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Népfelkelésünk, szocialista forradalmunk kezdetének harmin
cadik évfordulóját ünnepeljük. Harminc év alatt — ez egy ember
öltő — új nemzedék nőtt fel; azok viszont akik győzelemre vitték a 
forradalmat — ha élnek — ma őszhajú nagyapók, nagyanyák —, és 
csak a szemük csillog ma is olyan fiatalos, forradalmi hévvel, mint 
kiadványunk szerzőjéé, Székely Ilonáé.

Forradalmunk évfordulója alkalmából a Zentai Füzetek Szer
kesztősége Székely Ilona visszaemlékezését adja az érdeklődő kezébe. 
Három évtized távlatából emlékezni nem könnyű. Még nehezebb 
fájdalmas, szomorú emlékeket felújítani, amelyeket legszívesebben 
borít homályba, kapcsol ki az emékezetből a feledés. A szerzőnek az 
emlékezés sajátos erőfeszítésébe került, nem egyszer az egykori, tra
gikus helyzet teljes érzelmi átélését kellett megismételnie. A zentai 
kommunisták vesztesége az ossz áldozatok szempontjából talán nem 
volt jelentős. Mégis, ha a fegyvertárs hullik ki mellőlünk a sor
ból, emberileg legmélyebben éljük át a veszteséget. így érez Székely 
Ilona is. Emlékezése egyéni hangú, itt — ott átütnek sorain a kora
beli pártcélok, jelszavak. De ki tudná levetkőzni azt, amiért élt, 
amiért az életét kockáztatta?

Az egyéni nézőpontokon túl a szerző objektív szerepvállalása 
a sorsdöntő időkben rendkívül értékessé, forr ás jellegűvé teszi hely- 
történeti és mozgalmi szempontból e visszaemlékezést. A zentai nép
felszabadító mozgalom résztvevői emberi dimenziókat kapnak, s 
így jelentősen kiegészül az a kép, amelyet a helyi népfelszabadító 
mozgalomról a megjelent történelmi tanulmányok, valamint a moz



galomról fennmaradt hiányos, a mozgalommal ellentétes nézőpontú 
hatalmi gépezet iratanyaga alapján alkotható.

Székely Ilona emlékezése még egy szempontból egyedülálló. 
Abból a Helyi Bizottságból, amely 1941-ben a Jugoszláv Kommunis
ta Párt Központi Vezetőségének július 12-i kiáltványa alapján a forra
dalmi szervezkedést megindította, irányította és összefogta — egye
dül Székely Ilona maradt életben.

Amikor a szerző a kéziratot átadta, csak ennyit mondott: 
„Emlékül elvtársaimnak, akiknek sorát nem oszthattam 
Zenta, 1971. november 11-én

Dobos János
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A tél 1940-ben korán beköszöntött.
Hideg tél volt, fehér hótakaró borította az utcákat, a fákat és 

a koraesti homályban lapuló kis házak tetejét. Az akkori Árpád ut
cában Kovácsévicsék kis, háromablakos végházában volt a zentai 
munkások és munkásnők otthona, a Szakszervezeti Otthon, a mi 
otthonunk. Az év elején béreltük ki a Kovácsevics-ház helyiségeit, 
korábban a Malom utcában volt az otthonunk, de a szervezett mun
kásság itt is gyorsan feltalálta magát, ideszoktak a fiatalok, jöttek 
olvasni a kérges tenyerű földmunkások, itt találkoztak a szakmák 
dolgozói, művelődtek és szórakoztak — legalább is így tűnt ez annak, 
aki csak felületes szemlélője volt a dolgoknak. Valójában sokkal 
több volt ez a pár helyiség számukra: az osztályharcos proletárok 
gyülekezőhelye, a munkásöntudat iskolája, hideg lakásaink helyett 
meleg tűzfészke. Életem, fiatalságom legszebb emlékeit itt gyűjtöt
tem össze.

Szilveszter estéjére készültünk.
Nem először szerveztünk ünnepi programot, ez nálunk hagyo

mány volt Thurzó Lajos segítségével a szakcsoportok vezetősége 
meg a fiatalok haladó írók műveiből válogatták gondosan. Az egy- 
felvonásos színmüveket, szavalatokat, dal — és zeneszámokat már 
hetekkel előbb szorgalmasan tanulták és próbázták. A  műsornak 
színvonalasnak, oktató jellegűnek és baloldala szelleműnek kellett 
lennie, még akkor is, ha a napi 10 —  11 órai nehéz munka után 
fáradtan és kimerültén fogtunk a próbához. Nem engedhettük meg, 
hogy a polgári egyletek műkedvelői—  pedig azoknak nagyobb lehe
tőségük és több idejük volt — túltegyenek rajtunk, hogy lekicsiny
lésük és kárörömük céltáblái legyünk. Attól soha sem kellett tarta
nunk, hogy nem lesz közönségünk, mert ha mi rendeztünk a „Szin- 
dikátban” — röviden csak így mondtuk a Szakszervezeti Otthont —
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műsoros előadást, a dolgozók mindig szívesen jöttek, és mindig telt 
házunk volt, még akkor is, amikor a városi színházteremben léptünk 
fel egy évvel korábban.

Erre a szilveszteri előadásra is alaposan felkészültünk. Délu
tán a fiatalokkal a termet és a színpadot díszítettük. Már este hét 
óra lehetett, mire a díszítéssel és a világítással elkészültünk, ekkor 
hazaindultunk átöltözni. Az utcán siető emberek igyekeztek — ki a 
szabótól vitte a ruháját, ki a fodrászhoz igyekezett — az ünnepi 
hangulat hatalmába kerítette a város lakóit.

Hazaértem és átöltöztem. Férjemmel, Lövei Mihállyal éppen 
indulni készültünk, amikor ránk kopogtattak. Az Otthonból jött az 
egyik ügyeletes ifjú, és izgatott hangon számolt be a történtekről: a 
rendőrség váratlanul betoppant az Otthonba, a bejárathoz őrt állí
tott, és az senkit sem akar beengedni. Férjemmel mégis a helyszínre 
siettünk, mert a hír hihetetlennek tűnt. De valóság volt. A bejárat
nál rendőr állt, és nem engedett be bennünket. Közben mások is 
jöttek, magyarázatot követeltünk. Kérdéseinkre a rendőr nem adott 
választ. Elkeseredve széledtünk szét, és tértünk haza otthonainkba. 
Arra gondoltunk, hogy a helyi rendőrkapitányság önkényees akci
ója az Otthon letiltása, hogy — mint ahogy ez már korábban is elő
fordult —  borsot törjenek az orrunk alá. Másnap megtudtuk, hogy 
nem erről van szó. A rendszer azonnali hatállyal betiltotta az Egye
sült Szakszervezetek működését.

Január első napjaiban ülést tartott a Helyi Bizottság.
Nagyabonyi Vince elvtárs, a párttitkáru^k röviden vázolta a 

helyzetet, majd megvitattuk a teendőket. Megállapítottuk, hogy ez 
az esemény kétségtelenül a fasiszta befolyás erősödését jelenti, to
vábbá, hogy váratlanul, felkészületlenül ért bennünket. Várható, 
hogy a kormány még további engedményeket is tesz majd a reakció
nak, és ennek kapcsán éberebbeknek kell lennünk, fel kell készül
nünk arra, hogy a szervezőmunka jóval nehezebb lesz, a tömegekkel 
való kapcsolatunk pedig gyengülni fog. Fel kell készülnünk a leg
rosszabbra, a hatósági-rendőrségi terror fokozódására, az üldöztetés
re. Míg a szabadkai Körzeti Bizottságtól további utasításokat vár
tunk, addig a pártsejtekben is megtárgyaltuk a történteket. A párt
tagoknak tudomására hoztuk, hogy a Szakszervezet betiltása foko
zott óvatosságot és szervezőmunkát követel. A szimpatizánsokkal fenn 
kell tartani a kapcsolatot, fokozni kell a politikai munkát az ifjú
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sággal, a megbízható, becsületes dolgozókkal és földművesekkel. Jel
szóként mondtuk ki, hogy minél inkább fokozódik a terror, annál 
szívósabb, nagyobb lesz a mi ellenállásunk.

Mindent összevetve, azért mégis lehangoltság és elkeseredés 
lett úrrá rajtunk. A tömegek egy része meghökkenve visszahúzódott, 
és a várakozás álláspontjára helyezkedett. Most éreztük csak való
jában, hogy mit jelentett nekünk, kommunistáknak a Szakszervez 
a Munkásotthon. Ha bementünk az Otthonba, ott mindig megtalál
tuk a közvetlen kapcsolatot, a legrövidebb utat a tömegekhez; oct 
melegség és szeretet fogott össze bennünket, kölcsönös áldozatkész
ség, a boldogabb holnapba vetett hit. Ott szerveztük a bérmozgal
makat, a sztrájkokat, oda hívtuk el a fiatal munkásokat, az értelmi
ségieket, ott szerveztük meg a nőmunkásokat, oda jöttek az idős, 
munkában meggömyedt, a tőke elleni haroban sok sorscsapást kiállt 
proletárok. Valóságos góca, központja volt az Otthon <a zentai bal
oldali, osztályharcos munkásságnak. Nekünk, párttagoknak lehetővé 
tette, hogy észrevétlenül magunk köré tömörítsük a legöntudatosabb 
szakszervezeti 'aktivistákat, hogy figyelemmel kísérjük az ifjúmun
kások, népi értelmiségiek fejlődését, hogy feladatokkal bízzuk meg 
őket, hogy végzett munkájukon át felmérjük: elérkezett-e már annak 
az ideje, hogy a Pártba vagy az Ifjúkommunista Szervezetbe be
kapcsolódjanak? Emeellett a Helyi vagy a Körzeti Bizottság utasí
tásait itt hajtottuk végre, mi, kommunisták is itt találkoztunk igen 
gyakran, itt adtunk át jelentéseket, és kaptunk utasításokat, szinte 
észrevétlenül érintkeztünk a sejtek tagjaival. Illegális munkánk vég
rehajtása így sokkal könnyebb volt, kevesebb időveszteséggel járt, 
kevesebb fáradsággal többet tudtunk elvégezni. Ezentúl a Szakszer
vezet egy nagy iskola is volt, eszmei-politikai munkánk iskolája, az 
új ember nevelésének iskolája. Az Otthonban önzö ambíciójú embe
rek nem maradtak meg sokáig, csak azok, akik a közös ügyért dol
goztak. Itt viszont nem számított az, hogy ki milyen képzettségű, 
nemzetiségű, nemű; megkülömböztetés ezen az alapon nem volt, 
mindenki képességei szerint kapcsolódott be a közös munkába, és 
vette ki részét a közös harcból, közös eredményekből, közös csaló
dásokból és közös örömökből. A Szakszervezet betiltása így igen 
nagy veszteség volt; mást nem tehettünk, új utakra kellett vinnünk 
a pártmunkát, a szervezést; új lehetőségeket kellett felkutatnunk, 
hogy kapcsolatunk a szimpatizánsokkal, a tömegekkel meg ne sza
kadjon. Ez kezdetben nagyon nehéz, nagyon fáradságos volt, de mi, 
kommunisták nem hátrálhattunk meg.
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1941 januárjának legelején a szabadkai Kerületi Bizottság Is 
ülést tartott. A járásból a járási párttitkárunk, Bakos Kálmán uta
zott be, Zentárói vele ment Olajos Mihály, a helyi Ifjúkommunista 
Bizottság titkára. Az ülésen a kormány népellenes intézkedéséről, a 
szakszervezetek betiltásáról s ezzel kapcsolatban a Párt ellenakció
járól volt szó. Határozat született, hogy a szakszervezet betiltására 
tüntetéssel, a fasizmus és a kormány áruló politikája elleni röpcé- 
dula-akcióval kell válaszolni. Az utasítások és a röpcédulák Bakos 
és Olajos révén eljutottak hozzánk. Mi megbeszéltük a legfontosabb 
teendőket: a tüntetés megszervezését nem vállalhattuk, mert az 
Otthon bezárása után nem tudtuk volna a szakszervezeti tagságot 
rövid idő alatt mozgósítani, viszont a röpcédulaszórása volt lehető
ségünk Ebbe az akcióba bevontuk az ifjúkommunista aktívákat is, 
de csak a megbízható és kipróbált fiaitalokat. Az én sejtem — amely 
1940. május elsején alakult — szintén részt vett ebben az akcióban: 
Molnár Péterné, Török Piroska, Takács Mária és Györe Istvánná. 
Rekecki Erzsébet viszont, aki korábban szintén a sejtembe tartozott, 
most már az Ifjúkommunista Helyi Bizottság tagja volt, és annak 
keretében vett részt ebben az akcióban. Mivel a röpcédulaszórásban 
már többször is sikeres akciót bonyolítottunk le, különös előkészü
letre nem volt szükség. Mégis óvatosságra intettem a sejt tagjait, és 
utasítottam őket, hogy a megjelölt utcákban főleg azok házaiba dob
ják be a röpcédulát, akiket becsületes, józanul gondolkodó munkás
nak, földművesnek ismernek. A szórást este bonyolítottuk le: a röp
cédulát becsúsztattuk a kapuk alatt, bedobtuk a postaládába, a ki
lincsre szúrtuk aszerint, hol mi volt a megfelelőbb. Hasonló módon 
a többi sejtek és az ifjak aktívái is sikeresen hajtották végre a fela
datot. Másnap a rendőrség gyűjtögette a röpcédulákat, de nyomun
kat már bottal üthette. Az akció tehát sikerült: ahogy később érte
sültem, csupán egy ifjú vonakodott az akcióban részt venni, akii 
ezért az ifjúkommunista szervezetből azonnal ki is zártak.

