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B E V E Z E T Ő

A Zentai füzeteik munkásmozgalmi sorozatának jelenlegi 
számával Lövei Mihály önéletrajzi írásának részleteit kapja kéz
hez az olvasó. Joggal várható el, hogy a helytörténet és ezen 
belül a munkásmozgalom helyi története iránt érdeklődők figyel
mét ez a kiadvány is —  akárcsak a sorozat eddigi füzetei — 
fel fogja kelteni, hiszen a szerző a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom győzelmének hatására az egész világon fellendülő 
munkásmozgalom nyomán a vidékünkön és így Zentán is a hú
szas években meginduló kommunista szervezkedésnek aktív 
résztvevője, az 1919-ben megalakult Jugoszláv Szocialista (kom
munista) Munkáspártnak az évtized közepétől tagja, 1927-től 
1932-ig, lebukásáig pedig a helyi pártbizottságnak titkára volt. 
Mint ilyen, igen jól ismerte a munkásmozgalom felszabadulás 
előtti helyi eseményeit, ezért az önéletrajzában fogla lt adatok 
nem egyszer hézagpótló szerepüknél fogva is igen nagy érté
kűek, másrészt önéletírása igen jól példázza a kisvárosi nincs
telen kisiparos-proletár életútját, amely szinte szükségszerűen 
vezetett a munkásmozgalom harcaihoz, amelyek viszont az em
beri jellem, a munkásöntudat tűzpróbáját jelentették.

Lövei Mihály ezekre a jellem- és emberpróbáló évekre 
mintegy ötven év távlatából emlékezett vissza. M int művének 
egyik recenzense megjegyzi, ,,a szerző nagyon őszintén, minden 
szépítgetés nélkül mondja el . . .  élettörténetét gyermekkorától a 
felszabadulás utáni első évekig". A mű teljes szövegének ki
adását azonban egyrészt a kézirat (mintegy tíz ívnyi) terjedelme 
és a kiadó szűkös anyagi lehetőségei, másrészt az a sajnálatos 
tény nem tette lehetővé, hogy a szerző részben az illegális 
pártmunka során mind a jugoszláv királyi rendőrség, mind a meg
szálló hatóságok szervei által őt ért meghurcoltatások, kínzá
sok következtében megromlott egészségi állapota, részben pedig 
a nehéz gyermekkor, a súlyos életkörülmények és az állandó 
üldöztetés folytán beállt depressziós lelkiállapot következtében 
a felszabadulás utáni szocialista újjáépítés munkájába már nem 
kapcsolódott be, ezért a történések perifériájára szorulva öné
letrajzának ez a része az olvasó érdeklődésére már nem tarthat 
számot.
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Ezekből a meggondolásokból a Szerkesztőség úgy hatá
rozott, hogy a teljes kézirat megjelentetésétől eltekint, viszont 
szükségesnek tartja a szöveg azon részeinek közzétételét, ame
lyek a szerző életének és a munkásmozgalomnak a szóban forgó 
időszakban lejátszódott legfontosabb eseményeit, mozzanatait 
az olvasóközönség érdeklődésére számot tartható módon tük
rözik. E célból Keresztényi József újságírót bízta meg azzal, hogy 
az eredeti szöveg lényeges megváltoztatása nélkül, mindössze 
a szükséges stiláris és nyelvi javításokra szorítkozva, a közér
deklődésre számot nem tartható részek elhagyásával tömörebb, 
a terjedelem tekintetében reális lehetőségeket is szem előtt 
tartó szöveget hozzon létre. Hogy ez milyen mértékben sikerült, 
azt az olvasó ítéletére bízzuk. Felhívjuk azonban az érdeklődők 
figyelmét, hogy az eredeti kézirat a zentai Történelmi Levéltár
ban mindazoknak a rendelkezésére áll, akik Lövei Mihály egyéni 
sorsával és gondolatvilágával részletesebben szeretnének meg
ismerkedni.

Zentán, 1982 decemberében
A főszerkesztő
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E L Ő S Z Ó

Nem véletlen, hogy Lövei Mihály önéletrajzát azzal kezdi, 
hogy 1905-ben, az akkori polgári erkölcs és törvények megbé
lyegzettjeként született.

A század eleji úrhatnám, „ki vagyok, mi vagyok”  rang- 
kórság világában ő szó szerint senki, semmi se volt.

A „valaki vagyok” -ot elsősorban a pénz, a mindenható 
pénz jelentette, aminek ők mindig híján voltak. Édesanyja hol 
a jómódú polgári családoknál cselédeskedett, hol napszámba járt 
el, akár messzi vidékre is.

A szegény embernek ebben az időben a becsületén kívül 
más egyebe nincs. Erre azután nagyon büszke, nagyon iparko
dik rá vigyázni. Szégyenben maradni, leányfejjel gyereket szül
ni a főbenjáró bűnök egyike.

Az apátlanul nevelkedő Lövei Mihály minderre már ko
ra ifjúságában rádöbben. A fennálló rend igazságtalansága elle
ni, kezdetben öntudatlan lázadást, az őt és a családját ért soro
zatos sérelmek egyre szítják, fokozzák.

Ugyanakkor a zentai Tisza-part nyomornegyedeiben gyak
ran elhangzó rebellis, lázadó szót már gyerekkorában magába 
szívja. Az első világháborút megjárt, a vörös- és az őszirózsás 
forradalomban résztvettektől egyre gyakrabban hallja azt, hogy 
a szegény ember élete szebb, jobb, boldogabb is lehetne, ha . . .

Cipészinasnak szegődik el, majd alig 17 éves korában, 
hogy a kor szokása szerint világot lásson, útlevél híján átszö
kik Magyarországra, Pestre megy. 1922-őt írnak. A már fényár
ban úszó, cigányzenétől hangos főváros szélén sokasodó mun
kástelepeken hihetetlen nyomorral, szegénységgel találja szem
ben magát.

Pestről hazaérve, Zentán a munkásmozgalomba 1923-ban 
kapcsolódik be. A rákövetkező évben már tagja az ifjúkommunis
ták sejtjének, 1925-ben pedig titkára lesz a szakszervezet helyi 
tanácsának, majd 1926-ban tagja a pártbizottságnak.

Időközben tanul, tanít, agitál, részt vesz a bérmozgalmak
ban, szervez, számos vidéki elvtárssal ismerkedik meg, ta rt fenn 
állandó kapcsolatot.
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1927-ben a helyi pártbizottság titkára lesz, és az is ma
rad 1932-ig, amíg le nem tartóztatják. Szabadkára viszik, ott 
kegyetlenül megkínozzák, és súlyosan megbetegszik. Öthónapi 
fegyházra ítélik, amit Požarevacon tö lt ki.

Kiszabadulása után mint „megátalkodott” kommunistát ál
landóan figyelik, szemmel tartják, zaklatják.

A gyakran betegeskedő Lóvéi Mihály —  habár a mozga
lomtól, a párttól továbbra sem szakad el —  rendkívül óvatos, 
konspiratív. Viszont a tömegek mozgósítását —  ami nélkül egy 
mozgalmat se lehet győzelemre vinni —  a lebukás veszélyével 
együtt kellett volna vállalnia.

Önéletrajzában, amelyből részleteket közlünk, nemcsak a 
munkásmozgalomról, a párt munkájáról, törekvéseiről, küzdelmei
ről szól, de egyben hű korképet is ad a húszas és a harmnicas 
évek áldatlan társadalmi, gazdasági és politikai viszonyairól.

Zenta, 1982 februárjában.
Keresztényi József
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„Az akkori polgári erkölcs és törvények megbélyegezettje- 
ként, azaz szüleim hivatalos házasságkötése nélkül 1905. május 
6-án Zentán, a Csuka utca 738. számú házában születtem” — 
vallja magáról Lövei Mihály.

Édesanyja a jól szituált kispolgári családok cselédje és 
alkalmi napszámos. Édesapja Gaszner Mihály folyamhajózási ka
pitány, akit azonban jóformán alig ismer, aki csak hébe-hóba lá
togat haza, vagy küld némi pénzt. A családról (1909-ben húga 
született) az anya gondoskodik. Már ahogy azt az adott körül
mények között egyáltalán teheti.

A Tisza-parti gőzmalom tövében meghúzódó apró ablakú 
nádfedeles, inkább viskók, mint házak lakói nagyobbára műhely 
nélküli kisiparosok, kirakodómunkások, halászok. Ebben a kör
nyezetben nevelkedik Lövei Mihály. Habár a malom melletti ga
bona- és barompiacra a hetipiacokon: hétfőn és pénteken Bácska 
és Bánát már akkor is gazdagon termő földjeiről ezerszámra ér
kezik a vágóállat és hosszú kocsisorokon a búza, a kukorica —  
az éhínség, a nincstelenség nemcsak Löveiéknél gyakori vendég, 
de másutt is. Mostoha életük tengernyi keserűségét a férfiak, 
amikor tehetik, néhány órára a borba fojtják. A piactérre nyíló 
Gerzsány-féle kocsmába járnak el inni, ahol közben meghány- 
ják-vetik a világ sorát, de elsősorban a sajátjukét. A maguk mód
ján megpróbálnak a miértek sokaságára feleletet kapni. A kö
zöttük gyakran tébláboló Miska gyerek itt szívja magába először 
a rebellis, a lázadó szót.

A hosszú téli hónapokon, amikor a vastag jégpáncélba me
revült Tiszán át tiltva-lopva a vékonyan fodrozó kémények füst
jének rőzséjéért mennek az emberek, naphosszat elhallgatja 
nagyanyja meséit. Tőle hallotta családfájának (már amennyire 
egy szegényembernek egyáltalán van) történetét. Azt, hogy a 
„nagy szaladáskor”, azaz 1848-ban Jászberényből, az oroszok 
elől menekültek ide.

Negyedikes korában „a bot a legjobb pedagógiai eszköz” 
elve alapján az indokolatlanul elcsattant pofonok úgyszólván az 
egész életén át elkísérik.

Az első világháború alatt az alig tízegynéhány éves gye
rek már más keze-lába. Reggeli és ebéd fejében a városszerte 
akkor közismert Vajda doktoréknál szolgál. Erre az időszakra így 
emlékezik vissza: „Egy napon dr. Vajda azt mondta az anyámnak, 
hogy ha akarja, akkor segít rajta annyit, hogy engemet reggeli 
és ebéd fejében odavesz, azzal, hogy majd reggelenként elme
gyek a boltba és a piacra bevásárolni, utána délig segítek a 
konyhán, és délután mehetek haza. Anyám, mivel a doktor úr 
még Pista fiának a könyveit is felajánlotta, örömmel beleegyezett.
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Másnap korán reggel megjelentem életem első munkahe
lyén. A tekintetes asszony bemutatott a szakácsnőnek, és köz
ben biztatott, hogy legyek szorgalmas, ügyes, dolgom nem sok, 
annál jobb sorom lesz. De bizony ezek a reggeliért és ebédért 
járó szolgálatok egyre szaporodtak. Kezdődött még aznap Ilonka 
és Vera kisasszonyok és Pista úrfi cipőinek a tisztításával. M i
vel a szobalányt (meg a kocsist is) elbocsátották, délelőttönként 
takarítanom is kelle tt. Néhány héten át még a kora délutáni órák
ban hazaengedtek, majd egyre később és később.

A reggelek favágással kezdődtek. Majd utcaseprés, cipő
tisztítás és vízhordás következett. Nagymosáskor a vizet le kel
le tt cipelnem a pincébe, majd a szennyvizet fel. Ez vo lt a leg
nehezebb. Amikor az edényeket eltöröl gettem, és a helyére rak
tam, kezdődött a takarítás: kihordtam az éjjeli edényeket, fe l
szedtem a szőnyegeket, kihordtam és kiporoltam, majd vissza 
be leteregetni, ablaktisztítás, bútortörlés stb. Ha mindezzel meg
voltam, irány ismét a konyha: vízhordás, zöldségtisztítás, ha 
kellett, akkor elsúroltam az edényeket homokkal, hogy szép tisz
ták, fényesek legyenek, jégért mentem a cukrászhoz . . . ,  de még 
a veteményes kertben is segítenem ke lle tt.”

Az új környezetbe csöppent Miska gyerek életét nagy mér
tékben megkeserítette az is, hogy az úrfiak és a kisasszonyok 
lenézik, még játék közben is éreztetve vele, hogy ő csak kö
zönséges szolga.

Amikor mint gyerek merő kíváncsiságból a zongorához 
nyúl, a rányitó nagyságos asszony összeszidja, és kizavarja a 
szobából.

Lövei Mihály, a gyerek, igen nehéz családi körülmények 
között élt. Édesapját, aki hajóskapitányként járta a nagyvilágot, 
1910 tavaszán látta utoljára. 1918-ig még hébe-hóba némi pénz
zel segítette a családot. Édesanyjuk alkalmi munkából tartotta 
fenn őket, nagyobbára cselédeskedett, de ha úgy adódott, vi
dékre is eljárt például kapálni. A nincstelenségtől, a nélkülözés
től sehogy sem tudnak megszabadulni. Az anya 1915 tavaszán 
elvégez egy hathetes ápolónői tanfolyamot, és utána a gimná
ziumban létesített hadikórházban dolgozik. A kegyetlenül nehéz 
sorsa és a háború értelmetlensége ellen lázadó asszonyt azon
ban elbocsátják.

A tanító, az úrfik, a nagyságos asszony stb. okozta meg
aláztatások, sérelmek mély nyomokat hagytak az egyébként is 
súlyos anyagi gondokkal küszködő félárva család gyerekének 
a lelkén.

Életéről, sorsáról Lövei Mihály önéletrajzában többek kö
zött a következőket jegyezte le:
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KÖZELEDÉS A MUNKÁSMOZGALOMHOZ

A Magyar Tanácsköztársaság megalakulása előtt Zentán is 
történtek bizonyos zavargások, redszerellenes tüntetések, meg
mozdulások. A frontról hazatértek például odáig merészkedtek, 
hogy leszaggatták a csendőrök rendfokozatait és sapkájukról a je l
vényeket. Arra is emlékszem, hogy a »lázadók« egy csoportja 
betörvén az üzletekbe, kidobálta az árut az utcára azzal, hogy: 
»vigyétek, emberek, a tiétek, eleget koplaltunk, nélkülöztünk 
hosszú éveken át!«

A német csapatok 1918. október 14-én érkeztek Zentára. 
A nagyobb tereken táboroztak le, többek között az előttünk lévő 
piactéren is. Ahol istállót találtak, oda az öszvéreket és a lovakat 
bekötötték, a takarmányt pedig elrekvirálták. Nekem az egyik tár- 
szekérről sikerült elcsennem egy 7,65-ös Frommer revolvert tö l
ténytárral együtt. Két napra rá, azaz október 16-án, ahogy a néme
tek kivonultak, bevonult a szerb katonaság. Valamivel később a 
francia katonák is átvonultak Zentán, akiket szélsőséges viselke
désük miatt —  különösen a nők —  sokáig emlegettek.

Egyik nap jönnek értem a műhelybe azzal, hogy azonnal 
menjek haza. (Lövei Mihály 1917-ben, tizenkét éves korában sze
gődött el Csonka Mátyás beltéri cipészmesterhez inasnak négy 
évre. Havi bére, koszt nélkül, öt korona volt).

—  Anyádat egy civil ruhás rendőr meg egy katona elvitte
—  mondta Lóri bácsi, a házigazda.

Az Eugén szálló (ma művelődési ház) melletti épületben 
székelő városparancsnokságon találtunk rá. Hiába könyörögtünk- 
a húgom is velem jött-, hogy engedjék haza, nem engedték. Igaz, 
tolmács híján meg se igen értettek bennünket. Másnap azután 
tolmács is volt, aki azzal vigasztalt bennünket, hogy menjünk 
csak nyugodtan haza, hamarosan anyánk is otthon lesz. Éjfél tá j
ban meg is érkezett. Azzal, hogy a tolmács sokat segített rajta, és 
jó lesz, ha ezután befogjuk a szánkat, mert nagyon sok a besúgó. 
(Édesanyját ugyanis szókimondása miatt állították »törvény« elé
—  K. J.).

Az egyik nap hallom, amint a műhelyben dolgozó idősebb 
munkások egymást biztatják: »Estére a Keceli-féle vendéglőben 
o tt legyél, és jól nyisd ki a szemed, füled, de főleg a szád!« Meg
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kérdeztem, hogy mii, tanoncok elmehetünk-e oda, mire azt felelték, 
hogy csak menjünk minél többen, legalább majd hallunk és tanu
lunk valamit. Ettől kezdve inastársaimmal több ilyen munkásgyű- 
lésen részt vettem.

Heves kifakadásokkal te líte tt beszédek hangzottak el, me
lyek mind az igazságtalanságok ellen szóltak: a nagytőke aljas
ságát, kíméletlen lelketlenségét ostorozták. A munkások az elhe
lyezkedési lehetőségek javítását, a nyersanyagok feltárását, a 
várostól megígért pénzsegély valóraváltását, a lakosság élelm i
szerrel és tüzelővel való ellátását és a nemzetőrök fizetségének 
a rendezését követelték. (Az egyre erőteljesebb követelések 
kényszerhatása alatt Zenta város képviselő-testülete 1918. no
vember 15-én napirendre tűzi a következőket: a nemzetőrök fize
tését, a rokkantak, az öregek, a hadiárvák segélyezését, a hábo
rúból hazatértek ruhával és élelmiszerrel való ellátását, tekin
tettel a küszöbön álló télre a fűtenivaló biztosítását, közmunkák 
megszervezését stb: Természetesen ezeknek az égető, létkérdést 
jelentő társadalmi problémáknak a megoldásához szükséges pénz
nek nagyon is híján voltak. Már ami a közpénzt illeti —  K. J.). 
A hallottakról otthon beszámoltam. Anyám azt mondta, hogy jobb 
lesz, ha nem megyek oda többé, mert még majd baj lesz belőle. 
Egyébként is mindazt napról napra hallhatom a műhelyben. Mi, 
fiatalok azonban, amíg a heves szócsaták tartottak, rendszerint 
ott voltunk.

Esténként Gregus József szakmabeli el-elhívott kisegíteni. 
Beszélgetés közben többször is rákérdeztem, hogy merre volt 
vöröskatona. Ő azonban mindig tagadta, mondván, hogy az októ
beri forradalomról azért tud annyi sokat, mert hosszú ideig a kór
házban feküdt, ahol »mindenféléről, össze-vissza beszéltek«. Ké- 
sőb azonban megtudtam, hogy ő is részt vett az eszerek (ellen- 
forradalmárok —  fehéroroszok) elleni harcokban, csak hát félve 
az ezért járó zaklatástól, letartóztatástól, minderről nem mert 
beszélni.

De hogy a szavamat ne felejtsem, amikor Csonka úr, a 
mesterem megtudta, hogy a munkások gyűléseire én is eljárok, 
nagyon megharagudott rám. Mondta is, ti ezt a kölyköt magatok
kal viszitek?! A népbolondítók közé? Mire a műhely egyik legjobb 
munkása, Stanko Pecarski »megvigasztalta« azzal, hogy: »Nem 
kell ezt vinni, jön ő magától is. Egyébként ami a népbolondítást 
ille ti, az azért mégse templom, o tt felvilágosító munka folyik« — 
tette hozzá általános derültség közepette. A mester szentségelve 
egy sort, elvonult. Na persze, azért ez nem maradt ennyiben. Ha
marosan rám já rt a rúd:« Ez meg mi, miféle »amerikázás«, miért 
nincs ez a munka befejezve?! Már kétszer is itt vo lt érte a kun

10



csaft!- pöccintette meg bokámat kétszer is nyomatékként görbe
botjával, de úgy, hogy egyből hetvenhét csillagot szórt rám a csu
pa füst-piszok mennyezet. —  Alszol, álmos vagy, hol kódorogsz 
el éjjelente?! —  riva llt rám. —  Jegyzed meg magadnak, hogy 
nem lesznek itt  Kun Bélák meg Szamuely Tiborok!

—  Azok meg kik? —  szaladt ki akaratlanul is a számon.
—  Tőle kérdezd! —  bökött Gregus József a feldühödött 

mester háta mögött még mindig erősen rengő- remegő ajtó irá- 
nvába. —  Valószínűleg, ha már név szerint emlegeti őket, ismeri 
is, hogy kifélék.

1920 januárjában Margit, anyánk Pesten élő unokatestvére 
kopogtatott be hozzánk. Négy volt az öröm, mivel régen, gyerek
korukban látták egymást utoljára. »Hát a fiad?« —  kérdezte vol
na anyám, de Margit lepisszegte, azzal, hogy ő is itt van, de 
majd csak a besötétedés után megy érte. És egy két-napi pihenő 
után tovább mennek, Ittabéra, gyalog, mert így a legbiztonságo
sabb.

Este megjött a fia, Rácz Pali. Elmesélte, hogy mint elektro
technikus a Ganz gyárban dolgozott, és részt vett a 19-es forra
dalomban. Tudtával nem ölt meg senkit, de a forradalom bukása 
után menekülnie, bújdosnia kell anyjával együtt. Sok viszontag
ság és izgalom után sikerült eljutniuk Zentára.

Két napig voltak nálunk. Sokat beszélgettünk. Ekkor tudtam 
meg több forradalmár nevét, köztük Kun Béla és Szamuely Tibor 
valódi szerepét a forradalomban. Anyám megmondta Palinak, 
hogy van egy revolverem, aminek ő nagyon megörült, és kért, 
hogy adjam neki, mert szüksége lehet rá. Nem tudtam nemet 
mondani, és a töltényekkel együtt odaadtam. Többet sohasem 
hallottunk róluk.

