buda
pest közelében fekvő Kistarca 
helységben lévő táborba internál
ták.

A felszabadulás után Zentán
élt.

Josip LANGOF

Josip Langof je  rođen u selu 
Lesu, u opštini Radovlica, 22. feb
ruara 1921. godine od oca Josipa 
i máj ke Wusser Kristine. Pošto je  
majka bila Nemdca, Langof se 
smatrao Nemcem. Završio je  sred- 
nju školu i položio maturu u gim- 
naziji. Dobro je  govorio nemački, 
srpski, slovenački, madarski i 
francuski.

Putujuéi u Suboticu, kao gim- 
nazijalac se upoznao sa Milivojem 
Krivokapiéem, takođe srednjoskol- 
cem, koji ga je uključio .u čitao- 
nicu osnovanu u Senti u jesen
1938. godine, odnosno u grupu na- 
prednih sencanskih omladinaca. U 
toku jeseni 1939. godine, u omla- 
dinskoj čitaonici, oformljen je  kru- 
žok mladih komunista. Grupi su, 
pored Langofa, pripadali Dusán 
Krivokapié i Sima Unkovié. Jedno 
vreme je-grupom upravljao Mili- 
voje Krivokapié. U to vreme je

12. septembra 1943. godine je 
uhapsen i prebačen u novosadsku 
»Armiju«. Tamo je  bio u pritvo- 
ru do februara 1944. godine. Tada 
je  stavljen u distražni zatvor, pa 
mu je održana glavna rasprava. 
Mada su ga oslobodili u nedostat- 
ku dokaza, nakon rasprave je  ipák 
interniran u logor u mestü Kiáta- 
rca pored Budimpešte.

Posle oslobodenja živeo je  u 
Senti.

A Radovlica községhez tartozó 
Leesz faluban született 1921. feb
ruár 22-én; édesapja Josip, édes
anyja Wusser Kristina. Anyja né
met nő lévén, Langof magát né
metnek vallotta. Középiskolát, 
gimnáziumot végzett, érettségit 
tett. Jó l beszélt németül, szerbül, 
szlovénül, magyarul és franciául.

Gimnáziumi tanulóként Sza
badkára utazva megismerkedett 
Milivoje Krivokapiétyal, szintén 
középiskolás diákkal, ki bekap
csolta a Zentán 1938 őszén megala
kult ifjúsági olvasókörbe, illetve a 
haladó ifjak  zentai csoportjába. 
1939 őszén a Buduónost Ifjúsági 
Olvasókörben ifjúkommunista ta
nulócsoport alakult. A csoportba 
Langofon kivül Dusán Krivokapié 
és Simo Unkovié tartoztak. A cso
port irányítását egy ideig Milivoje 
Krivokapié végezte. Ebben az idő
ben a csoport továbbképzés céljá 
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grupa ljudi, radi dal jég obrazova- 
nja, obrađivala dela naprednih pi- 
saca: Máksima Gorkog, Uptona 
Sinclaira i Luisa Sinclaira. Mili
voje Krivotkajpdć je  s vremena na 
vreme donosio kružolku iz Beog- 
rada komunilstiöke i napredne 
knjige. Ujesen 1940. godine je  K ri- 
vokapić povezao Lamgofa sa Ma- 
rijom Anđić koju je  Lamgof već 
od ranije poznavao. Od tada je 
sretao druge SKO J-evce na nje- 
nom stainu, među ostalima i Mi- 
roslava Birclina, Jezdimira Krs- 
tića, Nikolu Zekoviéa. Januara 
1941. godine Milivoje Krivokapié 
je  došao u Beograd na studije i ta
da je  Langof prešao u aktiv Mari
je  Andié. Ovaj aktiv se, nakon fa- 
šističke oikiupacije i deportacije 
M arije Andié, raspao. Tada je, na 
direktivu partijskog rukovodstva, 
rukovđen/je sa bivšim aktivom 
SK O J-a preuzeo dr. Gerő. Od éla- 
nova aktíva, samo su Miroslav B ir
clin, Jezdimir Krstié, kao i Josip 
Langof, ostali u Senti. Od njih je 
dr. Gerő oformio jednu komunis- 
tičku éeliju, s tim što je  jós, u nju 
uključio i Spiróa Mátyása. Preko 
dr Gerőa i Birclina, Langof je  više 
puta dobivao letke i drugi štam- 
pani m aterijal i vodio je  idejno- 
npolitiiőko obrazovanje na sedni- 
cama éelije. Posle napada na Sov- 
jetski Savez, dr. Gerő je pozivao 
članove éelije na dalje ukljuéiva- 
n je komunista u organizaciju. 
Ujedno im je  dao zadatak za na- 
bavljanje civilnog odela, oružja i 
zavojnog materijala, je r  se može 
očekivati spuštanje sovjetskih pa-

ból haladó irók könyveit dolgozta 
fel, Makszim Gorkij, Upton Sinc
lair, Luis Sinclair műveit. Milivoje 
Krivokapié esetenként Belgrádból 
hozott kommunista és haladó 
könyveket a tanuló csoportnak, 
1940 őszén Krivokapié összekötöt
te Langofot M arija Andiétyal, akit 
Langof már korábbról ismert. 
Ezentúl Andié lakásán találkozott 
más ifjúkommunistákkal, többek 
között Miroslav Birclinnel, Jezdi
mir Krstiétyel, Nikola Zekoviétyal. 
1941. január havában Milivoje 
Krivokapié Belgrádba távozott az 
egyetemre, és ekkor Langof átke
rült M arija Andié aktívájába. Ez 
az aktíva a fasiszta megszállás, va
lamint Marija Andié deportálása 
után széthullott. Ekkor a pártve
zetőség utasítására dr. Gerő vette 
át a volt ifjúkommunista aktíva 
irányítását. Az aktíva tagjai kö
zül csak Miroslav Birclin és Jezdi
mir Krstié, valamint Josip Langof 
maradjak Zentán. Belőlük azzal, 
hogy még Spiró Mátyást is beszer
vezte, dr. Gerő egy kommunista 
sejtet szervezett. Dr. Gerőn és Birc- 
linen keresztül Langof több eset
ben kapott kommunista röpiratot 
és más sajtótermékeket, valamint 
eszme-politikai oktatásban része
sült a seit ülésein. A Szovjetunió 
megtámadása után dr. Gerő to
vábbi kommunista beszervezésre 
szólította fel a sejt tagjait. Ugyan
akkor azt is közölte, hogy a párt
tagok feladata civilruha, fegyver 
és kötszer beszerzése; ugyanis 
szovjet ejtőernyősök ledobása vár
ható. Ekkor Langof egy baloldali
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dobranaca. Tada je  Langof stupio 
u vezu sa jednom grupom levicar- 
skih simpatizera, čiji su članovi 
bili: Mića Pej in, Braca Ramadan- 
ski, Danilo Branovaöki, Milán La
zin, Lazar Slavnić i drugi. Na njih 
je  Langof preneo sadržaj onih sov- 
jetskih frontovskih izveštaja i le- 
taka kője je  dobio od Miroslava 
Birclkia i dr Gerőa. Ju la je  ucest
vovao u reorganizaciji Mesnog kcv- 
miteta SK O J-a i tada mu je  pove- 
reno staranje o Crvenoj pomoći. 
Zatim su se vüse puta sastajali na 
stanu Birclina, gde su proučavali 
biltene, frontovske izveštaje i dru- 
ge štampane komunističke mate- 
rijale i dogovarali se o načinu iz- 
vođenja sabotaža. Avgusta je  Lö
vei Ilona u Mesnom komitetu 
SK O J-a izdala direktivu o formi- 
ranju partizamskih trupa.

5. oktobra je  Langof uhapéen 
i odveden u Tunel. Tamo su ga 
podvrgavali saslušanjima i muče- 
nju, zatim 12. novembra 1941. go
dine preveli u sudski zatvor u Su- 
botici. Na glavnoj raspravi, održa- 
noj 27. marta 1942. godine u Su- 
botici, našli su dia je  kriv u delu 
izdaje učinjene putem komunis- 
tičke konspiracije i osuđen je  na 
tri godine zatvora. Do jeseni 1942. 
godine je  bio u Subotici, a tada je 
uvrštem u kazneni bataljon i pre- 
bačen na Istocnd front, u Ukrajinu. 
Odatle je kasnije u jesen pobegao 
sovjetskim trupama. Tako je  jed- 
no vreme bio u logoru gde je  um
ro od tifusa.

szimpatizáns csoporttal vette fel a 
kapcsolatot, amelynek tagjai vol
tak: Miéa Pej in, Braca Ramadans- 
ki, Data Branovaöki, Milán Lazin, 
Lazar Slavnió és még mások. Ezek
re Langof átvitte azoknak a szov
jet frontjelentéseknek és röpira- 
toknak tartalmát, amelyeket Mi- 
roslav Birclintől vagy dr. Gerőtől 
kapott. Júliusiban részt vett az 
ifjúkommunista Helyi Bizottság 
újjáalakitásában, ez alkalommal a 
Vörös Segély intézését bízták rá. 
Ezután több alkalommal összejöt
tek Birclin lakásán, ahol bulletine
ket, front jelentéseket, más illegá
lis kommunista sajtótermékeket 
tanulmányoztak, valamint szabo
tázscselekmények mikénti elköve
tését beszélték meg. Augusztusban 
Lövei Ilona partizáncsapatok meg
szervezésére adott utasítást az if
júkommunista Helyi Bizottságban.

Október 5-én Langofot letar
tóztatták, és a Tunelba vitték. JEtt 
kínvallatásnak vetették alá, majd 
1941. november 12-én a szabadkai 
törvényszéki fogdába szállították. 
Az 1942. március 27-én Szabadkán 
megtartott főtárgyaláson bűnös
nek mondták ki hűtlenség bűntet
tében, amelyet kommunista szer
vezkedés útján követett el. Három
évi fegyházra ítélték. 1942 őszéig 
Szabadkán volt, akkor büntető 
zászlóaljba sorozták be, ezzel a ke
leti frontra, Ukrajnába került. In
nen 1942 késő őszén átszökött a 
szovjet vonalba. Itt egy ideig tá- 
boirban volt, hol tífuszt kapott, és 
abban meghalt.
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Milán LAZIN LAZIN Milán

Milán Lazin je  roden 2. novem- 
bra 1919. godine u Algyő-u, blizu 
Segedina. Otac mu se zvao Miloš, 
a majka Angelina Beleslin. Poro- 
dica je  početkom dvadesetih godi
na optirala u Jugoslaviju, a u Sen
tu su se doselili 1929. godine. Mi
lán je  u Senti pohadao osnovnu 
školu, a zatim gradansku u Molu. 
Posle škole zaposlio se kao pružni 
radnik na želiznici.

U Senti se ukljucio u napredni 
omladinski pokret 1938. godine, 
uclanio se u Omladinsku čitaonicu 
i knjižnicu »Budućnost«. U tóm 
krugu se upoznao sa Milivojem i 
Dusánom Krivokapiéem, Marijom 
Anđić, Langofom, Birclinom i dru- 
gima. Vaspitavao se politiéki na 
delima naprednih pisaca o kojima 
su u cátaonici vodili debate.

1939. godine M arija Andic ga 
je  primila u skojevski aktiv u ko
mé je  ucestvovao u ideološko-vas- 
pitnom radu i u politickim akcija- 
ma, na primer u demonstradijama 
27. marta 1941. godine. Posle oku- 
pacije jedno vreme se zadržao u 
Senti, zatim je  prinudno mobilisin 
u radnicki bataljon »munkaszolgá- 
latos«, u komé je  bio sve do sep
tembra 1944. godine.

Posle oslobodenja Sente bio je  
član Narodne straže, zatim je  dob- 
rovoljno pristupio Narodnooslobo- 
dilaékoj vojsci Jugoslavije, u ko- 
jo j se zadržao do kraja rata. Da- 
nas živi u Subotici.

1919. november 2-án Algyőn 
született. Az apját Milánnak, any
já t Beleslin Angelinának hívták. 
A család a huszas évek elején 
Jugoszláviába optált, Zentára 
1929-ben kerültek. Milán az elemi 
iskolát Zentán, a polgári iskolát 
pedig Moholon végezte. Utána vas
úti munkásként dolgozott.

1938-^ban kapcsolódott be a ha
ladó ifjúsági mozgalomba Zentán 
a „Buduénost” ifjúsági könyvtár 
és olvasókörön keresztül. Ebben a 
körben ismerkedett össze Krivoka- 
pié M ilivojjal és Dusánnál, vala
mint Andié M arija, Langof és 
Birolin ifjúsági vezetőkkel. Politi
kai képzést eleinte haladó írók 
könyveinek olvasásával és az elol
vasott művekről folytatott vitá
kon nyerte.

1939-ben Andié M arija felvette 
az ifjúkommunista szervezetbe, 
ahol tovább folytatódott a politi
kai nevelése. Részt vett a szerve
zet minden megnyilvánulásában. 
A megszállás után egy ideig Zen
tán él, majd mint munkaszolgála
tost mozgósítják, ahol 1944. szep
temberig tartózkodik.

A felszabadulás után a Népőr
ség tagja, majd a háború végéig a 
Nópfelszabadító hadseregben szol
gál mint önkéntes. Ma Szabadkán 
él.
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LEHOCZKI Mihály Mihalj LEHOCKI

Csókáin született 1905. szeptem
ber 2-án. Apja Ádám, majorsági 
cseléd volt a csókái uradalomban. 
Mihály a négy elemi után kisnap- 
számba járt a majorságba; 1918- 
ban aztán Zentára került cipész
inasnak. Szemtanúja volt a zentai 
forradalmi eseményeknek.

Ipari tanulóként, 1919-ben kap
csolódott be a munkásszervezke
désbe. Katona János ismertette 
meg Kinler Jánossal és Fábián Já 
nossal, volt oroszországi hadifog
lyokkal, vörös katonákkal. Ezek
kel együtt Bőviz János lakásán 
baloldali újságokat olvastak, be
szélgettek az oroszországi helyzet
ről, és eszmeileg képezték magu
kat. Amikor 1922 augusztusában 
felszabadult, már mint tájékozott 
munkás lépett be a szakszervezet
be. A szakszervezetben több fiatal 
munkással került kapcsolatba, 
akikkel Bőviz János lakásán ifjú 
kommunista pártsejtet alakítottak. 
Ebben a sejtben — amelynek Le- 
hoczki lett a titkára — Novoszel, 
Lövei és Kovács Ferenc tevékeny
kedett. A sejt a további beszerve
zések folytán 1924-ben ifjúkom
munista Helyi Bizottsággá alakult. 
Ebben az időben Lehoczki beszer
vezte Mészáros Károly, Viszmeg 
István, Mészáros Gábor és Répás 
Mihály tagokat. A Helyi Bizottság 
üléseit Zivo kocsmájában vagy a 
szabadban, a Grundböck gyár 
melletti téren tartották. Az ülése
ken rendszerint Bőviz is megje-

Mihály Lehoczki je  roden u 
Coki 2. septembra 1905. godine. 
Otac mu je  Adam, majurskd slu- 
ga na čokanskom imanju. Mihály 
po završetku četiri razreda os- 
novne škole radi kao mali nad- 
ničar na majuri, a 1918. godine do- 
šao je  u Sentu za obućarskog še- 
grta. Bio je  očevidac revolucionar- 
nih dogadaja u Senti.

Kao učenik u privredi, 1919. go
dine uključio se u radnički pokret. 
János Katona ga je  upoznao sa 
Ernőom Kinlerom i Jánosem F á
biánom, bivšim zarobljenicima iz 
Rusije i vojnicima Crvene armije. 
Zajedno s njima je  na stanu J á 
nosa Bőviza čitao levičarske novi- 
ne, razgovarali o situaciji u 
Rusiji i ideoloski su se uzdizali. 
Kada je  završio učenje zanata, av- 
gusta 1922. godine, stupio je  u sin- 
dikat véé kao svestan radnik. U 
síindikatu je  došao u dodir sa više 
mladih radnika d oformili su 
SKO J-evski aktiv na stanu J á 
nosa Bő viza. U ovoj éeliji — ciji 
je  sekretar bio Lehoczki — radili 
su Novoszel, Lövei i Ferenc Ko
vács. Celija je  daljim proširiva- 
njem, 1924. godine, postala Mesni 
komitet SK O J-a. Za to vreme je  
Lehoczki ukljucio Károly a Mészá
rosa, Istvána Viszmega, Gábora 
Mészárosa i Mihálya Répasa u član- 
stvo. Sednice Mesnog komiteta su 
održavali u kremii Zdvka, ilá pod 
vedrim nebom, na polju pored fab- 
rike Grundböck. Na sednicama je
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lent; esetenként Szabadkáról jött 
kiküldött, kinek utasításait meg- 
hallgatták-megvitatták, és beosz
tották a tennivalókat. 1925-ben azt 
a feladatot kapta, hogy Tumbász- 
szal egyetemben szervezze meg a 
csókái uradalom munkásait. Tevé
kenységükre a rendőrhatóság fel
figyelt, és letartóztatásukat elren
delte. Lehoczki erről tudomást 
szerzett, és illegális úton Magyar- 
országra ment. Távozása előtt 
funkcióit Bővíz beleegyezésével 
Löveire ruházta, kivel 1929-ig tar
totta a pártkapcsolatot; ekkor 
kommunista kapcsolatai megsza
kadtak.

LÖVEIJVrihály

Zentán született 1905. május 
6-án. Proletárgyerek; tíz éves ko
rától dolgozik. Cipészinasként az 
első világháború végén ismerke
dik meg a munkásmozgalommal. 
Kezdettől fogva részt vett — már 
1919-ben mint kisinas — a szak
szervezeti gyűléseken, bérkövetelő 
akciókban. A szakszervezeti élet 
az Obznana kiadása után megbé
nult Zentán. Lövei épp ekkor sza
badult fel, és mint fiatal segéd 
Budapestre megy munkát keresni. 
Itt bekapcsolódott a bőrösök bér
mozgalmaiba és szakszervezeti 
munkájába. A Horthy^terror, a 
súlyosbodó infláció miatt 1923-ban 
Pestről Zentára tér vissza. Mestere 
műhelyében helyezkedik el, s itt 
rövidesen megszervezi a segéde
ket: műhelyrendet, árszabályt dol-

najčešće prisustvovao iBőviz; pov- 
rememo je  dolazio predstavnik Su- 
botice, čija uputstva su saslušali, 
prodiskutovali i rasporedili zadat- 
ke. 1925. godine je  dobio zadatak 
da zajedno sa Tumbászom organi- 
zuje radnike cokanSkog dobra. 
Njihova delatnost je  privukla pa- 
žnju policijske vlasti kaja je  nare- 
dila njihovo hapšenje. Lehoczki je 
to doznao i ilegalnim putem pobe- 
gao u Madarsku. Pre odlaska je 
svoje funkcije, sa odobrenjem Bő
viza, preneo na Löveda, s kim je  
do 1922. godine ođržavao partijske 
veze. Tada su veze sa njim preki- 
nute.

Mihalj LEVEI

Mihály Lövei je  roden u Senti
6. m aja 1905. godine. Bio je dete 
radnicke porodice -i radio je  od 
svoje desete godine. Kao obuéar- 
ski šegrt se upoznao sa radničkim 
pokretom za vrerne prvog svetskog 
rata. Od početka je  ucestvovao — 
jós kao mali šegrt — na sindikal- 
nim sastancima, u tarifnim akcija- 
ma. Sindikalni život u Senti je  pa- 
ralisan izlaskom Obznane. Lövei ie 
tek tada završio učenje i kao mla- 
di kalfa odlazi u Budimpeštu da 
traži zaposlenje. Tamo se ukljucio 
u pokret kožara za povišicu plate 
i u rád sindikata. Zbog Horthyi- 
evog terora i sve teže inflacije,
1925. godine vratio se iz Pešte u 
Sentu. Zaposlio se kog svog bivšeg 
majstora i uskoro je  organizovao 
kalfe: izradu rasporeda u radioni-
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goznak ki, amit a mester ketnapi 
sztrájk után kénytelen elfogadni. 
Eninek az akciónak kapcsán fi
gyeltek fel rá az idősebb, balol
dali szociáldemokrata vezetők, 
kommunisfta érzelmű elvtársak. 
Ekkor újságokat, folyóiratokat, 
könyveket kap: taniul, miközben 
tevékenyen dolgozik a cipészmű- 
helyek munkásainak szervezésén.

Megismerkedik Katona János
sal, Kinler Ernővel, Bőviz János
sal, Domány Jánossal és még má
sokkal, kiknek utasítására 1924 
őszén csatlakozik a Lehoczki által 
alapított ifjúkommunista sejthez. 
Ugyanezen év májusában egyike 
volt a bőrmunkás szakszervezeti 
csoport újjászervezőinek, majd 
1925-től kezdve a Helyi Szakszer
vezeti Tanács tagja és titkára. A 
szabadkai pártszervezet egyre szo
rosabb kapcsolatot teremt a zen
tai elvtársakkal, és itt Lövein és 
elvtársain keresztül igyekszik a 
szervezőmunkát a környező fal
vakra — Csókára, Tornyosra — 
kiterjeszteni. Ugyanakkor a helyi 
pártszervezet felveszi a kapcsola
tot az adai pártszervezettel is, 
amelyben az igen tehetséges szer
vező, Cseh Károly tanító műkö
dött. Lövei megismerkedik a sza
badkai és adai elvtársakkal, agi
tál, terjeszti a Szervezett Munkást, 
a Független Szakszervezet ma
gyar nyelvű lapját; közben 1926 
őszén bekerül a helyi pártbizott
ságba is. A Helyi Szakszervezeti 
Tanács keretén belü] sajtó, majd 
kultúrbizottságot szervez. 1927-

nakon dva dana njihovog štrajka 
cl, tarifni pravilnik i majstor je  
morao da to prihvati. Tokom öve 
akcije je  privukao na sebe pažnju 
starijih rukovodilaca, socijaldemo- 
krata, levicara, komunisticki nast- 
rojenih drugova. Dobija od njih 
novine, časopise i knjige, uci i ak- 
tivno radi na organizovanju rad
nika obucarskih radionica.

Upoznao se sa Jánosem Kato- 
nom, Jánosem Dományem i dru- 
gima, na éiju direktivu se pridruzdo 
jeseni 1924. godine éeliji SK O J-a, 
osnovanoj od Lehoczkia. U maju 
iste godine je  bio jedan od reor- 
ganizatora sindikalne podružnice 
kožarskih radnika, a od 1925. go
dine je  sekretar i član Mesnog sin- 
dikalnog veéa. Subotiéka partijska 
organizacija izgrađuje sve čvršće 
veze sa drugovima iz Sente, preko 
Löveia i drugova, pokušava pro- 
sirit-i organizacioni rád i na okolna 
mesta — Čoku, Tornjoš. Istovre- 
meno, Mesna partijska organizaci
ja  uspostavlja veze sa partiiskom 
organizacijom u Adi, u kojoj je 
radio vrlo talentovani organizator 
Károly Cseh, uéitelj. Lövei se upo
znao sa drugovima iz Subotice i 
Ade, vrišo agitaciju i širenje 
»Szervezett Munkás«-a, lista Ne- 
zavisnog sindikata na madarskom 
jeziku. A jeseni 1926. godine po
sta je clan Mesne partijske organi- 
zacije. Organizuje odbor za štam- 
pu, zatim za kulturu. 1927. godine 
izabran je  u Okružni odbor za 

štampu u Subotáci. Za to vreme

68



ben már a szabadkai kerületi saj
tóbizottságba is beválasztják. Ez 
idő alatt szakcsoportjaik több mes
ternél eredményes bérmozgalmat 
indít; követeléseiket többször 
sztrájk útján érvényesítik. A bő
rösök szakcsoportja mellett Lövei 
a többi csoport — a fások, a föld
munkások, a szabómunkások — 
szervezésében is aktív szerepet 
vállalt. Mind e csoportokra a kom
munista szervezkedést is kiterjesz
ti. Ezért a következő, 1927. évben 
Lövei a helyi pártbizottság titkára 
lesz, és e funkcióban egészen le
tartóztatásáig, 1932-ig marad meg.

Sándor király diktatúrája ide
jén Lövei kénytelen illegalitásba 
vonulni. Ekkor Zágrábban Josip 
Broz bújtatja egyik elvtársánál. 
Rövidesen visszatér Zentára, és 
nehezebb feltételek között folytat
ja  a pártszervező munkát; ugyanis 
elvtársai jórésze elhagyta Zentát, 
a rendőrterror pedig hatalmasan 
nehezedett a munkásmozgalomra. 
Katona Jánossal és Gseh Károly - 
lyal Szabadka felé keresnek újabb 
kapcsolatot. Szabadkai kapcsolata 
révén azonban 1932-ben lebukik, 
és börtönbe kerül. A vizsgálati 
fogság folyamán Szabadkán kín
vallatásnak vetik alá, kegyetlenül 
megkínozzák, és ekkor tbc-ét kap. 
A kommunista pörre Belgrádban 
az Államvédelmi Bíróság előtt ke
rült sor. A vádlottakat dr. Ribar 
védte. Így elérték, hogy bünteté
süket a bíróság meglehetősen eny
hén szabta ki: félévi börtönbünte
tését Lövei Požarevacon töltötte 
ki.

je  njiihova podriižnica pokrenula 
uspešne akcije za povisenje plata 
kod veéeg broja m ajstora, a svoje 
zahteve sprovode više puta pomo- 
ću štrajka. Pored podružnice ko- 
žara, Lövei je  aktivno učestvavao 
i u orgamizovanju drvnih, poljo- 
privrednih i krojackih radnika. U 
svim ovim grupama je  áirio komu- 
niatičke ideje. Zato je  iduée, 1927. 
godine, Lövei postao sekretar Mes
nog komiteta i ostao na toj duž- 
nosti sve do hapšenja 1932. godine

Za vreme diktature kralja 
Aleksandra, Lövei je  primoran da 
se povuče u ilegalnost. Tada ga je  
u Zagrebu Josip Broz povezao s 
jednim drugom koji ga je  skrivao. 
Uskoro se vratio u Sentu i pod te- 
žim okolnostima produžio je  rád 
na partijskom organizovanju. Ve- 
cina njegovih drugova je  napusti- 
la Sentu, a politicfei teror je  snaž- 
no pritiskivao radnički pokret. Sa 
Jánosem Katonom 1 Károlyem 
Csehom traže nőve veze prema 
Subotici. Medutim, zbog svoje ve
ze sa Suboticom je  pronadeni zat- 
voren. Za vreme istrage je  ispiti- 
van i mučen. Svirepo su ga muóili 
i tada se razboleo od tuberkuloze. 
Do rasprave komunista je  došlo 
u Beogradu pred Sudom državne 
bezbednosti. Optužene je  branio 
dr. Ribar. Tada je  postignuto da 
dobiju relativno blage kazne. Ro- 
biju od pola godine je  Lövei iz- 
državao u Požarevou.

Posle puštanja na slobodu, Lö
vei je  bio tm  u očima mesnih vla- 
sti i poslodavaca. Reorganizaciju 
sindikata vodio je  ilegailno, a ne-
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Kiszabadulása után a helyi ha
tóságok és a munkaadók szemében 
Lövei vörös posztó volt. A szak- 
szervezet felújítását illegálisan, a 
háttérből szervezi: közvetlenül
részt vesz a földmunkások szak- 
szervezetének felújításában. Fiatal 
elvtársakkal kezdi meg a szervező- 
munkát: foglalkozik Molnár Pé
terrel, Nagyabonyival és feleségé
vel, Székely Ilonával, Rajtuk és az 
újraalakult szakszervezeti csopor
tokon keresztül ismét a helyi párt- 
szervezet újjászervezésén dolgozik. 
Nagyabonyin keresztül sikerül 
1937-ben szoros kapcsolatot terem
tenie a szabadkai pártszervezet
ből Lazar Nesiótyel, az adaiból B a
kos Kálmánnal. A pártszervezet 
rövidesen ismét megalakul. A 
szervező munkában, élve korábbi 
tapasztalataival, nagyon óvatos, és 
rendkívül konspiratív. Mivel a ha
tóságok szemében kompromittált, 
1939-ben a megalakuló helyi párt- 
bizottságba sem lép be. Mégis an
nak minden határozatára befo
lyással van feleségén, Székely Ilo
nán keresztül. Részt vesz a helyi 
pártszervezet kormányellenes és 
antifasiszta akcióiban, majd 1941 
nyarán az ellenállási mozgalom 
szervezésében. Ekkor a Helyi B i
zottság utasítására maga is párt
sejtet szervez, melybe Jágerné, 
Ősz Szabó Erzsébet és a korábbi 
ifjúkommunisták: Gombos Béla, 
Patócs Vilmos és Nagymélykúti 
Franciska tartoztak. Részt vesz a 
helyi pártbizottság azon ülésén, 
amelyen Mayer Ottmár a fegyve-

posredno je  ucestvovao u reorga- 
nizacijii sindikata poljoprivrednih 
radnika. Organizációm rád počinje 
sa mladim drugovima: radi sa Pé- 
terom Molnárom, Nagymelykútiem 
i ísvojom ženom, Ilonom Székely. 
Preko njih i  putem obnovljenih 
sindikalnih podružnica radi na re- 
organizovanju Mesne partijske 
organizacije. Preko Nagyabonyia 
je  1937. godine uspeo da stvori 
čvrst kontakt sa Lázárom Nešićem 
iz Subotice i sa Kálmánom Bako
séin iz ađanske partijske organi
zacije. Uskoro se opet formira par- 
tijska organizaoija. U organizaci- 
onom radu — na osnovu ranijih 
iskustava — je  jako oprezan i ne- 
obiöno konspirativan. Pošto je  
kompromitovan u oeima mesne 
vlasti, ne stupa u Mesni komitet 
koji je  osnovan 1939. godine. Ipák 
je  uticao na svaku odluku Mesnog 
komiteta preko svoje žene, Iloné 
Székely. Učestvuje u akcijama 
Mesne organizacije pro ti v vlade, 
kao i  u antifasistiékim akcijama, 
zatim leta 1941. godine u organi- 
zovanju otpora. Tada je  na direk- 
tivu Mesnog komiteta i sam orga- 
nizovao partijsku óeliju kojoj su 
pripadali Ősz Szabó, Erzsébet Já -  
ger i raniji SKOJ-evdi: Béla Gom
bos, Vilmos Patócs i Franciska 
Nagymélykúti. Učestvuje na sed- 
nici Mesnog partijskog komiteta, 
na kojoj Ottmár Mayer dznosi par
tijsku direktivu o potkretanju oru- 
žanih akcija. Ne slaže se s ovom 
direktivom, je r  je  ubeđen da će to 
prouzrokovati uništenje senéanske
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rés akciók megindítására vonatko
zó pártdirektívát ismerteti. Ezzel 
a direktívával nem egyezik, mert 
látja, hogy ez a hosszú évek során 
kiépített zentai pártszervezet bu
kását fogja maga után vonni. 
Mindamellett végig támogatja az 
ellenállási akciókat, mígnem a 
zentai pártszervezet 1941. október 
1-én lebukik, és október 3-án őt 
is letartóztatják. A kínvallatások 
alatt felesége és elvtársai sikere
sen konspirálják pártmunkáját, és 
ezért a nyomozók nem fedik fel 
annak valódi arányait; nem került 
a rögtönítélő bíróság elé, és vi
szonylag enyhe büntetést kapott. 
Hat hónapra ítélték 1943. febru
ár 3-án Becsén, az ott megtartott 
katonai bírósági tárgyaláson, mi
után már 1942. március 27-én 
Szabadkán szabadlábra helyezték, 
a hat hónapot beszámítván vizs
gálati fogságába és előzetes letar
tóztatásába. A felszabadulásig 
rendőrségi megfigyelés alatt ál
lott. A felszabadulás után bekap
csolódott a tömegszervezetek, va
lamint a szakszervezet helyi szer
vezetének tevékenységébe.

Ma Zentán él, nyugdíjas.

Stanislav MAGDIĆ

Jós kao uóenik srednje škole, 
Stanislav Magdié je  preko Istvá- 
na Kovacsevitsa ukljuéen u rád 
Sindikalnog kulturnog druátva 
»Sloboda«. U njemu se upoznao sa 
naprednim omladincima — Istvá
nom Horthiem, Péterom Lackóm,

partijske organizaoije dzgrađene 
dugogodišnjim radom. Međutim, 
do kraja je podržao akcije otpora, 
sve do provale u senéansku par- 
tijsku organizaciju 1. oktobra i do 
svog hapšenja, 3. oktobra 1941. go
dine.

Za vreme ispitivanja i mucenja, 
nj egova žena i drugovi uspešno 
konspiriáu njegov partijski rád, 
tako da islednici ne mogu otkriti 
stvarne srazmere nj egove aktiv- 
nosti i nije iz veden pred preki sud 
i dobija relativno blagu kaznu. 
Osuđen je  na šest meseci na ras- 
pravi vojnog suda u Beéeju 3. fe
bruara 1943. godine, a pušten je  
na slobodu 27. marta 1942. godine 
u Subotici, uraöunavái mu istražni 
zatvor i pritvor od šest meseci u 
vreme kazne. Bio je  pod policij- 
skom prismotrom do oslobodenja. 
Posle oslobodenja se uključio u de- 
latnost masovnih organiaacija i 
mesne organizacije sindikata.

Danas živi u Senti, penzioner
je.