Örömünk azonban csak rövid ideig tartott. Pár nap múlva 
értesítést kaptunk Szabadkáról, hogy ott a röpcédula-akció balul 
ütött ki: a rendőrség letartóztatta Halász Gyulát, az ottani Ifjú
kommunista Szövetség szervezetének titkárát és megtalálta nála a 
röpcédulákat. Ezt követőleg Szabadkán rövidesen letartóztatták a 
Körzeti Bizottság több tagját, igy Lazar Nešićet, a Bizottság akkori 
titkárát, aki 1939/40-^ben többször is megfordult nálunk Zentán, 
Mayer Ottmárt, a Bizottság tagját, a HÍD szerkesztőjét, aki szintén 
gyakran hozott nekünk utasításokat és pártanyagot, valamint Adán 
letartóztatták, és Szabadkára vitték Bakos Kálmánt, Járási Bizottsá
gunk titkárát. Szorongással teli napok következtek. Vártunk, mert
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nem tudtuk, nem teried-e át a lebukás Zentára is? A napok nehezen 
múltak, de ahogy múltak, úgy engedett fel szorongásunk: nem tör
tént semmi. Ebből arra következtettünk, hogy a szabadkai elvtársak 
jól tartják magukat a vizsgálati fogságban, tartják a konspirációt. 
Fellélegeztünk.

Időközben azonban az osztályellenség a politikai harc más 
frontjain is offenzívát indított: az egykori — 1929-ben betiltott — 
Magyar Párt éledezett, egyre újabb és újabb engedményeket csikart 
ki a Cvetkovié-kormánytól. Alakulófélben volt a Magyar Közműve
lődési Szövetség, benne pedig mind hangosabbá váltak a nagygaz
dák, a reviziionista és nacionalista elemek. Zentán is egyre fokozódott 
a tevékenységük. Gyűléseket tartottak, a nemzeti jogok védekező
inek köntösében igyekeztek a tömegekre hatni, agrárreformot ígér
tek, és sovinizmust szítottak. Míg a szakszervezet működhetett, az 
ellenük folyó küzdelem eredményeket hozott: meghiúsítottuk gyű
léseiket, vitát provokáltunk, jelszavakat kiáltottunk közbe, megza
vartuk a szónoklót. Mindez előre megbeszélt terv alapján, a szak- 
szervezeti aktivisták és a kommunisták közreműködésével történt. 
Helyzetünk nehezebbé vált, amikor az áruló Cvetkovic kormány 
megkötötte Horthyval az örökbarátsági és meg nem támadási szer
ződést. A szakszervezet betiltása után pedig már nem tudtunk szer
vezetten fellépni. Egyetlen olyan támpontunk maradt, ahol még 
közvetlenül érintkezhettünk a haladó — nagyobbára szerb — fiatal
sággal: a Kolóniában működő BUDUČNOST Ifjúsági Olvasókör. Itt 
egy lifjúkomunista gócpontunk működött, lelke Marija Andjié, Josip 
Langof, Miroslav Birclin, Jezdimir Krstió és még mások voltak. Ez 
az .ifjúkommunista aktíva 1939 őszén alakult, és kezdetben a szabad
kai, illetve žedmiki ifjúkommunista szervezettel állt kapcsolatban. Ab
ban az időben a Párt és az Ifjúkommunista Szövetség teljesen önálló
an, mondhatni „külön vonalon” működött, legfőképp konspirációs 
meggondoltság alapján. Időközben azonban a szakszervezetben műkö
dő ifjúsági szakosztályban is — amelyet mi, párttagok állandó figye
lemmel kísértünk — létrejöttek a feltételek az ifjúkommunista 
szervezet megalakítására. Ekkor mi, párttagok úgy véltük, hogy 
elsősorban a pártsejteket kell fiatal munkásokkal kiegészíteni, mert 
ott egyrészt az ifjak munkáját továbbra is közvetlenül figyelemmel 
kísérhettük, másrészt viszont a fiatal tagok eszmei-politikai kiépü
lését is biztosítva láttuk. Ezért a fiatalokat szétosztottuk a sejtek 
között. így került az én sejtembe 1940 májusában Rekecki Erzsébet. 
Ö tettre kész, tanulni vágyó fiatal munkáslány volt, telve forradalmi 
lendülettel, odaadással. 1940 őszén azonban — felsőbb pártutasí
tásra — kivált sejtemből. A Helyi Bizottság ugyanis úgy határozott,
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hogy az ifjak szervezetileg is váljanak külön, dolgozzanak önállóan. 
Tudomásom szerint erre 1940 kora őszén értek meg a feltételek. Az 
Ifjúkommunista Szövetség kikindai szervezetének képviselői ebben 
az időben többször jöttek Zentára, és tárgyaltak a mi titkárunkkal, 
Nagyabonyival. Ők javasolták, hogy az ifjúsági mozgalmat — mivel 
erre a feltételek megértek — önállósítsuk; legalkalmasabb személy
nek erre a feladatra Olajos Mihály egyetemi hallgató bizonyult. 
Olajost én már korábbról, a szakszervezetből ismertem. Mint végzős 
középiskolás, majd mint egyetemista igen gyakokri látogatója volt 
a szakszervezeti otthonnak, népszerű volt a munkásifjúság és a szerb 
fiatalok körében is, gyakran megfordult a Buduénost Ifjúsági Olva
sókörben. Nálunk a szakszervezetben nyelvtanfolyamot vezetett, 
melynek ürügyén a marxista ismeretek közlését is ügyesen szőtte a 
,,programba” . A javasolt szervezeti változások végrehajtása céljából 
így 1940 novemberében Olajos vezetésével megalakult a helyi 
ifjúkommunista bizottság, s ezzel Olajos automatikusan a Helyi 
Bizottság tagja lett. Ugyanakkor a pártsejtekben korábban már be
kapcsolt fiatalok most átmentek az ifjúkommunista szervezetbe. 
Olajos bekapcsolásával azonban Takács István, aki a Helyi Bizott
ságban a földmunkásokat képviselte, nem értett egyet, s ezért v 
Helyi Bizottságból kikapcsolódott. Olajos sikeresen kötötte össze a 
két központ — a szakszervezet és a Buduénost — ifjúkommunistáinak 
munkáját, s a szakszervezet munkájának felszámolása, illetve a 
szakszervezet betiltása után a Buduénost Olvasókör — amely to
vábbra is működhetett — jelentősége számunkra megnövekedett. 
Itt már korábban is .megfordultak a mi, szakszervezetben nevelt fiatal 
kommunistáink — magam is többször kimentem hozzájuk — most 
a kapcsolatunk még szorosabbá vált.

Közben a hatóságot is nap nap után zaklattuk, küldöttségeket 
menesztettünk, követelve a szakszervezet munkájának engedélyezé
sét, az Otthon megnyitását. Kezdetben kereken elutasították köve
telésünket, majd a rendőrkapitányság utasítást kért a hatóságtól. 
Végül ígéretett kaptunk, hogy majd — tehát a bizonytalan jövő
ben — engedélyezni fogják a munkások olvasó-és kultúrkörének mű
ködését. Szakszervezeti otthonunk azonban továbbra is pecsét alatt 
volt, sajnos, ott maradt a szakszervezeti csoportok jegyzőkönyve, 
irattára is, és ez igen jó szolgálatot tett a későbbi időkben a Horthy- 
-fasiszta rendszernek.

így múlt el a február, s eljött a március. A  konspirációt fokoz
tuk, de a párt műnk a a sejtek és a Helyi Bizottság vonalán rendü
letlenül tovább folyt. Hetenként egyszer tartottunk sejt-ülést, 
minden ülésen elméleti oktatás, beszélgetés, majd szervezési prob-
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lémák megoldása volt napirenden. Az elméleti oktatás alapanya
gául a Szovjet Kommunista (bolsevik) Párt története szolgált, vala
mint Raste Történelmi-dialektus materializmusa, ebből ismertettünk 
és vitattunk meg egyes fejezeteket; esetenként Marx Kommunista 
Kiáltványából is. Én egyszerű munkásnő voltam, és a tanításra, 
oktatásra senkitől sem kaptam kiképzést azon kívül, amit férjemtől. 
Lóvéi Mihálytól, valamint Thurzó Lajostól, meg a tőlük kapott 
könyvekből megtanultam. Tanulni nagyon szerettem, és szinte fal
tam az elnyűtt, sok forgatástól salátává koptatott, kézről kézre járó 
marxista könyveket. Volt, hogy tízszer-hússzor is elolvastam egy-egy 
fejezetet, amit nem értettem, arról férjemet vagy Thurzót kérdeztem 
meg. A harmincas évek végén már -eléggé otthonosan mozogtam 
az alapfogalmak között: ismertem a materialista és idealista világ
nézet fő jellemzőit, tudtam, hogy a történelmi materializmus az 
emberi társadalom mozgásáról, fejlődéséről szóló általános törvények 
tudománya, ismertem azokat a tényezőket, amelyek az emberi tár
sadalom fejlődését mozgatják — termelőerőket és — viszonyokat — 
—tudtam az osztályok történelmi szerepéről, ismertem a munkás- 
osztály történelmi elhivatottságát, és saját életemen tapasztaltam, 
hogy mit kell átélnie, tűrnie a munkásnak, őszinte hévvel és szen
vedélyesen vitáztam: ha alkalom jött, mindig összevitatkoztam fér
jemmel, ha összejöttünk Thurzóval, mindig arra tereltem a beszéd 
fonalát, ami éppen engem foglalkoztatott: mi is idézi elő az ugrás
szerű változást a társadalom életében, hogyan lesz a szocializmus
ban a gép az ember barátja, hogyan békülnek majd össze az akkor 
még megbékíthetetleneknek tűnő nemzetek. Ha ilyen kérdésekről 
vitáztunk, mindig megelégedettséget éreztem: kaptam és adtam is 
valamit. Egyéniségem nyitva állt minden jó, haladó befogadása előtt 
— Thurzó többször is mondta: Ica, te sokra vinnéd, ha tanulhatnál. 
Az idő azonban, amelyben éltünk, más beosztást adott: foghíjas 
tudásommal én tanítottam másokat. Ismertem a nyomort, ismertem 
annak okozóit; hirdettem az osztályharcot, tanítottam a forradalmat. 
Ahogy tudtam, ahogy éreztem, szívből, teljes odaadással. Akiket 
tanítottam, sejtem tagjait, magammal egynek éreztem. Ők is, mint 
én, szegény munkáslányok voltak. Amiben azontúl is egyek voltunk: 
a szebb holnapot nem csak álmodtuk; azért tenni is készek voltunk.

Március végén a politikai hangulat egyre feszültebbé vált, az 
emberek izgatottan tárgyalták a bel- és külpolitikai eseményeket. 
Stojadinović óta a jugoszláv kormányzat egyre több és több enged
ményt tett a fasizmusnak a kül-és belpolitikában egyaránt. Egyre 
szaporodtak a demokratikus erők elleni intézkedések, sok haladó 
ember és kommunista került börtönbe. A hitleri Németországnak