Lóri bácsi még a háború kitörése előtt eladta a házát a 
gőzmalomnak, és mi a térre néző Grezsány-féle kocsma melletti 
házba költöztünk, ami szintén a gőzmalom tulajdona volt. Ebben a 
házban szorultak össze az első világháborúból hazatérő szabók. 
Horti Antaléknak nem volt lakásuk, és anyámmal úgy határoz
tunk, hogy a szobánkat átadjuk nekik. Szomszédunk, a Rózái néni 
meghalt. Az így üresen maradt kis szobát az időközben hazatért 
Gubik Nándor és felesége kapta el. Gubik a megbízható emberek 
közé tartozott, akiket Lenin-fiúknak neveztek el a forradalom ide
jén. Hajón is te ljesíte tt szolgálatot. Még a szomszédokhoz is r it
kán ment át. Napjait olvasással töltötte. Felesége, Szida néni dol
gozott. Mondották is a szabók, hogy Gubik elszokott a munkától.

Kiépültek a vas-, a szabó-, a bőr- és a faipari munkások 
szakmai csoportjai. Nekünk, inasoknak azt tanácsolták hogy ne 
járjunk közéjük, ne zavarjuk az értekezleteket, ne hallgatodzzunk.
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De azért emlékszem rá, hogy amikor az országos képviselőválasz
tások megkezdődtek (november elején) a műhely munkásai Boško 
Tátié nevét emlegették, és a tőle származó röplapot olvasgat
ták, megvitatva annak minden tételét. Szavazás után a nálunk 
dolgozó Slavko Pecarski mesélte (Nestor Grujintól hallotta), hogy 
a kommunisták szavazóurnáját kiürítették, és csak két szavaza
to t hagytak benne.

(Az alkotmányozó szkupstina megválasztására 1920. no
vember 28-án került sor. Annak ellenére, hogy akkor a hatósági 
szervek már keményen üldözték a kommunistákat, a JKP a vá
lasztásokon 198 463 szavazatot, azaz 59 képviselői mandátumot 
szerzett. A szavazatok és a képviselők számát tekintve a harma
dik helyet foglalta el a választásokon részt vevő valamennyi párt 
között. —  K. J.).

(Boško Tatićot, »a szerb nép megtévelyedett f i á t . . . ,  a 
szerencsétlen kommunistát«, ahogy az Zenta város rendőrkapitá
nyának 1920. december 4-én keltezett jelentéséből kitűnik, a rend
őrség 1920. november 26-án államellenes brosúrák terjesztése 
miatt letartóztatja, és a szabadkai Királyi ítélőtábla elé utalja, 
amely öt napi elzárás után szabadlábra helyezi. A szóban forgó 
röpirat, amit Tátiétól elkoboztak, Jugoszlávia Kommunista Pártja 
Vajdasági Körzeti Tanácsának a választásokkal kapcsolatos pla
kátja volt. Tátié egyébként a kommunista mozgalomtól 1921 tava
szán elszakadt, és a politikai élettől visszavonult. —  K. J.).

Jött az Obznana, kezdődött újra a gyanúsítottak zaklatása, 
és az embereknek a magyar határon való átzsuppolása.

Mészáros Gábor cipésztanonc, aki jó barátom volt, mesél
te, hogy nagybátyja, Bővíz János is hazakerült. Bővíz —  habár fi- 
náncszemlész volt — mégis részt vett a forradalomban, mi több, 
vármegyei funkciója volt. Gábor barátom hozott tőle —  persze a 
tudta nélkül —  egy Proletár című lapot és különféle bécsi kiadású 
brosúrákat. Ekkor kezdtem megismerkedni a különféle baloldali 
művekkel.

A zaklatások mind gyakoribbak lettek. Gábor és Bartusz 
Ferenc, akik felszabadultak, 1921 januárjában Pestre mentek. 
Bővíz János Takács Istvánnal, Vámos Jánossal és még több társá
val együtt, hogy kevesebbet legyen szem előtt, földmunkás lett.

1921 májusában végre én is felszabadultam. Ekkor a mes
ter mint segédnek nagylelkűen 10 korona fizetést adott.

—  Ne törődj most már a bolsikkal, dolgozz becsületesen, 
munka van bőven —  mondotta a mester.

Akkor már a jó munkaerők: Megadja Jenő, Slavko Pecarski 
és Gregus József otthagyták, és önállóak lettek. Azt mondták, 
hogy ők már nem segítik tovább Csonkát a vagyonszerzésben,
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dolgozhatnak ők a saját hasznukra is. Mivel a mester egyre töb
bet követelt, amit a végén már képtelenség volt teljesíteni, szól
tam neki, hogy adja ki a munkakönyvemet.

—  M iért akarsz elmenni? —  kérdezte Csonka úr.
—  Nagyvárosban szeretnék dolgozni, tanulni, látni —  vá

laszoltam, mire behívatta az anyámat.
—  Mari, vigyázzon a gyerekre, tartsa vissza, mert ezek a 

bolsik teljesen elvették az eszét!
—  Én ezt nem vettem észre rajta, úgy gondolom, tudja ez 

a gyerek, hogy m it csinál —  felelte anyám, mire a mester dü
hösen megjegyezte:

—  Szóval tudja? Tehát maga is! Látom már, hogy egy hú
ron pendülnek, azt a bolsevista istenit maguknak!

Két nap múlva megkaptam a munkakönyvemet azzal a kí
sérő szöveggel, hogy ha majd ráunok arra, hogy az egyik meg a 
másik műhelyből is kidobnak, és hazajövök, azért majd nézzek 
be hozzá.

Pestre akartam menni, de nem találtam útitársat. Mivel a 
határ meg volt erősítve, egyedül nem mertem nekivágni. Időköz
ben Megadja Jenő, aki megtudta, hogy otthagytam Csonkát, felke
resett azzal, hogy munkás kellene neki. Mivel engemet ismer, 
rám gondolt, megfelelnék neki. Visszautasítani az ajánlatát már 
azért se tudtam, mert betegségemkor anyagi segítséget kaptunk 
tőle. így 1922 tavaszáig nála dolgoztam. Ekkor találtam útitársat, 
Lakatos István vasmunkást, aki ugyancsak Pestre szeretett volna 
eljutni. Áprilisban neki is vágtunk. Elhatározásunkról azonban sen
kinek se szóltunk, el sem köszöntünk senkitől. Gubik se tudott 
semmiről, pedig neki lett volna egy megbízatása a részemre.

Zentárói Szegedig sikerült is gyalog eljutnunk, onnan pe
dig már vonaton utaztunk Pestre. Anyám nagybátyájánál, a Nap 
utca 9. szám alatt szálltunk meg. Mivel a házmester túlságossan 
kezdett érdeklődni irántunk, hamarosan elköltöztünk. Közben si
került találkoznunk Mészárossal és Bartusszal, akik az örömvölgy 
utcában a 12-es szám alatt laktak, de mert az üzemükben sztrájk 
volt, nem dolgoztak. Mirek Jánosnál, egy cipésznél kaptunk la
kást. Lakatost a rokonom egy ismerőse elhelyezte a Ganz gyár
ban, mi pedig naphosszat az apróhirdetéseket böngésztük. Végre 
ráakadtunk egyre, amelyben az állt, hogy Külsner József és társai 
Róna út 60. szám alatti műhelyébe több cipészt felvesznek. Ami
kor jelentkeztünk, Külsner azt kérdezte tőlem, hogy talán kifutó
nak jelentkezek. De hát rongyos ruhám és alacsony, sovány ter
metem miatt nem is igen nézhetett mást ki belőlem. Bartusz 
szólt helyettem, hogy én is cipész vagyok, méghozzá jó munkás, 
és hogy én is a Bácskából jöttem. Elvette a munkakönyvemet, át
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nézte azzal, hogy majd meglátják. Utasította Horvátot, a munka
vezetőt, hogy adja ki a próbamunkát, amit estére be is fejeztünk. 
Megfelelt, felvettek. Aznap osztották az előleget, és mi is kap
tunk. Egyébként szombaton fizettek bennünket. Hosszú hetek 
után ekkor ettünk először tisztességesen.

Szombaton, fizetéskor az egyik szaktárs szólt, hogy más
nap kilenc órakor jelentkezzünk a Mezősi utcában, ahol majd fe l
vesznek bennünket a szakcsoportba. El is mentünk. Egy évre szó
ló kartont kaptam. Nézegetve a szakszervezeti otthon könyveit, 
azt mondja nekem a könyvtáros, hogy ad ő egy jó, fiatal munkás
nak való olvasmányt. Marx Tőkéje volt. Olvasásra azonban nem
igen volt időm. És amit elolvastam, azt se nagyon értettem meg. 
—  Majd odahaza —  gondoltam — , jobb körülmények között figyel
mesen elolvasom.

Bernát szaktárs, mivel látta, hogy szép női cipők kerülnek 
ki a kezem alól, megkért, hogy a feleségének csináljak egy párt. 
Elvállaltam. Esténként náluk csináltam, és mindig meghívtak va
csorára, így nem fogadtam el tőle pénzt. Bernátné nagyon meg
örült a cipőnek, hálálkodott azzal, hogy ebben talán majd rendbe 
jön a fájós lába. Kérdeztem, mi történt a lábával. Mire ő: »Tönk
retették azok a gyilkosok!«

Vasárnap meghívtak ebédre. Rajtunk kívül még o tt volt két 
férfi. Kérdezgettek, hogy honnan jöttem, milyen mifelénk a kere
seti lehetőség, hogyan élnek a munkások, zaklatja-e őket a rend
őrség . . .  Bernát a tartózkodó, kurta válaszokat hallva, azt mond
ta, hogy csak beszéljek nyugodtan, nyíltan mindenről, mert roko
naik nem rendőrspiclik.

Ök azután meséltek a tömeges kivégzésekről, a szörnyű 
kínzásokról. Bernát felhívta a figyelmemet, hogy a gyárban szak
mai dolgokon kívül másról ne beszéljek senkivel, tréfáikra se f i
gyeljek oda, mert azok is provokatív, politikai színezetűek lehet
nek, és hogy az a bizonyos szaktárs, aki a múltkor meghívott egy 
pohár borra, veszélyes besúgó, aki naponta leadja a jelentéseit 
az irodán.

Később még két kőbányai szaktárssal, Szolga Sándorral és 
Buti Istvánnal barátkoztam össze. Ők az Auguszta-telepen laktak. 
Ez a háború alatt a sebesültek barakokból álló gyűjtőtelepe volt, 
akkor pedig-némi átalakítással- a proletárok lakták. Vasárnapon
ként kijártam hozzájuk. Itt azután volt m it látnom- hallanom. Min
denütt nagy volt a nyomor, az elkeseredés. Elkeseredésüket idő
ről időre borba fojtották. Nagyokat sóhajtva könnyezték vissza a 
Tanácsköztársaság napjait. -Ej, ha csak mégegyszer megélném!- 
mondogatták. Azután jö tt a: »Hej, M iki. Horti Miki, leszel te még 
bolseviki!«
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Jártunk azután még Budán és Pesterzsébeten is. Minde
nütt a munkások szegénységével, elégedetlenségével találkoz
tunk. Eleinte önkéntelenül, majd egyre tudatosabban merült fel 
bennem, hogy m iért van mindez így? Mi, munkások még a tú l
zsúfolt étkezdékben is, ahová gyakran csak egy levesre ugrottunk 
be, mostoha vendégek voltunk.

Négyen, zentaiak egy házban laktunk. Ágyaink nappalra 
éjszakai műszakban dolgozó munkásoknak voltak kiadva. Ezt egy 
vasárnap reggel, amikor tovább akartunk aludni, tudtuk meg. Egy 
nő azzal ébresztett fel bennünket, hogy mielőtt lefekszik, szeretné 
az ágyat kiszellőztetni. Mi egyébként Pistával, hogy kevesebbe 
kerüljön, ketten béreltünk egy ágyat.

Vasárnap déletőttönként eljártam a Rudas és a Széchényi 
fürdőbe, vagy a múzeumokat látogattam. A délutánt pedig rend
szerint a Népligetben töltöttem . Moziba és színházba ritkán men
tem. Ahogy tudtam, takarékoskodtam. Ami pénzem maradt, azon 
dinárt vettem, amit azután levélben hazaküldtem.

Közeledett az ősz, nagy megrendelés érkezett Salgótarján
ról. Kibírhatatlan munkatempót követeltek tőlünk. Az árak is egy
re emelkedtek, keresetünkből alig futotta a legszükségesebbek
re. És egyébként is úgy gondoltam, hogy elég volt a Pesten látot
takból, tapasztaltakból. Felmondtam.

Akkor már régen foglalkoztatott az a gondolat, hogy kime
gyek Angliába. Abban az időben ott készült a világon a legszebb 
és a legjobb sevró, valamint a lakkbőr. A híres Chentauri gyárba 
szerettem volna valahogy bejutni azzal, hogy ellesem a gyártá
sát, amit majd azután idehaza hasznosíthatok. Mészárossal akar
tam menni. De nem sikerült. Egy szarvasmarha-szállítmány in
dult Olaszországba, ahová állatgondozónak jelentkeztünk, de vé
gül is lekéstük. Ekkor úgy határoztunk, hogy hazajövünk. A Ba- 
ross-téren vettünk egy-egy öltönyt, és abban indultunk el. A ha
táron aránylag könnyen átjutottunk. Hazaérve anyám és a húgom 
nagy örömmel és még több panasszal fogadott. A télirevalóból 
ugyanis semmi se volt bekészítve.

Gubik Nándor neheztelt rám, mert nem szóltam neki arról, 
hogy Pestre megyek, és így nem adhatta át a megbízást. Meg
ígértem neki, hogy ha legközelebb megyek, feltétlenül szólok. 
Mészáros Gáborhoz továbbra is eljártam. Vámoson kívül megis
merkedtem még Katona Jánossal, Német Illéssel és Burány Vin
cével, később pedig Berkes Péter szabadkai lakatossal. Mivel 
Gábor két nővérével együtt lakott, gyakori látogatásom senkinek 
se szúrt szemet. De eljárt oda Lehoczki Mihály, Annus Antal, 
Tumbász Antal, Száraz Ferenc és Novoszel István is. Azután Bilic- 
ki István, aki Mészárossal együtt esténként hegedült, mi pedig
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énekeltünk. így a számunkra igen hasznos találkozásokat a szom
szédok holmiféle »bevesznek« —  italozásnak könyvelték el.

Bekapcsolódásom a munkásmozgalomba

Bővíztől, Katonától és Takácstól feladatul kaptuk a szakmai 
csoportok szervezését és a munkássajtó terjesztését. Minden be
szerezhető sajtóterméket Katona János ju tta to tt el hozzánk. Am i
kor Fekete Sándor könyvkereskedővel megszakadt a kapcsolat, 
Katona új csatornát épített ki. Ebben segítségére vo lt egy Becs
ben élő magyar nő, akinek csak a keresztneve- Blanka- maradt 
meg emlékezetemben. Amikor ez a Blanka Zentárói visszatért 
Bécsbe, rövid időn belül az újságok mellett különféle füzetek is 
érkeztek, melyeknek szerzői többek között Marx, Buharin, Fleha- 
nov voltak. Új Előre, Párizsi Szervezett Munkás, továbbá néhány 
Sarló és Kalapács című kiadványt is kaptunk. Később a Romániá
ban megjelenő Korunk című folyóirat is e lju tott hozzánk.

Időközben visszakerültem Csonkához. A régiek közül a rok
kant Újvári Gergely és Branko Nešić dolgozott csak nála. A többi
ek új, fiatal munkások voltak. A szakmai csoportok szervezése 
nehezen indult. A bőrmunkások közül többen megfigyelés alatt 
álltak. így a szervezkedésben csak a fiatalokra számíthattunk. Öt
hat szaktársammal a 2ivkovió-féle kocsmában jöttünk össze »szó
rakozni«. Létszámunk folyamatosan növekedett. Mivel nem fo
gyasztottunk, a kocsmáros azt ajánlotta, hogy menjünk át beszél
getni a kisebbik szobába, adjuk át a helyet a komoly vendégek
nek. Ezt a kis szobát azután ki is  béreltük. Fíoszberger János, aki 
Zentán keresett munkát— és a Kuruc-féle műhelyben ta lá lt is —  
mesélte, hogy Zomborban a szakszervezetnek jól működő birkó
zócsapata van. Azután eszperantó tanfolyamot is  szerveznek. 
Felbuzdulva a hallottakon, Katona János és én felkértük Győri 
Rózsi tanítónőt, hogy esténként tartson nekünk eszperantó nyelv
tanfolyamot. Elvállalta, mi több, még a tankönyveket is beszerez
te. Az előadások után alkalmunk volt több szakma fiataljaival 
megismerkedni, felhívni a figyelmüket egy-egy kiadványra, és 
ezekről elbeszélgetni. Figyelemre méltó eredményt értünk el az 
üzemekben és a műhelyekben a sajtó terjesztése terén is. Ami a 
szervezkedést ille ti, a raktárakban dolgozók és a piacozók arra 
nemigen voltak hajlandók. Annál inkább a Csonka- és a Kuruc- 
féle cipészműhely munkásai.
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1923 nyarán úgynevezett műhelyrendet készítettünk, amit 
jó nagy betűkkel ki is nyomtattunk. Ebben a 8 órás munkaidőt, a 
mindkét fél részéről történő kéthetes felmondási idő tisztelet
ben tartását, a hetenkénti pontos kifizetést, különféle egészség- 
ügyi szabályokat és nem utolsósorban új árszabályt követeltünk. 
Ezzel az utóbbival tulajdonképpen a béremelést szorgalmaztuk. 
Mivel mindezt Csonka nem fogadta el, leálltunk a munkával. De 
mert sok volt a megrendelés, másnap mégis csak aláírta, amit az
tán kifüggesztettünk a műhely falára. Arra hivatkozva, hogy ná
lunk elfogadták a műhelyrendet és a béremelést, a Kuruc-mőhely 
munkásai is beadták követeléseiket. Nehezen, de azért végül 
Kuruc úrék Js elfogadták. A többi szakmában dolgozók fe lfigye l
tek erre a sikeres akcióra, és ettől kezdve nagyobb hajlandóságot 
tanúsítottak a szervezkedés iránt.

Nem emlékszem már arra, hogy milyen alkalomból, de va
lami nagy ünnepségre készült Zenta. A tűzijáték se maradhatott 
el. A nemzeti színből azonban kettő is hiányzott. Nikolié rendőr- 
kapitány Pesten tudott egy helyet, ahol be lehetett szerezni. Csak
hogy a rakétákat át is kellett hozni a határon. Bartusz Ferencet 
bízta meg. Én azzal, hogy húgomnak, aki még gyerekkorában el
vesztette az egyik szemét, üvegszemet szeretnék venni —  csat
lakoztam hozzá. Bartuszéknak a határon is volt földjük, így az 
oda-vissza való jövés-menés, de még a rakéták átcsempészése 
sem okozott különösebb nehézséget. Pestre reggel érkeztünk, és 
úgy beszéltük meg, hogy majd este tízkor a pályaudvaron találko
zunk. Én Kispesten Gubik Nándor édesanyját kerestem fel. Azzal 
köszöntem be, hogy Zentárói jövök, egy házban lakom Nándor 
bácsival, kéri, hogy ha megvan még a fehér csíkos inge és a há
rom nyakkendője, vigyem haza. Azt is elmeséltem, hogy hogy s 
mint élnek. Édesanyja sírt. Azután felsoroltam néhány nevet, és 
érdeklődtem utánuk. Mivel ezeket a neveket csakis a fiá tó l tud
hattam meg, most már nyugodtan beszélt. Mesélt a véres meg
torlásokról, a kivégzésekről, arról, hogy a rendőrség őt is kihall
gatta, zaklatta. Megkért, hogy mindezt majd otthon is tudassam.

Ezzel az utammal eleget tettem Gubik elvtárs kérésének, 
aki rövidesen elhagyta Zentát, Szabadkára költözött. Hamarosan 
mi is a Tisza^parton lévő Páncél-féle házba hurcolkodtunk.

1924 tavaszán Živković vendéglője szűknek bizonyult, de 
más okok miatt is el kellett hagynunk. Az egyik az volt, hogy a 
templom előtt Hitéletet árultam, aminek azonban csak a felső 
példánya volt az, alulról a Szervezett Munkás lapult. A hitbuzgó 
hívek erről persze beszámoltak Pécsi főtisztelendő úrnak, ő az
után panasszal fordult a rendőrséghez. A szószékről pedig kipré
dikálta, hogy vannak olyan [istentelenek, akik attól sem riadnak
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vissza, hogy becsapják az ártatlan hívőket. H itéletet kínálnak, és 
helyette lélekrontó nyomtatványokat adnak. Szóval ez is hozzájá
rult ahhoz, hogy a kocsmáros azt mondta, jobb lesz, ha másik he
lyiséget keresünk magunknak. 1924 tavaszán a Zöldfa vendéglőbe 
költöztünk át.

A földmunkások szakmai csoportjának a létszáma erősen 
növekedett. Ebben legnagyobb érdeme Takács Istvánnak, Német 
Illésnek, Bővíz Jánosnak és Borsós Illésnek volt. Katona János 
és Burány Vince a kereskedőket próbálta beszervezni, de ered
ménytelenül. Katona a földmunkásokhoz iratkozott be, Burány pe
dig piaci árus lett, majd üzletet nyitott, de továbbra is párttag
ként tevékenykedett.

A kereskedők Zentán már az Osztrák-Magyar Monarchia 
idején a Katolikus Legényegyletbe voltak beszervezve. Hithű ka
tolikusoknak és a munkásság elitjének tartották és nevezték is 
magukat. A famunkások és a szabók szakcsoportját sikerült meg
szerveznünk. De a Zöldfában kapott helyet az építők szakcsoport
ja is, amely a régi szocdemekből tevődött össze. Szóval nagyon 
zsúfoltan voltunk.

Az akkori pártvezetőség határozatait a szakmaközi bizott
ság zökkenőmentesen érvényesítette, ami sehogysem fe le lt meg 
Kozár Gyula és Kulka József szocdem vezetőknek. Áskálódásuk 
óvatosságra in tett bennünket. Főleg az nem tetszett nekik, hogy 
sok fiatal építőmunkás baloldali lett. Mindennek ellenére a helyi
séghiány miatt kénytelenek voltunk egy fedél alatt maradni velük.

