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GERŐ ISTVÁN ÉLETE





Régi kötelezettségének tesz eleget a Zentai Füzetek Szerkesz
tősége, midőn e szerény füzetben Gerő István halálának harminc
egyedik évfordulóján közreadja az életútjáról a zentai Történelmi 
Levéltár — Katona Pál levéltári dolgozó — által összegyűjtött ada
tokat. Már egy évtizede lehet, hogy évről évre odázzuk Gerő István 
életrajzának kiadását, s ennek egy nyomós oka van: az emlékek, a 
források hiánya.

Gerő István harm inckét évet élt. Életútja rövid — alig egy 
emberöltő. És e rövid életút is — úgym ond  — „emléktelen”. Gerő 
gyermekkora, ifjúsága Zentán a szokványos életpályán halad: óvoda, 
iskola, önképzőkör, első irodalmi próbálkozások, am elyek sem töb
bet, sem kevesebbet nem  nyújtanak, m in t amit ebben az életkorban 
egy serdülő ifjútól elvárhatunk. Azután elszakad Zentától. Ném et
ország, majd Crna Gora életútjának állomásai. Mit rejtenek ezek 
a fontos évek? A z idő és tér akadálya nem  engedték felfedni a szer
zőnek azokat a hatásokat, am elyek Gerőt it t  érték, s am elyek követ
kezm ényekeképp m arxistaként, kom m unistaként tér vissza a fasiszta 
megszállás elsőestéjén Zentára. Néhány vers, tárca, iskolai anya
könyvi adat, iskolatársak, elvtársak elhalványult emlékezete, a fa
siszta bíróság ítélete — ez minden, amire Katona támaszkodhatott. 
Ebből a szegényes forrásanyagból kellett megválaszolnia azt a kér
dést, am elyet még Gerő életében, neki személyesen, fe lte tt a vérbí
róság elnöke: m i késztette arra, hogy kispolgári, nyugodt életmódját 
odahagyva azok közé álljon, akik  rongyos életükön k ívü l úgysem  
sokat veszíthetnek? Végső fokon m ilyen belső rugók, érzelmi vagy 
értelmi okok indították el ezt a szűkszavú, meghúzódónak tűnő em 
bert azon az úton, amelyen gerince acéllá edződött: a sorsdöntő 
pillanatban tört, de meg nem  hajolt?

A  fölszabadulás után szorgos statisztikusok gyűjtö ttek ada
tokat a fasizmus áldozatairól. A  keresztkérdések labirintusában Gerő 
István „áldozat” lett; a szónak abban az értelmében, amely a szán- 
déktalanságot, a tehetetlen kiszolgáltatottságot is magában rejti.
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Pedig Gerő nem  „áldozat”, nem  akaratlan ju to tt a fasiszta vérbíró
ság elé, majd a bitó alá. Abból a kevés forrásból, am elyet Katona 
felhasználhatott, am elyek kontúrosan megrajzolják Gerő alakját, 
kitűnik, hogy 6 tudatosan vállalta kom munista elhivatottságát, 
amelynek igazolására nem  volt más motívuma, m in t a meggyőződés. 
Gerő nem  járt lyukas cipőben, gyermeke nem sírt kenyérért, fajtáját 
akkor még nem fenyegette érzékelhetően az auschwitzi gázhalál 
(felesége és fia vesztette ott életét 1944-ben). Gerő nem  kérkedett 
marxista elveivel, nem  lázított, nem harciaskodott, nem  volt néptri- 
bun, nem  volt „vezér” — de „reálpolitikus” sem; Gerő egyszerűen 
dolgozott, szervezett, végrehajtotta a párt határozatait, m ert meg 
volt győződve azok történelm i igazoltságáról. A  pártért és a forra
dalomért is csak azt tette meg, am it tőle emberileg el lehetett vár
ni: értelmesen, marxista módon gondolkodott, értékelte önmagát, 
elvtársait, elvei alapján foglalt állást; meggyőződésből fordított há
tat osztályának, elveiért adta oda családját, jólétét, életét. Ez teszi 
Gerőt naggyá, átlagon felülivé: a tragikus predesztináltság, ahogyan 
saját életútját a bitóig vezeti.

Zenta város Gerőnek mellszobrot állított, s az Egészségügyi 
Központ is nevét viseli; földi hamvait a zsidótemetőben síremlék 
őrzi, amely előtt a Harcos Szövetség, a társadalmi szervezetek és a 
helyőrség képviselői minden július 7-én és november 11-én tiszte
legnek.

Zenta, 1972. november 11-én
Dobos János
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DR. GERŐ ISTVÁN (1909—1941)





Gerő István Sajkásszentivánon, Kovilszentivánon (most Saj- 
kaá) született 1909. augusztus 3-án. Édesapja Gerő Árpád állatorvos, 
édesanyja Schlézinger Ju lianna volt. Gerő szülei 1920-ban költöztek 
Zentára1. Az első években a Kairađorđe utca (ma ás ezt a nevet 
viseli) 17 vagy 37 alatt laktak2, m ajd 1924-ben átköltöztek a Laza 
Lazarevió utca 6-os szám alá. Ezt a házat még most is m int Gerő 
állatorvos lakását emlegetik. I t t  laktak mindvégig, míg Zentán éltek.

Gerő az elemi iskola négy osztályát szülőfalujában végezte el, 
m ajd az 1919/1920-as tanévben Üjvidéken a K irályi Szerb Állami 
Gimnázium első osztályának növendéke volt. A gimnázium második 
osztályát magyar tagozaton jó eredm énnyel az 1920/1921-ik tanév
ben Zentán fejezte be. Érdekes, hogy az első harm adévben 172 iga
zolt kim aradása volt. Ez arra  utal, hogy az (első) időben vagy sokat 
betegeskedett, vagy talán későbben jelentkezett az iskolába, és ezt 
neki igazolt órának ismerték el. A harm adik és negyedik osztályt 
Ls itt járta. A negyedik osztályt az 1922/1923. tanévben jeles ered
ménnyel végezte el. A kisérettségit is jeles eredménnyel tette le. 
Ez évben érdekes bejegyzést találtam : Gerőt az osztály tanács két 
órás bezárással büntette, m ert „1922. november 19-én jelen volt egy 
nyilvános sakkmérkőzésen”. Ügy látszik, hogy Gerőt a  sakk annyira 
érdekelte, hogy a tilalom  ellenére is képes volt résztvenni egy ilyen 
rendezvényen. Gerő az 1923/24. tanévben szerb tagozatra iratkozott. 
Erre azért kerü lt sor, m ert az akkori előírások szerint izraelita, né
m et vagy más nemzetiségű tanulók nem iratkozhattak m agyar tago
zatra. Ez nyomot hagyott a tanulm ányi eredményén is. A környe
zetváltozás és a szerb nyelv nem tudása nehézséget je len te tt neki az 
előmenetelben. Az ötödik osztályban az első évharm adban három 
tantárgyból: szerb nyelvből, történelemiből és term észetrajzból gyen
ge eredm ényt ért el. Ez kíséri az év végéig, és a két utóbibi tantárgy
ból pótvizsgára bukott. Ezt kijavítva ju to tt a gimnázium hatodik osz
tályába, m elyet jó eredménnyel az 1924/1925. tanévben be is fejezett. 
Ez évben is találtam  egy bejegyzést róla. 1925. február 11-én az osz
tályfőnöke egy órás bezárással büntette. Nincs adat arról, hogy
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m iért büntette meg. A gimnázium heitedik osztályát is Zemtán járta, 
az 1925/1926. tanévben elégséges eredménnyel azt el is végezte. Elég
séges osztályzata volt: szerb, francia és latin  nyelvből, valam int tör
ténelemiből, természetrajzból, fizikából és egészségtanból. Hasonló 
eredménnyel érettségizett az 1926/1927-es tanévben. Ez évben hú
szán já rtak  a VIII. osztály szerb nyelvű tagozatán: 15 fiú és 5 leány. 
Iskolatársai között találjuk: Branislav Bukurov, Vladica Popović, 
Müller Imre, Miloš Jovanović, Mita Knežev és Seđakov Ozren neveit. 
Közülük kerültek ki a Stevan Sremac Gimnáziumi Önképzőkörnek 
és a Stevan Sremac Szoborbizottságnak tagjai. Gerő velük együtt 
tevékenyen résztvett ezeknek a testületeknek a m unkájában. Az 
önképzőkör igazgató bizottságának és a szoborbizottságnak is tagja 
volt. Részt vett az önképzőkör minden m unkájában, állásfoglalása
ival, önálló véleményével nem egyszer hozzásegített a felvetett prob
léma megoldásához. Említésre méltó ténykedése Vladica Popović 
önképzőkört titkár leváltása és Branislav Bukurov titkári megbíza
tása ügyében és az ezt követő vádaskodások és viták alatt8. Gerő 
részt vett az önképzőkör irodalmi, tudományos szárnypróbálkozá
sain is. Adatot erre az önképzőkör 1927. évi keltezés nélküli jegyző
könyvében találunk, ahol a 6. pontban Gerő István: ,,0  poslednjim 
trenucima ze n ije '’ (A Föld utolsó pillanatairól) című írását olvasták 
fel. Az akkori szokásokhoz híven minden felolvasott műről véle
ményt, b írálato t mondtak. A b írá la t vitaindító szerepe nem  minden 
esetben ju to tt kifejezésre. Sokszor egyéni leszámolásra adott alkal
mat. Ilyenkor a felügyelő tanár véleménye volt a döntő. I tt Gerő 
írását M ita Kneževnek kellett volna elbírálnia. Az em lített jegyző
könyv szerint ez elm aradt: m ert a véleményező elvesztette a „véle
m ényét”. Ilyesmi is előfordulhatott, persze az egésznek diákcsíny 
íze volt, derültséget keltett az ülésezők között4.

Abban az időben az önképzőkör tevékenységének központjá
ban Stevan Sremac — a kör patrónusa — mellszobrának elkészítése 
és a szoborleleplezési ünnepségek előkészítése volt. E feladat meg
valósítására külön szervező bizottság, szoborbizottság alakult. A 
szervező bizottság első összetétele a következő volt: elnök: MiloS 
Jovanovié, tagok: Branislav Bukurov, Ozren Seđakov, Stevan Gere, 
2ivko Slavnió voltak. Sok viszontagság után  végre 60 000 dináros 
költséggel elkészült a szobor, m elyet 1928. június 28-án, Vidovdan 
napján, bensőséges ünnepségek között lepleztek le. A szobrot a Tisza 
partján  a polgárm esteri lak előtti parkban helyezték el. Slavnic Zivko, 
az önképzőkör elnöke nagy beszéd kíséretében m éltatta  az író emberi 
és irodalmi nagyságát, és átad ta a szobrot a polgármesternek, aki azt 
a város nevében át i«s vette. U tána az egyesületek, társulatok, hitköz
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ségek, a tanári k a r és a családtagok elhelyezték koszorúikat. A par
lam enti m erénylet m iatt sem  a parlam ent, sem a kormány, sem az 
országos irodalmi egyesületek nem  képviseltették m agukat az ün
nepélyen. A véres parlam enti események m iatt elálltak a nagyobb 
ünnepségtől, és így kizárólag csak helyi jellegű volt az emlékmű le
leplezése8.

A szobrot Petar Pešić belgrádi, az alapzatot Dejan Bešlić adai 
szobrász készítette el. Az ünnepséget megörökítő jegyzőkönyv sze
rin t6 az önképzőkör külön hálájá t ró tta le: a gimnázium igazgatósá
gának, Zenta város képviselőtestületének, Mihajlo Pupinnak, a  New 
York-i Columbia Egyetem tanárának, honfitársunknak, Aleksandar 
Dragin, volt gimnáziumi tanárnak, Jovan és Milán Sremacnak, 
Stevan Sremac Am erikában élő testvéreinek anyagi és erkölcsi tá
mogatásukért. A szoborra a pénzt az önképzőkör tag jai gyűjtötték 
össze. Körlevélben fordultak a közönséghez. A körlevelet elju tta tták  
mindenkihez. A szobor mielőbbi elkészítését szorgalmazták. Amikor 
elkészült, közszemlére tették, bem utatták a közönségnek; Zenta vá
ros polgárai és testületéi, a szobor szépségén fellelkesülve, hathatós 
anyagi segítséget nyújto ttak  a szobor árának  kifizetéséhez7.

Gerő a m agyar tagozat tanulóival továbbra is fenntarto tta az 
összeköttetést. E rre utal a Stevan Sremac Gimnáziumi Önképzőkör 
1927. április 6-i jegyzőkönyvének szövege, mely szerint Gerő elvál
lalta, hogy a „m agyarokkal” rendezi a vitás kérdést egy közös ren
dezvény program ja körül8.

Csendes, szolid tanuló volt. Tanárai és tanulótársai egyaránt 
szerették és becsülték.

A gimnáziumi érettségi u tán  egy évet a bécsi Orvostudományi 
Egyetemen hallgatott. A sikertelen vizsgák m iatt Breslauba ment, 
és beiratkozott az ottani Fogorvosi Iskolába (Zahnártzliche Schule), 
ahol 1931-ben fogorvosi (Zahnartz) címet nyert9.

Vakációit Zentán töltötte, de év közben is fenntarto tta a kap
csolatot városunkkal. E rre utalnak főiskoláskori írásai a  Sentai Friss 
Újságban10. 1928 áprilisától 1932 júliusáig tizenöt különböző írása 
jelent meg „Gerő”, „Gerő István”, G e-án” és ,,G.” aláírással. Az 
írások között van tárca, vers, versfordítás, cikk, vezércikk, tanul
mány. írásai műfaj és a közlés ideje szerint a következőképpen osz
lanak meg: 1928-ban három  írása je len t meg: egy tárca, két vers; 
1930-ban négy írása: egy tárca, egy vers, egy versfordítás, egy tanul
mány; 1931-ben három  írása: egy tárca, két vers és 1932-iben öt 
írása: két vers, k é t vezércikk, egy cikk. Gerő verseit külön fejezet
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ben ismertettem. Prózai írásai közül a „Nyári egyveleg” humoros 
hangú zentai helyzetképe és „Levél Németországból: Passiós játék 
Breslauban” tanulm ánya tűntek ki11.

A szociális problémák ham ar felkeltették érdeklődését. Ebben 
az időben ism erkedett meg a szocialista eszmékkel, sokat olvas. A 
m arxista klasszikusok mély benyomást gyakoroltak rá. Ez segítette 
kialakítani világnézetét; baloldali beállítottsága m ind jobban kife
jezésre jut, baráti és családi körében is. öccsével, Salommal (Imré
vel) gyakran vitatkoztak a szocializmus megvalósítása felé vezető 
módszerről12. A cionista mozgalom sajátságos vonala helyett István 
a politikai harc eszközeit, a tömegek felvilágosításának vonalát vál
lalta, vallotta magáénak, és ezen az úton is indult el. Élete végéig 
k itarto tt mellette.

Tanulm ányai befejezése u tán  leszolgálta az egyéves katonai 
kötelezettségét. Kilenc hónapot töltött a tiszti iskolában Újvidéken. 
Egészségügyi szolgálatot teljesített. Mivel a tiszti vizsgára nem je
lentkezett, különböző csapattesteknél még öt hónapot szolgált. 1933 
tavaszán szerelt le13.

1933 őszén Cetinje városába került, ahol fogászati m agánren
delőt nyitott. Crna Gora-i tartózkodásáról gyér adataink vannak. 
1933-tól 1938-ig tartózkodott Cetin j én. Ekkor Zentára költözött. In 
nen időnként még vissz a-visszatért Crna Gorába, Berane (ma Ivan- 
grad) városába, ahol fogászati szolgáltatásokat nyújto tt a város pol
gárainak. Ott szoros barátságot tarto tt fenn Vasa Jovanovié jogász- 
szal és Spice Rőt Nikola gimnáziumi tanárra l14. Közben állást is 
vállalt és egy ideig az iskolai poliklinika fogászatát vezeti Cetinjén. 
Itt úgy emlékeznek rá, m int rokonszenves, jó szakemberre, akihez 
a gyerekek örömmel jártak  fogaikat csináltatni, akivel mindig le
hetett egy-két jó szót váltani. A folyosója mindig tele volt várakozó 
gyerekekkel, akik bizalommal jöttek hozzá fogaikat kezeltetni szü
leikkel és külön is15.

Dr. Gerő István Cetinj én ahhoz a szűk körű csoporthoz tarto 
zott, amelynek ú tján  a P árt megvalósította feladatait.

Szoros kapcsolatban állt Nikola Lekiótyel, az akkori Crna 
Gora-i tartom ányi pártbizottság titkárával, aki 1941-ben hősi halált 
halt16.

1935. október 23-án Gerő Zentán házasságot kötött Hartstein 
Teréziával-Rézivel, H artstein Jenő ismert zentai órás és ékszerész 
leányával. A zentai anyakönyvi hivatal 1935-ös házassági anyakönyvi 
bejegyzésében Gerő mint cetinjei orvos szerepel. Vigh Lajos és
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Fischer Ármin, Zenta izraelita társadalm ának két kiemelkedő alakja 
voltak házassági tanúi17. 1939. február 16-án fia született, aki a 
zentai születési anya/könyv bejegyzése szerint Iván SVÍoőe nevet 
kapta18.

Fogorvosi rendelőt Zentán a Kralj A leksandar u tca 32. szám 
alatt (ma Népi forradalom  utca 32. sz., a Zeneiskola épülete) nyitott. 
Lakása is itt volt. Hamarosan nagy pacientúrára te tt szert, könnyű 
keze, megnyerő modora, jutányos árai sok beteget vonzottak a ren 
delőjébe. Sok ingyenes kezeltje volt, egyeseknek csak az elhasznált 
anyagot számította fel; így nem is C9oda, hogy nagyon sokan láto
gatták rendelőjét. Forgalmas rendelője jó találkozóhelynek bizo
nyult a pártösszeköttetés vonalán is. Sokszor jöttek oda vidéki párt- 
funkcionáriusok; a helybeli tagokkal is ezen a vonalon feltűnés nél
kül közlekedhetett. Jól felszerelt könyvtára volt. Könyveit szívesen 
kölcsönözte elvtársainak. Kihasznált minden alkalm at és lehetőséget 
arra, hogy a kölcsönzött könyvek tartam áról és szerzőiről elbeszél
gessen velük.