tett engedmények folytán a német nemzetiség körében szinte már 
nyílt katonai szervezkedés folyt, a magyar polgári politikusok pedig 
egy újabb bécsi döntésre vártak, amellyel Erdély és Kárpátalja után 
a hitleri diplomáciai nyomás és katonai fenyegetés következtében 
a Délvidék — Bánát, Bácska és Baranya — a Horthy-Magyaror
szághoz csatoltatna. És azokban a napokban egyre inkább úgy tűnt, 
hogy várakozásuk beteljesedik. A Cvetkovic-kormány ugyanis egyre 
több hajlandóságot mutatott az ország elárulására; végeredményben, 
úgy gondolom, hogy ez egyenes következménye volt a régi Jugosz
lávia belpolitikájának, amely a munkás és paraszti tömegek kizsák
mányolásán, nemzetek és nemzetiségek elnyomásán alapult, s a reak
ciós kormányzat mindig is a külső reakciós erőkre támaszkodott a 
néppel szemben. Hitler katonai sikerei 1939/40-ben arra a követ
keztetésre vezették a vezető tőkés-köröket, hogy hatalmuk fenntar
tása érdekében jobb lesz a fasiszta hatalmakra támaszkodniuk, s 
velük a kapcsolatot mind szorosabbra fűzniök, közben pedig egyál
talán nem vették tekintetbe a nép érdekeit, hanem 1941. március 
25-én újólag elárulták azt, amikor Bécsben a Tengelyhatalmakkal 
szerződést kötöttek. A fasiszta veszély, amelyről éveken át mi, kom
munisták beszéltünk, amelyről majd minden sejtülésen, bizottsági 
ülésen szó volt, most vésztjóslóan komoly formát öltött. A mi hely
zetünk Zentán ezekben a napokban jóval súlyosabb, összetettebb 
volt, mintsem azt gondolni lehetne. A magyar polgári vezetők már 
szinte nyíltan hirdették a revíziót, a magyar munkásnak kenyeret, 
a földnélkülieknek földet, a nemzeti elnyomás helyett nemzeti fel- 
szabadulást ígértek; mindezt a jugoszláv hatóságok hallgatólagos 
beleegyezésével. A polgárság, a parasztság és a dolgozók is küszöbön 
érezték az elerőtlenedett rezsim katasztrófáját, de telve szorongással 
és kételyekkel várták a holnapot; háború lesz? Lassanként mindenki 
a maga módján politizálni kezdett, valós és valótlan hírek köröztek 
a tömegben, s az átlagember is joggal kérdezhette: kinek higgyek? 
Mi, kommunisták nagyon is jól láttuk és tudtuk, mit hozott a 
Horthy-rendszer a magyar népnek: kapcsolataink voltak a magyar 
Tanácsköztársaság leverése után Jugoszláviába menekült emigrán
sokkal — én töbször is értekeztem a Kanizsán élő Doktor Sándor 
Pécsről emigrált orvossal — tőlük közvetlenül értesültünk a milliós 
magyar parasztság zselléri sorsáról, a Nagyatádi-féle „földreform” 
végrehajtásáról, ami semmit sem változtatott a földnélküli nyomo
rán. az odaát uralkodó csendőrterrorról, minden népi, demokratikus 
megmozdulás kegyetlen üldözéséről. És ahol csak tehettük, leleplez
tük * jugoszláviai magyar polgári politikusok demagógiáját: hogy 
oszthat Deák Leó földet, és ha oszztana is, engedi-e azt majd Horthy? 
Zentán azo^Mn a helyzet abban is sajátos volt, hogy a jugoszláv
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királyi agrárreform itt legnagyobbrészt a városi közföldeket sajá
tította ki. Azokat a közföldeket, amelyeket a városi elöljáróság még 
a múlt században végrehajtott járásosztás révén mint kapitalista 
tulajdont kezelt, ahelyett, hogy már akkor felosztották volna a zen
tai agrárproletariátus között. Ezeket a földeket a városi vezetőség 
felparcelláztatta, és részben bérletbe adta a szegény földnélküliek
nek, de a tulaj donjiogot megtartotta. Ezeket a földeket tehát évtize
deken keresztül a zentai földnélküli proletariátus művelte, és a mű
velés ősi iogán a magáénak tartotta. Amikor aztán az első világ
háború forradalmi hangulatú záróévei eljöttek, ezek az emberek 
joggal várták el, hogy a meghirdetett agrárreform révén végre 
megkapják parcellájukat. Ehelyett azonban a királyi kormányzat 
háborús érdemeikért, meg a szláv etnikai elem megerősítése céljából 
„kolonistáknak” , idetelepített szláv családoknak osztotta fel ezeket 
a földeket. A passzív vidékekről idetelepített kolonisták nem értettek 
a földművelés itteni módjához. Hegyvidékhez szokott szervezetüket 
kikezdte a síksági por, a nehéz földmunka, a házépítés, a meggyö- 
keresedés. Az itteni földmunkás meg választhatott a munkanélkü
liség vagy az új bérlet között az új tulajdonosoknál. És ez az új 
tulajdonos idegen nyelvet beszélt, járatlan volt a földművelés for
télyaiban, de a kis parcelláján ő is meg akart élni. Az itteni magyar 
proletár így abba a helyzetbe került, hogy még súlyosabb feltételek 
között kellett bérelnie a már magáénak tartott földet. És ezeket 
a parcellákat, a kolonistákra származtatott földeket ígérték most, 
1941 elején a zentai polgári politikusok a magyar földnélkülieknek. 
Mi, kommunisták ezzel szemben igazságos rendezést követeltünk. 
Olyan földreformot, amely nem tesz különbséget magyar és szláv, 
csak földművelő és nem földművelő között. Mi láttuk és tudtuk, 
hogy a betelepített kolonisták nagy része elemi problémákkal küz
dött, szegény volt, mint md magunk. A második nemzedék — ezek
ből verbuválódott a Buduénost köre — már felismerte a rendszer 
igazi arculatát, és összefogott velünk. Mi nem álltunk és nem állhat
tunk a nemzeti kizárólagosság vonalán, mert kommunisták, inter
nacionalisták voltunk, s hittünk egy új, embert emberi mivoltáért, 
munkájáért tisztelő rendszerben, ahol a magyar megmarad ma
gyarnak, a szerb szerbnek. De az uralkodó osztályok évtizedeken át 
a nemzeti önzés politikájával fertőzték a dolgozókat. A  szerb hama
rabb kapott állást, nyelve államnyelv volt, a magyarnak meg azt 
mondta a nemzetiségi politikus, a nemzetiségi sajtó: „te itt másod
rendű vagy, lásd, a szerbek összefognak, miért harcolsz te mi elle
nünk, a te valódi ellenséged a szerb, aki a földedet, amit megkaptál 
volna, elvette; a nemzetek egymás közötti viszonyai még gyermekci
pőben járnak, előbb-utóbb úgy is a nemzeti önzés győz; te a miénk
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vagy, magyar vagy, neked itt, a mi táborunkban a helyed.” Végül 
ott volt a legfontossab momentum: a föld. „A  ko'lonisták földje a 
tiétek, ha mellettünk álltok” — hirdették a revizionisták. Mi, kom
munisták ezt nem fogadhattuk el, mi nem ígérhettünk minden föl
det a magyar proletárnak, bármennyire is tudatában voltunk annak 
a történelmi igazságtalanságnak, amely vele történt. Itt kerekedett 
felül rajtunk a polgári politikusok demagógiája. Nemzetárulók let
tünk, pedig soha sem voltunk azok; ránk sütötték a renegátság 
bélyegét, azt, hogy mi Jugoszláviát akarunk, amikor itt minden 
erkölcsi mérték szerint Magyarországnak kell lennie: mi a szlávok 
ittmaradását kívánjuk, amikor nekik őshazájukban, a Balkánon a 
helyük. És a két évtizedes nemzeti elnyomás meghozta gyümöl
cseit: a magyarok tömegesen iratkoztak be a revizionisták irányítása 
alatt álló egyesületekbe és körökbe. így érkezett el március 27-e, 
Jugoszlávia népeinek egységes fellépése a hazaáruló kormány, a 
német imperialistákkal kötött szerződés ellen.

A szerződés aláírásáról március 26-án értesültünk. Nagyabo- 
nyi összehívta a Helyi Bizottságot, ahol Olajos kivételével, aki a 
szabadkai lebukás után illegalitásba vonult, és pillanatnyilag nem 
tartózkodott Zentán, mindannyian jelen voltunk. Nagyabonyi rövi
den beszámolt az eseményről, majd elhatároztuk, hogy mi is szer
vezünk Zentán tüntetést. Megvitattuk azt is, hogy a tüntetés meg
szervezésében kire számíthatunk. Szerettünk volna a tüntetésre fel
vonultatni bár egy bizonyos számú magyar dolgozót, legalább a 
iSzakszervezeti tagokat, de sajnos, fáradozásunk hiábavaló volt, nem 
tudtuk őket megszervezni. El voltak már telve az oly sokat rebes
getett revíziótól, mások meg féltek, és várakozó álláspontra helyez 
kedtek a különböző polgári egyesületek és politikusok hatására. 
Egyedül az ifjúkommunistákra és a párttagokra számítottunk. Ha 
jól emlékszem, ebben az időben, ezekben az eseményekkel teli, izgal
mas március végi napokban egy röpcédula-akciónk 'is volt Cvetkovic 
— Maček áruló kormánya elllen. Emlékezetem szerint a röpcédula 
felhívta hazánk dolgozóit a Jugoszláv Kommunista Párt zászlaja 
alatti egyesülésre, harcra a dolgozók kormányáért, a politikai fog
lyok kiszabadításáért, a sajtószabadságért. Ez a röpcédula-akciónk 
is sikeres volt, és részt vettek benne az 'ifjúkommunisták is. Így 
most ismét az ifjúkommunistákkal való szoros együttműködésben 
óhajtottuk a tüntetést megszervezni. Március 26-án este találkoztunk 
a Komitétban — mi így neveztük a Helyi Pártbizottság székhelyét, 
Molnár Péter elvtársunk lakását — egypár ifjúkommunistával, s 
velük megbeszéltük a másnapi felvonulás tervét. Közös megegyezés
sel úgy döntöttünk, hogy az ifjak a Buduénost kulturegyesületben
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gyülekezzenek, s onnan iduljanak délután négy óra körül jugoszláv 
nemzeti zászlókkal végig a Szabadkai utcán, kerüljék meg a város
háza előtti főteret, majd visszakanyarodva a Gimnázium és a Roya) 
száldó előtt, térjenek be a parkba I. Péter király szobra elé. Mi, párt
tagok a városháza körül csatlakozunk hozzájuk. A tüntetésen a 
jugoszláv államközösség megvédését kívántuk kidomborítani, ami 
ismét alkalmat adott a polgári reakciónak, hogy ujjal mutogassanak 
ránk mint nemzetárulókra.

Március 27-én délután a megbeszélt terv szerint folyt le a tün
tetés. Az ifjak nagy számú szláv nemzetiségű szimpatizőrrel és a 
hozzájuk elátkozott patriótákkal az állomás felől érkeztek a város
házához. Mi még 26-án értesítettük a sejtek tagjait, és itt, a város
háza előtt csatlakoztunk a tüntetőkhöz. A tömeg ércesen skandálta 
a jelszavakat: „Bolje rat, nego pakt!” , „Zivela radnicka klasa!” , 
„Dole sa izdajicama!” . Ahogy a sarokra értünk, Marija Andjié elő
reszaladt, be az Eugén-szállóba. Édesanyja itt dolgozott, éppen taka
rított. Míg a tömeg kiért a sarokra, Marija az egyik emeleti szobá
ból — ahol az <anyja éppen takarított — a falról lekapta II. Péter 
király arcképét, majd kinyitva az ablakot, a tűntető menet elé dob
ta. A jelszavakat kiáltozó menet pedig végigtaposott a király arcké
pén, amihez a járda szélén álló városi rendőrök asszisztáltak. Ettől 
a tömeg hangereje még jobban megnövekedett. Végül visszatértünk 
a romtemplomot megkerülve a városháza elé, ahol I. Péter király 
szobra állt. Itt az ifjak egyike — Voja Vojvodié egyetemista — be
szédet tartott szerb nyelven. Beszédében a Párt kiáltványát ismer
tette: leleplezte a kormány árulását, követelte a demokratikus sza
badságjogokat, a politikai foglyok szabadon bocsátását, szövetséget 
a Szovjetunióval. Szavait gyakran szakította félbe a tömeg éljenzé
se, valamint a „Bolje rat, nego pakt” ütemes skandálása. Körülöttünk 
és a tömegben is rendőrök álltak és hallgatták. Esteledett. Utána 
Miša Gardašević telepes beszélt. Amikor a beszéd befejeződött, a 
rendőrök feloszlásra szólították fel a tömeget. Mi örültünk, hogy a 
rendőrök nem avatkoztak be, hogy végigvárták a tüntetést. Így, hogy 
a tüntetés megtörtént, hogy senkit sem tartóztattak le, hogy a rend
őrök is szinte szokatlanul némák és nyájasak voltak, arra következ
tettünk, hogy az országos megmozdulás következtében — melynek 
híre már eljutott hozzánk, értesültünk a belgrádi, zágrábi és a többi 
városokban rendezett nagyszerű tüntetésekről — a kormány, a re
zsim helyzete megrendült. A népi megmozdulásra támaszkodva fia
tal tisztek megdöntötték a kormányt, s Simovié repülöstiiszt vezeté
sével új kormány alakult. Megelégedéssel és örömmel búcsúztunk 
el egymástól, és lázas izgalommal vártuk a holnapot.
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A következő napokban a tavaszias, feszültséggel, várakozással 
teli hangulat még inkább fokozódott. Felvették a kapcsolatot a 
Szovjettel, és a politikai foglyokat szabadon bocsátották. Rövidesen 
szabadkai elvtársaink, Mayer, Nešić és járási párttitkárunk, Bakos 
is kiszabadultak. Bakos haza, Adára utazva, útját megszakította 
Zentán, felkereste Nagyabonyit, és elmondta, hogy hogyan tartóz
tatták le, hogyan vallatták, és mit akartak belőlük kiszedni, majd, 
hogy hogyan kerültek szabadlábra. Tulajdonképpen a nyomdát 
akarták felfedni, ahol a kormányellenes röpcédulákat sokszorosítot
ták, de ez nem sikerült, az elvtársak nem beszéltek. Ezekben a na
pokban szinte minden nap összejöttünk a Komitéban, Molnár Péter 
lakásán. Elemeztük a kialakult politikai helyzetet. Bakos azt mond
ta, hogy a kialakult helyzet átmeneti, nem fog sokáig tartani, a kor
mány külpolitikai helyzete bizonytalan, kérdés, hogy merre teszi 
meg a döntő lépést, és hogy Hitler elhiszi-e a loyalitási nyilatkozato
kat. Az ideiglenes katonai kormány delegációt küld a Szovjetunióba, 
de ezzel a fasiszta támadás veszélye még inkább fokozódik. Mi b e 
számoltunk a Helyi Bizottság és a sejtek munkájáról, a helyi álla
potokról, a revizionisták előretöréséről. Végül abban állapodtunk 
meg, hogy fokozni kell a revizáonizmus elleni harcot, a politikai fel
világosító munkát, amivel kapcsolatban Bakos utasított bennünket, 
hogy a legrövidebb időn belül helyi erőinkre támaszkodva készít
sünk röpcédulákat a revizionizmus és a fasizmus ellen, s szórjuk 
szót a városban. Mi elfogadtuk az utasítást, annál is inkább, mivel 
ehhez megvoltak a kellő lehetőségeink: volt sokszorosítónk, nyom
dafestékünk, írógép és papír is akadt, ezentúl pedig értelmiségiek is 
voltak közöttünk — dr. Gerő István fogorvos, a Helyi Bizottság tag
ja és Olajos —, akik a szöveget meg tudták fogalmazni, Gerőt azon
ban már behívták — javában folyt a katonai mozgósítás — így a 
munka 'irányítása Olajosra hárult. Olajos ekkor már visszatért az 
illegalitásból, s a rábízott feladatot az ifjak segítségével sikeresen 
oldotta meg. A röpcédulák készen voltak, és el is hozták az ifjak a 
Kamatéba. Itt a Helyi Bizottság tagjaival úgy beszéltük meg, hogy 
a következő este bonyolítjuk le a szétszórást. Mivel azonban időköz
ben a háború kitört, titkárunk, Nagyabonyi Bakostól azt az utasítást 
kapta, hogy az akciót nem kell végrehajtani, mivel a hadsereg is 
visszavonul, Bácskát nyilvánvalóan kiürítik, nekünk azonban itt kell 
maradnunk, és nem lenne célirányos a megszállók figyelmét azon
nal magunkra vonni. így a már jól előkészített röpcédula-akciónk 
elmaradt, Nagyabonyi utasítására Molnár Mária a röpcédulákat a 
kemencében elégette.
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đr. GERÖ ISTVÁN (1909 — 1941)