Középiskolás tanuló volt, ami
kor Kovácsevits István révén 1941. 
januárjában járn i kezdett a Slo
boda Szakszervezeti Kultúregylet- 
be. Itt megismerkedett a haladó, 
kommunista beállítottságú ifjak - 
kal: Horthi Istvánnal, Lackó Pé-
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Bélom Keceliem, Mészárosem, Fe- 
rencom Szabadosem i drugima. 
Krajem  aprila 1941. god., Miroslav 
Birclin ga jeučlanio u SK O J. Cla- 
novi éelije su bili: Josip Langof, 
Jezdimir Krstié, Vladislav Spiro, 
a kasnije su ukljuéenü i Miodrag 
Maluckov i Markov Stevan. Preko 
Birclina, óva celina je  bila pove- 
zana sa Istvánom Gerőom. Celija 
je  redovito održavala nedeljne sa- 
stanke u stanu Birclina, koji je  ru- 
kovodio radom, nabavljao infor- 
macije od Gerőa, dli éak iz Novog 
Sada, a kasnije i sam umnožavao 
m aterijal na ruénoj matrici, a éla- 
novű. grupe rasturali su m aterijal 
među svojim simpatizerima. Na 
Birclinovu direktivu, Magdié je 
sakrio bajonet od puške, saznao 
za sakrivena dva piátolja svoga 
oca, a sem tóga, tokom leta 1941. 
godine skupljao je  i prilog za Cr- 
venu pomoé. Na lin iji narodno- 
oslobodilackog pokreta, organizo- 
vao je  simpatizere: Nevenku Ubo- 
vié i Mladena Stevanova, kod ko- 
jih  je  redovno slušao emisije »Slo- 
bodna Jugoslavija« od avgusta 
1941. godine.

Prilikom novembarskog komu- 
nistiékog procesa u Senti, Magdié 
nije hapšen; 1942. godine nastav- 
lja  rád povezavši se ponovo sa 
Istvánom Kovácsevitsem, a preko 
njega i sa Istvánom Horthiem i 
Péterom Lackóm. Od tada intenzi- 
vno je  radio na propagiranju na- 
rodnooslobodilaékog pokreta i u 
tóm smislu povezao se sa grade- 
vinskim radnicima Floriána Gyur-

terrel, Keceli Mészáros Bélával, 
Szabados Ferenccel és másokkal. 
1941 márciusában Miroslav B irc
lin felvette az ifjúkommunista 
csoportba, melynek tiitára ő maga 
volt, míg a csoport tagjai: Josip 
Langof, Jezdimir Krstié, Vladislav 
Spiro, később pedig Miodrag Ma
luckov és Stevan Markov is be
kapcsolódtak. E csoport Birclinen 
keresztül kapcsolatban volt Gerő 
Istvánnal. A csoport rendszeresen, 
hetenként tartotta összejöveteleit 
Birclin lakásán, aki a csoport 
munkáját irányította, információ
kat szerzett be Gerőtől, vagy ép
pen Újvidékről, később ő maga is 
sokszorosította kézi sokszorosító
val az anyagot, melyet a csoport 
tagjai a szimpatizálók között ter
jesztettek. Birclin utasítására Mag
dié puskára való szuronyt rejtett 
el, és megtalálta apja két eldugott 
pisztolyát; emellett 1941 nyarán 
még Vörös Segélyt is gyűjtött. A 
népfelszabaditó mozgalom vonalán 
szimpatizálókat szervezett: Neven- 
ka Uboviéot és Mladen Stevano- 
vot, akiknél rendszeresen hallgat
ta a Szabad Jugoszlávia Rádió adá
sait 1941 augusztusától.

A zentai novemberi kommu
nista pör után — Magdiéot ekkor 
nem tartóztatták le — 1942-ben 
folytatta a munkát, ismét össze
köttetésbe lépve Kovácsevits Ist
vánnal, ra jta  keresztül pedig Hor
thi Istvánnal és Lackó Péterrel xS. 
Ettől kezdve intenzíven dolgozott 
a népfelszabaditó mozgalom tö
megbázisának szélesítésén kaposo-
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csika kod koga je radio i gde je  
pridobio nőve simpatizere, a među 
njima i Józsefa Ujházia. 1943. go
dine uspešno je  privukao pokretu 
oficira madarske vojske u senéan- 
skom garnizonu, Nándora Loson
ca, kojeg je  zatim povezao sa Ist
vánom Kovácsevitsem.

Posle provale, leta 1948. godine, 
konspiracijom uhapšenih, Magdié 
je  opet izbegao hapšenje. Ponovo 
se ukljucio u rád, povezavši se sa 
Isom Nešićem, zatim i sa drugovi- 
ma koji su február a 1944. godine 
pusteni iz logora kod Kistarce. 
S njima je  ostao u vezi do oslobo- 
denja, a radio je  na prenošenju ve- 
sti, pridobijanju novih simpatizera 
i pripremanju stanovništva za do- 
ček sovjetdkih jedinica.

Na dán oslobodenja Sente, 8. 
oktobra 1944. godine, stupio je  u 
Narodnu stražu, kasnije je  postav- 
ljen za saobraéajnog referenta Na- 
rodnooslobodilackog odbora. Od 
oslobodenija do 1948. godine bio je 
u Senti na raznim dužnostima; a 
tada se preselio u Zagreb gde i 
danas živi.

M IKLÓS József

TiszaszentmiMóson született 
1898. augusztus 27-én; apja And
rás, anyja B all Mária. Édesapja 
kőműves mesterséggel foglalko
zott, abból tartotta el nyolctagú 
családját. József négy elemit járt,

latba lépve Gyurcsik Flórián épí- 
tőmunkásaival, akinél maga is 
dolgozott, és ahol újabb szimpati
zálókat szerzett, köztük Újházi 
Józsefet is. 1943-ban sikeresen be
vonta a mozgalomba a zentai hely
őrség magyar katonaságának tiszt
jét, Losonc Nándort, akit utána 
Kovácsevits Istvánnal hozott ösz- 
szeköttetésbe.

Az 1943. évi nyári lebukások 
után a letartóztatottak kitartásá
nak és konspirációjának folytán 
Magdié ismét megmenekült a le
tartóztatástól. Ismét óvatosan kez
dett a munkához, összeköttetést 
teremt Isa Nesiétyel, majd az 1944 
februárjában a kistarcai gyűjtő- 
táborból elbocsátott elvtársakkal 
is. Velük a felszabadulásig kap
csolatban maradt, és hírek átvite
lén, új szimpatizálók szerzésén és 
a lakosságnak a szovjet egységek 
fogadására való előkészítésén dol
gozott.

Zenta felszabadulásának nap
ján, 1944. október 8-án belépett a 
Népőrségbe, majd a Népfelszaba- 
ditó Bizottság kinevezi közleke
désügyi előadóvá. A felszabadu
lástól 1948-ig különféle tisztsége
ket töltött be Zentán, ekkor Zág
rábba költözött, s ma is ott él.

Jožef MIKLÓS

József Miklós se nodio 27. av- 
gusta 1898. godine u Ostojiéevu. 
Otac mu se zvao András, a mati 
Mária Báli. Po zanimanju bio je  zi- 
dar, a od svoje zarade je  izdržavao 
porodicu od 8 članova. On je  zavr-
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majd kitanulta a vulkanizáló mes
terséget Budapesten. A világhá
ború kitörésekor bevonult; az 
olasz fronton érte az őszirózsás 
forradalom. Ekkor hazajött Zen
tára, majd 1919. március 20-án át
szökött Magyarországra. Itt, Pes
ten belépett a Vörös őrségbe. Kún- 
szentmiklósra vezényelték század
parancsnoki beosztásban. Innen 
határőrségi szolgálatra a Mura 
folyóhoz került. A Tanácsköztár
saság bukása után Dombóváron, 
egy majorságban dolgozott 1921 
tavaszáig; akkor előbb Pestre, 
majd onnan — munkát nem talál
ván — Zentára jött. Zentán sem 
kapott munkát. Tengődött. Ekkor 
kapcsolatot keresve 1924-^ben belé
pett a szakszervezetbe. Mint szak
szervezeti aktivisták Fekete Imré
vel kijártak a környező falvakba: 
Adára, Tornyosra, Oromhegyesre. 
A szakszervezetben kife jtett mun
kájuk alapján Lövei 1925-ben fel
vette őket a helyi pártszervezetbe. 
Sejtülóseiket leginkább a vasúton 
túli labdarúgópályán, szabad ég 
alatt tartották, néhány esetben 
Vlajko Pecarski lakásán. Mint 
párttag szervező munkát végzett, 
ő  alakította meg a Radnicki Mun
kás Sportegylet futószekcióját, és 
a famunkásokat is sikeresen be
szervezte a szakszervezeti mozga
lomba.

Lövei vei és Pecarskival 1929-ig 
tartott fenn pártkapcsolatot; ak
kor önálló lett, műhelyt nyitott, és 
ideje nem lévén, a kommunista 
mozgalomból 'kikapcsolódott.

Ma Zentán él, nyugdíjas.

šio 4 razreda osnovne škole i izu- 
čio vulkanizerski zanat u Budim- 
pešti. Po izbijanju rata mobilisan 
je ; revolucija ga je  zatekla na Ita- 
lijanskom frontu. Došao je  u Sen
tu, a 20. marta 1919. godine 
prebegao je  u Mađarsku. U Bu- 
dimpešti je  stupio u Crvenu gar- 
du. Detaširan je  u Kúnszentmiklós 
u svojstvu komandira čete, a odat- 
le prémesten je  u pogranične tru- 
pe na reku Muru. Posle pada Ma- 
đarske Sovjetske Republike, do 
kraja 1921. godine, radio je  u 
Dombóváru na jednom majuru, ka- 
snije je  tražio zaposlenje u Bu- 
dimpesti i Senti. Ni u Senti nije 
dobio zaposlenje. Zivotario je  pod 
teškim uslovima. 1924. godine stu
pio je  u redove sindikalno organi- 
zovanih radnika. Sa Imreom Feke- 
tom obilazio je  okolna naselja: Adu, 
Trešnjevac, Tomjos. Na osnovu te 
aktivnosti, 1925. godine prim ljen je 
za člana Partije. Celijske sastan- 
ke su isiprva održavali na futbal- 
skom igralištu, a kasnije u stanu 
Viajka Pecarskoga. Kao član Par
tije  organizovao je  podnužnicu sto- 
larskih i drvodeljskih radnika u 
Senti i aktivno saradivao u Sport- 
skom druátvu »Radnički«, u komé 
je  formirao sekciju laké atletike.

Sa Löveiem i Pecarskim odr- 
žavao je  veze sve do 1929. godine, 
a tada je  postao samostalni zanat- 
lija. Otvorio je  radnju i iskljuöio 
se iz pokreta.

Danas živi u Senti kao penzi- 
oner.

74



MOLNÁR GÁBOR József Jožef Molnár GÁBOR

Zentán született 1916. január
28-án; szegény földmunkás család
ból származik.

A szakszervezeti mozgalomba
1939-tben kapcsolódott be. 1940 
júniusában Ősz Szabó János fel
vette a helyi pártszervezetbe, 
Molnár Péter sejtjébe tartozott, 
a sejtmunka keretében megismer
kedett a konspirációs utasítással, 
az u.n. „Lenin-levéllel”, amely 
forradalmi csoportok megszervezé
sére adott praktikus utasításokat, 
valamint a szabotázs-cselekmé
nyek elkövetésének módjára.

1941. október 5-én csendőr
ügynökök letartóztatták. A Tunel- 
ba vitték, ahol megverték, és töb
bi társaival együtt hat héten át fi
zikai és pszichikai tortúráknak 
vetették alá. A kihallgatások után, 
1941. november 12-én Szabadkára 
szállították, ahol vizsgálati fogság
ban volt a zentai kommunista per 
főtárgyalásáig. Itt 1942. március
27-én az állam rendjének erősza
kos megdöntésére irányuló kísér
let miatt 14 havi súlyos börtön- 
büntetésre ítélték. Büntetését Sza
badkán töltötte ki. Kiszábadulása 
után a felszabadulásig nem léphe
tett szorosabb kapcsolatba a kom
munista mozgalommal, mert ál
landó rendőrhatósági felügyelet 
alatt állott.

A felszabadulás után alakult 
pártszervezet egyik alapító tagja. 
Ma Üjvidéken él, aktív társada
lom-politikai munkás.

József Molnár Gábor rođen je 
u Senti 28. januara 1916. godine. 
Potiče iz siromašne zemljoradnic- 
ke porodice.

Uključio se u sindikalni pokret
1939. godine. Juna 1940. godine ga 
je  János Ősz Szabó primio u Me
snu partijsku organizaciju. Bio je  
u éeliji Pétera Molnára. U n joj se 
u okviru éelijskog rada upoznao 
sa konspiraoionim uputstvima, tzv. 
Lenjinovim pismom, kője je  dalo 
praktična uputstva za organizöva- 
nje revolucionamih udamih gru- 
pa i o načinu izvođenja sabotaža.

5. oktobra 1941. godine su ga 
uhapsili žandarmerijiski agenti. 
Preneli su ga u Tunel i tamo su ga 
tukli i sa ostalim drugovima za- 
jedno, preko četiri nedelje, podvr- 
gavali fizičkim i psihickim tortu- 
rama. Posle salušanja, 12. novemb
ra 1941. godine, su ga preneli u 
Suboticu i tamo je  bio u istražnom 
zatvoru do glavne rasprave, pro- 
cesa protiv senéanskih komunista.
27. marta 1942. godine je osuden 
na 14 meseci strogog zatvora zbog 
pokušaja nasilnog obaranja držav- 
nog po-retka. Kaznu je  izdržao u Su
botici. Od pustanja na slobodu, pa 
do oslobodenja, bio je  pod stalnom 
prismotrom policijskih vlasti.

Jedan je  od članova koji su 
osnovali partijuké organizacije 
oformljene posle osloibodenja. Da
nas živi u Novom Sadu, aktivan 
je  društveno-ipolitički radiúk.
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MOLNÁR Péter Peter MOLNÁR

Zentán született 1911. június 
20-án; édesapja György, édesany
ja  Égető Mária. Szegény munkás
családból származik. Három ele
mit végzett Zentán; ezután külön
böző gazdáknál mint kiscseléd, 
mint napszámos szolgált. Alighogy 
felaseperedett, édesapjával eljárt 
kubikosmunkára is.

A harmincas évek elején is
merkedett meg Nagyabonyi Vince 
asztalosmunkással, k i elhelyezte a 
kis bútorgyárba mint betanulat- 
lan munkást. Megszerette az asz
talosmesterséget, és 1934 júliusá
ban Égető Jánosnál Szanádon inas
ként kitanulta a szakmát. így 
1937-ben Törökkanizsán mester- 
vizsgát tehetett. Mint asztalosse
géd egy ideig Bakos István aszta
losnál dolgozott Zentán, de m u n -\  
kásmozgalmi tevékenysége miatt ^  
innen rövidesen elbocsátották. E t
től kezdve, különösen 1939— 1940 
és 1941-ben nehéz életkörülmé
nyek között élt, apró fa-dísztár
gyakat készített, és ennek eladá
sából tartotta fenn a maga, vala
mint a családja életét. Eközben 
többször mint napszámos a mező- 
gazdasági munkákban és közmun
kákban is dolgozott.

A munkásmozgalommal akkor 
került szorosabb kapcsolatba, ami
kor édesapjával és Takács István
nal kubikosmunkán, vidéken dol
gozott. E vidéki munkavállalásról 
hazatérve, a harmincas évek ele
jén megismerkedik Thurzó Lajos-

Péter Molnár roden je  u Senti 
20 juna 1914. godine od oca Györ
gy a i máj ke Márie Égető. Potiee iz 
siromasne radničke porodice. Za- 
vrišo je  tri razreda osnovne skole 
u Senti, zatim je  radio kod raznih 
gazda kao sluga i nadniéar. Cím je  
odrastao, pošao je  s ocem na ku- 
bikaski rád.

Početkom tridesetih godina se 
Upoznao sa Vinceom Nagyabonyi- 
em, stolarskim radnikom, koji mu 
je  pomagao da se zaposli u maloj 
fabrici nameštaja kao nekvlifiko- 
vani radnik. Zavoleo je  stolarski 
zanat, pa ga je  počeo izuéavati 
jula 1934. godine kod Jánosa Ége- 
tőa u Sanadu. Tako je  1937. godi
ne u No vöm Kneževcu položio i 
majstorski ispit. Kao stolarski kal- 
fa, jedno vreme je  radio kod sto- 
lara Istvána Bakosa u Senti, ali je  
uskoro otpušten zbog svoje anga- 
žovanosti u radnickom pokretu. 
Od tada, a naroöito godine 1939, 
1940, i 1941. je  živeo pod teškim 
životnim uslovima, izdržavao je  se
be i porodicu izradivanjem i proda- 
jom sitnih drvenih ukrasnih pred- 
meta. Pored tóga je  često radio po- 
ljoprivredne i razne komunalne 
poslove kao nadničar.

Sa radnickim poikretom je  do- 
šao u bliži dodir kada je  sa ocem 
i Istvánom Takáosem radio na ku- 
bikaškim poslovima van Sente. Po 
povratku kuói, upoznao se sa La- 
jošem Thurzóom, tadašnjim biblio- 
tekarom Radničke komoré. Preko 
Thurzóa upoznao se i zavoleo je
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sál, a Munkáskamara akkori zen
tai könyvtárosával. Thurzó megis
merteti és megkedvelteti vele a 
haladó irók könyveit. Thurzó ré
vén ismerkedik össze Nagyabonyi 
Vincével, aki bekapcsolja a szak- 
szervezeti mozgalomba. A mező- 
gazdasági munkások szakcsoport
jának újjáalakulásakor, 1934. áp
rilis 15-én őt is beválasztják a 
szakszervezeti csoport vezetőségé
be, s az Ellenőrző Bizottság tagja 
lesz. Ezentúl a Zöldfa vendéglő, 
illetve -a munkásotthon rendsze
res látogatója. A famunkások szak- 
szervezeti csoportjának ú jjáalakí
tásakor, 1938 januárjában e szak- 
szervezeti csoport vezetőségébe is 
bekerült. Ugyanebben az évben 
aktív tevékenysége alapján, ame
lyet a különböző politikai, kultu
rális és egyéb előadások, összejö
vetelek szervezésében felmutatott, 
megválasztják a helyi Szakszerve
zeti Tanács tagjának is.

Nagyabonyi Vince révén 1938- 
ban megismerkedik az adai Bakos 
Kálmánnal, az ottani pártszerve
zet titkárával. Bakoson keresztül 
mindkettőjüket felveszik a Kom
munista Pártba. Bakos utasítására 
1939 májusában páritsejteket és 
Pártbizottságot alakítanak, amely
nek Molnár Péter is tagja. Az 
egyre szélesedő beszervező mun
kában Molnár Péter felveszi a 
kapcsolatot Nagymélykúti Má
tyással Keviből, valamint Takács 
Istvánnal és a földmunkások kö
rében alakuló pártszervezettel.

1940. januárjától rendszeresen 
Molnár Péter házában-lakásán

knjige napredndh pisaca. Thurzó 
ga je  upoznao i sa Vimceom Nagy- 
bonyiem, koji ga ukljuöuje u sin- 
dikalni pokret. Priükom obnove 
Podružnice poljoprivrednih radni
ka, bio je  izabran u rukovodstvo 
podružnice 15. aprila 1934. godi
ne i postao je  clan Nadzortnog od
bor a. Od tada je  redovan poseti- 
lac gostionice Zöldfa, odnosno Sin- 
dikalnog doma. Prilikom obnove 
sindikalnih podružnica radnika 
drvne industrije, januara 1938. go
dine je  izabran u rukovodstvo i 
öve sindikalne grupe. Iste godine, 
zbog aktivnosti na organizovanju 
politiökih, kulturnih i drugih pri- 
redbi i sastanaka, izabran je  za 
élana Mesnog sindikalnog veéa.

Préko Vincea Nagyabonyia, 
1938. godine upoznao se sa Kálmá
nom Bakosem, sekretarom p artij
ske organizacije u Adi. Preko B a
kosa su primljeni u Komunisticku 
partiju Jugoslavije. Po direktivi 
Bakosa, u maju 1939. godine, for- 
miraju partijske éelije i Komitet, 
ciji je  clan bio i Péter Molnár. U 
organizaoionom radu, koji se sve 
više širio, Péter Molnár je  u-spo- 
stavio vezu sa Mátyásem Nagy- 
mélykútiem iz Kevia, sa Istvánom 
Takácsem, kao i sa partijskom or- 
ganizacijom oformljenom među 
poljoprivrednim radnicima.

Januara 1940. godine su redov- 
no održavane sednice Mesnog ko- 
miteta u stanu Pétera Molnára. Na 
öve sednice povremeno su dolazili 
i Kálmán Bakos i József Halász Íz 
Ade. Tako je, ustvari, u njegovom
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tartották a Helyi Bizottság ülése
it. Ezekre az ülésekre az adai B a
kos Kálmán és Halász József is 
eljárt Zentára. így tulajdonkép
pen lakásában a Helyi Pártbizott
ság mellett a Járási Pártbizottság 
volt kialakulóban. Molnár a Párt- 
bizottságban a pénztáros szerepét 
töltötte be.

A fasiszta megszállás után be
következett átszervezés kapcsán 
Molnár Pétert 1941 júliusának 
elején megválasztották a Helyi 
Bizottság titkárává. Molnár, amel
lett, hogy a Helyi Bizottság üléseit 
vezeti, sejtvezetósben is részt vesz. 
Se jtjébe ekkor ősz Szabó Jánoson 
keresztül felveszi Molnár Gábor 
Józsefet. Ugyanakkor továbbra is 
ö volt a kevi-tomyoisi kommunis
ta csoport, kommunista se jt össze
kötője. 1941 júliusában mind zen
tai sejtjében, mind a kevi-tornyosi 
bán ismertette a Tartományi Párt- 
vezetöség határozatait, a „Lenin- 
levelet,, és a partizánegységek 
megalakításáról szóló utasítást.

Tevékenységét a Bácska-szerte 
elharapódzó letartóztatások szakí
tották meg. 1941. október elsején 
Molnár Pétert a csendőmyomozók 
letartóztatták, s még ezen a napon 
Adára szállították, ahol Bakossal 
szembesítették. Adáról október
4-én a Tunelba hozták vissza. Itt 
öt hétig tartó kínzáson, verésen, 
embertelen tortúrákon kellett ke
resztülesnie. Ezek után 1941. no
vember 7-én a Honvédvezérkar 
Főnökének Rögtöni télő Bírósága 
elé állították. November 11-én tu-

stanu počelo formiranje Sreskog 
partijskog komiteta. Molnár je  u 
Mesnom komitetu imao dužnost 
blagajnika. Prilikom reorganizaci- 
je, nakon fašističke okupacije, P é
ter Molnár je  početkom jula 1941. 
godine izabran za sekretara Mes
nog komiteta. Molnár, pored tóga 
što rukovodi sednicama Mesnog 
komiteta, usmerava i rád svoje óe- 
lije. U svoju celiju tada, preko J á 
nosa Ősz Szabóa, primio je  József a 
Molnára Gábor a. Pored tóga je  i 
nadalje ostaö povezan sa komuni- 
stičkom grupom — ćelijom iz Ke- 
via — Tornjoša. Jula 1941. godine 
je  u senćanskoj i u kevi-tornjoškoj 
ćeliji izložio odluke Pokrajinskog 
komiteta, upoznao članove éelija 
sa »Lenjinovim pismom« i direk- 
tivama za organizovanje partizan- 
skih jedinica.

Njegova aktivnost iprekinuta je 
bapsenjima, koja su obuhvatila 
celu Bačku. Pocetkom oktobra su 
ga zandarmerijski islednici uhapsi- 
li, odveli u Adu i tamo je  bio suo- 
čen sa Bakosem. Iz Ade je  4. ok
tobra vraóen u Tunel. Tamo je  ne- 
deljama mučen, bijen i podvrgnut 
neljudskim torturama. Nakon tó
ga, 7. novembra 1941. godine, iz- 
veden je  pred Preki sud séf a do- 
mobranskog generalštaba. 11. n o
vembra je  presuda saopštena osu- 
đenicima. Od deset zatvorenika
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datták az elítéltekkel az ítéletet. 
A tíz elítélt közül négy kegyelmet 
kaipott, hatnak — közöttük Molnár 
Péternek is — halálos ítéletét meg
erősítették. A halálos ítéletet dél
után öt órakor a helyőrségi lak
tanyában végrehajtották.

NAGYABONYI Vince

Zentán született 1914. decem
ber 4-én; édesapja Vince, édesany
ja  Kecskés Etelka. Szegény ipa
roscsaládból származik, tízen vol
tak testvérek. Vince hat elemit 
végzett Zentán, majd asztalosszak
mát tanult. Mint inas a zentai kis 
bútorgyárban tanult szakmát, ott 
is szabadult föl, de önálló mester 
soha nem volt.

Igen fiatalon bekapcsolódott a 
munkásmozgalomba és a politikai 
életbe. Először a szakszervezetben 
tevékenykedett, ahol kapcsolatba 
került a szervezett munkássággal. 
Megismerkedett Lövei Mihállyal, 
ki összekötötte az adai Bakossal és 
a szabadkai Nesictyel. Jó  szervező
nek bizonyult, munkahelyén, a kis 
bútorgyárban sztrájkot szervezett. 
Pártdirektívák hatására az ifjúsá
got toborozta, és ezen a téren si
került eredményeket elérnie.

1939 májusában sikerült meg
alakítani a Jugoszláv Kommunista 
Párt Helyi Bizottságát. Ebben a 
bizottságban Nagyabonyi a titkári 
feladatot töltötte be. Nagyabonyi 
irányította a Helyi Bizottság mun
káját egészen 1941. június 28-ig, 
amikor először letartóztatták.

šestorica su osuđena na smrt, me- 
đu kojima se nalazio i Péter Mol
nár komé je  potvrdena smrtna 
kazna. Najokrutmja kazna je izvr- 
šena poslepodne u senéanskom 
garnizonu u 5 časova.

Vince NAĐABONJI

Vince Nagyabonyi roden je  u 
Senti 4. decembra 1914. godine od 
oca Vincea i máj ke Etelke Kecs
kés. Potiče iz siromasne zanatlij- 
ske porodice. Vince je  šest razreda 
osnovne škole završiio u Senti, za
tim je  izučio stolarski zanat. Bio 
je  šegrt u maloj f-abrici nameštaja 
u Senti. Tamo je  postao i kalfa. 
Nikad nije radio kao samostalni 
majstor.

Dosta mlad se ukljucio u rad- 
niéki pokret. Prvo je  radio u sin- 
dikatu i u njemu je  došao u do- 
dir sa organizovandm radnicima. 
Upoznao se sa Mihályem Lövetem, 
koji ga je  povezao sa Bakosem iz 
Ade i Lazarom Nešićem iz Subo- 
tice. Pokazao se kao dobar organi- 
zator na radnom mestu, u malpj 
fabrici nameétaja organizovao je  
uspešan štrajk. Prem a partijskim 
direktivama je  sakupio omladinu 
i na tóm polju postigao dobre re- 
zultate.

Maja 1939. godine u Senti je 
formiran Mesni komitet Komunis- 
ticíke partiije Jugoslavije. U ovom 
Komitetu je  Nagyabonyi sekretar. 
Nagyabonyi je upravlljao radom 
Mesnog komiteta sve do juna 1941.
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Amellett, hogy a pártbizottság 
munkáját irányította, és a körzeti 
pártbizottság direktíváit átvitte a 
helyi pártszervezetre, Nagyabo- 
nyinak saját sejtje is volt, amely
nek irányítását közvetlenül végez
te. E sejtbe 1940-től Hiuszák, Za
bos, Györe és Patóos tartoztak; 
majd az 1941-ben bekövetkezett 
átszervezés után: Györe, Huszák 
és Aulik.

1941. június 28-án letartóztat
ták, és a zentai fogdába vitték. 
Ekkor a titkári funkciókat Molnár 
Péter veszi át, míg se jtjé t Huszák 
vezeti tovább. Kiszabadulása után 
a Helyi Bizottságban tartottak at
tól, hogy a rendőrségi szervek 
megfigyelés alatt tartják. Ezért a 
Helyi Bizottságba nem vették visz- 
sza. Nagyabonyi azonban eljárt a 
Helyi Bizottság üléseire; 1941 jú 
liusának végén sejtjében felváltot
ta Huszákot, és kiadta a forradal
mi utasítást. Többek között sza
botázs-akciókra adott utasítást 
Zabosnak, Huszáknak, se jtje  tag
jainak. Zabost például egy utcai 
találkozás alkalmával utasította, 
hogy a vasúti sínek csavarjait 
szedje fel, és a síneket helyükből 
mozdítsa el. E munkák végrehaj
tására szimpatizánsok beszervezé
sét kívánta meg.

1941. október elsején letartóz
tatták, és Adára szállították. Itt 
Bakossal szembesítették, majd 
visszahozták Zentára, a Tunelba. 
Ötheti vallatás és embertelen kín
zás után a Magyar Király Honvéd- 
vezérkar Főnöke Bíróságának

godine i tada je prvi pút uhapsen. 
Pored tóga sto je usmeravao rád 
Komiteta i prenosio direktive Ok- 
ružnog partijskog komiteta na 
Mesnu partijsku organizaciju, 
Nagyabonyi je  imao i sopstvenu 
éeliju kojom je  direktno ruko- 
vod'io. Ovoj éeliji su od 1940. go
dine pripadali drugovi Huszák, 
Zabos, Györe i Patócs, a posle re- 
organizacije 1941. godine Györe, 
Huszák i Aulik. 28. juna 1941. go
dine Nagyabonyi je  uh apáén i 
sproveden u senéanski zatvor. Ta
da je  dužnost sekretara preuzeo 
Péter Molnár, dók je  éeliju nada- 
lje  vodio Huszák. Posle puštanja 
Nagyabonyia, Mesni komitet se 
bojao da ce ga policijski organi 
držati pod prismotrom i zato ga 
nisu primili ponovo u Komitet. 
Nagyabonyi je ipák odlazio na 
sednice Komiteta, šta više, krajem  
jula 1941. godine, smenio jeH uszá- 
ka u rukovoden ju celijom i izdao 
revolucioname direktive. Pored 
ostalog, izdao je  direktivu za sabo- 
tažne akcije Zabosu, Huszáku i 
Auliku. Zabos ga je, na primer, pri- 
likom jednog susreta na ulici, 
uputio da izvadi zavrtnje i po- 
meni železmieke šine sa mosta. Za 
izvršenja ovih zadataka tražio je  
ukljucenje simpatizera.

1. oktobra 1941. godine uhap
sen je  i sproveden u Adu. Tamo 
je suocen sa Bakosom, pa je  vra- 
éen u senóanski Tunel. Nakon pet 
nedelja ispitivanja i neljudskog 
mučenja, tužilac studa načelnika 
Madarskog kraljevskog domo-
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ügyésze rögtönítélő eljárásra utal
ta. A rögtönítélö röpblróság 1941. 
november 7-én halálra ítélte, a- 
zonban a Honvédvezérkar főnöke, 
vitéz Szombathelyi megkegyelme
zett Nagyabonyinak, és halálos 
ítéletét 15 évi szigorított fegyház
ra változtatta. Kényszerítették, 
hagy november 11-én délután a 
zentai Helyőrségi Laktanyában 
végignézze a halálos ítélet végre
hajtását elvtársain, majd még az
nap é jje l Budapestre szállították. 
Innen Vácra került, és ott töltötte 
ki büntetését 1944-ig. A németek 
visszavonulásukkor egy ideig a 
váci börtön lakóit is magukkal 
hurcolták, később azonban vala- 
mennyiűket — köztük Nagyabo- 
nyi Vincét is — Eperjes környé
kén kivégezték.

branskog generalštaba, uputio ga 
je  pred preki sud. Preki sud ga je  
osudio na smrt 7. novembra 1941. 
godine, ali ga je  šef Domobran- 
skog generalštabia, vitéz Szombat
helyi, pomilovao i smrtnu kaznu 
pretvorio u 15 godina strogag zat- 
vora. Primorali su ga da prisust- 
vuje papadne 11. novembra izvr- 
šenju smrtne kazne nad svojim 
drugovima u senćanskoj kasarni, 
zatim su ga jós iste náci sproveli u 
Budimpeštu. Odatle je  prebacen u 
Vác, i tamo je  izdržavao kaznu sve 
do 1944. godine. Prilikom povlače- 
nja Nemei su poveli sa sobom i 
osuđeniike iz Vaoa, a kasnije su ih 
— među nijima i Vincea Nagy- 
abonyia — likvidirali u okolini 

Eperješa.

DÉRNÉ, NAGYMÉLYKÚTI 
Franciska

1905. február 27-én született a 
Zenta melletti Keviszálláson. Sze
gény napszámos családból szárma
zik. Korán megismerkedett a zen
tai zsírosparasztoknál dolgozó ag
rárproletárok nehéz életével. A 
munkásmozgalomba 1927-ben kap
csolódott be, amikor is tagja lett 
a mezőgazdasági munkások helyi 
szervezetének, melyet fivére, Má
tyás alakított meg. Franciska volt 
az első nő a tanyavilágban, aki 
megkezdte a szétszórt szociális 
környezet legjogfosztottabb egye- 
deinek: a béresek és napszámosok 
asszonyainak megszervezését. 1927- 

•ben fivérével, Mátyással mintegy

Franciska DÉR, 
rođena NAĐMELJKUTI

Franciska Nagymélykúti ro- 
dena je  27. februara 1905. godi
ne u Kevisalašu kod Sente. Poti- 
če iz siromaáne nadničarske po- 
rodice. Rano se upoznala sa teškim 
životom agrarnih proletera zapo- 
slenih kod senóanskih kulaka.

U radniöki pokret ukljucila se 
1927. godine i postai a ölan 
Mesne organizacije poljoprivred- 
nih radnika, koju je  formdrao njen 
brat Mátyás. Franciska je bila pr- 
va žena na salašima koja je  po- 
čela organizovati najobespravlje- 
n ija biéa öve rasute socijalne sre- 
dine: žene sluga i nadničara. 1927. 
gO'dine okupila je  sa bratom Má-
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30 mezőgazdasági munkást gyűj
töttek össze a szakszervezetbe; ve
lük rendszeres összejöveteleket 
tartottak egy falusi ház udvarán. 
Mikor ez a szervezet megerősö
dött, 1927 őszén sikerült nekik a 
községi választások jelölőlistájára 
egy keviszállási munkást is felvé
tetni. A következő, 1928. évben a 
szervezet még inkább megerősö
dött, a szervezők pedig, köztük 
Franciska is, összeköttetésbe ke
rültek a JK P  zentai Helyi Bizott
ságával, és beléptek a pártba. Az 
egyre erősebb agitáció és a kom
munisták érezhető hatása a kevi- 
tornyosi mezőgazdasági munkások 
között félelemmel töltötte el a 
gazdákat és a papokat; feljelenté
sükre október végén egy gyűlés 
alkalmával 20 munkást tartóztat
tak le, és szállítottak megbilin
cselve Szabadkára. Ide került 
Franciska is; a többiekkel együtt 
két nap múlva szabadon engedték. 
1929-ben összeköttetésbe lépett a 
csantavéri napszámos asszonyok
kal. Itt ősszel értekezletet tartott, 
ahol a munkás-szervezkedés szük
ségességéről beszélt. E kapcsolat 
miatt letartóztatták, és Mátyással, 
valamint egész családjával együtt 
vizsgálati fogságba vetették Ú jvi
déken. Nyolc nap múlva engedték 
szabadon.