1940 őszén Lövei M ihályné beszervezte Gerőt a kommunista 
pártba. Rövidesen beválasztották a p á rt Helyi Bizottságába19. M int 
pártbizottsági tag, először nem vezetett sejtet, de vállalta az értelmi
ségiek, intellektuelek, közötti szervezést. Irányíto tta a pártanyag 
m agyarra fordítását, a szakszervezeti otthonban előadásokat tartott, 
segített az előadások m űsorának összeállításában, részt vett egyes 
próbákon is, és ezzel a tevékenységével hozzájárult a rendezvények 
színvonalának emeléséhez. Anyagiakban a Vörös Segély vonalán 
jelentős tám ogatást nyújtott.

Az 1941 áprilisi események nagy változást hoztak Gerő életé
ben. A megszállás első napjaiban több szerb és izraelita egyént ta r 
tóztattak le Zentán a közigazgatás szervei. A kaszárnyában gyűj
tötték őket össze, m ajd mozgósított fogatokon (lovas kocsikkal) az 
óbecsei 105-ös Mozgó-Gyűjtő és Elosztó Táborba deportálták a le ta r
tóztatottakat. A Centrál Kávéházban helyezték el őket. A deportál
takat különválasztották nemzetiség szerint. A földszinten az izra
elitákat, az emeleten pedig a szerbeket helyezték el. Az emberek 
egy részét m ájus végén, a többieket pedig június elején bocsátották 
el. Gerőt is deportálták, ő június első napjaiban jö tt haza*0. M egér
kezése u tán  m indjárt felvette a kapcsolatot a helyi pártbizottság 
tagjaival, bekapcsolódott a munkába. A katonai megszállás feltéte
leihez idomított pártm unka: a párt szervezeti felépítése és a m un
kamódszerek m egváltoztatása folyam atában Gerő is sejtet vezet.

Amikor a fegyveres harc m egindult a megszállók ellen, a 
„Lenin-levélben”21 foglalt utasítások értelmében Zentán is élőké-
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szilieteket foganatosítanak a harcra, rohamo sztagok szervezésére, 
ezek irányítására, katonai bizottság felállítására, szabotázs-cselek
mények kivitelezéséire. Gerő mind jobban átveszi és irány ítja  ezeket 
az előkészületeket.

Fogorvosi rendelője ideális találkozóhellyé vált, mely fek
vésénél és rendeltetésénél fogva alkalmas volt nemcsak sejtje  ösz- 
sze jövet eleire, hanem egyéb fontos találkák és tanácskozások meg
tartására is*2.

Ezt a szervezkedést, ezt a m unkát a  szabadlkai letartóztatások 
híre szakította meg. Az ellentétes hírek, a bizonytalanság, rányomták 
bélyegüket a zentai pártm unkára. Ebben az időiben ár. Gerő sem 
járha to tt a Helyi Bizottság üléseire, m ert a rendőrség figyelte min
den lépését. Rendelőjében m inden nap ott ültek a  polgári ruhás 
nyomozók, akik minden páciensét nyilvántartották.

Amikor szeptember elején Maver O ttm árt Szabadkán letar
tóztatták, és ott megkezdődött a párttagok és a szimpatizánsok tö
meges letartóztatása, dr. Gerő is illegalitásba vonult. Budapestre 
utazott, hogy ott szétnézzen, és lehetőséget terem tsen hosszabb 
ott-tartózkodásra. Szeptember végén hazajött, hogy családi ügyeit 
elintézze. I tt értesült Molnár Péter, Ősz Szabó János és Nagyaibonyi 
Vince Miklós október elsejei letartóztatásáról, ő m aga is felkészült, 
hogy megint elutazzon, de közben letartóztatták.

Gerőt október 3-án hajnalban tartóztatták  le. Először a  ha
tárvadász laktanyába vitték, ahol m ár o tt volt Lövei Mihály. Még 
aznap átszállították őket a Tunel elnevezésű vendéglőbe, m elyet 
kihallgatásra rendeztek be. Az épület ajtó it és ablakait szalmazsák
kal tömi tették, a bejárat őrséget kapott, az éjjeli órákban, amikor a 
kihallgatások folytak, az épület közelében m indig egy mozdony 
manőverezett, hogy dobogásával, sípolásával elfojtson m inden kiszű
rődő nem kívánatos zajt. Letartóztatásuk éjjelén m ár vallatni kezd
ték őket, miközben egész idő alatt szállították be a letartóztatott 
elvtársakat. Reggel 5 órára majdnem m indannyian együtt voltak. 
Ettől a naptól kezdve m inden nap, estétől reggelig tarto ttak  a  val
latások. Gerőt m ár az első nap úgy „kikészítették”, hogy alig tudott 
a lábára állni. Három hét alatt sikerült a nyomozóknak megtömiök 
több letartóztatott ellenállását, és felfedni az akciók és terveik egy 
részét. Részletes adatokat csak az 1941 jűliusábam-aug-usztujsában 
történtekről igyekeztek m indenáron összegyűjteni, m ert a rögtönbí- 
ráskodási hirdetm ény csak erre az időszakra vonatkozott, s m ár a 
csendőrnyomozó csoport kiszállásakor is az volt a cél, hogy egy bizo
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nyos számú kommunistát itt is a rögtönbíráskodás alá vonjanak. A 
kihallgatások folyamán azonban minden ellenőrzés ellenére sikerült 
a kihallgatottaknak is kapcsolatot terem teniük, és egymás tudom á
sára hozniuk fontos információkat. Víz- és éleiemosztáskor, mosa
kodáskor néhány szóban közölték a lényeges dolgokat: m it kell lehe
tőleg tagadni, hogyan kell a letartóztatások körét szűkíteni, egy
m ást m enteni a verés, a tortúrák  alól. Gerő Lövei m ellett feküdt, 
és az egyik éjszakai „puhítás”, kihallgatás u tán  azt súgta neki, hogy 
nagy baj van! A vallatás napirendjére tűzték a forradalm i dolgokat, 
kérdezték tőle a katonai szervezkedést, a rohamcsapatok megszer
vezését, a szabotázsakciók elindítását. Kérte, hogy értesítse a többi
eket, hogy a forradalm i megmozdulásokat tagadják le. Az ételt na
ponta a hozzátartozók hozták be, így a letartóztatottak m egragadtak 
minden alkalm at, hogy valami módon üzenetet vagy értesítést küld
jenek ki. így Gerőnek sikerült kicsempészni egy levelet, melyben 
kérte szüleit, hogy fogadjanak neki védőügyvédet. Ezt meg is tették, 
de mindez nem segített rajta, a nyomozók egyenként megtörtek 
mindenkit, s a jegyzőkönyveket ds aláíratták  velük. A letartóztatot
tak ellenkezése esetén, újabb tortúrák alkalmazása u tán  aláíratták a 
jegyzőkönyveiket. így nevetségesnek hat a jegyzőkönyvek záradé
kának szövege: „Vallomásom jól van felvéve, azt m inden erkölcsi és 
fizikai kényszer nélkül tettem ”.

Az egész anyagot Dominion Vilmos hadbíró százados kapta 
kézhez, aki a Vezérkari Főnök Bírósága m int Rögtönítélő Bíróság 
ügyészeként összeállította a vádiratot. A büntető indítvány tíz elő
zetes letartóztatásban levő zentai kom m unista ügyében a rögtön
ítélő bíráskodás lefolytatását kérte, am it a Magyar K irály Honvéd 
Vezérkar Főnökének Bírósága elfogadott. A főtárgyalást 1941. no
vember 7-ére tűzték ki. Ezen a napon a büntető indítványban meg
jelölt vádlottakat és tanúkat a Tunelból fedett katonai tehergépko
csin erős csendőri és katonai fedezet m ellett a városházára szállí
to tták23. I tt  a tíz vádlottat kiszólították, és a tanácsterem be kísér
ték. Rövidesen m egérkezett a hadbíróság. A tárgyalásról a nyilvá
nosságot kizárták: a terem  elé őrséget állítottak, és csak hívásra 
lehetett belépni. A vádirat felolvasása u tán  megkezdődött a bizo
nyító eljárás. Ennek folyamán a vád szemmel láthatóan minden le
hetőt megtett, hogy az első öt vádlott — dr. Gerő István, Müller 
István, Lőwi Károly, Spiró Mátyás és Lőwi Dénes — „bűnösségét” 
bebizonyítsa. Nem véletlenül kerü lt az öt izraelita az első helyre. 
A közvélemény előtt ugyanis ajánlatos volt eltakarni, kisebbíteni 
a magyarok — a „felszabadítottak” — szerepét a népfelszabadító moz
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galomban. „Judeo-bolsevista” szervezkedést kellett leleplezni. Így 
ju to ttak  a tulajdonképpen nagyon is mellékes szerepet játszó szim
patizánsok: a Lőwi-testvérek vagy a szintén nem kommunista M üller 
István a rögtönítélő bíróság elé.

A vád arra  törekedett, hogy a vádlottakra rábizonyítsa a ka
tonai szervezkedést, am it a vádlottak tagadni igyekeztek. Hiába 
védte m agát Gerő, hogy nem vett részt a közvetlen szervezésben, 
hanem arra  az esetre, ha a kommunisták átvennék a hatalm at, rend
fenntartó közeget akart biztosítani, a bíróság hűtlenség bűntettében 
bűnösnek mondta ki.

Gerő emberi méltóságának tudatában állt ki a meggyőződése 
igazságossága mellett. A bíróság elnöke, amikor befejeződött a bizo
nyítási eljárás, dr. Gerőhöz fordult, mondván: „Azt még valahogy 
megértem, hogy ezek a munkások — és a többi vádlottra m utatott 
— azért léptek a kommunista pártba, m ert nyom orban éltek, és m a
guknak könnyebb életet akarta^ teremteni, de azt sehogy sem értem, 
hogy magát, akinek jól menő rendelője van, akit anyagi helyzete 
nem kényszerített arra, hogy kommunista legyen, mi késztette arra, 
hogy tagja legyen a kom m unista pártnak?” Gerő erre  az t válaszolta: 
„ÉN MEGGYÖZÖDÉSES MARXISTA VAGYOK, ÉS MEGGYŐ
ZŐDÉSBŐL LÉPTEM BE A KOMMUNISTA PÁRTBA.” Erre a bíró 
emelt hangon azt mondta: „Igen? Ha ezt meggyőződésből tette, akkor 
most meggyőződésből oda fogja adni a£ életét!” E rre  Gerő azt felel
te: „Kérem!” Ezzel pecsételődött meg a sorsa.

A Magyar Királyi Honvéd Vezérkar Főnökének Bírósága mint 
rögtönítélő bíróság, a M agyar Szent Korona nevében ítéletet hozott, 
és dr. Gerő Istvánt, M üller Istvánt, Lőwi Károlyt, Spíró M átyást, 
Lőwi Dénest, Molnár Pétert, Nagyabonyi Vince Miklóst, Löwei 
M ihályné sz. Székely Ilonát, Ősz Szabó Jánost és Nagymélykúti 
M átyást bűnösnek mondta ki az 1930. évi III. te (Élt) 55. paragrafusa 
4. pontjába ütköző hűtlenség bűntettében, és ezért őket kötél által 
végrehajtandó halálbüntetésre ítélte. A haditörvényszék elrendelte, 
hogy a kiszabott halálbüntetést a következő sorrendben hajtsák vég
re: Nagymélykúti Mátyás, Ősz Szabó János, Nagyabonyi Vince, Lőwi 
Dénes Lőwi Károly, M üller István, Lövei Mihályné, Spíró Mátyás, 
Molnár P éter és dr. Gerő István24.

Dr. Gerő a főtárgyalás után, mikor visszatértek a Tunelba, s 
amikor m ár nem volt olyan szigorú rendtartás, Löveinek elmesélte a 
főtárgyalás menetét. Közölte vele, hogy a bíróság mind a tízüket 
halálra ítélte, hogy minden el van veszve, hogy nem  bízik a kegyel
mi kérvényben, hogy ki fogják végezni. „Minden kitudódott, az elv
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társak  ránk vallattak!” Másnap Gerő megkérte az egyik csendőrt, 
aki őrizte őket, engedje meg, hagy a nőket m egkínálja cukorkával, 
amit az aznapi „csomaggal”, „koszttal” kapott. A csendőr megen
gedte, és Gerő végigkínálta őket. Mindenkihez odament, megkínálta 
cukorkával, mindenkitől elbúcsúzott. Másnap kivégezték.

Az elítéltekért 1941. november 11-én délután 3 óra felé jöttek. 
Nyílott a Tunel ajtajaf^egy tiszt bekiáltott: „Halálraítéltek, előre!” 
Néma tekintettel búcsúzott a tíz halálraíté lt baj társaitól. Tehergép
kocsira rakták  őket megint. Az utcán m indenütt em berek voltak- 
tömeg. Amint közeledtek a városháza felé, a tömeg m ind sűrűbb 
volt, m indenütt szuronyos katonák és kakastollas csendőrök álldo
gáltak. A kocsi először a posta felől, m ajd a másik bejáraton pró
bálkozott bejutni a  városháza udvarára, végre a főbejárat elé áílt, 
ott szállították le őket. A lépcsőkön m indenütt szuronyos katonák 
álltak, minden harm adik lépcsőn egymással szemben k é t szuronyos 
katona volt. M inden elítéltet két csendőr kísért. Bevezették őket a 
kis tanácsterem be, o tt leültették őket, m ajd m indannyian felálltak: 
a hadbíró kihirdette az ítélet megerősítését. Vitéz Szombathelyi 
vezérezredes, a M. Kir. Honvéd Vezérkar főnöke mint illetékes pa
rancsnok iaz ítéletet megerősítette, azonban a Nagyabonyd Vince 
Miklós, Lő vei Mihály né sz. Székely Ilona, Ősz Szabó János és Nagy
m élykúti M átyás vádlottakra kiszabott halálbüntetést kegyelemből 
15, illetve 10 évi fegyházbüntetésre változtatta. A jogerős ítéletet 
és megerősítő záradékot az elítéltek előtt kihirdették azzal, hogy 
dr. Gerő István, M üller István, Lőwi Károly, Spíró Mátyás, Löwi 
Dénes és Molnár P éter elítélteken a kötél általi halálbüntetést két 
órán belül végre fogják hajtani.

Az ítélet kihirdetése u tán  ismét tehergépkocsira rak ták  őket, 
és kivitték a kaszárnyába. A halálra ítélteket bevitték az épületbe. 
Az akasztófák sorba voltak leásva a kövesút külső részén, a  kövesút 
innenső szélén pedig a négy m egkegyelmezettet helyezték el, szem
ben a bitófákkal. Nekik végig kellett nézniük baj társaik kivégzését. 
Az akasztófák m ellett oldalt egy asztal volt felállítva. O tt állt a 
vezénylő tiszt, akit az ítélet végrehajtásával bíztak meg. A z  elítélte
ket egyenként vezették elő. Először Lőwi Karcsi kerü lt sorra. Az 
asztal elé vezették. A vezénylő tiszt erős, szinte kiáltó hangon intéz
kedett, a hóhér pedig végrehajtotta az ítéletet. U tána testvére, Lőwi 
Dénes következett, m ajd M üller Istvánon hajto tták  végre az ítéletet. 
Amikor M üllert a hóhér segédei a bitófa alá akarták  vezetni, ellökte 
őket, maga ment erőteljes, szinte rugalm as léptekkel az akasztófa 
alá. Egész idő alatt cigarettázott, m ajd a cigarettáját eldobta, és 
átadta m agát a hóhérnak. Spíró M átyás következett. M ikor vezették,
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ő beszélni kezdett, valam it megköszönt, de hogy m it mondott, nem 
lehetett megérteni, m ert az erre  az esetre előkészített kürtösök a 
kürtjükbe fújtak. A kürtök addig szóltak, míg Spírón végre nem 
hajto tták  az ítéletet. U tána M olnár P éter következett. Dr. Gerő 
István sápadtan, vértelen arccal, meggörnyedten, h á tra te tt kezekkel 
érkezett a  bitófa alá, addig lesütött szemét felemelte, körülnézett, 
m intha keresett volna valakit, akitől iaz utolsó pillantással búcsúzni 
akart. Tekintete elhomályosult, ú jra  lesütötte a szemét és átadta 
m agát a  hóhérnak. így fejezte be ifjú életét dr. Gerő István, a zentai 
pártszervezet értelm i vezetője, meggyőződéses m arxista. M ert az 
volt. Nyíltan te tt tanúságot meggyőződéséről a rögtönítélő bíróság 
főtárgyalásán. Sok szenvedés u tán  volt annyi lelki ereje, hogy az 
ellenségnek szemébe mondja, nem bánta meg, am it tett, nem  hu
ny ászkodott meg, hanem  felem elt fővel h irdette  meggyőződését, és 
meggyőződésből adta oda ifjú életét. Egy volt a sok közül, aki vilá
gosan látta, hogy a fasizmus leigázni készül Európát, aki lá tta  azt, 
hogy a horthysta M agyarország vesztébe rohan, vágóhídra készül 
vinni legjobb fiait, nemzete legjavát, olyan ügy szolgálatában, amely 
az emberiség haladásával ellentétes. É letét áldozva tiltakozott ez 
ellen. Nem volt ez hangos tiltakozás, nem volt ez harcra seikentő 
kiáltás, hanem teljes emberségével az utókora nyomot hagyó csön
des kiállás.
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GERŐ MUNKÁSSÁGA

1. Általános politikai helyzet és ennek vetülete 
a zentai eseményekre (1939-1941)

2. Gerő munkássága, ahogy azt az ellenség látta 
és felderítette

3. Gerő tényleges politikai munkássága





1. Általános politikai helyzet és ennek vetülete a 
zentai eseményekre (1939—1941)

Ha elemezni akarjuk Gerő politikai munkásságát, szükséges 
először megismerkednünk az általános politikai helyzettel és ennek 
vetületével a zentai eseményekre 1939. és 1941. között. Ez a  helyzet
kép hozzájárul ahhoz, hogy a Helyi Pártbizottság és ezen keresztül 
Gerő politikai m unkásságát kellően értékeljük.