Március 27-e óta a háború tulajdonképpen a levegőben lógott, 
amit a közhangulaton kívül egyéb jelek is mutattak. A rendkívüli 
helyzetben a magyar nacionalisták mind hangosabbakká váltak, és 
már nyíltan hirdették, hogy Horthy hadserege maholnap itt lesz, 
Bácskában, s akkor majd ők mutatják meg a szerbeknek, zsidóknak, 
senkiházi kommunistákknak a magyarok (istenét. Az emberek hig
gadtabb, megfontoltabb része komoly aggodalommal figyelte a fej
leményeket, mert a soviniszta uszítás egyre nagyobb méreteket öl
tött. Április első hetében megkezdődött a mozgósítás. Ekkor két fon
tos emberünk ment el, a Helyi Bizottság két tagja: Gerö és Molnár 
Péter elvtárs. Az események most már gyorsan követték egymást: 
katonai egységek gyülekeztek, vonultak, senki sem tudt/a, hova és 
miiért; teljes háborús hangulat uralkodott. Mi a Komitéban n no ont a 
többször is megfordultunk, hogy friss értesüléseinket kicseréljük. 
Közben utasítás jött a Körzeti Bizottságtól arra vonatkozólag, hogy 
ha a hadsereg tartani fogja magát ezen a területen, akkor a pártta
goknak és az ifjúkommunistáknak a hadsereghez kell csatlakozni, a 
katonák között fokozni az ellenállás szellemét, ugyancsak részt kell 
venni és példát mutatni a fasiszta hódítók elleni fegyveres harcban. 
Erre az utasításra az ifjak egy része, Birclin és társad, csatlakoztak 
önkéntesekként az itt állomásozó katonai egységekhez. Közben egyre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy a hadsereg nem fogja felvenni a harcot, 
habár a háború kitört, és a revizionisták várakozása ellenére Horthy 
hadserege nem lindított támadást. A jugoszláv katonaság megkezdte 
a visszavonulást. Pár nap múlva már alig lehetett katonát látni 
Zentán. A kolonisták egy része — és velük néhány jó ifjúkommunis
tánk is — összeszedte holmiját, és menekült a városból. A hadsereg 
visszavonulása pánikkeltőén hatott a szláv lakosságra; akik itt ma
radtak, azok is bezárkóztak, behúzódtak lakásaikba, úgyhogy kap
csolatunk a szerb lifjukommunistákkal megszakadt. A polgári hata
lom teljesen szétzüllött, sokan azonnal csomagoltak, és gyalog vagy 
kocsin nagy batyukkal elhagyták a várost. Már a revázionista veze
tők is idegeskedtek: hol van már a Horthy-hadsereg? Küldöttségeket 
menesztettek a városba kinevezett kormánybiztoshoz: adjon fegy
vereket a rend fenntartására. A polgárság a fosztogatásoktól, erő
szakoskodásoktól félve itt-ott utcai rendfenntartó csoportokat ala
kított: ezeket később nemzetőröknek nevezték, akik között sok jó
szándékú, becsületes ember volt, de akadt néhány gyors meggazda
godásra, egyéni bosszúállásra vágyakozó senkiházi gazember iis, akik 
ezt az elnevezést, az 1848-as polgári forradalom haladó hagyományát 
ekkor ország-világ előtt bemocskolták, de mindenekelőtt gyűlöltté 
tették a szláv és zsidó lakosság előtt, akik közül sokat a gazemberek 
megkínoztak, kifosztottak, kiraboltak, sőt megöltek. Mi utasítást ad-
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tünk ta sejtjeinkben az elvtársaknak, hogy nagyon vigyázzanak, ne
hogy bármelyik elvtársunk bosszúállásnak essen áldozatul; az ifja
kat utasítottuk, hogy a komolyabb szimpatizálókkal vegyüljenek a 
csőcselék közé, és ha valamit észrevesznek, azonnal jelentsék a 
Komiitéban. Április 10-én Molnár Péter hazajött, Gerőröl azonban 
semmit sem tudtunk. A nap folyamán értekeztünk a sejtek tagja
ival, megtudtuk, hogy a csőcselék már itt-ott megkezdte a fosztoga
tást. Mi arra utasítottuk a párttagoíkat, hogy ha tudnak, a csőcselék
kel együtt férkőzzenek be a kaszárnyába, és szerezzenek fegyvere
ket, (amennyiben hagytak hátra a visszavonuló katonák. Ez a törek
vés sikertelen maradt. Pénteken Horthy fasiszta hadserege is meg
indította a támadást. Kapcsolatunk Szabadkával és Adával megsza
kadt. Hajnalban — úgy két és három óra között — hatalmas rob
banás rázta fel a város lakóit. Az első rémületben kiugrottam az 
ágyból, s kiszaladtam az utcára. Itt-ott a szomszédságban is ezt 
tették az emberek, s egymástól kérdeztük: ugyan mi történhetett? 
Az emberek találgatták, majd valamivel később szájról szájra adva 
jött a hír: a hidat felrobbantották! Az emberek még azt is tudni 
vélték, hogy a kaszárnyára is ugyanez ,a sors várt, de valaki észre
vette, és elvágta a gyújtózsinórt, különben a detonáció erejétől az 
egész ialsó városrész összedőlt volna. Vasárnap bevonult a városba 
a Horthy-hadsereg. Az utcákon a nemzeti felszabadulástól felindult 
emberek ujjongtak, ölelgették a magyar katonákat, kínálták őket 
húsvéti kaláccsal, sonkával, borral. Aztán hol innen, hol onnan 
lövöldözés hallatszott. Katonák meg nemzetőrök cirkáltak az utcá
kon, néha gépfegyvertűz, hébe-korba ágyúlövések is hallatszottak. 
Szinte süketek voltunk, nem tudtuk, mi történik. Tájékozódás cél
jából férjemmel meg a Molnár-házaspárral elindultunk a vároisköz- 
pont, a Tiszapart felé. Sétálva mentünk, nézelődtünk. A város köz
pontja kihalt volt; csak itt-ott láttunk embereket. A  járdán minde
nütt cserép- és üvegtörmelék, kitépett redőnyök, összerepedezett fa
lak, ledőlt kémények, foghíjas vagy teljesen letépett háztetők: ször
nyű látvány. Szorongva isdettünk 'ki a Tiszapartra. A híd, amely 
olyan megszokott volt nekünk, annyira összenőtt a város képével és 
fogalmával, melyen gyakorta átkeltem szülőfalumba, a szomszédos 
Csókára, nem volt többé. Mély megrendüléssel néztük a Tiszába 
omlott karcsú acél Iveket, a csonka hídpilléreket, a szürkén hömpöly
gő vízből kimeredő acélcsonkokat, az emberi alkotás diadalának pilla
natok alatt romhalmazzá változtatott maradványát. Lehangoló, szo
morú látvány volt. Lesújtva és némán sétáltunk tovább a vadgeszte
nyék alatt, amelyek már leveleiket bontogatták. Itt-ott, a rakpart lép
csőin vómyomok, a nemzeti terror árulkodó, szörnyű, még friss emlé
kei; mii ez, lidércnyomás vagy lázálom? Szerettem volna nem hinni
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szemeimnek, küzdeni a szemem, értelmem igazával, szerettem volna 
azt hinni, hogy csak álmodom az egészet; tudtam, hiába! Indulatok 
kavarogtak bennem, keserű, leírhatatlan érzések, közben torkomat 
mintha vasmarkok szorították volna össze, egy szót sem bírtam 
szólni, csak lépkedtem némán, gépiesen. Közben a Wemer-féle bú
torgyárhoz értünk, s ekkor hirtelen golyózápor zúdult ránk. Fejünk 
felett hallottam a golyók furcsa, éles zizegését. Berohantunk a bú
torgyár melletti szódagyárba, ahol már több ember talált menedé
ket. Az emberek azt mondták, hogy a Royal-szálló padlásáról gép- 
fegyvereztek. Itt jó sokáig vesztegeltünk, s mire a lövöldözés elcsen
desedett, sötét este volt. Hazaindultunk. A Tisza parton áitbalrdva az 
Adai utcára siettünk, de alig hagytuk el az iskolát, am'kcr újra 
kattogni kezdtek a gépfegyverek. Az emberek sietve menekültek a 
kapualjakba, házakba, a nők sikoltoztak, a házakban sietve aludtak 
ki a fények. A lövöldözés erősödött. Az utcán rohanó emberek figyel
meztettek bennünket, hogy nem mehetünk haza, mert katonai jár
őrök meg elvakult nemzetőrök jönnek, s bekísérik azt, akit az utcán 
találnak. Fiamra gondoltam »aggódva, akit egyedül hagytunk otthon, 
felügyeletét a házigazdánkra bízva. Tudtam, hogy jó  helyen van, 
házigazdáink becsületes, jó emberek, a tíz év alatt, mióta ott lak
tunk, erről számtalanszor meggyőződtem, de mégis — ezt minden 
szülő megérti — legjobban szerettem volna már otthon, gyermekem 
mellett lenni. Az emberek tanácsára most mégis az egyik mellékut
cába futottunk, s ott a legközelebbi házba bemenekültünk. Az épület 
alatt nagy pince volt, s ott már több ember meghúzódott, mi is itt 
vártuk be a lövöldözést elmúlását. A gépfegyverezés sokáig tartott, 
már este kilenc óra volt, amikor végre elcsendesedett. Ekkor kibúj
tunk a pincéből, és a teljesen sötét, kihalt utcán sietős léptekkel 
hazamentünk. Megkönnyebbültem, amikor hazaérve házigazdánkat 
és fiamat épen, sértetlenül viszontláttam.