Sándor király diktatúrájának 
bevezetésével pártkapcsolataik 
megszakadtak, amit csak 1935-ben 
sikerült helyreállítani Lövei Mi
hály útján. 1937-ben sikerült fel
újítani a mezőgazdasági munkások 
szakszervezeti csoportjának mun-

tyásem u sindikat oko 30 poljo- 
privrednih radnika i s njim a su 
održavali redovne sastanke u 
dvorištu jedne seoske kuóe. K a
da je óva organizacija učvršće- 
na, uspeli su na jesen 1927. godine 
istaknuti na kandidatskoj lista op- 
štinskih izbora jednog radnika iz 
Kevisalasa. Naredne 1928. godine 
organizaicja je  još više učvršćena 
a organizatori, među njima i Fran
ciska, povezali su se sa Mesnim ko- 
mitetom K P J u Senti i primljeni su 
u Partiju. Sve više jača agitacija i 
osetni uticaj komunista medu po~ 
ijoprivrednim radnicima. U Kevi- 
-Tornjosu zaplaseni su i gazde i 
kler. Na njihovu prijavu, sa jednog 
sastanka uhapšeno je, krajem  ok- 
tobna, dvadeset radnika koji su u 
okovim a sprovedeni u Suboticu. 
Tamo je  dospela i Franciska. Za- 
jedno sa ostalma pušteoa je  posie 
dva dana. 1929. godine povezala se 
sa ženama — nadničarima iz Čan- 
tavira. Tamo je u jesen održala 
konferenciju na kojoj je  govorila
0 potrebi radničkog organizova- 
nja. Zbog öve veze sa Čantavircima 
uhapšena je  i zajedno sa Mátyásem
1 célom porodicom sprovedena u 
istražni zatvor u Növi Sad. Puš- 
tena je  posle osam dana.

Uvodenjem diktature kralja 
Aleksandra izgubili su partijsku 
vezu, koja je  uspostavljena tek 
1935. godine preko Mihály a Löveia 
1937. godine uspeli su obnoviti rád 
sindikalne podružnice poljopriv- 
rednih radnika, a 1939. godine ob- 
novljena je  i ćelijta K P J u Keviu. 
Celija je  ipod rukovodstvom Má
tyása Nagymélykúti izvršavala di-

82



káját, 1939-ben pedig újjáalakult 
a JK P  sejtje  is Keviben. A sejt 
Nagymélykúti Mátyás vezetésével 
végrehajtotta a zentai Helyi B i
zottságtól Molnár Péter útján ka
pott utasításokat. így készültek a 
távíróvonalak elvágására, táma
dásra ,a tornyosi csendőrörs ellen, 
a szovjet ejtőernyősök fogadására.

Az előkészületeket szeptember
ben megszakították, mivel értesül
tek a Szabadkán és Zomborban 
bekövetkezett letartóztatásokról. 
A lebukások kapcsán Franciskát 
is letartóztatták 1941. október 
16-án, és fivérével, Mátyással és 
sógornőjével, Viktóriával együtt a 
Tunelba vitték. A nyomozók kom
munista tevékenységgel gyanúsí
tották, de ő megmutatta nekik a 
nehéz mezőgazdasági munkában 
kicserepesedett, megdagadt és kér
ges tenyerét. Nem verték, és el 
sem ítélték. Október 21-én kien
gedték a Tunelból Nagymélykúti 
Mátyás feleségével együtt. A meg
szállás idején a csendőrök gyak
ran ellenőrizték, a házukhoz is el
jöttek, hogy megfigyeljék, kivel 
tartanak fenn kapcsolatot.

A felszabadulás után ismét be
kapcsolódik a társadalmiipolitikai 
munkába: 1945-től a JK P  alap- 
szervezetének tagja Tornyoson, 
ahol ma is él.

OLAJOSNÉ, NAGYMÉLYKÜTI 
Franciska

Zentán született 1920. március
5-én. A tyja János, anyja Bálint 
Teréz.

rektive dobivene od Mesnog ko
miteta u Senti pneko Pétera Mol
nár. Tako su se pripremili za ki- 
danje telegrafskih vodova, za na
pad na žandamerijsku stanicu u 
Tornjošu i za doček sovjetskih pa- 
dobranaca.

Pripreme su prekinute septem- 
bra, kada su saznali za hapšenja 
koja su usledila u Sombora i 
Subotici. Priliikom provale Fran
ciska je  uhapšena 16. oktobra 1941. 
godine i zajedno sa bratom Má
tyáséin i snahom Viktor,iom spro- 
vedena je u »Tunel«. Terecena je 
za komunističku aktivnost od stra- 
ne islednika. Ona im je  pokazala 
svoje ruke kője su bile sve ispu- 
cane, otečene i otvrdnule od te- 
škog poljoprivrednog rada. Nije 
tučena niti osudivana. Iz »Tunel«-a 
pustena je  21. oktobra zajedno sa 
ženom Mátyása Nagymélykúti. To
kom okupacije žandarmi su često 
kontrolisali njeno krétán je  i dola- 
zili kod njih u kucu da bi je  kont- 
rolisali s kimé održava vezu.

Posle oslobodenja ponovo se 
ukljuQuje u društveno-politički 
rád: od 1945. godine član je  osnov- 
ne organizacije S K J  u Tomjošu, 
gde i danas živi.

Franciska OLAJOS, 
rođena NAĐMELJKUTI

Franciska Olajos rodena je  u 
Senti 5. marta 1920. godine od oca 
Jánjoisa i máj ke Tereze Bálint.
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A munkásmozgalomba a har- 
mincas évek végén kapcsolódott 
be szakszervezeti vonalon; külö
nösen bátyja, Nagymólykúti János 
gyakorolt rá eszme-politikai neve
lő hatást. Tevékenyen kapcsoló
dott be a szakszervezeti otthon if
júsági szekciójának munkájába, 
különösen a kultúr-politikai és 
eszme-politikai tevékenységbe. Itt 
ismerkedik meg Olajos Mihállyal, 
ki beszervezi egy ifjúkommunista 
tanulócsoportba, majd 1940 no
vemberében fölveszi az Ifjúkom 
munista Szövetség általa vezetett 
aktivájába.

A fasiszta megszállást követő 
átszervezés alkalmával Franciska 
június elején Lövei Mihály se jtjé
be kerül. Ettől kezdve a felnőtt 
pártszervezet tagja, hova Gombos 
Béla szervezte be. A sejtüléseken 
eszmei nevelő munkában vett 
részt.

1941. október 16-án letartóztat
ták, és a Tunelba kísérték. Lövei 
szerepét a mozgalomban sikerült 
a vallatások alatt az elvtársasknak 
kisebbíteni, így az általa végrehaj
tott beszervezés sem kapott sú
lyosabb értékelést: Franciskát és 
a 9ejt többi tagjait szabadlábra 
helyezték, ellenük polgári bíróság 
előtt emeltek vádat. A tárgyalásra
1944. február 5-én Szegeden ke
rült sor, hol Franciskát fölmentet
ték ugyan, de a közvádló fellebbe
zésére új tárgyaláson, június
6-án egy hónapi szabadságvesz
tésre ítélték.

A felszabadulás után tevéke
nyen bekapcsolódott a társadalmi

U radnički pokret ukljucila se 
krajem tridesetih godina. Isticala 
se u radu omladinske sekcije sindi- 
kalnog dorna. Tu se upoznala sa 
Mihályem Olajosem, koji je primio 
u skojevski kružok, a kasnije, no
vembra 1940. godine, i u aktív 
SK O J-a kojim je  sam rukovodio.

Nakon faáisticke okupacije gra- 
da, Franciska je  došla početkom 
juna u éeliju Mihálya Löveia. Od 
tada je  član partijske organizacije 
odraslih u koju je  ukljucio Béla 
Gombos. Na celijskim sa9tanoima 
je  učestvovala u idejno-vaspitnom 
radu.

16. oktobra 1941. godine uhap- 
šena je  i sprovedena u Tunel. Dru- 
govima je  pošlo za rukom da, pri 
saslusavanju, ulogu Löveija u pok- 
retu znatno umanje, tako da nije 
pridat veći značaj organizovanju 
izvršenom sa njegove strane. Fran
ciska i ostali članovi ćelije su ubr- 
zo pušteni na slobodu i protiv njih 
podignuta je  optužba pred gra- 
đanskim sudom. Do rasprave je 
došlo 5. február a 1944. godine u 
Segedinu, kada je Franciska oslo- 
bođena, ali je  na žalbu državnog 
tužioca na ponovljenom postupku
6. junia osuđena na mesec dana 
zatvora.

Posle oslobodenija se aktivno 
ukljucila u rád društvenih organi- 
zacija i uskoro je  ponovo prim lje-

84



szervezetek munkájába, rövidesen 
párttagságát is felújították. Ma 
Üj vidéken él.

NAGYMÉLYKÜTI János

Zentán született 1915. május
29-én. Édesapja János, anyja B á
lint Teréz. Zentán járt iskolába, 
négy elemit végzett, azután aszta
losmesterséget tanult Rác Szabó 
Istvánnál. Asztalossegédként dol
gozott Weinernél, majd vidéken, 
Bánátban, Újvidéken, Becsén és a 
negyvenes évek elején Pesten.

A harmincas évek második fe
lében kapcsolódott be a szakszer
vezeti szervezkedésbe. A Zöldfa 
vendéglőbe, majd a Malom utcába 
já rt el, a szakszervezeti otthonba. 
De vidéken dolgozva is felvette a 
kapcsolatot az ottani munkásszer
vezetekkel. A szakszervezetben is
merkedett meg Olajos Mihállyal 
és Horthi Istvánnal, kik 1940 no
vemberében felvették a helyi ifjú - 
kommunista szervezetbe. Azután a 
fasiszta megszállásig Horthi Ist
vánnal és Kovácsevits Istvánnal 
működött együtt. A fasiszta meg
szállás idején Budapestre ment 
dolgozni; itt kapcsolatba került 
Farkas Nándoron keresztül Milán 
Dzanictyal. Džaniić utasítására 1942 
júniusában Zentán ifjúkommunis- 
ta csoportot szervez. E csoportba 
tartoztak: Lackó Péter, Horthi
István, Csíkmák Mihály, Deák 
István és Kovácsevits István. A 
csoport akti vaössze jöveteleket tar
tott, és tevékenysége főként an

na u članstvo Komunističke par
ti] e Jugoslavije. Danas živi u Nö
vöm Sadu.

Janoš NAĐMELJKUTI

János Nagy mélykúti rođen je 
u Senti 29. maja 1915. godine od 
oca Jánosa i máj ke Terézie B á
lint. U Senti je  pohađao školu, za- 
vrsio četiri razreda osnovne, za
tim je  učio stolarski zanat kod Ist- 
vána Rácz Szabóa. Radio je  kao 
stolarski ikalfa kod Weinera, zatim 
na stranii u Banatu, Novom Sadu, 
Bečejiu i početkom četrdesetih go
dina u Pesti.

Druge polvine tr.idesetih godi
na se ukljucio u sindikalnu orga- 
nizaciju. Odlazio je  u gostionu 
Zöldfa, zatim u Mlinsku ulicu u 
Sindikalni dóm. A kada je  radio 
u okolini, stupio je  u kontakt sa 
radnickim organizacijama tih me- 
sta. U sindikatu se upoznao sa Mi
hályem Olajosom i Istvánom Hort- 
hiem, koji su ga novembra 1940. 
godine primili u mesnu organiza- 
ciju SK O J-a. Od tada, pa do faáis- 
tičke okupacije, saradivao je  sa 
Istvánom Horthiem i Istvánom 
Kovácsevitsem. Za vreme fašisfcič- 
ke okupacije je  otišao na rád u 
Budimpeštu; tu se povezao preko 
Nándora Farkasa sa Milánom 
Džaniićem. Na direktivu Džanića, 
juna 1942. godine, organizuje gru- 
pu skojevaca u Senti. Oovoj grupi 
su pripadali: Péter Lackó, István 
Horthi, Mihály Csikmák, István 
Deák i István Kovácsevits. Grupa 
je  održavala táj ne sas tanke, a n je-
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tifasiszta propaganda kifejtésére 
irányult. Mivel Nagymélykúti ez- 
idoben Budapesten dolgozott, több 
ízben ő volt a pártkapocs Milán 
Džanić és a zentai ifjúkommunista 
aktíva között.

Džanić lebukása után, 1943 
augusztusában Nagymély kútit is 
letartóztatták. Letartóztatása után 
Újvidékre, az Armijába szállítot
ták. Itt kínvallatásnak vetették alá, 
és vizsgálati fogságban tartották
1944. január végéig. A lefolytatott 
eljárás után katonai bíróság elé 
állították; e bíróság két évi súlyos 
fegyházbüntetésre ítélte. Bünte
tésének céljából Sátoraljaújhely
re, az ottani börtönbe szállították. 
Itt Magyarország náci megszállása 
után, 1944. március 22-én részt 
vett a kommunista foglyok láza
dásában és kitörési kísérletében; 
e kitörési kísérlet közben életét 
vesztette.

NAGYMÉLYKÚTI Mátyás

1909-ben született. Apja János, 
mezőgazdasági munkás, aki csa
ládjával a tomyosi tanyákon élt. 
Nehéz, munkával teli és örömte- 
len ifjúsága volt; kilencéves korá
tól nehéz fizikai munkát kellett 
végeznie.

A munkásmozgalommal a hu
szas évek közepén ismerkedett 
meg. A tudásvágytól űzve mindent 
elolvasott, ami csak a kezébe ke
rült. Így szerezte be a Szervezett 
Munkás néhány példányát, s ezek

na delatnost je  pretežno usmerena 
na razvijanje antifašističke pro
paganda. Pošto je  Nagymélykúti u 
ovo vreme radio u Budimpeáti, 
održavao je  i partijske veze izme- 
đu Milana Džanica i skojevskog 
aktiva u Senti.

Nakon provale Džanića, av- 
gusta 1943. godine, uhapsen je  i 
Nagymélykúti. Posle hapšenja je  
prenesen u »Armiju« u Növi Sad. 
Tamo je  podvrgnut mucenju i sas- 
luáanju i ostao je  u istražnom zat
voru do kraja januara 1944. godine. 
Posle zvršenog postupka, izveden 
je  pred vojni sud i osiuđen je  na 
dve godine teške robije. Radi izdr- 
žavanja kazne, prebačen je  u Sá
torai jaúhely, u zatvor političkih 
osuđenika. U njemu, posle nacis- 
tičke okupacije Mađarske, ucestvo
vao je  22. marta 1944. godine u po- 
buni i pokušaju proboja komlunis- 
tičkih zarobljeniika i tóm prilikom 
je  poginuo.

Maéas NAĐMELJKUTI

Mátyás Nagymélykúti roden je 
1909. godine od oca Jánosa, poljo- 
privredmika, koji je  živeo sa svo- 
jom porodicom na tornjoškim sa- 
lašima. Imao je  tešku, radom ispu- 
njenu i tužnu mladoist: vec od ‘svo
je  devete godine morao je  da radi 
teške fizičke poslove.

Sa radničkim pokretom upoz
nao se sredinom dvadesetih godi
na. Zeljan je  znanja i pročitao je  
sve što bi mu palo u ruke. Tako 
je  nabavio nekoliko primeraka 
»Szervezett munkás«-a i nakon
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elolvasása felkeltette érdeklődését 
a többi szám iránt is. Öszekötte- 
tésbe lépett Lövei Mihállyal, aki
től újságokat, később füzeteket és 
könyveket kapott olvasásra. Rövi
desen bekapcsolódik a földmunká
sok szakszervezeti csoportjának 
munkájába. 1927-ben a zenitai Lö
vei Mihály utasítására nővérével, 
Franciskával megszervezi a kevi- 
szállási földmunkások önálló szak
csoportját. Még ugyanebben az év
ben Lövei felveszi a pártba. 1923 
bán Mátyásnak sikerült harminc 
tagot toboroznia a földmunkások 
szakszervezeti csoportjába, a szim
patizánsok és a szakszervezeti 
gyűlések látogatóinak száma néha 
a 200-at is elérte.

A szakszervezetileg megszerve
zett földmunkások csoportjából a 
legtevékenyebbeket bekapcsolta a 
Toldi testvérekből, Franciska nő
véréből és feleségéből, Viktóriából 
alakult pártsejtbe. Először 1923. 
októberének végén tartóztatták le 
20 mezőgazdasági munkással e- 
gyütt. Két nap múlva szabadon en
gedték. Szabadkáról visszatérve 
óvatosabban folytatja a munkát. 
Titkos és jó l megszervezett össze
jöveteleket tartanak, melyeken a 
munkásosztály helyzetéről, a me
zőgazdasági munkások nyomorá
ról, a jobb munkakörülményekre 
és emberibb életre való jogról, a 
munkások és munkáltatók közötti 
helyes viszonyról, a magasabb 
napszámért folytatott harc meg
szervezéséről, a munkaerő csök
kentésének szükségességéről stb. 
volt szó. 1929-ben egy lebukás al-

čitanja lista zainteresovao se za 
druge primerke. Tako se povezao 
sa Mihályem Löveiem od koga je  
dobijao novine, a kasnije broáure i 
knjige za čitanje. Uskoro je  uklju- 
čen u rád Podružnice poljopriv- 
rednih radnika u Senti. 1927. go
dine je.po direktivi Mihály a Löveia 
iz Sente, a zajedno sa svojom ses- 
trom Franciskom, organizovao sa- 
mostalnu podružnicu poljopriv- 
rednih radnika u Kevisalašu. Jós 
iste godine Lövei ga je primio u 
Partiju. 1928. godine Mátyás je  us- 
peo okupiti u Podružnici poljo- 
privrednih radnika 30 članova, a 
broj simpatizera i posetilaca sin- 
dikalnih sastanaka popeo se i na 
200 .

Iz öve grupe sindikalno organi- 
zovanih poljoprivredmh radnika 
najaktivnije je ukljuöio u partijs- 
ku celiju oformljenu od brace Tol
di, svoje sestre Franciske i žene 
Viktórie. Prvi pút je  uhapsen 
krajem  oktobra 1928. godine za
jedno sa dvadesetoricom poljo- 
privrdeinih radnika. Pušten je  iz 
zatvora posle dva dana. Posle do- 
laska iz Subotice, opreznije nas- 
tavlja rád. Održavaju tajne i dob- 
ro konspirisane sastanke na koji- 
ma govore o položaju radničke 
klase, o bedi poljoprivrednih rad
nika, o pravu na bolje uslove rada 
i na čoveoniji život, o ispravnom 
odnosu između radnika i poslodav- 
ca, o organizovanju borbe za vecu 
nadnicu, o potrebi skraéenja rad- 
nog vremena i slično.

1929. godine, prilikom jedne 
provale, uhapsena je  cela porodica

87



kaiméval az egész Nagymélykúti 
családot letartóztatták. Újvidékre 
vitték őket, ahol Mátyást 38 napig 
tartották fogva. Szabadon bocsá
tása után az erősödő rendőrterror 
és a szakszervezet feloszlatása mi
att Sándor király diktatúrájának 
bevezetése idején Mátyás család
jával együtt elhagyta Kevit, és 
egy ideig a távolibb szállásokon 
szolgált. Ekkor a munka nagyon 
nehézzé vált, de nem szűnt meg 
teljesen: Mátyás és nővére pénz- 
és természetbeni adományokat 
gyűjtött a külföldön vagy rabság
ban lévő kommunisták családjá
nak.

Lövei Mihály szabadon bocsá
tása után Mátyás ú jra felveszi a 
pártkapcsolatot. így mihelyt sza
badabban lehetett lélegezni, a 
munkások szervezkedése a szak- 
szervezet keretei között ismét 
megkezdődött. Rövidesen sikerült 
ú jjáalakítani a szakszervezeti cso
portot, melynek titkára Nagy
mélykúti Mátyás, pénztárosa Mu- 
csi József lett. A szakszervezeti 
munka alapul szolgált a pártszer
vezet újjászervezéséhez, mely 1939- 
ben alakult meg. Ekkor a Toldi- 
testvéreken, Mátyás nővérén, 
Franciskán és feleségén, Viktóri
án kívül még Kohajda Pál kap
csolódott be. Tevékeny pártmun
kát fejtettek ki. Egy időben Má
tyás összekötő volt a zentai Helyi 
Bizottsággal, később Molnár Péter 
juttatta el hozzájuk az utasításo
kat. 1941 nyarán nagyszámú szim
patizánst sikerült beszervezniük, 
akikkel rendszeresen feldolgozták

Nagymélykúti. Sprovedeni su u 
Növi Sad, gde su Mátyása zadržali 
38 dana. Posle puštanja, zbog po- 
jačanog policijskog terora i raspu- 
štanja sindikata, prilikom uvođe- 
n ja diktature kralja Aleksandra, 
Mátyás je  sa svojom porodicom na- 
pustio Kevi i jedno vreme slu- 
žio je  na udaljenim salasima. Ta
da je  rád mnogo otežan, ali nije u 
potpunosti prestao: Mátyás i se- 
stra mu skupljali su priloge u nov- 
cu i naturi za izdržavanje porod i- 
ca komunista, koji su se nalazili 
van zemlje ili u robiji.

Nakon puštanja Mihálya Löveia 
■iz’ zatvora, Mátyás ponovo uspos- 
tavlja partijsku vezu. Tako, óim je  
počelo slobodnije birati, organizo- 
vanje radnika u okviru sindikata 
ponovo je  zapoceto. 1935. godine 
i Mátyás ponovo pristupa formira- 
nju Mesne organizacije poljopriv- 
rednih radnika. Uskoro su uspeli 
obnoviti podružnicu, eiji je  sekre- 
tar postao Nagymélykúti Mátyás, a 
blagajnik Mucsi József. Rád u sin- 
dikatu poslužio je  obnavljanju 
partijske organizacije koja je  ofor- 
mljena 1939. godine. Tada, sem bra- 
óe Toldi, sestre Mátyása Franciske 
i nj egove supruge Váktórie, uk- 
ljučen je  jós i Pál Kohajda Raz- 
vili su aktivan partijski rád. Jedno 
vreme Mátyás je  bio »na vezi« sa 
Mesnim komitetom u Senti, kas- 
nije pák Péter Molnár dolazio je  
kod njih sa direktivama. 1941. go
dine uspeli su obuhvatiti veliki 
broj simpatizera, kojima su redov- 
no objašnjavali ilegalni partijski 
materijal, frontovske izveštaje i
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az illegális pártanyagot, frontje- 
lentéseket és közleményeket. 
Rendszeresen gyűjtötték a pénz
adományokat is a Vörös Segély 
számára. 1941 nyarán rohamcsapa
tokat szerveznek, kidolgozzák a 
csendőrállomás elleni támadás ter
vét, és beosztják az embereket a 
távíróvonal megszakítására; a 
szovjet ejtőernyősöknek élelmet, 
ruhát és kötszert gyűjtenek. A 
zentai pártszervezet lebukásakor a 
kevi kommunistákat is letartóz
tatják: 1941. október 16-án Má
tyást, feleségét és nővérét a Tunel- 
ba hurcolják. Itt kihallgatják, ve
rik és kínozzák. A kicsikart vallo
más és a bizonyító eljárás b efe je
zése után a Magyar Királyi Hon
védvezérkar Főnökének Röpbíró- 
sága elé állítják, amely kötél ál
tali halálra ítélte, de az ítéletet 
kegyelmi úton tízévi börtönbünte
tésre változtatták. Elvtársai ki
végzésének kényszerű megtekinté
se után a Margit körúti fegyinté
zetbe szállítják, Budapestre. Innen 
1942 novemberének elején bünte
tő zászlóaljba kerül, majd munka- 
szolgálatosként a keleti frontra 
jut. Az 1943. januári nagy szovjet 
offenziva idején Osztrogorszka fa
lu környékén nyoma veszett.

biltene. Redovno su prikupljali i 
novöane priloge za Grvenu pomoć. 
Leta 1941. godine obrazuju udarne 
grupe, razraduju plán napada na 
žandamerijsku stanicu i rasporedu- 
ju ljudstvo za skidanje telegraf- 
skih žica; za sovjetske padobrance 
skupljali su hranu, odela i zavojni 
m aterijal. Prilikom provale par
tijske organizacije u Senti, uhap- 
šeni su i svi komunisti na Keviju. 
16. oktobra 1941. godine Mátyás, 
nj egova žena i sestra, dovedend su 
u »Tunel«. Tu je  salušavan, tučen 
i mucen. Posle iznuđenog prizna- 
nja i dovršenog dokaznog postup- 
ka, iz veden je  pred leteéi p-reki 
sud načelnika Generalštaba ma- 
đarske kraljevske domobranske 
vojske, koji ga je  osudio na smrt 
vešanjem, ali je  ta kazna pomilo- 
vanjem zamenjena robajom u tra- 
jan ju  od 10 godina. Posle prisust- 
vovanja smaknuéu svojih drugo- 
va, prebačen je  u strogi zatvor na 
»Margit körút« u Budimpešti. Iz 
ovog zatvora posle tri meseca pre- 
bačen je  u Vác. Odatle, poóetkom 
novembra 1942. godine, uvršten je 
u radnički bataljon i kao »mun
kaszolgálatos« dospeo na Istočni 
front. Posle veLike sovjetske ofan- 
zive januara 1943. godine, gubi mu 
se trag u okolini sela Ostrogorska.

NÉMET Illés

A századforduló előtt született 
szegény paraszti családból. A föld
munkás szakszervezeti csoportba a 
huszas években kapcsolódott be.

lles NEMET

Illés Német roden je  krajem  
prošlog véka. Potiče iz siromašne 
seljačke porodice. Dvadesetih go
dina se ukljucio u sindikalnu pod-
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A helyi pártszervezetben előbb 
Takács István, majd 1927-ben Bor
sos József sejtjében volt. E sejt
ben még Vámos Jánossal, fedőne
vén „Paraszttal” dolgozott együtt. 
Később Törökkainizsára ment dol
gozni; ott is bekapcsolódott a 
munkásmozgalomba, ezért a csend
őrök megverték. A diktatúra éve
iben kapott verés következtében 
veséi megbetegedtek, és ezért ve
segyulladásban halt meg az ötve
nes években Törökkanizsán.

NOVOSZEL István

Zen tán született 1905. decem
ber 21-én. Apja Ferenc, napidíjas 
volt a zentai járásbíróságon. Ist
ván négy gimnáziumot végzett, 
majd 1920-han Szabó József asz
taloshoz került inasnak. Műhe
lyükben több segéd és inas dolgo
zott, közöttük a munkásmozgalom 
helyi aktivistái, például Domány 
és Strumperger. Kisinas társaival 
eljártak a szakszervezet otthoná
ba, a Zöldfa vendéglőbe. Itt Do
mány János karolta fel, aki akkor 
jött haza a Szovjetunióból, vala
mint Szabó János, ki Tanácsma- 
gyarország bukása után Zentára 
emigrált. 1923-ban felszabadult, és 
ettől kezdve tevékenyen bekap
csolódott a szakszervezeti mozga
lomba. Személyes kapcsolatban 
állt Darabos Alberttól, aki Sza
badkáról utasításokat és haladó 
folyóiratokat, ropiratokat hozott

ružnicu poljoprivrednih radnika. 
U mesnoj partijskoj organizaciji je  
pripadao u poéetku éeliji Istvána 
Takács, zatim József a Borsos. U 
ovoj éeliji je  sarađivao jós sa J á 
nosom Vámos, zvanim »Paraszt« 
(»Seljak«). Kasnije odlazi na rád 
u Növi Kneževac, gde se takođe 
uključio u radniéki pokret. Zato 
su ga žandarmi pretukli. Zbog 
pretrpljendh batina u godinama 
diktature, kasnije se razboleo na 
bubrege i umro zbog zapaljenja 
bubrega u No vöm Kneževcu pede- 
setih godin a.

látván NOVOSEL

István Novoszel rođen je  u 
Senti 21. decembra 1905. godine. 
Otac mu se zvao Ferenc, bio je 
zaposlen u svojstvu dnevničara 
kod SreskiOg suda u Senti. István 
je  završio četiri razreda gimnazi- 
je, a 1920. godine otiáao na izuéa- 
vanje stolarskog zanata kod Jó 
zsef a Szabóa. U ovoj radionioi bilo 
je  zaposlen o više šegrta i kalfa, 
medu njima i aktivista mesnog 
radniékog pokreta, na primer: 
Domány i Strumperger. Sa svojim 
drugovima, áegrtima, poseéivali su 
gostionicu Zöldfa, sindikalni dóm. 
Tu se s njim  upoznao János Do
mány, koji se tada vratio iz Sov- 
jetskog Saveza i János Szabó, koji 
je  posle pada Sovjetske Republike 
u Mađarskoj emigrirao u Sentu.
1923. godine postao je  kalfa i od 
tada se aktivno uključio u simdi- 
kalni pokret. U ldönom kontaktu
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Zentára. Tevékenysége révén Le
hoczki Mihály bőrmunkás felfi
gyelt rá, és 1924-ben beszervezte 
az ifjúkommunista szervezetbe. 
Összejöveteleiken, amelyet Le
hoczki majd később Vlajko Pecars- 
ki lakásán tartottak, kommunista 
sajtótermékeket tanulmányoztak. 
1925-ben munkakeresés céljából 
Szabadkán, majd Becsén is meg
fordult, de 1926 elején ismét Zen
tán kap munkát. Ekkor megvá
lasztják a Szakmaközi Bizottság 
titkárává. 1927-ben bevonult ka
tonának, majd amikor leszerelt, 
elkerült Zentárói, s így pártkap
csolata a zentai szervezettel 1928- 
ban megszakadt. Munkásmozgalmi 
tevékenységét azonban tovább 
folytatta Kanizsán, ahol 1930-ban 
állást kapott. Ott Szabó Imrével, 
Dakotával és Kiss nevezetű föld
művessel az Egyesült Szakszerve
zetek helyi szervezetében tevé
kenykedett. Innen 1934^ben Belg- 
rádba került, ott tovább dolgozott 
a szakszervezetben, és részt vett a 
belgrádi famuiíkásság bérmozgal
maiban. Zentára 1946-ban került 
vissza, s azóta itt él.

je  bio sa Albertom Darabosem, 
koji je  iz Subotice donosio direk- 
tive, napredne öasopise i letke u 
Sentu. Svojom aktivnosóu jep rivu- 
kao na sebe pažnj.u Mihálya Leho - 
czkia, kožarskog radnika, koji ga 
je  1924. godine ukljucio u orga- 
nizaciju SK O J-a. Na sastancima 
u stanu Lehoczkia, zatim kod V la j- 
ka Pecarskog, proučavali su ko- 
miunističku Jiteraturu. 1925. godi
ne tražio je  zaposlenje u Subotici, 
zatim u Bečeju. Početkom 1926. je 
našao posao u Senti. Tu je  izabran 
za sekretara Mesnog sindikalnog 
veéa. 1927. godine odlazi u vojsku, 
a posle osluženja voijnog róka od- 
selio se iz Sente, pa tako su veze 
sa senéanskom partijskom orga- 
nizaoijom prekinute. Ponovo se 
ukljiuöio u rád sindikata u Kanjiži, 
gde se zaposlio 1930. godine. Tamo 
je  sarađivao sa Imreom Szabóom, 
Bakotom i zemljoradnikom Kissem 
u Mesnoj organizaciji UKRS-a. 
Odatle 1934. godine odlazi u Beo- 
grad, gde je dalje radio u sindika- 
tu. Ucestvovao je  u akcijama za 
povdšicu plate radnika drvne in- 
dustrije. Vratio se u Sentu 1946. 
godine gde i danas živi.

OLAJOS Mihály

Zentán született 1920. szeptem
ber 22-én. Édesapja Vince, föld
műves, édesanyja Mélykúti Viktó
ria, háztartásbeli. Zentán négy 
gimnáziumot végzett, Szabadkán 
érettségizett 1939-ben.

Mint f elsős gimnazista csatlako
zott Szabadkán a Híd körül tömö-

Mihalj OLAJOS

Mihály Olajos roden je  u Senti 
22. septembra 1920. godine od oca 
Vincea, zemljoradnika i m ajke 
Viktórie Mélykúti, domaéice. U 
Senti je  završio četiri razreda 
gimnazije, a maturirao je  u Subo- 
tici 1939. godine.
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rülő, haladó baloldali ifjúsághoz; 
majd Belgrádban a Vajdasági Ét
teremben Paja Gerenóevió karlo- 
váci egyetemista révén 1939 őszén 
egy ifjúkommunista tanulócso
porthoz csatlakozott. Itt ismerke
dett meg Proka Sredojev kikimdai 
ifjúkommunistával, (kinek utasítá
sára 1940 nyarán felvette a kap
csolatot Zentán M arija Andiótyal 
és a Buduónost Ifjúsági Olvasókör
ben már létrejött ifjúkommunista 
tanulócsoporttal. Ezután az első 
ifjúkommunista aktiva titkára, 
majd 1940 novemberétől az Ifjú 
kommunista Szövetség Helyi B i
zottságának titkára volt, és mint 
ilyen a Kommunista Párt Helyi 
Bizottságának is tagja.

1941. június 28-án a német — 
szovjet háború kitörését követő 
preventiv intézkedések kapcsán 
Olajost mint ismert kommunista 
szervezőtt letartóztatják, és au
gusztus 8-án Bácstopolyára, az ot
tani gyűjtő táborba internálják. 
Innen 1943. április 7-én bocsátot
ták szabadon. Ekkor Budapestre 
utazik, hol Milán Džani6tyal lép 
kapcsolatba. Rövidesen ismét le
tartóztatják, és az újvidéki Anni
jába szállítják, onnan július 18-án 
bocsátották szabadon. Ekkor is
mét Pestre megy, hol a Győrffy 
Kollégiumban antifasiszta propa
gandatevékenységet folytat.