A Helyi Bizottság felújításával 1939 tavaszán lé tre jö tt Zentán 
a város haladó erőinek a pi oletármagva, amely hivatva volt ezeknek 
az erőknek az összefogására és vezetésére a polgári konzervatív erők 
ellen, amelyek mind nyíltabban kifejezésre ju ta ták  fasisztabarát 
álláspontjukat. A pártnak a tömegre gyakorolt eszmei-politikai be
folyását jelentősen korlátozta a konzervatív polgári erők összefogása 
és m ind kifejezettebb tevékenysége, m ert ezek egyidejűleg a politi
kai nyomás és propaganda eszközeit is birtokolták: legális szerve
zeteket, a sajtót, az osztály erőszak (állam) szerveit és elméletileg jól 
képzett kádereket. Ilyen feltételekkel kellett a harcot felvenni és 
folytatni a fasizmus ellen, amely zentai viszonylatban a legaktuá
lisabb és legélesebb formában, a revizionizmus form ájában jelent
kezett; ez a mozgalom a  Magyarországgal való egyesülést, „Nagy- 
Magyarország” visszaállítását célozta.

A burzsoázia teljes és m aradéktalan összefogását a munkás- 
osztály ellen Zentán az ellentétes nemzeti érdekek gátolták: a szerb 
polgárság itt — a túlnyomóan m agyar környezetben — mindig ve
szélyt érzett, s ezért féltékenyen őrizte osztály- és nem zeti pozícióit. 
A m agyar polgárság viszont, mivel a vezető gazdasági és politikai 
pozíciókról eltávolították, a rra  törekedett, hogy a  magyarság nem
zeti felszabadító törekvéseit saját irányítása alá vonja. A m agyar 
burzsoázia a nemzetiségi, kisebbségi, nyelvi, kulturális és politikai 
szabadságjogok védelmezőjeként lépett fel, és e szerepében valóban 
a város nemzetileg elnyomott tömegeit képviselte. De a „magyar
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egység” jelszavával az osztályharc fékezésére, Zenta munkásosztá
lya nemzetközi összefogásának szétzúzására, a kommunisták elszige
telésére törekedett. Az elnyom ott nemzetek és nemzetiségek iránti 
engedékenység politikája, 'amelyet a harmincas évek végén az u ra l
kodó szerb burzsoázia folytatott, lehetővé tette a jugoszláviai m a
gyar burzsoázia sorainak rendezését, a különféle politikai áramlatok 
egymáshoz való közeledését, és olyan politikai propagandatevékeny
ség végzését, melynek célja a d iktatúra idején betilto tt Magyar 
P á rt felújítása volt. A volt M agyar P árt féllegális felújításával, az
zal, hogy az azonnal bekapcsolódott a Jugoszláv Radikális Egyesülés 
(JRZ) szervezetébe, a  korm ány saját pozícióit vélte erősíteni. A volt 
Magyar P árt vezérei azonban ügyes manőverezéssel és engedmények 
kicsikarásával m ár Jugoszlávia gyengítésén és szétrombolásán ügy
ködtek. A színfalak mögötti tevékenységük, politikai agitációjuk 
többé m ár nem csupán a magyarok nemzeti felszabadítására irá 
nyult, hanem  a „Nagy-Magyarország ezeréves határainak” helyre- 
állítására, a Trianon előtti Magyarország nemzetiségeinek elnyomá
sára is. Ez a volt Magyar Pár* Zen tán maga köré gyűjtötte a polgári 
és kispolgári elemeket, amelyek Vámos János és Mohácsi Pál köré 
csoportosultak a Gazdakörben, Kisgazdakörben, a Katholikus Le
gényegyletben, a Magyar Közművelődési Egyesületben. Lapjaik is 
voltak: a Szentai Híradó és a Szentai Újság. Agitációjuk a „magyar 
egység” érdekében mind hangosabbá és agresszívebbé vált.

Az újonnan alakult helyi pártszervezet elsődleges feladata 
korlátozni, majd iszétzúzni a „m agyar egység” propagandáját. De 
ehhez a feladathoz a fiatal helyi szervezet még nem nőtt fel. Vi
szonylag tapasztalatlan és szervezetileg kiépületlen volt. A Helyi 
Bizottság tagjai többségét kisipari munkások alkották, akik becsü
letes és odaadó harcosai voltak a pártnak, de elm életi felkészültsé
gük alapján inkább ösztönös, m intsem tudatos ellenállók. Közöttük 
baloldali szektáns jellegű felfogások is fennm aradtak, bizalm atlan
ság az értelmiség, különösen a középiskolás és egyetemi ifjúság iránt. 
Bár örömmel látták  a M unkásotthonban, sőt a szakszervezet ifjúsági 
szakosztályába is bekapcsolták ezeket a fiatalokat, de a pártba nem 
vették fel őket. Még az ifjúkom m unista helyi szervezet megalakítá
sát is vidékről, a  kikindai ifjúkom m unista Helyi Bizottság részéről 
kezdeményezték, és csak a felsőbb pártfórum ok intervenciójával 
volt elérhető, hogy az ifjúkom munista Helyi Bizottság titkárát fel
vegyék a felnőttek bizottságába 1940 novemberében.

A kommunisták tömegnevelő eszmei-politikai tevékenységé
nek góca az 1937-ben m egnyitott M unkásotthonban volt. I tt székel
tek ugyanis a szakszervezeti csoportok bizottságai, valam int a SLO-
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BŐD A M unkáskönyvtár és Olvasókör. I t t  túlnyomórészt a  magyar 
kisipari és gyáripari munkásság gyűlt össze. Jugoszlávia Kommu
nista P ártja  helyi szervezetének hatása az ő körűidben volt a leg
erősebb. Ugyanakkor jóval gyöngébb volt a befolyása a mezőgaz
dasági munkásokra. A számottevő kispolgárság — az iparosok, a kis- 
parasztok — a párt politikai hatásának határán  állottak, ott, ahol ez a 
hatás teljesen elveszett, s ezért olyan társadalm i közeggé váltak, 
ahol a burzsoá-nacionalista propaganda sikeresen té rt hódított.

Viszonylag rövid idő alatt jelentős eredm ényeket é r t el a be
szervezésben Jugoszlávia Ifjúkom m unista Szövetségének helyi szer
vezete. E szervezet bázisát nemcsak a munkásszervezetek alkották, 
hanem a BUDUČNOST Ifjúsági Könyvtár és Olvasókör is, ahol a 
haladó, túlnyomórészt szerb középiskolás ifjúság gyűlt össze.

A kommunista párt helyi szervezete tudatában volt annak, 
hogy milyen veszély fenyegeti a volt M agyar P á rt részéről: a m a
gyar revizionizmus, valójában a fasizmus veszélye, amely magában 
a városban is jelentkezett. A helyi pártszervezet ezért konkrét és 
szívós politikai harcot indított azzal a céllal, hogy rám utasson a volt 
Magyar P árt demagógiájára, ami szociális ígéreteiket illeti, hogy 
ezzel leválassza a tömegeket a burzsoá politikusok uszályáról. E cél 
elérése érdekében a p árt taktikai utasítása az volt, hogy a kommu
nistáknak be kell hatolniuk, be kell húzódniuk m inden társadalm i 
szervezetbe, különösen azokba, amelyekben Vámos és a vele azonos 
politikai meggyőződésűek tevékenykedtek.

A helyi pártszervezet legsül gősebb feladata volt, hogy ezen 
egyesületekben nyílt véleményharcot kezdeményezzen Vámos tábo
rával, hogy kinyissa az emberek szemét, és a tömegek elő tt leplezze 
le a polgári politikusok valódi céljait. Ebben a töm egekért folyó 
harcban a pártszervezet jelentős eredm ényeket ért el.

A kommunisták és revizionisták harca egyre jobban kiélező
dött, de mindinkább egyenlőtlenné is vált, m ert <az egykori Magyar 
P árt 1940-ben a helyi sajtóorgánumok kiadásán kívül helyi jellegű 
politikai összejövetelek, gyűlések szervezésére és m egtartására is 
jogot nyert, s ezt alaposan ki is használta. Ezeket a gyűléseket a 
kommunisták is látogatták, ott fasiszta ellenes jelszavakat dobtak be, 
rövid agitációs beszédeket tartottak, és vitába szálltak a szónokok
kal. Felszólaláisaikban földet követeltek a mezőgazdasági proletari
átus részére, anyagi segélyt az 1940. évi árvíz károsultjainak, a be
hívott tartalékosok családjának, m unkát a m unkásságnak és a fia
taloknak, továbbá sürgették a város szegény tömegeinek szervezett 
ellátását. Ilyen taktikával a kommunisták a gyűléseket m egzavarták,

21



a tervezett politikai iránytól eltérítették, s ezzel valójában há trá l
ta tták  a magyarság teljes felzárkózását a revizionista jobboldali ve
zetők mögé.

1940 végén aztán az országos reakció még jobban növelte 
nyomását a haladó társadalm i erőkre, főképpen a kommunistákra, 
ami a reviziionisták elleni harcot még egyenlőtlenebbé tette. A szak- 
szervezetek működésének betiltása érzékenyen érintette a zentai 
párt- és ifjúkommunista szervezetet. Ugyanakkor az „örök barátsá
gi” szerződés megkötésével Jugoszlávia és M agyarország között, va
lam int azzal, hogy a M agyar Közművelődési Szövetség Újvidéken
1940. november 25-én m egalakult, létrejö tt a megfelelő politikai lég
kör és szervezeti forma az összes jugoszláv-ellenes, revizionista b e 
állítottságú m agyar nemzeti mozgalom politikai áram latainak egye
sítésére. A színfalak mögötti agitációban a m agyar burzsoázia a 
kommunisták céljaival szembeállította m ár sa já t szociális program 
ját, az „agrár-rendezés” megvalósítását. Ez a tömegeknek szánt csal
étek arra  volt hivatva, hogy előkészítse a „változást”, és a tömegek 
figyelmét a telepes és zsidó földbirtokok felé irányítsa, amelyből a 
„jó m agyarok” a változás esetleges bekövetkezésekor részesülni fog
nak. Ilyen feltételek között a Jugoszláv Kommunista P á rt helyi szer
vezete még a legáldozatosabb munka árán sem tudott megbiikózni 
azokkal a feladatokkal, am elyeket a párt VI. Vajdasági Tartom ányi 
Konferenciája tűzött ki: nem volt képes egyesíteni a dolgozó töme
geket egy antifasiszta jellegű m unkás-paraszt szövetségbe. A döntő 
pillanatban a nemzeti felszabadító törekvések túlsúlyba ju to ttak  a 
forradalm i osztály-célok felett. A burzsoázia egyre jobban elszige
telte a kommunistákat, ügyes manőverezéssel aggatva rá juk  a  rene- 
gátok, nópbolondítók bélyegét, azon népárulókét, kik ellenzik saját 
nemzetiségük felszabadulását az idegen elnyomás alól, kik Jugosz
lávia fennm aradásáért harcolnak; háborús uszítókét, akik még arra  
is készek, hogy fegyverrel harcoljanak a rendszer fennm aradásáért. 
Ez az ügyes demagógia eredményes volt: m árcius 27-e u tán  a  m a
gyarok nemzeti felszabadulása szinte megfogható közelségbe került; 
összekapcsolni ezt a szocialista forradalommal, azaz törekedni J u 
goszlávia állami kontinuitásának további fenntartására, amely a 
m agyarságot nemzeti és szociális síkon egyaránt elnyomta és kizsák
mányolta — egy távoli és valótlannak tűnő szocialista forradalom  táv
latáért a nagyon ismert állam rendszert fenntartani, azért harcolni — 
ez a zentai m agyar tömegeknek abszurdumnak tűnt.

Ehhez viszonyítva az időben közelebb megvalósítható és el
várható nemzeti felszabadulás, de nem kevésbé a hozzá fűzött szo
ciális rendezés reménye a tömegek számára haladást jelentett, s ide
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iglenesen kielégítette őket. Ez a felfogás kerü lt túlsúlyba a m agyar 
tömegekben, s ezzel Vámos és a helyi burzsoázia m ár az áprilisi há
ború kitörése előtt m egnyerte a töm egekért folytatott harcot; egé
szen pontosan 1941. március 23-án, azon a  napon, am ikor a  Magyar 
Közművelődési Szövetség zentai fiókegyesülete megalakult, s amely 
a revizioniisták vezetése alatt zászlaja köré gyűjtötte a zentai m a
gyarság nagyobb részét.

A város haladó, antifasiszta erői a tömegekért folytatott harc
ban gyengébbeknek bizonyultak, és súlyos vereséget szenvedtek. A 
vereséget az osztály erők objektív viszonya, de a Jugoszláv Kommu
nista P árt nem csupán zentai, hanem vajdasági szervezetének szub
jektív gyengeségei is okozták. Éppen azok a gyengeségek, am elyekre 
a P árt VI. Vajdasági Értekezlete is rám utatott. így aztán az utolsó 
antifasiszta akcióban, a március 27-i tüntetésben Zentán a magya
rok részéről csak a kommunisták egy része vett részt.

Ezután következett 1941. április 12-e.
A m agyar fasiszta katonaság bevonulása uitán a város haladó 

erői olyan súlyos helyzetbe kerültek, am elyre 1929 óta nem  volt pél
da; a m agyar tömegek, el vakítva a nemzeti felszabadulás tényétől és 
a szociális reformok, a földosztás ígéretétől, a Horthy-rendszer mellé 
állottak. „Bácskának a m agyar katonaság részéről tö rtén t megszállá
sakor a proletariátus (magyar nemzetiségű) többsége is teljes m ér
tékben tám ogatta az új hatalm at. P ártunk  elveszítette tömegbázisát, 
különösen azon magyaroknál, kik a szerbekkel vegyesen éltek és 
é ln ek .. . ” — írta -az áprilisi háború értékeléséről Svetozar Markovié 
az ISTINA című illegális pártlap  1942 augusztusi számában.

A párt és a SKOJ — Jugoszlávia Ifjúkom m unista Szövetsége — 
helyi szervezetében tanácstalanság le tt úrrá. A kapcsolatok a kör
zeti, valam int az adai pártbizottsággal, továbbá ifjúsági vonalon a 
kikindai SKOJ bizottsággal megszűntek. Április folyamán a bizottsá
gok nem üléseztek, a sejtek és aktívák sem jöttek össze, a szimpa
tizánsok jó része várakozó álláspontra helyezkedett. Az ifjúkommu- 
nista szervezet a telepesek kitelepítésével (1941. m ájus 19-én) tagja
inak felét elvesztette. A fasiszta hatóságok lefoglalták a M unkás
otthon irattárát. Néhány kommunista, ifjúkom m unista és szimpati
záns a fasiszta katonai városparanosnokságnál m unkába lépett, s ez 
félreértést, bizalmatlanságot szült a többi párttag és ifjúkom munista 
körében, amit az idő előtti felfedéstől, illetve lebukástól való félelem 
indokolt. Ehhez hozzájárult egyes szerb és izraelita családok és sze
mélyek deportálása az óbecsei 105-ös mozgó és elosztó gyűjtőtáborba 
m indjárt a „felszabadulás” uftáni napokban.
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Alapvető fontosságú volt mégis az a tény, hogy a Jugoszláv 
Kommunista P árt helyi szervezete nem sem m isült meg, valam int 
hogy a fasiszta hatósági szervek — habár viszonylag korán értesül
tek egyesek háború előtti baloldali tevékenységéről — meghatározott 
érdekből nem léptek fel ezek ellen azonnal. Így m ájusban létrejö ttek  
a feltételek a pártm unka felújítására, illetve folytatására.

Rövidesen összehívták a sejtek üléseit, amelyeken a tagsággal 
ism ertették a pártm unka felújításával kapcsolatos utasításokat, meg
tárgyalták és értékelték az áprilisi háború és a katonai megszállás 
következményeit.

A pártm unka felújításának folyam atában és a pártszervezet 
m agáratalálásában nagy jelentősége volt a Helyi Bizottság június 
első felében tarto tt ülésének. Ezen az ülésen részt vett Mayer O ttm ár 
és Bakos Kálmán is. M indenkinek be kellett számolnia sejtje műkö
déséről, a párttagok m agatartásáról, az agitációs m unka eredményei
ről, a szimpatizáns-csoportok tagjainak m agatartásáról — m un
kájáról. A becskereki m ájusi tartom ányi pártértekezlet határozatai 
alapján az* újonnan kialakult, a város katonai megszállásával előállt 
jóval bonyolultabb és súlyosabb feltételekhez kellett idomítani a 
párt szervezeti felépítését és a munkamódszereket. Ezután Mayer 
vázolta a külpolitikai helyzetet, beszélt a német-szovjet viszony fe
szültté válásáról. Tisztázta a bácskai pártszervezetek helyzetét, tu 
datta velük, hogy továbbra is Jugoszlávia Kommunista P ártja  K öz
ponti Vezetőségének irányítása alatt működnek. Szétosztotta a Köz
ponti Vezetőség 1941. m ájus elsejei kiáltványát.

A Helyi Bizottság ülését az ott meghozott határozatok végre
hajtása követte. A szervezőmunka teljesen kibontakozott, a sejteket 
átszervezték és m egszilárdították, összesen hat sejt kezdte meg a 
munkát.