Egyszer, amikor május elseje megünneplésére készültünk, 
a szakmaközi bizottság vezetőségének az ülésére egy szabad
kai elvtárs érkezését vártuk. Mivel Katona személyesen ismerte, 
ő ment ki elébe az állomásra. Este hét órakor meg is jö tt. De 
alighogy kezdetét vette az ülés, a detektívek is megérkeztek. 
Az igazoltatás után Katonát és Hedrik Károly szabadkai vasmun
kást letartóztatták. Három napig tartották őket fogva. Mi azért, 
ha szerény keretek között is, de megünnepeltük május elsejét 
a Keresztesben.

A sajtótermékek terjesztése —  és a beszerzésük is —  
Katona és az én feladatom lett. Mészáros visszament Pestre, 
az egyik lány pedig férjhez ment. így azután többet o tt össze
jöveteleket nem tartottunk. Bővíz és Katona ajánlotta, hogy ala
kítsunk ifjúkommunista pártsejtet, válasszunk titká rt és így ta
nuljunk, dolgozzunk tovább. Meg is alakítottuk. A titkár Lehócki 
Mihály, tagjai pedig Novoszel István, Száraz Ferenc, Tumbász 
Antal, Csikós István és én voltunk.

Ebben az időben a szervezés és a sajtó terjesztése terén 
egyaránt számos feladatot kaptam. A sejt tagjai is segítettek.
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Volt vagy tíz-tizenkét fiatal, akikkel szoros baráti kapcsolatot tar
tottunk fent. Ezekből alakítottunk újabb sejteket. A fiatalok kö
zött voltak olyanok, akik nem aktivizálhatták magukat, de tagjai 
maradtak a Vörös Segélynek.

Csonka üzlete egyre nagyobb forgalmat bonyolított le, 
méghozzá fiának, Lajosnak ízléses cipőmodelljei jóvoltából, ame
lyekért jó árat fizettek az újgazdagok. Karácsony e lő tt bérkö
veteléssel álltunk elő. A műhelybizalmi Csikós István volt. Noha 
nem sztrájkoltunk, azért igen nagy zűrzavar, riadalom támadt. 
Csonka úr nekem azt ajánlotta, hogy ne törődjek a más bajával, 
hiszen én kapom a legmagasabb bért, a többi pedig iparkodjon, 
hogy azt elérje. Branko Nešić megmondta neki, hogy elege van 
abból, hogy a munkások bőrén keresi meg már a második házra 
valót. Ugyanakkor sajnálja tőlük ezt a pár dinár emelést. Hozzá
tette még azt is, hogy ilyen embernek ő nem tolja a szekerét. 
Összepakolt és elment. De elment Csikós István is, aki később 
önálló lett.

1925-ben sikerült megszabadulnunk a szocdemektől. Hu- 
szák Nándor vendéglőstől béreltük ki a nagytermet meg egy ki
sebb szobát irodának és könyvtárnak. Ezzel munkafeltételeink 
nagy mértékben javultak. Megalakult a szakszervezeti tanács, 
amelynek elnöke Iso Nešić, alelnöke Takács István, titkára pe
dig Katona János lett. Tagjai a szakcsoportok elnökei, titkárai, 
pénztárosai és az ellenőrök voltak. Vasárnaponként szakmaközi, 
majd általános összmunkás-értekezleteket tartottunk. Rendszerint 
te lt házzal, nagyobbik részük földmunkás volt. Ezekre az értekez
letekre Szabadkáról kértünk előadókat, akik a munkásság hely
zetének az alakulását és a világ eseményeit ismertették. A tö
meg szerette hallgatni Takács István tüzes szavait, valamint 
Berkes, Rigó és Darabos elvtársak beszámolóit, előadásait. Ami
kor a teremben nem fértünk el, kinyitottuk az ablakokat, és egy 
részünk az utcáról hallgatta az előadásokat. A birkózóknak is 
lett helyük. Floszberger János edzette és irányította őket. Vlaj- 
ko Pecarski és Velim ir Plavšić disznótoros vacsorákat, tánccal 
egybekötött teadélutánokat szervezett, amelyek igen látogatottak 
voltak. Különösen a munkásifjúság részéről, akik otthon érezték 
magukat. Még a katolikus legényegyletből is sokan átpártoltak.

Egy napon elnéztem a vasút mellett rongylabdával futbal
lozó inasgyerekeket. Elhatároztam, hogy veszek nekik egy igazi 
futballabdát. Vettem is, am it azután Floszberger, Pecarski és 
Plavšić jelenlétében átadtam nekik mint a szakszervezet ajándé
kát. Biztatom őket, hogy aki sportolni akar, az itt nálunk fis spor
tolhat, mert mi mindenkit szívesen látunk. Jöttek is a fiatalok, 
így alakult meg a Radnički Sportegyesület. Miklós József futó
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kát, úszókat és kosárlabdázókat szervezett be. A várostól sikerült 
pályát kapnunk, amihez sokban hozzájárult dr. Branko Beleslin 
pénztári orvos és Bakos István asztalosmester. Bakos lett a 
futballisták vezetője. Ugyanakkor lapterjesztő csoportot is ala
kítottunk.

1925-ben Lehócki Mihály és Tumbász Antal többféle sajtó
terméket ju tta to tt át a csókái uradalom munkásainak és cselé
deinek. Valaki ezt besúgta az intézőnek. Lehóczkinak csapdát 
állítottak, de ő megtudta. Elhatározta, hogy átszökik Magyaror
szágra. Házigazdám, Gombos István vitte parasztkocsin a hatá
rig, és sikerült is átjutnia. A sejtben én lettem a megbízott. Ké
sőbb Csikós István önálló lett, Annus Antal meghalt, Tumbász 
pedig Szabadkára ment dolgozni. így azután a sejt felbomlott.

A csoportok vezetősége fokozatosan fiatalokból alakult 
újjá. Szabadkáról a legjobb Prager Press kiadású könyveket sze
reztük be. Könyvtárunkban nagy volt a választék. Katona után 
Rózsa Antal szabómunkás lett a könyvtáros. A végrehajtó bizott
ság egyik ülésén szóba került, hogy hiába van értékes könyv
tárunk, ha a fiatalok nem értik meg a könyvek mondanivalóját. 
Katona és Neéió javasolták, hogy jó lenne a fiatalok —  legalább 
a vezetőségi tagok —  részére egy háromhónapos tanfolyamot 
szervezni. Az eszmei-politikai és gazdasági témákkal foglalkozó 
előadásokat a nyilvánosság előtt természetesen csak holmiféle 
kulturális előadásoknak neveznénk. Ezt a javaslatot elfogadtuk. 
— Mi a párt, mi a program? —  Ezzel a témával kezdődött a sze
minárium. De hamarosan abba ke lle tt hagyni, mert a rendőr
ségnek fülébe ju to tt „kultúrakciónk” híre. Az egyik előadás köz
ben detektívek léptek a terembe, kérdezvén, hogy mi van itt, kik 
vannak jelen, és kik az előadók. Katona feltalálta magát, és a 
naprendszerről, valamint Galilei téziseiről kezdett beszélni. Ez
után vasárnaponként a töltésen vagy a Népkertben próbáltuk 
megtartani az előadásokat, de nem nagy sikerrel, mert a spic
liktől sohasem volt nyugtunk. A fiatalokra mégis mindez nagy 
hatással volt.

1926 nyarán Katona János egy ismeretlen férfival jö tt hoz
zám, aki Kev.iből érkezett, és kapcsolatot, valamint sajtótermé
ket keresett. Katona azt mondotta, hogy ő most a kapcsolat fenn
tartására- nem alkalmas, mert figyelik. Ez az ember egyébként 
Szabadkáról megrendelte a Szervezett Munkást, de nem kapta 
meg. Ekkor én az Új Előre, a Bécsben megjelenő Akasztott Em
ber meg még néhány folyóirat, brosúra régebbi számaiból adtam 
neki. Nagymélykúti Mátyás, mert ő volt, ezután hetente felkere
sett. A különféle sajtótermékekért, volt úgy, hogy nővére, Fran
ciska jö tt. Rövidesen párttagok lettek, és igen aktívan dolgoztak
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a tanyavilágban. Mi több, később ők <is „megismerkedtek” a rend
őrökkel.

1926-ban ismét béremelést követeltünk, amit a munkaadók 
természetesen elutasítottak. A vége az őszi általános bőrmunkás 
sztrájk lett. Már két hete sztrájkoltunk, amikor összehívtuk a 
tagságot, hogy ismertessük velük a munkaadók ajánlatait. Vita 
közben rendőrök léptek a terembe, és az ajtókat lezárták. A ta
gok zúgolódni kezdtek. Az egyik szaktárs odakiáltotta nekik:

—  Talán maguk is béremelést akarnak?! Várjanak a so
rukra, amíg mi elintézzük a magunkét, azután majd átadjuk a 
termet.

Én is felálltam az asztaltól, és megjegyeztem, hogy tudtom
mal a rendőrségtől nem kértünk segítséget. Az ügyes-bajos dol
gainkat magunk szoktuk elintézni. Dudás Emil, a rendőrkapitány 
ekkor hozzám ugrott, elkapta előlem a jegyzőkönyvet, az asztal 
fiókjában lévő iratokat pedig lefoglalta. Utána megkezdte az 
igazoltatást.

—  Á! . . .  —  szólt Is a Nešićhez érve. —  Hát ön vezeti a 
bőrösök sztrájkját? Ha jól tudom, ön fodrász. M it keres akkor 
a bőrösök között?

—  Igen, én fodrász vagyok, de ugyanakkor a helyi szak- 
szervezet elnöke is. Mint ilyennek kötelességem ellenőrizni a 
bérmozgalom menetét, hogy az törvényes keretek között fo ly
jon le —  hangzott az elmés válasz.

—  Ja vagy úgy? —  vörösödött bele Dudás, mivel az el
hangzottakban semmi kivetnivalót nem találhatott.

A sztrájk három hétig tartott, és félaikerrel végződött.
Az 1926-os angol bányász sztrájkot a tanács nevében táv

iratban üdvözöltük. Kitartást és sikert kívántunk nekik, támoga
tásunkról is biztosítva őket. A postán a távirat feladásakor a 
tisztviselőnő felkelt, kiment, majd harmadmagával jö tt vissza. 
Kérdezték, hogy ki vagyok. Amikor megmondtam, hogy a tanács
nak a titkára, értetlenül néztek rám, hogy az meg mi?

—  Ha még azt se tudják, hogy mi a szaktanács, akkor 
kár a szóért. Átveszik vagy nem? Átvették.

A bőr-, a fa- és a szabómunkások szakcsoportjainak tag
sága heti keresetüknek 10 százalékát ajánlották fel. De egyéb 
gyűjtéssel is növeltük azt az összeget, amit Zentárói az angol 
bányászoknak juttattunk el. Említésre méltó, hogy a Csonka- és 
a Kuruc-műhely dolgozói a sztrájk befejeztéig mindannyian be
fizették keresetük 10 százalékát.

1927 januárjában véget é rt a szezon, egyre kevesebb le tt 
a megrendelés. Ezt Csonka úr ki akarta használni, és a kevésbé 
rokonszenveseken túladni, a megtartottakat pedig „megpuhítani” .
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Először nyolcnapos felmondással elbocsátotta Biliczki Istvánt. 
Biliczkinek mondtam, hogy menjen az orvoshoz. De nem ment. 
Rövidesen tüdőbajban meghalt. A következő felmondást Szabó 
Mária kapta kézhez. Indoklás: egy színésznő nem lehet egyúttal 
tűzőnő is. Mária az amatőrszínház tagja volt. A helyi lap nem 
egyszer elismeréssel írt alakításairól.

A műhelyértekezleten megállapítottuk, hogy Csonka úr 
ezekkel az „intézkedésekkel”  az őszi bérmozgalmunkra válaszolt. 
Összetartásunkat és szervezettségünket szeretné megbontani. 
Úgy határoztunk, hogy ha nem vonja vissza a felmondásokat, ak
kor mindannyian otthagyjuk. Elegünk volt már a vele való ha
dakozásból. Ezt közöltük vele, és kértük a munkakönyvünket. Ki
adásukat —  azzal az indokkal, hogy ő csak két munkásnak mon
dott fel —  húzta, halasztotta. Boro Pecarski és Velim ir Plavšić 
a hatóság közbelépését kérte, és három hét múlva ki-ki meg 
is kapta. A munkakönyvekért egyszerre mentünk be. Dühösen 
fogadott bennünket. Rám ripakodott:

—  De azt a felbújtató szentségit az anyádnak!
—  Jó, jó. De most már aztán a szentségit a maga any

jának is, Csonka úr! — kezdtem bele én is a búcsúbeszédbe. 
Elébetartottam a naptárunkat, mondván: vehetne magának egy 
ilyen, 1927-eset, hogy legyen, ami majd emlékeztesse erre a 
napra! Erre ő:

—  Akasztófán fogsz te még megdögleni!
—  Az könnyen meglehet. De addig is nézze meg jól, hogy 

m it viszünk el, nehogy azután majd rajtunk keressen valamit is.
A felmondást persze megsínylette a család. Alkalmi mun

kából éltünk. Anyánk egy ideig a Tisza-parton lévő Amerika szál
lóban takarított. De annyira átfázott, hogy végül három hónapig 
az ágyat nyomta. Az orvos és a gyógyszer újabb kiadást jelen
tett. Azt az időszakot, amikor dolgoztam is, meg nem is, úgy 
próbáltam hasznosítani, hogy még tevékenyebben bekapcsolód
tam a munkásmozgalomba. Az 1927-es év egyébként is számos 
újabb feladatot hozott. A szaktársak közül Takács Ferenc és Ve
lim ir Plavšić meg én maradtunk itthon, a többiek vidékre mentek. 
Egyre gyakrabban jártam be különféle gyűlésekre Szabadkára. 
Ez jó alkalom vo lt arra, hogy számos vidéki eivtárssal megismer
kedjek. Például az adai Cseh Károllyal, az újvidéki Polgár And
rással, a zomobri Mirovickivel és Flamanddal, a szabadkai Antun 
Vukoviótyal, a becskereki Holcner és Bognár elvtársakkal, a to 
polyai Kucsera Ferenccel, továbbá Duro Puoarral, Hedrik Károly- 
lyal, Kizár Istvánnal, Hegedűs Józseffel és Franoiskovits Péter
rel. Egyszer, amikor Kanizsára vittem üzenetet, megismertem 
dr. Doktor Sándort is.
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1927-ben (párt)bizottságunk a következőkből á llt: elnök: 
Takács István földmunkás, pénztáros: Bővíz János földmunkás, 
titkár pedig én voltam. A bizottság tagjai: Vlajko Pecarski, Flosz
berger János — bőrmunkások, valamint Katona János kereskedő. 
Az én sejtemben Boro Pecarski, Sztojkov Sándor (Aleksandar), 
Takács Ferenc és Borbély István cipészek, azután Miklós József, 
a vulkanizáló tartozott. A másodikba Nagymélykúti Mátyás és 
Franciska, továbbá két földmunkás, akiknek a nevére nem em
lékszem. Floszberger sejtjében dolgozott Galambos János bőr
munkás, Novoszel István famunkás és egy Muncz nevezetű elv
társ, aki nálunk a birkózókat vezette. Később kivándorolt Ameri
kába. Vámos János, Német Illés, Vörös Illés és Gyetvai Gábor 
földmunkások is párttagok voltak, majd egy idő múlva Fekete 
Imre, Fekete István, Szügyi Ferenc és Kovács Ferenc is csatla
kozott a párthoz.

1927 elején a szocialisták a Zöldfa vendéglőben széles
körű értekezleteket tartottak. Mivel megkezdték a malomipari 
munkások beszervezését is, nekik meg az építőipari munkások
nak Kulka József és Kozár Gyula Zentárói, valamint Rozmajer 
Antal és Đuro Hadnadev Újvidékről ismertető előadásokat tar
tottak az ország össz-szakszervezeteinek az egyesüléséről, ami 
1927 nyarán létre is jött.

A mi (kommunisták) működési körünk és helyiségünk ma
radt a régi.

Életem egyik legszomorúbb emléke az 1927-es évhez 
fűződik.

Húsvét előtt egy héttel, pénteken este a végrehajtó bizott
ság szokásos ülésére kellett mennem.

—  Ma este is elmégy, fiam? —  kérdezte halkan nagybe
teg anyám.

—  Igen, anyám, mennem kell.
—  Ne gyere későn!
—  Majd iparkodom haza. —  De megint csak későn jö t

tem meg.
—  Anyánk már nagyon vár —  ezzel fogadott a húgom.
—  Hogy érzed magad, anyám? —  kérdeztem ágyához lép

ve, és megsimogattam gyönyörű homlokát.
—  Most valamivel könnyebben —  válaszolta sóhajtva. — 

Van még az orvosságból? Adj egy kanállal!
Az utolsó cseppeket csurgattam ki. Amikor bevette, vala

melyest megnyugodott.
—  Elmegyek a patikába orvosságért—  mondtam.
—  Maradj csak, fiam, nem kell már nekem az.
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A lefekvéshez készülődtem, amikor szólt a húgom, hogy 
anyánk haldoklik. Sokáig álltunk az ágya mellett, néztük szót
lanul, de többé nem mozdult. Lezártam a szemét.

—  Hát ez is Isten akaratából történik? —  kérdeztem dü
hödt elkeseredésemben.

Anyám még a betegsége idején kért, hogy hívjak papot, 
meg szeretne gyónni. Hívtunk. Kívánsága volt az is, hogy a ha
gyományos szertartás szerint, papi segédlettel temessük el. Úgy 
is történt. De én a halála pillanatában örökre elbúcsúztam Isten
től. Úgy éreztem, hogy egy lelki tehertől szabadultam meg.

Vasárnap délután volt a temetés. Szaktársaim nem enged
ték, hogy halottaskocsit béreljek. Felváltva, a vállukon vitték ki 
a 44 éves korában elhunyt anyámat a temetőbe. Ritka, rendhagyó 
eset vo lt ez akkor, ami sok beszédre adott okot.

Ismét költöztünk. Boro Pecarski szaktárs édesanyjánál, a 
Vojvoda Stepanovié utcában béreltünk egy szobát. A közelünk
ben lakott Floszberger János (Floszi), Sztojkov Sándor, Takács 
Ferenc és Borbély István. Floszbergert Kuruc Menyhért cipész- 
műhelyéből Dudás Emil rendőrkapitány ,.jóvoltából”  elbocsátot
ták. Nehéz anyagi körülmények között éltünk. Végül is Iso Nešić 
ta lá lt munkát számunkra Pongrácz sírkeretezőnél nyolcórás mun
kaidővel és napi hatdináros bérrel. Márványtömböket fűrészel
tünk fel kézi erővel. Abban az időben ez az iparág se volt még 
gépesítve. Floszi, aki kétszerte erősebb volt nálam, de azért hét 
hét múltán velünk együtt felmondott. Ő se bírta ki tovább. Csa
tornát mentünk el ásni, de ez se soká tartott. Továbbra is ma
radt a cipőkészítés, amiből valahogy eltengődtünk.

Floszinak az volt a szándéka, hogy elmegy Zentáról. Mond
tam neki, hogy ne menjen, inkább létesítsünk mi egy korszerű 
cipészműhelyt, és társas- vagy szövetkezeti alapon kérjünk meg
nyitására engedélyt. Beleegyezett. Cégjelzésnek a Buduénost ne
vet ajánlotta. Én viszont úgy voltam vele, hogy jobb lenne egy 
kevésbé szembetűnő, kompromittáló. Például az, hogy Peoarski 
vagy Plavšić és Társai. Az utóbbit el is fogadták. A baromfipiac
nál lévő Lóci-féle kalaposüzletet bizonyos lelépés ellenében én 
vettem át. Lóci azzal volt, hogy én ott javítóműhelyt akarok be
rendezni. A közös üzletet szeptember elsején nyitottuk meg. A 
szabást és az üzletfelekkel való foglalkozást Floszberger vállalta. 
Ide feltűnés nélkül bárki bejöhetett. így lett egy helyünk, ahol 
szabadon fenntarthattuk a kapcsolatainkat. Például Cseh Károly 
felesége is  itt rendelt cipőt. Többször is eljárt „sürgetn i”  azt a 
cipőt, amihez soha hozzá se fogtunk.

Közben engemet a moszkvai pártiskolába jelöltek. De kü
lönféle okoknál fogva elmenetelem egyre késett.
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A községi választások e lő tt Szabadkán sajtókonferenoiát 
tartottunk, majd utána pártértekezletet, méghozzá Palioson, a 
tavon, csónakokban, jó messze a parttól. Ekkor hoztuk meg azt 
a határozatot, hogy a községi választásokon mi is állítunk je lö l
teket: a munkás- és a parasztszövetség tagjait. A je lö lteket 
a helyi pártbizottság nevezte ki a kerületi pártbizottság vé
leményével és jóváhagyásával. Zenta je lö ltje i Iso Nešić, Ko- 
zár Gyula, Katona János, Takács István és Borsos József volt. 
Szóval együtt indultunk a szociáldemokratákkal, de nekik csak 
egy je lö ltjük volt, Kozár Gyula.

Ezen a palicsi értekezleten Szabadka, Zenta, Zombor, Ada 
és Újvidék küldöttei vettek részt.

A választási kampányt a lehetőségekhez mérten kihasz
náltuk. A tanyavilágban például az o tt lakó Nagymélykúti Mátyás 
végzett sokoldalú agitációt. Zentán pedig Takács István, Katona 
János, Vlajko Pecarski és Aulik József. A szociáldemokraták vi
szont osak egyszer szerveztek választási értekezletet a malom
ipari munkásoknak.