Kommunista ügyét 1944. feb
ruár 3-án Szegeden tárgyalták. A 
főtárgyaláson Olajos hűtlenségi 
perében felmentő ítéletet hoztak. 
Ezután 1944 októberéig Zentán

Kao gimnazijalac viših razre- 
da, pridružio se levičarskoj omla- 
dini koja se sakupljala oko ča- 
sopisa HID-a; zatim u Beogradu, 
na Vojvođanskoj menzi, preko Pa- 
je  Gerencevióa, studenta iz K ar- 
lovaca, uključen je  u kružok sko- 
jevaca jeseni 1939. godine. Tamo 
se upoznao sa Prokom Sredojevim, 
skojevcem iz Kikinde, prema ci- 
jem uputstvu je  stupio u kontakt 
leta 1940. godine u Senti sa M ari
jain Andié i sa kruzokom skojeva- 
ca, koji je  formiran u Citaonici 
»Buduónost«. Postaje sekretar pr- 
vog aktiva SK O J-a, a od novem
bra 1940. godine ólán je  Mesnog 
komiteta SK O J-a i ujedno i ólán 
Mesnog komiteta Komunistióke 
partije Jugoslavije.

28. juna 1941. godine Olajos je 
uhapšen kao poznati komunistióki 
organizator i 8. avgusta interni- 
ran u Baeku Topolu, u koncentra- 
cioni logor. Pustili su ga 7. aprila
1943. godine. Tada odlazi u Bu- 
dimpeštu, gde stupa u kontakt sa 
Milánom Dzanióem. Uskoro je  po
novo uhapšen i sproveden u novo- 
sadsku »Armiju«, a odatle otpušten
18. jula 1943. godine. Ponovo se 
vratio u Budimpeštu gde je  u ko- 
legijumu Győrffi razvio antifašis- 
ticku propagandu.

Pred sud je  izveden u Segedi- 
nu 3. februara 1944. godine. Na 
glavnoj raspravi ovog procesa pro
li v Olajosa, optužba je odbaóena. 
Do oktobra 1944. godine boravio 
je  u Senti. 8. oktobra, na dán oslo
bodenja, kooptiran je  u Narodno-
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tartózkodik. A felszabadulás nap
ján, október 8-án kooptálták az 
addig illegalitásban lévő Népfel- 
szabaditó Bizottságba.

Ma Űjvidéken él, aktív politi
kai munkás.

JÁGERNÉ, ŐSZ SZABÓ 
Erzsébet

Zentán született 1913. október 
16-án. Apja Ferenc, anyja Barsi 
Vera. Vagyontalan földmunkás 
család gyermeke. Az elemi öt osz
tálya után szülei tűzőlánynak ad
ják. Kuruc Menyhért műhelyében 
tanulóskodott, és 1931-ben szaba
dult fel. A szakszervezeti mozga
lomba a bőrmunkás csoport újbóli 
megalakulásakor, 1934-ben kap
csolódott be. Mint szakszervezeti 
aktivista bérmozgalmat szervezett, 
s ezért 1935-ben a sikeresen lebo
nyolított sztrájk után munkaadója 
nem vette fel. Ezután vidéken 
próbált munkát találni, Belgrád- 
ban is dolgozott, de rövidesen ha
zatért, és azóta Zentán tartózko
dik.

Belgrádból hazatérve munka- 
vállalás kapcsán gyakorta érintke
zett Székely Ilonával és Lövei Mi
hállyal. Ők beszervezték a szak
szervezet női szekciójának munká
jába. Székely Ilona foglalkozott 
vele, bekapcsolta a Híd olvasótá
borába, szakszervezeti és pártakci
ókba. Elnyeri elvtársai bizalmát, 
s ezért 1940 májusában Székely 
Ilona felveszi a pártba. 1941 jú 
niusában a párt átszervezése ide-

oslobodilaoki odhor. Od tada se 
nalazi na raznim drustvenim i po- 
litickom funkcijama.

Danas je  aktivan politiöki rad- 
nik. 2iv i u Novom* Sadu.

Eržebet JAGER, 
rođena ES SABO

Erzsébet Jáger rođena je  u 
Senti 16. oktobra 1913. godine od 
ooa Ferenca i m ajke Verone Barsi. 
Potiče iz siromaáne zemljoradnič- 
ke porodice. Posle ipetog razreda 
osnovne škole roditelji je  daju na 
zanat. Izučila je  zanat u radionici 
Menyhérta Kuruca, a 1931. godine 
postala je  kalfa. Ukljucila se u 
sindikálni pokret prilikom reorga- 
nizacije podružnice kožarskih rad
nika 1934. godine. Kao sindikalni 
aktivista organizovala je akciju za 
povišicu plata. Nakon uspelog 
štrajka, poslodavac nju nijeprim io 
natrag na posao. Posle tóga je  po- 
kušala da se zaposli u strucd van 
Sente; radila je u Beogradu, ali se 
uskoro vratila u Sentu i od tada 
je  stalno živela u Senti.

Nakon povratka iz Beograda, 
prilikom traženja zaposlenja, često 
se sastajala sa Ilonom Székely i 
Mihály em Lövetem. Oni su je  uk- 
ljučili u rád ženske sekcije sindi- 
ka'ta. Ilona Székely je  radála s 
njom, uvela je u grupu čitalaca 
HID-a, u akcije sindikata i Partije. 
Stekla je  poverenje svojih drugo- 
va, pa ju  je  maja 1940. godine Ilo
na Székely primila u Partiju. Juna
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jén Lövei sejtjébe kerül. E sejtben 
Gombos Bélával, Patócs Vilmossal 
és Nagymélykúti Franciskával 
dolgozott együtt. Lakását több
ször bázisként használták: 1941 
nyarán előbb Olajos Mihály rejtett 
el nála két elvtársat, majd szep
temberben háza padlásán rejte
gette Simokovich Rókust és Bala- 
žević Viktóriát.

Az októberi letartóztatások ide
jén megfigyelés alatt állott, de 
nem tartóztatták le. Kommunista 
szervezkedés eltitkolásáért >a csend
őrség feljelentette. Ügye polgári 
bíróság elé került, a főtárgyalásra 
azonban csak 1944-ben került sor. 
Két hónapi szabadságvesztésre 
ítélték, valamint polgári jogainak 
három évi felfüggesztésére. Bün
tetése kitöltésére azonban már 
nem került sor.

Elítélt elvtársait 1941-től kisza
badulásukig támogatta: Vörös Se
gélyt gyűjtött, és csomagokat ké
szített nekik, eljuttatva a börtön
be. A felszabadulás után 1945 ja 
nuárjában megerősítették párttag
ságát, és azóta is aktívan dolgozik.

ŐSZ SZABÓ János

Zetán született 1920. május 
8-án; édesapja József, állatte
nyésztéssel foglalkozott, anyja Ho- 
molya Mária, háztartásbeli. János 
már ifjú korában csatlakozik a 
földmunkások mozgalmához .Édes
apja mellett mint juhtenyésztő

1941. godine, prdlitoom reorganiza- 
cije Partije, ona je  dospela u ée- 
liju Löveia. U ovoj celiji je  sa- 
rađivala sa Bélom Gömbösem, V il
moséin Patóosom i Francáskom 
Nagymélykúti. Njen stan je  vise 
puta korišćen za bazu: leta 1941. 
godine jednom je  Mihály Olajos 
poslao dva druga kod nje u isklo- 
nište, zatim je  u septembru na ta- 
vanu svoje kuée skrivaia Rókus a 
Simokovitcha i Viktoriu Balaže- 
vié.

Za vreme oktobarskih hapše- 
nja držali su je  pod prismotrom, 
ali je  nisu hapsili. Pokrenut je  
protiv n je pnoces zbog zatajivamja 
komunistiökog organizo van j a.
Njen predmet je  upućen pred gra- 
đanski sud. Do glavne rasprave je 
došlo 1944. godine. Osuđena je  na 
dva meseca zatvora. Međutim, do 
izdržavanja kazme nije ni došlo.

Svojirn osudenim drugovima je  
pomagala sve do njiihovog izlaska 
iz zatvora: sakupljala je  priloge za 
»Crvenu pomoć«, pripremala i ot- 
premala pakete u zatvor. Posle os- 
lobodenja, jamuara 1945. godine, 
potvrdeno je  njeno ólanstvo u Par- 
tiji i sada radi aktivno.

János ES SABO

János Ősz Szabó roden je  u 
Senti 8. m aja 1920. godine. Nje- 
gov otac se zvao József, bavio se 
stocarstvom, a majka Mária Ho- 
molya bila je  domacica. János se 
rano priključio pokretu polj opriv- 
rednih radnika. Radio je  sa svojim
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dolgozik, de kitanulta a téglaégetö 
mesterséget is. Értelmes, fogékony, 
mozgékony szellemű fiatal, ki osz- 
tálysorsosainak önikópző törekvé
sei m iatt tűnt fel. Már 1939-ben 
szakszervezeti saj tómegbízott. A 
Híd terjesztője, de munkatársa is: 
karcolatokat, elbeszéléseket ir a 
munkáséletből. Nagyabonyi Vince 
1939 tavaszán felveszi a pártba.

A helyi pártszervezetben T a 
kács Istvánnal, az idős és tapasz
talt munkásmozgalmi vezetővel és 
annak sejtjével tartja fenn a kap
csolatot. 1940 telén bekerül a 
Kommunista Párt Helyi Bizottsá
gába mint a pár ászt-vonal vezető
je. Mivel ekkor Ada és Zenta kap
csolatai erősek voltak, az ő felada
ta volt a futárszolgálat fenntartá
sa az adai Helyi Bizottság titkárá
val, Bakos Kálmánnal. 1941 nya
rán beszervezi a helyi szervezetbe 
Molnár Gábor Józsefet. Rajta, va
lamint Takács Istvánon keresztül 
a mezőgazdasági munkások között 
terjesztette a népfelszabadító moz
galom híranyagát: front jelentése
ket, párt-felhívásokat, röpiratokat 
adott szét. Pártfutári küldetésben 
többször megfordult Adán és Sza
badkán, hol illegális nevén, ,,Ró
zsa’’ néven szerepelt. 1941. szep
tember 30-án ő hozza Zentára 
Bakos Kálmán letartóztatásának 
hírét. Másnap a csendőrök letar
tóztatták, és ismét Adára vitték, 
ahol Bakossal szembesítették. E z
után Zentára, a Tunelba hozták, 
ahol kegyetlen kínzás árán önma
gát is terhelő vallomást csikartak 
ki belőle. A Magyar Királyi Hon-

ocem na odgajdvanju ovaca, a izu- 
čio je  i ciglarski zanat. Bio je  bis- 
tar mladić, pokretljivog duha, i is- 
takao se među svojim vrsnjacima 
i drugovima po svojoij težnji za sa- 
moobrazovanjem. Véé je  1939. go
dine poverenik skidikalne štampe, 
rasturač i saradinik HID-a; piše 
crtice i pripovatke iz radničkog 
života. U proleée 1939. godine, 
Vince Nagyabonyi príma ga u 
Partiju.

U Mesnoj partijskoj organiza- 
ciji održavao je  kontakt sa Istvá
nom Takácséin, starím i iskusnim 
vodom iz radnickog pokreta i n je- 
govom éelijiom. Zime 1940 godine 
ulazi u Mesni komitet Komunis- 
tičke partije kao organizator se- 
Ijačke linije. Pošto je  tada kontakt 
izmedu Sente i Ade bio óvrst, n je- 
gov zadatak je bio održavanje ku- 
rirske veze sa isekretarom Mesnog 
komiteta u Adi Kálmánom Bako- 
sem. U leto 1941. godine ukljuőio 
je  u mesnu organizaciju József a 
Molnára Gábor a. Freko njega i Ist- 
vána Takácsa širio je  vesti o na- 
rodnooslobodilačkom pókretu i ra- 
sturao je  frontovske izveštaje, 
partijske proglase i letke. Kao 
partijski kurír više puta je  bio po- 
slan u Adu i Suboticu, gde je  bio 
póznát pod ilegalnim imenom 
»Rózsa«. 30. saptembra 1941. godi
ne on je  doneo vest u Sentu o hap- 
šenju Kálmána Bakosa. Narednog 
dana su žandarmi i njega uhapsili 
i odveli u Adu da bi ga tamo suo- 
čili sa Baikosem. Posle tóga su ga 
vratili u Sentu, sprovéli ga u Tű
nél, gde su ga nemilosrdnim mu-
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védvezérkar Főnökének Rögtöni- 
télő Bírósága november 7-én Zen- 
tán megtartott tárgyalásán ősz 
Szabót halálra ítélte. Ezt a bünte- 
tést a vezérkari főnök kegyelmi 
jogával élve tízévi súlyos fegy
házra változtatta. A büntetés ér
telmében végignézte elvtársai ki
végzését, majd november 12-én 
Budapestre, innen pedig a váci 
fegyházba szállították. A fegyház- 
ból 1942 őszén mint munkaszolgá
latost a frontra vitték. A büntető- 
századból sikerült megszöknie és 
átjutni a fronton a szovjet vonal
ra. Itt partizán kiképzést nyert, és 
1944 januárjában részt vett eg}' 
partizán bevetésben Rácz Gyula 
csoportjában a Prdpjet-mocsarak 
vidékén. Akciójuk célja a lengyel 
partizánok támogatása volt, amit 
sikerrel végrehajtottak. Ojabb be
vetésre 1944. augusztus 8-án K i- 
evből indult el, ekkor már mint 
Szőnyi Márton partizáncsoportjá
nak politikai biztosa. A csoportot 
a Bükk-hegységben dobták le e j
tőernyővel. Itt viszontagságos re j
tőzködés és több összetűzés követ
kezett a német és magyar fasiszta 
alakulatokkal. A csoport szétsza
kadt, és Ősz Szabó egyedül ma
radt. Teljesen körülkerítve az 
utolsó golyóig védekezett, azt pe
dig a saját halántékába lőtte. Holt
testét autóra dobták, majd Han- 
gonynál ledobták a terepjáróról. A 
hangonyi lakosok eltemették az 
ottani temetőben.

čenjem naterali na priznanje. P re
ki sud séf a Mađarskog kraljevskog 
domobranskog generalštaba, na 
svojoj raspravi održanoj 7. novem
bra u Senti, Ősz Szabóa je  osu- 
dio na smrt. Ovu kaznu séf gene- 
ralštaba, koristeéi svoje pravo na 
pomilovanje, pretvorio je  u dese- 
togodišnji strogi zatvor. U smislu 
kazne je  morao prisustvovati izvr- 
šenju smrtne kazme svojih drugo- 
va, a 12. novembra su ga sproveli 
u Budimpeštu, zatim u kaznionu u 
Vác. íz kaznione, jeseni 1942. go
dine, upuéen je  na Istoonii front u 
kazneni bataljon. íz kaznenog ba- 
taljona je  prebegao Rusima. Tamo 
je  završio obuku za partizáné i ja 
nuár a 1944. godine učestvovao je  
u jednoj partizanskoj akd ji u gru- 
pi Gyule Rác u podnucju Prip jet- 
ske moévare u Poljskoj.

Cilj akcije je  bio pnužanje po
rnóéi poljskim partizanima, i to su 
uspešno obavili. Na nőve akcije je 
krenuo 8. avgusta 1944. godine iz 
Kijeva, vec kao politički komesar 
partizanske grupe Mártona Sző
nyi. Grupa je  baéena padobranima 
na planinu Bükk u Madarskoj. Ta
mo nakon mnogih sulkoba sa ne- 
mackim i mađarskim fašistima, 
grupa se rasturila. Ősz Szabóa je 
ostao sam. Opkoljen je  i branio se 
do poslednjeg metka koji je  ispa- 
lio sebi u glavu. Njegov les su me- 
štani Hangonya sahranili na ta- 
mošnjem groblju.
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PATÓCS Vilmos Vilmos PATOC

Csantavéren született 1911. ja 
nuár 9-én; apja Ferenc, zenész 
volt, anyja Kecskés Erzsébet. 1923 
-bán szülei Zentára költöznek, itt 
kerül kárpitosinasként Morgens- 
tein Jenőhöz. Gyermekkori pajtá
sa, Gombos Béla révén kapcsoló
dott be a szakszervezeti mozga
lomba 1936-ban, mint fiatal szak- 
szervezeti taggal legtöbbet Toldi 
Illés, Tóth Horti Vince és Molnár 
Péter foglalkozott vele. Mivel a 
kárpitosoknak nem vo.lt külön 
szakcsoportjuk, így az asztalosok 
szakcsoportjában dolgoztak a Szil- 
vási-féle vendéglőben, a gimnázi
um mellett, majd a Nagymalom 
utcájában. Itt Löveivel, Nagyabo- 
nyival, Ősz Szabóval került kap
csolatba. Letöltve katonai szolgá
latát, 1940 telén Nagyabonyi kez
dett vele foglalkozni. Pártfelada
tokat bízott rá, majd miután a bi
zalmat kiérdemelte, 1940 áprilisá
ban felvette a pártba. A pártsejtbe 
rajta kívül Györe István és Hu
szák Mihály tartozott. Sejtülései
ket leginkább Nagyabonyi lakásán 
tartották. 1940 őszén pártutasítás
ra az ifjúkommunista szervezetbe 
került át, majd 1941 júniusában 
a Lövei Mihály által újonnan ala
kított sejthez csatolták. E sejt ülé
seit Jágem é, Ősz Szabó Erzsébet 
lakásán tartották. Június 28-án 
Nagyabonyival, Gombossal, Mé
száros Károllyal és Farkas Nán
dorral együtt tartóztatták le. A ki
hallgatásokon kommunista szerve
zettségét nem fedte fel. Az egész

Vilmos Patócs rođen je  u Can- 
taviru 9. januara 1911. godine od 
oca Ferenca, muzicara i máj ke E r
zsébet Kecskés. 1923. godine rodi- 
telji su se preselili u Sentu. Tu 
je  izučio tapetarski zanat kod Je -  
nöa Mongensteina. U sindikalni 
pokret, 1936. godine, ukljucio ga je 
njegov drug iz detinjstva Gombos 
Béla. Najviše se sa njim  bavio kao 
sa mladim ciánom sindikata Illés 
Toldi, Vince Tóth Horti, i Péter 
Molnár. Pošto tapetari nisu imali 
svoju podružnicu, oni su priklju- 
čeni podružnici rstolara koji su se 
sastajali u gostionici »Szilvási«, po
red Gimnazije, zatim u ulici veli- 
kog miina. Tu je  došao u kontakt 
sa Löveiem, Nagyabonyiem i Ősz 
Szabóom. Posle odsluženja voj- 
nog róka, zime 1940. godine, počeo 
je  s njim raditi Nagyabonyi. Pove- 
rio mu je partijske zadatke, a ka
da je  videó da zaslužuje povere- 
nje, primio gia je  u Partiju  aprila
1940. godine. Partijisákoj ćeliji, sem 
njega, je  pripadao jós István Gyö
re i Mihály Huszák. Celijske sas- 
tamke su održavali najcešće u sta
nu Nagyabonyia. Jeseni 1940. go
dine, po partijskoj direktivi, je  pre- 
šao u organizaciju SK O J-a, a ju 
na 1941. godine je  priključen no- 
voorganizov-anoj éeliji Mihálya 
Löveia. Celiijiski sastanci su bili 
održavani u stanu Erzsébet Jáger.

28. juna sru ga uhapsili zajedno 
sa Nagyabonyiem, Gömbösem, Ká - 
rolyem Mészároséul i Nándorom 
Farkasem. Na saslušanjima n ije  iz-

97



csoportot — Olajos Mihályon kívül 
— szabadlábra helyezték, s igy 
Patócs is augusztus 9-én szabad
lábra került. Ismét letartóztatták 
október 5-én, és a Tunelbe vitték. 
Itt kínzás után önmagát is terhelő 
vallomást tett; tizenöt nap után 
szabadlábra helyezték, és ügyét 
polgári bíróság elé utalták. Ekkor 
Budapestre, majd Kanizsára köl
tözött. Szegeden 1944. február fj
én tárgyalták ügyét; egy hónapra 
ítélték, de ügyészi fellebbezésre 
újratárgyalás után két hónapot 
kapott. Büntetését a felszabadulás 
bekövetkezése miatt nem töltötte 
ki.

A felszabadulás után nem volt 
tevékeny; jelenleg Zentán él.

Boro PECARSKI

Boro Pecarski rođen je  u Senti 
12. maja 1903. godine. Otac mu se 
zvao Milán, a mati Katica Brano- 
vački. Kad je  izbio prvi svetski rat, 
Bora je  prekinuo školovanje, ali 
1916. godine pošao je na izučava- 
nje cipelarskog zanata. Kao kalfa 
radi u Novom Sadu i Beogradu. 
Tamo je  od 1919-1923. godine radio 
i došao u kontakt sa radničkim po
kretom. 1923. godine vratio se u 
Sentu, gde se zaposlio u cipelar- 
skoj radnji Petöa. Odatle je  po- 
šao na odsluženje vojnog róka. 
Kada se 1925. godine vratio u Sen
tu, preko Mihálya Löveia, uključio 
se u rád Mesne organizacije Par
ti je.

Kao član K P J ucestvovao je  u 
svim vidovima rada, a posebno u

dao svoju partijsku pripadnost. 
Cela grupa — sem Mihálya Olajo
sa — je  puštena na slobodu, a tada 
su i Patocsa otpustili 9. avgusta. Je -  
dva dva meseca kasnije, 5. oktobra, 
ponovo je  uhapšen i sproveden u 
Tőinél gde je  posle mučenja prisi- 
ljen na priznanje. Posle 15 dana 
je otpušten, a njegov predmet je 
upućen pred građanski sud. Jedno 
vreme živi u Budimpešti a zatim 
u Kanjiži. Njegov predmet je  ras- 
pravljen u Segedinu; osuden je  na 
mesec dana, ali na žalbu tužioca, 
na ponovljenoj raspravi, dobio je 
dva meseca zatvora. Kaznu zbog 
oslobodenja Sente nije izdržao. 
Danas živi u Senti.

Zentán született 1903. május
12-én. Édesapja Milán, édesanyja 
Katica Branovački. Boro a világ
háború kitörésekor kimaradt az 
elemi iskolából. 1916-ban inasnak 
ment; cipészmesterséget tanult. 
Felszabadulása után Üjvidéken és 
Belgrádban dolgozott 1919-től 
1923-ig. Itt került szorosabb kap
csolatba a szervezett munkásmoz
galommal. 1923-ban Zentára jött, 
és Pető mester műhelyében dolgo
zott. Ezután katonai szolgálatát le- 
töltvén, 1925-ben visszatért Zen
tára, és Lövei révén bekapcsoló
dott a helyi pártszervezet munká
jába.

Mint párttag részt vett a párt
tagok elméleti oktatásán és a szer
vező munkában. Az 1927— 1928-as
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pali ti ókim manifestacijama 1927— 
1928. godine. U idejno-politiókoj 
izgradnji mnogo mai je  pomogao 
Isidor Nešić, a u ilegalnom prak
tionom radu bio je  povezan sa 
Istvánom Borbélyéin, Ferencom 
Takácsem, Mihály em Löveiem i 
Istvánom Takáosem.

1932. godine, posle hapšenja 
Mihály a Lövei, mjegove veze sa 
Parti jóm su prekiniute. Tridesetih 
godina njegova radnja, koja je  re- 
gistrovana pod firmom »Pecarski 
i drugovi«, bila je  poznata kao ste- 
cište kurira i mesto sastanaka óla- 
nova Partije. U ovo vreme je  on 
u radu uóestvovao samo kao sim- 
patizer. 1939. godine postao je  sa- 
mostalni zanatlija i njegove veze 
sa pokretom potpuno prestaju.

Sada živi u Senti.

Vlajko PECARSKI

Vlajko Pecarski rođen je  u 
Senti 14. jula 1902. godine. Otac 
rau se zvao Arsen, po zanimanju 
bio je  nadmióar, a mati Mileva 
Markov.

Iziuóio je  cipelanski zanat u 
Senti, a kasnije, veó kao kalfa, uk- 
ljuóio se u rád sindikata. Maja 
1924. godine radi na reorganizaciji 
podružnice kožarskih radnika. Te 
godine postaje i njen predsednik. 
U jesen te godine, preko Mihály a 
Löveia, ukljuóio se i u rád Mesne 
organizacije Partije. Kao sekretar 
éeliije, od 1927. godine, član je  

Mesnog komiteta Partije.

évek politikai harcaiból is kivette 
részét. Igen sokat tanult Isa Ne- 
šićtol a szocializmus elméletéből; 
gyakorlatai illegális munkában 
viszont Borbély Istvánnal, Takács 
Ferenccel, Löveivel és Takács Ist
vánnal dolgozott együtt. Ilyen ak
ció volt a diktatúra előtti kommu
nista plakátragasztás és a válasz
tások lebonyolítása.

Pártkapcsolatai 1932-ben Lövei 
letartóztatása után megszakadtak. 
A harmincas évek folyamán mű
helye —  melyet szövetkezeti ala
pon létesítettek „Pecarski és tár
sai” cég alatt — mint a kommunis
ta futárok és párttagok találkozó- 
helye volt ismert. Ez időben a kom
munista mozgalmat Boro Pecarski 
szimpatizánsként támogatta. 1939- 
ben ipart váltott, és önállóan dol
gozott; ezután a kommunista moz
galomból kikapcsolódott.

Ma Zentán él.

Zentán született 1902. július 
14-én; atyja Arsen, napszámos, 
anyja Mileva Markov.

Cipészmesterséget tanult, majd 
segédként bekapcsolódott a szak- 
szervezeti mozgalomba. 1924 má
jusában egyike a bőrmunkások 
szakszervezeti csoportja ú jjászer
vezőinek; majd a szakcsoport el
nöke. Ez év őszén Lövei révén b e
kapcsolódott a helyi pártszervezet 
munkájába. Mint sejtvezető 1927- 
től tagja volt a helyi pártbizott
ságnak is. Lakásán több esetben 
sej tér tekezletet, sej t-pártbizottsági 
értekezletet is tartottak. Lakásán
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Saistanci óelije i Mesnog ko
miteta Parti je vecinom se održa- 
vaju u njegov om stanru. Tu je  odr- 
žan i sastnak 1928. godine na ko- 
jem je  obradeno otvoreno pismo 
Centralnog komiteta K P J. Na 
ovom sastanku ucestvovao je  i de- 
legat iz Suibotice, po ilegalnom 
imenu »Crni«. Najprisniji sarad- 
nici su mu bili: Aleksandar Sto j- 
kov i János Galambos.

Policijiski teror i nezaiposlenost 
1928. godine prisili su ga na emi- 
graciju. I9prva je  radio u Francus- 
koj a kasnije se zapoislio i nastanio 
u Belgiji, gde i sada živi.

SlLlCNÉ REKECKI Erzsébet

Zentán született 1920. szeptem
ber 16-án; apja Jakab, anyja 
Fényszárosi Mária. Az elemi isko
la elvégzése után már 1933-ban a 
Palkó harisnyagyárban mint mun
kásnő dolgozik. Itt megismerkedik 
a munkások és munkásnők nehéz 
helyzetével, súlyos kizsákmányo
lásával.

A munkásmozgalomba beleszü
letett: tizenhat éves volt, amikor 
munkatársnőivel megszervezi a 
Palkó üzem munkásnőinek sztrájk
ját. Részt vesz a sztrájkőrségben, 
a sztrájktörők elhárításában. 1936- 
ban tevékenyen kapcsolódott be a 
„Sloboda” Szakszervezeti Kultur- 
egyesület munkájába. Itt rövide
sen a pénztáros-helyettesi felada
tot látja  el. 1939-iben tagja az ak
kor megalakult női szekciónak a 
szakszervezet keretében. Itt Szé
kely Ilona foglalkozott vele párt

tartották 1928-ban azt a fontos 
pártértekezletet, amelyen a Köz
ponti Vezetőség nyílt levelét is
mertette egy szabadkai küldött, 
akit illegális nevén ,,Crni”-nek 
neveztek. Sejtjében Aleksandar 
Stojkovval és Galambos Jánossal 
működött együtt.

1928-ban, a diktatúra előtt az 
erősödő rendőrterror, valamint a 
munkanélküliség emigrációra 
kényszerítette. Ekkor Franciaor
szágba, majd Belgiumba ment, hol 
megtelepedett, s kapcsolatai a he
lyi pártszervezettel megszakadtak. 
Ma is Belgiumban él.

Eržabet SlLIĆ, 
rođena REKECKI

Erzsébet Rekecki Šilić rođe- 
na je u Senti 16. septembra 1920. 
godine od oca Jakaba i majike Má- 
rie Fényszárosi. Posle završene 
osnovne škole zaposlila se 1933. 
godine u Fabrici čarapa »Palko« 
kao radnica. U njoj je  upoznala 
težak položaj radnika, njihovu teš- 
ku ekspo-ataciju.

Rano se uključila u radnicki 
pokret: imala je  svega 16 godina 
kada je  sa svojim drugaricama or- 
ganizovala štrajk radnica Palkove 
fabrike. Ucestvuje u štrajkaškoj 
straži, u odbijanju štrajk-brehera.
1938. godine se aktivno uključuje 
u rád Sindikalno-kulturnog društ- 
va »Sloboda«. Uskoro ,postaje po- 
moóni blagajnik. 1939. godine po- 
stala je  član ženske sekcije u okvi-
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szempontból, és 1940. május else
jén fölvette az akkor megalakul1' 
női pártsejtbe. E sejtbe tartozott 
ekkor Molnár Pétem é, Török P i
roska, Györe Istvánná és Takács 
Mária. A sejt üléseit leggyakrab
ban Löveiné, Székely Ilona lakásán 
tartották. Az összejövetelek alkal
mával Székely Ilona mindig is
mertette a politikai helyzetet, és a 
Kommunista Párt-felsőbbség által 
kiadott sajtótermékeket olvasta 
fel, vagy odaadta valamelyik 
párttagnak felolvasás végett. 1940 
novemberében Székely Ilona uta
sítására felvette a kapcsolatot 
Olajos Mihállyal és M arija Anđić- 
tyal. Ekkor tagja lesz az ifjú-kom
munista Helyi Bizottságnak, hol a 
gyárimunkás ifjúság szervezésével 
bízzák meg. Fiatal munkásnőkkel, 
szimpatizánsokkal épít ki kapcso
latot; ugyanakkor részt vesz az 
Ifjúkoimmunista Szövetség helyi 
szervezetének minden akciójában. 
Többek között röpiratok szórásá
ban, a május elsejei ünnepség 
megszervezésében, a Magyar Kul- 
túrszövetség alakuló gyűlésének 
megzavarásában, különösképpen 
nagy szervező-tevékenységet fe j
tett ki a szakszervezeti kultúre- 
gyesület és a Budućnost Ifjúsági 
Olvasókör közötti kapcsolatok ki
építésében.

1941 júniusában, a fasiszta 
megszállás után ismét Löveinével, 
Székely Ilonával veszi fel a kap
csolatot. Egy ideig ismét Székely 
Ilona sejtjében dolgozik, majd 
1941. július havában utasítást kap 
civilruhák és kötszer beszerzésére.

ru Sindikata, a uskoro posta je  ólán 
Partije. 1. maja 1940. godine prim- 
ljena je  u tada oformljenu partij
sku ćeliju žena. Ovoj ćeliji su ta
da pripadale: supruga Péter a Mol
nára, Piroska Török, supruga Ist- 
vána Györea i Mária Takács. Celij- 
ske sastanke su najčešće održavale 
u stanu Iloné Lövei Székely. Na 
sednicama je  Ilona Székely izlo- 
žila politiéku situaciju i čitala 
štampani m aterijal izdat od strane 
ruikovodstva Komunističke partije, 
ili je  dala nekome od članova da 
naglas pročita. Novembra 1940. 
godine, na direktivu Iloné Székely, 
stupila je  u kontakt sa Mihály em 
Olajosem i Mari jóm Anđić. Tada 
postaje clan Mesnog komiteta 
SK O J-a  gde jo j je  povereno or- 
ganizovanje fabricke omladine. Iz- 
građuje veze samladim radnicima, 
simpatizerima; istovremeno uéest- 
vuje u svim akcijama Mesne or
ganizacije SKO J-a, u rasturanju 
letaka, u organizovanju prvomaj- 
skih proslava, u ometanju osni- 
vačkog odbora Madarskog kultur- 
nog saveza, a naroéito je  razvila 
jaku organizacionu aktivnost u iz- 
građivanju veze između Sindikal- 
kog kultumog društva »Sloboda« 
i Omladinske čitaomice »Buduć- 
nost«.

Juna 1941. godine, nakon fa- 
šistiéke okupacije, opet je  došla u
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Júliusban több esetben kapott Szé
kely Ilonától frontjelentést, bulle
tint, melyeket kiolvasás után visz- 
szaadott, vagy maga elégetett. 
Ezeknek tartalmát ismerősei, 
szimpatizálói körében népszerűsi- 
tette. Ugyancsak Székely Ilona 
utasítására 1941 júliusában el
ment Miroslav Birclin lakására, 
hol újjászervezték az ifjúkommu
nista Helyi Bizottságot. E bizott
ságba Rekecki az ifjúkommunista 
vonalon a Vörös Segély összegyűj
tését vállalta el. Az elkövetkező 
helyi bizottsági üléseken párt-csa
tornán keresztül kapott frontje
lentéseket, felhívásokat ismertet
tek, amelyekből a bizottság tagjai 
betekintést szereztek a népfelsza
badító mozgalom szerbiai helyze
tébe. Ezen ülések egyikén Székely 
Ilona utasítást adott a Helyi Bizott
ság ifjú  tagjainak partizáncsapatok 
szervezésére. Ezek megszilárdítá
sára azonban a bekövetkezett le
tartóztatások miatt már nem ke
rült sor.