A Szovjetunió elleni tám adás és Magyarország hadbalépése 
lényegesen m egváltoztatták az eszmei^politiikai és szervezőmunka 
feltételeit a párt számára. Bekövetkezett a  kom m unisták jóslata a 
küszöbön álló német-szovjet háborúról, s ez jelentősen hato tt — kü
lönösen á szimpatizánsok körében — a párt tekintélyének növelésé
re. Ugyanekkor a hatóságok népszerűtlen lépéseket tettek: korláto
zásokat léptettek életbe a közellátásban, Bukovinából hazahívott 
m agyarokat telepítettek a közeli Dušanovo faluba, egyre halogatták 
a beígért „agrárrendezés” végrehajtását, és más, rendkívüli megszo
rításokat vezettek be. Maga a háború sem válto tt ki a tömegben 
semmiféle lelkesedést, ellenkezőleg: a város szegényparaszti, munkás 
és kisiparos rétegeiben elkedvetlenedés jelentkezett, amit m ár a 
rendszer harsogó propagandája sem volt képes elfojtani.
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Június második felében a hangulat rom lását más jelek is bi
zonyították. A zentai határban, különössen Gunarason elégedetlen
kedtek, zúgolódtak a mezőgazdasági munkások és a szegényparasz
tok; a rendszernek nem tetsző politikai hangulat kapott lábra. Bizal
mas politikai nyomozást folytattak le. K iderítették, hogy a szállási 
földmunkások és szegényparasztok szervezkedni kezdtek, és hogy 
mozgalmuk Csuka Vilmos közbejöttével szélsőjobboldali irányt ka
pott. A hatóság tehát felfigyelt a töm eghangulat megváltozására, s 
ha m ár az áprilisi hangulatot nem  is őrizhették meg, a magyar-szov
jet háború kitörését követő általános hangulatrom lást igyekeztek 
megállítani. A Városi Katonai Parancsnokság m ár április óta készült, 
gyűjtögette az adatokat azon akció keretében, amelyet a megszálló 
katonai közigazgatás Bácska-szerte végrehajtott: a baloldal elleni 
széles körű hajszára. Most aztán elérkezett a cselekvés ideje. A ka
tonai felsőbbség parancsára a zentai Városi Katonai Parancsnokság 
meglepetésszerű akciót indított: a korábban gondosan összegyűjtött 
adatok állapján a helyi szakszervezeti mozgalomról, az ,.ismertebb 
kom m unistákról”, a m. kir. rendőrség különítménye eljárást indított 
a baloldali, kommunista ellemek ellen.

A nyomozás m egnyitására jó ürügyként szolgált néhány név
telen feljelentés a moszkvai rádió híreinek hallgatói ellen. A kihall
gatások, házkutatások és elővezetések június 28-án kezdődtek. Nem 
egész egy hónap alatt a kihallgatások „szűrőjén” m ajdnem  minden 
zentai szervezett munkás átment, a kihallgatottak java részét ugyanis 
azonnal szabadon engedték. Közvetlen céljait tekintve a nyomozás 
eredm énytelennek bizonyult, m ert a rendőrnyomozóknak nem sike
rü lt a p árt- és if júkom munista helyi szervezetet felfedni, amit a zen
tai m. kir. rendőrkülönítm ény 191/kt számú, 1941. július 24-én fel
terjesztett jelentése is bizonyít (25).

A hatóság kommunista ellenes eljárása módszereiben még 
m érsékelt volt. Inkább figyelmeztetésként, a meggyőzés érveivel 
próbált hatni; a letartóztatásnak, előállításnak nem volt meg a meg
lepetésszerűsége. így nem iís  állította le a kibontakozó pártm unkát. 
A kinnm aradt és kiengedett elvtársak értesültek a bennm ar adottak jó 
m agatartásáról és a kiadatástól, lebukástól való félelmük eloszlott. 
A helyi pártszervezet tehát titoktartásból, pártkonspirációból ered
ményesen vizsgázott; bár titká rá t is letartóztatták, a szervezet foly
ta tta  a munkát, igyekezett kihasználni a kedvező légkört: politika
ilag meggyőzni a tömegeket.

M ájusban és júniusban — az idő alatt, míg a zentaii pártszer
vezet kiheverte a fasiszta megszállás következményeit, és fokozato
san rendezte sorait — a Jugoszláv Kommunista P árt Központi Ve
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zetősége történelmi határozatokat hozott. A Központi Vezetőség m á
jusi tanácskozása a megszállók elleni fegyveres ellenállás m ellett 
döntött. Ezután országszerte megkezdődtek a politikai és katonai 
előkészületek a népfelkelés m egindítására. E határozatok szellemé
ben cselekedett a párt vajdasági Tartományi Bizottsága is, amikor 
május közepén megkezdte a politikai és katonai szervezőmunkát az 
összes nemzetiségek összefogása, az im perialista hódító elleni közös 
harc érdekében. A politikai előkészületek keretében a Tartom ány' 
Bizottság kiáltványt adott ki Vajdaság népeihez, amelyet június 
folyamán Újvidéken német, szerb és m agyar nyelven sokszorosí
tottak26. Ez a kiáltvány az időközben felújított szabadkai Körzeti 
Bizottság közvetítésével Zen tár a is megérkezett, és itt sejtüléseken, 
valam int a megbízható szimpatizánsok körében feldolgozták. Ugyan
csak Szabadkán keresztül érkezett Zentára a p á r t lapja, a PROLE- 
TER is a Központi Vezetőség m ájusi tanácskozásainak határozatai
val27. Ezek a dokumentumok éreztették hatásukat a helyi szervezet 
eszmei-politikai és szervező m unkájában. A fokozódó pártkonspiráció, 
az áprilisi napokban ingadozó, elbizonytalanodó tagokkal szemben 
alkalmazott pártbüntetés, a politikai agitációban a mozgalom nem 
zeti felszabadító céljainak hangsúlyozása a szerbek számára, to
vábbá a Szovjet Szövetség mint a szocializmus első állama szerepé
nek kiemelése kétségtelenül a fent em lített dokumentumok közvet
len hatását tükrözik a helyi pártszervezet m unkájában. Mindezek a 
tények tanúsítják, hogy júniusban a zentali pártszervezet is bekapcso
lódott azokba a politikai előkészületekbe, amelyeket a p á rt Központi 
Vezetősége kezdeményezett és irányított a megszállók elleni töme
ges ellenállás kibontakozása, a népfelkelés m egindítása érdekében.

Az ors-záq más részein a politikai előkészületekkel párhuza
mosan, azokkal egyidejűleg katonai előkészületek is folytak: a meg
felelő pártfórum ok m ellett katonai bizottságok, albizottságok, szek
torok alakultak, vagy megbízottak működtek. Vajdaságban is meg
alakult a Tartományi Bizottság m ellett még m ájus folyamán a K a
tonai Bizottság, de működésképtelenség m iatt a katonai előkészületek 
késtek, viszonylag lem aradtak a politikai előkészületek mögött. így 
ez irányban május és június folyamán Zentán sem végeztek előké
születeket, nem mintha erre nem lett volna lehetőség, hanem  azért, 
m ert ilyen utasítások Zentára nem érkeztek. Csak a Tartom ányi 
Katonai Bitottság átszervezése, azaz a Bácskai Katonai Bizottság, 
illetve a Vajdasági Némielszabadító Partizánosztagok Parancsnok
ságának megalakítása után, június végén kezdődtek az intenzivebb, 
konkrétabb formájú katonai előkészületek, akkor, amikor a Köz
ponti Vezetőség tagjait a terepre irányította, hogy o tt közvetlenül,
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személyesen irányítsák a megszállók elleni fegyveres akciókat — a 
népfelkelést. Ugyanakkor Észak-Bácskában a katonai előkészületek 
teljesen lem aradtak, azaz meg sem kezdődtek. Ezt bizonyítja az a 
tény, hogy a Tartom ányi Bizottság június 23-án és 24-én tarto tt 
ülésén körzeti parancsnokságokat létesítettek, de a Bizottság nem 
tudta az észak-bácskai Körzeti Parancsnokságot megalakítani, sem 
parancsnokát kinevezni, m ert ezen a területen egyáltalán nem ismer
te az állapotokat. Radivoj Öirpanovnak, a JK P Vajdasági Bizottság 
Titkársága tagjának adták feladatul, hogy vizsgálja ki a helyzetet, 
és alakítsa meg Észak-Bácska Körzeti Parancsnokságát. Cirpanov 
nem vett részt ezen az ülésen. Június végén a Tartom ányi Bizottság 
Titkárságának tagjai, Svetozar Markovié és Iván Vijoglavin B ánát
ból Bácskába jöttek, a Sajkás-vidéken találkoztak Cinpanovval, és 
közölték vele a Tartom ányi Bizottság határozatait. Míg a katonai 
előkészületekre vonatkozó utasítások Bánátból Bácskába juttottak, 
a m agyar-szovjet háború kitörése kapcsán Szabad/kán, Topolyán és 
Zentán megkezdődött a baloldali elemek, köztük a kommunisták, 
,,a veszélyes elemek” letartóztatása, kihallgatása. A m egindított le
tartóztatások fékezőleg hatottak, el is odázták bizonyos ideig Cirpa
nov és Mayer Ottm ár találkozását, ezzel kapcsolatban pedig az észak
bácskai Körzeti Parancsnokság m egalakítását. Lényeges azonban, 
az, hogy Cirpanov és M ayer mégis találkoztak, m egalakították az 
észak-bácskai Körzeti Parancsnokságot, melynek parancsnoka Mayer 
Ottmár, politikai biztosa Grosz László, tagjai Géza Tikvicki és Josip 
Markovié voltak28. M ayer ilyen minőségben július első felében Zen
tá ra  jött, és itt a Helyi Bizottság ülésén ism ertette az új utasításo
kat. D irektívákat adott szabotázs-akciók végzésére, a búza felgyúj
tására, az újoncok közötti agitációra, hogy ne menjenek a megszállók 
oldalán háborúba, hanem húzódjanak el stb. Az ülésen vita fejlődött 
ki az utasítások végrehajtása körül. Mire Zen tára  é rt az utasítás, 
akkorára m ár a gabonát learatták, és a hatósági rendeletek alapján 
m egtették az elővigyázati intézkedéseket a gabona megőrzésére. A 
többség határozata szerint az asztagba rakott gabonát a szérűn fog
ják felgyújtani, és lépéseket tesznek, hogy megakadályozzák az el
csépelt gabona elszállítását. Végül M ayer külpolitikai tájékoztatót 
tarto tt: hangsúlyozta a Szovjetunió hadbalépésének jelentőségét a 
fasiszta államok ellen.

Röviddel a zentai Helyi Bizottság értekezlete u tán  Mayer a 
Szabadkán és a körzet többi helységében m egejtett letartóztatások 
m iatt illegalitásba vonult. Adán húzódott meg, ahol számára Bakos 
Kálm án biztosított búvóhelyet. A zentai pártszervezet irányítását
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Mayer helyett Bakos veszi át. Az o révén ju to tt el Zentára az u ta 
sítás: számolni kell azzal, hogy rövid időn belül orosz ejtőernyős 
csapatok fognak érkezni. Fel kell készülni fogadtatásukra és a hoz
zájuk való csatlakozásra. Az általuk hozott tartalék-fegyvereket át 
kell tőlük venni, és m unkájukban támogatni kell őket. Az ejtőer
nyősökre vonatkozó utasítást július folyamán minden sejtben meg
tárgyalták, és ehhez igazodott az egész zentai pártszervezet. Ennek 
a téves irányzatnak és utasításnak szálait a Tartom ányi Bizottság 
téves értékelésére lehet visszavezetni. A Tartom ányi Bizottság 1941 
nyarán túlértékelte a Szovjetunió erejét és szerepét, ennek kapcsán 
pedig a háború tartam át is: annak gyors befejezését tarto tta  szem 
előtt29.

Ennek az utasításnak a jegyében alakult meg Zentán két ro
hamcsapat. A többi sejtekben ,,szükség esetén” — ami alatt főkép 
a szovjet ejtőernyősök esetleges érkezését értették  — a sejttagokra, 
a párttagokra számítottak. Július folyamán konkrét akciók nem vol
tak. Ezek a napok a „nagy várakozás napjai” voltak. Ezekben a na
pokban a  Helyi Bizottság tagjai felváltva ügyeleteskedtek Zenta 
határában a 'kukoricavetésekben rejtőzködve, napkeltétől napnyug
táig az eget figyelve, nehogy véletlenül elmulasszák a szovjet re 
pülők és ejtőernyősök érkezését. Ez a passzív várakozás gyengítette 
a szervezet cselekvőképességét és eszmei-politikai eltökéltségét, azt 
a téves elképzelést táplálta a párttagok és szimpatizánsok körében, 
hogy mindent, amit az adott körülmények között tenni lehetett, meg
tettek, hogy az u tasításokat végrehajtották, m ert készen álltak — a 
szovjet ejtőernyősök fogadására.

Július végén és augusztus első napjaiban lendületet kapott a 
katonai szervezési tevékenység az egész körzetben. Bakos ú jra  Zen- 
tára jött. A Helyi Bizottság ülésén Bakos megismételte a korábbi 
utasításokat, m ajd m egtárgyalva a zentai helyzetet a bizottsági ta 
gokkal, új utasításokat adott. Ezek az új utasítások közvetve azt is 
tanúsítják, hogy milyen módon próbálta Bakos a zentai szervezetet 
a konkrét akciók felé irányítani anélkül, hogy lerombolta volna a 
külső segítséghez kapcsolódó elképzeléseket. M iután a zentai szer
vezet belállapotát m egvitatták, Bakos utasíto tta a tagokat; hogy 
törekedjenek az ifjúság — az ifjúkommunista helyi szervezet — 
szervezeti különválasztására és önállósítására. Továbbá indítványoz
ta a szimpatizánsok körének bővítését és új emberek bekapcsolását 
a Vörös Segély akció révén. A P árt nőtagjainak azt az u tasítást adta, 
hogy barátkozzanak a zentai helyőrségben szolgálatot teljesítő ka
tonákkal, igyekezzenek tőlük adatokat m egtudni az egységek er
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kölcsi, politikai hangulatáról, harci felkészültségéről, a nyilasok szá
máról az egységekben; továbbá, hogy megnyert, megbízható katonák 
segítségével próbáljanak fegyvert, lőszert, robbanó anyagot be
szerezni.

A kiadott utasítások nyilvánvalóan tükrözik Bakos elgondolá
sát: Zentán szélesíteni kell az ellenállási mozgalom társadalm i alap
ját, e célból önállósítani kell az ifjúkom m unista szervezetet, és új 
tagok bevonásával tömegesíteni. Bakos ez alkalommal is hozott ma
gával pártanyagot, közlönyöket, és a JK P  Központi Vezetőségének
1941. július 12-én kiadott kiáltványát.

Bakos látogatása u tán a zentai pártszervezet szervező tevé
kenysége nagyon intenzív lett. A szovjet ejtőernyősök érkezéséről 
alkotott elképzelések is bizonyos változáson, fejlődésen mentek át: 
most m ár arra  is számítottak, hogy ezek kisebb csoportokban is ér
kezhetnek — tehát a fogadásukkal kapcsolatos feladatok is módosul
tak. Ha az ejtőernyősök kisebb osqportban érkeznek, akkor a p ártta 
gok és szimpatizánsok feladata polgári ruhákkal sietni segítségükre, 
hogy gyorsan elrejtőzhessenek a fasiszta felderítés elől. E célból a 
sejtekben a polgári ruha gyűjtésére, a búvóhelyek elkészítésére, ta r
taléktáplálék elrejtésére, a nőknek pedig külön kötszer, tépés és 
orvosságok gyűjtésére és készítésére vonatkozó u tasítást adtak ki. 
Az utasítások megvalósítása sikeresen megindult. A pártkapcsolatok 
biztonságát fokozták; a pártfu tári szolgálatot m inden vonalon meg
kettőzték. De még így is megtörtént, hogy a pártkapcsolatok meg
szakadtak rövidebb-hosszabb időre, ami különösen a pártanyagok 
terjesztése és idejében való feldolgozása tekintetében volt hátrányos. 
A Helyi Pártbizottság arra  törekedett, hogy helyben is lehetővé te
gye a fontos hírek meg tudását és azok gyors terjesztését. H írforrá
sul a rádióvevő-készülékek, azaz a moszkvai és londoni rádióállo
mások m agyar és szláv nyelvű hírszolgálatát használták. Ezeket a 
híreket pártu tasításra  — rendszerint a késő éjjeli órákban, lefüg
gönyözött és bepám ázott ajtók, ablakok m ellett, lehalkítva felváltva 
hallgatták a szimpatizánsok lakásán. Beszereztek egy írógépet és 
egy sokszorosítót. A híranyagot a rádióból lejegyezték, lefordították 
m agyarra vagy szerbre, és sokszorosították. Augusztus folyamán a 
felsőbb pártfórum ok sajtóanyaga is rendben m egérkezett Zentáras,). 
Itt, szokás szerint Molnár P éter lakásán, előbb a Helyi Bizottság tag
jainak osztották szét, m ajd azok saját sejtjeikben a sejttagoknak. A 
titoktartás megkövetelte, hogy az így szétosztott pártanyagot bizo
nyos idő m últán, a szimpatizánsokkal tö rtén t átdolgozás u tán  a sejt
titkárok ismét összegyűjtsék, s a közlönyöket, front jelentéseket, k i
áltványokat elégessék, megsemmisítsék.
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Augusztus 10-e körül a körzeti pártbizottság katonai parancs
nokságának tagjaiként Zentára jöttek Mayeir O ttm ár és Grósz László, 
hogy kivizsgálják: az előkészületek milyen fázisban vannak, m iért 
nincsenek konkrét akciók, valam int hogy közöljék a partizán roham 
csapatok alakítására vonatkozó új utasításokat. A Helyi Bizottság 
tagjai beszámoltak az elvégzett feladatokról. V ita tárgyát képezte 
a robbanóanyag és fegyverek beszerzése. Sok feltevés hangzott el, 
de egyik sem volt alapos, m ert azt, hogy a városban valakit leüsse
nek egy fegyverért, nem  tarto tták  célszerűnek, ugyanis ez következ
ményeket vont volna maga után. Abban állapodtak meg, hogy ké
sőbb, ha a kukorica nagyobb lesz, akkor onnan lehet m ajd tám adni 
a határban  járó csendőröket, katonákat. Bakos utasítására augusztus 
folyamán „összehoztak” fiatalabb párttagokból egy ifjúkommunista 
osoportot. Ez megkezdte a szervező m unkát az ifjak körében, s rö
videsen m egalakult az ifjúkommuniisták (SKOJ) Helyi Bizottsága. Az 
ifjúkommuniisták 'a szervező- és propaganda-tevékenységen kívül 
a Helyi Bizottság tudomásával és beleegyezésével sikeres fegyver
szerzési akciót szerveztek meg. Szanádról fegyvert hozták át, m ajd 
a Helyi Bizottság u tasítására elásták egy ú t a latti átfolyónál a vá
ros szélén.