A szavazás előtti napokban Đuro Pucartól megkaptuk a 
választási propagandaanyagot. A plakáton egy városháza (nagyon 
hasonlított a szabadkaira) volt látható, felette egy felgyűrt ing
ujjú munkás, aki kalapácsával lesújtani készül a városházára. 
Sejtemmel sikerült megszervezni az észrevétlen és meglepetés- 
szerű plakátragasztást. Gulyás Miklós, a malommunkás olyan ra
gasztót készített, amelyet a falról csak nagy nehezen lehetett 
levakarni. Ebben az akcióban Takács Ferenc, Borbély István, Ve- 
liimir Plavšić, Boro Pecarski és Gulyás vett részt. Úgy csináltuk, 
hogy a rendőrjárőrök után mentünk, kettő falazott, a harmadik 
pedig a plakátokat ragasztotta, vagy a röpcédulákat szórta. Még 
a városháza kupolájára is került két plakát. Az urak, de főleg 
a rendőrség nagy megdöbbenéssel vette mindezt tudomásul. Az 
utóbbiak a jelentéseikben még arra se tudtak feleletet adni, hogy 
egyáltalán kik lehettek a plakátragasztók. Olyan nagy titokban 
csináltuk az egészet, hogy például a plakátokat még a saját je
löltjeink sem ismerték.

A szavazóurnáknál civilbe öltözött rendőrök foglaltak he
lyet. Azon voltak, hogy befolyásolják a szavazókat. A mi urnaőrein
ket azzal a kifogással, hogy a polgárok nem látják tőlük a ládát, el
zavarták. Ez ellen Velim ir Plavšić meg mások is erélyesen tilta 
koztak, aminek a vége az lett, hogy a gyanúsítottak listájára 
kerültek.

Mindennek ellenére a választás eredménye számunkra 
igen kedvező lett. Jelöltjeink megkapták a szükséges számú sza
vazatot, és úgy gondoltuk, hogy most már nekünk is beleszólá
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sunk lesz a város igazgatásába. Ezenkívül a földmunkások egy
sége és szervezettsége még inkább megerősödött.

Erőnk teljében éreztük magunkat. Hetenként általános 
összmunkás-értekezleteket tartottunk — amelyeken a rendőrség 
is jelen volt, jegyzeteket készített. A Szervezett Munkást 250— 
270 példányban adtuk el. De keletje volt a különféle brosú
ráknak, naptáraknak is. Táncestéket és színielőadásokat rendez
tünk, amelyek betanítását Békási Nándor tanító vállalta. Nešić 
indítványára vettünk neki egy ezüstfejű sétabotot, be levésettük 
a tanács kezdőbetűit meg az akkori dátumot, amit azután Pecarski- 
val, Borbéllyal és Takáccsal elvittünk átadni. Emlékezetemben 
maradtak szavai, amikor szerény ajándékunkat átvette:

—  Kedves fiaim, a szívem a munkásoké!
Ennél őszintébbet és szebbet nem is mondhatott volna. 

És ez nem csupán frázis volt, ezt ő tetteivel is igazolta. Bármi
kor, ha kértük, segített.

Az újonnan választott képviselők első ülésére jegyzeteket, 
a következőre pedig már beadványt készítettünk. Ebben számba 
vettük a parlagon álló földeket, azután követeltük, hogy a város 
öntözés céljából fúrasson kutakat (a Rétben)), és ezeket a fö l
deket a nincstelen, de konyhakertészethez értőknek adja ki ju
tányos áron bérbe. A beadványt Cseh Károly fogalmazta meg, 
de én írtam le, mégpedig azért, hogy a közismerten szép kéz
írásáról fel ne ismerjék. Ezt azután Katonának és Takácsnak, a 
képviselőinknek átadtam.

A kerületi pártbizottság úgy határozott, hogy a négyéves 
moszkvai pártiskolába velem jön Keviből Nagymélykúti Franciska 
is. Útlevelet nem is kértünk, mert azt akkor csak fél évre ad
tak. Állandóan útra készen álltunk. A húgom először Zomborba 
ment Floszberger szüleihez, majd utána Szabadkán Antun Vuko- 
viééknál helyezkedett el.

Az egyik áprilisi napon Cseh Paula ismét azzal köszön
tö tt be a cipészműhelyünkbe, hogy kész van-e már a cipő. Bú
csúzáskor azután megsúgta, hogy másnap reggel feltétlenül je
lentkezzem a szabadkai szerkesztőségben. Ott Franciskovits Pé
ter várt, aki elmondta, hogy bajok vannak minden irányban. Kü
lönösen a földmunkások szövetségének a funkcionáriusait szo
rongatja a rendőrség. Többek között hatóságilag elfogadott alap
szabályt követelnek tőlük. Minden jel arra mutat, hogy Korosec 
[a belügyminiszter) hamarosan betiltja működésüket. Sok elvtár
sat őrizetbe vettek, letartóztattak. Pucar elvtársat is kihallgatták. 
Nekem, mivel nagyon sok elvtársat ismerek, és soha sem lehet 
tudni, hogy m it szed ki a rendőrség az emberből, a legbizto
sabb, ha minél előbb eltűnők a szemük elől. Azt mondta,

26



hogy Zágrábba kell mennem. Egy papírra írt egy háromsza
kaszos verset, a sorok közé vegytintával beírta a jelszót, 
meg az üzenetet —  aminek tartalmát soha se tudtam meg, 
mert elolvasása után azonnal elégették. Azt mondta, hogy 
ha megtaláltam „őket” , azonnal táviratozzam, és majd ő is 
utánam jön. Egyelőre nem mehet, mert még sok mindent 
el kell intéznie.

Útiköltséget a szabadkai bőrmunkásoktól kaptam. Biszt- 
ricki szaktárs volt akkor a pénztáros. Jól (ismertük egymást, mert 
korábban Zentán többször részt vett a bőrmunkások megbeszé
lésein. Hedrik Károly pedig a saját zsebéből adott száz dinárt. 
Még mentegetődzött is, amiért többet nem tud adni, de hát ő 
sem tudja, hogy melyik pillanatban kell elhagynia az országot. 
Ez rövidesen be is következett, kiutasították, és Párizsba ment. 
Később részt vett a spanyol polgárháborúban. Húgom visszament 
Zomborba Floszbergerékhez, Isa Nešić pedig ideadta Lazo Nešić 
címét, aki Ljubljanában dolgozott, hogy ha szükségem lesz rá, 
akkor keressem fel.

(Lövei Mihály el is utazott Zágrábba, de rövid idő után 
visszajött Zentára —  K. J.)

. . .  Egy vasárnap Szabadka mellett, a Napnyugati Szőlők 
egyik kunyhójában tartottunk értekezletet. Matko Vukovié (Bor- 
baš) és fivére, Antun, a rendőrségi kézbesítő őrködött. Távolabb 
pedig még hárman figyelték, hogy nem jár-e hívatlan vendég 
a határban.

A beszámolót Đura Đaković tartotta. Kimerítően foglal
kozott a JKP Központi Bizottsága állásfoglalásával, az X-szel meg
je lö lt elvtárs nemzetiségi kisebbséggel szemben tanúsított ma
gatartásával, amelyet nyílt levélben fogalmaztak meg, és amely
nek a téziseit Moszkvában az Internacionálé Központi Bizottsága 
hagyta jóvá. A szóbanforgó személy Sima Markovié volt. Az ülé
sen elhangzottakat Polgár András és Cseh Károly fordította le 
magyarra. Polgártól Đaković elvtárs kiléte felől érdeklődtem, mi
vel őt még sohasem láttam. Azt mondta, hogy egyik a legjobbak 
közül. Ő az összekötő Jugoszlávia és Ausztria között. Jól meg
figyeltem. Erős, testes ember volt. Egy ujja hiányzott. A nevét 
csak később, amikor már meghalt, tudtam meg. Korošec hóhérai 
kínozták halálra, majd golyót eresztettek bele, kivitték az oszt
rák határra, azt a látszatot keltve, mintha szökés közben lőtték 
volna íe.

Az em lített levélnek a magyarra fordított teljes szövegét 
is megkaptuk egy brosúrában.

Amikor Szabadkán jártam, Székely József azt mondta, hogy 
legyek a szerkesztőségben, majd o tt megismerkedem egy em
berrel. Ő jön Zentára a Nyílt Levél kapcsán ülést, tartani, és a
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biztonságáért én felelek. így is történt. Alacsony termetű, fekete 
hajú volt, akiről csak annyit tudtam meg, hogy Crninek hívják. 
A szakcsoportnál jelentkezett, majd Takács Ferenc és én elszál
lásoltuk. A Nyílt Levél anyagát két helyen folyamatosan tárgyal
tuk. Az ezzel kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket, hatá
rozatokat ő továbbította a Központi Bizottsághoz, az pedig eljut
tatta a pártkongresszusnak. Grnit többet sohasem láttuk, azt se 
tudtuk, hogy a Kommunista Internacionálétól vagy a Központi 
Bizottságtól jött-e. Az akkori idők megkövetelték az ilyen titok
tartást, konspirációt, ez így is vo lt rendjén.

Az osztályellenség kíméletlenül bánt a baloldali és a kom
munista „elemekkel” . Gyakoriak voltak a rendőrségi zaklatások, 
a házkutatások, a kihallgatások. Mindenáron a mozgalom irányí
tó it akarták felderíteni, és az ellenük szóló bizonyítékokat be
gyűjteni. Különösen Takács István, Isa Nešić, Katona János, Né
met Illés és Vámos Péter érdekelte őket, a tanyavilágban pedig 
Nagymélykúti Mátyás. Vlajko Peoarskit, Szügyi Ferencet, Fekete 
Imrét és Sztojkov Sándort (Csikót) kihallgatták. Házkutatások is 
voltak. Székely József, aki Szabadkáról jö tt, kikérdezgette a ki
hal Igatottakat a rendőrségen történtekről és elhangzottakról. A 
karhatalom a földmunkásokkal szemben brutálisan viselkedett. 
1928 őszén például Keviben Nagymélykúti Mátyást és húsz tár
sát a lovascsendőrök megvasalva hajtották az őrsre, majd onnan 
Szabadkára. Bizonyító adatok híján Mátyást három napra rá ha
zaengedték. A rendőrség és a csendőrség célja a megfélemlí
tés volt.

December elseje az SHS egyesülésének a napja volt. Erre 
az alkalomra kapott röplapokat, mivel azokat szerbül nyomtat
ták ki, úgy gondoltam, hogy legcélszerűbb lesz a Kolóniában 
és a város központjában — ahol a szerb ajkúak élnek —  szét
szórni: postaládákba, lakásokba, udvarokba bedobálni. Vlajko Pe
carski velem jö tt, de csak kilencig tudott segíteni, mert családi 
okokból akkorra haza kellett érnie. Utána egyedül csináltam. A 
Szerb utcát se hagytam ki, ahol Vojin Manié, a rendőrkapitány 
lakott. Erről az akoióról Pecarskiin kívül más nem tudott.

Arról, hogy a diktatúrát kikiáltják, és hogy legyünk nagyon 
óvatosak, értesítettek bennünket. A szervezetünkre nézve fon
tos iratokat és könyveket Kovács Ferenc cipész lakására v it
tük, majd onnan Fekete István és Imre levitték a szőlőbe, és 
o tt elásták. Sajnos a Tisza áradásának következtében nagy részük 
tönkrement. A Prager Press kiadású könyveket Rózsa Antal sza
bómunkáshoz vittük. Ő volt a könyvtáros, előbb csak ideiglenes, 
majd állandó.

Másnap reggel a rendőrség megjelent a Munkásotthonban, 
az irodát és a könyvtárat lepecsételte. Huszák Nándor tulajdo
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nőst kihallgatták. Az iránt érdeklődtek tőle, hogy kik a szakcso
portok elnökei és titkárai. Ezzel kezdetüket vették az újabb ki
hallgatások és házkutatások.

December másodikén a hajnali órákban beállított hozzám 
jevremov rendőrkapitány. Vele volt Naranža detektív és két pus
kával felfegyverzett rendőr. Ágyban lévén, rámordított, hogy 
ugorjak ki gyorsan.

—  Hogy maguk ilyen korán kiugrottak, arról én nem te
hetek, de nekem semmi kedvem sincs most ugrálni —  mondot
tam, mire ő megint kiabálni kezdett:

— Maga egy kommunista ekszponens, és majd még ug
rálni fog!

—  Én csak egy cipészmunkás vagyok —  válaszoltam.
A detektív közben Kató nénitől, a háziasszonyomtól meg

tudta, hogy hol vannak a holmijaim, amit azután feltúrtak, sza
naszét szórtak. De nem találtak semmi ellenem szóló bizonyí
tékot. A háziasszonyomat megfenyegették, amiért ilyen embert 
tart a házában. Ezért még könnyen ráfizethet, még fél év bör
tönt is kaphat. Kató néni meg Is ijedt, meg restellte is, hogy 
hozzá, akinek a férje rendőr volt, a rendőrök jönnek házkutatást 
tartani. Fiát, Bora Pecarskit bízta meg, hogy szóljon, keressek 
máshol lakást.

A Tüsza-parton, a Rák utoa sarkán béreltem szobát Kamrás 
bácsinál, egy öreg halásznál.

Arról, hogy a röplapokat terjesztem, senki sem tudott. Még 
a szervezett munkások, a párttagok sem. így a rendőrség kép
telen volt a nyomomra bukkanni. Korábban elegendő vo lt egy 
besúgás vagy a rendőrség puszta gyanúsítása ahhoz, hogy vala
kit letartóztassanak, és az öt-hat hónapig tartó vizsgálati fogság 
tortúráinak alávessék. Újabban azonban csak terhelő bizonyíté
kokkal lehetett a gyanúsítottat felelősségre vonni.

December negyedikén letartóztatták Katona Jánost, Iso 
Nesióet, Takács Istvánt és Bóka Imre pékmunkást. Polgári kö
rökben ezt megelégedéssel vették tudomásul, mondván, hogy 
mégis csak leleplezte a rendőrség a felforgató elemeket és a 
kommunistákat. A Zentai Friss Újság nagy, lelkendező cikkben 
számolt be erről. A szakszervezet helyiségét a rendőrség 1929. 
január 25-én felnyitotta, és öt odarendelt szakszervezeti funk
cionárius (Sztojkov Sándor, Belec Ferenc, Bózsó Antal, Borsos 
József és Vlajko Pecarski) jelenlétében minden fellelhető doku
mentumot leltárba vett és elvitt. A jegyzőkönyv másolatát mi 
persze nem kaptuk meg.

—  Emberek, én ezt tovább nem bírom idegekkel, nézzenek 
maguknak máshol helyet! —  mondotta Huszák Nándor, a ven
déglős.
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A Brodski-féle kocsmába hordtuk át holmijainkat, búto
rainkat. Itt voltak a szocdemek által beszervezett malomipari 
munkások, akiket Kozár és Kulka irányított.

Ebben az időben a szakmai csoportoknál nagy visszaesés 
volt tapasztalható. A körülmnéyesen megjelenő sajtótermékein
ket alig tudtuk eladni. Még az ilyenfajta kapcsolatoktól is tar
tózkodtak az emberek. A földmunkások csoportjában csak a leg
aktívabbak maradtak. A bőrmunkások újabb bérkövetelése is csak 
jelentéktelen eredménnyel járt. A gyanúsítottak rendőrségi zak
latása viszont fokozódott. Egyre több a munkanélküli és az egyéb
ként is alacsony életszínvonal tovább romlik.

A párttagok közül sokan elhagyták Zentát: Floszberger Já
nos Budapestre, Vlajko Pecarski és Aulák József Párizsba, Rába
közi Vince Zágrábba, Bővíz János és Német illés Pristinába megy. 
Az utóbbiak kubikolni.

Nagymélykúti Franciska és én útlevelet csináltattunk, és 
ismét útra készen álltunk.

1929-ben kaptam egy kevés röplapot, amelyen a király volt 
látható koronával a fején, és a koronát egy erős, termetes mun
kás zúzza szét. Mellette Sándor király karikatúrája díszelgett 
néhánysoros kommentárral. Egy részét kiragasztottuk, a többit 
a házakba dobáltuk be. Ebben az akcióban Borbély Antal és Ta
kács István is részt vett. Másnap a rendőrség az utcaseprőkkel 
szedette le. Sok házba bementek azzal, hogy a bedobott példá
nyokat azonnal adják át. Nálam ismét házkutatást tartottak, és 
beidéztek. Vallattak, de nem bántottak. Azt mondták, hogy már 
van bőven ellenem szóló adatuk, hamarosan lelepleznek, de ak
kor jaj lesz nekem. Rájöttek ugyanis arra, hogy Katona, Takács 
és Nešić nélkül is megjelennek a röpiratok.

Cseh Paula hozta megint az üzenetet, hogy menjek Sza
badkára, a szerkesztőségbe — lapunk, a Falu és Város című a 
Tolsztoj utcában volt —  nagyon fontos. Székely József azzal fo
gadott, hogy készüljek fel a moszkvai útra. Nagymélykúti Fran
ciska, mivel már nem bízott ebben, kiutazott testvéréhez Pá
rizsba.

Csébi Lajos azonban azt mondotta, hogy sehová se men
jek. A napokban ugyanis arról értesült, hogy a fokozott rendőri 
terror miatt a kapcsolatok igen körülményesek, megromlottak, 
és nem tanácsos útra kelni.

Ezzel azután végérvényesen kútbaesett a moszkvai utam. 
Mivel volt útlevelem, átmentem Magyarországra, meglátogattam 
Lehockit meg a többi zentaii szaktársakat. Még néhány röplapót 
is vittem. Egy hét múlva húgommal együtt jöttem vissza.
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Utazásom sorozatos kudarcai nagyon bántottak. De ké
sőbb amikor megtudtam, hogy sok elvtársunk a sztálinista po
litika áldozata lett, már kevésbé bántott. Különösen, amikor arra 
gondoltam, hogy engem is könnyen hasonló sors érhetett volna.

1930 őszén a rendőrség brutális módon ki dobálta a búto
rainkat a vendéglő udvarába, és azt mondták a tulajdonosnak, 
hogy mi többet nem lehetünk ott. A holmikat az elvtársak ma
gukkal vitték megőrzésre. Ebben az időben a szakszervezet mű
ködése megszűnt egész Vajdaságban. Székely József visszament 
Zom borba, Kucsera pedig Amerikába vándorolt ki. Cseh Paula 
szólt, hogy menjek át Adára, Károlyhoz, aki azután beszámolt 
Székellyel való találkozásáról. Megállapították, hogy kapcsola
taink nagyon megromlottak, sok az avanturista, a „hintáslegény” 
és a besúgó. Ezért legjobb lesz várakozó álláspontra helyezked
nünk. A megmaradt tagoktól továbbra is szedjük a tagsági díjat, 
gyűjtsük a vörös segélyt, és ha van rá mód, szervezzünk be és 
neveljünk új tagokat. A kapcsolatokat pedig továbbra is tartsuk 
fenn Zombor, Szabadka, Zenta és Ada között.

Ifjú éveimet a létfenntartásért való küzdelem és a mun
kásmozgalom tö ltö tte  ki. Amíg a barátaim szórakoztak, udvarol
tak, addig én Katonával a vasárnapi korzón újságot árultam, 
vagy ülésekre, megbeszélésekre jártam. Úgy gondoltam, talán 
ez a „szélcsend” jó lesz arra, hogy élettársat keressek, válasz
szák magamnak, hogy egy kicsit magamra is gondoljak. Nálunk 
dolgozott Székely Ilona, akit sorstársamnak gondoltam, mivel 
egyformán nincstelenek voltunk. Úgy éreztem, hogy vele tovább 
élhetem a már megszokott proletáréletet, és hogy életmódomat, 
munkámat ő megérti. Házasságot kötöttünk, egyszerűt, polgárit, 
minden ceremónia nélkül. A tanúk, dr. Branko Beleslín és még 
néhány barátunk este eljöttek gratulálni, boldog életet kívánni. 
Két-három óra múltán szét is széledt ez a kis társaság.

1931 nyarán felkeresett egy becskereki szabómunkás, aki 
Miiutiooviónak mutatkozott be. Miután ismertette a pillanatnyi 
politikai helyzetet, apró kis kartonlapokat adott át azzal az uta
sítással, hogy ezekre elszámolás végett tüntessem fel a tag
sági díjakat, a vörös segélyt és a névsort. Én ezzel nem értettem 
egyet, és tudattam vele, hogy nálunk eddig ilyesmire sohasem 
volt szükség, mi a begyűjtött pénzt becsületesen átadtuk. A 
létszámról meg a névjegyzékről pedig igazolt okok m iatt csakis 
a helyi bizottság tudhat. A nálunk szokásos módon valahány
szor ennek az elvtársnak át is adtam a pénzt. Az utolsó átvétel
kor megemlítette, hogy Becskereken hamarosan pártkonferenoiát 
tartanak, aminek a pontos idejéről és helyéről értesítenek ben
nünket. Ez meg is történt. Keviből Nagymélykúti Mátyás, Adá-
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ról Cseh Károly, Zentárói pedig én vettem részt. Az értekezle
te t Fuksz Boriskáéknál tartottuk. Röviddel ezután az összeköt
tetésünk megszakadt.

Zentán a párttagság létszáma erősen megcsappant. So
rainkban a következők voltak: Sztojkov Sándor, Takács István, 
Boro Pecarski, Borbély István, Katona János, Takács Ferenc, Bor
sos József, Fekete Imre, Fekete István, valamint a tanyavilág
ban Nagymélykúti Mátyás és Franciska. Fekete Imre, mivel a 
kereskedők bojkottálták, nem akarták alkalmazni, fűszerüzletet 
nyitott. Szembe volt a másik, a Gombos-féle, ahonnan a detek
tívek gyakran figyelték. Feketének két ifjúsági csoportja is volt, 
akikkel az üzletben is kapcsolatot tarthatott fenn. A rendőrség 
néhány polgárnak megsúgta, hogy kommunista-barát. Ez akkor 
elég volt ahhoz, hogy rossz hírét költsék a városban.