1941. október 5-én letartóztat
ták, és a Tunelba vitték. Kínvalla
tásnak, tortúráknak vetették alá. 
A rögtönítélő eljárás lefolytatása 
után, november 12-én Szabadká
ra, a törvényszéki fogdába vitték. 
Itt tartották előzetes letartóztatás
ban 1942. március 25-ig. Ekkor 
vizsgálati fogságba helyezték: két 
napra rá megtartották a zentai 
kommunista csoport főtárgyalását, 
amelyen Rekecki Erzsébetet kom
munista szervezkedés tárgyában 
bűnösnek mondták ki, és nyolcha
vi, havonként egy napon át böjt

kontakt sa Ilonom Székely. JecLno 
vreme ponovo radi u éeliji Iloné 
Székely: dobija direktivu za na- 
bavljanje odela i zavojnog mate- 
rijala, prima frontovske izveštaje, 
biltene, kője je  posle čitanja vra- 
tila ili sama spalila. Sadržine iz 
njih je  popularisala u krugu svo- 
jih  poznanika i simpatizera. Po di- 
rektivi, jula 1941. godine, ponovo 
se ukljucila u rád Mesnog komiteta 
SK O J-a. U ovom Komitetu je Re
kecki primila na sebe sakupljanje 
priloga za »Crvenu pomoć« na 1L- 
niji SK O J-a. Na sledeckn sednica- 
ma Mesnog komiteta su iznosili 
frontovske izveštaje, proglase do- 
bijene preko partijskih kanala, po- 

moéu kojih su clanovi Mesnog 
komiteta dobili pregled o stanju 
narodnooslobodilačkog pokreta u 
Srbiji. Na jednoj od ovih sednica 
je  Ilona Székely izdala direktivu 
clanovima Mesnog komiteta za or- 
ganizovanje partizanskih jedinica.

5. oktobra 1941. godine je  uhap- 
šena i sprovedena u Tunel. Tu je  
podvrgnuta saslušanjima, muče- 
njima i torturama. Nakon završe- 
nog procesa, 12. novembra 1941. 
godine je  sprovedena u Suboticu. 
Tamo je  držana u pritvoru do 25. 
marta 1942. godine. Nakon dva da
na je  održana glavna rasprava su- 
denja grupi senéanskih komunis- 
ta, na kojoj je  Erzsébet Rekecki
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tel, a böjti napokon kemény fek
vőhellyel súlyosbított börtönre 
ítélték. Börtönbüntetését Szabad
kán töltötte ki. Szabadlábra helye
zése után Zen tára jött, hol állandó 
rendőrségi felügyelet alatt állott. 
Munkahelyére, a textilgyárba nem 
vették vissza, így a felszabadulá
sig tengődött. Mindamellett részt 
vett a börtönbüntetésüket töltő 
kommunista elvtársaknak szerve
zett csomagok összeállításában és 
eljuttatásában.

A felszabadulás után azonnal 
tevékenyen bekapcsolódik a társa
dalom-politikai munkába.

Ma Üjvidéken él, aktív társa
dalmi-politikai munkás.

SINKOVITS János

Zentán született 1913. március 
2-án. Édesapja János, anyja 
Strumperger Franciska. Iparoscsa
ládból származik, iskoláit Zentán 
végezte. 1931-ben Zágrábba ment, 
miután Strumperger Istvánnál ko- 
művesmesterséget tanult. Itt kap
csolódott be a munkásmozgalomba
1931-ben. Több zágrábi szakszer
vezeti akcióban vesz részt, szabad 
idejét önképzéssel, szabadegyete
mi előadások hallgatásával tölti. 
1936-ban hathetes sztrájkban vesz 
részt, amely sikerrel zárul. Ollai 
Antallal, akivel Zágrábban együtt 
dolgozott, 1938-ban hazajöttek 
Zentára. Itthon azonnal bekapcso
lódott a szakszervezeti mozgalom-

nađena krivom u delu komunistič- 
kog delovanja i osuđena na osam 
meseci zatvora sa mesečno jednim 
posnim dánom i tvrdim ležajem. 
Kaznu je  izdržala u Subotici. Pos
le puštanja na slobodu vratila se 
u Sentu, gde je stajala pod stal- 
nom policijskom prismotrom. Na 
svoje radno mesto u fabrici teksti- 
]a nije primljena natrag, i tako je  
životarila do oslobodenja. I pored 
tóga je  učestvovala u prikuplja- 
nju i doturanju paketa drugovima 
na robiji.

Posle oslobodenja odmah se 
aktivno uključrila u društveno-po- 
litički rád.

Danas živi u Novom Sadu, ak
ti vna je  kao društveno-politički 
radnik.

Janoš ŠINKOVIĆ

János Sinkovits roden je  u Sen
ti 2. marta 1913. godine od oca 
Jánosa i máj ke Franciske Strum 
perger. Potiče iz zanatlijske poro- 
dice. Školu je  završio u Senti, a 
posle tóga je  izucio zidarski zanat 
kod Istvána Strumpergera. 1931. 
godine odlazi u Zagreb. Tamo se 
uključio u radnicki pokret. Ucest
vovao je  u veóim akcijama zagre- 
bačkog sindikata. Svoje slobodno 
vreme koristi za samoobrazovanje, 
sluša predavanja na slobodnom 
univerzitetu. 1936. godine učestvo- 
vao je  u šestonedeljnom štrajku, 
koji je  uspešno završen. 1938. go
dine sa Antalom Ollaiem, s kojim 
je  zajedno radio, vraéa se u Sentu.
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ba, és Sinkovi'ts rövidesen a kőmű
vesek szakcsoportjának titkára 
lett.

A Kommunista Pártba Nagya
bonyi Vince kapcsolta be 1939 
májusában. Összehozta Molnár 
Péterrel és Ősz Szabó Jánossal. 
Ezentúl Ősz Szabó lakásán sejtösz- 
szejöveteleket tartottak. Részt vett 
a Kommunista Párt Helyi Bizott
ságának alakuló ülésén Nagyabo
nyi Vincével, Molnár Péterrel, Ősz 
Szabó Jánossal, Székely Ilonával 
és Huszák Mihállyal együtt. 1939 
októberében behívták mint tarta
lékost, és ettől kezdve a Helyi B i
zottság ülésein nem vett részt. Mi
vel leszerelése után is a terepen 
tartózkodott — katonai fortifiká- 
dós objektumokat építettek — 
Zentára ritkán jött haza, s így a 
pártmunkából ki is kapcsolódott.

A felszabadulás után egyike a 
Petőfi Brigád helyi szervezőinek, 
a népfelszabaditó harcokban ma
ga is részt vett, majd 1945. decem
ber 24-én leszerelt, s azóta rövid 
megszakításokkal nem számolva, 
Zentán él.

SÓTI Oszkár

Kanizsán született 1921. au
gusztus 18-án. Édesapja János, kis
tisztviselő, édesanyja Kárpáti V il
ma, háztartásbeli. Oszkár Kani
zsán járt elemibe, majd polgári is-

Kod kuée se odmah uključio u sin- 
dikalni pokret, a uskoro je  postao 
sekretar podružnice zidarski rad
nika.

U Mesnu organizaciju Komu- 
nističke partije Jugoslavije primio 
ga je  Vince Nagyabonyi maja
1939. godine. Upoznao ga je  sa Pé
ter om Molnárom i Jánosem Ősz 
Szabóom. Od tada na stanu Ősz 
Szabó a održavaju éelijske sastanke. 
Prisustvovao je  na osnivaekoj sed- 
mici Mesnog komiteta Partije za- 
jedno sa Vinceom Nagyabonyiem, 
Péterom Molnárom, Jánosem Ősz 
Szabóom, Ilonom Székely i Mihá
ly em Huszákom. Oktobra 1939. go
dine je  pozvan u vojsku kao rezer- 
vista i zato više n ije prisustvovao 
na sednicama Mesnog komiteta. 
Pošto je  posle demobilizacije radio 
dalje na terenu — na izgradnji 
vojnih fortifikacionih objekata — 
retko je  dolazio u Sentu i tako se 
isključio iz partijskog rada. Posle 
oslobodenja jedan je  od mesnih 
organizatora Petőfi brigádé; u bor- 
barna je  i sam ucestvovao. Demo- 
bilisan je  24. decembra 1945. go
dine. Bio je  na raznim drustveno- 
-poltickim funkdjam a i sada je 
aktivni društveno-politički radnik. 
Sada živi u Senti.

Oskar SOTI

Oszkár Sóti rođen je u Kanjiži 
18. avgusta 1921. godine od oca 
Jánosa, sitnog öinovnika i m ajke 
Vilme Kárpáti, domadce. Oszkár 
je pohadao osnovnu školu, zatim

104



kólába is. Egy ideig Dél-Bánátban 
élt, majd 1937-ben Zentán keres
kedőszakmát tanult.

Zentán 1938-ban kezdett a 
szakszervezeti ifjúsági szekció 
összejöveteire eljárni, majd 1939- 
ben megismerkedett Olajos M i
hállyal, Györe Istvánnal, Szaba
dos Ferenccel, Gombos Bélával és 
másokkal. Kommunista szempont
ból leginkább Olajos foglalkozott 
vele, ki 1940. június 20. körül fel
szólította, hogy utazzék el a Frus
ka Gorába, a Testerán tartott tá
borozásra, mely voltaképpen ifjú- 
kommunista politikai tanfolyam 
volt. Itt megismerkedett többek 
között Proka Sredojev kikindai ií- 
júkommunistával is.

Zentára 1940. augusztus 16-án 
tért vissza; röviddel ezután Proka 
Sredojev közben jöttével megala
kult az első ifjúkommunista aktí
va, melynek Olajos volt a titkára, 
M arija Andié és Sóti pedig a tag
jai. Ez a sejt sokoldalú szervező-és 
eszme^politikai munkát fe jtett ki; 
rövid idő alatt jelentős taglétszá
mú szervezetet hozott létre. A sejt 
tagjai a munkásotthonban, a Bu- 
ducnost Ifjúsági Olvasókörben te
vékenykedtek; Sóti főképp faliú j
ságok készítésén és az ott közölt 
híranyag frissítésén, időszerűsíté- 
sén foglalatoskodott.

1941 március-áprilisában több 
antifasiszta megmozdulásban vett 
részt; röpiratszerkesztésben, go
lyó- és fegyver-szerzésben,szóbeli 
antifasiszta agitációs akcióban. 
Olajos internálása után a Huszák

građansku školu u Kanjiži. Jedno 
vrerne je  živeo u južnom Banatu, 
zatim je  učio trgovački zanat u 
Senti.

Poéeo je  da ide na sastanke 
omladinske sektíije sindikata u 
Senti 1938. godine, a 1939. upoznao 
se sa Mihályem Olajosem Istvánom 
Györeom, Ferencom Szabadoséin, 
Belom Gömbösem i drugima. U 
komunistickom podizanju najviše 
se bavio s njim Olajos, koji ga je  
oko 20. juna 1940. godine pozvao 
da putuje na logorovanje kője je  
održano u Fru&koj Gori na Testeri. 
To je  ustvari bio politröki kurs 
SK O J-a. Tamo se upoznao izmedu 
ostalih i sa Prokom Sredojevim, 
mladim komunistom iz Kikinde. 
Vratio se u Sentu 16. avgusta 1940. 
godine i uskoro zatim je  posredo- 
vanjem Proke Sredojevog formi- 
ran prvi aktiv SK O J-a, čiji je  se- 
kretar bio Olajos, a članovi: Mari
ja  Andié i Sóti. Óva éelija je  raz- 
vila mnogostrani organizáción! i 
idejno-politicki rád; za kratko vre- 
me je  stvo-rila organizaciju od 
mnogo članova. Clanovi éelije su 
radili u Radniékom domu, u omla- 
dinskoj öitaonioi »Budućnost«. Só
ti se narocito bavio sa priprem- 
ljanjem  zidnih novina i osvežava- 
njem i aktualizacijom vesti kője 
su tamo objavljivane.

Marta i apriila 1941. godine je  
ucestvovao u više antifašističkih 
pokreta: u rasturanju letaka, na- 
bavljanju oružja i  municije, akci- 
jam a antifasistieke agitacije usme- 
nim iputem. Nakon intemálranja
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Mihály irányításával megtartott 
népkerti értekezleten kap utasí
tást újbóli szervező munkára. E 
munkában 1941 augusztusáig vett 
részt, akkor Szabadkára ment ál
lásba, és a kapcsolatai a zentai 
szervezet felé 1942 őszéig megsza
kadtak. 1942 szeptemberében Pas- 
terko szabadkai elvtárs közbejöt
tével ismét Zentán tevékenykedik 
az ifjúkommunista helyi szervezet 
felújításán. E munkában Tarap- 
csik Sándorral, Újházi Vincével és 
Horthi Istvánnal épített ki közvet
len kapcsolatot.

1943 nyarán letartóztatták és 
kihallgatták, de rövidesen szabad
lábra helyezték, és behívták a 
hadseregbe. Innen 1945 áprilisá
ban sikerült megszöknie, és ez év 
május 9-ón visszajutnia Zentára.

Ma aktív társadalom-politikai 
munkás, Becsén él, a Becsei Ű j- 
ság szerkesztője.

SÖREGI Antal

Zentán született 1903. május 
23-án földmunkás családból. Atyja 
Antal, anyja Torma Rozália. Négy 
elemi után napszámba, kubikos
munkára járt.

A szakszervezeti mozgalomba
1922-ben kapcsolódott be; idősebb 
munkástársa, Barna János kap
csolta be. Itt kapcsolatba került 
Takács Istvánnal, Isa Neáiétyel, 
Novák Alberttel, Molnár Józseffel, 
s részt vett a szervezett földmun
kásság társadalmi megmozdulásai
ban a monarcho-fasiszta diktatúra 
bevezetéséig.

Olajosa na dogovoru u Narodnoj 
bašti pod rukovodstvom Mihálya 
Huszáka, dobija direktivu za reor- 
ganizacioni rád. U tóm radu je 
ucestvovao do avgusta 1941. godi
ne. Tada se zaposlio u Subotici, a 
veze sa sencanskom organizacijom 
su prekinute do jeseni 1942. go
dine. Septembra 1942. godine, pos- 
redovanjem druga Pasterkoa, opet 
radi u Senti na reorganizovanj u 
Mesne organizacije SK O J-a. U 
ovorn radu je  uspostavio neposred- 
nu vezu sa Sándorom Tarap- 
csikom, Venceom Ujháziem i Ist
vánom Horthiem.

Leta 1943. godine je  uhapšen, 
ali je  uskoro pušten na slobodu i 
pozvan u vojsku. íz vojske je  ap
rila 1945. godine uspeo da pobeg- 
ne i 9. maja iste godine se vratio 
u Sentu. Danas je  aktivan društ- 
veno-politički raduik, živi u Be- 
čeju, urednik je  Beőejskih novina.

Antal SEREGI

Antal Sőregi rođen je  u Senti 
23. m aja 1903. godine. íz seoske 
je  proleterske porodice. Otac mu se 
zvao Antal, a mati Rozália Torma. 
Zavrsio je  četiri razreda osnovne 
ákole, pa se zaposlio kao nadniéar 
i kubikaš.

1922. godine ukljuöio se u sin- 
dikalni pokret preko starijeg dru
ga sa radnog mesta, Jánosa Barne. 
Tamo se povezao sa Istvánom Ta
kácsom, Isom Nešićem, Albertom 
Novákom i Józsefom Molnárom. 
Uéestvovao je  u svim akcijama or- 
ganizovanih poljoprivrednih rad-
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A harmincas években ismét az 
újjászervezett földmunkás szak- 
szervezeti csoport tagja. 1939-ben 
Takács felszólította, hogy lépjen 
be a szervezkedő Kommunista 
Pártba. Ekkor eljárt Takács laká
sára, hol sejtüléseket tartottak, s 
hol 1939/40. folyamán több alka
lommal megjelentek rajta kívül: 
Ősz Szabó János, Kalmár Mihály, 
Bicskei Tamás, Jovák Miklós és 
Sós Sándor. Néhány összejövetelt 
r>őreginél is tartottak.

1941 telén arról értesülve, 
hogy kellő konspiráció hiján 
Szabadkán többen lebuktak, Só
regi a szervezkedésből kikapcsoló
dott.

Ma Zentán él, nyudijas.

SPIRÓ Mátyás

Zentán született 1915. február
11-én; atyja Dezső, anyja Vígh 
Margit. Polgári származású egye
temista, ügyvédnek készült.

A kommunista mozgalomba 
1941 nyarán dr. Gerő István szer
vezte be. Spirót bevonta abba a 
főképp szerb ajkú ifjakból alakult 
pártsejtbe, amellyel Gerő maga 
foglalkozott. A szabadkai pártfel- 
sőbbségtől kapott pártutasításra 
Gerő rohamcsapat szervezésével, 
ruhák és kötszerek gyűjtésével 
bízta meg Spirót. Spiró a roham- 
csapatba beszervezte Löwi K á
roly és Löwi Dénes egyetemistá-

nika do uvođenja monarho-fašis- 
ticke diktature.

Tridesetih godina nalazi se opet 
u obnovljenoj Podružnici poljo- 
privrednih radnika. Na poziv Ta
kácsa 1939. godine prilazi komu- 
nistickoj óeliji koja se formirala 
oko Takácsa. Redovno je  poseéivao 
ćelijske sastanke održane u stanu 
Takácsa. Na ovim sastancima to
kom 1939/40. godine prisustvovali 
su jós: János Ősz Szabó, Mihály 
Kalmár, Tamás Bicskei, Miklós 
Jovák i Sándor Sós. Nekoliko sas- 
tanaka održano je  i kod Sőregia.

Zime 1941. godine saznaii su za 
hapšenje drugova u Subotici zbog 
nedovoljne konspiracije prilikom 
prenosa letaka. Tada je  Sőregi na- 
pustio organizaciju.

Danas živi u Senti kao penzi- 
oner.

Maćaš ŠPIRO

Mátyás Spiró roden je  u Senti 
11. február a 1915. godine od oca 
Dezsőa i majke Margité Vigh. Po- 
tiče iz građanske porodice. Stu- 
dirao je  prava. U komunisticki po
kret ga je  ukljucio István dr. Gerő 
leta 1941. godine. Uveo ga je  u 
partijsku éeliju formiranu pretež- 
no od snpskih omladinaca. Na di- 
rektivu dobijenu od subotičkog 
partijskog rukovodstva Gerő mu 
je poverio organizovanje udame 
grupe, sakupljanje odela i zavoj- 
nog materijala. Spiró je  u udarnu 
grupu ukljucio Károlya Löweia i
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kát, valamint Bienenféld Aladár 
kárpitos-segédet.

1941. október elsején letartóz
tatják, a Tunelba viszik, és kínval
latásnak vetik alá. ö theti tortúra 
után rögtönítélő bíróság elé állít
ják. A bíróság halálra ítéli, és az 
ítéletet november 11-én végrehajt
ják.

SZABADOS Ferenc

Zentán született 1921. október 
13-án; apja Lajos, anyja Kálmán 
Margit. Munkáscsaládból szárma
zik, korán dolgoznia kellett. A 
munkásmozgalommal 1937-ben is
merkedett meg. Akkor kapcsolat
ba került Sóti Oszkárral, ki vele 
egykorú volt, s kivel 1938-ban a 
szakszervezet ifjúsági szekcióinak 
összejöveteleire kezdtek járni. Itt 
több elvtárssal került kapcsolatba, 
kik közül leginkább Györe István 
foglalkozott vele. 1940— 1941-ben 
Belgrádbam dolgozott. Mivel több
ször hazautazott, gyakran bizal
mas feladatokat is kapott. így 
például 1940-ben a szabadkai elv
társak általa küldtek röpiratokat 
Belgrádba Mészáros Károlynak.

A Jugoszláv Kommunista Párt
ba Györe István vette fel 1940- 
ben. Györe elhívta Nagyabonyi 
Vince lakására, ahol Nagyabonyi 
közölte velük, hogy ő a se jt titká
ra. Nagyabonyi irányításával rend
szeresen részt vett a sejtmiunká- 
ban mindaddig, míg munkája Béig' 
rádba nem szólította. Belgrádban 
nem volt a pártba bekapcsolva; 
kapcsolatait a zentai szervezettel

Dénes a Lőweia, situdente, kao i 
Aladár a Bienenfelda.

1. oktobra 1941. godine je  
uhapáen i sproveden u Tunel, gde 
je  podvrgnut saslušanju i muče- 
nju. Nakon pet nedelja torture iz- 
veden je  pred preki sud. Osuđen 
je  na smrt vešanjem, a ta kazna 
je  11. novembra i izvršena.

Ferenc SABADOŠ

Ferenc Szabados roden je  u 
Senti 13. oktobra 1921. godine od 
oca Lajosa i m ajke Margité K ál
mán. Potiče iz radniöke porodice. 
U radnički pokret se ukljuöuje
1937. godine. U rád ga je  ukljucio 
Oszkár Sóti, njegov vršnjak. Rá
dió je  u omladinskoj sekciji Sin- 
dikata. 1940— 1941. godine zapo
slen je  u Beogradu. Ostaje pove- 
zan sa pokretom u Senti, često izvr- 
šava poverljive zadatke. Na pri
mer, drugovi iz Subotice preko 
njega saljai letke Károlyu Meszá- 
rosu u Beograd.

Član K P J postao je  1940. godi
ne. Do odlaska u Beograd redovno 
ucestvuje u radu ćelije Vincea 
Nagyabonyia. Po povratku u Sen- 
tu, apr.ila 1941. godine, ponovo se 
uključuje u rád. Oktobra 1941. 

godine n ije  hapšen. Spaslila ga je  
dobra konspiracija drugova. Pod 
uticajem fašistickog tér óra, jedno 
vreme se povukao iz rada. Ali u
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akkor vette fel ismét, amikor 1941 
áprilisában hazajött Zentára. Gyö
re konspirációja révén 1941 októ
berében nem tartóztatták le. A ha
talmas fasiszta terror miatt egy 
ideig visszavonult; 1942 nyarán 
kezdett Csíkmákkal és Keceli Mé
száros Bélával együtt antifasiszta 
propagandatevékenységet végezni. 
Ez év telén be kellett vonulnia. A 
katonaságnál is sikerült antifasisz
ta csoportot szerveznie. 1943 
nyárutóján egységében letartóz
tatták, lezárták, majd az újvidéki 
Armijába vitték. Itt öt hónapot 
töltött előzetes letartóztatásban. 
Az 1944 februárjában megtartott 
főtárgyaláson, nem lévén ellene 
bizonyiték, fölmentették.

A felszabadulás után azonnal 
bekapcsolódott a (politikai életbe; 
1945-től az ifjúkommunista szer
vezet titkára. Ma Horgoson él.

SZÁRAZ Ferenc

Zentán született 1903. június 
17-én. Édesapja Ferenc, anyja K o
pasz Rozália. Szegény, héttagú 
család negyedik gyermeke. Iskolá
it Zentán végzi, majd 1919-ben 
Szinkó István papucsoshoz kerül 
inasnak. Felszabadulás után 1921- 
ben Szegedre ment, ott bekapcso
lódott a szakszervezeti mozgalom
ba. Részt vett a cipőgyári sztrájk
ban, ezért elbocsátották. 1922-ben 
hazakerült Zentára, és bekapcso
lódik az itt induló szakszervezeti 
mozgalomba. Egyike a bőrmunkás 
szakszervezet alapítóinak 1924-

taku let a 1942. godine uspostavlja 
kontakt sa Bélom Keceli Mészá
roséra i Csikmákom i uspešno 
sprovodi antifašističku propagan- 
du protiv okupatora. Na kraju is
ié godine ga mobilišu, ali i u voj- 
soi produžuje rád i tamo formira 
antifašističku grupu. Krajem  1943. 
godine hapse ga u jedimci, spro- 
vode ga u »Armiju« u Növi Sad. 
Tu je  bio u istražnom zatvoru 5 
meseci, a u februaru 1944. godine 
izveden je  pred sud i u nedostat- 
ku dokaza oslobođen je  optužbe.

Po oslobodenju uključuje se u 
politiicki život, a 1945. godine je 
postao sekretar Sreskog komiteta 
SK O J u Senti.

Sada živi u Horgoáu.

Ferenc SARAZ

Ferenc Száraz roden je  u Senti 
17. juna 1903. godine. Od oca je 
Ferenca i máj ke Rozálie Kopasz. 
Cetvrto je  od petono dece sed- 
močlane siromašne porodice. Svoje 
školovanje je zavrsio u Senti, za
tim 1919. godine izučava zanat kod 
papuöara Istvána Szinkóa. Kao 
kalfa 1921. godine odlazá u Sege- 
din, gde se ukljucio u sindikalni 
pokret. Ucestvovao je  u štrajku 
u fabrici cipela, zato su ga otpusti-
li. 1922. godine vratio se u Sentu 
i pristupio je  sindikalnom pokretu. 
Jedan je  od osnivaóa Sindikalne
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ben. A szakszervezetben hosszú 
időn át jegyzőkönyvvezető, majd 
később a Szakmaközi Tanács 
jegyzőkönyvvezetője. Részt vett az 
1924. évi cipószsztrájkban, s ezért a 
mesterek bojkottálták. Hónapokon 
át munka nélkül tengődött, majd 
1925-ben katonai szolgálatát töl
tötte le. A következő évben Be
csén, majd Belgrádban próbált 
munkát szerezni. Ez azonban 
csak ideig-óráig sikerült. így min
den munkával megpróbálkozott, 
amire csak alkalma nyílt. Többek 
között kubikolt, vasútépítésnél és 
napszámoskodott. 1928-ban ipart 
váltott, s a fokozódó rendőri terror 
idején a mozgalomtól eltávolodott, 
és a pártmunkába többé nem kap
csolódott be.

A háború után a Szocialista 
Szövetségben tevékenykedett.

SZÉKELY Ilona

Csókán született 1915. július
9-én. Szegény munkáscsalád gyer
meke. Amint elemi iskoláit Csó
kán elvégezte, tűzőlányként Zen- 
tára került. Kitanulta a felsőrész
készítő ipart, és 1932-ben felszaba
dult. További életútjára döntő ki
hatással volt az a tény, hogy há
zasságra lépett Lövei Mihállyal, 
aki már a huszas évek közepén 
szervezett ifjúkommunista volt, 
illetve a huszas évek végén a helyi 
pártszervezet titkára. Lövein ke
resztül Ilona megismerte a szoci-

podružnice kožarskih radnika 
koja je  oformljeina 1924. godine. U 
sindikatu je  godinama bio zapisni- 
car, a zatim zapisniéar Sindikal- 
nog veéa. Ucestvovao je  i u štra j- 
ku kožarskih radnika 1924. godine 
i zbog tóga su ga majstori bojko- 
tovali. Mesecima je  životario ne- 
zaposlen, a 1925. godine ođslužio 
je  svoj vojni rok. Iduće godine po- 
kušao je  da se zaposli u Beöeju, 
zatim u Beogradu. Tamo je  bio 
kratko vreme zaposlen, i morao je 
prihvatiti svaki posao, do koga je 
samo mogao doói. Bio je  kubikaš, 
radio je  na izgradnji pruge, pa i 
kao nadnicar. 1928. godine je  iz- 
vadio obrtnu dozvolu, te se za vre
me rastućeg policijskog terora 
udaljio od pokreta i nije se više 
ukljucio u partijski rád.

Posle oslobođenja radio je  u 
Socijalističkog savezu. Danas živi 
u Senti.

Ilona S E K E L J

Ilona Székely rođema je  u Co
ki 9. jula 1915. godine. Potice iz 
siromašne radničke porodice. Pos
le završene osnovne skole u Coki, 
zaposlila se kao obucanska radnica 
u Senti. Izučila je  herihterski za
nat 1932. godine. Na dalji n jen ži- 
votnii pút je  snažno uticalo skla- 
panje braka sa Mihály em Lövei- 
em, koji je  veó sredinom dvade- 
setih godina bio organizovani sko- 
jevac, odnosno krajem  dvadesetih 
godina sekretar Mesne partijske 
organizacije. Ilona je  preko svoga
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alista eszméket, a munkásmozga
lom célkitűzéseit és az osztályharc 
módszereit. A tevékeny szervező 
munkába 1934-ben kapcsolódott 
be. Szakszervezeti vonalon építet
te ki kapcsolatait a bőrmunkások 
körében, és részt vett a műhelyek
ben szervezett strájkok lebonyo
lításában. 1935-ben bekerült a he
lyi Szakszervezeti Tanácsba. Párt- 
határozat alapján a bőrösöktől a 
textelesekhez megy át: mint szö
vőnő munkába áll a „Zeiger”, va
lamivel később pedig a „Palkó” 
üzemben. Itt is részt vesz a maga
sabb bérért folytatott sztrájk meg
szervezésében, amely ugyan sike
resen ért véget, de Ilonát a sztrájk 
után elbocsátották. 1937-ben meg
ismerkedik a szabadkai pártmun
kásokkal — közöttük Lazar Nešić- 
tyel, és tevékenyen bekapcsolódik 
a helyi pártakciókba. így irányítá
sával a fiatal nők is bekapcsolód
nak a pártanyagok és a haladó saj
tótermékek — a Híd — terjeszté
sébe. A legális sajtótermékekben 
gyakran illegális nyomtatványo
kat is elhelyeznek Ilona kezdemé
nyezésére. Részt vesz a május el
sejei ünnepségek szervezésében is; 
valamint a szakszervezet női ak
tiváj ának létrehozásában.

1939 májusában a helyi párt- 
bizottság tagja lesz. Részt vesz a 
pártbizottság által szervezett ősz- 
szes politikai megmozdulásokban: 
a jobboldali politikai csoportosu
lások gyűléseinek megzavarásában 
és felbomlasztásában, a Cvetkovié- 
Maček kormány elleni röpcédula- 
akcióban, majd a március 27-i zen-

muža upoznala ideje socijalizma, 
ciljeve radnickog pokreta i meto- 
de klasne bőrbe. U aktivni orga
nizációm rád ukljucila se 1934. go
dine. Uspostavila je  svoje veze na 
sindikalnom polju u krugu kožar- 
skih radnika i ucestvovala u or- 
ganizovanju štrajkova u radioni- 
cama. 1935. godine uála je u  Mesno 
sindikalno veée. Po direktivi Par
tije — Lazara Nešića iz Subotice 
— od kožara pređe tekstilnim rad- 
nicima; kao tkalja se zaposli u 
Zeigerovoj, kasnije u Palkovoj 
fabrici. I tamo je ucestvovala u or- 
ganizovanju štrajka za povišicu 
plate. Štra jk  je  uspeo, ali je  ona 
posle tóga bila otpuštena. 1937. go
dine se upoznala sa partijskim 
radnicima iz Subotice, pa se aktiv- 
no ukljucila u akcije Mesne par- 
tijske organizacije koja se nalazila 
u procesu formiranja. Pod njenim 
rukovodstvom i mlade žene učest- 
vuju u širenju partijskog materi- 
jala i napredne štampe kao što je 
»HID«. Na inicijativu Iloné u le- 
galna izdanja često stavljaju ile- 
galne tiskanice, letke. Ucestvuje 
i u pripremanju prvomajskih pros- 
lava, kao i u formiranju ženskog 
aktiva sindikata.

Maja 1939. godine postala je  
član Mesnog komiteta. Ucest
vovala je  u svim političkim pok- 
retima organizovanim od Komite
ta: u ometanju i rasformiranju sa- 
stanaka desnicarskih političkih 
grupacija, u akcijá rasturanja ie- 
taka protiv vlade Cvetkovié-Ma- 
cek, zatim u senéanskoj demonst- 
raoiji 27. marta 1941. godine. Nje-
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tai tüntetésben, 1941-ben. 1941 
nyarán szervező tevékenysége és 
aiktivitása fokozódik: átveszi a Vö
rös Segély gyűjtését, összekötője 
az ifjúkommunista Helyi Bizott
ságnak a felnőtt Helyi Bizottság 
felé, adatgyűjtést szervez a fasisz
ta katonaságról, részt vesz a ruha- 
és kötszergyűjtésben, az elsőse
gélynyújtási tanfolyam megszer
vezésében stb. 1941 augusztusá
ban az ifjúkommunista Helyi B i
zottságban a Lenin-levél alapján 
kiadta a forradalmi utasítást a 
rohamcsapatok szervezésére. Ek
kor már a fasiszta hatóságok ki
hirdették a rögtönbíráskodást, 
melynek értelmében minden ilyen 
cselekmény halálbüntetés alá 
esett. Ezért amikor a helyi párt
szervezetnek tudomására jutott, 
hogy Szabadkán a szabotázs-akció 
után többeket letartóztattak, vala
mint hogy Zomborban elfogták 
Kiss Ernőt, a helyi pártbizottság 
úgy határozott, hogy Ilona hagyja 
el Zentát, és vonuljon állegálitás- 
ba. Ekkor Pestre megy, de mivel a 
letartóztatások megálltak Bácská
ban, rövidesen visszatért Zentára. 
Itt értesült Bakos Kálmán adai 
párttitkár lebukásáról, s október 
elsején — ugyanezen napon tar
tóztatták le ősz Szabót, Molnár 
Pétert és Nagyabonylt — ismét Bu
dapestre szökött. Ott fogták el ok
tóber 7-én az ügynökök, és haza
hozták Zentára, a Tunelba. ötheti 
kihallgatás, kínzás és verés után 
1941. november 7-én rögtönítélő 
bíróság elé állították, s az halálra 
ítélte. A vezérkari főnök megke-

na aktivnost i organizacdona delat- 
nost u toku leta 1941. godine jaéa: 
preuzima sakupljanje Crvene po
rnóéi, radi na održavanju veza iz- 
medu Mesnog komiteta SK O J-a i 
odraslih, organizuje sakupljanje 
podataka o fasistiakoj vojsci, ucest- 
vuje u sakupljanju odela i zavoj- 
nog m aterijala, u organizovanju 
kursa prve pomoéd itd. Avgusta 
1941. godine u Mesnom komiteta 
SK O J-a, na osnovu »Lenjinovog 
pisma«, izdaje revoluciionamu di- 
rektivu za formáranje udamih 
grupa. Tada je  véé od strane fa- 
šističke vlasti bio proglašen preki 
9ud, u smiislu cega se svaka takva 
delatnost kažnjava smréu. Zato, 
kada je  Mesna partijiska organiza- 
oija saznala da je  nakon sabotažne 
akcije u Subotici izvršena provala, 
i da je  u Sombora uhapšen Ernő 
Kiss, rešio je  da Ilona kao kom- 
promitovana napusti Sentu i da se 
povlaci u ilegalnost. Tada ilegal- 
no íputuje u Pestu, alá pošto su 
hapšenja u Baékoj uskoro presta- 
la, epet se vratila u Sentu. Tu je 
doznala o hapšenju Kálmána B a
kosa, partijskog sekretara iz Ade, 
a 1. oktobra (istoga dana su uhap- 
šeni Ősz Szabó, Péter Molnár i 
Nagyabonyi) ponovo je  pobegla u 
Budimpeštu. Tamo su je  agenti 
pronasl'i 7. oktobra i vratili kuéi u 
Sentu. Preneli su je  u Tunel. Pos
le pet nedelja sa9lusanja i muce- 
nja 7. novembra 1941. godine iz- 
vedena je  pred leteéi sud séf a Ge- 
neralštaba mađarske kraljevske 
domobranske vojiske i osuđena je  
na smrt. Načelnik generalštaba jo j
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gyelmezett életének, s büntetését 
15 évi súlyos fegyházra változtat
ta át. Miután elvtársai kivégzését 
végig kellett szenvednie, novem
ber 12-én a budapesti Konti-utcai 
fegyházba került, majd onnan Má- 
rianosztrára, a női politikai bör
tönbe. Innen 1944-ben németorszá
gi gyűjtőtáborokba, végül Span- 
dauba vitték. 1945. áprilisában 
egy német egység Hamburg felé 
hurcolta több fogolytársával 
együtt. Ezektől sikerült egy cso
portban megszökniük és eljutniuk 
a szovjet csapatokig.