A lövöldözések még egy pár napig — különösen éjjel — gya
korta megismétlődtek. Sok felelőtlen és rosszindulatú ember kapott 
fegyvert a kezébe, s ezek személyes bosszúállásra, rablásra, foszto
gatásra használták ki a zavaros, nyugtalan napokat. Valóságos nem
zeti terror dühöngött, a felbújtatott, fasiszta csőcselék fosztogatott, 
rabolt, és rombolt a Horthy-katonaság közreműködésével. A „felsza
badítók” azon túl, hogy kezdeményezték, segítették és végrehajtották 
ezeket az embertelen bűncselekményeket, arra is törekedtek, hogy 
az egész lakosságot megfélemlítsék, kezesbáránnyá tegyék, a Horthy- 
rendszer hálálkodó tömegévé. De azért az emberieis magatartás szép 
példái is előfordultak: nem egy becsületes, józanul gondolkodó ma
gyar ember állt szerb szomszédja kapujába, vagy kelt védelmére —
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köztük sok párttag, ifjúkommunista és szimpatizáló is — amikor a 
„nemzetőrök” házkutatást akartak tartani, elrejtőzött „csetnikeket” 
véltek feltalálni ártatlan emberek házában. Nehéz, lassan múló na
pok voltak ezek. Mi, kommunisták nem jöhettünk össze, a kapcso
latot egyénileg tartottuk egymás között, sejtüléseket nem tartottunk, 
de azért igyekeztünk mindenről tájékozódni, s azt, amit megtudtunk, 
közvetlen kapcsolatunknak elmondani. Végül kezdett az „új rend” 
kialakulni, megállapodni. A város katonai közigazgatás alá került, a 
helyzet nyugalmasabbá vált, az emberek kezdtek felocsúdni. A szép 
tavaszi napsütés, a tavaszi mezei munkák, a zöld ruhát öltött ter
mészet, a virágzó fák kicsalogatták az embereket. Az üzletek kinyi
tottak, megkezdődött a romok eltakarítása, megindult a vasúti for
galom, az utcák is felélénkültek: az emberek folytatták vagy újra
kezdték az életet, a mindennapi robotot, apró köznapi örömöt, bá
natot ott, ahol abbahagyták. Ideje volt e kényszerű szünetelés után 
a pártmunkát is megindítani: összehívni a sejteket, velük az esemé
nyeket megtárgyalni, felvenni a megszakadt vidéki kapcsolatok fo
nalát, számvetést csinálni a párttagokról, ifjakról, szimpatizánsok
ról; felmérni a Párt helyzetét, veszteségeit, harcának új körülmé
nyeit és feltételeit. Azzal ugyanis mindannyian tisztában voltunk, 
hogy nekünk, kommunistáknak tovább kell harcolnunk, most már a 
Horthy-rendszer ellen, s erre a harcra meg kell nyernünk azokat a 
tömegeket, amelyek ma még felszabadítóikat ünnepük a Horthy-ka- 
tonákban. A Horthy-rendszer fehér terrorjáról sokat hallottunk, s 
íme, láttuk a magyarság nevében elkövetett nemzeti terrort is; tud
tuk, hogy nehéz, nagyon nehéz idők várnak ránk, de lépni kellett 
előre — és mi elindultunk.

Májusban végre létrejött a felsőbb kapcsolat: előbb Bakos 
jött át Zentára, aztán egy napon Bakossal együtt eljött Mayer Ott- 
már is. Gyorsan összehívtuk a Helyi Bizottság tagjait, hogy az elv- 
társakkal megbeszéljük a legfontosabb teendőket. Az ülésen Mayer 
tudomásunkra adta, hogy Laza Nešić, a Kerületi Bizottság titkára a 
fehér terror áldozata lett Szabadkán. Ez nagyon lehangolt bennün
ket, mert Lázó nagyon jó elvtárs volt, kitűnő szervező és vezető, 
akiit nagyon szerettünk és becsültünk. Ezután Mayer megkérdezte, 
hogy történt-e nálunk is hasonló eset. Mi beszámoltunk arról, hogy 
dr. Gerő István bevonult a mozgósításkor, és még nem tért vissza, de 
szüleitől értesültünk arról, hogy ól, és jelentette, hogy rövidesen 
hazaérkezik a becsei táborból. Ezután elmondtuk, hogy Olajos, a
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SPIRÓ MÁTYÁS (1915 —  1941)





Helyi Bizottság tagja a Párt tudta és beleegyezése nélkül a város
házán dolgozik valamiféle irnoki beosztásban, ami miatt vele meg
szakítottuk a kapcsolatot. Mayer elrendelte távoltartását a pártszer
vezettől, azzal, hogy esetét személyesen is kivizsgálja. Mayer és 
Bakos ezután kifejtették, hogy a sejtekkel és a szimpatizánsokkal 
azonnal meg kell kezdeni a munkát; utasítottak bennünket, hogy 
építsünk ki szoros kapcsolatot az ifjúkommunistákkal. Az általános 
helyzetet .illetőleg Mayer az ülésen elmondta, hogy most még na
gyon nehéz kapcsolatot teremteni a felsőbb pártszervekkel, úgyszól
ván lehetetlen, de rövidesen megtudjuk majd, hogy hogyan fogunk 
tovább dolgozni. Figyelmeztettek bennünket, hogy nagyon vigyáz
zunk a konspirációra, összzejöveteleket csak kisebb csoportokban 
tartsunk a sejtekkel, nehogy összejöveteleink feltűnjenek; hasonlóan 
a pártanyag szétosztásában is a lehető legnagyobb körültekintéssel 
és óvatossággal járjunk el. Ekkor kaptuk meg ugyanis Mayertól a 
JKP Központi Vezetőségének azt a kiáltványát, amelyben kifejtette 
az áprilisi háborús katasztrófa okait és a megszállók elleni harc 
elkerülhetetlenségét.

A Mayerék látogatását követő napokban a párthatározatot 
végrehajtandó az ifjúkommunistákkal felvettem a kapcsolatot. A  
Helyi Bizottság ugyanis rám, Nagyabonyira és a rövidesen Zentára 
visszatért Gerőre bízta 'az ifjak felkarolását. Kimentem a Kolóniába, 
és ott meglátogattam Zekovicékat. Ott beszéltem Marija Andjictyal 
és Niikola Zekoviótyal, két régi ifjúkommunistánkkal. Marija rövid 
idő alatt összehívott oda még néhány „szkojistát” — mi így nevez
tük a Jugoszláv Ifjúkommunista Szövetség kezdőbetűinek összekap
csolásával a szervezet tagjait — kik közül Miroslav Biirclámre em
lékszem, meg talán Duka Krivokapic is ott volt, de erre nem emlék
szem biztosan. Beszélgetés közben tudtomra adták, hogy az áprilisi 
nehéz napokat mindannyian átvészelték, de több jó szimpatizálójuk 
eltűnt a Horthy-terror áldozataként, néhányan pedig elmenekültek. 
Ők maguk kimerültek és elkeseredettek voltak, elmondták a sza
kadatlan éjszakai zaklatásokat, a magyar katonák és nemzetőrök 
embertelen fellépését, majd beszéltek arról, hogy a fasiszta ható
ságok erőszakkal ki akarják őket űzná otthonaikból, kitelepítésre, 
deportációra készülnek. Én elmondtam, hogy a Párt újra megkezdte 
a munkát, mire ők kijelentették, hogy szívesen folytatják a munkát, 
de be kell látnunk, hogy nekik sokkal kisebb a mozgási szabadságuk, 
állandóan szemmel tartják őket, minden sarkon rendőr, katonai 
járőrök cirkálnak szakadatlanul, mindenkibe belekötnek, igazoltat
nak, nincsen kapcsolatuk. Erre elmondtam, hogy a mi helyzetünk se 
jobb. Férjem régi kommunista volt, már a huszas években tagja a
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KP-nak, 1932-ben bebörtönözték és meghurcolták, a rendőrség ben
nünket /is számon tart, hiszen besúgó akadt ebben aiz időben elég. 
Végül elővettem a Mayertól kapott röpcédulák egyikét, és átadtam 
nekik. Érdeklődéssel és felvillanyozva olvasták, majd kijelentették, 
hogy tartalmát ismertetik a többi ifjúkommunistával és a megbízható 
szimpatizánsokkal. Láttam: a régi bizalom helyreállt, ezekre az if- 
jakra továbbra is számíthatunk. Mondanom sem kell, hogy ez a 
pártkiáltvány mit jelentett nekünk, idősebbeknek: erőt és bátorsá
got adott az a tudat, hogy nem maradtunk magunkra, nem k$ll 
évekig keresnünk a ,,jó kapcsot” , a megbízható, valódi kapcsolatot, 
mint ahogy az történt Sándor király diktatúrájának bevezetése 
s az ezt megelőző és követő rendőrterror idején — amiről férjem 
többször beszélt — valahol gondolnak ránk az elvtársak, számítanak 
ránk, segítenek nekünk. Kedvet és lendületet kaptunk a munkához, 
friss erővel fogtunk a szervezéshez, az óvatos politikai felvilágosító 
munkához. Ezentúl nagyon .sokat jelentett a munkában dr. Gerő 
hazatérése. Miután tájékoztattuk az itthoni eseményekről, Gerő 
elvállalta, hogy az ifjúkommunista szzervezet újraszervezésében köz
reműködik, összehívja és vezeti az egyik aktívát, elméleti oktatá
sukat magára vállalja, amivel részben engem is tehermentesít, hi
szen nekem a fiatalok mellett a saját sejtemmel is kellett foglal
koznom.

Május végén az egyik vasárnap Marija Andjié jött el hozzánk, 
Nikola Zekoviótyal, aki akkor már a férje volt. Lehangoltam adták 
tudtunkra, hogy amitől tartottunk, az valóban bekövetkezett: a 
kolonistákat a hatóságok a sok zaklatás után most deportálják 
Crna Gorába. Férjemmel megpróbáltuk őket rábeszélni arra, hogy 
maradjanak, hiszen Marija idevaló, sőt magyarországi születésű, s 
a házassági kapcsolat révén Nikola .is maradhatna, de ő kijelentette, 
hogy itt őnekik életük úgy sem lenne, és ha sikerül, ott talán többet 
is tehetnek azért az ügyért, amiért itt együtt harcoltunk. Így történt, 
hogy május végén elkövetkezett az elszállításuk napja. Értesítettem 
sejtem atagjait, a szimpatizánsokat, megbeszéltük hogy kikísérjük 
őket. Akkor még volt valamennyi tartalékunk, abból többen is kis 
csomagokat, útravalót készítettünk, nincstelenségünket megosztottuk. 
A vasútállomáson ott volt az egész Kolónia, de ott voltunk mi is, 
Molnár Péterék, Nagyabonyi Vincéék, ha jól emlékszem még, egy
kori párttagunk, aki a harmincas években távolmaradt a Párttól, 
Aleksandar Stojkov, a „Ciko” is ott volt. A kolonistákat marhava
gonokba tuszkolták, egy egész szerelvény menit. Nagyon nehéz volt az 
elválás, átadtuk a csomagokat, aztán még egy utolsó kézszoríiás: 
„Viszontlátásra!” „Dovidjenja” , „Győzni fogunk!” , »Pobeda ée biti
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naša” ! Hosszan integettünk a távolodó vagonok után, és valóban 
meg voltunk győződve, hogy nem váltunk el örökre, egyszer még 
találkozni fogunk.

A kolonisták deportálása nagy csapás volt az ifjúkommunista 
helyi szervezet megújításának folyamatában. Most megbeszélésünk 
alapján Gerő vette át a szerb ifjúkommunisták aktívájának köz
vetlen irányítását, a magyarokkal pedig Nagyabonyi és én foglal
koztunk. A pártmunka tehát megindult, a sejtek isméit összejöttek, 
és megtárgyalták az áprilisi háború következményeit, a további te
vékenység feltételeit, lehetőségeit és a kialakult nemzetközi helyze
tet. Júniusban ismét eljött Ottmár, és még valaki jött vele, akit 
nem ismertem. Adáról Bakos jött szintén egy elvtárssal, meg egy 
elvtárs Péterrévéről. A Komité ülését — mint azelőtt is mindig — 
most is Molnár Péterék lakásán hívtuk össze, úgy emlékszem, 
vasárnap délelőtt. Az ülésen mindenki beszámolt az újrakezdés utáni 
munkáról: a sejtek létszámáról, tagjainak viselkedéséről és viszo
nyáról a munka folytatásához, a szimpatizánsokról, a pártmunka 
új feltételeiről. Általánosan meg lehetett állapítani, hogy a pártta
gok magatartása eelvszerű maradt, kivéve azok esetét — három 
elvtárs ügyét — , akik a pártfegyelmet megszegték, és a Helyi Bi
zottság tudomása nélkül munkát vállaltak a Katonai Közigazga
tásnál. Ezután a nép közötti agitáció lehetőségeiről beszéltünk. A 
vitában megmutatkozott, hogy szélesebb agitációba nem foghatunk, 
a közhangulat tartósan mérgezett, sok a besúgó, a hatalmat fenntar
tás nélkül, vakon támogató ember, nagyon meg kell nézni, hogy 
kinek mirt lehet megmondani, a régi szakszervezeti tagok közül is 
többen a fasiszta demagógia hatása alá kerültek, és várják a kolo
nisták földjét, általános a szerb-ellenes, a jugoszláv-ellenes hangulat, 
ami a két évtizedes nemzeti elnyomásból táplálkozik, és a rendszer 
mindenütt ösztönzi a magyar sovinizmust. Éppen ezért a szlávok is 
bizalmatlanok, bezárkózottak, nehezen megközelíthetők. Elvárható 
azonban, hogy a rendszer egyre újabb és egyre népszerűtlenebb 
intézkedéseket tesz az adópolitikában, a közélelmezésben, a közrend 
fenntartásában, a zsidókérdésben. A mi feladatunk, hogy óvatosan 
kitapintsuk a tömeghangulat érverését, hogy megközelíthessük, és 
hatásunk alá vonjuk az elégedetlenkedőket, burkoltan terjesszük a 
Párt befolyását, kinyissuk az emberek szemét. Különösen fontos 
a teljes és szigorú konspiráció, a pártszervezet megőrzése. Voltak 
ugyanis már olyan jelek, amelyekből következtetni lehetett arra, 
hogy a rendszer szimatol, igyekszik 'tájékozódni a jugoszláv éra 
alatti baloldali mozgalomról, a „csetnikeken” kívül most már nem 
csak a szláv nacionalista szervezetek érdeklik. Többek között erre
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utalt az is, hogy a Szakszervezeti Otthont a hatóságok felnyitották, 
ott mindent összeszedtek, és beszállították a rendőrségre. Igaz, ez 
nem volt közvetlenül kompromittáló anyag, de ott voltak az irat
anyagban, a faliújságokon a szakszervezeti aktivisták — és köztük 
természetesen a kommunisták — nevei is. Mindezeket egybevetve 
Mayer összegezte a h ózz ász ól ás o k a t, és utasítást adott arra, hogy 
a sejteket szervezzük úgy át, hogy egy sejtben 4 -5  tagnál több 
semmi esetre se legyen. Ekkor röviden megbeszéltük, hogy ki kinek 
a sejtjébe fog tartozni, nagyjából megtartva a régi sejtek össze
tételét. Mayer ezután a pártkapcsolatok alakulásáról beszélt. El
mondta, hogy a májusban fölvetett lehetőség, hogy a Magyar Kom
munista Párttal is felvegyük a kapcsolatot, nem valósult meg. Mi. 
vajdaságiak továbbra ás a Jugoszláv Kommunista Párthoz tartozunk, 
és mint tartományi szervezet működünk továbbra is, külön tarto
mányi pártbizottsággal. Végül a külpolitikai helyzetről elmondta, 
hogy a német ̂ szovjet viszony elhidegült, ami a Pártnak kedvez. Az 
ülés végén szétosztottuk a sajtóanyagot, röplapokat és pártlapokat. 
Ezek anyagát kellett a sejtek ülésein feldolgozni, a szimpatizálókkal 
közölni, esetleg a megbízhatóknak olvasásra átadni. Az ülés végén 
a pártanyagot jól elrejtve, egyesével-kettesével távoztunk bizonyos 
időközökben, amikor az utcára kikémlelve láttuk, hogy nincs ve
szély. Délután sejtülést tartottam, .amelyre ismét elhívtam Rekecki 
Erzsébetet is. Megkezdtük az anyag feldolgozását, majd utasítottam 
őket, hogy a hallottakról beszéljenek a megbízható emberekkel, 
hallgassák meg véleményüket, és arról a következő ülésen számol
janak be. Míg én a sejtülést tartottam, Gerő lakásán a Helyi Bi
zottság határozott Olajos sorsáról. Lövei este elmondta, hogy Olajos 
ügyét megtárgyalták, Mayer elmondta, mit hozott fel Olajos védel
mére, hogy beismerte hibáját, és hogy rögtön otthagyta állását; 
mindezek után a pártbizottság fél évi kizárással büntette.