1931 májusában letartóztatták Iso Nesióet, Bóka Imrét, 
Katona Jánost és Takács Istvánt. Elhatároztuk, hogy a fogházban 
meglátogatjuk őket, és élelmet is viszünk nekik. Úgy terveztük, 
hogy Takács Ferenc Takács Istvánhoz, Pecarski Nesióhez, Bor
bély Bókához én pedig Katonához kérek látogatási engedélyt, 
amit több keresztkérdés után meg is kaptunk. Elővezették őket 
a folyosóra, kezet foghattunk, és öt percig beszélgethettünk. Sze
rencsénk volt, mert emberséges őrök voltak szolgálatban, olya
nok, akik még hallani sem akarták, hogy miről beszélgetünk. 
Kölcsönösen örültünk ennek a látogatásnak.

Közeledett az őszi képviselőválasztás. Egy Kiss nevezetű 
munkás keresett fel, hogy menjek vele Szabadkára, dr. Szántó 
Gábor szeretne velem beszélni, az útiköltséget ő fizeti. Elmen
tem. A lakásán beszélgettünk el. Többek között elmondta, hogy 
ő a betegsegélyző főorvosa, és a képviselőválasztásokon Zentán 
szeretné magát je lö ltetn i. Kéri a munkások támogatását. Kérdez
te, hogy milyen viszonyban vagyok dr. Branko Beleslinnel és 
dr. Pap Antal tornyosi orvossal. Mondtam, hogy jól ismerem őket 
(a Radnióki Sportklubnak tisztségviselői voltak). De hogy szava
zatainkkal támogatjuk-e, ezt majd Zentán megbeszéljük. Hamaro
san fel is kerestem Cseh Károlyt, neki is az volt a véleménye, 
hogy elvben fogadjuk el, utána meg majd meglátjuk. Katonával 
ezt meg is üzentük neki. Katona Szabadkán járva azonban meg
tudta, hogy Szántót a szabadkai munkások nem támogatják, és 
ezért szeretné Zentán jelöltetni magát. Dr. Szántó megkért, hogy 
mások tudta nélkül hozzam össze dr. Beleslinnel, amire nálunk 
sor is került. Amíg ők beszélgettek, addig én a feleségemmel 
a Tisza-parton sétáltam. Dr. Bélésűn a zentai betegsegélyző or
vosa és a Demokrata Pártnak a tagja volt. Ezért kérte Szántó 
az ő támogatását. De ahogy később megtudtam tőle, nem jö tt
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létre a megegyezés. Ellenben Miloš Ludajić, az ügyvéd, a Radi
kális Párt részéről vállalta a támogatását, és Szántó végül is Zen
tán megszerezte a szükséges szavazatokat.

Ebben az időben járt nálam Rábaközi Vince azzal, hogy 
v a s á r n a p  utazzak be Szabadkára, a színház előtt vár, és elvezet 
arra az ülésre, amelyen több helység elvtársai vesznek részt. 
Katonával együtt mentem el.

Alibi végett meglátogattuk dr. Szántót.
A színház előtt Rábaközi szabómunkásra várakozva talál

koztam utoljára Gubik Nándorral. A megbeszélésen Matko Vu- 
kovié már várt bennünket. Jelen volt még Cseh Károly, Mészá
ros Mátyás, Antun Vukovié és még több elvtárs. A leigazolás után 
tájékoztatóval kezdődött az értekezlet. Mészáros beszámolt bécsi 
útjáról, hogy sikerült megtalálnia a kapcsolatot, melynek ered
ményeként utasításokat, a nyomdatechnikai felszerelések vásár
lására pedig pénzt hozott. A szervezettebb munkát ugyanis rövi
desen meg kell kezdeni.

Ezután Ili ja Vujošević kért bennünket, hogy számoljunk 
be helységeink párttagságának az összetételéről, az új és a régi 
tagok létszámáról. Ez nem nagyon tetszett nekem. Hiszen ko
rábbról se őt, se pedig Mészárost nem ismertem. Viszont azt, 
hogy diktatúra van, hogy a rendőrség néhány kivételével ismeri 
és figyeli is a mozgalmiakat —  ezt tudtam. Ezért aztán, amikor 
Zentára került a sor, azt mondtam, hogy párttagok Katonával 
mi ketten vagyunk. Ezen el is csodálkoztak. Vujošević kijelen
tette —  amit én is mondhattam volna neki — , hogy bizalmatlan 
velem szemben. Cseh Károly is hasonlóképpen csak három párt
tagot említett. Ezek után az értekezlet menetében fordulat á llt be.

Mivel Cseh Károly az utána való néhány napban nem je
lentkezett, bementem Szabadkára Antun Vukovićhoz megérdek
lődni, hogy mi van. Közben találkoztam Mészárossal, aki panasz
kodott, hogy milyen nagy erőbefektetés és anyagi áldozat árán 
sikerült felvennie Béccsel a kapcsolatot, most meg „le  akarják 
szerelni” . És hogy ezek a „szerelők”  Alojz Basic és IIája Vujo- 
šević. Nem tudtam, hogy m it ért „leszerelésen” , talán azt, hogy 
át kell adnia azt a svájci frankot és amerikai dollárt, amit hozott.

Szabadkával rövidesen rendeződött a helyzet, és elkészül
tek azok a röplapok, amelyekben beszámoltunk arról, hogy egyet
len olyan ember se lett megválasztva, aki mint képviselő tö
rődne majd a munkások érdekeivel.

Katonával kimentünk Tornyosra Szabó János asztaloshoz, 
a tizenkilences események résztvevőjéhez. A tanyavilág népének 
hangulata iránt érdeklődtünk, azután megkérdeztük, hogy vállal
ná-e azoknak a röplapoknak a terjesztését, amelyek Kevin ke
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resztül Adáról érkeznek. Elvállalta. Este kezdte széthordani, de 
észrevette, hogy követik, és ezért az egészet bedobta a templom 
udvarába. Januárban elő lett állítva a zentai rendőrkapitányságon, 
ahol kíméletlenül vallatták.

1932. január 24-én letartóztattak. Narandža, Drljačin és 
Prenadov rendőrőrmester jö tt értem. Minden bevezetés nélkül 
szétdobálták a holmijainkat, azután azt mondták, hogy mehetünk.

—  A viszontlátásra —  válaszoltam.
—  Nem, nem, maga is velünk jön, le van tartóztatva!
—  Miért? —  kérdeztem.
—  Miiért? —  kérdezte vissza Narandža. —  Mikor volt 

utoljára Szabadkán?
—  Már régen.
—  Na, majd odabent jobban fog rá emlékezni. Gyerünk, in

dulás!
Arra gondoltam, hogy valaki elárult. Vasárnap volt, így hát 

sokan látták, amikor bekísértek.
Egy üres, hideg cellába csuktak. Másnap reggel Mámé, a 

rendőrkapitány hallgatott ki, aki azzal kezdte:
—  Na, végre hurokra kerültél! Mikor voltál Szabadkán?
—  Voltam többször, a dátumokra azonban nem emlékszem.
—  De Katonával mikor voltál? Este a tűzérlaktanya körül 

őgyelegtetek. Erre talán csak emlékszel? M iért mentetek oda?
—  Nem voltam! A feleségem is bizonyítja, hogy amióta 

összekerültünk, esténként nem maradtam ki —  válaszoltam, mire 
ő felvette a kagylót, és felhívta Szabadkát.

—  Vissza a cellába! —  ordított rám.
Követeltem, hogy engedjenek szabadon. Vagy ha nem, ak

kor helyezzenek át másik cellába, mert abban, amiben voltam, 
megfagyok. Á t is helyeztek a közbűnözők közé. Ezektől kaptam 
ceruzát, papírt a küblinél találtam. Levelet írtam Katonának, amit 
a szabados át is  csempészett az egyesbe, mert ő o tt volt. Két 
nap múlva megvasalva bevittek Szabadkára, a rendőrségre, ott 
Turanov kapitány hallgatott kii. Először is azt kérdezte, hogy aka
rok-e egyáltalán beszélni.

—  Nincs m it —  válaszoltam.
—  Na, majd estig meggondolod, de akkor másként fogsz 

beszélni!- kiabálta.
Délután megérkezett Manió kapitány, vele jö tt Narandža, 

a detektív is. Mikor elébe vezettek, rám kiáltott: »Beszélj, Zentán 
hazudtál!«

—  Most se mondhatok mást —  válaszoltam, miire a pálcá
jával arcul ütött és a fejemet kezdte verni. Ő is azt mondta, 
hogy estére egész biztosan lesz mondanivalóm. Abba a cellába
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vezettek vissza, amelyikben a szabadkaiak voltak. Két rendőr is 
ült a oellában, így azután beszélgetni nem lehetett.

Aznap este megkezdődött a tortúra. Felvittek a toronyszo
bába, Manié egy székre ültetett, ő elébem ült és a lábaival az én 
lábaimat összeszorította, közben a székhez szíjaztak. Az ütések 
és a kérdések felváltva záporoztak. Először Mamié az aroomat 
ököllel összezúzta, majd Narandza gumibottal a fejemet kezdte 
verni. Utána pálcikákat tettek az ujjaiim közé, és szorítani, csavar
ni kezdték mindaddig, amíg az ujjaim teljesen össze nem zúzód
tak, törtek. Elszédültem. Miután fellocsoltak, No-mkovic, a híres 
szabadkai szadista felkapott, a földre dobott, rugdosott és meg
taposott. Félholtan áthúztak egy másik helyiségbe, ahol tovább 
folyt a kínvallatás. Mamié közben egyre csak azt hajtogatta:

—  Megvagy, te büdös bolsi! Most aztán azt csinálunk ve
led, amit akarunk! Meg is ölhetünk. Golyót eresztünk beléd, ki- 
v.iszünk a határra, és azt mondjuk, hogy szökni akartál. Vagy jobb 
lesz, ha visszaviszünk Zentára, és a vonat kerekei alá dobunk? 
Választhatsz. Beszélj!

És ismét vertek . . .  vertek . . .
Mészáros Mátyást hozták be.
—  Ez volt az? — mutattak rám. Mészáros nem ismert rám, 

azt mondta, hogy nem. Feldagadt arcom és a sok véraláfutás fel- 
ismerhetetlenné te tt. Miután átvezették a másik szobába, hallot
tam az ütéseket és a jajgatást.

Manié az ablakhoz kényszerített, rám ordított, hogy ugorjak 
ki, vagy ő dob le. A fejemet kinyomta az ablakon. Lenézve a mély
ségbe, azt gondoltam. »No, most már vége!« Turanov azonban 
mondott valamit Mamiénak, mert mégse lökött ki. A cella priccsén 
tértem magamhoz. Az első gondolatom az volt, hogy nekem még 
meghalni sem sikerül. Matko Vukovióot lökték be, de hamarosan 
el ís vitték. Engemet is áttettek egy másik cellába, amelynek az 
ablaka ki volt törve. így azután bent a cellában éppen olyan ke
gyetlen hideg volt, m int kint.

Ebben a oellában volt Antun Vukovié, Komlós, Csébi József 
Szabadkáról, Lóci Mihály Adáról, Kasuba József Mitrovicáról, 
Faládzsai Topolyáról és Steinfeld Sándor Szabadkáról. Ő egyéb
ként Belgrádban já rt orvosi egyetemre, onnan hozták haza. Tőle 
tudtuk meg, hogy az egész tartományi vezetőség lebukott.

Azt, hogy felismerjük-e egymást, beszélgetünk-e és miről, 
a kémlelőlyukon át figyelték.

Akitől semmit se tudtak meg, azt újabb tortúra alá vetet
ték. így azután néhány nap múlva megint vittek bennünket a to
ronyszobába. A rendőrök sorfala között o tt á llt Lévai és Nonko- 
vié, a két detektív. Medakovié kapitányon kívül még két gépíró
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nő volt jelen. Őket azonban hamarosan menesztették, mert nem 
bírták nézni kínzásunkat. Két férfi jö tt helyettük jegyzőkönyvet 
vezetni. De nemigen tudtak mit csinálni, mert a kihallgatás abból 
állt, hogy vertek bennünket, mi pedig hallgattunk. Néha szünetet 
tartottak, ilyenkor ütlegelések közepette visszakísértek bennün
ket a cellába. Amikor kipihenték magukat, kezdtük elölről az 
egészet.

Turanov négyszemköztit kihallgatásokkal is próbálkozott. 
Ez volt még a jobbik eset, mert ő nemigen akarta a kezét velünk 
»bepiszkolni«. Egyik alkalommal Turanov szobájában o tt volt 
Manié is. Megelégedéssel nézte munkájának rajtam lévő nyoma
it. Majd így szólt:

—  Sokáig kihúztad magadat, de végűi mégis csak kézre 
kerültél. Vigyázz! Beszélj! Mert ha nem, akkor nagyon kínkeser
ves napok várnak it t  rád.

Azután atyáskodó hangon hozzátette: -Szamarak. Ti akar
tok 2'ivković ellen dolgozni? Térj észhez!

A vécén a szabados megsúgta Vukoviónak, hogy Borbaš, 
azaz Matkó az utolsó cellában van, kezén- lábán megvasalva. Az
után, hogy Belgrádból Vujkovió és Kosmajec nevezetű hírhedt hó
hérokat várják. Kosmajec ólmosvégű korbáccsal, Vujkovió pediig 
körömtépéssel mutatkozott be. Szinte versenyeztek egymással.

Öngyilkosságra gondoltam. A zord, hideg te let a nyitott ab- 
lakú oelIában úgyse bírom ki. Antun éjszakánként magához szorít
va próbált melengetni. Ki akartam ugrani az ablakon, de megaka
dályoztak. Egy darab üveggel fel akartam vágni az ereimet, de 
észrevették. Vérző csuklómat egy miaísapka kiszakított bélésével 
kötötték be. Ahogy tudtak, biztattak, vigasztaltak. Amikor nagy 
elkeseredésemben kifakadtam ellenük, hogy kommunistának vall
ják magukat, közben mindenki csak a saját bőrét menti, nincs 
szolidaritás, Csébi József így szólt hozzám:

—  Figyelj csak ide, fiam . . .  Kommunista? Először ember
nek kell lenni. Azután jöhet csak az »lista« és az »izmus«. Ember
nek lenni pedig a legnehezebb.

Csébi bácsi szavai mélyen az emlékezetembe vésődtek.
Társaim azt mondották, hogy a kihallgatásokon nekem ás 

valamit be kell vallanom. Persze csak azt, amivel nem ártok, nem 
súlyosbítom elvtársaim helyzetét. Megfogadtam a tanácsukat, és 
legközelebb már »vallottam«:

—  Egy délután Katonával Szabadkára jöttünk dr. Szántó 
Gáborhoz látogatóba. Elborozgattunk, és lekéstük az esti vona
tot. Elmentünk egy kocsmába, majd, hogy múljon az idő, sétál
tunk egyet. A színház előtt összetalálkoztunk Rábai Vincével. Hí
vott, hogy menjünk vele névnapra, jó horgosi bor lesz. Elmentünk.
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Az asztalnál már többen ültek, és még néhányan jöttek is. Mivel 
főleg szerbül fo lyt a beszélgetés, én abból nem sokat értettem. 
Melegünk volt, eleget is ittunk, és hamarosan elköszöntünk. Arra 
emlékszem, hogy szó volt a választásokról, és valamelyik képvi
selőt dicsérték. Hogy távozásunk után mi történt, azt nem tudjuk. 
Azt se, hogy ez konferencia volt-e, vagy csak házi terefere.

—  Hány kommunistát jelentettél be Zentárói?
—  Nem emlékszem, hogy ilyesm it kérdeztek volna, vagy 

hogy egyáltalán kommunistákról szó esett volna.
—  Miiért tartottak o tt bizalmatlannak?
—  Nem tudom. Mi rendesen viselkedtünk, tudtommal sen

kit se sértettünk meg.
—  Honnan ismered Mészárost?
—  Itt, maguknál láttam először.
—  Ha még mindig viccelődhetnéked van, majd elvesszük 

tőle a kedvedet!
És verni kezdtek. Utána kilöktek a folyosóra, o tt ültem, fe

jemen egy vizes ronggyal egy darabig, majd bevittek egy másik 
cellába, ahol Kiizur István, Cucli Pál, Szabi József és még mások 
voltak. Úgy éreztem, hogy meghalok. Kiz-ur kérte a oellában köz
tünk ülő rendőrt, váltáskor jelentse, hogy nagyon beteg vagyok. 
Jelentette is. Lévai bejött, megnézett, de se orvoshoz nem vittek, 
se gyógyszert nem kaptam.

A csomagokat, amit hozátartozóink küldtek, amiben a tisz
ta alsó volt, több mint két hónap múlva kaptuk csak kézhez. A 
szennyest, amit hazaküldtünk, Rade őrmester nem nézte át, így 
azok véresen kerültek haza. Ennek alapján eszközölte ki dr. Dimlit- 
rije Bešliić azt, hogy Paula a férjét, Cseh Károlyt meglátogathatta 
azzal a megindoklással, hogy joguk van megtudni, él-e Károly, 
vagy nem.

A szóban forgó látogatás után egy adai e lit társaság meg
hívta Paulát teadélutánra. Ott vo lt a rendőrkapitány is. Őszinte 
részvétet színlelve, bizalmas hangon megsúgta neki, hogy az ura 
gyengén tartotta magát, mindent bevallott, és hogy ezek után vár
ható az ő letartóztatása is.

Férje véres holmija, a rendőrkapitány aljas szavai, nem 
utolsósorban pedig az, hogy orosz nemzetiségű —  megbélyegzett 
volt, Paulát az öngyilkosságba kergette.

A fogdában egy zárkába kerültem Katona János, Antum 
Vukovié és Kovács János szabadkai, Székely József zom bori, 
Seffer Gyula apatini és Josip Kašuba miitrovicai elvtársakkal. 
Seffernek sikerült a csomagban egy újságcikket kapnia, igaz zsí
ros volt, a húst csomagolták bele, de azért olvasható. Ebből ér
tesültünk arról, hogy katonai megmozdulás, ellenállás történt.
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Később azokkal a tisztekkel, akik ebben részt vettek, Požarevaoon 
találkoztunk.

A fogház őrei emberségesen, mi több, egy része barátsá
gosan bánt velünk, viszonyult hozzánk. Volt közöttük azonban egy 
Lukié nevezetű, aki megkeserítette az életünket: éjszaka, hogy 
ne bírjunk aludni, pikulázott, sétáink alkalmával szidalmazott, le- 
kommunistázott, gúnyos vigyorgásával állandóan provokált ben
nünket.

Egy alkalommal, amikor a folyók megtudták, hogy az udva
ron Lukié az ügyeletes, megtagadták a napi kötelező sétát. Szót 
szó követett, zaj, lárma, cirkusz le tt belőle —  amit viszont a fog
házban könnyen lázadásnak könyvelnek el. De mert a foglyok 
osak nem akartak lemenni az udvarra, feszültté, veszélyessé vált 
a helyzet. A nagy zűrzavar láttán Lukié tüzet vezényelt. Szeren
csére ott vo lt Tomo, az őrmester, aki lecsillapította a már patta
násig feszült kedélyeket. Neki köszönhető, hogy a puskák nem 
sültek el. Még Lukié se lőtt. Pedig Pischer Mihály elébe á llt az
zal, hogy: ide, a mellembe lőjetek, ti vérebek!

—  Na, nem éppen úgy megy az! — mondotta Tomo. Majd 
megkért bennünket —  az udvaron lévőket — , hogy amig nem for
dul rosszabra a dolog, menjünk fel békésen a celláinkba. A fog
ház igazgatója közben telefonon értesítette a történtekről a rend
őrséget. De miire azok kivonultak, már mindenki a zárkájában 
volt. A lázadást így vérontás nélkül- de alapos kutatással- sike
rü lt megúsznunk.

Belgrádba vittek bennünket. Egy részünket a városparancs
nokságra, más részünket pedig Ada- Ciganíijára. Én Cseh Károly- 
lyal, Antun Vukoviétyal, Lazar Nesiétyel, Katona Jánossal, Josip 
Kasubával és Kizur Istvánnal az utóbbi helyre kerültem. Itt vizs
gált meg, pontosabban kérdezett ki először orvos. Gyógyszert 
írt fel, és napi egy óra szabad levegőn való tartózkodást rendelt el.

A tárgyalás hét napon át tartott. A szünetekben elbeszél
gethettünk a hozzátartozókkal. Az enyéim elszörnyedve nézték 
összeronosolt kezemet. A vádat és a bíró kérdéseit állva kellett 
végighallgatni, illetve azokra felelni. Nekem még ennyi erőm se 
volt, elszédültem. Dr. Singer ugrott hozzám, nyújtott segítséget.

Ügyvédeink, sebhelyeinkkel bizonyítva, hogy »beismerő« 
vallomásainkat brutális eszközökkel kényszerítették ki belőlünk, 
a tárgyalás elnapolását, a vád felülvizsgálását kérték. A bíróság 
azzal a »biztató« megjegyzéssel utasította el, hogy majd az ítélet 
meghozatalakor mindezt figyelembe veszik.

Az utolsó vádlott nyilatkozata után dr. Iván Ribar mondott 
mindannyiunk nevében rendkívül hatásos védőbeszédet, amely
ben erélyesen elítélte és tiltakozott a velünk szemben aikalma-
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zott erőszak ellen, hivatkozva annak testi és lelki következmé
nyeire, példaként külön megemlítve Cseh Károly családi tragé
diáját.

A nyolcadik napan hirdettek ítéletet, Cseh Károlyt figye
lembe véve felesége halálát- öt. Katonát és engemet pedig hat- 
-hat hónap börtönbüntetésre ítéltek, amit Požarevacon ke lle tt le
tölteni. Elszállításunkra a Glavnjaöában vártunk. Velünk volt 
Antun Vuković, Komlósi János és dr. Bernáth, Seffer Gyula sógo
ra. Megérkezve Požarevacra dr. Bernáth kihallgatásra jelentkezett 
és orvosi kezelést meg erősebb táplálékot kért számomra. De 
egyikből sem le tt semmi. Szerencsémre hetente a rokonoktól, ba
rátoktól kapott pénzt összeadtuk, egy kasszába tettük —  ezt ne
veztük staiszolásoak — , amin azután ennivalót vettünk. Ennek az 
összefogásnak köszönve jutottam én időről időre aránylag rendes, 
kalóriadús élelemhez. A börtönkosztot ugyanis nemigen bírtam 
elfogyasztani.