A szerteágazó szervezőmunka, amelyet a két Helyi Bizottság 
végzett, augusztus második felében érte el tetőfokát. Ezt Radivoj 
Cirpanov zentai látogatásával lehet kapcsolatba hozni. Cirpanov 
azért jö tt Zentára, hogy megkísérelje ,a Tartom ányi Bizottság utasí
tásait a szabotázs-, diverziós- és pairtizánoselekmények vonalán vég
rehajtani, ami addig sem Bakosnak, sem Grósznak nem  sikerült. Ez 
alkalommal a Helyi Bizottság ülésén, m elyet M olnár P éter lakásán 
tartottak, a Bizottság tagjain kívül részt vettek: Bakos Kálmán, 
Halász József Adáról, Grósz László Szabadkáról, Lövei M ihály és 
Nagyabonyi Vince Miklós Zentárói és egy péterrévei elvtárs, kinek 
nevét a mai napig sem tudtuk kideríteni. Ezen az ülésen m egvitatták 
a szervezési kérdéseket, az előkészületek állapotát az egész járás
ban, az eddigi szabotázs- és gyújtogatási akciók tapasztalatit Bács
kában, a Népsegély (Vörös Segély) és pártsajtó  problémáit. Cirpanov 
helyzetképet adott a politikai helyzetről. Ism ertetésében em lítette a 
Szovjetunió Jugoszlávia népeinek nyújtandó segítségének, katonai 
tám ogatásának lehetőségét és egy esetleges Balkánon átvonuló front 
megnyitásának eshetőségét is. Ú jra ismétlem, ma m ár kétségtelen, 
hogy ezt a lehetőséget a Tartom ányi Bizottság 1941-ben túlértékelte, 
de Cirpanov fejtegetése u tán  még inkább tú lértékelték  Zentán, így 
tulajdonképpen azok az utasítások, amelyeket Cirpanov és Bakos 
— M ayer és Grósz u tán  — nagyjából megismételt és végrehajtásukat
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sürgette, olyan értelm et nyertek, m int a „forradalmi készültség” 
okszerű intézkedései a szovjet hadsereg fogadására, amelyeknek 
most m ár a saját akcióikat teljesen alá kell rendelni.

Cirpanov látogatása u tán  a szervezkedés és a forradalm i elő
készületek ütem e még inkább fokozódott. A forradalm i utasítást a 
Helyi Bizottság tagjai m inden sejtben kiadták, és alaposan megvi
tatták, feldolgozták a „Lenin-levél”-ben k ife jte tt utasításokat. Meg
alakultak a diverzáns csoportok, irohamcsapatok, m egalakult a város 
illegális katonai parancsnoksága. A katonai előkészületekbe a nőket 
is bekapcsolták, sajátos feladatok: híradó és elsősegélynyújtás-szol
gálat fenntartása le tt volna elsődleges feladatuk. Beszerveztek egy 
gyógyszertárat és egy textil nagykereskedést, melyeknek árukész
letei rendelkezésükre álltak volna szükség esetén.

A katonai szervezkedés tehát szeptemberben jócskán előre
haladt; az előkészületek teljes befejezését azonban a bekövetkezett 
letartóztatások megakadályozták.

A bácskai ifjúkom munista - és pártszervezetek tevékenysé
gének fokozása a Szovjetunió elleni tám adás u tán  gondba ejtette 
Magyarország vezető politikai és katonai köreit. Am ellett ugyanis, 
hogy ezek anyagi károkat okoztak, a partizánakciók kétségbevon
ták a „felszabadítás” politikai sikerét és igazoltságát a világközvéle
mény előtt.

Azon információk alapján, amelyet a M. Kir. Honvéd vezérkar 
a Bácskában egyre szaporodó ipartizánakciókról kapott, m egsejtette 
a nemzeti felszabadító, kommunista és antifasiszta mozgalom össze
fonódását a vidéken, és hogy csírájában elfojthasson m inden ilyen 
mozgalmat, a csendörség és katonai elhárítás szerveire támaszkodva, 
az egész „felszabadított Délvidék” területén széleskörű nyomozást 
kezdeményezett. A legelső lépés az volt, hogy a honvédelmi minisz
ter által kiadott rendkívüli felhatalmazással élve a Déli Hadsereg 
parancsnoka 1941. július 15-én kihirdette a rögtönbíráskodás beve
zetését azokra a cselekményekre vonatkozólag, am elyeket a h irdet
mény felsorolt, és államellenesnek m inősített. A rögtönbíráskodás 
kihirdetésével tehát a legádázabb kommunistaellenes, partizánelle- 
nes hajtóvadászat vette kezdetét; a katonai-csendőrségi üldözés ott 
volt a leghevesebb, ahol a legaktívabb partizántevékenység folyt.

A katonai közigazgatás beszüntetése u tán a partizán - és 
kommunistaellenes harc súlypontját fokozatosan a csendőrségre he
lyezték át. A csendőrség a megelőzés, a felderítés feladatát kapta, s 
e célból a szegedi V. Csendőrkerület körzetében, m elynek parancs
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noksága Szegeden székelt, V/l. számú nyomozó osztályt alakítottak. 
Ennek a nyomozó osztálynak alapfeladata a kommunista, népfelsza
badító szervezetek felfedése, üldözése és megsemmisítése volt Bácska 
egész területén.

Az észak-bácskaii Körzeti Bizottság területén az első diverziós, 
gyújtogatási akcióra valamivel később kerü lt sor, m int Dél-Bácská- 
ban, ezért a nyomozás csak augusztus végén terjed t ki erre a te rü 
letre. A nyomozó tevékenység kiterjesztésére Észak-Bácska terü leté
re a Szabadka határában bekövetkezett gyújtogatás, valam int a 
Topolyán elfogott, pártanyagot közvetítő fu tár adott indítékot. A 
Szabadkán elfogott gyújtogató csotport kihallgatási anyaga volt a 
nyomozó osztály kiindulási pontja a további nyomozáshoz Észak- 
Bácska területén, s az egyszer megragadott szálat követve a nyomo
zás szeptember folyamán mindinkább kiterebélyesedett, hogy yégül 
október végén — az észak-bácskai pártszervezetekre tragikus követ
kezményekkel — befejeződjön.

A ,,felgöngyölítés” folyamán a pártszervezetek egymás után 
buktak le; az utolsók között volt a zentai pártszervezet

Az október elején megkezdett letartóztatások híre néhány nap 
alatt az egész városban elterjedt. A közvélemény tájékoztatása azon
ban egyre késett, végül teljesen elmaradt. A „hivatalos körök” hall
gattak, a helyi lapok egy sort sem írtak  a nyomozásról. Kínos légkör 
alakult ki, m ert a közvélemény a letartóztatások okát kutatta, és 
közleményt, m agyarázatot várt. E helyett a hivatalos körök is hall
gatólagosan elősegítették a leghihetetlenebb és legbutább találgatá
sok „hírré alakulását”. Egy ilyen változat szerint a kommunisták a 
befejezetlen templomot akarták  felrobbantani egy szabadtéri isten- 
tisztelet idején! Ezeket a kósza híreket senki sem cáfolta, a fasiszta 
elemek viszont terjesztették, a hatóság ezek m űködését elegendőnek 
tarto tta  a közvélemény kellő felkészítésére. Egynéhány fanatikus 
fasiszta oly messze ment, hogy a nyomozás során levelet ír t a  nyo
mozást vezető csendőrtisztnek, amelyben követelte az összes kom
munisták felakasztását.

Október végén a csendőrnyomozók zentai működésüket befe
jezték. Működésük mérlege: harm inchat előzetes letartóztatásba he
lyezett zentai kommunista és szimpatizáns. Közülük tízet rögtön ítélő 
eljárásra utaltak. A vezérkari főnök hadbírósága által kinevezett 
rögtönítélő katonai bíróság a tárgyalás nap já t 1941. november 7-re 
tűzte ki. A vádirat felolvasása u tán  megkezdődött a  bizonyító eljá
rás. Ennek folyamán a vád szemmel láthatóan m inden lehetőt meg
tett, hogy a szervezkedésnek „judeonbolsevista” színt adjon. A köz-
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vélemény előtt ugyanis ajánlatos volt takarni, kisebbíteni a m agya
rok — a „felszabadultak’’ — szerepét a népfelszabadító mozgalomban, 
így ju to ttak  tulajdonképpen a nagyon is mellékes szerepet játszó szim
patizánsok a rögtönítélő bíróság elé és az akasztófára. A tíz elítélt 
közül hatot 1941. november 11-én a kaszárnya udvarában felakasz
tottak. Erről november 16-án ad h írt a Zentai Híradó „Mementó” 
címen81.

Az októberi letartóztatások s az ezeket követő bírósági ítéletek 
Zenta haladó társadalm i erőire nagyon súlyos csapást mértek: a 
kommunista p árt Helyi Bizottságát fizikailag felszámolták, a p á rt 
m unkája megszűnt.

De azért az erkölcsi győzelem mégis a meghurcolt, megkín
zott, bebörtönzött és életüket áldozott kommunistáké m aradt. Ezt 
bizonyítja az a tény ás, hogy a kom m unisták és szimpatizánsok, akik 
nem  kerültek  (börtönbe, továbbá a fiatal munkások és értelmiségiek 
m ár 1942 elején ú jra  megkezdik a szervezkedést, ú jra  felemelik a 
népfelszabadltó mozgalom m egtépett zászlaját82.
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DR. GERÖ ISTVÁN SZOBRA 
A ZENTAI KÓRHÁZ UDVARÁBAN





2. Gerő munkássága, ahogyan azt az ellenség 
látta és felderítette

A szegedi V. Csendőrkerület V/l. számú nyomozó osztályának 
zentai kirendeltsége Papp Lajos alhadnagy szakaszparancsnok veze
tésével 1941 októberének első napjaiban kezdte működését. A kiren
deltségen 1 tiszthelyettes orparancsnok, 2 törzsőrmester, 6 csendőr 
és 2 próbacsendőr m űködött33. A nyomozást vezető feljelentéséből és 
a rögtönítélő bíróság ítéletéből34 képet alkothatunk arról, hogy Gerő- 
ről m it tudtak meg a nyomozók, és m it próbált rábizonyítani Gerőre 
ár. Daminich hadbíró százados, a M agyar Királyi Honvéd Vezérkar 
főnöke bíróságának ügyésze a bizonyító eljárás folyamán, a rögtön
ítélő bíróság 1941. november 7-i fő tárgyalásán.

A nyomozás megállapította, hogy 1940 november havában 
Lövei Mihályné beszervezte Gerőt a mozgalomba. M indjárt bevá
lasztották a párt Helyi Bizottságába, és megbízást kapott az intellek- 
tuel (értelmiségi) csoport megszervezésére. 1941 tavaszán a jugoszláv 
háborús hangulat miatt, m ajd pedig az impérium változásával a 
mozgalom nem  szűnt meg, csupán a pártvezetőség várakozó állás
pontra helyezkedett. Bácskának az anyaországhoz tö rtén t visszacsa
tolása u tán  Bakos Kálm án utasítására a zentai Helyi Bizottság is 
megkezdte szervezési m unkáját. Dr. Gerő István beszervezte a moz
galomba Spíró Mátyás zsidó ügyvédjelöltet, Miroslav Birclin, Josip 
Langof egyetemi hallgatókat és Jezdim ir Krstió kereskedősegédet, 
zentai lakosokat. Dr. Gerő a beszervezett embereivel hetenként ülé
seket tarto tt rendelőjében. A ném et-szovjet háború kitörése után dr. 
Gerő megbízást adott Spíró M átyásnak, hogy a hatalom  átvételéhez 
megfelelő értelmiségieket szervezzen a p á rt részére. Spíró Müller 
István bútortervezőt, Lőwy Dénes textiltechnikust, Lőwy Károly 
orvostanhallgatót és Bienenfeld A ladár kárpitos segédet, zentai izra
elitákat szervezte be a mozgalomba.
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A M agyar Királyi Honvéd Vezérkar főnökének bírósága m int 
rögtönítélő bíróság az 1941. november 7-én ta rto tt fő tárgyaláson dr. 
Gerő Istvánt és kilenc társá t bűnösnek mondja ki „az 1930. évi III. 
te. 59. paragrafusa 4. pontjába ütköző hűtlenség bűntettében, melyet 
azáltal követtek el, hogy Zentán, 1941. év augusztus és szeptember 
hónapban m int az ottani kommunista párt Helyi Bizottságának tag
jai a kommunista szervezkedéssel kapcsolatban a felsőhbségtől, mely 
Szabadkán székelt, kapott utasításoknak megfelelően a szovjetorosz 
hadsereg győzelmének kivívása és elősegítése érdekében rombolási, 
gyújtogatási és egyéb szabotázscselekmények elkövetésére, az orosz 
ejtőernyős csapatok tám ogatására szövetkeztek, s ennek végrehajtá
saképpen ú. n. rohamcsapatokat szerveztek, és ez irányban felhívá
sokat bocsátottak ki, illetve erre a párttagokat beszervezték, mely 
rohamcsapatoknak forradalm i megmozdulás esetén a hatóságok meg - 
rohanása, ill. épületek megszállása és fegyveres testületek lefegyver
zése le tt volna a feladata, m iáltal háború idején szövetkeztek és fel
hívásokat bocsátottak. ki arra  vonatkozóan, hogy a m agyar és szö
vetséges haderőnek szándékosan hátrány, az ellenségnek pedig szán
dékosan előny okoztassék, és ezért valamennyi vádlottat kötél által 
végrehajtandó halálbüntetésre ítélte.”

A főtárgyalás jegyzőkönyvét nem tudtuk felkutatni, de az 
ítéletből, mégpedig az ,,Indokok”-ból m egállapíthatjuk azt, hogy a 
főtárgyaláson m it próbáltak dr. Gerőre rábizonyítani, amelynek 
alapján kim ondhatták a halálos ítéletet:

„A Hb. 1333/41-V. számú és ezzel kapcsolatos bűnügyekből 
folyó hivatalos tudomás szerint a jugoszláviai kommunista központ 
által kiadott utasítások értelm ében a szabadkai Kommunista K erü
leti Bizottság egyik vezető tagjának, Mayer O ttm ár szerkesztőnek, 
valam int az adai kommunista bizottság vezetőjének, néhai Bakos 
Kálm ánnak közbenj ötté vei Zentán is megszervezték a kommunista 
Helyi Bizottságot. 1941. év folyamán a Bizottság tagjai a vádlottak 
voltak, akik köré kisebb-nagyobb létszámmal sejtek csoportosultak. 
A továbbiakban a szervezést főképp dr. Gerő és Nagyabonyi Vince 
Miklós irányították. Dr. Gerő a sajtószolgálatot, az intellektuális 
csoport vezetését s a tagok oktatását vállalta. A kom m unista szer
vezkedésnek a vádlottak által is beism ert célja a Szovjetunió érde
keinek elősegítése, ezt megelőzően a forradalom előkészítése, a hata
lom átvevői részére megfelelő szervezet felállítása volt. A  cél érde
kében eszközcselekményül szabotázsakciók kivitele határoztatott el 
a m ár ism ert Vajdasági ifjúsághoz című röpirat u tasításai értelm é
ben, bár Zentán szabotázscselekmények elkövetésére a szervezkedés 
felgönyölítése folytán sor nem került. Ugyancsak a m ár ism ert
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,,Lenin-levél”-ben foglalt utasítások értelmében rohamosztagok szer
vezését, ennek irányítására katonai bizottság felállítását határozták 
el a Zentai Helyi Bizottság tagjai, és a Bizottság határozata értelm é
ben dir. Gerőt kérték  fel a katonai parancsnoki állás betöltésére. Dr. 
Gerő a Helyi Bizottság javaslatát elhárította ugyan magáról, azzal 
az indoklással, hogy ő a szerb hadseregben csak egészségügyi szol
gálatot teljesített, de ugyanekkor a Helyi Bizottság előtt kijelentette, 
hogy maga helyett alkalmas em bert szerez. A következő összejöve
telen m ár be is jelentette, hogy parancsnoknak alkalmas személyt 
ta lált a beszervezett M üller István személyében.

A Helyi Bizottság vezető tagjai a sejtüléseken hangoztatták a 
rohamcsapatok megszervezésének szükségességét, Gerő különöskép
pen szorgalmazta ezt, és a Helyi Bizottság m inden tag ja  kötelessé
gének érezte a szigorú pártfegyelem  hatása alatt, hogy a  középületek 
megszállására alkalmas rohamcsapatokat minél előbb megszervezzék, 
hogy a forradalm i megmozdulás esetén készen álljanak m indannak 
a feladatnak elvégzésére, amelyet a Lendn-levél előírt, nevezetesen 
a hatóságok megrohanására, a csendőrség, rendőrség lefegyverezésé- 
re,a katonai és középületek elfoglalására stb. Az utasítás értelm é
ben a német-szovjet háború kitörése u tán  az ilyen irányú szervezés 
lendületesen megindult, és ennek során dr. Gerő beszervezte Müller 
Istvánt és Spíró M átyást. Mindezeken felül a Vörös Segélyre anyagi 
viszonyaikhoz Képest befizetéseket eszközöltek, ide dr. Gerő havon
ként 10 pengőt ju ttato tt, ezenfelül Ősz Szabó János sajtóösszekötő 
költségeit is fedezte.