A pártmunka fellendüléséhez jelentősen hozzájárult az a tény, 
hogy június 22-én Hitler megtámadta a Szovjetuniót, s rövidesen 
csatlakozott hozzá Horthy is. A  régi szakszervezeti tagok egyre 
gyakrabban kerestek fel bennünket, „véletlenül” az utcán találkoz
tunk s érdeklődésüket mi, párttagok igyekeztünk tokosán kamatoz
tatni. Még a háború előitt nem egy alkalommal beszéltünk a szak- 
szervezetben a Szovjetunióról, Sztálinról, de erről írt az akkori Híd, 
a munkásnaptárok és az illegális pártsajtó is. Ezek az emberek tud
ták, hogy a Szovjetunió az első szocialista ország, hatalmas területtel, 
rengeteg kiaknázatlan természeti kinccsel és százésfél-milliós lakos
sággal. Kezdett oldódni visszahúzódásuk, kezdett nyílni a szemük. 
Helytelenítették, hogy Horthy belerámtotta Magyarországot ebbe a
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háborúba — és itt ismét a Párt nyert, bár lassan, nagyon lassan — te
ret a rendeszerrel szemben. A háborúval együtt jöttek az újabb meg
szorítások: a oukorjegy, a kenyéradag, a bőr, a textil eltűnése, a 
hadiüzemmé nyilvánított vállal átokban dolgozó munkások dresszú- 
rája, a légó, a sajtó szigorú cenzúrájá, az első sorozás Horthy had
seregébe — a keleti frontra; az egyszerű emberek ás kommentálták 
— persze legtöbbször negatívan — és kényszeredetten vették tudo
másul ezeket a dolgokat, és most már meghallgattak bennünket is. 
Mi pedig nem késlelkedtünk, hogy ezt a lassú hangulat-változást 
siettessük, fokozzuk. A szimpatizánsok köre növekedett, ami öröm
mel töltött el bennünket. Másrészt egyre égetőbb hiányát éreztük 
a magyar nyelvű pártanyagnak mennyiségben és minőségben egy
aránt. A friss hírek, a frontok állása, az események kellő időbeni 
magyarázata sokat segített volna. Ezért jeleztük is a kerületnek 
szükségleteinket, meg magunk is igyekeztünk segíteni a helyzeten 
azáltal, hogy ifjakat és szimpatizálókat bíztunk meg a moszkvai és 
londoni rádió magyar és szerb-horvát nyelvű híreinek meghallgatá
sával, a szerzett értesüléseket aztán a sejtülésen megtárgyaltuk. 
Ebben a munkában elengedhetetlenül bekövetkezett az, hogy vala
melyest föllazult a konspiráció. A rendszer besúgói jelentették a rend
őrségnek, hogy egyesek itt Moszkvát hallgatják, annak pedig kapóra 
jött, hogy a baloldali pezsdülést megakassza, ráijesszen az emberekre, 
látványos letartóztatásokat eszközöljön. Egyszerűen elővették a Szak- 
szervezeti Otthonban talált iratanyagot, és tapogatózva »végigpász
tázták’\ Rövidesen letartóztatták Gombos Bélát, aki párttag volt, s 
akinek volt rádiója, és utasításra hallgatta a moszkvai adásokat; 
Nagyabonyi Vincét, a Helyi Bizottság titkárát, Patócs Vilmos párt
tagot, és Olajos Mihályt. Ezekután letartóztatták Farkas Nándort, 
aki 1941 márciusában hazatérve felvette a kapcsolatot az Ifjúkom
munista Helyi Bizottsággal; Mészáros Károlyt, aki szintén párttag 
volt, de amikor Belgrádból márciusban hazajött, nem vette fel a 
kapcsolatot az itteni szeervezettel, ám szintén volt rádiója és szimpa
tizáló koré; Csuka Vilmost, akinek semmi köze sem volt a Párthoz, 
de a tanyai földnélkülieket szervezte, s ez eleve szemet szúrt a ha
tóságnak. A letartóztatások megdöbbentettek bennünket. Az ember 
ilyenkor végiggondol az árulástól a denunciálásig mindent. Ahogy a 
napok múltak, úgy idézték be a rendőrségre egymásután a szak- 
szervezeti aktivistákat. Akik átestek a kihallgatáson, azokat mindjárt 
ki is engedték. Ezek elmondták, hogy a rendőrségen munkásmozgal
m i múltjukról faggatták őket. Rövidesen mi is sorra kerültünk. A 
rendőrtiszt, aki kihallgatott, tapintatos, de fenyegető volt. Kérdezte, 
hogy tagja voltam-e a Független Szakszervezetnek. Én igennel
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válaszoltam, majd azt mondtam — amit előre a sejtben megbeszél
tünk — , hogy a szakszervezet Jugoszláviában legálisan működött, be
tiltása után pedig nem voltam többet ott. A rendőrtiszt intett, hogy 
bármiféle szervezkedéstől tartózkodjam. Ezután kiengedtek. Hasonló
an jártak a többiek is, a fent már névszerint megnevezettek kivételé
vel. Ügy látszik, hogy már ekkor a nyomozók „jó szimatot” fogtak, de 
az április utáni tevékenységünkről nem volt tudomásuk. Ezek a kihall
gatások megmutatták, hogy tényleg nagyon, nagyon óvatoisan kell 
dolgoznunk. Közben a letartóztatottakat is lassanként kiengedték, 
először Farkast, majd a többieket is. Megtudtuk, hogy a kiihalilgatá- 
sok alatt jól tartották magukat, igaz, nem bántalmazták őket. Legu
toljára engedték ki Nagyabonyit, míg Olajost egyáltalán nem he
lyezték szabadlábra, hanem Bácstopolyára, az ottani gyűjtőtáborba 
internálták.

Nagyabonyinak, a Helyi Bizottság titkárának letartóztatása 
nem akasztotta meg a pártmunkát. Ö még vizsgálati fogságban volt, 
amikor — úgy emlékszem, július közepe lehetett — átjött hozzánk, 
Zentára Mayer és Grósz László elvtárs Szabadkáról, meg Bakos 
Adáról. Ismét kiszélesített pártbizottsági ülést tartottunk, .a járásból 
is bejöttek az elvtársak. Mayer közölte, hogy a Központi Vezetőség
től fontos utasítások érkeztek. Utasítottak bennünket arra, hogy 
kezdjünk agitációt a sorozásra kerülő fiatalok között, hogy ne vo
nuljanak be a fasiszta hadseregbe, inkább rejtőzzenek el, bujdos
sanak el az erdőbe, hegyekbe. Hát ez nálunk nem volt kivihető. Az 
agitációt ugyan végrehajtottuk. De az erdők és hegyek tőlünk mesz- 
sze voltak; mi az ifjakat csak Szerémség felé irányíthattuk, és ilyen 
irányú beszélgetést folytattunk is fiatal szimpatizánsokkal, de ered
mény nélkül. Szerémség, Szerbia messze voltak, közbe esett a Duna, 
az új, erősen őrzött határ; kapcsolatot nem kaptunk, és kapcsolat nél
kül ki mert volna elindulni? Ugyancsak Mayertól kaptuk az utasí
tást, hogy meg kell kezdeni a szabotázs-akciókat. Ezeknek az a fő 
célja, hogy a fasiszta rendszert belülről gyengítsük, ne engedjük, 
hogy a megszállók elvigyék a gabonát, a nyersanyagokat. Ezt úgy 
lehet elérni, ha a közlekedési eszközöket megrongáljuk, vagy ha a 
gabonát megsemmisítjük, felgyújtjuk. A szabadkai elvtársak, ismer
ve a mi terepünk lehetőségeit, főleg a gabonagyújtogatásra helyez
tek hangsúlyt. Meleg, július napok voltak a Komitét-ülés idején, a 
gabona már le volt vágva, és keresztekben állt a földeken. A  hatóság 
nagyon körültekintően rendelkezett az aratásra, hordásra, cséplésre 
vonatkozólag: állandó tűzőrség volt, megszervezték a gabona éjjel- 
-nappali őrzését, a kereszteket körülszántották, a határt szakadatla
nul járőrök, ellenőrök, beosztott bizalmiak, légósok járták. Ezért
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ennél az utasításnál heves vita támadt Mayer és Löveá között. Lövei 
kijelentette, hogy a búzaégetési akciót nem most kellene végezni, 
amikor az keresztben áll a földeken. Vagy már akkor kellett volna, 
amikor még talpon állt, vagy akkor kell, ha majd aszitagba rakják, 
vagy amikor szállítják. Egy kereszt felgyújtásával az okozott kár 
nagyon kicsi, a veszély azonban nagyon nagy; az első felgyújtott 
keresztek után megkettőznék az őrségeket, a járőröket, nyomozást 
indítanának, s ez a további akciókat lehetetlenné tenné. Ezt Gerő is 
helyeselte, és mindjárt ajánlatot is tett -a kazalba rakott búza meg
gyújtásának megszervezésére. Elképzelése szerint az akció közvetlen 
kiviteléhez akkor egy-egy ember is elég, csak éghető filmet kell 
szerezni a fényképésznél, ezeket hőtől gyulladó anyaggal kezelni, és 
éjjel a kazalba dobni; aztán azok már nappal, a forró napsugarak 
hatása alatt megteszik a magukét. Ezenfelül azt is javasolta, hogy a 
tiszai uszályokba is lehetne — amikor már gabonával megrakták 
azokat — robbanóanyagot helyezni. Ebben aztán megállapodtunk 
Mayer nagy bosszúságára, mert ő makacsul ragaszkodott ahhoz, 
hogy az akciót mindjárt meg kell kezdeni; azt mondta, hogy ők Sza
badkán úgy is el fogják végezni az akciót. Aztán szervezési kérdé
sek kerültek napirendre. Nagyabonyi nem lehetett többé a Helyi Bi
zottság titkára: ha kiengedik is — augusztus elejéig letartóztatásban 
volt — biztos figyelni fogják, kompromittált, a Helyi Bizottságtól 
egy .ideig távol kell tartani. Helyette Gerőt akartuk megválasztani, 
de ő arra hivatkozott, hogy mint zsidót nagyon figyelik, nem jöhetne 
el minden ülésre. Aztán Löveire esett a javaslat, de ő sem fogad- 
hatta el, mert már 1932-es letartóztatása révén kompromittált volt, 
Mayer utasítása szerint pedig még a Helyi Bizottságból is vissza kel
lett vonulnia mindazoknak, akikről a hatóság mint kommunistákról 
tudhatott. így ezentúl Lövei is rajtam keresztül maradt kapcsolatban 
a pártbizottsággal. Végül a választás Molnár Péterre esett. Péter csen
des, nagycsontú, kevésbeszédű munkásember volt; eszmei felké
szültsége jóval alul maradt Gerőénél, és nem is volt olyan mozgé
kony, mint Nagyabonyi, de jó szervező volt, értett az egyszerű 
emberek, a földmunkások nyelvén, Nagymélykúti sejtjével Keviben 
ő tartotta a kapcsolatot, szanádi szimpatizánsai is voltak — ahova 
korábban feleségével, Máriával és velem küldött át anyagot — Ta
kács Pista bácsival is ismét felvette a kapcsolatot, hozzá pedig sok 
földmunkás kapcsolódott, akik korábban pártsejtet is alkottak. Mol
nár megválasztása után a sejtmunkáról számoltunk be. Kitűnt, hogy 
a beszervezés is sikeresen megindult, különösen női vonalon: két 
nagy létszámú női sejtünk volt, egyiket Molnámé, a másikat én 
vezettem. Mayer utasítására a női sejteket át keHlett szervezni, és
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belőlük vegyes — fárfi-női — sejteket alkotni. Végül beszámolt 
Mayer a külpolitikai helyzetről. Ekkor már a németek mélyen 
benyomultak a szovjet területre, és az újságok szakadatlan kürtöl
ték a nagyobbnál nagyobb fasiszta hadisikereket a keleti fronton. 
Nem akartuk hinni, hogy ez lehetséges. Mayer azzal magyarázta ezt, 
hogy tulajdonképpen stratégiai elgondolásról van szó: a szovjecek 
engedik a fasisztákat, hogy azok benyomuljanak, közben széthúzzák 
a frontot, és megnyújtják a németek utánpótlási vonalait. Közben 
egyre növekednek a német veszteségek is, amit persze a rendszer 
sajtója elhallgat. Közölte velünk, hogy rövidesen kapni fogunk 
magyar nyelvű front jelentéseket,, amelyek a valódi fronthelyzetet 
és erőviszonyokat írják meg; ezeket majd terjeszteni kell a szim
patizálók körében, át kell tanulmányozni a sejtüléseken. Az ülést 
azzal fejeztük be, hogy még intenzívebben kell tovább folytatni a 
politikai munkát, és fokozni az emberek megnyerését, beszervezését.