A börtönbüntetésünk letöltését továbbképzésre használtuk 
ki. Marxista előadásokat tartottunk, és főleg baloldali írók műve
iből álló kis könyvtárunk is jó szolgálatot tett.

A mi épületünkben a kommunisták és a már em lített »lá- 
zadó«tisztek voltak.

1932 augusztusában lete lt a börtönbüntetésem. Visszahoz
tak bennünket a Glavnjaöába, o tt három napot töltöttünk, Az út 
Temeninen és Becsén át Zentáig nyolc napig tartott. A községek
ben- hogy egy kalap alatt minél több volt foglyot hazazsuppolja- 
nak minél kevesebb rendőrrel- sokat várakoztunk.

Zentára érve Maoié kapitány vett át bennünket, szerfelett 
csodálkozva azon, hogy már le te lt a büntetésünk.

—  Remélem, hogy most végre abbahagyjátok a kommunis- 
táskodást —  mondta, majd hosszabb várakozás után hazaenge
dett bennünket.

Letartóztatásunkkor a rendőrség összeszedte a Fekete 
Imre köré csoportosult fiatalokat. Mivel beismerő és egyben ter
helő vallomást nem tudtak belőlük kicsikarni, kénytelenek voltak 
őket szabadon engedni. Fekete Imrét és Szügyi Ferencet ember
telenül megkínozták. Szügyi súlyos idegösszeroppanást kapott. 
Amíg börtönben voltunk, Fekete Imre pénzt és élelmiszert jutta
to tt Katonánénak és feleségemnek. Az üzletét fel kellett számol
nia. Újvidékre költözött. 1944-ben jö tt haza.

Az állandó megfigyelések, zaklatások, házkutatások, letar
tóztatások, bebörtönzések ellenére — noha mindez súlyosan érin
tette  mozgalmunkat- az államhatalomnak mégsem sikerült felszá
molnia a párt munkáját. A látszólagos hamu alatt továbbra is ott 
izzott a parázs. Természetesen azon voltunk, hogy a további be
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avatkozásokra minél kevesebb okot adjunk. Ezért kapcsolatainkat 
is a minimálisra csökkentettük. Kevesen maradtunk: Sztojkov 
Sándor, Takács István a földmunkás, Kovács Ferenc cipész, a 
tanyavilágban Nagymélykúti Mátyás és Franciska stb. Mindent 
újra kellett kezdeni, de jóval nehezebb körülmények között, mint 
valaha is. Új embereket kellett találni és beszervezni.

Az állandó zaklatások miatt a baromfipiac sarkán lévő tár
sasműhelyt el kellett hagynom. Iván Pecarskinál, régi gyerekkori 
barátomnál kaptam munkát, akinek a városháza alatt volt műhelye. 
A rendőrség azonban ezt se nézte jó szemmel, állandóan ellen
őrzött, mi több, azt javasolta Pecarskinak, hogy mondjon fel. Ő 
azonban sógorával, Iván Martinovió rendőrőrmesterrel kezességet 
vállalt, hogy semmiféle felforgató, ellenséges tevékenységet 
nem folytatok. Csak dolgozom.

így múlott el 1932.
1933 tavaszán felvettem a kapcsolatot Szalai József sza

badkai elvtárssal, aki néhányszor Zentán járt. Ez a kapcsolat azon
ban sokáig nem folytatódhatott. Popovié Károly le tt az összekötő, 
aki jelenleg tanár Szabadkán. Ő azért jöhetett bármikor Zentára 
feltűnés nélkül, mert ide járt udvarolni. A szóban forgó kislányt 
utána feleségül is vette.

Lazo Nesiótyel találkozót szerveztünk, amelyet Kovács 
Ferenc oipészmestemél tartottunk meg. Az újjászervezésről, a 
szakcsoportok kiépítéséről, a kommunistáknak az URSz-ba, azaz 
az egyesült munkásszakszervezetbe való bekapcsolódásáról, be
építéséről vo lt szó. Ez meg is történt. Stojkov Sándor, Zabos 
Ferenc és Hopp Rudolf aktivisták fokozatosan »beszivárogtak« a 
Kozár Gyula és Kulka József vezette szociáldemokraták klubjába 
— könyvtárába. Az ott tevékenykedő Thurzó Lajos és Stojkov Sán
dor indítványozta Kulikának és Kozárnak, hogy a könyvtár mellett 
létesítsenek kultúrkört, ahol színielőadásokat és vitaesteket ren
dezhetnek. Ezzel Rozmajer Antal, az újvidéki Munkáskamara tagja 
is egyetértett, azzal a feltéte lle l, hogy ebben a munkában »komp
romittált« és megfigyelés alatt álló személyek nem vehetnek 
részt, azaz nem lehetnek tagjai a munkások kultúregyesületének. 
így Thurzó és Stojkov szervezték be az új tagokat, én pedig a 
régi ifjúsági csoport tagjaival kezdtem foglalkozni. A Thurzó Lajos 
köré csoportosultak között volt Nagyabonyi Vince, Ősz Szabó 
János, Molnár Péter és több más régebhi fiatal szervezett mun
kás. Az egy helyiségből álló könyvtár hamarosan kicsinek bizo
nyult. A Zöldfa vendéglőbe költöztünk vissza.

A feleségem éppen piacra ment, amikor Sredoje Borzaški 
szólt neki, hogy ha valamilyen kompromittáló anyag van a házunk
nál, azt haladéktalanul tüntessük el, mert házkutatást tartanak.
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Erre ugyan nem került sor, ellenben háziasszonyunkat a detektí
vek gyakran molesztálták azzal, hogy kik járnak hozzánk, és mi 
mikor járunk haza. Mii több, Sofija nénit megbízták, hogy figyeljen 
bennünket. Háziasszonyunk ezek után megkért bennünket, hogy 
legyünk tekintettel idős korára, kíméljük meg ezektől a rendőrsé
gi zaklatásoktól, és keressünk másik lakást.

Az Alvégre, Vajtersán Pál pékmesterhez költöztünk. Ké
sőbb tudtam meg, hogy Vajtersán Becskereken a Kulturbundban 
baloldali tevékenységet folytatott. Ezért kellett Zentára költöznie, 
és hogy itt is rendőrségi megfigyelés alatt volt.

1934. május elseje előtti napon a rendőrség ismét házku
tatást tartott. Az egyik csoport a kapun, a másik pedig a péküz
leten át hatolt be a házba. Szokás szerint vandál módra mindent 
felforgattak, szétdobáltak. A házigazdánk sajnálkozva adta tud
tunkra, hogy a történtek után mind a kettőnknek előnyösebb lesz, 
ha elhagyjuk a lakást. Iso Avdziónál a Princ Pavle (a mai Makszim 
Gorkij) utca 47. szám alatt kaptunk egy szoba, konyha és élés
kamrából álló lakást, itt tíz évig laktunk.

A bőrmunkások, majd kislétszámú földmunkások szakcso
portjainak megalakítása mellett 1935-ben tovább folytattuk a szer
vezkedést. Hopp Rudolf és Zabos Ferenc a famunkásokat, Harmat 
István, Döme György és Rózsa Antal a szabómunkásokat szer
vezte újra. Feleségem a harisnya- és a tekxti'lgyár munkásnői kö
zött végzett szervező munkát.

A bőrmunkások négyhetes bérnövelési sztrájkja —  1936 
elején —  eredményes volt. A fa- és az építőipari munkások is 
sztrájkoltak. A tárgyalásokra a városházán- rendőri felügyelet 
mellett- a »jóemberek bírósága« (a munkásokból és a munkaadók
ból álló bizottság) előtt került sor.

Laza Nesió árulás következtében lebukott. Annikor a kihall
gatásra vitték, a rendőrök és a detektívek gúnyosan illegális ne
vén szólogatták: »Boro! Boro!« Büntetésének kitöltése után is
mét felvette velünk a kapcsolatot. Főleg a női csoportok és szak
ma szerinti csoportok kiépítését szorgalmazta. Sikerült beszer
veznie a Hubert féle üzem szövőmunkásait a szabók szakcso
portjába, majd később a Palkó-féle harisnyagyár munkásait is. 
Bérmozgalmat kezdtek, amely eredménnyel végződött. A szerve
ző munkában tevékenyen részt vett feleségem, Székely Ilona és 
Molnár Péter.

(Székely Ilona forradalmár, Lövei Mihály felesége, már a 
harmincas évek elején bekapcsolódott a munkásmozgalomba. 
1939-ben a helyi pártbizottság tagja volt. Ötheti kegyetlen kínzás 
után 1941. november 7-én tiz társával együtt őt is halálra ítélték. 
Megkegyelmeztek neki, tizenöt évi szigorított börtönbüntetését a
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hírhedt Mária Nostrában kezdte letölteni. 1944-ben Németország
ba, Spandauba vitték. 1945 áprilisában sikerült megszöknie. A 
tíz halálraítélt közül egyedül ő maradt életben. Lásd: Székely 
Ilona: Halálra Ítélve —  K. J.).

Súlyosan megbetegedtem. Feltétlenül orvoshoz kellett, 
hogy menjek. A kanizsai dr. Doktor Sándorhoz azonban nem akar
tam, mert a személye körüli »vihar« még nem csillapodott le. 
Ezt egyébként Cseh Károly is tanácsolta. így dr. Vígh Ágoston 
zentai belgyógyászhoz mentem. Sajnos eléggé későn. Miután 
megröntgenezett, hosszadalmas gyógykezelést helyezett kilátás
ba. Ágynak estem, tüdővérzéssel. Dr. Vígh jeget nyeletett velem, 
és injekciót adott. Anyósomnak megmondta, hogy állapotom 
csaknem reménytelen. Nagyon vigyázzanak rám, ne mozduljak! 
Ha újabb roham, vérzés nem következik be, akkor talán . . .  Hosz- 
szú órákon át eszméletlenül feküdtem. Másnap, amikor már vala
melyest magamhoz tértem, akaratlanul is az ju to tt eszembe, hogy 
megint csak nem »sikerült« meghalnom —  amin dr. Vígh is erő
sen elcsodálkozott. Mondta is, hogy rendkívüli eset vagyok. Hoz
zátartozói mnak a lelkére kötötte, hogy nagyon ügyeljenek, vigyáz
zanak rám, hogy sokat pihenjek.

Mivel a betegsegélyzőnek nem voltam tagja —  kizártak 
— , a gyógykezelés költségeit hosszú hónapokon át nekünk kel
le tt fizetni. A végén már nem volt m it eladni, amiből pénzt lehe
te tt volna előteremteni.

Még betegeskedtem, amikoi1 egy szabadkai elvtárs felke
resett (a nevére már nem emlékszem) azzal, hogy Spanyolország
ba önkénteseket kellene toborozni. Zentárói még nem jelentke
zett senki sem.

Átlátogattam Adára Cseh Károlyhoz. A szőlőben dolgozva 
találtam rá. Vele volt második felesége is. Elmondta, hogy Szántó 
Gábor és társai könnyebb, kényelmesebb életet ígérve állandóan 
csalogatják azzal, hogy hagyjon fel eddigi tevékenységével. Né
hányszor már visszautasította, de ennek ellenére tovább kapja a 
különböző ajánlatokat. Panaszkodott, hogy nem bír kimozdulni se
hova se. A spiclik mindenhova követik, kísérik. Többször előállí
tották, sőt őrizetbe is vették. Azt mondta, hogy ezek után majd 
m ás tartja fent velünk a kapcsolatot. A jelszót előre meghatároz
tuk. Azt is tudatta velem, hogy a Központi Bizottságunknak új 
titkára lett, egy vasmunkás, akii már valószínűleg át is vette a 
funkoióját, és aki ezt a megbízatást eddigi munkájával nagyon is 
kiérdemelte. Utasított, hogy kezdjük meg a pártsejtek szervezé
sét.

A kultúrkör és a szakmai csoportok részére sikerült meg
kapnunk a régi adóhivatal helyiségét. A műkedvelő csoport most 
már külön szobában próbálhatott. Az össz-szakmai értekezleteket
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is itt tartottuk. Ezeknek az egyikén, amelyen különösen sok föld
munkás vett részt, (ismerkedtem meg Bakos Kálmánnal.

A hatósági szervek nem jó szemmel nézték csoportjaink 
létszámának a növekedését, aminek a vége az lett, hogy megvon
ták tőlünk az épület használati jogát. Egy kisebb, lakatlan házba 
költöztünk, a mai Sutjeska utcába. Hogy a rendőrség távollétünk
ben nehogy valami kompromittáló anyagot elhelyezhessen, cél
szerűnek tartottuk, hogy valaki o tt lakjék. Erre Gyetvai Gábor 
földmunkás vállalkozott. Nála többször tartottunk gyűléseket. A 
helyiségek eléggé kicsik voltak, de azért otthonosan éreztük ma
gunkat. Rendszeresen próbálhattunk. A kultúrmunkában tevéke
nyen részt vett Szabó István vasmunkás, Thurzó Lajos és Rácz 
Vince —  aki szépen hegedült, aminek a különféle előadások al
kalmával nagy hasznát vettük. A kultúrkör munkájába 35— 40 nő 
is bekapcsolódott. Fokozatosan felkészítettük őket a szervezett 
munkára: felolvasásokat, különféle előadásokat szerveztünk a 
számukra. Ebben a munkában aktívan részt vett Löveiné Székely 
Ilona, Molnár Péteroé, Olajos Mihály, Thurzó Lajos, Ősz Szabó 
János stb. Egy szűkebb körű ülésen Bakos Kálmán járási párttit
kár is részt vett. Indítványozta, hogy hivatalosan is meg kell ala
kítani a városi pártbizottságot. Tagjai a következő elvtársak let
tek: Molnár Péter, Nagyabonyi Vince (titkár), ősz Szabó János, 
Sinkovics János, Lőveioé Székely Ilona, a járási pártbizottságból 
pedig Bakos Kálmán. Mivel Sinkovics és Molnár 1939-ben bevo
nultak, őket Molnár Mária és én helyettesítettük. A Belgrádból ha
zatérő Olajos Mihály is a bizottság tagja lett. Az időközben haza
té rt Molnár Péter tartotta a kapcsolatot a kevi csoporttal.

Olajos Mihály kapcsolatot terem tett e Kolónia fiataljaival, 
akik a Buduónost nevezetű kultúregyesülötben tevékenykedtek. 
Könyvtáruk is volt. Ők is szerveztek felolvasásokat és vitaeste
ket. A rendezvények kölcsönös látogatásával egyre inkább erősö
dött az egymás közötti barátság és kapcsolat. Olajos először 
Strugarrai vette fel a kapcsolatot, majd Niikola Zekoviótyal, Marija 
Andjiiótyal és Duka Krivokapiótyal.

Ebben az időben Szabadkáról főleg Simokovich Rókus vett 
részt az üléseinken.

Dr. Gerő Istvánt a rendőrségen dolgozó (tisztviselő) isme
rősöm, Pero Slavnió révén ismertem meg. ő  mondta el, hogy 
Gerő, aki a közelmúltban té rt vissza Zentára, náluk (rendőrségen) 
kommunistaként van nyilvántartva. Többször kihallgatták. Egy
szer már a detektívek a lakásán is »meglátogatták«. Kiváncsi vol
tam erre az emberre, szerettem volna megismerkedni vele. Mivel 
fogorvos volt, az egyik rossz fogam ürügyén kerestem fel. Ő pe
dig később egy pár oipőt rendelt nálam. A kölcsönös bizalom ki
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alakulása után fedtem fel előtte, hogy Zentán is létezik, dolgozik 
a párt. Azt mondta, hogy tőle telhetőén hajlandó ebben a munká
ban részt venni, azzal, hogy erről csak egy ember tudjon.

Egyelőre majd velem tartja fenn a kapcsolatot. így is tör
tént. Később, amikor a feleségem szintén hozzá já rt kezelésre, 
vele is megismerkedett mint pártmunkással.

1940. május 1-én a női aktívából pártsejt alakult. Tagjai a 
következők: Molnár Péterné, Rekecki Erzsébet, Török Piroska, 
Takács Mária és Szőke Vera. Titkár Lövetné Székely Ilona. A 
helyi bizottságba a betegeskedő Takács István helyett dr. Gerőt 
választjuk. A pártbizottsági tagok névsora most így alakul: Mol
nár Péter, dr. Gerő István, Ősz Szabó János, Olajos Mihály, Nagy- 
abonyi Vince, Lövei Míihály, Székely Ilona és a járási titkár: 
Bakos Kálmán. Ebben az időben a helyi bizottság a röplapok szét
szórását, terjesztését szervezte meg, amelyben már részt vettek 
a női sejt tagjai is.

1940 elején a mai Belgrádi utcába, Kovačević vaskereske
dő házába költöztünk. Ő megengedte, hogy két szobát egybenyis
sunk és így aránylag tágas termet kaptunk. Könyvtárszobánk iis 
volt, sok új könyvet vettünk. A két kultúregyesület ifjúsága most 
már térben is még közelebb került egymáshoz. Gyakoriak lettek 
a kölcsönös látogatások. Rendezvényeink műsortervét a rendőr
ség ellenőrizte, de hát azokban csak ártatlan műkedvelői számo
kat találhatott. Az előadásokon viszont olyan színművek, szavala
tok, énekszámok is bemutatásra kerültek, amelyekről ők nem tud
tak.

Egy közös rendezvényt terveztünk a Buduónosttal. A rend
őrség ez elé semmiféle akadályt sem gördített. Szerb nyelven a 
Jernej, a szolgalegény, magyarul pedig Somogyi Pál Játszani sze
retnék című színművét mutattuk be, majd szavalat következett 
ugyancsak Somogyitól Hazátlanok hazája címmel, és végül Kis 
Jovák Miiklós olvasta fel két saját költeményét. Az előadás végén 
olyan nyilatkozatok hangzottak el, hogy ilyen darabok csak 
Moszkvában kerülhetnek bemutatásra. Slésinger Lajos kereskedő 
például felém fordulva azt mondta, hogy kis Moszkvában voltunk.

1940 őszén Szabadkán a Híd szerkesztőségében kerületi 
pártórtekezletet tartottunk, amelyen részt vett Laza Nešić, Vohl 
Lola és Mayer Qttmár Szabadkáról, Vlado Óirpanov Újvidékről, 
Bakos Kálmán Adáról, Nagyabonyi Vince és én Zentáréi. Napiren-

Buduónost Ifjúságii Népi Könyvtár és Olvasókör (Omiadin- 
ska narodna kojiižnica i čitaoniica »Budućnost) 1938-ban alakult a 
Kolónia elnevezésű városrész iskolájában.
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den szerepelt a háború továbbterjedésének a valószínűsége és a 
jugoszláv kormány reakciós fellépése a munkásosztállyal, a szer
vezett munkásokkal szemben. Ćirpanov ezzel kapcsolatban kije
lentette, értesüléseik vannak arról, hogy a kormány betiltja a 
munkások szervezeteinek működését és mindennemű megmoz
dulásukat ez rövidesen be is következett). 1940. december 31-én 
a rendőrség megszállta az Egyesült Szakszervezetek helyiségeit, 
és betiltotta további munkájukat.

Lazo Nešić indítványozta a nők felkészítését az elsősegély- 
nyújtásra, a futár- és a hírszerző szolgálat végzésére. Mayer 
Ottmár hangsúlyozta, hogy minden lehetőséget fel kell használni 
a kormány reakciós túlkapásaival szemben.

Mindezeknek a határozatoknak az értelmében Zentán 
megkezdtük a szervező munkát, de az idő rövidsége m iatt nem 
nagy eredménnyel. Legális működésünket ugyanis már december 
3-án betiltották. Ezt a tila lm at 1941 január első hetében a kerületi 
pártbizottság napirendre tűzte, és úgy határozott, hogy röplapot 
ad ki, amelyben a legerélyesebben tiltakozik a kormány ezen ren
deleté ellen. Ezen az ülésen Zentárói Olajos Mihály, Adóról pedig 
Bakos Kálmán vett részt. A röplapokat Zentán a női és az ifjúsági 
sejt tagjai osztották szét, dobálták be a házak udvarába. Néhány 
napra rá értesültünk arról, hogy Szabadkán ez az akció nagyon 
kedvezőtlenül végződött. A rendőrség letartóztatta Halász Gyulát, 
a szabadkai ifjúkommunisták szervezetének a titkárát, akinél 
röplapokat találtak. Majd letartóztatták a körzeti bizottság több 
tagját, közöttük Laza Nešićet, Mayer Ottmárt, a Híd szerkesztőjét 
és Bakos Kálmánt, a járási bizottság titkárát.

1941. március 26-án a zentai pártbizottság ülést tartott, 
amelyen ismertették a Cvetković-Maček kormány hazaárulását, 
azaz a németekkel kötött szerződés aláírását. Olyan határozat 
született, hogy 27-én tiltakozó nagygyűlést szervezünk.