1945 májusában ért haza Zen
tára, és felépülése után bekapcso
lódott a tömegszervezetek, vala
mint a Kommunista Szövetség 
munkájába.

PÁNCÉLNÉ, SZIVÁK 
Erzsébet

Zentán született 1918-ban. 
Munkáscsaládból származott, és 
még fiatalon a harisnyagyárba ke
rült. Itt bekapcsolódott a bérmoz
galmakba, majd 1938-ban belépett 
a szakszervezetbe, tagja volt a női 
szakosztálynak. 1940 őszén Mol- 
nárné, Kalmár Mária fölvette a 
helyi pártszervezetbe. A sejtülése
ket kezdetben Molnár Mária laká
sán tartották, később Nagyabonyi- 
éknál és Szivákéknál. A sejtben 
főként elméleti oktatásban része-

je  pretvorio smrtinu kaznu u kaz- 
nu od 15 godine teške robije. Pošto 
su je  primorali da prisustvuje po- 
gubljenju svojih drugova, 12. no- 
vembra su je  preneli u budimpeš- 
tansku kaznionu, u ulici Konti, a 
odatle u žensku kaznionu u Mari- 
anostru. 1944. godine nemačka 
vojska ju  je, pri povlacenju izM a- 
rijenostre, prenela u nemačke 
koncéntracione logore; tako je  Ilo
na došla na kraju u Špandau. Ap- 
rila 1945. godine jedna nemačka 
jedinica u povlacenju sa ostalim 
zarobljenicima terala je  i nju bosu 
i neodevenu prema Hamburgu. 
Tada je  uspela da pobegne sa jed- 
nom grupom ljudi i ubrzo zatám 
stigla do sovjetskih jedinica.

Stigla je  u Sentu maja 1945. 
godine i posle dužeg oporavljenja 
uključila se u rád masovnih orga- 
nizacija i Komunističke partije 
Jugoslavije.

Eržebet PÁNCÉL, 
rođena SIVAK

Erzsébet Páncél rodena je  u 
Senti 1918. godine. Potice iz rad- 
ničke porodice i rano počinje da 
radi u fabrioi earapa. U njoj se 
uključila u pokrete za povišenje 
plate, a 1938. godine stupila je  u 
sindikat, bila je  član ženske sek
cije. Jeseni 1940. godine ju je  M á
ria Molnár, rodena Kalmár, primi- 
la u Mesnu partijsku organizaciju. 
Ćelijski sastanci su u početku odr- 
žavani u stanu Márie Molnár, ka- 
snije kod Nagyabonyia i Sziváka. 
U óeliji je  uglavnom dobila teo-
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sült, 1941 folyamán front jelenté
seket és bulletineket olvasott fel 
Molnár Mária. Annak anyagát 
megtárgyalták, és a munkások- 
munkásnők körében népszerűsítet
ték.

A zentai kommunista per ide
jén elvtársnői konspirációja követ
keztében nem volt letartóztatva, 
így amikor azok börtönbe kerül
tek, Szivák segélygyűjtéssel, cso
magkészítéssel, levelezéssel igye
kezett enyhíteni helyzetüket.

Zenta felszabadulása után Szi
vák a VI. kerület első antifasiszta 
Női Frontjának titkára, majd a 
városi Antifasiszta Női Front tit
kára volt. Ma Zentán él.

Aleksandar STOJKOV

Aleksandar Stojkov rođen je  u 
Sanadu 29. oktobra 1900. godine. 
Potice iz siromašne nadničarske 
porodice. Otac mu je  Bogdán, a 
máj ka Sofija Jančić. Osnovnu ško- 
lu pohađao je u Senti. U svojoj 
trinaestoj godini véé je bio uéenik 
u privredi: izueio je obuéarski za
nat. Kao kalfa 1918. godine odlazi 
u Budimpestu tražeći posao. Tamo 
se učlanio u Socijaldemokratsku 
stranku i kao organizovani rad- 
nik učestvovao je  u demonstraci- 
jama, štrajkovima i na zborovima 
kője je pri kraju rata ta stranka 

organizovala. Krajem  decembra 
1918. godine vratio se u Sentu i 
zaposTio. Tada se nije povezao sa

retsko obrazovanje. Tokom 1941. 
godine je  Mária Molnár citál a 
frontovske izveštaje i biltene. Raz- 
matrane su sadržine istih, i popu- 
larizovane u kr-ugu radnika i rad- 
nica.

Za vreme senéanskog komunis- 
tiökog procesa, zahvaljujuéi kon- 
spiraciji svojih drugarica, nije bi
la uhapšena, a kada su one bile na 
robiji, Szivák je  sakupljanjem po- 
moci. pripremanjem paketa i do- 
pisivanjem pokušala da ublaži n ji- 
hov položaj.

Posle oslobodenja Sente, ona je 
prva sekretarica organizacije AFŽ 
VI kvarta, zatim je sekretarica 
gradske organizacije AF2. Danas 
živi u Senti.

Szanádon született 1900. októ
ber 29-én szegény napszámos csa
ládból. Apja Bogdán, anyja Sofija. 
Az elemi iskolát Zentán végezte. 
Tizenhárom éves korában már 
ipari tanuló volt: cipészszakmát ta
nult. Segédként 1918-ban Buda
pestre utazik munkát keresve. Itt 
tagja lesz a Szociáldemokrata 
Pártnak, és szervezett munkásként 
részt vesz a tüntetésekben, sztráj
kokban és gyűléseken, melyeket a 
párt a háború vege felé szervez. 
1918 decemberének végén vissza
tér Zentára, és munkát vállal. Ek
kor nem lépett kapcsolatba a bőr
munkások szakszervezeti csoport
jával, mivel ez a szociál-patrióták 
vezetése alatt állt. Később Üj vi
dékre megy, ahol egy eredményes
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sindikalnom grupom kožarsikih 
radnika, jer su isti iu Senti bili pod 
rukovodstvom socijalpatriota. Ka- 
snije odlazi u Növi Sad, gde je  po
sle uspelog štrajka izgubio radno 
mesto i tada odlazi íu  Beograd. Ta
mo se opet povezuje sa podružni- 
com kožarskih radnika i učestvu- 
je  u sindikalnim akcijama. 1922. 
godine vraéa se u Sentu i povezu
je  se sa mlađirn radnicima ko- 
žarske struke i sa starijim  leviča- 
rima iz socij aldemokratskog pok- 
reta. Ucestvuje u organizovanju 
legalne Podružnice kožarskih rad
nika u proleée 1924. godine. Naje- 
sen, i-ste godine, Lövei ga je  pozvao 
kod Jánosa Bőviza da prisustvuje 
na osnivačkom sastanku komunis- 
tičke éelije. Na sastanku je  bio 
prisutan i János Domány. Stojkov 
je  od tada ucestvovao u svim ak
cijama partije i organizovanog 
radnistva u Senti, počev od poli- 
tickih, tarifnih, kulturnih, pa sve 
do sportskih manifestacija.

Posle diktature kralja Alek- 
sandra, 1933. godine, bio je  inici- 
jator ponovne organizacije Mesne 
podružnice kožarskih radnika. Za- 
jedno sa Ferenoom Novoszelom, 
neposredno, učestvovao je  u obnav- 
Ijanju mesne organizacije uinutar 
U R SSJ-a, u kojoj je  do zabrane 
sindikata imao razne funkcije.

Marta 1944. godine ušao je  na 
inioijativu Isidora Nešića u ilegal- 
ni Narodnoosloibodila&ki odbor. 
Nakon oslobođenja primljen je  u 
K P J i  drugi pút, i do damas je  ak
ti vni drustveno-politiöki radnik.

sztrájk után elveszti állását, s ek
kor Belgrádba utazik. Itt ú jra ösz- 
szeköttetésbe lép a bőrmunkások 
szakszervezeti csoportjával, és 
részt vesz különböző szakszerveze
ti akciókban.

Zentára 1922-ben tért vissza, és 
itt kapcsolatot teremt a fiatalabb 
bőripari dolgozókkal és a szociál
demokrata mozgalom idősebb, bal
oldali tagjaival. 1924 tavaszán 
részt vesz a bőrmunkások legális 
szakszervezeti csoportjának meg
alakításában. Ugyanez év őszén 
Lövei meghivta Bőviz Jánoshoz, 
hogy vegyen részt a kommunista 
sejt alakuló gyűlésén. Ezen össze
jövetelen Domány János is részt 
vett. Stojkov ettől kezdve részt 
vett a párt és a szervezett mun
kásság minden akciójában Zentán, 
a politikai, bér- és kulturális meg
mozdulásoktól kezdve a sportren
dezvényekig. Habár pártkapcsola
tai Lövei letartóztatása u tá n ,1932- 
ben megszakadtak, Sándor király 
diktatúrája után, 1933-ban a bőr
munkások helyi szakszervezeti 
csoportja újjászervezésének kez
deményezője volt. Novoszel Fe
renccel együtt közvetlenül részt 
vett az Egyesült Szakszervezetek 
helyi csoportjának felújításában, 
melyben a szakszervezetek betil
tásáig — 1940 decemberéig — kü
lönféle tisztségeket töltött be.

1944 márciusában Isa Nešić 
beszervezi az illegális Népíelsza- 
baditó Bizottságba. A felszabadu
lás után ismét belép a Kommunis
ta Pártba, és mindmáig tevékeny 
társadalmi munkás.
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SZÜGYI Erzsébet Eržebet SIĐ I

Nagyon szegény munkáscsalád
ból származik, a huszas évek ele
ién született.

Fiatal munkásnőként a haris
nyagyárban dolgozott a harmincas 
évek második felében. Itt kapcso
lódott be a bérmozgalmakba, majd 
a szakszervezeti szervezkedésbe.

1940/41-ben szervezett ifjúkom
munista; a fasiszta megszállás éve
iben férjhez ment, s a helyi kom
munista mozgalomból, Zentárói el
költözve, kikapcsolódott.

Ma a Magyar Népköztársaság
ban él.

BATÁNÉ, SZŐKE Vera

Zentán született 1920. május
13-án. Apja József, anyja Almási 
Lúcia.

Fiatal munkásnőként 1937-ben 
kapcsolódott be a Palkó harisnya
gyár munkásainak bér- és sztrájk- 
mozgalmába. Mint sztrájkolót a 
tulajdonos elbocsátotta, de a kom
munisták és a szakszervezeti akti
visták a ,,Jóemberek Bírósága” út
ján pert indítanak ügyében, és ezt 
a (pert megnyerik. Ettől kezdve 
még aktívabban bekapcsolódik a 
munkásnők szervezésébe: 1939-ben 
a szakszervezetben női szekciót 
alakítanak, ennek Szőke lett a tit
kára. A szekció programját a kom
munisták segítségével Molnáraié, 
Kalmár Máriával és Löveiné, Szé
kely Ilonával együtt dolgozták ki.

Erzsébet Szügyi potiče iz veo- 
ma siromašne radničke porodice. 
Rodena je  pocetkom dvadesetih 

godina.

U drugoj polovini tridesetih go
dina radila je  u fabrioi carapa kao 
radnica. U istoj se ukljucila u sin- 
dikalni pokret.

Bila je  clan SK O J-a 1940/41. 
godine; kasnije se udala i napus- 
tivši Sentu iskljucila se iz rada.

Danas živi u NR Madarskoj.

Vera BATA, 
rođena SEK E

Vera Szőke Bata rođena je  u 
Senti 13. m aja 1920. godine. Otac 
joj je József i máj ka Lucia Almás.

Kao mlada radnica se ukljuci
la u tarifni pokret i štrajk radnika 
fabrike čarapa Palkó. Kao štra j- 
kaša vlasnik ju je  otpustio, ali ko- 
munisti i sindikalni aktivisti pu- 
tem »Suda dobrih ljudi« dižu pro- 
ces u njenorn interesu i dobijaju 
ga. Od tada se još aktivnije uklju- 
čuje u organizovanje radnica:
1939. godine je  osnovana ženska 
sekoija sindikata, čija sekretarica 
je  postala ona. Program sekcije su 
izradili pomoóu komunista, sa 
Máriom Kalmár Molnár i Ilonom 
Székely Lövei.
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1940. május elsején Löveiné, 
Székely Ilona felvette az akikor 
megalakított női pártsejtbe. A 
sejtüléseket Löveiné, majd Mol- 
nárné lakásán tartották, és kezdet
ben főként elméleti munkával, ta
nulással foglalkoztak. A pártanya
gok és pártutasítások alapján a 
sejt tagjait Székely Ilona oktatta. 
Ez év őszén Szőke részt vett a 
szakszervezeti munkán kívül röp- 
iratszórásban és plakátragasztási 
akcióban is. E tevékenységet Re
kecki Erzsébettel együtt bonyolí
tották le. 1941 nyarán egészség- 
ügyi okokból a pártmunkából ki
kapcsolódott.

Október 10-én letartóztatták, 
és a Tunelba vitték. Elvtársnői — 
főképp Székely Ilona — konspirá
ciója révén kommunista szerepe a 
nyomozók előtt jelentéktelenné 
zsugorodott. így két nap után ki
engedték, de azért rendőrségi meg
figyelés alatt tartották, és nyolc 
hónapig hetente minden szerdán 
a rendőrkapitányságon kellett je 
lentkeznie. Ezután szabadlábra he
lyezése után a bebörtönzött elv
társaknak szervezett csomag-akci
ót és segélygyűjtési akciót. Ebben 
a munkában nagy segítségére vol
tak Jáger Erzsébet, Mészáros Ká
roly, Bózsó Margit és mások. így 
többen gyűjtöttek segélyt élelem
ben, pénzben, amelyből csomago
kat készítettek, és eljuttatták a 
bebörtönzött elvtársaknak. Emiatt 
1943 nyarán is letartóztatták, de 
még aznap kiengedték; a felszaba
dulásig több esetben vitt csomagot 
a bebörtönzöfcteknek.

1. maja 1940. godine je  Ilona 
Székely Lövei primila u novoos- 
novanu partijsku ćeliju žena. Ce- 
lijski sastanci su održavani u sta- 
nu supruge Löveia, zatim supruge 
Molnára. U poéetku su se bavili 
uglavnom ideoloskim radom i uée- 
njem. Na osnovu partijskog mate- 
rijala i direktiva, élanove éelije je 
obučavala Ilona Székely. U toku 
jeseni iste godine, porod sindikal- 
nog rada, Szőke je  uéestvovala u 
rasturanju letaka i lepljenju pla- 
kata. Ovu delatnost je  obavljala 
zajedmo sa Erzsébet Rekecki. Leta
1941. godine iz zdravstvenih razlo- 
ga je  odustala od partijskog rada.

10. oktobra je  uhapšena i pre- 
nesena u Tunel. Zahvaljujuéi kon- 
spiraciji svojih drugarica — naro- 
čito Iloné Székely —  njena uloga 
u komunistiékom radu islednicima 
je  umanjena. Tako je  nakon dva 
dana puštena, ali držana je  pod 
poliaijskom prismotrom i osam 
meseci svaké srede se morala jav i- 
ti upravi policije. Posle puštanja 
na slobodu, organizovala je  akcije 
slanja paketa i prikupljanja pornó
éi drugovima na robiji. U ovoj 
akciji su joj bili od velike pomoéi 
Erzsébet Jáger, Károly Mészáros, 
Margit Bózsó i drugi. Tako ih je  
više sakupljalo pomoé u hrani i 
novou. Pripremljene ipakete su sla- 
li zatvorenim drugovima. Zbog tó
ga je  uhapéena leta 1943. godine, 
ali je  jós istog dana puštena. Do 
oslobodenja je  vise puta nosila pa- 
kete zatvorenicima.
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A felszabaduláskor azonnal be
kapcsolódott a társadalmi és a 
pártszervező munkába. 1944. de
cember 27-én ismét felvették a 
pártba, hol még ma is aktívan dol
gozik. Ma Zentán él, nyugdíjas.

SZÜGYI Ferenc

Zentán született 1906-ban, édes
apja János.

A huszas évek közepén szerve
zett munkásként ismerkedett meg 
Katona Jánossal, aki 1927^ben fel
vette a Kommunista Párt helyi 
szervezetébe. A sejtben Fekete Im
rével és Gyetvai Gáborral műkö
dött együtt. Sándor király dikta
túrája idején 1930-ban a kommu
nista szervezkedéből kikapcsoló
dott.

TAKÁCS Ferenc

Zentán született 1905. július 27- 
én; édesapja György, fűrésztelepi 
munkás volt, édesanyja Recskó 
Etelka. Zentán járt iskolába, maid 
cipészmesterséget tanult.

A huszas évek elején még mint 
cipésztanonc megismerkedett a 
munkásmozgalommal. 1924-ben 
bekapcsolódott a bőrmunkások he
lyi szakszervezeti csoportjába. Itt 
különböző funkciókat viselt; egy 
ideig a szakszervezeti csoport tit
kára volt. Itt megismerkedett Lö
vei Mihállyal, Floszbergellel, V la j
ko Peoarskival és másokkal, akik 
1925-ben bekapcsolták a Zentán 
megalakult helyi pártszervezetbe.

Posle oslobodenja se odmah 
ukljucila u društveni, partijski or
ganizációm rád. 27. deoembra 1944. 
godine je  ponovo primljena u Par- 
tiju, u kojoj i sada aktávno radi.

Zivi u Senti kao penzionerka.

Ferenc SIĐI

Ferenc Szügyi roden je u Sen
ti. Otac mu je  János.

Sredinom dvadesetih godina se 
kao organizovani radnik upoznao 
sa Jánosem Katonom, koji ga je
1927. godine primio u Mesnu or- 
ganizaciju Komunisticke partije. 
U celiiji je  saradivao sa Imreom 
Fekete 1 Gáborom Gyetvaiem. Za 
vreme diktature kralja Aleksandra 
1930. godine prestao je  da radi.

Ferenc TAKAČ

Ferenc Takács roden je  u Senti 
27. jula 1905. godine. Otac mu je 
György, drvodeljski radnik i m aj- 
ka Etelka Recskó. U Senti se sko- 
lovao, izučio je  obuóarski zanat.

Pocetkom dvadesetih godina, 
jós kao obuóarski šegrt, upoznao 
se sa radniekim pokretom. 1924. 
godine se ukljuöio u mesnu sin- 
dikalnu podružnicu kožarskih rad
nika. U njoj je  imao razne funk- 
cije; jedno vreme je  bio sekretar 
podružnice. Tada se upoznao sa 
Mihályem Lövei, Floszbergerom, 
Vlajkom Pecarskim i drugima, ko
ji  su ga 1925. godine uključili u 
Mesnu partijsku organizaciju os-
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Részt vett különböző pártakciók
ban, röpcédulák ragasztásában, 
gyűjtések lebonyolításában és az 
elméleti sejtmunkában. 1932-ben, 
Lövei letartóztatása után a párt
munka Zentán megszűnt, és Ta
kács ettől kezdve a párttevékeny
ségből kikapcsolódott. Nem kap
csolódott be a pártszervezetbe ak
kor sem, amikor az 1937-ben ú j
jáalakult, azonban megbízható 
szimpatizáns maradt, ki a mozgal
mat pénzzel, anyaggal, élelemmel 
és minden szükségessel támogat
ta, mind a régi Jugoszláviában, 
mind a fasiszta megszállás idején. 
Ebben az időben a bebörtönzött 
elvtársiaknak Vörös Segélyt gyűj
tött, és segítette itthon maradt 
családtagjaikat.

Szegeden halt meg 1965. októ
ber 23-án.

TAKÁCS István

Zentán született 1892. július 
1-én. Apja Menyhért, anyja Tényi 
Erzsébet. Szegény napszámoscsa
ládból származik.

Sanyarú gyermekkor után a 
huszas évek elején kapcsolódott be 
a helyi munkásmozgalomba. Egyi
ke a zentai földmunkás szakszer
vezeti csoport újjászervezőinek
1923— 1924-ben. Ekkor egy ideig a 
Független Munkáspárt szervezeti 
keretei között legális szervezkedés 
indult, amelyben kommunista ele
mek viszik a főszerepet. Ezek kö
zött kitűnik Takács István, ki szó- 
tehetséigével, egyenes fellépésével

novanu u Senti. Ucestvovao je  u 
raznim akcijama partije: u leplje- 
nju letaka, organizovanju sakup- 
ljan ja priloga, kao i u ideoloskom 
radu éelije. Posle hapšenja Löveia,
1932. godine, partijski rád u Senti 
je  prekinut i Takács od tada je 
prestao s partijskom delatnošću. 
Nije se ukljucio ni posle reorgani- 
zovanja partijske organizacije
1937. godine, ali je  ostao pouzdani 
simpatizer, koji je  podržavao pok
ret novcem, materij alom, hranom * 
svim što je bilo potrehno i za vre- 
me stare Jugoslavije i fašis- 
tičke okupacije. U to vreme je pri- 
kupljao Crvenu pomoé zatvore- 

nim drugovima i pomagao je  čla- 
nove njihovih porodica.

Umro je  u Segedinu 23. oktob
ra 1965. godine.

István TAKAČ

István Takács roden je  u Sen
ti 1. ju la 1892. godine od oca Meny- 
hérta i majke Erzsébet Tényi. Po- 
tiče iz siromaáne nadničarske po
rodice.

Posle bednog detinjstva, počet- 
kom dvadesetih godina, uključio 
se u mesni radniöki pokret. Jedan 
je  od reorganizatora sindikalne 
podružnice poljoprivrednih radni
ka 1923— 1924. godine. Tada je  po- 
krenuo legalno organizovanje pod- 
ružnice u okvirima Nezavisne rad- 
nike stranke, a u tome glavnu ulo- 
gu igraju komunisticki elementi. 
Medu ovima se isticao István Ta-
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megnyerte munkástársai bizal
mát. Takács egyike a helyi párt- 
szervezet alapító tagjainak. 1925- 
ben a földmunkások körében párt
sejtet szervez. Pártszervező mun
káját főképpen a szakszervezet ke
reteiben fejtette ki. Mint a föld
munkások vezetőjét és mint kom
munistát a hatóságok többször 
zaklatták. A földmunkás szakszer
vezet elleni országos fellépés ide
jén, 1928 őszén a zentai független 
szakszervezeti csoportokat is, fő
leg vezetőit, rendőrségi meghur
coltatásnak vezették alá. Ekkor 
1928. december 1-én Takács Ist
vánt is letartóztatják, és kommu
nista propaganda röpiratok ter
jesztésének vádjával vizsgálati 
fogságba helyezik. Ekkor már Ta
kács a rendőrség által úgy ismert, 
mint „a független földmunkások 
szervezetének agilis tagja”. Ezért 
Katona Jánossal, Isidor Nesictyel 
és Bóka Imrével Szabadkára viszik, 
hol öthónapi vizsgálati fogságot 
töltött ki. Szabadlábra helyezése 
után erős rendőrségi ellenőrzés alá 
helyezték, és állandóan zaklatták. 
Így Zentán sokáig nem maradha
tott; rövidesen elment vidékre dol
gozni: töltésépítéshez, vasútépítés
hez, Szlavóniába, Dél-Bánátba.

A diktatúra lanyhulása után,
1932-ben tér vissza ismét Zentára. 
A következő, 1933. évben megala
kítják Zentán az Egyesült Szak- 
szervezetek Szövetségének zentai 
csoportját. Takács István ennek 
rövidesen elnöke lesz. Ebben a 
tisztségben megmarad 1940. de-

kács, koji je  svojim govornickim 
talentom, neposrednim nastupa- 
njem, stekao poverenje svojih dru- 
gova. On je  bio jedan od članova 
osnivača mesne partijske organi
zacije. 1925. godine, u krugu poljo- 
privrednih radnika, oformio je  
partijsku éeliju. Svoj rád na par- 
tijskom organázovanju je razvio u 
okviru sindikata. Vlasti su ga više 
puta uznemiravale kao vođu po- 
ljoprivrednih radnika i kao ko- 
munistu u toku jeseni 1928. godi
ne. Za vreme akcije u celoj drža- 
vi protiv zemljoradnáckih sindika
ta i nezavisne sindikalne grupe 
poljoprivrednih radnika, a pogo- 
tovu njihove vođe, bile su podvr- 
gavane policijskim iskusenjima. 
Tada je, 1. decembra 1928. godine, 
István Takács uhapšen i stavljen 
u istražni zatvor pod optužbom za 
áirenje komunistiökih propagan- 
dnih letaka. Tada je  véé Takács 
póznát policijii kao »agilni« 
član nezavisne organizacije poljo
privrednih radnika«. Zato je  sa 
Jánosem Katonom, Isidorom Ne- 
siéem i Imreom Bókaem prenesen 
u Suboticu gde je  proveo pet me- 
seci u istražnom zatvoru. Nakon 
puštanja na sloibodu, bio je  pod ja 
kom polioijskom kontrolom i stal- 
no uznemiravan. Tako nije mogao 
dugó ostati u Senti i uskoro je  oti- 
šao da radi na podizanju železnič- 
kih nasipa u Slavoniju i južni B á
nát.

Posle popuštanj a diktature vra- 
tio se u Sentu 1932. godine. Iduće
1933. godine osnovana je  u Senti 
grupa Saveza ujedinjenog sindika-
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cember 31-ig. Rövidesen kapcso
latba lép Löveivel és a szabadkai 
földmunkás elv társakkal, majd is
mét megkezdi a sejtszervező mun
kát. 1938— 1939-ben Nagyabonyi- 
val, Molnár Péterrel, ősz Szabó 
Jánossal, Lövei Mihállyal lép kap
csolatba; ezek révén a sejtmunka 
felújul. 1939-ben megalakul a he
lyi pártbizottság, melyben a föld
munkások csoportját Takács ne
veltje, Ősz Szabó János képviseli. 
Takács rövidesen földmunkás-sej
tet alakít ismét Bicskei Tamás, Ső- 
regi Antal, Kalmár Mihály és Jo 
vák Miklós tagokból. Ezekkel, 
valamint szimpatizánsaival ismer
teti a helyi pártbizottság határoza
tait, valamint az országos pártpoli
tikát. 1940^ben és 1941-ben részt 
vesz az antifasiszta politikai tevé
kenységben, majd 1941 nyarán 
pártfelhívásokat, bulletineket és 
front jelentéseket kap Molnár Pé
tertől, ezeknek tartalmát ismerteti 
a köréje csoportosuló földmunká
sokkal. 1941. október elején letar
tóztatták. Ekkor a Tunelba viszik, 
és kínvallatásnak vetik alá. Itt 
annyira megkínozták, hogy egész
sége megrendült. 1941. november 
12-én Szabadkára szállították, és 
itt tartatták előzetes letartóztatás
ban. Itt is egy esetben megkínoz
ták, lerombolt szervezete nem b ír
ta el a megpróbáltatásokat, meg
betegedett, és 1942. február 9-én a 
Szabadkai Törvényszéki Fegyház 
kórtermében meghalt.

ta. István Takács je  uskoro postao 
njen predsednik. Na ovoj funkciji 
ostaje do 31. decembra 1940. go
dine. Uskoro stupa u kontakt sa 
Löveiem i drugovima, poljopriv- 
rednim radnicima iz Subotice, za
tim ponovo p.očinje rád na organi
zovanju éelije. 1938— 1939. godine 
stuipio je  u vezu sa Nagyabonyiem, 
Péterom Molnárom, Jánosem Ősz 
Szabóom, Mihály em Löveiem. Uz 
pomoé n jih  éelijski rád je  ponovo 
krenuo. 1939. godine se osniva 
Mesni komi tét P artije  i u njemu 
grupu poljoprivrednih radnika 
predstavlja Ősz Szabó János, Ta- 
kácsev vaspitanák. Takács je  usko
ro ponovo oformio éeliju poljop- 
rivrednih radnika i to od élanova 
Tamása Bicskeia, Antala Sőregia, 
Mihály a Kalmár a i Miklósa Jo - 
váka. Njih, kao d simpatizere, upo
znao je  sa odlukama Mesnog par- 
tijskog komiteta i partijskom poli
tikum u celoj državi. 1940. i 1941. 
godine učestvuje u antifašističkoj 
politiekoj delatnosti, a leta 1941. 
godine prima partijske proglase, 
biltene i frontovske izveštaje od 
Pétera Molnára, čije sadržine pre- 
nosi na poljoprivredne radnike 
okupljene oko sebe. Početkom 
oktobra 1941. godine je  uhapšen. 
Tada je  prenesen u Tunel i pod- 
vrgnut saslušanjima i muéenjima. 
Tako je  mučen da mu se i zdravstv- 
veno stanje pogoiráalo, a 12. de
cembra je prenesen u Suboticu i 
držan je  u pritvoru. I tamo su ga 
jedanput muéili, njegovo poreme- 
éeno zdravlje nije moglo izdržati 
i 9. februara 1942. godine je  umro 
u bolnici subotiékog suda.
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GYÖRÉNÉ, TAKÁCS Mária

Zentán született 1920. július
20-án, atyja István, anyja Kucs- 
már Rozália. Szegény földműves 
családból származik.

A munkásmozgalomba 1936- 
ban mint fiatal munkásnő kapcso
lódott be. Részt vett a harmincas 
évek bérmozgalmaiban és a szak- 
szervezeti kulturális életben. Tag
ja  az 1939-ben alakult női szak- 
szervezeti aktivának. Mint szerve
zett munkás kitűnt tevékenységé
vel, és ezért 1940. május elsején 
Löveiné, Székely Ilona felvette a 
helyi pártszervezet alakuló női 
sejtjébe. Ezután különböző akci
ókban vett részt, amelyeket 1940. 
és 1941. folyamán a női sejt bo
nyolított le. A sejtösszejöveteleken 
kívül illegális sajtóanyag terjesz
tésében, majd 1941 nyarán front
jelentések terjesztésében, a köt
szergyűjtő akcióban és az elsőse
gélynyújtási tanfolyamon is részt 
vett.

Házassága kapcsán 1941. szep
tember 9-én Újvidékre költözött. 
Itt október 10-én letartóztatták, és 
vonaton Zentára kísérték. A T a
néiban sikerült Löveivel értekez
nie, és így tájékozódnia a lebukás 
méreteiről. A kihallgatásokon en
nek köszönve sikerült elkerülnie 
a kínzást és verést, ugyanakkor si
került elhallgatnia az 1941 nya
rán kife jtett párttevékenységet. 
November 12-én Szabadkára szál
lították, ahol a főtárgyalás alkal
mával alsóbb fokú katonai bíróság

M arija ĐERE, rođena TAKAČ

Mária Györe rođena je  u Senti 
20. jula 1920. godine. Otac jo j je  
István a máj ka Rozálija Kucs
mán Potiée iz siromasne porodice.

Ukljucila se u radnicki pokret 
kao mlada radnica. Uéestvovala je 
u pokretima za povišicu plate sre- 
dinom tridesetih godina i u kul- 
turnom životu sindikata. Clanica 
je  ženskog sindikalnog aktiva os- 
novanog 1939. godine. Istakla se 
svojom aktivnošću kao organizo
vani radnik i zato ju  je  1. m aja
1940. godine Ilona Lövei primila 
u novooformljenu žensiku éeliju 
mesne partijske organizacije. Pos
le tóga je  uéestvovala u raznim 
akcijama, kője je  ženska éelija or- 
ganizovala tokom 1940. i 1941. go
dine. Sem na éelijskim sastancima, 
uéestvovala je  jós i u rasturanju 
ilegalne štampe, frontovskih izveš- 
taja u toku leta 1941. godine, u 
akcijl sakupljanja zavojnog mate
ri jala i na kursu prve pornóéi. 
Sklapanjem braka se preselila u 
Növi Sad. Tamo je uhapšena 10. 
oktobra i preneta vozom u Sentu. 
U Tunelu je  uspela da apáti sa 
Löveiem i tako se upoznala o obi- 
mu provale. Na saslušanjima — 
zahvaljujuéi tome — uspela je  da 
izbegne muéenje i prebijanje i tóm 
prilikom preéutala partijsku ak- 
tivnost razvijenu u toku leta 1941. 
godine. Posle pretresa, 27. marta
1942. godine u Subotici, odmah je  
puštena na slobodu. Rasprava je  
bila u Beéeju 3. februara 1943. go-
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elé utalták. Ekkor azonnal szaba
don bocsátották, 1942. március 
27-én. Tárgyalására Becsén 1943. 
február 3-án került sor. Itt négy
hónapi börtönre ítélték, amit vizs
gálati fogságával kitöltöttnek vet
tek. A fölszabadulásig Zentán élt, 
és nem állt rendőrségi megfigye
lés alatt.