Mayerék távozása után megindítottuk az átszervező munkát a 
női sejtekben, vagyis a vegyes sejtek kialakítását. A korábban lel
kiismeretes szakszervezeti aktivista, megbízható szimpatizáns, majd 
az (időközben a Pártba beszervezett Jáger Antalné, született Ősz Szabó 
Erzsébet lakását szemeltem ki gyülekezőhelyül. Ezért beszéltem vele, 
s ő a tervet nem ellenezte. Így az ő lakására hívtam őissze az új 
sejtet, amelybe Jágemén kívül beszerveztem Gombos Bélát — akit 
időközben szabadlábra helyeztek — Patócs Vilmost és Nagymély- 
kúti Franciskát. A velük megtartott összejöveteleken ismertettem 
az aktuális pártanyagot, front jelentéseket, utasítást adtam a szim
patizálókkal való munkára, konspirációra vonatkozólag. Egyik al
kalommal az ülés a késő éjszakába nyúlt. Mire véget ért, már úgy 
11 óra lehetett. Jágerék mondták iís , hogy ne induljak el, aludjak 
náluk, de én mégis nekivágtam az útnak. A Kígyó utcán keresztül 
jutottam ki a Heiduska-vendéglő előtti Széna-térre, majd az 
Üjtemplom utcán folytattam utamat. Amikor az alsóvárosa paró
kiához értem, akkor vettem észre, hogy két gyanús, fehérköpenyes 
alak követ az utca túlsó oldalán. Meggyorsítottam lépteimet, erre 
ők is meggyorsították. Már arra gondoltam, hogy ha átjönnének, 
melyik házba zörgessek be, hol látok világot. De nem jöttek át, 
hanem a túloldalon igyekeztek elém vágni. Ogy látszik, tudhatták, 
hogy a sarki átjárón kell átkerülnöm — eső esett aznap, a kocsiút 
degeszes sártengerré változott — és ott akartak elém kerülni. Egy 
pillanat alatt átláttam tervüket: nem maradt más hátra, keresztbe 
vágtam az utat és futva jutottam a kapunkig. Hátra se néztem, csak 
gyorsan rázártam a kaput, s belül megálltam. Fehér szandálom, 
bokám, lábszáram csupa sár. Ebben a percben a két nyomozó —
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kétségtelenül azok voltak, ők viseltek világos ballonkabátot ebben 
az időben — a kapuhoz ért. A dobogó léptek zajára kutyánk fülsi
ketítő ugatásba kezdett, s így nem hallottam, miről beszéltek a kapu 
előtt; indulatos hangjukból arra következtettem, hogy káromkodtak, 
szidtak. Végül elsompolyogott a két pribék. Ügy látszik, azt szerették 
volna megtudni, hol járok ily késő este — védtelen nő létemre kísé
rő nélkül! Vártam néhány napig, hogy lesz-e a dolognak hatósági 
folytatása, de nem lett. Mindenesetre az olvasó megértheti: izgalom
ban éltünk, örökös rettegésben, az utcán falragaszok hirdették a rög
tönítélő bíráskodást és a kötelet annak, akit kommunista, tehát 
államellenes, rendszerellenes szervezkedésen értek. Életünkkel ját
szottunk nap nap után, de a tét nagyobb volt, értékesebb volt éle
tünknél is: a holnap, a szabadság, a szovjet mintájú munkás-paraszt 
állam, amelyért akkor minden értelmes kockázatot vállaltunk.

Már július második felében járhattunk, amikor Bakos toppant 
be hozzánk, és magával hozta Halász és Varga elvtársakat. Kérte, 
hogy hívjuk össze a Helyi Bizottságot, mert utasításokat hozott a 
Kerületi Bizottságtól. Közölte, hogy Mayer nem jöhetett, mert Sza
badkán valami készül, és a hatóságok nagyon szimatolnak (később 
megtudtuk, hogy Horthy szabadkai látogatását előzte meg a ható
sági izgalom) jobbnak látta illegalitásba menni (méghozzá éppen 
Bakos rejtette el Adán, ahogy azt később megtudtuk) és egy ideig 
nem mutatkozni. Mi összehívtuk a Helyi Bizottságot. Az ülésen az 
ekkor már szabadon bocsátott Nagyabonyi is megjelent, bár őt — 
az utasításokhoz tartva magunkat — nem hívtuk, de úgy látszik, 
Molnártól értesült az ülésről, és hívatlanul eljött. A kellő biztonsági 
intézkedések után — bort, poharakat, kártyát tettünk az asztalra, 
hogy a váratlan vendégben együttlétünk családi poharazga/tás, tere- 
fere látszatát keltse; Molnár Máriát pedig lesre állítottuk, hogy 
jelezze, ha gyanús alakok közelítenének az utcákon — Bakos ráfért 
a tárgyra. Előadta, hogy felsőbb utasítás érkezett minél több szim
patizáns beszervezésére, amelyre legjobb módszerül kínálkozik a 
Vörös Segély vagy Népsegély Alapra történő adakozók körének 
szélesítése. Utasítást adott, hogy ismét meg kell szerveznünk -az ifjú- 
kommunista Helyi Bizottságot, ebbe be kell kapcsolni a régi, meg
bízható SZKOJ-tagokat. Külön feladattal bízta meg a nőket: teremt
senek kapcsolatot a zentai kaszárnyában szolgáló, helyőrségi kato
nákkal, igyekezzenek tőlük minél több adatot megtudni a létszám
ról, fegyverzetről, katonai utasításokról, harci készségről, a fegyve
rek és robbanóanyag elhelyezéséről, a politikai hangulatról. Ha si
kerül őket megkörnyékezni, a megbízhatóakat fokozatosan be kell 
szervezni szimpatizálóknak, és ha mód van rá, rajtuk keresztül fegy
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vert és robbanóanyagot kell szerezni. Ezután beszélt arról, hogy 
Dél-Bácskában már megkezdődtek a diverzáns- és szabotázs-akciók, 
és hogy mi sem késlelkedhetünk sokáig. Ezután átvettük a Bakosék 
által hozott pártanyagot: a Központi Vezetőség népfelkelésre szólító 
kiáltványát meg front jelentéseket. Bakos utasított bennünket, hogy 
ha az anyagot a sejitüléseken feldolgoztuk, akkor a nyomtatott röp- 
cédulákból a feltétlenül megbízható szimpatizánsoknak is adhatunk, 
de elolvasás után vissza kell tőlük venni, a sejtben pedig ismét össze 
kell azokat gyűjteni és elégetni, megsemmisíteni.

Az utasítások alapján a következő napokban megkezdtük a 
munkát. Először az ifjúkommunista Helyi Bizottság megalakítását 
kellett keresztülvinni. Beszéltem Rekeckivel, Huszák Mihály fa
munkással, Birclinnel. Ők már mind párttagok voltak, megbízható, 
elvhű fiatalok. Elsősorban rájuk számítottam, huzamosabb ideig dol
goztam is velük, ismertem őket, ezért is vállaltam ezt a pártfelada
tot. Ügy beszéltük meg, hogy Birciinék házában jövünk össze. Ne
kem azért ás szükségem volt most a fiatalokra, mert a kapott párt
anyag, amit Bakos hozott, szerb nyelvű volt, és én nem beszéltem 
jól ia szerb nyelvet, kapóra jött hát, hogy a pártanyagot velük együtt 
átdolgozzam. Magamhoz vettem hát <a pártkiáltványból és a frontje
lentésből is néhány darabot, és kimentem Birclinékhez. Ott voltak 
mindannyian: Huszák, Birclin, Rekecki, Langof Jóska másodéves 
orvostanhallgató. Zabos József munkás és Krstin Jezdo kereskedő- 
segéd. Itt megalakítottuk az ifjúkommunista Helyi Bizottságot, és 
felosztottuk a feladatokat. Huszák lett a titkár, Rekecki a női vonal 
szervezője és pénztáros, Birclin a technika felelőse, akire a sokszo
rosítás és a szerb-magyar fordítás várt, Zabos a munkásifjúság 
szervezője, Krstin Jezdimir a Vörös Segélyért felelt, Langof pedig 
Birclinnel a párttechnikán dolgozott, valamint az elsősegélynyújtási 
kiképzést végezte az ifjúsági vonalon. Ezután, amikor mindenkinek 
meghatároztuk a feladatát, elővettem a magammal hozott pártki
áltványt, és Birclinnel felolvastattam, majd lefordíttattam. Ebben 
arról volt szó, hogy Jugoszlávia népei keljenek fel a megszállók 
ellen, minden becsületes dolgozó és polgár ragadjon fegyvert, és 
változtassa bevehetetlen erőddé az országot. Ezután a frontjelentés 
került sorra. Ebből megtudtuk, hogy Szerbiában, Belgrádban és 
Bánátban megkezdődött a harc a megszállók elleen, továbbá, hogy 
miilyen a helyzet <a szövetséges frontokon, hogy a németek hatalmas 
erőket vetnek be a keleti fronton, és nagy veszteségeik vannak, elő
nyomulásuk mind lassúbb, és rövidesen eljön az idő, amikor fordul 
a helyzet, és a fasiszta ordast a saját barlangjában semmisítik meg. 
Miután a pártanyagot megismertük, utasítottam őket, hogy miként
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ismertessék a hallottakat az aktíváikkal. Ügy láttam, fellelkesültek 
a hallottakon, és ezért még megismételtem nekik a konspirációs uta
sítást, óvatosságra intettem őket. Ezt követőleg a következő napok
ban összehívtam a pártsejtemet, és velük is feldolgoztam az egész 
anyagot. Aztán arra az utasításra tértünk át, amit Bakos adott ki a 
nőknek a katonák megkörnyékezésével kapcsolatban: abban álla
podtunk meg, hogy legkönnyebben a Tiszán, lenn a Porontynál, aho
va a katonák is lejártak fürödni, ott lehetne felvenni a kapcsolatot. 
E célból később férjemmel és Molnárékkal több ízben lementünk a 
Porontyra fürödni. Itt árnyas, nagy fák, bozótok voltak, el lehetett 
beszélgetni feltűnés nélkül; ide jöttek a katonák is a kaszárnyából. 
Többszöri találkozás után meg is ismerkedtünk három itt szolgáló 
katonával, mivel azonban nekünk más feladataink voltak, ügyesen 
úgy csináltuk, hogy később Rekeckit, Takács Máriát és Török Pi
roskát ás magunkkal vittük, és a katonákkal összeismertettük, össze
kapcsoltuk. Aztán mi elmaradoztunk a Tiszáról, de a lányok tovább 
tartották a kapcsolatot, és szállították az adatokat.