Dr. Gerő és társai ténybeli beismerésük m ellett tagadták bű 
nösségüket, jóllehet nyomozati és ügyészi kihallgatásuk alkalmával 
azt beismerték. Bűnösségüket csupán a kommunista szervezkedést 
illetően ismerték el, és védekezésül azt hangoztatták, nevezetesen 
dr. Gerő azt adta elő, m iszerint ő tisztán ideológiai síkon működött, 
és nem rohamosapatoikat szervezett, hanem  rendfenntartó közegeket 
igyekezett biztosítani arra  az esetre, ha a kommunizmus átveszi az 
uralm at, hogy ezáltal a személy- és vagyonbiztonságot megőrizzék — 
úgymond — nemzetőrség - féle szerepre gondolt. M üller István 
érdemben azzal védekezett, hogy nem m ondott ellent Spíró Mátyás 
felhívásának, de határozott ígéretet sem tett, és elállottnak tekin
tette m agát a vállalkozástól, illetve a szövetkezéstől azáltal, hogy 
később dr. Gerővel folytatott beszélgetése során, amikor utóbb az ő 
érdeklődésére azt válaszolta, „még nem  jött el az idő” (ti. a cselek
vésre), ő azt felelte Gerőnek, hogy „rám  ne számitsatok,\  Spíró 
M átyás védekezésül azt adta elő, hogy csupán rendfenntartás céljá
ból szándékozta dr. Gerő megbízását végrehajtani.
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A haditörvényszék dr. Gerő* István, M üller István, Lőwy 
Károly, Spíró Mátyás és Lőwy Dénes védekezésében foglaltakat 
m entőkörülményül el nem fogadta, m ert Molnár Péter, Nagyabonyi 
Vince Miklós, Lövei Mihály né sz. Székely Ilona, Ősz Szabó János 
és Nagymélykuti Mátyás egymást kiegészítő, a teljes őszinteség ha
tásával bíró vallomása, valam int a Hb. 1333/4-A. V. számú bűnper- 
iratokból néhai Bakos K álm án elítélt idevonatkozó vallomása alap
ján tényként állapította meg a dr. Gerő Istvánnak terhére ró tt szövet
kezést. Löveiné, Ősz Szabó János, Molnár Péter önm agukat is te r
helő vallomásaikból kitűnik ugyanis, hogy dr. Gerő István volt az, 
aki a rohamcsapat és az ennek szervezésére h ivato tt katonai bizott
ság felállítását a már ism ertetett célból sürgette, és a részletfelada
tok tekintetében a Helyi Bizottság tag jait a Lenin-levélben foglaltak 
tanulm ányozására utasította és maga is oktatta. M üller István tekin
tetében is tényként kellett m egállapítani a szövetkezést, m ert éppen 
Gerő István volt az, aki a Helyi Bizottság ülésén Nagyabonyi és 
Löveiné vallomásának tanúsága szerint bejelentette, hogy katonai 
parancsnoknak alkalmas személyt talált, amiből jogszerűen ama 
következtetés vonható le, hogy M üller István dr. Gerő felhívására 
jelentkezett, és készségesnek m utatkozott a parancsnoki állás betöl
tésére. .. Utóbb nevezett vádlottak tekintetében az ítélőbíróság vizs
gálta az összes életkörülményeket, és m egállapította azt, hogy semmi 
olyan anyagi körülmény nem  mutatkozik náluk, amely indokolttá 
tette volna a kommunizmushoz való csatlakozást, hanem őket csu
pán fajiságból fakadó és a Szovjetunió céljaival közös eszmevilág 
indította cselekvésük elkövetésére. A vádlottak a cselekményüket a 
rögtönbíráskodás kihirdetése u tán  és ennek tudatában követték el.

. . .  Dr. Gerő István vádlottnál a bűnjeljegyzék szerint lefog
lalt kilenc darab propagandairatot, illetve könyvet elkobozza, s a 
M. Kir. Honvéd Vezérkar főnöke 2. osztálya rendelkezésére bocsátja’'.
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3. Gerő tényleges politikai munkássága

Gerő Cetinj én le tt szimpatizánsa a Jugoszláv Kommunista 
Pártnak. Meggyőződéses m arxistaként k erü lt haza Németországból, 
ahol a fogorvosi diplomát szerezte. Cetinjén ahhoz a szűk körű  cso
porthoz tartozott, amely a p árt miunkáját (irányította. A kapcsolatot 
a pártta l Niikola Lekićen, az akkori Crna Gora-i tartom ányi párt- 
bizottság titkárán  keresztül tarto tta  fenn. 1933-tól 1938-dg élt Crna 
Gorában. 1938-ban Zentán fogászati rendelőt nyitott. Hazatérte 
u tán  figyelemmel kisérte a helyi eseményeket, érdeklődött a szak- 
szervezeti SLOBODA M unkáskönyvtár és Olvasókör m unkája iránt. 
Mirko Burić levele szerint dr. Gerő részt vett azon a rendezvényen, 
melyet a Sloboda és a Budućnost tagjai közösen adtak, amelyen 
bem utatták Cankar: „Sluga Jem ej i  njegovo ipr&vo” című drám áját85.

1940 őszén Lövei Mihályné beszervezte a mozgalomba. Rö
videsen beválasztották a párt Helyi Bizottságába. Gerő m int párt
bizottsági tag eleinte nem vezetett sejtet, de vállalta az értelmisé
giek közötti szervezést. Irányíto tta a pártanyag m agyarra való for
dítását, a Szakszervezeti Otthonban előadásokat tarto tt, segített az 
előadások műsorának összeállításában, részt vett egyes próbákon is, 
és ezzel a tevékenységével hozzájárult a rendezvények színvonalá
nak emeléséhez.

1941. április 12-e u tán több szerb és izraelita egyénnel együtt 
Gerőt is internálták az óbecsei 105-ös Mozgó-Gyűjtő és Elosztó Tá
borba. Erről Miroslav Birclin visszaemlékezése alapján szereztem 
tudomást, akit 1941. április 16-án deportáltak. Szerinte: „Rövidesen 
odakerült dr. Gerő István is, akit m int m egbízhatatlan személyt de
portáltak.” Gerő onnan 1941 júniusának első napjaiban szabadult88.

Amikor Gerő hazajött, Zentán m ár m egindult a pártmiunka. 
A pártm unka felújításában jelentős szerepe volt a Helyi Bizottság 
június első felében ta rto tt ülésének. Az ülés határozata értelmében
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az újonnan kialakult, a város katonai megszállásával előállt bo
nyolultabb és súlyosabb feltételekhez kellett idomítani a  ipárt szer
vezeti felépítését és munkamódszerét. A SKOJ Helyi Bizottságát 
feloszlatták. Az idősebb ifjúkom m unistákat a pártsejtekbe helyez
ték át. Egy-egy sejt négy-öt tagot számlált. Hat sejtet alakítottak. 
E hat sejt tagjai Miroslav Birclin, Jezdim ir Krstić, Josip Langof és 
Spíró Mátyás voltak. Egy időben a sejthez tartozott Atlasz György 
is, aki a sejt két ülésén vett részt. Dr. Gerő a sejtjé t Birclinen ke
resztül hívta össze. Az első összejövetelt június közepe táján  tarto t
ták dr. Gerő fogászati rendelőjében. Gerő sejtjére  „átvitte” a Helyi 
Bizottság határozatait. Beszéltek a sejt m unkájának megszervezé
séről, a szigoirú konspirációról, a további m arxista képzésről. Meg
állapították, hogy a tagok politikai továbbképzése terén milyen 
pártanyagot dolgoznak fel. Az első összejövetelen senki sem kapott 
személy szerinti feladatot. Később majdnem m inden héten egyszer 
találkoztak. Összejöttek, hogy átvegyék — egyes konkrét feladatok
kal kapcsolatban — dr. Gerő és ra jta  keresztül a Helyi Bizott
ság utasításait.

A Szovjetunió elleni ném et támadás és Magyarország hadba- 
szállása H itler oldalán a párt számára lényegesen megváltoztatták 
az eszmei-politikai és szervezőmunka feltételeit. A Jugoszláv Kom
m unista P árt Központi Vezetősége történelmi határozatai a meg
szállók elleni fegyveres harcról, a politikai előkészületek a népfel
kelés m egindítására, a Tartom ányi Bizottság m ellett megalakult 
Katonai Bizottság m unkája és az észak-bácskai Körzeti Katonai 
Parancsnokság megalakítása Szabadkán irány t szabtak a zentai párt- 
szervezet m unkájának is. Mayer Ottmár, az észak-bácskai körzet 
katonai parancsnoka július első felében Zentára jött, és itt a Helyi 
Bizottság ülésén ism ertette az új utasításokat. D irektívákat adott 
szabotázsakciók végzésére, a búza felgyújtására, az újoncok közötti 
agitáoióra, hogy ne m enjenek a megszállók oldalán a háborúba stb. 
Az ülésen vita fejlődött ki ezen utasítások végrehajtása körül, m ert 
a gabonát m ár learatták, és a hatósági rendeletek alapján elovigyá- 
zati intézkedéseket foganatosítottak a gabona megőrzésére. Azt ha
tározták, hogy majd az asztagba rakott gabonát a szérűn fogják fel
gyújtani, és lépéseket tesznek, hogy megakadályozzák az elcsépelt 
gabona elszállítását. Közben a hatóság az egész terepen meglepe
tésszerű akciót indított a baloldali és kommunista elemek ellen. 
Biztonsági intézkedéseket foganatosítottak Horthy Miklós korm ány
zó 1941. július 27-i szabadkai látogatásával kapcsolatban a Magyar 
Kenyér ünnepe alkalmával. Ennek következtében M ayer illegali
tásba vonult. Gerőt ez az akció nem érintette. Nem tartózta tták  le*
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s nem  is hallgatták ki. Mayer helyett Bakos Kálmán, m ajd Grósz 
László és Radivoj Öirpa/nov ism ertették a párt irányvonalát a fegy
veres harc előkészítésére. Feldolgozták a JK P  Központi Vezetőségé
nek kiáltványát, a „Vajdaság ifjúságához” című röpiratot és a „Le- 
nin-levél”-ben foglalt utasításokat. U tasításokat adtak a forradalmi 
felkészültségre, partizáncsapatok m egalakítására és a fegyveres harc 
megkezdésére. Sajnos a Tartom ányi Bizottság az 1941-es politikai és 
hadviselési helyzet értékelése alapján a helyi pártszervezet forra
dalmi felkészültségét és akcióit az esetleges szovjet segítséghez kap
csolta, és ezáltal a helyi kezdeményezést megkötötte. Ez a megkö
töttség a zentai felkészültségre is rányom ta bélyegét. A harcra való 
felkészülés Zentán ilyen értelm et nyert: „m int a forradalm i készült
ség okszerű intézkedései a szovjet hadsereg fogadására, amelyeknek 
most m ár a saját akcióit teljesen alá kell rendelni”37.

Dr. Gerő ennek a „felkészültségnek” egyik mozgatója volt. 
Először a volt ifjúsági Helyi Bizottság tagjai: Miroslav Birclin, Josip 
Langof és Jezdiimir Krstié, később pedi/g az egész intellektuel vonal 
párttagjai és szimpatizánsai állottak rendelkezésére az előkészületek 
keresztülvitelében. A forradalm i felkészültség vonalán dr. Gerő 
sejtje, a beszervezett párttagokkal és szimpatizánsokkal a követke
ző konkrét akciókat szervezte:

Spíró Mátyás bevonásával, közreműködésével és sze
mélyes kapcsolata vonalán beszervezte Müller Istvánt katonai 
parancsnoknak, aki hivatva volt irányítani a rohamosztago
kat a forradalm i megmozdulás esetén, nevezetesen: a hatósá
gok megrohanására, csendőrség, rendőrség lefegyverzésére, 
katonai és középületek elfoglalására.

Utasítást adott, és maga is részt vett a gyújtólapocskák 
elkészítésében. Miroslav Birclinnel letisztították a fogak fény
képezésére szolgáló kaucsuklapocskákat, m ajd bevonták ké- 
nes-foszforos bevonattal, ezzel az eljárással gyújtólapocskákat 
szerkesztettek, amelyek a napsugarak hatására meggyullad
hattak. Együttesen körülbelül 50—60 ilyen lapocskát készí
tettek. Többre nem volt nyersanyaguk. Birclin Gerő utasítá
sára öt-hat ilyen lapocskát elszórt a  Kisrétben. Valószínűleg 
a föld nedvessége és a kedvezőtlen időjárás következtében 
nem aktivizálódtak38. E gyújtólapok segítségével dr. Gerő si
keresen le is bonyolított egy gabonagyújtogatási akciót. 1941. 
július 25-én a zentai szérűn m eggyulladt és leégett egy hatal
mas kazal gabona. Több napig égett. A katonai hatóságok 
kihallgatták a cséplőgép tulajdon őst, sőt még egynéhány mun-
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kást is bevittek és kihallgattak, de nem tudtak semmi bizo- 
nyiosat megállapítani. A tűzesetet végre is a cséplőgépből 
kipattanó szikrának tulajdonították. Székely Ilona szerint a 
búzaégetési akciót dr. Gerő vállalta el a Helyi Bizottság ülé
sén: „Mi a Komitéban m egtárgyaltuk a dolgot még akkor, 
amikor ezt kellett végrehajtani, és Gerő vállalta ennek a meg
szervezését. ..  Gerő kijelentette még akkor az ülésünkön, hogy 
ő senkinek sem mondja meg, hogy k it fog beszervezni erre a 
m unkára, erre a feladatra.” Ügy látszik, hogy az akciót olyan 
jól megszervezte, és olyan tökéletesen hajto tta  végre, hogy 
eloszlatott minden gyanút, ami gyújtogatásra vagy szabo
tázsakcióra u ta lt volna39.

Még egy szabotázsakciót terveztek. Fel akartak robban
tani egy gabonaszállító uszályt a Tiszán. Az akció keresztülvi
teléhez robbanóanyagra volt szükségük. Mindenhol ku tattak  
utána. Végre bizonyos mennyiségű robbanóanyagra kap tak  is 
ígéretet Szabadkán a Körzeti Bizottságtól. Gerő személyesen 
utazott Szabadkára ezt átvenni, azonban azzal & hírrel jö tt 
vissza Zentára, hogy ott megkezdődtek a letartóztatások a 
búzaégetési akció után. E rre dr. Gerő utasítása és receptje 
szerint Birclin egy aknát szerkesztett. Birclin leírása szerint 
az akna töltete karbid, salétrom és kén keveréke volt, mely
nek keverékanyagát dr. Gerő adta, a gyutacsa időzített kén
savas szerkezet volt. Az akna elkészült, de használata egy be
szervezett rakodómunkáson múlott, aki nem hajto tta végre 
a feladatot40.

Dr. Gerő külön gondot fordított fegyverbeszerzésre. 
Kapcsolatot terem tett a péterrévei elvtársakkal. Onnan kellett 
volna bizonyos mennyiségű fegyvert áthozni. A fegy versz őr
zési akciót dr. Gerő Miroslav Birclinre bízta, akit Spiró László 
pártösszekötő vezetett oda. Spiró többször já r t  Péterrévén 
különböző megbízásokkal, ism erte az ottani helyzetet és kö
rülményeket. Az akció nem sikerült, valami hiba csúszott a 
számításba. Az illető nem fogadta őket. Fegyver nélkül tértek  
vissza Zentára.

Dr. Gerő Budapestről személyesen hozott egy sokszo
rosító készüléket külön betűsablonokkal a címek kiírására. 
Ezt a „technikát” átadta Miroslav Birclinnek kezelésre. Ezen 
sokszorosították a front jelentéseket és az egyéb magyar nyel
vű propagandaanyagot, melyet aztán szétosztottak a tagok és 
szimpatizánsok között.
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Gerő egy időben kezelte a „Vörös Segély” pénztárát. 
Személyi összeköttetései révén, különösen a hitsorsos társai 
között, nemcsak jelentős anyagi alapot hozott össze a mozga
lomnak, amelyből fedezni tudta a sajtó- és összekötő szolgá
lat költségeit, hanem  biztosította a forradalm i felkészültség 
anyagi bázisát is. Összeköttetései vonalán beszervezett egy 
gyógyszertárat és egy textilnagykereskedést, amelyek készen 
voltak arra, hogy a p á r t rendelkezésére bocsássák teljes kész
letüket41.
Mindent megtett, hogy a p á rt sikeresen megvívja harcát a 

fasizmussal. Letartóztatásáig híven teljesítette m inden pártfeladatát. 
Haláláig hűséges harcosa m aradt a Jugoszláv Kommunista Pártnak. 
Testvére levele szerint ő ezt az u tat választotta. Ez volt életcélja42.
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GERŐ ISTVÁN VERSEI





„Magunk igazságától soha 
meg nem torpanunk . . .  ”

(Gerő István: Az élet napszámosai)

Nem költő, de tudatosan vesz kezébe tollat, hogy a szép szó nyomába 
szegődjék. Meleg forrás buggyanásai ezek a versek. Inkább így: a 
sorok, m ert sorai vannak, meghökkentőek, drámaiak, töredékek, 
egy világ él bennük, és elemi erővel tö r elő; még ma is érzik a döb
benet, az „örök-éj szaka-világa”.
A verseket meghatározott program  szerint írja  (legalábbis ma ez 
érzik-világlik ki munkáiból), <s ami a költői, a lélek igazi termése, 
csak a program versek néhány sora.
Költészete néhány sor.
Töredék.
M int élete.
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Számonkérés

Tagadásommal, ím, hova ju to ttam . . .
Eldobáltam ifjú  hévvel m indent, ami régi, 
megtagadtam Istenemet, s elvesztettem  önmagamat.