A határozat szerint a fiatalok a Buduénost kultúregyesül et- 
ben gyülekeztek, majd a Royal szállót és a gimnáziumot megke
rülve a Városháza elé vonultak. A sejtek (a párt) tagjai a főtéren 
csatlakoztak hozzájuk. Transzparenseket vittünk, amelyen a követ
kezők álltak: »Živela radniiöka klasa!« »Dole sa izdajnicima!« 
»Bolje rat, nego pakt!« —  és hasonlók. Az Eugen kávéházhoz érve 
Marija Andjió felment az emeletre, leakasztotta a falról II. Péter 
király képét, és az ablakon keresztül a tömeg elé dobta. A tünte
tők letaposták a király arcképét. A parkban álló I. Péter király 
szobra előtt Voja Vojvodió beszédet tartott, amelyben ismertette 
a Kommunista Párt kiáltványát a kormány hazaárulásával kap
csolatban. Követelte a demokratikus szabadságjogokat, a politikai 
elítéltek szabadon bocsátását és a Szovjetunióval való szövetsé
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get. Szavait a tömeg éljenzése, a »Rolje rat, nego pakt!« ütemes 
skandálása kísérte. Majd Mišo Gardašević telepes beszélt. Utána 
a rendőrség kérte a tömeget, hogy békésen vonuljon el. Ebben 
a megmozdulásban, amely lélekemelő látvány és élmény volt 
teljes létszámban részt vettek a párt, ifjúkommunisták, valamiint 
a női sejt tagjai is

Az SHS Királyság soviniszta politikájából eredő agrárre
form Zentán is egymás ellen próbálta uszítani a magyarokat és a 
telepeseket. Ennek káros következményeire Tomin N. »Az agrár- 
reform sírjánál« című brosúrájában már korábban rámutatott. De 
az egymás ellen uszított nemzetiségek fiataljai most ismételten 
kezet nyújtottak egymásnak, és egységesen tüntettek az imperi
alizmus embertelen mesterkedései ellen. Nagy eredmény volt ez, 
a mozgalom felvilágosító munkájának az eredménye.

Amkior a jugoszláv kormány megkötötte a Szovjetunióval 
a barátsági szerződést, a bíróságok utasítást kaptak, hogy a le
tartóztatott és e líté lt kommunisták ellen szüntessék be az eljá
rást, és bocsássák őket szabadon. Ezután került haza többek kö
zött Mayer Ottmár, Laza Nešić, Rehák László, Halász Gyula és 
Bakos Kálmán is.
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A MEGSZÁLLÁS ÉVEI

1941. április 11 -lén és 12-én szokatlanul mozgalmas volt a 
város. Csomagokkal megpakolt emberek vonultak tömegesen az 
állomás felé, ahol a túlzsúfolt vonatokra már menetjegy nélkül 
is, ki ahogy tudott, szállt, kapaszkodott fel. Zentát a tú lterhelt 
teherautók és a kocsik hosszú sora hagyta el. Rendőröket az ut
cán nem lehetett látni. A katonaság, miután felrobbantotta a 
tisza-*i hidat, elvonult, ellenállás nélkül feladva a várost.

Április 13-án bevonultak a magyar megszálló csapatok. A 
beltéren táboroztak le. A tiszt uraknak sehogy sem tetszett ez a 
passzív bevonulás. Ők harcolni, hősködnii szerettek volna, vad 
csetnikeket foglyul ejteni. Mivel rájuk senki sem lőtt, hát ők lö
völdöztek össze-vissza.

Feleségemmel a Tisza szélére húzódtunk, de a fejünk fe
le tt itt is fütyültek a golyók. A szódagyárba menekültünk be, ahol 
már többen voltak. Amikor elcsendesedtek a lövések, Molnár 
Péterékkel együtt a Tiisza-parton hazaindultunk. De ismét ropogni 
kezdtek a fegyverek, és ekkor beszaladtunk Nagy Jóskáékhoz, a 
tanítóékhoz, ahol pince is volt. A pincéből többször feljöttünk, de 
a lövöldözések egyre fokozódtak. Késő éjszakáig lőtték a vágó
híd és a szerb temető környékét. Falhoz lapulva sikerült hazajut
nunk, ahol fiunk, anyósom és a házigazdánk várt ránk kétségbe
esve.

Április 14-én a reggeli órákban Nagyabonyi, Molnár és én 
arról beszélgettünk, hogy az otthonban lévő különféle kartonokat, 
iratokat, amelyeket a megszállók esetleg felhasználhatnának 
majd ellenünk, meg kellene semmisíteni. Hamarosan azonban 
kitűnt, hogy ez lehetetlenség, elkéstünk vele, mert az épületet 
őrség vette körül.

A megszállás első napjaiban nem tulajdonítottunk különö
sebb jelentőséget annak, hogy utcáinkban, lakásaink közelében 
rendőrőrszemek oirhálnak. Ugyanis nem tételeztük fel, hogy már
is tudnak rólunk, ismernek bennünket, és minden lépésünket f i
gyelik. Pedig így volt. A régi jugoszláv rendőrség ugyanis a nagy 
szaladásban az irattárát itt fe lejtette, a kompromittáló anyag és 
a nyilvántartottak névjegyzéke automatikusan a magyar megszál
lók kezébe került. Azután a besúgókkal sem számoltunk kellő 
mértékben.
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A Keoskés-féle vendéglőben találkoztunk. Itt is figyeltek 
bennünket. A vendéglőben megjelent baloldaliak névsorával el
látott jelentések egyike ma is nálam van. Itt, a Kecskés vendég
lőben találkoztam a szegedi Mészáros Gáborral, aki később 1944- 
ben a Magyarországra bevonult Vörös Hadseregben te ljesíte tt 
motoros futárszolgálatot, közben agyhártyagyulladást kapott, és 
belehalt. Ő megígérte, hogy szerez tíz géppisztolyt és harminc 
revolvert, azzal, hogy a raktárosnak, aki majd adja, azért fizetni 
kell. Az összeg egy részét át is adtuk neki. A raktárost azonban 
nem találta már a munkahelyén, így a fegyverek leszállításából 
semmi sem lett.

Szabadkával a kapcsolat megszakadt. Amikor Bakos átjött 
Zentára, megbeszéltük, hogy ő beutazik Szabadkára, mi pedig 
majd itt Zentán, a rokonainál érdeklődünk Laza Nešić felől. Bakos 
azonban azzal jö tt vissza, hogy Laza Nešićet a megszállók kivé
gezték.

Május első napjaiban Thurzó a Kecskés-féle vendéglőben 
értesített, hogy Mayer találkozni szeretne velem. Úgy beszélték 
meg, hogy ő majd a Kard (mai: V. Ilié) utcán keresztül a Népkert- 
ből jön, én pedig elébe megyek. Találkoztunk is, de mivel enge- 
met követtek, nem beszélgethettünk. Menet közben csak annyit 
súgtam oda neki, hogy jöjjön utánam, de úgy, mintha egyáltalán 
nem ismernénk egymást, mintha teljesen idegenek lennénk. Dr. 
Gerőhöz mentünk. A rendelőben kevesen voltak. Én kerültem elő
ször sorra. Gerőnek elmondtam, hogy ki a következő páciens, és 
megkértem arra, hogy a jövőben ő tartsa fenn a kapcsolatot. Vál
lalta. így kerültünk újra összeköttetésbe a kerületi pártbizottság
gal, amelynek eredményeként 1941 májusában felújítottuk a mun
kát. A pártbizottság tagjai sejtenként gyűléseket tartottak.

A könyvtárhelyiségben talált faliújság és az olvasók kar
tonjai szintén a rendőrség tulajdonába kerültek. Ennek alapján 
a rendőrségi főtanácsos széleskörű kihallgatást rendelt el. Ezek 
az előzetes kihallgatások arra voltak jók, hogy minél több sze
mély elmondhassa a rendőrségen mindazt, amit a baloldali szer
vezőkről, a szakszervezeti funkcionáriusokról és a kommunisták
ról tudott.

Megkezdődött a mozgalmi emberek kihallgatása. Letartóz
tatták, azaz őrizetbe vették Olajos Mihályt, akinek a faliújság
ban megjelent cikke arról tanúskodott, hogy a szerzője csakis 
kommunista lehet. Letartóztatták még Nagyabonyi Vincét, Pa- 
tócs Vilmost, Gombos Bélát, Mészáros Károlyt, Farkas Nándort 
és Csuka Vilmost. A rendőrség a letartóztatottaktól nem tudta 
meg egyetlen elvtárs nevét sem. Három hét után kezdték őket 
szabadon bocsátani. Farkas Nándor néhány nappal előbb jö tt
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ki, ami annak tudható be, hogy „tisztességes, vallásos iparos" 
családból származott és érdekében többek között szót emelt az 
alsóvárosi plébános, valamint Bruckner László vaskereskedő is. 
A hatóság Farkasnak a Városházán irodai munkát adott, de a 
további adatok beszerzése után több „rovott múltú" személy- 
lyel együtt hamarosan elbocsátották. Olajost a topolyai gyűjtő
táborba vitték.

1941. június 22-én Németország metgámadta a Szovjet
uniót. Ez az esemény még ha várható is volt, a polgárokat és a 
párttagokat egyaránt meglepte. Ez alkalom volt arra, hogy a párt
tagok felvilágosító munkát végezzenek a lakosság körében azzal 
kapcsolatban, hogy mi a különbség a német nemzeti szocializ
mus és a szovjet szocializmus között. Magyarország hadbalépése 
Németország m ellett a Szovjetunió ellen megütközést, felhábo
rodást váltott ki a lakosság körében. De az egyre erősödő pro
paganda rövid időn belül elnyomta a kétkedést, a bizalmatlan
ságot, és sikerült más irányba terelni a figyelmet.

A szovjet és az angol rádió magyar nyelvű híreit a meg
bízott személyek rendszeresen hallgatták, és az események ala
kulásáról tájékoztatták a helyi bizottságot. Az egyre súlyosbodó 
helyzet ellenére azért még mindig találtunk módot a kapcsola
tok fenntartására.

Egy délután arról értesítettek, hogy a helyi bizottság ülést 
tart, hagyjam hamarabb abba a munkát. Ezen jelen volt Bakos 
Kálmán, Molnár Péter, Takács István, Ősz Szabó János és Nagy- 
abonyi Vince. Bakos elmondta, hogy a szovjet hadsereg Bulgárián 
és Románián keresztül egészen Vajdaságig ejtőernyősöket vet 
majd be ezekre a területekre, akiket felkészülten kell fogadnunk, 
polgári ruhát és rejtekhelyeket biztosítani, a nagyobb köziigaz
gatási objektumokat megmutatni, amelyeket majd el is kell fog
lalni. Érkezésük minden nap várható. Éppen ezért az ellenállást, 
a partizáncsapatok megszervezését meg kell gyorsítani.

Másnap Molnár Péter és én kosárral, kapával jártunk- 
keltünk a határban, azt a látszatot keltve, hogy mezei munká
sok vagyunk. így sétálgattunk mi vagy hét-nyolc napig. De nem 
osak mi, a többi elvtársak is. Történni azonban semmi sem 
történt.

Bakos Jakovljevió Máriát hozta el Zentára, akit m int a 
helyettesét mutatott be arra az eshetőségre, ha netalán vele 
történne valami. Megismételte korábbi jelentését, miszerint két 
héten belül megnyílik az előbb említett új front, és ismételten 
utasításokat adott, hogy az ejtőernyősök megérkezéséig harci 
egységeket alakítsunk. Erre a megbeszélésre nem hívtak még, 
mindenről a feleségemtől értesültem.
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Július elején a pártbizottság úgy határozott, hogy megala
kítja az ifjúkommunisták, a SKOJ helyi bizottságát, amelyet ed
dig dr. Gerő és Nagyabonyi Vince irányított. Titkárnak Farkas 
Nándort jelöltük, aki ezt a megbízatást el is fogadta. Rövid idő 
múlva azonban kérte a felmentését, azzal az indokkal, hogy a 
Városházáról való elbocsátása óta észrevette, hogy állandó rend
őrségi megfigyelés alatt áll. Úgy gondolta, hogy Pestre megy, 
ahol folytathatja tanulmányait, és ahol az egyetemi ifjúság kö
rében tevékenykedhet. Viszont ha itthon marad, könnyen lebuk
hat. Mérlegeltük és elfogadtuk távozásának megindoklását. El is 
utazott hamarosan.

Július 15-én kihirdették a rögtönítélő bíróságokat, 13 pont
ban megfogalmazva azokat a cselekedeteket, amelyekért halál- 
büntetés jár. Természetesen ezek között szerepelt az ellenállás
ra való szervezkedés, a gyújtogatás és a romboló tevékenység 
is. Ebben az időben Mayer és Bakos ajánlották, hogy kezdjük 
meg a búza gyújtogatását. A földeken a búza ekkor már keresz
tekben állt. Nekem a véleményem az volt, hogy előbb kellett 
volna, amikor még nem kaszálták le, mert úgy nagyobb mennyi
séget semmisíthettünk volna meg kisebb kockázattal. A tarlón 
ugyanis veszélyes az egyik kereszttől a másikig szaladgálni. 
Most már legalább várjuk meg az asztagba rakását. Ezenkívül 
lehetőségünk van arra, hogy még nagyobb mennyiséget semmi
sítsünk meg egyszerre. Az elszállítandó gabonát ugyanis a Ti- 
sza-parti malomból rakják be az uszályokba. És volna embe
rünk arra, hogy ezek belsejébe időzített bombát helyezzünk el. 
Esetleg ki lehetne siklatni a gabonát szállító vonatot. Mayer meg
ígérte, hogy a zentai akcióhoz szerez robbanóanyagot. De azért 
amellett volt, hogy ők mégis megkezdik a búza gyújtogatását.

Én akkor megpróbáltam mérlegelni a helyzetet, főleg an
nak negatív következményét, amelyre —  ma is úgy érzem — 
igazoltan gondoltaim azokban a napokban.

Ismeretes, hogy a megszálló csapatok bevonulása a bács
kai magyar földművesnek azt a régi remnéyét élesztette újjá, 
hogy a beígért földosztás által talán végre a saját parcelláján 
magának termelhet. Sokan meg is kapták a kilakoltatott telepe
sek földjeit, és azokon hangyaszorgalommal dolgoztak. Erre föl 
most mi megkezdjük a termés gyújtogatását! Ha csak egy eset
ben is megtudják, hogy ezt a kommunisták csinálták, vajon szá
míthatunk-e a parasztság további támogatására? Könnyen elle
nünk uszíthatják őket. Ezért tartottam én előnyösebbnek azt az 
akciót, amelyet akkor hajtottunk volna végre, amikor a földmű
ves már megkapta a búzájáért járó ellenértékét, de a gabona 
még itt áll tárolva, szállításra várva. Tehát a vonatot vagy a hajó
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rakományt kell megsemmisíteni. Ehhez csak a gyújtó- és a rob
banóanyag hiányzott, ami azonban sehogy sem érkezett meg.

Szabadkán Mayerék megkezdték a keresztekben álló búza 
gyújtogatását. Mi robbanóanyag híján olyan fényérzékeny leme
zeket készítettünk, amely a napfény hatására meggyulladt. Ezt 
a gyújtólapot a legfiatalabb Spiró gyerek helyezte el a városhoz 
közel eső szérűn. A búza meggyulladt, de erről a helyi újság 
úgy számolt be, hogy a tüzet a cséplőgépből kipattanó szikra 
okozta. Ez az akció sikerrel járt, mert július 25-én nagy rneny- 
nyiségű gabona vált a tűz martalékává.

Dr. Gerő Szabadkára ment robbanóanyagért, de nem ho
zott. Ellenben megtudta, hogy a kerületi bizottság biztonsági 
okokból Palicsra költözött, és hogy a letartóztatások még most 
is tartanak. A gyújtogatási akció nem volt kellőképpen előké
szítve, amelyből le kell vonni a tanulságot.

Ezután egy másik akaiót szervezett meg Gerő, amelyet 
a női sejt tagjai hajtottak végre. A megszállók elleni tiltako
zásul egy nagy V betűt rajzoltak az úttestekre és a falakra.

1941 augusztusában a tartományi pártbizottság részéről 
a következő elvtársak látogattak Zentára: újvidékről Radovan 
Óiirpanov, Szabadkáról Grósz László, Adáról Bakos Kálmán és 
Halász József, valamint Péterrévéről Samu Mihály. Az értekez
leten rajtuk kívül a zentaiak közül részt vett: dr. Gerő István, 
Ősz Szabó János, Nagyabonyi Viinoe, Székely Ilona, Nagy mély
kúti Mátyás és én. Ćirpanov beszámolójában vázolta a bel- és 
külföldi helyzetet, eseményeket. Beszélt az ellenállás gyors fel- 
lobbanásáról, a partizánosztagok megalakulásáról, ezeknek Szer
biában, valamint Bánátban végzett sikeres akcióiról. Elmondta, 
hogy megalakult a bánáti, valamint a bácskai osztag parancsnok
sága, és hogy a körzeti parancsnokságok is alakulófélben van
nak. így Zentán is meg kell alakítani a városi parancsnokságot. 
Továbbá mielőbb alakítsunk partizán- és diverzáns egységeket. 
Az ezzel kapcsolatos előkészületeket azonnal meg kell kezdeni. 
Erre a célra szerezzünk be minél több élelmet, gyógyszert, szer
vezzünk be orvosokat, gyógyszerészeket, mozgósítsuk a föld
munkásokat stb. Ő is azt mondotta, hogy a Szovjetunió új fron
to t nyit Bulgárián, Románián és a mi területeinken keresztül. A 
beszámolók után felmértük erőinket. Kitűnt, hogy 65 párttag, 
köztük 12 női párttag és kétszer ennyi szimpatizőrünk van.

Ezután Ćirpanov említést te tt a vajdasági szabotázs-ak
ciókról és az azok végrehajtásakor elkövetett hibákról. Példa
ként hozta fel a szabadkai gyújtogatást, amelyet szerinte elha
markodtak, és ennek következtében történtek a lebukások. Be
szélt még a szerbiai nehéz és szívós harcokról, amelyekhez
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talán majd mi is rövidesen csatlakozunk. Dr. Gerő kérte, hogy 
küldjenek robbanóanyagot Zentára, mire ő azt válaszolta, hogy 
nekik sincs elegendő. Valahogy találjuk fel magunkat. Kértük, 
hogy küldjenek legalább annyit, amennyi egy hajó felrobbantásá
hoz kell. Óirpanov ezt megígérte, de sajnos, ez csak ígéret 
maradt.

A rendőri ellenőrzés nagy mértékben gátolta mozgási le
hetőségünket. Megfigyelésünkre ketten is ki voltak rendelve, 
akik közül az egyik a házunkkal átél lenben, a másik pedig 250 
méterre a Melegkút felőli sarkon ácsorgóit, ahonnan mind a 
négy utcába jó betekintés nyílt. A feleségem említette, hogy 
dr. Gerőhöz is egyre kockázatosabb eljárni, mivel o tt is ül a 
váróteremben egy spicli, egy nő, akit a túloldalon lakó dr. Stöckli 
rendelőjének az ablakából vett észre. Elhatároztam, hogy utána
járok. Elmentem az orvoshoz azzal, hogy nem jól érzem maga
mat, vizsgáljon meg. A röntgenfelvétel a tüdőmön gócokat mu
ta to tt ki, tíz biokaloium injekciót rendelt, amelyből egyet be 
is adott. Láttam, hogy a rendelőjéből jó kilátás nyílik dr. Gerő 
házának a bejáratára és összes ablakaira. Az íróasztal mellől is, 
az állótükörből látni lehet, hogy napközben ki megy be Gerő há
zába, és ki jön ki onnan.

Dr. Stöoklii másnap már a családi körülményeim iránt ér
deklődött: hogy van a feleségem, a gyerek?

—  A gyerek jól van, csak a feleségem fogai nagyon rosz- 
szak, és mivel nincs betegsegélyzőnk, így a kezeltetés költsé
ges —  mondtam.

—  Hát igen! —  sóhajtott ő. —  Dr. Gerő kezeli a feleségét?
—  Igen.
—  Persze, láttam már többször, régóta. De ez már, ne 

haragudjon, több mint fogkezelés —  mondotta némi iróniával.
—  Nekem már az se igen számít, mivel válófélben va

gyunk, én súlyos beteg vagyok, ő pedig intézze a sorsát, ahogy 
tudja, ahogy neki a legmegfelelőbb.

Tehát ez a hír terjedt el rólunk, ami később hasznunkra 
vált, és ezt így tudták a nyomozók is.

Dr. Gerő a megfigyelések miatt nem tudott eljutni a párt- 
bizottsági ülésekre, azért a kapcsolatot a feleségem tartotta 
fenn vele. Nekem még voltak némi lehetőségeim a találkozások
ra, különösen Molnár Péterrel, akivel reggelenként munkába me
net rendszerint találkoztam, és így mindenről tájékoztattuk 
egymást.

Dr. Gerő közben a katonai parancsnokság és az ellenál
lási csoportok, partizánegységek megalakításán fáradozott.
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Amikor Bakos és Grósz Zentán járt, elmondta, hogy Ma- 
yert letartóztatták, Radivoj Ćirpanov pedig illegalitásba vonult. 
Javasolták, hogy a párttagok tovább tevékenykedjenek, de éjsza
kára ne maradjanak otthon. Ha valakit letartóztatnak, arról azon
nal értesíteni kell a többieket. Továbbá minél előbb fegyvereket 
kell szerezni.

Feleségemnek ajánlottam, hogy amíg nem késő, menekül
jön. Mivel engemet figyeltek, így a kapcsolatot az elvtársakkal 
helyettem is ő tartotta fenn, és több mint valószínű, hogy az ő 
neve is nyilvántartásba került. Azt válaszolta, hogy nem hagyja 
cserben az elvtársait. Akkor indítványoztam, hogy menjen el dr. 
Gerőhöz, kérje meg, hogy próbáljon szerezni valamennyi pénzt 
arra az eshetőségre, ha valakinek hirtelen menekülnie kell. Ilona 
az erre a óéira kapott pénzt az egyik este Spírónál át is vette.

1941. szeptember 21-én feleségemnek a fivére üzent Sza
badkáról, hogy Ilonka gyorsan tűnjön el, mert a letartóztatása 
esedékes. Azt az elvtársnőt, akivel a vörös segély gyűjtése e- 
rén együttműködött, akivel a kapcsolatot fenntartotta, már le
fogták.

Még aznap megbeszéltük az elvtársakkal, hogy ha vala
melyikünket letartóztatják, senki se fog megemlíteni egy nevet 
se, mindent letagad. A feleségemmel is abban állapodtunk meg, 
hogy én nem tudok semmit az ő munkájáról és útjairól, mivel 
rosszul élünk, válni akarunk.