A felszabadulás után azonnal 
bekapcsolódott a pártmunkába; la
kásán néhány sejtülést is tartot
tak. Egészségügyi okokból 1945 
januárjában kikapcsolódott a párt
munkából, majd felépülve 1948- 
ban ismét aktívan bekapcsolódott.

TARAPCSIK Sándor

Zentán született 1920. szeptem
ber 21-én; édesapja József, anyja 
Galambos Júlia. Iskoláit Zentán 
végezte, majd bádogosmesterséget 
tanult. 1938 januárjában szaba
dult fel.

1938-ban kapcsolódott be a 
munkásmozgalomba. Mindennapos 
vendége volt a Sloboda Szakszer
vezeti Kultúregyesületnek. Itt 
megismerkedett Olajos Mihállyal, 
ki 1940 őszén bekapcsolta a zen
tai ifjúkommunista szervezetbe. 
Szabados Ferenccel és Sóti Osz
kárral volt egy aktivában, velük 
működött együtt minden illegális 
politikai akcióban, majd 1941. 
március 27-én a tüntetésekben is.

A magyar-szovjet háború kitö
résekor, 1941. július 28-án hatósá
gi intelemben részesült korábbi 
baloldali, kommunista tevékeny-

dine. Tamo je  osudena na četiri 
meseca zatvora, koji je  véé izdr- 
žala za vreme istražnog zatvora. 
Do oslobođenja je  živela u Senti i 
nije bila pod policijskom pris- 
motrom. Posle oslobodenja se od- 
mah ukljucila u partijski rád; ne- 
koliko óelijskih sastanaka je bilo 
održano u njenom stanu. íz zdrav- 
stvenih razloga januara 1945. go
dine isključila se iz partdjske akti- 
vnosti, a posle poboljšanja zdrav- 
lja 1948. godine ponovo se uklju- 
čuje u rád.

Sándor TARAPClK

Sándor Tarapcsik roden je  u 
Senti 21. septembra 1920. godine. 
Potiče od oca József a i majke Jú - 
lie Galambos. Skolu je  završio u 
Senti, a zatim je učio limarski za
nat. Učenje je završio januara
1938. godine.

Ukljucio se u radnički pokret
1938. godine. Bio je  svakodnevni 
posetilac Sindikalnog kulturnog 
drustva »Sloboda«. Tamo se upoz
nao sa Mihályem Olajoséin, koji 
ga je  jeseni 1940. godine uključio 
u senóansku organiazciju SK O J-a. 
Bio je  u istom aktivu sa Ferencom 
Szabadosem i Oszkárom Sótiem, 
s njima je  saradivao u svim ile- 
galnim političkim akcijama, a 27.
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ségéért. Az októberi letartóztatá
sok idején kívül maradt. A letar
tóztatások után azonban, 1942 ko
ra tavaszán kapcsolatba lépett 
Szabadkáról Pasterkó Istvánnal és 
Becséről Lengyel Istvánnal. Ezek 
1942 folyamán több esetben bá
zisként használták föl házát. 1942 
októberében Pestre ment dolgozni. 
Itt Farkas Nándorral és később 
Olajossal lépett kapcsolatba. Tar- 
tósabb kapcsolat azonban, főleg 
kommunista alapú, nem jött létre.

1944-ben hazajött Zentára, 
majd a felszabadulás után egyike 
volt a Népőrség első tagjainak.

TARI Károly

A zentai Ifjúkommunista helyi 
szervezet tagja 1940/41-ben.

Boško TATIĆ

Boško Tatić roden je  u Senti 
sedamdesetih godina prošlog véka. 
Otac mu je  Jankó i máj ka Kristi- 
na Stajié. Sin je  senéanske zem- 
ljoradniéke porodice. Ucio je  za 
mašinbravara, ucestvovao u pr- 
vom svetskom ratu kao dobrovo- 
ljac, a posle demobilizacije se vra-

marta 1941. godine u demonstra- 
cijama.

Prilikom izbijanja mađarsko- 
sovjetskog rata 28. juna 1941. go
dine, bio je  opomenut od vlasti 
zbog ranije levácarsko-komunis- 
tiöke delatnosti. Za vreme okto- 
barskih hapšenja ostao je na stra- 
ni. Nakon hapšenja, međutim, ra- 
no u proleóe 1942. godine, stupio 
je  u kontakt sa Istvánom Paszter- 
kóom iz Subotice i Istvánom Len
gyelem iz Bečeja. Ovi dragovi su 
tokom 1942. godine više puta koris- 
tili njegovu kuću za svoju bazu. 
Oktobra 1942. godine odlazi u Peš- 
tu na rád. Tamo je  stupio u kon
takt sa Nándorom Farkasom i Ola
josam. Trajniju  vezu, međutim, a 
narooito komunističku, nisu mogli 
izgraditi.

1944. godine vratio se u Sentu, 
a nakon oslobodenja bio je  jedan 
od prvih élanova narodne straže.

Karolj TARI

Károly Tari bio je  clan mesne 
organizacije SK O J — 1940/41. go
dine.

A múlt század hetvenes évei
ben született Zentán; édesapja 
Jankó, édesanyja Stajié Kristina. 
Zentai földbirtokos család gyerme
ke. Géplakatosnak tanult, részt 
vett az első világháborúban mint 
önkéntes, majd leszerelve Zentára 
jön, és a vágóhídon kap állást.
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tio iu Sentu gde se zaposlio u kla- 
nici.

Jeseni 1920. godine u Senti je 
počeo baviti se komunistickom 
propaganidnom delatnosóu. Sirio je 
među radnicima proglase i izbor- 
ne pozive okružnog partijskog ve- 
ća iz Novog Sada. Pored tóga je 
razvio po gostionama i privatnim 
stanovima usmenu komunističku 
propagandu. Uoči izbora, 26. no
vembra 1920. godine, gradska po- 
licija ga je  uhapsila i zaplenila sve 
broáure. Prema policijskom izveš- 
taju, Tatić je bio u kontaktu sa 
Orbánom Ballom i drugim madar- 
skirn radnicima, kao i sa Simoni 
Gudzulom, rumunskim useljeni
kom. 3. januara 1921. godine je 
stavljen pod najstrožije policijsko 
posmatranje, a uskoro je  otpušten 
iz službe.

U maju stiže u Sentu Nikola 
Kovacevió, komunistički poslanik, 
koji je  odseo kod Tatióa i saveto- 
vao se s njim.

Posle se Tatiá odvojio od ko- 
munistiákog pokreta u Senti i po- 
vukao se iz političkog života.

TOLDI Antal
Zentán született 1898. február

1-én; atyja István, anyja Kopasz 
Viktória. Földhözragadt kevi bé
rescsalád gyermeke. Kora ifjúsá
gától béres, napszámos és részes 
munkás. A földmunkások szak
szervezetébe nagybátyja, Toldi 
Miklós és Nagymélykúti Mátyás 
kapcsolták be a huszas évek köze
pén. Illegális szervezkedésért 1928 
októberében 20 földmunkás-társá-

Zentán 1920 őszén kezdett 
kommunista propaganda-tevé
kenységgel foglalkozni. A mun
kások között az újvidéki Körzeti 
Párt-Tanács kiáltványát és válasz
tási felhívásait terjesztette. Emel
lett vendéglőben és magánlaká
sokban szóbeli kommunista pro
pagandát fejtett ki. A választások 
előtt, 1920. november 26-án a vá
rosi rendőrség letartóztatta, tőle 
az összes brosúrákat elkobozta. A 
rendőrségi jelentés szerint Tatiá 
Balla Orbán és más magyar mun
kásokkal, valamint Sima Gudzul 
román bevándorolttal állt kapcso
latban. 1921. január 3-án a leg
szigorúbb rendőrségi megfigyelés 
alá helyezik, és rövidesen állásá
ból is elbocsátják. Májusban Zen
tára érkezik Nikola Kovacevió 
kommunista népképviselő, aki 
Tatiánál száll meg, és vele érteke
zik.

Tatiá a továbbiakban a kom
munista mozgalomtól elszakadt, és 
Zentán a politikai életből is visz- 
szavonult.

Antal TOLDI
Antal Toldi rođen je  u Senti 1. 

februara 1898. godine, od oca je 
Istvána i majke Viktorie Kopasz. 
Potiče iz bedne biroéke porodice 
iz Kevia. Od ranog detinjstva je 
bio biroš, nadnicar i napoličar. U 
sindikalnu podruznicu poljopriv- 
rednih radnika ga je  ukljucio újak, 
Miklós Toldi i Mátyás Nagymély
kúti, sredinom dvadesetih godina. 
Zbog ilegalnog organizovanja je
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val együtt letartóztatták, és lánc
ra verve Szabadkára szállították. 
Csendőri meghurcoltatás után pár 
napra hazaengedték. Sándor ki
rály diktatúrája idején szervezeti 
kapcsolatait megszakította. A 
szakszervezet munkájába 1937- 
ben kapcsolódott be ismét; majd
1939-ben Nagymélykúti Mátyás 
felveszi a kevi pártsejtbe. Tevéke
nyen részt vett a sejtmunkában 
Toldi Gáborral, Kelemennel, Mik
lóssal és Kohajdával. 1941. október
21-én a kevi csendőrörs letartóz
tatta, s Zentára, a Tunelba kísér
te. Kihallgatás után, 1941. novem
ber 10-én kiengedték, de a szege
di Honvédtörvényszék előtt vádat 
emeltek ellene. Hűtlenség bűntet
téért az 1943. február 3-án Becsén 
megtartott bírósági tárgyaláson 
háromhavi börtönbüntetésre ítél
ték. Büntetését Szegeden töltötte 
ki, rendszeres csendőrségi felügye
let alatt állt.

A felszabadulás után a Nép
front tagja, Csanta véren él.

TOLDI Gábor

Tornyoson született 1902. már
cius 24-én. Szegény napszámos
családból származik.

A munkásmozgalomba 1928- 
ban kapcsolódott be. Tagja volt a 
Tornyoson alakult földmunkás 
szakszervezeti csoportnak. Itt te
vékeny munka folyt — többször 
illegálisan találkoztak — , s ez fel
tűnt a helyi csendőr-őrsnek. A 
földmunkás szakszervezet elleni

oktobra 1928. godine sa dvadeseto- 
ricom svojih drugova, poljopriv- 
rednih radnika, uhapšen ii okovan 
prebačen u Suboticu. Posle neko- 
liko dana žandamerijskog m altre- 
tiranja je  pušten. Za vreme dikta- 
ture kralja Aleksandra veze sa or- 
ganizacijom su prekinute. Ponovo 
se ukljucio u rád sindikata 1937. 
godine, zatim ga je 1939. godine 
Nagymélylkúti primio u kevijsku 
partijsku éeliju. Aktivno sudeluje 
u radu óelijesa Gáborom Toldiem, 
Kelemenem i Kohajdom. 21. ok
tobra 1941. godine uhapsili su ga 
žandarmi iz Kevi ja  i prebacili u 
senćanski Tunel. Nakon saslušanja, 
10. novembra je  pušten, ali su po- 
digli optužbu pro ti v njega kod voj- 
nog suda u Segedinu. Na sudskoj 
raspravi, održanoj 3. február a
1943. godine u Bečeju, osuđen je 
na tri meseca zatvora zbog izdaje. 
Kaznu je  izdržao u Segedinu, za
tim je  bio pod stalnom žandarme- 
rijskom prismotrom u Keviju.

Gábor TOLDI

Gábor Toldi roden je  u Tor- 
njošu 24. marta 1902. godine. Po- 
tice iz siromašne nadničarske po- 
rodice.

U radnički pokret se uključio 
1928. godine. Bio je  član sindikal- 
ne porodice poljoprivrednih rad
nika u Tomjošu. U njoj se odvijao 
aktivan rád — više puta su održali 
ilegalne sastanke — pa je  pao u 
oci mesnoj žandamerijskoj straži.
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általános kormányakció keretében 
1928 októberében húsz munkás- 
társával együtt letartóztatták, és 
Szabadkára kísérték, de két nap 
múlva szabadon engedték.

Ismét 1937-ben kapcsolódik be 
a szakszervezeti szervezkedésbe; 
amikor a tornyosi csoport ú jjáala
kult. Két évvel később Nagymély
kúti Mátyás felveszi pártsejtjébe. 
A párt sejt tevékenységében 1941. 
október 21-ig vett részt. Ekkor a 
sejt többi tagjaival együtt letar
tóztatták, majd kocsival Zentára 
hozták. Itt kommunista szervezke
déssel terhelték, amit visszautasí
tott, nem ismervén be, hogy szer
vezett sejt-tag volt. 1941. novem
ber 3-án szabadlábra helyezték.

A fölszabadulás után tevéke
nyen bekapcsolódott a tömegszer
vezetek munkájába; 1946-tól kezd
ve párttag.

TOLDI Kelemen

Antalnak és Gábornak testvé
re, Tornyospusztán született 1911. 
november 17-én.

A munkásmozgalomba 1928- 
ban kapcsolódtak be; őt ekkor 
nem tartóztatták le. Letartóztatott 
elvtársainak élelmet hordott. Is
mét 1937-ben kapcsolódott be 
bátyjain keresztül a munkás-szer
vezkedésbe, majd 1939-ben belé
pett a Kommunista Pártba. Nagy
mélykúti Mátyás pártsejtjéhez tar
tozott.

U okv.iru sveobuhvatne akcije vla- 
sti protiv zemljoradniékog sindi
kata, sa svojih dvadeset drugova 
je  uhapšen i sproveden u Suboti- 
cu, a otud je  piuáten nakon dva 
dana.

Ponovo se ukljucuje u organi
zovanju sindikata 1937. godine, 
kada je  tornjoška sekcija opet 
oformljena.

Kasnije Mátyás Nagymélykúti 
ga prima u svoju partijsku éeliju. 
U akcijama partijske éelije ucest- 
vuje do 21. oktobra 1941. godine. 
Tada je  uhapsen zajedno sa osta- 
lim élanovima éelije i prebaéen 
kolima u Sentu. U Senti je  optu- 
žen zbog komuinisticke delatno- 
sti. Optužbu je  odbio i n ije 
priznao da je bio organizovani 
clan éelije. 3. novembra je pušten 
na slobodu.

Posle oslobodenja aktivno se 
ukljucuje u rád masovnih organi- 
zacija; élan je P artije od 1946. go
dine.

Kelemen TOLDI

Kelemen Toldi, brat Antala i 
Gábor a, roden je  na tor n jós-kim 
salašima 17. novembra 1911. go
dine.

Ukljucuje se u radnicki pokret
1928. godine. Tada nije bio uhap
sen. Nosio je hranu uhapšenim 
drugovima. Ponovo se ukljucuje 
u radnicki pokret preko svoje bra- 
ce 1937. godine, a 1939. godine stu
pio je  u Komunisticku partiju. Pri- 
ipadao je  partijskoj éeliji Mátyása 
N agymélykútia.
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Gáborral és Antallal együtt 
tartóztatták le 1941. október 21- 
én. Előbb Keviben, a Búrány-ven- 
déglőben őrizték őket, majd Zen
tán a csendőrlaktanyában; onnan 
kerültek végül a Tunelba. Itt meg
verték és megkínozták, majd Ge- 
rőék kivégzése előtt egy nappal, 
1941. november 10-én délután ki
engedték. A zentai csendőrörs 
feljelentése alapján Becsén 1943. 
február 3-án három hónapra ítél
ték. Büntetését Szegeden töltötte 
ki. A felszabadulás után ismét fel
vették a pártba. Tornyoson él.

TOLDI Miklós

Zentán született 1897. április
2-án; apja Pál, napszámos, anyja 
Kopasz Mária, háztartásbeli. E le
mi iskolája elvégzése után nap
számosként dolgozott a tornyosi 
gazdák földjén. A munkásmozga
lomba Nagymélykúti Mátyás szer
vezte be 1928-ban. Még ebben az 
évben letartóztatták és meghur
colták. Sándor király diktatúrája 
után, 1936-ban kapcsolódik be is
mét a szakszervezeti mozgalomba. 
Keviben Nagymélykúti Mátyás 
után ő volt a legöntudatosabb és 
legtevékenyebb szakszervezeti ak
tivista. Tevékenysége alapján 
Nagymélykúti 1939-ben felveszi a 
kevi pártsejtbe. Részt vesz a kevi 
földmunkás-sejt összes akcióiban. 
Szimpatizánsokból 1941 nyarán 
rohamosztagot szervez a szovjet 
ejtőernyős katonák fogadására.

Uhapšen je  zajedno sa Gábo
rom i Antalom 21. oktobra 1941. 
godine. Prvo su ih zatvorili u Ke
vi ju  u gostionu Buranj, zatim u 
žandamerijsku stanicu u Senti; na 
kraju su prenešeni u Tunel. Tamo 
je  prebijen i tuéen, a dán ranije 
od pogubljenja Gerőa i drugova 
— 10. novembra 1941. godine — 
pusten je. Po prijavi senéanske 
žandamerijske stanice, 3. februara
1943. godine, u Beéeju je  osuđen 
na tri meseca zatvora. Kaznu je 
izdržao u Segedinu. Posle oslobo
denja je  primljen u Partiju; danas 
živi u Tornjošu.

MikloS TOLDI

Miklós Toldi roden je  u Senti
2. aprila 1897. godine. Od oca je 
Pala, nadniéara i m ajke Márie, 
domaćice. Po završetku osnovne 
Skole radi kao nadničar na n jiva- 
ma tornjoških gazda. U radnički 
pokret ga je  ukljuéio Mátyás Nagy
mélykúti 1928. godine. Jós iste 
godine je  uhapšen i maltretiran. 
Posle diktature kralja Aleksandra,
1933. godine, se opet ukljuéio u 
sindikalni pokret. Pored Mátyása 
Nagymélykúti, on je  najsves- 
niji i najaktivniji sindikalni akti
vista u Keviju. Na osnovu nj ego
ve delatnosti, Nagymélykúti ga 
iprima u partijsku éeliju u Keviu 
1939. Uéestvuje u svim akcijama 
zemljoradničke éelije iz Kevia. U 
toku leta 1941. godine od simpati- 
zera organizuje udarnu grupu za 
doéek sovjetskih padobranaca.
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Október 22-én letartóztatták, s 
Zentára, a Tunelba hozták. Tanú
ként vett részt a november 7-én 
megtartott rögtönítélő tárgyalá
son. Zentárói november 12-én 
Szabadkára vitték a törvényszéki 
börtönbe. Hűtlenség vádjával állí
tották a Magyar Királyi Honvéd- 
vezérkar Főnökének Bírósága elé 
Szabadkán 1942. március 27-én. 
Itt fölmentették és szabadlábra 
helyezték, ügyét alacsonyabb ka
tonai bíróság elé utalva. Az új tár
gyalásra 1943. február 3-án B e
csén került sor, hol bűnösnek 
mondták ki kommunista szervez
kedés eltitkolásának bűntettében, 
és ezért hat hónapi börtönre ítél
ték, amit vizsgálati fogságával ki- 
töltöttnek vettek.

A felszabadulás után azonnal, 
1944 októberében bekapcsolódott 
a népfelszabadító szervek munká
jába; fáradhatatlan és gyümöl
csöző munkát végzett a néphata
lom megszilárdításán. 1947-ben a 
tuneli kínzás következőében akut 
vesebajt kap, és 1949. január 18- 
án meghalt.

TÓTH József

Zentán született 1912. március
14-én; atyja Ferenc, anyja Tóth 
Etelka. Szegény iparoscsaládból 
származik; édesapja asztalosmes
ter volt, ki korán elhalt, és öt ár
vát hagyott maga maga után, akik 
között József volt a legidősebb. 
Gyermekkorában cselédmunkára 
szegődött tanyai gazdákhoz, Tor-

22. oktobra je  uhapsen i prene
sen u senéanski Tunel. Kao sve- 
dok je  ucestvovao na raspravi pre- 
kog suda odrzanog 7. novembra
1941. godine. Iz Sente je  12. mo- 
vembra prebačen u zatvor subotič- 
čok suda. Ize veden je  pred sud še- 
fa Mađarskog kraljevskog domo- 
branskog generalštaba u Subotici 
27. marta 1942. godine pod optuž- 
bom za izdaju. Tada je  oslöboden 
optužbe i pušten na slobodu, a 
predmet je  upuéen nižem vojnom 
sudu. Do nőve rasprave je  doslo 3. 
februara 1943. godine u Bečeju, 
gde su ga našli krivim zbog zata- 
jivanja komunističke aktivnosti i 
osuden je  na šest rneseci zatvora 
koji je  već izdržao u istražnom 
zatvoru.

Posle oslobodenja se odmah, u 
oktobru 1944. godine, ukljucio u 
rád narodnooslo'bodilackih organa; 
vršio je  neumoran i plodonosan 
rád na učvršćenju narodne vlasti. 
1947. godine se razbolio od bubre- 
ga, a to je  posledica mučenja u 
Tunelu i 18. januara 1949. godine 
preminuo je.

Jožef TÓT

József Tóth roden je  u Senti 14. 
marta 1912. godine. Od oca je  Fe- 
renca i máj ke Etelke Tót. Potiče 
iz siromašne zanatlijske porodice; 
otac mu je  bio stolarski majstor, 
rano je  umro i ostavio za sobom 
petoro sirocadi, a medu njima je  
Jožef bio najstariji. U svome de-
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nyoson. Itt 1928-ig maradt, ami
kor kubikosnak szegődött, s lapát
tal -talicskával bejárta fél Jugosz
láviát: Belgrádban, Obrenovacon, 
Sisakon, Varaždinban, Prijepoljén 
dolgozott.

Fiatalon bekapcsolódott a mun
kásmozgalomba, s az idősebbek 
közül Takács István és Laták Ist
ván foglalkozott vele. A zentai 
szervezett munkássággal 1940-ben 
újítoitta fel ismét kapcsolatát, ami
kor a kubikosmunkáról visszatért 
Zentára. E ljárt a földmunkások 
szakszervezetébe, ahova Nagyabo
nyi Vince kapcsolta be. Rövidesen 
a munkásotthon a Belgrádi utcába 
költözött, hol Tóthot bizták meg 
házmesteri feladatokkal.

Molnár Péter 1941 júliusában 
felvette a pártba. Sejtösszejövete
leiket — amelyeken még Molnár 
Gábor József és Kincses Mihály 
vett részt — Molnár lakásán tar
tották. Itt front jelentéseket, forra
dalmi utasításokat olvastak fel, 
valamint szabotázs-akciók kivite
lezését tanulták. Október 5-én le
tartóztatták, és a Tunelba hurcol
ták. A kihallgatáson rohamcsapa
tok szervezésével terhelték. No
vember 12-én Szabadkára szállí
tották, majd az 1942. március 27- 
ón megtartott tárgyaláson két évi 
fegyházbüntetésre ítélték. Börtön- 
büntetését Szabadkán, Kiskőrösön 
töltötte, honnan 1942. október 15- 
én a keleti frontra vezényelték. 
Innen november elején tizenkét 
társával átszökött a szovjet csapa
tokhoz. Langoffal táborba került, 
majd az Uraiban erdőirtáson dol-

tinjstvu je  radio kao sluga kod sa- 
laških gazda na Tornjošu. Tamo je 
ostao do 1928. godine i tada je 
otiáao u kubikase, pa je  lopatom 
i kolicima obisao polovimu zemlje: 
radio je  u Beogradu, Obrenovcu, 
Sisku, Varaždinu i Prijepolju.

Mlad se ukljuöuje u radndčki 
pokret. Oko njegovog revolucio- 
narnog uzdizanja brinuli su se Ist
ván Takács i István Laták. Obno- 
vio je  svoje veze sa semóansüdm or- 
ganizovanim radnicima 1940. godi
ne kada se vratio u Sentu sa kúbi- 
kašnog rada. Poseéivao je  sindi- 
kat poljoprivrednih radnika u koji 
ga je  uključio i Vince Nagyabonyi. 
Radnicki dóm je  uskoro préseljen 
u Beogradsku ulicu i u njemu je 
Tót dobio dužnost domara.

Juta 1941. godine Molnár Péter 
ga je primio u Partiju. Celijske 
sastanke — na koj.ima je  ucestvo- 
vao jós József Molnár, Gábor i Mi
hály Kincses — su održavali kod 
Molnára. Na njima su čitani izveš- 
taji sa fronta i revolucioname di- 
rektive i uvežbavali su se u izvo- 
denju sabotaža.

5. oktobra je uhapšen i preba- 
čen u Tunel. Na saslušanjima je  
optužen za organizovanje udamih 
grupa. 12. novembra je  prenesen u 
Suboticu, a zatim na raspravi, odr- 
žanoj 27. marta 1942. godine, osu- 
đen je na dve godine zatvora. Kaz
nu je izdržao u Subotici i Kiskö- 
rösu, a iz zatvora je  upuéen 15. ok
tobra 1942. godine na Istočni front. 
Tamo je  pocetkom novembra sa 
svojih 12 drugova prebegao sov- 
jetskim trupama. Sa Langofom je
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gozott. Innen került antifasiszta is
kolába, onnan tovább Moszkvába, 
hol jelentkezett a Magyar Légió
ba. Ezzel jött Magyarországra 
1945 áprilisában, majd májusban 
leszerelt, és Adára jött haza, hol 
azóta is él.

JUHÁSZNÉ, TÖRÖK Piroska

Adán született 1919. november 
8-án; édesapja Ferenc, anyja Ka- 
szap Mária. Vagyontalan földmű
ves családból származik; édesapja
1929-ben tönkrement, majd 1930- 
ban Zentára költöztek. Heten vol
tak testvérek. Zentán földet áren- 
dáltak, és ebből éltek. Piroska öt 
elemit végzett, iskoláját 1930-ban 
fejezte be. Könyvkereskedésben 
kifutó volt, majd papírzacskó-ké
szítéssel foglalkozott. 1932-ben ke
rült be a Hubert-féle textilgyár
ba. Itt 1934-ig dolgozott. Akkor 
egy üvegkereskedósbe került, ahol 
képkereteket készített. 1938-ban 
bekerült a Palkó-féle harisnya
gyárba. Itt lép szorosabb kapcso
latba a munkásmozgalommal.

Még a Zöldfa vendéglőben szé
kelt a szakszervezet, amikor Re
kecki Erzsébettel, fiatalkori barát
nőjével, oda kezdett járni. Sűrűb
ben azonban 1938-ban jelent meg 
a szakszervezeti otthonban, ami
kor az már a Nagymalom utcában 
székelt. Itt szakszervezeti aktivis
tákkal és kommunistákkal ismer
kedett meg, akik 1939 szeptembe
rében bekapcsolták a szakszerve-

došao u Logor, zatim je  radio na 
Uralu u kréenju šume. Odatle je 
upućen u antifašističku školu, za
tim u Moskvu, gde se javio u Ma- 
đarsku legiju. U njenom sklopu je 
došao u Madarsku aprila 1945. go
dine, a u maju se demobilisao i 
vratio u Adu, gde i sada živi.

Piroska JUHAS, 
rođena TEREK

Piroska Juhászné rođena je  u 
Adi 8. novembra 1919. godine od 
oca Ferenca i máj ke Márde Ka- 
szap. Potiče iz siromašne zemljo- 
radnicke porodice; otac joj je  1929. 
godine krahirao, a 1930. su se pre- 
selili u Sentu. Bilo ih je  sedmoro 
dece. U Senti su uzeli zemlju pod 
zakup i tako su se izdržavali. P i
roska je  završila pet razreda os- 
novne škole i nakon tóga 1930. go
dine zaposlila se kao raznosaéica 
u knjižari, zatim se bavila leplje- 
njem  papirnih kesica. Od 1932. go
dine radila je u tekstilnoj fabrici 
Hubert, zatim odlazi u jednu stak- 
laru, gde je  radila okvire za slike. 
Od 1938. godine radi u fabrici éa- 
rapa Palkó. Tamo je  došla u bliži 
dodir sa radniékim pokretom.

Sedište sindikata je  tada bilo 
jós u gostioni Zöldfa. Poéela je  ta
mo odlaziti sa svojom drugaricom 
iz detinjstva, Erzsébet Rekecki. 
Češće je  odlazila u Sindikalni dóm 
od 1938. godine. Tada je  vec ovaj 
bio u Mlinskoj ulici. Tamo se upo- 
znala sa sindikalnim aktivistima i 
komunistima, koji su je  septemhra
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zetben megalakult női szekció 
munkájába. Tevékenységét Lövei
né, Székely Ilona kisérte figyelem
mel, aki 1940. május elsején föl
vette az általa alakított női párt- 
sejtbe. Ettől kezdve részt vett a 
sejt nevelőmunkájában, dolgozott 
a szakszervezeti könyvtárban, és 
rendszeresen eljárt a munkásda
lárdába. 1941. március 27-én 
részt vett az utcai tüntetésekben 
is. Ez év nyarán megbízható szim
patizánsként beszervezte Sóti Ilo
nát és Szügyi Juliannát. Rajtuk 
keresztül a sejtben megismert és 
tanulmányozott pártanyagokat 
népszerűsítette. Részt vett a ruha- 
gyűjtési, valamint a kötszergyűj
tési akcióban, és adatokat gyűjtött 
a helyőrség fegyverzetéről és lét
számáról.

1941. október 5-én letartóztat
ták, és a Tunelba kísérték. Itt kín
vallatásnak vetették alá, majd 
Szabadkára szállították november 
12-én. A vizsgálati fogságból 1942. 
március 27-én bocsátották szaba
don. Bírósági tárgyalásra 1943 
februárjában Becsén került sor. 
Háromhónapi börtönbüntetésre 
ítélték.

A fölszabadulás alkalmával 
1944 őszén Piroska egyike a zen
tai pártszervezet újjászervezőinek.
1944. december 8-án Kővágó Lász
ló ismét felveszi a pártba, és napja
inkig tevékeny társadalom-politi
kai munkás. Ma Zentán él, nyug
díjas.

1939. godine uključili u rád ženske 
sekcije osnovane u sindikatu. Nje- 
nu aktivnost je  pratila Ilona Szé
kely koja je  primila u partijsku 
ćeliju žena, a koju je  ona osno- 
vala. Od tada je  učestvovala u po- 
litičko-vaspitnom radu óelije, ra
dila u sindikalnoj biblioteci i re- 
dovno učestvovala je  u •ulicmm 
demonstracijama u Senti. U toku 
iste godine uključila je  u rád Ilo- 
nu Sóti i Juliannu Szügyi kao po- 
uzdane simpatizere. Preko njih je 
popularisala partijski m aterijal 
proučen u óeliji. Ucestvovala je  u 
akciji sakupljanja odela i zavoj- 
nog materijala. Prikupljala je  po- 
datke o naoružanju i brojnom sta- 
nju garnizona u Senti.

5. oktobra 1941. godine uhap- 
šena je i prenešena u Tunel. Tamo 
je  saslušana i mučena, zatim je  
prenesena u Suboticu 12. novem
bra. íz istražnog zatvora puštena 
je  27. marta 1942. godine. Raspra- 
va je održana február a 1943. godi
ne u Bečeju. Tada je  osuđena na 
tri meseca zatvora.

Prilikom oslobođenja, u jesen
1944. godine, Piroiska je  bila jedna 
od organizatora senéanske p artij
ske organizacije. Danas živi u Sen
ti kao penzioner.
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TUMBÁSZ Antal

Csanta véren született 1905. má
jus 3-án, apja András, anyja Da- 
nyi Verona. Szegény napszámos 
gyermeke. Az elemi iskola után 
újságárus, villanygyújtogató, kül
döncfiú. Később Pethő cipészmes
terhez került ipart tanulni. Itt 
öregebb inastársai foglalkoztak 
vele, kezébe adták a Népszavát, 
melyen keresztül megismerkedett 
a munkás-’szolidaritás és az osz
tályharc fogalmával. Segédként 
1922-ben tevékenyen bekapcsoló
dott a szakmai szervezkedésbe. 
Ebben az időben a Zöldfa vendég
lőben volt az építőmunkások he
lyisége; itt volt a könyvtáruk is. 
Ezt a helyiséget az építők más 
szakmák csoportjainak is átenged
ték. Ide jártak a hét meghatáro
zott napján a bőrmunkások is. Ek
kor Tumbász Domány János ösz
tönzésére más aktív tagtársakkal 
összegyűjtötte a bőrmunkásokat, 
és az 1924. május elsején megtar
tott keresztesi ünnepségen elhatá
rozták, hogy megalakítják az ön
álló bőrös szakcsoportot. Pár nap
ra rá megválasztották a vezetősé
get is, melynek Tumbász is tagja 
lett. Szakszervezeti tevékenysége 
kapcsán — a szervezésen kívül a 
munkás-sajtót, a Népszavát, majd 
a Szervezett Munkást terjesztette 
— felvették a helyi pártszervezet
be. Kezdetben Bővíz János, később 
pedig Búrány Vince sejtjébe tar
tozott. A sejtnek tagja volt még 
Borsos István is. Sejtüléseiket föl
váltva a tagok lakásén tartották.

Antal TUMBAS

Antal Tumbász roden je  u Can- 
taviru 3. maja 1905. godine. Od 
oca je  Adraša i máj ke Verone Da- 
nji. Sin je siromasnih nadničara. 
Po zatvšetku osnovne škole je  pro- 
davač novina; potpaljivaé lampe, 
kurir. Kasnije je  počeo učiti zanat 
kod obuéara Pethő a. Tada su se sta- 
riji šegrti družili s njim, davali mu 
u ruke »Népszava« iz koga je 
upoznao pojmove radničke soli- 
darnosti i klasne borbe. Kao kalfa 
1922. godine aktivno se ukljuóio u 
strukovno organizacioini rád. U to 
vreme je  prostorija gradevinskih 
radnika bila u gostioni Zöldfa; a 
tamo su imali i biblioteku. Ovu 
prostoriju su gradevinci prepusti- 
li i drugim strukama, odnosno 
grupama. U nju su dolazili odre- 
denog dana u nedelji i kožarski 
radnici. Tada je  Tumbász, na ini- 
oijativu Jánosa Dománya, sa dru
gim aktivnim ölanovima sakupio 
kožarske radnike i na iprvomajskoj 
proslavi u Kereste&u 1924. godine 
odluóeno je u jednom dogovoru o 
formiranju samostalne kožarske 
podružnice. Nekoliko dana kasnije 
je  izabrano rukovodstvo, čiji ólán 
je  bio i Tumbász. Pored organizaci- 
onog rada je  širio i radnicku stam- 
pu: »Népszavát«, zatim »Organizo- 
vani radnik«. Prim ljen je  u mes- 
mu partijsku organizaciju zbog 
takvog rada.