Jártam  a hitetlenek kérdőjeles ú tjá t.
A  cél érdekében minden szent volt.
Tetteim  után serkenő vér
csak szomjasabbá tett,
s kezeimről nyom át lemosni nem  tudtam.
A  lelkiismeret néha nem et intett,
de én szilajságomban kím életlenül legázoltam.

Nappali utakat éjjel jártam, s 
baráti kart gyilkos fegyvernek néztem.
És ekkor megtorpantam,
a cél, amiért küzdöttem , szappanbuborék volt, 
mikor elértem, széjjelfoszlott. 
örvénybe ju to tt hitem, és rem ényem  eltűnt, 
itt álltam egyedül, kifosztottan.

Bár a tükörből ugyanaz az arc 
nézett keserűen farkasszemet,
m ely kezdetben, villanó erőtől duzzadtan mosolygott, 
de a lelkem  rút, siralmas volt és idegen.

H iányzott az Én, m ely magában 
hordja Istent, s am elynek az élet 
minden fokán van kibe kapaszkodnia, 
és nem  téveszt sötétben sem irányt.

Ge-án (Gero István)
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Az élet napszámosai

Tegnap. . .  m a ...
létünk kétes értékű állomásai.

Elveinket, m elyre tegnap még esküdtünk,
s a lányt, kiért tegnap még
tűzbe m entünk volna, mára elfeledtük.

Magunk igazságától soha
meg nem  torpanunk, s a halál vigyorát
szembe neveti az élet.

Bármi is történjék, mi nem  változunk, 
bár voltunk tegnap kényurak, s ma szolgák, 
m i egyek maradunk, az élet napszámosai.

Ge-án (Gerő István)
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Ábrándok
Irta : Gerő István

Este, m ikor leszáll az alkony, 
és néma zenébe kezd  
az örök muzsikus, 
a természet,
akkor ébredek én, ez az én időm.

Lassan fuvolázik,
s a hiú ábrándok előszöknek,
könnyű táncra perdülve lebegnek előttem.

Néma ez a zene, a hanghullámok nem  törnek át 
az áthatolhatatlan éteren.
És én mégis hallom
gyengéd, selymes vibrálásukat fülemben.
M ily ismerősek ezek a halk melódiák.
Már szinte ott érzem magam ablaka alatt.
Hiszen ezek a hangok csak tőle jöhetnek.

És este, m ikor alkony után  
leszáll az éj, 
az ábránd újra útra kél.



Csábítás

Most nagyon mélyről szólt felém  a Hang: 
Gyere le, ne habozz, itt az örök élet.
I tt  álmomból is este kelek,
I tt m inden oly csendes és akaratlan,
S  minden erőlködés hasztalan.
A z életemet visszafelé élem,
M ert most koporsóban kaptam  a létem.
I tt nem  harcol m últ és jövő,
S  nyugtot találsz biz honnan is jövöl. 
Eleget nyögtem  és felébredtem,
És mindebből nem  kérek.
I tt öröm van és napvilág.
A z én terveim nek elég tág a világ.
S  bár eszembe ju t tegnapi mulatozásom, 
N ekem  az élet zenéje, hasad a szívem.

Ge-án (Gerő István)
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Önkínzás

Vásári zsivajban egymást keresik, 
két vándora a bolondos szeszélynek.
A  tegnapok egy távoli napján, 
mikor szerelemben egymásé lehettek volna, 
egymásnak gyűlöletet hazudva, szétváltak. 
Mosolygó álarccal, összeszorult, dacos szívvel 
keresni a fellobbanó fényt, m it vétkesen  
születéskor maguk fo jto tták él.
Az elágazott utakon a fény csak délibáb volt, 
m int a reggeli őz, vonzotta őket 
külön-külön, távoli ismeretlenségek homályába. 
S lettek marcangolt lelkű bohócai, 
szégyellve síró komédiásai elvetett álmoknak. 
Elaprózott olcsó örömökkel zúzták  
term éketlenné a sejtek izzó tüzét.

Most hajnal nélküli napok fölégett hídjain 
ősz hajú, tört kedvű vándorok 
keresik önmagukat s egymást.
S  míg a lélekvásáron vakon 
egymás sarkára lépnek, 
ismeretlenül haladnak el egymás mellett, 
s vesznek kim erültén az éj sötétségébe

Ge-án (Gerő István)
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A »bűn« leánya

A nyja  a fájdalomnak szülte, 
a bánattal már születéskor 
kínok közt eljegyezte.
Lassú halálra ítélt beteg testét 
itt vonszolta szem ünk előtt.
Fejfájára csak ennyit írnék:
Született, hogy szenvedjen és meghaljon. 
Horpadt mellét kegyetlenül döngette a szél, 
s hányszor hallottam , hogy illedelmesen, 
másokat nem  zavarva köhicsél.
Hogy m inek jött? Talán halálig gyötri 
a gondolat, ha filozófus lélek.
Nem várta senki, a percet, óh, hányszor 
megátkozták, s szidták apját, kinek  
testében egykor kéjes gondolat volt.
Hogy ki volt apja — a sok közül?
Ki tudja? ereiben talán nemesi vér alszik, 
tán egy gazdag bankár kereste 
az örömet egy mámoros éjszakán.
Vagy egy szolid, hat gyerm ekes 
családapa ve tt magának olcsó pénzen 
egy kis extra örömet.

Húsz évvel ezelőtt egy m enhely  
szurtos vackában röppent az életbe, 
minden asszisztencia nélkül, 
csak az anyja volt ott 
keserű kötelességből.
Egy éjszaka kicsi torkát
egy elkeseredett kéz szorongatta,
útjában áll a kenyérnek.
Másnap az utcán ébredt
egy vak koldus remegő karjai között.
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S gügyögött a jó öregnek, k i majd  
elejtette volna ijedtében, ha történetesen  
nem a földön kuporog.
Később megszokta, kalauza lett, 
s vak vezette a világtalant.
Ma egyedül botorkál az öreg 
gyászszalaggal a karján.
„Itt hagyott” — morogta, és fekhelyt tévesztve  
egy robogó autó alá feküdt.

Ge-án (Gerő István)
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Őszi reggel

Az én életemet is megzavarta az ősz.
Tépett leveleket visz széjjel a szél.
Megrázza az ágakat, de hői van a gyümölcs?

A szerelem és hit virágzott bennem,
Bánat és gyűlölet lett gyümölcse.

Száraz ágaimat dühösen szaggatja a szél,
K inevetem , még állom a viharokat.

M it nekem  a gyümölcs — és mi a célom?
Hisz virágoztam.
És akkor ez volt a célom.
Most hervadok, és most ez a célom,
Sem m i más.

Rövidek a célok, m elyekért él, m elyekért a szív hévül. 
Szívem ben az Isten él, meghal és szenved, 
és nekem  ez elég.

Üt vagy tévút, virágzás vagy gyümölcs,
Nekem  oly mindegy, m ert 
Ezek csak csupán nevek.

Lenantól fordította: Gerő
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Hat vers és egy fordítás: ennyi Gerő „költői hagyatéka”. A 
Sentai Friss Űjság lapjain megjelent sorok. A jómódú emiber tuda
tosan szegődött el forradalm árnak, ízig-vérig kommunista, s ami a 
világfordulást, világváltoztatást kívánók soraiba verbuválta, az a 
világ, a társadalm i rend megismerése és a fölismerés, hogy ha az 
elnyomottak ökölbe szorítják kezüket, s egyszerre csapnak le, a ke
mény öklök valódi pörölyökké változnak át, s képesek is új rendet 
kovácsolni a régi helyén.

Gerő tudatos forradalm ár, de versei, melyekben hívni akarja 
az elnyomottakat, nagyon is elkötelezették, s szinte az akkori szoci
alista érzelmű költők m unkáinak utánzásai. Mert d ivat ekkor írni 
a szegénységről, az írók-költők a mélyről hozzák fel hőseiket, és ez 
a „szegénység-kultusz” csak keveseknél igazi hang, csak keveseknél 
valódi világ.

Gerő helyzete elképzelt. Beleéli m agát a sárkunyhók lakódnak 
életébe, s habár jó ismerője ennek az életformának, mégis külső 
szemlélő csak, regisztrálni képes, s a fogalmakat, a képeket a pa
pírra  vetett soraiban még inkább feketíti, s ahelyett, hogy a sötét 
tónus igazán tragikus lenne, cikom yázott vers születik (A „bűn” 
leánya).

Nem lehet különválasztaná publicisztikáját a versektől. Tu
lajdonképpen a költeményekben is inkább az „újságíró” jó m eglá
tása dominál, s lázadó cikk helyett verssorokba tördeli monda
nivalóját.

Hiányzik az igazi élmény, s ez eredményezi, hogy versei nem 
lélegeznek együtt az alkotóval, az a forradalm i hang, amit Gero 
hallatni akar, rekedten szól.

De szól.
Sajnos, nem  tudni a versek korabeli visszhangjáról semmit, 

m ert így, negyven év távlatából mások a mércék, mások a szem
pontok, csalnak, s az igazságos értékelés a maga valóságában nem 
is lesz igazságos.
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M ert ha nem is volt irodalmi lap a Sentai Friss Újság, olva
sótábora észrevette és nyugtázta a m egjelent szépirodalmi alkotá
sokat. Feltehetően felháborította a város lakóinak egy részét Gerő 
„költészete”, s kellett, hogy vitázzanak, ítéljenek, elítéljenek. Gerő 
társadalm i helye záloga annak, hogy a gazdagok kiváltságos rend
jének m inden tagja hall ezekről a versekről, s ha nem is vérbeli 
számonkérés ez igazságtalanságaikért, de egy arculcsapás, hisz jó lé
tük igen sok nincstelen nélkülözésén alapult.

így kap erőre minden vers, így válik élővé, s az a „rekedt” 
hang, ami szólhat, legalább van, s szól is.

S z á m o n k é r é s  című költeménye csodálkozásra ad okot. 
Verse ellentm ondásra épül, talán igazi életútja tükre; vallomása, 
hisz társadalm i helyének mond ellent, amikor a jólét nem megelé
gedést jelent a számára, hanem szerencsés szituációt, hogy erősebb 
fegyverrel harcolhat a fennálló rend ellen.

„Eldobáltam if jú hévvel m indent, ami régi, 
megtagadtam Istenem et, s elvesztettem  önmagamat.”

Vajon elveszett-e valójában?
Elveszése tudatos, hisz csak így képes kialakítani valódi önmagát, 
m egtalálni az igazi Ént, amely minden: Isten is, útm utató is, s az 
élet m inden fokán e m b e r .
Világokat, m int szappanbuborékokat kellett szétvernie, legyőznie, 
hogy egyedül maradjon, mindenéből kifosztott, hitetlen legyen. 
Hogy megkereshesse és m egtalálhassa az új Ént, az igazit:

„Hiányzott az Én, m ely magában 
hordja Istent, s am elynek az élet 
minden fokán van kibe kapaszkodnia , 
és nem  téveszt sötétben sem irá n y t”

M egtalálta az igazi irányt, amely elvitte a valódi forradalomig, de 
ez számára csak örökös álom m aradt, hisz még a világégés elején 
áldozatul esett, a sötét lehúzta, az erőszak erősebb volt.
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Gerő nem volt költő.

Tudatos forradalmár ő, szent igéje van számára a nép erejének: az 
igazság. S  ettől az igazságtól nem  lehet eltántorodni, hisz ez valódi, 
amely új világot tud teremteni.

Költészete is néhány sor.

Inkább töredék

Mint az élete48.
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JEGYZETEK





1 Glavni upisnik Kraljevske srpske državne gimnazije u Senti. (A 
zentai gimnázium anyakönyvi naplója)
1920/1921. tanév, II. osztály, 12. sorszám, megjegyzési rovatban szöveg: 
„U Nov. Sadu drž. gimn. 1 razred.”

A bejegyzés utal arra, hogy Gerő a gimnázium első osztályát Újvidé
ken az 1919/1920. tanévben végezte. Szülei Sajkáson laktak. Nincs adatom 
arra, hogy utazó diák volt, vagy Újvidéken lakott volna valakinél. Az a tény, 
hogy az 1920/21. tanévben már Zentán járt iskolába, azt igazolja, hogy szülei 
1920-ban átköltöztek Zentára.
A zentai Moša Pijade G im názium  irattára.

* Glavni upisnik Kraljevske srpske državne gimnazije u Senti. (A 
zentai gimnázium anyakönyvi naplója).
1921/1922. tanév, magyar tagozat, III. osztály, 19. sorszám alatt Gerő lak
helyére vonatkozólag „Karađorđeva 17.” bejegyzést találtam.
1922/23. tanév, magyar tagozat, IV. b. osztály, 19. sorszám alatt Gerő lak
helyére vonatkozólag „Karadordeva 37.” adatot találtam.

Nem tudtam eldönteni, hogy a házszám bejegyzésben tévedés tör
tént, vagy a számok lakásváltoztatást jelentenek.
A zentai Moša Pijade G im názium  irattára.

* A zentai gimnázium Stevan Sremac önképzőkör jegyzőkönyvei az 
1927. év március 27-1, április 6-i és május 15-i ülésekről.
Zentai M úzeum , Történelm i osztály, 2289, szám.

4 A zentai gimnázium Stevan Sremac önképzőkör vezetőségének 
hetedik keltezés nélküli ülésének jegyzőkönyve.

Az ülést 1927. március 27-e előtt tartották. Ez tulajdonképpen az 
első jegyzőkönyve, melyet ebben a könyvben vezettek.
Zentai M úzeum , Történelm i osztály, 2289, szám.

5 A SZRÉMAC SZOBOR LELEPLEZÉSE
Csütörtökön, Vidovdán napján reggel 8 órakor leplezték le Szrémac 

Sztevan szentai születésű szerb költő szobrát a Tiszaparton, a polgármesteri 
lak előtt. A véres parlamenti események miatt elálltak a nagyobb ünnepségtől, 
és így kizárólag helyi ünnepségek keretében történt a leleplezés. A gyönyörű 
kivitelű bronz-mellszobor, mely fekete márvány alapzaton nyugszik, Pesity, 
beográdi szobrász műve. Szlávnity Zsivko, az önképzőkör elnöke nagy beszéd 
kíséretében m éltatta a költő emberi és irodalmi nagyságát, és átad ta a szob
rot a polgármesternek, aki magas szárnyalásű beszédben vette át a szobrot 
a város nevében. Utána az egyesületek, társulatok, hitközségek, a tanári kar, 
a családtagok helyezték el koszorúikat Szrémac szobrára.
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A parlamenti merénylet miatt sem a parlament, sem a kormány, sem 
az országos irodalmi egyesületek nem képviseltették magukat az ünnepélyen. 
SENTAI FRISS ÜJSAG
II. évfolyam , 73. szám, Senta, 1928. jú lius 1. 2. oldal.

• A zentai gimnázium Stevan Sremac önképzőkör vezetőségének 
jegyzőkönyve. Milán Miladinov: „O SPOMENIKU STEVANU SREMCU”.

A Stevan Sremac szobor leleplezési ünnepségek hiteles leírását Mila
dinov szövegében találtam meg.

7 A zentai gimnázium Stevan Sremac önképzőköri vezetőség, vala
mint a Sremac szobor elkészítésének szervező bizottsága üléseinek 1927. júni
us 9-i, szeptember 21-i, november 30-i és 1928. február 18-i jegyzőkönyvei.
Zentai M úzeum , Történelm i osztály, 2289, szám.

8 A zentai gimnázium Stevan Sremac önképzőkör vezetőségi ülés 
1927. április 6-i jegyzőkönyve.
Zentai M úzeum , Történelm i osztály, 2289, szám.

9 Adatok dr. MÜLLER IMRÉVEL (Üjvidék, Danilo Konstantin u. 
2/II). folytatott beszélgetésemből 1971. szeptember 10-én.

Müller és Gerő együtt jártak a zentai gimnáziumba. Iskolatársak és 
jóbarátok voltak. A gimnázium elvégzése után együtt iratkoztak be a bécsi 
Orvostudományi Egyetemre. Az első év után utaik elváltak. Gerő Breslauba 
ment a fogorvosi iskolára, Müller Bécsben maradt. Tanulmányaik befejezése 
után, amikor hazakerültek Zentára, minden nap találkoztak. Együtt kávéztak 
a Casinóban a törzsasztaluknál.

10 Katona Pál: SZEMELVÉNYEK dr. GERÖ ISTVÁN IRODALMI
MUNKÁSSÁGÁRÓL.

A közm űvelődési Közösség Közlönye, Zenta, II I . kö tet, 3. szám, 35-39. oldal.
14 Gerő Is tván: N Y Á R I EG YVELEG . Sentai Friss Újság, II. évfolyam , 

90. szám, 1928, augusztus 10-én, 2. oldal.
Ge-án (Gerő Is tvá n ): LE V É L NÉM ETORSZÁGBÓL. Passiós já ték  

Breslaüban. Sentai Friss Újság, IV . évfolyam , 153. szám , 1930. december 25-én, 
4. oldal.

Figyelmemet az első tárca keltette fel, a NYÁRI EGYVELEG. Képet 
ad az 1928-as Zentáról. Ismeretes, hogy 1928. augusztus 5-én filmet készítet
tek Zentáról. Erről ad helyzetképet Gerő. Igyekszik rácáfolni arra, hogy 
„Szentán nincs élet, döglik minden. Mindenki szökni szeretne ebből az ese
ménytelen, unalmas fészekből.. . ” Az eseméeyek bemutatásával cáfolja azt, 
hogy „Szentán nincs élet”, 

íme:
„Hajnalban zenés ébresztő.
Már korán reggel filmoperatőrök özönlötték el a várost. Második 

„Hollywood-ot” varázsoltak ide. Késő estig szakadatlanul filmeztek. A korzó 
csak úgy ontotta a filmvevő gép elé a Lia de Puttykat, Bánkykat és Rod La 
Roquokat. Rudolf Valentínót azonban egyet sem láttam, igaz, hogy azt már 
felfedeztek egyet nálunk. Aki azóta m ár valószínűleg sikerben és hírnévben 
fürdik — álmában.