A rádióból értesültünk arról, hogy Bánátban is folynak 
a letartóztatások. Ezért a feleségem északra ment. Úgy beszél
tük meg, hogy ha nem tartóztatják le, és visszajöhet, akkor majd 
csatlakozik a bánáti partizánokhoz. Dr. Gerő is Pestre ment, 
de mivel itthon nem keresték, és sok munkája meg egyéb elin
tézetlen dolga maradt itthon, visszajött. Nagy izgalomban múlt 
el hét-nyolc nap. A feleségem is hazaérkezett Szabadkán keresz
tül, ahol találkozott fivérével, Székely Sándorral, aki nagyon 
helytelennek minősítette Ilonka hazajövetelét. Tőle tudtuk meg, 
hogy Óirpanovot Újvidéken tűzharcban megsebesítették, elfog
ták, de kihallgatni nem tudták, mert a kórházban belehalt a sebei
be. Meg arról is értesültünk, hogy Bakost néhány nappal ezelőtt 
letartóztatták. A feleségem visszajövetelét én is helytelenítet
tem, de a fiunk annál jobban örü lt neki.

Amikor megmondtam, hogy Molnáréknál két személy, Ba- 
lázsevity Viktória és Sim okovi eh Rókus tartózkodik, akik szö
késben vannak, elment hozzájuk. Megbeszéltük, hogy a helyzet 
súlyossága miatt Molnáréknál nem maradhatnak. V iktória búj- 
dosás közben bőrfertőzést kapott, és orvosi segítségre vo lt szük
sége. Dr. Vígh Kálmánhoz mentünk el, Molnáráé is velünk jtöt.
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Az orvos Viktóriát soron kívül fogadta. A gyógyszertárba én men
tem el.

Este Nagyabonyiékhoz vezettük el őket.
Megkértem a feleségemet, küldjön valakit át Adára, hogy 

megtudjuk, hogyan alakult ott a helyzet. Ősz Szabó János át is 
ment, és még aznap vissza is jö tt azzal a hírrel, hogy a nők 
még szabadon vannak, de Bakost már két hete letartóztatták. 
Adó- vagy valami más ügyben idézést küldtek neki a kézbesítő
vel. Ő bement a községházára, és ott lefogták.

Ilona elment dr. Gerőhöz és ajánlotta neki, hogy menekül
jön. Dr. Gerő belátta, hogy tétovázásra nincs idő, ezért már 
másnap indulni akart. Este amikor Simokovichékat Jágerékhez 
helyeztük át, Nagyabonyinak is ajánlottuk, hogy tűnjön el minél 
előbb, minden perc drága. Azt mondta, hogy reggel feleségével 
kimennek a tanyára. Azzal a megnyugtató tudattal köszöntünk 
el tőle, hogy reggelre már nem lesznek Zentán. Majd jegyet vál
tottunk a moziba, hogy legyen alibink. Akkor voltunk utoljára 
feleségemmel együtt moziban.

A következő nap azzal kezdődött, hogy kölcsön kértem 200 
pengőt. Felét a feleségemnek, a másik fe lét pedig húgomnak ad
tam. Ekkor érkezett hozzánk Molnárné Kalmár Mária, és izgatot
tan közölte, hogy hajnalban a kapu tetején rendőrök hatoltak be 
hozzájuk, Pétert megvasalták és elvitték. Ezután elsietett, majd 
a délutáni órákban ismét visszajött és érdeklődött, hogy van-e 
pénzünk. Elmondta, hogy Grósz László érkezett az előbb hoz
zájuk, és arra kérte őket, hogy pótolják a pénzét a további me
neküléshez. Úgy gondolja, hogy ketten vannak, a másik az utcán 
várakozik. így a húgomnak adott összeget átadtuk Molnárnénak. 
A feleségem pedig gyorsan elszaladt Jágerékhez és elmondta 
nekik, hogy mi történt. Rókus kijelentette, hogy nem maradhat
nak tovább, azonnal indulnak. Ilona pénzt és néhány ruhadarabot 
adott nekik az útra. Jágerné Ősz Szabó Erzsébet kikísérte őket 
az állomásra, jegyet váltott nekik, és Rókusék 14 órakor felszáll
tak az újvidéki vonatra. Közben megdöbbentő jelenetnek voltak 
a szemtanúi: megvasalva, a csendőrök kíséretében mellettük 
haladt el Molnár Péter, Ősz Szabó János és Nagyabonyi Vince. 
A szomszédos fülkébe tuszkolták be őket. Ekkor látták egymást 
utoljára. Ahogy azt Nagyabonyiné később elmesélte, őket haj
nalban, csomagolás közben lepték meg a csendőrök.

Amint Jágerné beszámolt a vasútállomáson történtekről, 
feleségem azt azonnal jelentette dr. Gerőnek. Ő azonban mégis 
másnapra halasztotta el utazását.

Ilona nem egyedül jö tt haza. Vele volt Langhof József ifjú 
sági vezető és a házigazdánk két adai rokona. Kérte Langhofot, 
hogy szökjön el ő is, amit meg is ígért.
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A feleségem is felkészült az útra, Floszberger János Csen- 
ger utcai és Bilicki Sándor címét adtam oda neki. Mindketten 
elvtársak és szaktársak is voltak. (B ilickit később a nyilasok 
lőtték le. Floszberger pedig Pest bombázásakor kapott sebeibe 
halt bele.) Búcsúzáskor még egyszer elismételte, hogy ha enge- 
met elfognának, ne tudjak semmit se az ő tevékenységéről, és 
ő is mindig azt fogja mondani, hogy rosszul éltünk, nemigen 
beszéltünk egymással, már régóta válnti készülünk, mivel bete
ges és részeges is vagyok.

Ezután mintha ő csak a vendégeket kísérné el, nevetve 
lépett ki a kapun, és Vida Katié és még egy barátnője kíséreté
ben elindult az állomásra. Vele utazott, de külön fülkében Isa 
Abžić is, aki szintén tudni akarta, hogy hogyan ju t el Pestre. 
Isa azzal az ürüggyel utazott, hogy a pomázi rokonait megy meg
látogatni.

Reggel négy-öt óra tájban a háziasszonyunk megzörgette 
az ablakunkat azzal, hogy megy kaput nyitni, mert it t  vannak 
a csendőrök. Közben azok az ablakunkra puskát szegezve már 
dörömböltek is: „A jtó t nyitni, lámpát gyújtani!”  Két civilruhás 
lépett be, kezükben revolverrel: „Lövei Ilonát keressük, lépjen 
e lő !”

—  Nincs még idehaza —  mondtam, mire az egyik a hú
gomhoz fordult: „Ne mozduljon, le van tartóztatva!”

De miután Dóró néni, a háziasszony megmagyarázta neki, 
hogy ő a húgom, nem pediig a feleségem, békén hagyták. A házat 
viszont felforgatták. Mulasztást követtünk el, amikor a felesé
gem fényképét a falról nem tüntettük el. A kisfiam elé tartották, 
aki az ágyból figyelte mindezt.

—  Ki ez? —  kérdezték tőle, de helyette Dóró néni vá
laszolt:

—  Ez az Ilonka.
—  Tehát ő az az aranyos madárka! —  jegyezték meg, 

majd eltették a képet, és engem kaptak közre:
—  Na, maga meg majd megmondja, hogy hol van, hová 

ment!? — és már tuszkoltak is kifelé. Még azt se engedték meg, 
hogy a fiamat megcsókoljam. A kiskapuban vasba vertek.

A határvadász laktanyába kísértek be. A nagyobb hatás, 
reklám kedvéért gyalog. Sokan mentek akkor munkába vagy 
piacra, tehát sokan láttak. Dr. Gerő már a falnál állt. Mellé állí
tottak azzal a megjegyzéssel, hogy: „Nem kell külön bemutatni 
a doktor urat, ismerik már egymást mint sógorok is !”

Később egy kis szobába vittek, és egy rendőr őrizete 
m ellett asztalhoz ültettek. Függőágy is volt benn, armin egy nyo
mozó aludt. Délben a húgom ebédet hozott, de nem engedték
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beadni, azzal a megjegyzéssel, hogy itt nem szokás étkezni! 
Később egy csendőr jö tt be őrizetünkre, aki a nagy csendben el- 
ál mosódhatott, mert rövidesen horkolni kezdett. Hirtelen az ju
to tt eszembe, hogy le kellene ütni, elvenni tőle a puskát és a 
közelben lévő Tisza irányában megpróbálni elmenekülni. Mind
ezt halk szavakkal, mozdulatokkal dr. Gerő tudomására hoztam, 
meg is értette, de a fejét rázta. A félig nyitott ajtóra mutatott, 
ahonnan figyelhettek bennünket, ahonnan a legkisebb zajra is 
rögtön bejöhettek. Mivel egyedül nem tudtam elszánni magamat 
a szökésre, így én is maradtam. A csendőr mind hangosabban 
horkolt. Végül is mii figyelmeztettük, hogy még a szomszéd szo
bában majd észreveszik, hogy alszik.

—  Már két hete, hogy nem aludtam ki magamat, és en
nek maguk az okai —  mondotta, de többet nem szólhatott, mert 
a civikukások járkálni kezdtek ki s be. Esteledett, amikor az 
egyik azt mondta: „M ost pedig elmegyünk egy jobb helyre. 
Előre!"

A kapu előtt autó állt. A túloldalon nők hajoltak ki az ab
lakokon. Ezeknek szólt az a kis udvariassággal tetézett gesz
tus, amellyel Pap alhadnagy kinyitotta az autó ajtaját, és be
felé invitá lt bennünket. A sarkon a húgomat pillantottam meg.

—  Na, most elmegyünk egy vendéglőbe, ahol majd jól el
szórakozunk —  mondotta az alhadnagy, majd beült egy másik 
autóba, amelyikkel kísért bennünket. A Tunel féle vendéglőbe v it
tek, amely már készen á llt a »fogadásra«. A fal mellett vékonyan 
szalma vo lt elterítve. Ide állítottak bennünket egy csendőr felü
gyelete mellett. Beszélgetni tilos volt azzal, hogy majd kérdeznek 
bennünket, és akkor bőven kibeszélgethetjük magunkat. Hama
rosan kezdetét is vette a beígért »szórakozás«. A feleségemet 
követelték.

—  Nem tudom, hogy hol lehet, mert még az este össze
vesztünk, és elment, nem mondta, hogy hová, és én se kérdez
tem tőle. Nagyon rosszul éltünk, már többször is elhagyott. A 
húgom vezeti a háztartást- mondottam.

—  Kapsz öt percet. Ez idő alatt meggondolhatod, hogy be
szélsz-e vagy nem! —  ordították, és máris záporoztak az ütések.

Majd egy sváb »specialista« a padra fektetett, a lábamat 
odaszíjazták, ő a mellemre ült, és a talpamat verte. Mivel menni 
nem bírtam, visszavonszoltak a nagyterembe azzal, hogy ha meg
gondolom magamat, akkor egy óra múlva jelentkezzem. Mire kín
keservesen mégis csak felálltam, mert o tt állni kellett, hozták dr. 
Gerőt. Közben gumibottal verték a hátát és a fejét. Ő nem hogy 
állni, de még ülni se bírt.
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Ez pénteki napon történt. Hamarosan a többi letartózta
totta t is hozták. Szombat reggelre megtelt a terem. Vasárnap 
reggel az inkvizítorok »nagymisét« tartottak, ami abból á llt, hogy 
össze-vissza vertek bennünket, mondván, hogy ez csak a gyónást 
megelőző afféle kis lelki gyakorlat. Egyikük ismételten figyelmez
te te tt bennünket, hogy beszélgetni tilos, de ha kedvünk van éne
kelni, akkor a Szomorú vasárnapot eldalolhatjuk.

Adáról áthozták Molnár Pétert, Ősz Szabó Jánost és 
Nagyabonyi Vincét, a topolyai táborból pedig Olajos Mihályt.

Október 8-án a terembe vezették feleségemet, és meg
mutatták a helyét a többi nő között.

Egy reggel az egyik rendőr észrevette, hogy Olajos kezéről 
csepeg a vér. Nagy lármát osapott, szidta Olajost, majd kivitték, 
és elkötötték az erét. Egy este pedig a nők között kezdődött a 
mozgolódás. Molnárné lett rosszul. Jött egy autó, és e lvitték a 
kórházba, ahol szerencsére dr. Radojka Mrkšić volt az ügyeletes, 
aki gondos, lelkiismeretes segítségben részesítette. Amikor egye
dül maradtak a doktornő Molnárnétól megkérdezte, hogy hányán 
és kik vannak bent, és hogy milyen módszerekkel kényszerítik 
őket vallomásra.

Azon a kíméletlen kihallgatáson, amelyen már jegyzőköny
vet is vezettek, anyám nevéhez érve kérdésükre elmondtam, hogy 
azért viselem az ő nevét, mert törvénytelen gyerek vagyok.

—  Ja vagy úgy? Tehát már így kezdted? —  jegyezték 
meg gúnyosan, majd hozzátették: —  De azt talán osak tudod, 
hogy ki volt az apád?

—  Gaszter Mihály folyamhajózási kapitány —  válaszoltam.
— Te viccelődsz vagy hazudsz?! —  bőszült fel a sváb. — 

És te, piszkos disznó, kommunistává aljasodtál?! Melyik sejtben 
voltál vezető? Gyerünk, ki vele!

— Egyikben sem —  válaszoltam.
—  Na, nem vagy te olyan ártatlan! Ismered Patócs Vilmost 

és Jágernét?
—  Igen, de ha volt valamilyen sejtjük, és hogy ki vo lt o tt 

a vezető, azt ők tudják —  mondtam, mire a sváb nekem esett.
Kint ültem a pádon, Süli őrmester vigyázott rám, akinek 

megjegyeztem, hogy itt azután az emberek értik a mesterségüket.
—  Hát, öcsém, kár, hogy így összeveretitek magatokat, 

hiszen a nyomozók mindent tudnak rólatok. Mindent! —  mondta, 
miközben a számhoz nyomta a vizes bádogbögrét.

Nyílt az ajtó, Jágernét hozták be, de máris vitték kihallga
tásra. Őt nem tartották bent, hazaengedték. Megkönnyebbültem. 
Arra gondoltam, hogy a konspirációval kapcsolatos megbeszélé
seink hasznosak voltak. Ezek szerint Jágemé —  amit később iga

57



zolt is — azt mondta a kihallgatáson, hogy történt kísérlet a 
beszervezésre, de mivel a férje meggyőződése® nyilaspárti, nem 
kerülhetett vele ellentétbe. Feleségem is úgy nyilatkozott, hogy 
elhárította rólam a sejtvezetés vádjait, hogy az egészben csak 
annyi szerepem volt, miszerint egyszer üzenetet küldött velem 
Jágerékhez, hogy aznap nem tud elmenni hozzájuk.

Másnap, amikor Süli a vécére kísért, ismét azzal á llt elő, 
hogy minek kínoztatjuk magunkat, kapnánk két-három hónapot, 
és véget vetnének ennek a hajszának, aminek az a célja .hogy 
bennünket meg a lakosságot iis megszabadítsák a zsidó ámítástól.

Nekem megengedték, elhagyhattam a helyemet és az aj
tónál az őrök köpőcsészéjébe beleköphettem, vagy hányhattam 
a felgyülem lett vért, majd az edényt kivihettem az udvarra ki
tisztítani. Ez lehetővé tette számomra, hogy az udvarról benéz
hessek az irodákba, ahol az inkvizítorok dolgoztak.

Vérzés ellen naponta háromszor kaptam gyógyszert. Egy 
alkalommal a déli órákban, amikor Ónodi rendőrtiszttel mentem 
a gyógyszerért —  ő a többinél jóval engedékenyebb volt — , meg
engedte, hogy a verandán egy kicsit megpihenjek. Ekkor az egyik 
elvtársunknak éppen az ebédjét hozták, amelyet Süli őrmester 
vett át és vizsgált meg. Csak a szalvétát hajtotta fel, belenézett, 
és már vinni is akarta. De ezt az irodából észrevették, Sülit leor
dították, az ételt össze vissza túrták, bemutatva neki, hogy ho
gyan is kell egy csomagot átnézni. A sváb azzal fenyegette meg, 
hogy ha továbbra is így csinálja, akkor ő is közénk kerül. Amikor 
észrevették, hogy Ónodi engemet milyen lassan vezet, kisér, őt 
is megtisztelték néhány »kedves« szóval. Az ajtónál álló őr meg
kérdezte ónóditól, hogy volt-e már az irodán, mert a menyasszo
nyától levelet kapott. így tudtam meg, hogy vőlegény.

Egy hosszú kihallgatás után, amely belenyúlt a késő éjsza
kába, dr. Gerő lerogyott mellém a szalmára. Mélyet sóhajtva azt 
mondta, hogy nagy baj van. Igyekeztem minél közelebb húzódni 
hozzá. Egy kicsit várt, majd megsúgta, hogy a kihallgatáson a 
fegyveres katonai, azaz a partizánegységek és a szabotázsakci
ók szervezése felöl kérdezték. Tehát már erről is tudnak. Kérdez
te, hogy mit gondolok, hogyan léphetne kapcsolatba a családjá
val, mert ezekért a vádakért a rögtönítélő bíróság halálra ítélheti.

Az erős felügyelet miatt a következő éjszaka nem bírtunk 
egymással beszélni. Dr. Gerő közben kérte hóhérait, hogy felesé
gével beszélhessen. Ezt azzal utasították el, hogy majd a szem
besítéskor beszélgethetnek, mert a felesége is még könnyen be
kerülhet ide.

Az egyik délután a véoé melletti kis szobába kísértek, ahol 
Ónodi az asztalon lévő papírra mutatva felszólított, hogy írjam
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le azoknak a nevét, akik Zentán a Kommunista Pártot szervezték, 
továbbá hogy nekem ebben miilyen szerepem volt. Mivel én se
hogy se akartam hozzáfogni, megkérdezte, hogy miért nem írok.

—  Nem tudok, és nincs is m it írnom —  válaszoltam, majd 
hozzátettem, hogy egyébként is nagyon keveset írtam életemben, 
rosszul és nehezen írok, mert mindössze csak három elem it vé
geztem.

Mivel aránylag emberséges hangon beszélt velem, meg
említettem neki, hogy dr. Gerő szeretne vele beszélni, valószínű
leg búcsúüzenetet szeretne eljuttatni a családjának, amit esetleg 
az apósának a Városháza alatti Harstein-féle ékszerüzletben át
adhatna. Óvatosan hozzátettem, hogy talán ott valami szép aján
dékfélét is vásárolhatna.

Elgondolkodott. Miközben bekísért, azt mondta, hogy az 
esti váltás előtt dr. Gerő kéredzkedjen ki a véoére. Ez meg is 
történt. Ónodi vezette ki, és másnapra meg is beszélték az üze
net megírását. Másnap dr. Gerő ugyanezzel az ürüggyel Ónodi 
kíséretében kiment, papírt, ceruzát kapott, és megírta a levelet. 
Nemcsak a levél ment el, de még válasz is jö tt. Valószínű, hogy 
szolgálatait jól megfizethették, mert ettől fogva még elnézőbb 
volt velünk szemben. Szolgálata idején például nem vette észre, 
ha beszélgettünk, vagy ha szabálytalanul ültünk vagy álltunk. Ez 
pedig nekünk akkor nagyon sokat jelentett. Elsősorban azért, 
mert miheztartás végett tájékoztathattuk egymást a történtekről.

Hosszú napokon és még hosszabb éjszakákon át ütöttek, 
vertek, kínoztak bennünket. Takács Istvánt például annyira össze
verték, hogy a szabadkai börtönben hamarosan belehalt a sérü
léseibe. De a nőket se kímélték. A reszelt tormát többek között 
Rekecki Erzsébetnek is a szájára kötötték azzal, hogy ez csak 
egy kis erőpróba.

A katonai ügyész igyekezett a vádlottakat meggyőzni arról, 
hogy beismerő valomásukkal sokat segíthetnek magukon, amire 
nagy szükségük is van, mert bűneik igen súlyosak.

Gerőnek a válaszlevélben megírták, hogy mindent meg
tesznek érte, a legjobb védőügyvédet fogadják meg. Ez egy kis 
reménnyel tö ltö tte  el.

Hosszú, borzalmas napok után, november 7-én szuronyos 
csendőrök léptek a terembe, és névsorolvasás után a szólított 
tíz eh/társat megvasalva elvitték.

Már éjfél lehetett amikor visszahozták őket. Kérdőleg néz
tünk rájuk.

—  Halál . . .  halál . . .  halál . . .  —  mondták.
1941. november 11-én Zenta szabadságszerető népe tragi

kus napra Virradt.
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A Tuneíban a hóhérok ordítoztak: »A tíz személyt előve
zetni, megvasalni a kutyákat, aki ellenkezik, azt lelőni«!

Borzadály tö ltö tt el bennünket. Olyan borzadály, amit sza
vakkal kimondani, betűvel leírni nem is lehet. Osak érezni.

Autóra rakták őket. Távolodó zúgásával ólomszerű csend 
terpeszkedett ránk, melyet egy-egy halk sóhajba fúló átok remeg- 
te te tt meg. Pribékjeinket, hóhérainkat átkoztuk.

A Városházán ismét ítéletet hirdettek. Ezúttal a megerő
sítettet. Hat elvtársat: dr. Gerőt, Molnárt, Müllert, Spirót, és a 
két Lőwi-frvért halálra ítélték, négynek pedig a halálos ítéletét 
börtönbüntetésre változtatták. Nagyabonyit és Löveiné Székely 
Ilonát 15 —  15 évi, Nagymélykúti Mátyást 12, Ősz Szabó Jánost 
pedig 10 évi fegyházra ítélték.

A halálos ítéleteket délután a zentai kaszárnya udvarában 
végrehajtották. A négy megkegyelmezettet pedig még az éjjel 
Pestre szállították.

Feleségemnek megengedték, hogy a gyerekünk sorsáról né
hány szót váltsunk, és hogy elbúcsúzzunk egymástól.
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