U partijskoj organizaciji u po- 
četku je  pripadao éeliji Jánosa 
Bőviza, zatim Vincea Buránya. U 
n jo j je  cián bio i István Borsos. 
Ćelijske sastanke su održavali na-
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Pártfeladatuk a szakszervezeti 
szervezés és a munkások osztály- 
haroos fölvilágosítása volt. Mint 
szakszervezeti bizalmi bérvitába 
bocsátkozott a mesterekkel, ezért 
felmondást kapott, és az összes 
mesterek bojkottáiták. Munka nél
kül vergődött, végül napszámos
ként Szabadkára, majd Belgrádba 
kerüli;. Ekkor pártkapcsolatai a 
zentai szervezettel megszakadtak; 
mivel kapcsolatait Belgrádban 
sem építette ki, ezentúl — és ha
zatérte után is — főképp szakszer
vezeti vonalon tevékenykedett.

Sima UNKOVIC

Sima Unkovié roden je  1922. 
godine u Nevesinju od oca Dušana 
i majke Ljubice Kovacevié. Pét 
godina kasnije njegovi su se ro- 
ditelji preselili u Sentu. U Senti 
je  pohadao osnovnu skolu i završio 
niže razrede gimnazije. Kao subo- 
tički đak ukljuéio se u rád Omla- 
dinske knjižnioe i čitaonice »Bu- 
duénost«.

U čitaonici se upoznao sa nap- 
rednim idejárná i delima levičar- 
skih pisaca, istakao se u radu sek- 
cija, te ga je  M arija Andié primi- 
la u SK O J. Pocetkom aprila 1941. 
godine vratio se u Nevesinje, a 
odatle je  tokom rata dospeo u 

Kraljevo gde je  streljan 14. oktob
ra 1941. godine.

izmeniéno u stanovima drugova. 
Partijski zadatak im je  bio sindi- 
kalno organizovanje i klasno bor- 
beno prosveóivanje radnika. Kao 
sindikalni poverenik upuštao se u 
diskusiju o platama sa majstorima. 
Zato je  dobio otkaz, a majstori su 
ga bojkotovali. Muéio se. Nije do
bio zaposlenje. Na kraju je  otišao 
za nadniéara u Suboticu, zatim u 
Beograd. Tada su njegove partáj- 
ske veze sa senéanskom organiza- 
cijom prekinute. Pošto ih ni u Be
ogradu nije uspostavio, pa ni pos
le povratka kuéi, od tada je  uglav- 
nom delovao na sindikalnom polju.

Nevesinjben született 1922-ben; 
apja Dusán, anyja Ljubica Kova- 
éev-ié. Szülei 1927-ben mint dob- 
rovolyácok Zentára költöztek. S i- 
mo itt já rt elemibe, majd algim
náziumba is. Később mint szabad
kai utazó diák bekapcsolódott a 
„Buduénost” Ifjúsági Olvasókörbe.

Az olvasókörben baloldali írók 
művein át megismerte a haladó 
eszmeáramlatokat, törekvésével 
kitűnt a szakcsoportok munkájá
ban, s ezért M arija Andié felvette 
az ifjúkommunista szervezetbe. 
1941 áprilisában családjával visz- 
szatért Nevesinjbe, ahonnan a há
ború folyamán Kraljevóba jutott, 
hol 1941. október 14-én kivégez
ték.
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VÁMOS János János VÁMOS

Vámos János a huszas évek 
elején élt Zentán. Tevékeny tagja 
volt a földmunkások szakszerveze
ti csoportjának. Tagja volt az első 
földmunkás sejtnek; elvtársai „Pa
raszt” fedőnév alatt ismerték. Ta
kács István, majd Borsos József 
sejtjébe tartozott.

ZABOS József

Zentán született 1917. március
12-én; apja András, anyja Bóbány 
Ilona. A legnincstelenebb proletár
családból származik. Édesapja egy- 
időben koldulással is foglalkozott. 
József kora gyermekkorától dol
gozott: kitanulta a borbélymester
séget, és mint segéd helyezkedett 
el.

1938-tól kezdett bejárni a szak
szervezeti otthonba. Itt ismerke
dett meg Nagyabonyi Vincével, 
Molnár Péterrel és Lövei Mihály- 
lyal. Nagyabonyi hosszabb ideig 
figyelte tevékenységét, és külön
böző feladatok elvégzésével bízta 
meg. 1939^ben közölte vele, hogy 
felveszik a Jugoszláv Kommunista 
Párt helyi szervezetébe. A sejtülé
seket Nagyabonyi lakásán tartot
ták, hol rajta kívül megjelent Hu
szák Mihály és Patócs Vilmos. A 
sejtet Nagyabonyi vezette. A sejt- 
üléseken ismertette a konspirációs 
utasítást, valamint felszólította a 
jelenlévőket, hogy ők is sžervez-

János Vámos je  živeo u Senti 
dvadesetih godina. Bio je  agilan 
ölan Sindikalne podružnice poljo- 
privrednih radnika u Senti. Kao 
takav primljen je  ru prvu ćeliju 
oformljenu od poljoprivrednih ra
dnika. Medu drugovima je bio pó
znát pod nadimkom »Paraszt« (Se- 
ljak). Priipadao je  óeliji Istvána 
Takácsa, a kasnije József a Bor
sosa.

Jožef ZABOŠ

József Zabos roden je  u Senti,
12. marta 1917. godine. Od oca je  
Andrása i majke Iloné Bobány. Po- 
tiče iz siromaáne radničke porodi
ce. Izučio je  berberski zanat i ra
dio kao kalfa.

Počeo je  poseóivati Sindikalni 
dóm od 1938. godine. Tamo se upo
znao sa Vinceom Nagyabonyiem, 
Péterom Molnárom, i Mihályem 
Löveiem. Nagyabonyi je  duže vre- 
me pratio njegovu aktivnost i po- 
veravao mu razne zadatke. 1939. 
godine mu je  saopstio da je  prim
ljen u Mesnu organizaoiju Komuni- 
sticke partije Jugoslavije. Celijske 
sastanke su održavali u stanu Na- 
gyabonyia, gde su jós bili prisutni 
sem njega Mihály Huszák i V il
mos Patócs. Celiju je  vodio Nagy
abonyi; na ćelijskim sastancima je  
izložio uputstva o konspiraciji i 
pozvao prisutne da i oni uklj učuj u 
u pokret pouzdane ljude. Upozorio 
ih je  da pri organizovanju budu 
jako oprezni, da ukljuce samo tak-
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zenek be megbízható embereket a 
mozgalomba. Figyelmeztette őket 
arra, hogy a szervezésnél nagyon 
vigyázzanak, csak olyan emberek
nek szóljanak, hogy kommunista 
szervezkedésről van szó, akik a 
párt szempontjából mebízhatóak, 
és nem forog fenn a veszély, hogy 
esetleg feljelentik őket.

1940 novemberében Zabos a 
felnőtt helyi pártbizottság utasítá
sára átment az Ifjúkommunista 
Szervezetbe. Itt beválasztják a He
lyi Bizottságba, és a pénztárosi 
feladatkört bízzák rá. Az ifjúkom
munista Helyi Bizottságban Olajos 
Mihállyal, M arija Andictyal, Re
kecki Erzsébettel és Horthi István
nal dolgozott együtt. Ezidőben részt 
vett az antifasiszta megmozdulá
sokban, valamint röpirat-szórás- 
ban és Vörös Segély gyűjtésben is.

A megszállást követő átszerve
zések után, 1941 júniusában ismét 
visszakerült Nagyabonyi Vince 
sejtjébe. Június végén Nagyabo- 
nyit letartóztatták, s ekkor Hu
szák vette át a sejt vezetését. Hu
szák több ízben front jelentést ju t
tatott el Zaboshoz azzal, hogy ol
vassa el, és anyagát szimpatizán
saik között népszerűsitse. Huszák 
közölte vele azt is, hogy a kitört 
szovjet-német háborúval kapcso
latban szovjet ejtőernyősök fog
nak Bácska területére érkezni, és 
a zentai párttagoknak az lesz a fel
adatuk, hogy azokhoz csatlakoz
zanak, munkájukban támogassák 
őket, hogy feladataikat elvégez
hessék. Ezek számára ruhákat, tar
talékfegyvereket kell beszerezni,

ve koji su pouzdani i sa čije stra- 
ne ne preti opasnost provale.

Novembra 1940. godine Zabos 
je  prema direktivi Mesnog partij- 
skog komiteta prešao u SK O J. U 
njemu je  izabran u Mesni komitet 
i poveren mu je  zadatak blagajni- 
ka. U Mesnom komitetu SK O J-a 
sarađivao je  sa Mihályem Olajo
som, Mari jóm Andié, Erzsébetem 
Rekecki i Istvánom Horthi. U to 
vreme je  ucestvovao u raznim ak- 
cijama u rasturanju letaka i pri- 
kupljanju »Crvene pomoći«.

Posle reorganiziacije éelija, na- 
kon okupacije juna 1941. godine, 
ponovo je  vracen u éeliju Vince a 
Nagyabonyia. Krajem  juna je  
Nagyabonyi uhapšen i tada je  Hu
szák preuzeo vodenje éelijom. Hu
szák je  više puta Zabosu dostavio 
frontovske izveštaje da ih proéita 
i m aterijal popularizuje u krugu 
simpatizera. Huszák mu je  saop- 
štio da ée, u vezi sa izbijanjem ne- 
maékoHsovjetskog rata, sovjetski 
padobranci se spustiti na teritori- 
ju  Baéke, a senéanski partijei ée 
imati zadatak da se pridruže n ji- 
ma, podržavaju ih u radu kako bi 
oni svoj zadatak mogli obaviti. Za 
njihove potrebe treba nabaviti 
odela i oružja, je r ée oni biti koji 
ée osloboditi naše radnike. Húszak 
ga je  pozivao na sakupljanje ode
la i zavojnog m aterijala. Takode je  
od Huszáka dobio direktivu da or- 
ganizuje udarne grupe pomoéu ko- 
jih  ée prilikom preuzimanja vlasti 
zauzeti javne zgrade u Sejnti. Po- 
éetkom avgusta 1941. godine Nagy
abonyi je  puáten na slobodu i po-
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ugyanis ezek lesznek azok, akik az 
itteni munkásságot felszabadítják. 
Húszak felszólította ruha és köt
szer gyűjtésére. Ugyancsak Hu- 
száktól kapott utasítást arra néz
ve is, hogy szervezzen rohamcsa
patot, amivel majd a hatalomátvé
tel alkalmával a középületeket 
megszállják.

1941 augusztusának elején 
Nagyabonyi kiszabadult, és ismét ö 
vette át a sejt vezetését. Nagyabo
nyi megerősítette a Huszák által 
kiadott pártutasításokat, és azok
nak végrehajtását szorgalmazta. 
Többek között ismertette a roham- 
csapatok feladatát, és vasúti sza
botázs-akciók elkövetését követel
te. Zabos több esetben front jelen
tések tartalmát szimpatizánsok kö
rében ismertette.

1941 októberében letartóztat
ták, és a Tunelba vitték. Kínvalla
tás után, november 12-én Szabad
kára szállították, hol 1942. m árci
us 27-én a főtárgyaláson három
évi börtönre ítélték. Büntetésének 
kitöltését Szabadkán kezdte meg, 
majd 1942 őszén besorozták mun
kaszolgálatos zászlóaljba, és Uk
rajnába vitték.

Nikola ZEKOVIC

Nikola Zekovic je  roden 20. de- 
cembra 1920. godine u Nikšiću i od 
oca je  Simeona i majke Đurđe Ne- 
nezió. 1928. godine kao kolonista 
preselio se u Sentu. U njoj je  zavr- 
šio osnovnu školu, a posle je  izu- 
cio limarski zanat kod Pétera

novo je  preuzeo vođenje ćelije. 
Nagyabonyi je  potvrdio partijske 
direktive izdate od Huszáka i ur- 
girao na njihovom izvršenju. Iz- 
među ostalih zadataka, Zabosu je 
dao nalog za izvršenje sabotaže na 
željeznici. Više puta je  upoznao 
simpatizere sa sadržinom frontov- 
skih izveštaja.

Oktobra 1941. godine Zabos je  
uhapšen i sproveden u Tunel. Na
kon saslusanja i muóenja, 12. no
vembra je  prebačen u Suboticu 
gde je  na glavnoj raspravi 27. 
marta 1942. godine osuđen na tri 
godine zatvora. Izdržavanje kazne 
je  započeto u Subotici, zatim u je~ 
sen 1942. godine dospeo je  u kaz- 
neni radni bataljon i prebačen u 
Ukrajinu. Tamo mu se pocetkom
1943. godine, prilikom proboja 
Donskog fronta od strane Crvene 
armije, gubi svaki trag.

Nikola Zekovic Niksióben szü- 
]etett 1920. december 20-án; apja 
Simeon anyja Đurđa Nenezió. 
Családjával 1928-ban mint telepes 
Zentára költözött. Az elemi iskola 
elvégzése után Szloboda Péternél 
bádogos mesterséget tanult;
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Szlobode i radio je  kod istog kao 
pomoćnik do 1941. godin e.

1938. godine ukljucio se u rád 
Qmladinske knjižnice i éitaonice 
»Buduanost«. U njoj se tokom
1939. godine formirala grupa ko- 
munistiöki orijentÍ9anih omladina- 
ca, a među njima je  bio i Nikola. 
Citali su dela naprednih pisaca i 
idejno politički su se obrazovali.

Septembra 1940. godine Marija 
Anđić i Mihály Olajos primili su 
ga u SK O J. U skojevskom aktivu 
saradivao je  sa Josipom Langovim, 
Jezdimirom Krstiéem, Duáanom 
Krivokapiéem i Miroslavom Birc- 
linom. Na sastancima koji su odr- 
žavani kod članova prorađivana je 
Istorija S K J  (b) i rázni proglasi, 
létei Pokrajinskog komiteta SK O J 
i K P J za Vojvodimu.

Aprila 1941. godine vratio se u 
Nikéié i 13. jula 1941. godine je 
otišao u partizáné. Demobilisan je 
kao oficir JNA. Sada živi u Nik- 
éiéu.

Radojka Svilar, rođena ZEKOVIĆ

Radojka Zekovié je  rođena 17. 
decembra 1922. godine u Nikéicu. 
Potiče iz siromašne, mnogočlane 
porodice. Njen otac se zvao S i
meon a m ajka Đurđa Nenezié. 2 i -  
veli su u Nikšiću do 1928. godine, 
a tada su se kao kolonisti preselili 
u Sentu. U Senti je  završila osnov- 
nu skolu, zatim se zaposlila kao 
radnica u fabrici čarapa kod »Pal- 
ko«-a januara 1936. godine.

ugyanott segédként dolgozott 
1941-ig.

1938-ban bekapcsolódott a Bu- 
duénost Ifjúsági Olvasókör mun
kájába. Itt 1939 folyamán kom
munista irányzatú csoport alakult, 
melynek Nikola is tagja volt. Ha
ladó írók munkáit olvasták és esz
me-politikai önképző tevékenysé
get folytattak.

M arija Andié és Olajos Mihály 
1940 szeptemberében felvették a 
SK O J-ba. Az ifjúkommunista ak
tívában Josif Langow al, Jezdimir 
Krstiétyel, Dusán Krivokapiétyal, 
és Miroslav Birclinnel dolgozott 
együtt. Az aktíva ülésein, melye
ket a tagoknál felváltva tartottak, 
tanulmányozták a Szovjetunió 
Kommunista (bolsevik) Pártjának 
történetét, különböző kiáltványo
kat és röpiratokat, amelyeket a 
tartományi pártvezetőség adott ki.

1941 áprilisában Nikola csa
ládjával visszatért Nikéiébe, hol 
julius 13-án elment partizánnak. A 
Jugoszláv Néphadsereg tisztjeként 
szerelt le; ma Niksiében él.

SVILARNÉ, ZEKOVIĆ Radojka

1922. december 17-én született 
Nikéiében, szegény, sokgyermekes 
családban. Apja Simeon, anyja 
Đurđa Nenezié. 1928-ig éltek Nik
éiében, amikor is telepesként Zen- 
tára költöztek. Itt fejezte be az 
elemi iskolát, majd a Palkó haris
nyagyárban mint munkásnő dol
gozott 1936 januárjától.
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U fabrici »Palko« upoznala se 
sa starijim radnicama i preko njih 
upoznala se sa radniékim pokre- 
totm. Ucestvovala je  u tarifnim po- 
kretima i štrajkovima, koji su or- 
ganiizovani narednih godina u ovoj 
fabrici. U jesen 1938. godine uč- 
laniia se u Knjižnicu i citaonicu 
»Budućnost« posredstvom Mirka 
Buriéa. U njoj je  ona najvise an- 
gažovana u čitalačkoj i diletanskoj 
sekciji. Mnogo je  čitala i uéeli i 
učestvovala je  u debatama starijih 
članova čitaonice. Svojim aktiv- 
nim radom se isticala i tako je 
birana u upravu čitaonice.

Na osnovu rada u »Buduć- 
nost«-i i u sindikatu, u jesen 1940. 
godine primljena je  u mesnu or- 
ganizaciju SK O J. Primio ju je  Ola
jos Mihály, a radila je  u aktivu sa 
Marijom Andié, a kasnije i sa Vu- 
kicom Abramovié, Nagy-mélykúti 
Franciskom i Dobrinkom Krivo- 
kapic. Na sastancima aktíva prou- 
čavali su politicki m aterijal ak- 
tuelnog karaktéra, a kao teoretski 
m aterijal istoriju SK P (b). Imali 
su i zajednicke sednice sa mladim 
aktivistima iz SindikaLnog kultur- 
nog društva »Sloboda«. Tada su 
na sastancima prisustvovali i Se
kély Ilona i Rekecki Erzsébet.

Maja 1941. godine zajedno sa 
porodicom deportirana je  iz Sente 
u Crnu Goru u Niksié. Tamo su se 
ona i  sestra povezale sa narodno- 
oslobodilačkiim pokretom i zbog 
tóga su 22. marta 1942. godine 
uhapšene od fašista i odvedene u

A Palkó gyárban megismerke
dett az idősebb munkásnőkkel, s 
rajtuk keresztül a munkásmozga
lommal is. Részt vett a bérmozgal
makban és sztrájkokban, melyeket 
a következő években ebben a 
gyárban szerveztek. 1938 őszén 
tagja lett a Buduénost Könyvtár
nak és Olvasókörnek Mirko Burié 
közvetítésével. Leginkább az olva
só- és műkedvelő csoportban te
vékenykedett. Sokat olvasott és 
tanult, részt vett az idősebb tagok 
vitáiban. Tevékeny munkájával 
kitűnt, s így az olvasókor vezető
ségébe választották.

A Buduénostban és a szakszer
vezetben végzett munkája alapján 
1940 őszén felvették a SK O J he
lyi szervezetébe. Olajos Mihály 
szervezte be, és M arija Andictyal, 
később Vukica Abromoviétyal, 
Nagymélykúti Franciskával és 
Dobrinka Krivokapictyal dolgo
zott egy aktívában. Az aktivagyű- 
léseken időszerű politikai anyagot 
tanulmányoztak, elméleti anyag
ként pedig a SzK(b)P történetét. 
Együttes üléseket is tartottak a 
Sloboda Szakszervezeti Kultur- 
egyesület fiatal aktivistáival. Eze
ken az összejöveteleken Székely 
Ilona és Rekecki Erzsébet is részt 
vettek.

1941 májusában családjával 
együtt Zentárói Szerémségbe de
portálták. Visszatértek Crna Go
rába, Nikšicbe. Itt nővérével e- 
gyütt kapcsolatot teremtettek a 
népfelszabadító mozgalommal, 
emiatt 1942. március 22-én a fa-
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lagor. Do marta 1943. godine bila 
je  sa sestrom Zorom u nekoliko 
logora: u nikšićkom »Bede-
nrni«, u logoru kod Podgorice, u 
skadarskoj „Tépi”, zatiim u Al- 
ban-iji i na kraju vraóane u Bar. 
Odatle su ih posle kapitulacije Ita- 
lije nemački fašisti prebacili u lo- 
gor Teresienfeld kod Wienner Neu- 
stadta, gde su se nalazile sve do 2. 
aprila 1945. godine, kada ih je  Cr- 
vena armija oslobodila. U Sentu 
se vratila seiptembra 1945. godine 
i odmah se ukljuóila u rád SK O J-a.

ZSULYEVITY János

Zentán született 1922. március
10-én. Édesapja József, édesanyja 
Mészáros Amália. Elemi iskolát 
végzett, majd kitanulta a szoba
festő szakmát, és Zentán munkába 
lépett.

Inasként még 1938-ban bekap
csolódott a munkásmozgalomba a 
szakszervezeten keresztül. A kö
vetkező évben tevékenységét fo
kozta: bekapcsolódott a Buduónost 
Ifjúsági Olvasókörben működő ha
ladó ifjúsági csoportba. Erélyes, 
határozott fiatalként, radikális 
baloldaliként ismerték.

1940-ben felvették a SK O J-ba. 
Aktívájában Tarapcsik Sándorral, 
Döme Máriával és Gombos Bélá
val tartott kapcsolatot. Forradal
mi radikális felfogása miatt a fa
siszta megszállók bevonulásaikor 
éppen hogy csak megmenekült a 
kivégzéstől. Ekkor illegálisan Belg- 
rádba ment.

siszták letartóztatták, és táborba 
hurcolták. 1943 márciusáig nővéré
vel, Zorával több táborban volt: a 
nikšići „Bedem”-ben, a podgori- 
cai táborban, a skadari „Tepá”- 
ban, majd Albániában, végül visz- 
szakerültek Barba. Olaszország 
kapitulációja után a német fasisz
ták a wiener-neustadti Teresien- 
feld-táborba hurcolják, ahol egé
szen 1945. április 2-ig tartózkod
tak, amikor is a Vörös Hadsereg 
szabadította ki őket. Zentára 1945 
szeptemberében tért vissza, és 
azonnal felvették a SK O J-ba.

János ZULJEVlC

János Zsulyevity je  roden 10. 
marta 1922. godine u Senti. Otac 
mu se zvao József, a máj ka Amá
lia Mészáros. Posle osnovne Skole 
izučio je  molerski zanat i zaposlio 
se u Senti.

1938. godine, jós kao šegrt, uk- 
ljučio se u radnički pokret preko 
sindikata. Sledeóe godine posta je 
jós aktivniji, i povezuje se i sa om- 
ladincima iz kruga óitaonice »Bu
duónost«. Isticao se čvrstinom i 
odluónosóu, pa zbog tóga bio je  
póznát kao čovek čvrste volje i 
radikalnih shvatanja.

1940. godine primljen je  u 
SK O J. U ovome aktivu je  saradi- 
vao sa Sándorom Tarapcsikom, 
Mártom Döme i Bélom Gömbö
sem. Zbog svojih póznatih revolu- 
cionarnih shvatanja, prilikom do- 
laska fašističkiih okupatora, jedva 
se spasao streljanja. Tada ilegalno 
odlazi u Beograd.
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Zenta felszabadulása után a- 
zonnal hazatért, és az elsők között 
lépett be a Népőrségbe. A VIII. 
Vajdasági Brigád átvonulásakor 
azokhoz csatlakozott, és mint gép
puskás a Dunánál folyó harcok
ban elesett.

Posle oslobođenja Sente odmah 
se vratio kuói i bio je  među prvim 
angažovan u Narodnoj straži. P ri
likom prolaska V III vojvodanske 
brigádé prikljuöio jo j se i kao mit- 
raljeziac poginuo je  u borbama na 
Dunavu.
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P O G O V O R

Istorijski arhiv u Senti od 1964. godine redovno saku plja  pis- 
m ene i usm ene spom en ike m esnog radn ičkog i narodnooslobodilač- 
kog pokreta . S akupljen i m aterija l danas vec n ije neznatan, ali ga ne 
mozerno sm atrati ni potpunim , a većinu sačin javaju  zabeležen e ili na 
m agnetofonsku  traku  sn im ljene uspom ene učesn ika iz pokreta . Od 
ovog m aterija la  smo sastavili ovih d evetdeset i osam  b iogra fija  k ő je  
se ogran ičavaju  na suvo n abrajan je pod ataka , većinom  sam o u vezi 
p okreta  (ako smo i u tom e uspeli), pažljiv čitilac će v ideti da više puta  
nismo raspolagali ni najosnovnijim  ličnim  podacim a. M eđutim, naš 
cilj n ije bio da pišem o zan im ljive b iog ra fíje  k ő je  obuhvataju  c e lo - 
kupán zivotni pút kao  i ulogu u pokretu  i u društvenom  radu, nego  
više sum iranje našeg rada  povodom  polu vekovn og  ju b ile ja  naše P ar
tije  i m esnog kom unistickog pokreta . Z elja  nam  je  bila  da pružim o  
spom en- svesku  učesnicim a pokreta , pogodno pom oéno sredstvo uci- 
teljim a, pro fesorim a i društvenim  radnicim a k o ji se bave p rou cava- 
njem  m esnog radničkog p o k re ta , podstrek  daljim  b iografsk im  i m es- 
no-istorijskim  istraživanjim a. Zbog tóga smo se u nasem  radu  — gde 
god je  to bilo m oguće-služili i pism enim  izvorim a, sopstvenim  m atc-  
rija lom  našeg arhiva, č iji deo je  već publikovan  u svesci »Građa za 
m onografiju  Sente« izdatoj u m esecu  m artu (K om unistički p o k 
ret u Senti od 1918— 1929. godine«); nadalje, originalnim  i na 
m ikrofilm u  snim ljenim  dokum entim a P okra jin skog  arhiva ko ji se 
odnose na tu temu, n eko liko  izdatih zb irk i dokum enata, kao i članci- 
m a i fo togra fijam a o Senćanim a tadašn je radn ičke stám pe. Ndrávno, 
im ajuéi u vidu k a rak ter  öve pu blikacije , nism o se upuštali u isto- 
rijsko -kritičku  analizu izvora, a diskutabilne p od atke  smo izostavili. 
Na táj nácin smo postupili i sa takv im  ličnostim a čije  je  ucesće u m es- 
nom kom unističkom  pokretu  sporno, s tim, da računam o na kasn ije  
dopunjeno izdanje öve sveske, šta vise i na celovitiju , svestraniju  
obradu pojed in ih  b iog ra fija  — što je  k ako  nam  je  poznato već za - 
početo .

Izdan je naše ed ic ije  im a i em otivnih razloga. Polovina stoleća  
predstav lja  smenu skoro  dve generacije, a to znači da kom unistički
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p okretu  našem  gradu im a svoju  prošlost, svoje razgranate društveno- 
istorijske koren e: kac  ram e uz ram e u stroju, tako  se p rilju b lju je  
revolucionarna delatnost sm enju jucih  gen eracija : na m esto onih ko ji  
odlaze stižu növi, starije slede m ladi, um esto utučenih stupaju čili, 
um esto razočaran ih  optim isti, olovna tezina zrtava, zastajan ja , v ra - 
ćan ja i započin jan ja svega ispočetka, n ije  m oglo i n ece m oći zadrzaii 
pobedu  naprednih pokreta . Za m inulih pola  v éka  kom unisti su pos- 
tali udarna ceta  radnih m asa našega grada, svojom  pozrtvovanom  
borbom  u Senti ili u drugim m estim a doprineli p obed i p ro leterske  
revolu cije  i narodn ooslobod ilačke b o rb e , kao i izgradnji hum anijih  
ljudskih  odnosa. K ao što i pokazu ju  podaci nase sv esk e , više n jih  su 
dali za to svoje živote, a m nogi od n jih  nisu doživeli dóba socijalis- 
tičke  izgradnje. Uspomenu na n jih  čuva sa dubokim  poštovanjem  
naš grad , radne organizacije i ustanove. Ali na trnovitom  putu k o ji  
je  vodio ka  pobed i čak  i oni su poneli — bar za jedan  k o rá k  napred  — 
id eje , ko ji su kasn ije zaostajali, povu kli se iz p okreta . Naša je  
lju dska i drugarska dužnost, ko ja  proizlazi iz socija lističkog  hum a- 
nizma, da se povodom  ovog značajnog ju b ile ja  setim o na one drugo- 
ve i saborce k o ji su se n ekad a  osećali kom unistim a i rad ili kao takvi, 
kada se m ogao za to dobiti sam o bič, tam nica i proganjan je.

Današnji ju b ile j je  dao povod da ispunimo nasu duznost p re- 
m a njim a.

U Senti, 11. novem bra 1969. godine.

D obos Ján os
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U T Ó S Z Ó

A zentai Történelm i L ev éltár  1964. óta rendszeresen  gyűjti a 
hely i m unkás- és nép felszabad ító  m ozgalom  írott és szájhagyom á
nyos em lékeit. A begyű jtött anyag m a m ár nem  je len ték te len , de 
m ég te ljesn ek  sem  m ondható. Túlnyom ó részét a m ozgalom  részt
vevő in ek  lejegyzett vagy m agnószalagra rögzített em lékezései a l
kotják . E bből az anyagból állítottunk össze kilencvenn yolc száraz 
adatközlésre szorítkozó, nagyobbára csupán m ozgalm i adatokat ta r
talm azó életrajzot  — ahol tehettü k. A figyelm es olvasó úgyis lá that
ta,'hogy több esetben  nem  ren delkeztü n k m ég a leg elem ibb  szem élyi 
ad a tokka l sem. C élunk azonban nem  is volt a te ljes  életutat, m oz
galm i és társadalm i pályát fe lö le lő  olvasm ányos b iog rá fiák  m egírása, 
hanem  a fé lévszázados pártév fordu ló  a lka lm ábó l a hely i kom m unista  
m ozgalom  s egyben  eddigi m unkánk szám vetése. E m lékfü zetet ó h a j
tottunk nyújtani a m ozgalom  résztvevőinek, a lka lm as segéd letet a 
helytörtén etet, a hely i m unkásm ozgalm at k ed v e lő  tan ítóknak, ta 
n árokn ak és társadalm i m u n kásokn ak, ösztönzést a további b iogra
fiku s és helytörtén eti kutatásnak. M unkánkban azért , ahol csak t e 
hettük, írott fo rrásoka t is felhasználtunk: levéltáru n k saját anya
gát, am elyn ek  egy részét a „G radja za m nografiju  S en te,f m árcius
ban k iadott fü zetében  p u b liká ltu k  (Kom m unista szervezkedés Zen
tán 1918 — 1929), tov ábbá  a Tartom ányi L ev éltár  idevonatkozó, 
eredeti és m ásolt (m ikrofilm ezett) okm ányait, néhány kiadott o k 
m ánygyűjtem ényt, az egykorú  m unkássajtó Zentára, zen taiakra v o 
natkozó c ikk e it  és fén y k ép ek et . T erm észetesen , tek in tve a kiadvány  
je lleg ét, a források  tö rtén etkritika i e lem zésébe nem  bocsátkoztunk, 
s a vitatható adatokat kihagytuk. Ugyanígy jártu n k el azokka l a 
szem ély ekke l is, k ik n ek  a hely i kom m unista m ozgalom ban való rész
v éte le  vitatható, azzal, hogy szám ítunk a füzet k ésőbb i pótk iadásá
ra, sőt, egyes életra jzok  te lje s eb b , á tfogóbb  feldo lgozására  is — am i 
tudom ásunk szerint m ár fo lyam atban  van.

K iadványunk útra bocsátásának érzelm i indokai is vannak. 
A fé l  évszázad közel k é t  em beröltő , s ez azt jelen ti, hogy a kom m u 
nista m ozgalom nak városunkban  m últja, szerteágazó társadalom 
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történeti gyökérzete van: ahogy a váll a vállhoz, úgy sim ul az egy 
m ást követő  n em zed ékek  forradalm i tev éken y ség e egym áshoz. A tá
vozók h e ly ébe  érk ezők  lépn ek , a ha jlo tt korú ákat fia ta lok  köv etik ; 
az elfásu lt h e ly éb e  lángoló hitű, a csalódott h e ly ébe  b izakodó áll. Az 
áldozatok, a m egtorpan ások , az ú jra- m eg  ú jrakezd ések  ólom súlya  
nem  tartóztathatta és nem  tartóztathatja  fe l  a haladó m ozgalm ak  
kiteljesed ését. A lep erg ett fé l  évszázad alatt a kom m unisták v áro 
sunk dolgozó töm egein ek  élcsapatává váltak. Á ldozatos és á llh ata
tos h arcu kka l itt Zentán, vagy m ásutt, hozzájáru ltak a p ro le tá r fo r
radalom , a nép felszabad ító  háború  győzelm éhez  és az em beribb  tá r 
sadalm i viszonyok ép ítéséhez. Am int füzetünk adatai is m u tatják , 
ezért többen  é le tü ket á ldozták, m íg m ások  nem  ér ték  rmeg a szoci
alista ép ítés korát. Az ő em lékü ket a legnagyobb keg y ele tte l őrzi 
városunk, m u n kaszervezetein k és in tézm ényeink. A győzelem  fe lé  
vezető  rögös úton azonban a k ésőbb  lem aradottak, a fé lreá llo ttak , a 
m ozgalom ból k ihu llottak  is — an n akidején , ha csak egy lépéssel is — 
tovább  v itték  az eszm ét. Ezért szocialista hum anizm usunkból f a 
kadó  em beri és elvtársi kötelességü n k e jelen tős év fordu lón  m eg 
em lékezn i m indazokról az elv társakró l, szám bavenni m indazokat az 
egykori harcostársakat, a k ik  kom m unistáknak v a llo tták  m agukat és 
ilyen  tev éken y ség et fo ly ta ttak  akkor , am ikor azért bot, börtön  és 
üldöztetés szolgált csupán jutalm ul.

Ez az ünnepi év fordu ló  a lka lm at adott arra, hogy e  szám vetést 
elvégezzük.
Zenta, 1969. n ovem ber 11.

D obos Ján os
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