Én is alig győztem kapkodni fejem a szemfüles fotoriporter elől. 
(Mit lehet tudni, hátha megürült egy Quasimodo-féle szerepkör. Féltem, hogy 
esetleg sikerem esetén féltékeny lenne rám az ideálom.
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Délelőtt volt az új tűzjelző harang felszentelése előkelő közönség 
jelenlétében (Víg Lajos és társa szótárából). Reggel nyolctól teniszverseny 
végkimerülésig. Ez utóbbi, a végkimerülés tudniillik nem volt ugyan a prog- 
raban, de így volt. Valami vándorserlegért folyt a küzdelem. Teniszezőink 
derekasan küzdve győztek. Különösen a nők tettek ki magukért. Ügy küz
döttek, mint testvérek, főleg a párosban.

Verseny után ivás volt, amelyen szégyen ide, szégyen oda Szenta 
kapott ki 6 : 1 ,  6 : 3  arányban.

Ambiciózus teniszezőink ide szeretnék csalni ezt a vándorló serleget, 
mely eddig következetesen mindig elkerült bennünket, és úgy vándorolt 
ide-oda, mint a vándorvese.

A fürdőházban és strandon is egész nap víg élet volt. Cigányzene, 
halpaprikás túróscsuszával. Annyian voltak, hogy a parton hosszú sorban 
kellett várakozni a kabinra. Délután barátságos futballmérkőzés, néhány 
sebesülttel. A bíróverés ezúttal közbejött technikai akadályok m iatt elmaradt, 
(A közönség ugyanis elfelejtett elmenni a mérkőzésre). Este fagylalt-estély 
a Royal összes fényesen kivilágított termeiben. Bankett, szabad tánc a Kioszk
ban. Közben és utána zivatar, zápor hajnalig.

Ez lenne tehát rövid kivonatban egy nap története. És merje még 
valaki mondani, hogy mifelénk nem lehet szórakozni.”

12 Gerő Salamon (Imre) 1971. szeptember 12-én kelt levele Afikimból
(Izrael).
Zentai Történelm i Levéltár irattára 80/5— 1971.

Állításom igazolására részleteket közlök a levélből eredetiben:
„Ideoloski, unatoč velike sličnotsi, smo se razišli. Pok, Steva je mis- 

lio: univerzalni komunizam će rešiti i jevrejsko pitanje. Ja sam pák stajao na 
stanovištu, da jevrejsko pitanje se može resiti samo ako se omladina produk
tuma, ako se vraéa poljoprivredi u okviru poljoprivrednih komuna, gde néma 
iskorištenih i néma eksploatatora. Istorijski je teško dokazati, koji je korák 
bio ispravan. Cini mi se, da smo oboje bili u pravu, jer smo se borili za 
ideale, nismo se uplašili poteškoća, borbe i odricanja. Ja sam svojevremeno 
mislio da moj pút vodi životu i borbi za bolju buduénost; da Stevin pút je 
izložen većoj mogućnosti da ne doživi ostvarenje ideala. Nisam mu to nikada 
u razgovoru pomenio, jer sam ga više cenio i volio da bi pokušao promeniti 
pút njegov. Vjera u ideale su mu bila najveće blago (čini mi se ponekad, cak 
i iznad porodice).. .  njegova iskrenost, ljubav za istinu, spremnost da sve da 
za ostvarenje ideje u kojem je verovao. Mada je intelektualno bio jako razvi- 
jen, puno više od njegove drustvene okoline; ali dati prednost ideji, veri u 
bolju bududnost bez kompromisa, cinilo mi se ponekad kao naivno.. . ”

13 Dr. Müller Imre visszaemlékezései.
A datok dr. M üller Im rével fo ly ta to tt beszélgetésemből Ú jvidéken 1971. szep
tem ber 10-én.

14 Simo Vrbica, Beograd, Cetinjska 4.
Gerő munkatársának levele 1970. év március 21-i keltezéssel: 

„Taéno je da sam radio sa pok. Gerom u njegovoj privatnoj ordi- 
naciji od jeseni 1933. godine do pocetka 1938. godine, kada je otišao za Sentu. 
íz Sente se vracao na rád u Berane (Ivangrad), a zatim neposredno pred 
sam rat, vratio se za Sentu. Sto se tiče njegovog ilegalnog rada, poznato mi 
je, ali sa kim je bio povezan, nije mi poznato .. .  Bio je nerazdvojan drug 
sa Vasom Jovanovié, pravnikom sa Cetinja. Sa njim se družio i Spicer Rőt
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Nikola, profesor gimnazije u Cetinju.. .  2ao mi je što Vám Hčno ne mogu 
pružiti jós podataka, znate da je táj rad bio u to vreme vrlo konspirativan 
i svako je pripadao posebnoj ćeliji”.
Zentai Történelm i Levéltár irattára 80/1— 1970.

15 Dr. Milán Gvozdenović, a Sarajevói Orvostudományi Egyetem ren
des tanárának levele 1970. április 20-i keltezéssel.

. . .  „On je radio na Cetinju u ustanovi u kojoj sam i ja radio u to 
vrijeme tj. u Higijenskom zavodu u odeljenju Školska poliklinika. Sa njim 
sam se dosta često srijetao i razgovarao u ustanovi.. .  On je bio vrlo simpa- 
tičan mlad čovek i dobar strucnjak”.
Zentai Történelm i Levéltár irattára 05— 80/5— 1970.

16 Muzeji Cetinja 144. számú átirata 1970. február 25-i keltezéssel.
„Na osnovu sjećanja tadašnjeg aktivnog parti jsko-političkog radnika

druga KOSTE ĆUFKE, doznali smo da je dr. Gere Stevan došao u Cetinje 
1934. godine. Pripadao je najužem krugu ljudi preko kojih je Partija izvrša- 
vala svoje zadatke...  Po rečima druga Ćufke partijsko rukovodstvo Cetinja, 
u cilju što veće konspiracije, nije direktno uključivalo u clanstvo ljude sa 
strane, bez obzira na njihovu privrženost Partiji, sem u slučaju ako bi bili 
upućeni posredstvo veze i sa određenom šifrom o čemu je prethodno morala 
biti obavijestena organizacija, sto nije bio slučaj sa dr. Gereom. Međutim, dr. 
Gere je pripadao najužem krugu ljudi, koji su bili odani Partiji. Direktna 
veza sa njim održana je preko NIKÖLE LEKIĆA, tadašnjeg sekretara Pok- 
rajinskog komiteta za Crnu Goru, koji je 1941. godine poginuo,,.

összevetve Vrbica és a Cetinjei Múzeumok adatait Gerő cetinjei 
tartózkodására vonatkozólag, Vrbica nyilatkozatát vettem alapul, mert adatai, 
mint közvetlen munkatársnak, hitelesebbnek tűntek.

Zentai Történelmi Levéltár irattára 05-/2-1970.
17 Zenta község K épviselő-testületének irattára. Matica venčanih, 187. 

oldal, 1935/208 sz .

18 Zenta község K épviselő-testületének irattára. Matica rođenih, 297. 
oldal, 1939/113 sz.

19 Székely Ilona: ZENTA JÁRÁS ÉS VAROS KOMMUNISTA PART
JÁNAK MUNKÁJA 1934—1941. $

A 6. oldalon a következő szöveget találtam: „Értesültünk már jóval 
előbb dr. Gerő István fogorvosról, hogy ő, mielőtt hazajött Zentára, Cetinjében 
dolgozott, és ott bevonták őt a Pártba, és dolgozott rendesen. így mivel mi 
már őt ismertük jól, és felsőbb utasításra bevontuk a Komitéba, ő lett a hete
dik tag a járási és helyi Komitéban”.

A fenti szövegből kiindulva szorgalmaztam az adatok begyűjtését 
Crna Gorából. Ellenőriztem az adatok pontosságát, mert a munkám megírá
sánál fontos volt megállapítani azt a tényt: mikor lett Gerő a Kommunista 
Párt tagja. Megállapítottam, hogy Gerő Cetinjében mint szimpatizáns kap
csolódott be a kommunista mozgalomba. Székely Ilona szerint Gerő a Kom
munista Párt tagja 1940 őszén lett. ö  szervezte be Gerőt. így mondta ő ne
kem 1972 márciusában, amikor a fenti szövegről elbeszélgettünk. Nem tudott 
pontos adatokat adni arról, hogy kinek az utasítására vonták be Gerőt a 
Komitéba. Egy bizonyos, hogy a Helyi Bizottság tagjai tudomást szereztek 
Gerő cetinjei működéséről, és hogy az egyik gyűlésükön döntöttek arról, 
hogy a Székely Ilona révén beszervezett párttagot beválasszák, kooptálják a 
Helyi Bizottságba.

Zentai Történelm i Levéltár m unkásm ozgalm i gyűjtem ény.
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20 Miroslav Birclin nyilatkozata 1964. május 26-án.
Zentai Történelm i Levéltár m unkásm ozgalm i gyűjtem énye 1311. oldal.

21 Vasilić Ljubica: GRAĐA ZA ISTORIJU VOJVODINE, knjiga 7, 
strana 8—12.

Dokumenat broj 2., juni-juli 1941.: UPUTSTVA POKRAJINSKOG KO- 
MITETA KPJ ZA VOJVODINU ZA FORMIRANJE ORUZANIH JEDINICA 
I NAC1NA VOĐENJA PARTIZANSKIH BORBI.

V. I. Lenjin: Zadaće odreda revolucionarne vojske.
Utasítást harci alakulatok megszervezésére és a partizán harcmodorról 

Vladimír Ilics Lenin írt 1905-ben. Ez az okmány LENIN-LEVÉL néven volt 
ismert Bánátban és Bácskában. A Lenin-levelet Bánátban m ár 1941. június 
20-án terjesztették. Ugyanez Bácskában később jelent meg szerb és magyar 
nyelven. Ez jutott el Zentára is.

22 Dobos beszélgetése Miroslav Birclinnel 1966. nov. 6-án, magnósza
lagra rögzítve. Részletek a beszélgetésből.
A zentai Történelm i Levéltár magnószalag gyűjtem ény.

23 Székely Ilona: Halálra ítélve, Zenta 1971. 62. oldal.
24 M. Kir. Honvéd Vezérkar főnökének bírósága mint rögtönítélő bíró

ság. H. 1/41. számú okmány fényképmásolata.
Zentai Történelm i Levéltár m unkásm ozgalm i gyűjtem énye.

25 Zentai Történelm i Levéltár m unkásm ozgalm i gyűjtem énye 137. szám.
26 „NARODI VOJVODINE!”

A kiáltvány szerb nyelven fennmaradt példányának szövege megje
lent: VASILIĆ, Ljubica: Pokrajinski komtiet KPJ za Vojvodinu 1941—1945. 
Građa za istoriju Vojvodine, 7. könyv, Növi Sad-Sremski Karlovci, 1971. 
3—8 oldal.

27 „Savetovanje Komunističke partije Jugoslavije” PROLETER XVI/ 
1941. 3—4—5 sz. 1. oldal.

Ugyancsak ebben a számban jelent meg Jugoszlávia Kommunista 
Pártja Központi Bizottságának 1941. július 12-i történelmi kiáltványa is 
(8—9. oldal).

Ezt a két anyagot dolgozták fel a sejtek ülésein.
28 Dubajié Milán: Organizacije KPJ i SKOJ-a u Subotici 1941. godine, 

VOJVODINA 1941. Radovi i diskusija sa skupa istoricara u Subotici 9. i 10. 
decembra 1966. god. Növi Sad, 1967. 320. oldal.

29 Milanović Đorđe,: Zapažanja i ocene Svetozara Markovića, Žarka 
Zrenjanina i Ive Lole Ribara o razvoju NOB u Banatu i Bačkoj 1941. godine 
i njihov značaj za istoriografiju.

VOJVODINA 1941. Radovi i diskusija sa skupa istoricara u Subotici 
9. i 10. decembra 1966. god. Növi Sad, 1967. 171—173. oldal.

10 p 7 p]r n  lenvptlfP7n1f vnltair*

a) VESTI illetve HÍREK. Kiadta a JKP Tartományi Bizottságának 
agitációs csoportja 8000 példányban. (Lásd: Josip Mimié: Politicke i takticke 
koncepcije rukovodstva narodnooslobodilaékog pokreta u Baékoj 1941—1943. 
ISTRA2IVANJA I, Növi Sad 1971. strana 191.)

b) BILTEN GLAVNOG STABA NOPOJ
Jugoszlávia Népfelszabadíto Partizánosztagainak Főparancsnoksága 

adta ki. Zentára az első, második, és harmadik szám juthatott el.
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c) „VAJDASAG NÉPEIHEZ!"
A Jugoszláv Kommunista Párt Tartományi Bizottságának 1941. 

augusztus 26-i kiáltványa. (Lásd: VASILIĆ, Ljubica: Pokrajinski komitet 
KPJ za Vojvodinu 1941—1945. Građa za istoriju Vojvodine, 7. könyv, Növi 
Sad-Sremski Karlovci, 1971. 18—22. oldal.)

»  MEMENTÓ
„A legsúlyosabb földi büntetés érte azokat, akik a legnagyobb bűnt 

követték el a Haza, a nemzet és a jogrend ellen. A felettük elhangzott ítélet
ben és annak végrehajtásában voltaképpen a m agyarság halhatatlanságát 
őrző Géniusz akarata érvényesült, és ökle sújtott le. Mert ennek a nemzetnek 
isteni küldetése van, s jaj annak, aki gátolni merészeli e küldetés érvénye
sülését! Életével és fejével játszik mindenki, aki bűnös kézzel és ártó szán
dékkal hozzá próbál nyúlni jogrendünk és állami épületünk bármelyik pilléré
hez. Csak önmagát pusztítja el a botor, az áruló, aki idegen eszmék üszkével 
gyújtogat, vagy romboló cselekmények elkövetésére vetemedik.

Ebben a nemzetben olyan mérhetetlen a vitalitás, olyan feszülő a di
namizmus, oly hatalmas az örök élet szomja, s oly acélos kohéziót képez 
magasabbrendű küldetésének átható tudata, hogy annak történelmi útjában a 
legnagyobb ellenerő is hitvány szalmaszállá törpül. S mint az egészséges 
szervezet a mérgező toxinokat, úgy dobja ki magából a m agyar nemzet élő 
organizmusa is azokat a keveseket és szemeteket, akik nem tudnak vagy nein 
akarnak beilleszkedni rendjébe és rendszerébe.

Hat kísérteties arc felől sugárzódik felénk a mementó.. .  Azonnali 
bűnhődésük és villámgyors végzetük legyen harsogó figyelmeztetés mindenki 
felé. Tanulja meg tehát kiki félni a nemzet erejét, de tanulja meg tisztelni is 
a nemzet rendjét és rendszerét."

E rövid cikkben az ismeretlen cikkíró egész fegyvertárát tárja elénk 
a fasiszta ideológiának, kifejezésre jut benne a nemzeti és faji felsőbbrendű
ség, miszticizmus, megfélemlítés és terror.
ZE N TA I HÍRADÓ, 1941. novem ber 16-án, 46. szám, 4. oldal.

32 Dobos János: Antifašistički pokret otpora u Senti 1941. godine. 
VOJVODINA 1941. Radovi i diskusija sa skupa istoricara u Subotici 9. i 10. 
decembra 1966. god. Növi Sad 1967. 223—253. old. (M agyar fordításban az 
„Emberek, események, évszázadok" című rovatban. TISZAVIDÉK, 1971, III. 
évf. 93—110. számig).

Mivelhogy a szöveg adattári része az én munkám is, a szerző enge- 
delmével ilyen formában használom. Szükségesnek tartottam  az eseményeket 
folyamatosan felsorolni, hogy azután Gerő m unkásságát (tényleges mun
kásságát és ahogy azt az ellenség látta) jobban ki tudjam domborítani.

33 M. kir. szegedi V. csendőrkerület 245. szám. bűn. 1941. okmány 
fényképmásolata.

Az okmány adatai szerint a nyomozást Zentán a következő egyének 
vezették le:

Papp Lajos alhadnagy szakaszparancsnok, Bányai József tiszthelyettes 
örsparancsnok, Bán Gyula és Maros János törzsőrmesterek, Kovács Gyula, 
Borszéki Péter, Rákos József, Csokros János, Miskolci József és Szilágyi 
Lajos csendőrök, Szakács József és Harsány! Lajos próbacsendőrök.
Zentai T örténelm i Levéltár m unkásm ozgalm i gyűjtem énye, Fényképm ásola
tok  196. sz.
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84 M. Kir. Honvéd Vezérkar főnökének bírósága mint rögtönítélő bíró
ság H. 1/41. számú okmány fényképmásolata.
Zenfai Történelm i Levéltár m unkásm ozgalm i gyűjtem énye.

85 Mirko Burié levele.
Zentai Történelm i Levéltár m unkásm ozgalm i gyűjtem énye 510— 513. oldal.

86 Dobos János beszélgetése Miroslav Birclinnel 1966. november 6-án; 
„A zentai események 1941. április 12-e után”.
Zentai Történelm i Levéltár m unkásm ozgalm i gyűjtem énye: magnószalagok.

87 Dobos János szövege: „Emberek, események, évszázadok” című 
rovatból a Tiszavidékben 93—110. számig.

88 Lásd a 37. sz. jegyzetet.
89 Székely Ilona: Halálra ítélve, Zenta, 1971. oldal 34.
46 Lásd a 37. sz. jegyzetet.
41 Székely Ilona: Halálra ítélve, Zenta, 1971. oldal 40.
42 Lásd a 13. sz. jegyzetet.
48 Gerő irodalmi munkásságának felmérésénél teljes egészében hasz

náltam Balogh István zentai tanár elemzését, melyet felkérésemre készített. 
Ez úton is köszönetét mondok neki segítségéért.
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