Időközben Bakos megint ellátogatott Zentára, és vele jött 
Adáról Jakovijévié Marija is. Molnáréknál mutatott be engem neki, 
azzal, hogy ő a futár, laiki Dél-Bácska Körzeti Bizottságával tartja a 
kapcsolatot, és ha vele — mármint Bakossal — valami történne, 
vagy .illegalitásba kellene vonulnia, majd Marija lesz a kapocs Adán 
keresztül. Emellett a mi részünkről viszont Ősz Szabó János, a Helyi 
Bizottság tagja, illegális néven „Rózsa” kapta már korábban azt a 
megbízatást, hogy Ada és Zenta között szükség esetén futárszolgá
latot végezzen. Bakos ekkor Molnáréknál tudomásunkra adta, hogy 
nagy események előtt állunk: két héten belül szovjet ejtőernyősök 
fognak Bácskában leereszkedni repülőről. Ennek kapcsán fel kell 
készülni fogadásukra. Főleg a tanyacsoportokat kell jól megszervez
ni, hogy a parasztok föl ne jelentsék őket; aztán előbb polgári ru
hákat kell összeszedni, élelmet gyűjteni és elrejteni. E célból meg 
kell gyorsítani a partizán-egységek, a rohamcsapatok megszervezé
sét, a nőket be kell szervezni elsősegély-tanfolyamra, mert itt a nagy 
fordulat, a Szovjetunió Bulgárián és Jugoszlávián át egy új frontot 
fog megnyitni. Mi nem tudtunk hova lenni a meglepetéstől, az öröm
től, szavakban ki sem tudom fejezni, mit éreztünk akkor. Bakos 
közölte, hogy a szovjet ejtőernyősök érkezésével kapcsolatban rész
letesebb utasítások várhatók, egyelőre legfontosabb, hogy a sejtek
ben tudjanak róla, és hogy meginduljon a rohamcsapatok, a parti
zánosztagok szervezése, gondolkozzunk alkalmas búvóhelyekről, ru
háról, kötszerről, tartalék élelmiszerről, fokozzuk a beszervezést a 
Vörös Segélyre.
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A következő napokban a sejtekben megbeszéltük a legfon
tosabb teendőket, és az ifjúsági Helyi Bizottságot is értesítettem a 
váratlan örömhírről. Ügy látszott, hogy az ifjúsági Bizottság is a 
legjobb úton halad, fokozatosan önállósul. Ekkor vetődött fel az a 
gondolat, hogy Farkas Nándort beszervezzük az ifjúsági Bizottság 
titkárának. Farkast június végi letartóztatása után rövidesen kien
gedték. Szabadulása után eljött, és beszélt Löveivel meg velem. 
Mondta, hogy hívják ismét a városházára dolgozni, mi a vélemé
nyünk? Mi nem túlságosan lelkesedtünk azért, hogy kommunisták 
a fasiszta hatóságnál dolgozzanak, de mivel néhány szimpatizőr va
lóban dolgozott ott, Farkasnak sem tilthattuk meg. így aztán egy 
rövid ideig valóban dolgozott ott, de július végén — úgy látszik, a 
rendőrség közben kutatott a városi alkalmazottak múltja után — 
valamennyliüket elbocsátották, így Farkast is. Ezután nem sok időre 
a Helyii Bizottságban úgy határoztunk, hogy Farkast beszervezzük. 
Ismét férjemmel együtt beszéltünk vele, és Farkas vállalta a beszer
vezést. Ezután rövidesen összekötöttem Farkast az ifjúsági Helyi 
Bizottsággal. Ezzel lényegében fokozhattuk volna a konspirációt, 
mert már csak Farkassal érintkeztem volna az egész ifjúsági Bizott
ság helyett, ami lényegesen megkönnyítette volna munkám; más
részt azt terveztük, hogy ha Farkas megállja a helyét, rövidesen 
kooptáljuk a felnőtt Helyi Bizottságba, amire csak azért nem került 
azonnal sor, mert a pártutasítás alapján bizonyos fokig ő is kom
promittált volt a hatóságok előtt.

Közben Mayer és Bakos korábbi utasítására egyre fokoztuk a 
szervezőmunkát, de ugyanakkor fokoztuk a konspirációt iis. A  Vörös 
Segély nálunk jól meg volt szervezve: a szimpatizánsok, de a párt
tagok ás adtak lehetőségeikhez mérten. A begyűjtött összeget a 
Komátéhan elszámoltuk, majd ha jött Szabadkáról pártfutár, vele 
a Kerületi Bizottságnak elküldtük. Abban az időben, amfikor az elv
társak június végén letartóztatásba kerültek, a begyűlt pénz egy 
részét arra használtuk fel, hogy élelmiszert vásároltunk, Málnámé 
ebédet főzött, és a szimpatizánsok azt naponta bebordták az elv- 
társaknak. Aztán ha volt az elv társak között munkanélküli, annak 
is a Vörös Segélyből kölcsönöztünk. Amikor teljesen bejáródott a 
futárszolgálat, a futárok útiköltségét — a visszautazáshoz — mi 
biztosítottuk. Később pedig — augusztusban — az abban az időben 
már szükséges pártanyag-fordításhoz és sokszorosításhoz is ebből a 
pénzből vettünk papírt. A konspiráció fokozására különös súlyt 
fektettünk, ami nem csupán abból állt, hogy a sejtüléseken mindig 
újra és újra elmondtuk. Valójában az egy-egy sejthez tartozók nem 
ismerték a többi sejtek tagjait, csak a Helyi Bizottságnak volt bete-
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kintése a sejtek létszámába, alkalmaztunk konspiratív neveket, jele
ket is, amelyekre rászoktattuk a tagokat. így emlékszem, amikor 
először jött a pártfutár Szabadkáról június elején, óvatosságból nem 
HB-tag fogadta az állomáson, hanem Rekeckit küldtem ki a vonat
hoz, kezében a megbeszélt jellel, egy képes hetilappal. A futár szá
mára ez volt az ismertető jel. Az Rekeokitől megkérdezte: „Tudja-e, 
hol laknak Szegedinszkiék?” Erre Rekecki igennel felelt, és aján
lotta, hogy elvezeti oda. És elvezette — Molnár Péterékhez. Feles
leges mondanom, hogy nemcsak Rekecki, de magam sem tudtam, 
sőt Molnámé sem, hogy ez a nő kicsoda, hogy hívják. Csak később 
egy véletlen találkozás tette lehetővé, hogy a pártfutárt — Balaše- 
vié V'ikit — felismerjem. Hasonlóképpen nem ismertem a később szin
tén pártanyagot közvetítő kerületi futárt, Wohl Lolát sem, vezetékne
vét már a börtönben hallottam, és így tudtam meg rokonszenves futá
runk tragikus végét. Amikor a nevezett futárok anyagot hoztak, 
akkor Molnárné üzent nekem. Retten szétosztottuk az anyagot, ami
nek aztán egy irészét én, más részét Molnámé különböző, a sejttitká
rokkal megbeszélt biztos helyre rejtette. így egy csomagot tettem a 
kerítés kikorhadt, üreges koporsófájába, másokat az ereszet és a 
gerenda közé; a HB tagjai pedig, amikor alkalmuk volt, eljöttek és 
megnézték a rejtekhelyeket; ha volt benne anyag, akkor azt maguk
kal vitték. Csak Gerő elvtárs kapta meg személyesen az anyagot, 
mert ő nem tudott annyiszor eljönni, ezentúl pedig feltételeztük, 
hogy figyeliik. Egyszerűbb volt egy zsebkendőt az arcomhoz szorítva 
elmenni a rendelőjébe — sőt, később valóban kezelte lis Gerő a fo
gaimat — és ott négyszemközt átadni az anyagot, mintsem kockáz
tatni, hogy Gerő — bármennyire is tudtuk, hogy nagyon óvatos — 
véletlenül elvezesse gyakori látogatásaival a Komitéba a nyomo
zókat. így Gerővel többször értekeztem, s benne egy valóban elvhű, 
nagy tudású marxista elvtársat ismertem meg, aki önzetlenül bo
csátotta a Párt rendelkezésére elméleti tudását, tapasztalatait, orvosi 
rendelőjét, jövedelmét — majd végül az életét is. Ebben az időben 
Gerő és az ő zsidó szimpatizánsai adták a legnagyobb összegeket a 
Vörös Segélyre. Kétségtelenül hatással volt erre a Horthy-rendszer 
zsidópolitikája is, mert a zsidók életfeltételei napról napra rosszab
badtak, és ezt a zentai zsidók is megérezték. A hatóság, az újságok 
leplezetlenül uszítottak a zsidók ellen, fajgyűlölet formájában akar
ták levezetni a tömegekben fokozódó osztálygyűlöletet. Minden jobb 
érzésű ember felháborodott azon, amikor a tekintélyesebb zsidó 
családfőket kivonultatták „fizikai munkára” , „átnevelésre” a fő • 
térre a lóganét söpörni, hol a legotrombább őrmesterek üvöltöztek 
rájuk, szidva az „anyjuk zsidó bolsi istenit” , példát adva a röhögő 
söpredéknek. A zsidók élete pokollá változott: házaikat összefirkál
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ták, ablakaikat beverték, fenyegették és zsarolták őket. Ezentúl a 
zsidó férfiak egy részét már ekkor kezdték gyűjtő táborokba, mun
kaszolgálatra behívni. A zsidóknak nem volt jövője Horthy Magyar- 
országában, s ezért is volt nagy sikere a Párt helyes, internacionalis 
ta politikájának éppen a zsidó körökben. A nyár folyamán egy időre 
Gerőt is elvitték, de a fogorvosokat, orvosokat a rendszer nem nél
külözhette, és ezért úgy két hét után hazaengedték; ekkor határoz
tuk el a Komitéban, hogy Gerőt, ahol csak lehet, kíméljük, és óvjuk 
a hatósági zaklatástól, és a lehető legnagyobb konspirációt alkal
mazzuk a vele való kapcsolatokban. így került Gerő, mondhatni, 
„személyi kapcsolatra” a Komitéval rajtam keresztül azzal, hogy 
ha nagyon fontos dolgokról volt szó, Gerőt én tájékoztattam, vagy 
hívtam meg a Komité ülésére. Gerő mindemellett tovább dolgozott 
saját sejtjével iis, mint ahogy Lovai is, aki szintén rajtam keresztül 
tartotta a kapcsolatot, s akinek elfoglaltságom miatt a Komité bele
egyezésével a Jágeréknál megszervezett vegyes sejt vezetését 
átadtam.

Július 25-én váratlanul hatalmas kazal égett le a városhoz 
közellévő szérűn. Az esetről akkor az újságok is beszámoltak, úgy 
tüntetve fel, mintha a tüzet a cséplő traktorból kipattanó szikra okoz
ta volna. Nyomozás is kezdődött, de nem derített ki semmit, a gyúj
togatást nem tudták bizonyítani. Én visszaemlékeztem arra, amit 
Gerő elvtárs azon az emlékezetes ülésen mondott, amikor Mayer és 
Lövei vitáztak a gyújtogatásról. Gerő akkor azt mondta, hogy a 
gyújtogatást teljes konspiráció mellett gyúlékony anyaggal, foncso- 
rozott filmlemezzel egy embernek kell kiviteleznie. Emlékszem, én 
mondtam akkor, hogy filmet is lehetne szerezni Birclin húgától, aki 
fényképész-műteremben dolgozott. Gerő egy alkalommal azt is mond
ta, hogy egy ilyen feladat végrehajtására van a sejtjében egy me
rész, mindenre elszánt embere: Spiró Mátyás. így aztán, amikor 
értesültünk a tűzesetről, én meg is kérdeztem Gerőt, de ő nem akart 
erről beszélni: „Nézd, Ica — mondta —, te ismered a konspiráció 
fontosságát, vannak dolgok, amelyekről jobb, ha semmit sem tud az 
ember.” Én nem feszegettem a dolgot tovább, és a Komitéban sem 
szóltam semmit, de meg voltam győződve — és ma is meg vagyok 
— hogy e tűzeset nem véletlen volt, hogy Gerő szervezte olyan tö
kéletes titoktartás mellett, hogy rajta és a kivitelezőn kívül az akci
óról senki sem tudott.

Július végén a szervezőmunka átlépte Zenta határait: a járás 
területén a női vonal szervezésén dolgoztam. A  járásban Zentán 
kívül Adán volt a legerősebb pártszervezet, és ott külön Helyi Bi
zottság ,is működött, hozzátartozott a moholi pártsejt is. A közigaz
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gatási beosztástól eltérően Péterréve, ahol szintén Helyű Bizottság 
működött, a mi Járasd Bizottságunkhoz tartozott. Bakossal mindkét 
helyen megfordultam, az adai női sejtben részt vettem a sejtülésen, 
és beszéltem az időszerű pártfeladatok végrehajtásáról, elmondtam, 
hogy Zentán tizenegy néhány női párttagunk van, beszéltem a nők 
beszervezésének módjáról, lehetőségeiről. Péterrévén Pece Francis
kánál tettem ugyanezt. Ugyancsak átjártam Kanizsára is. Ott már 
korábban Doktor Sándor emigráns orvossal tartottunk kapcsolatot. 
Ő nagyon jó öreg elvtárs volt, anyagilag és elméleti téren is sokat 
segített nekünk. A Tanácsköztársaság idéjén a Pécsi-Baranyai Tanács 
tagja volt, Horthy hatalomra jutása után Jugoszláviába emigrált, és 
Kanizsán telepedett le. Beteg párttagjainkat ‘ingyenesen kezelte, 
gyógyította. Sajnos, a megszállók júniusban letartóztatták és bebör
tönözték. De azért Kanizsán voltak jó szimpatizánsaink, akikhez 
Doktor Sándor elhurcolása után is eljártam: Bohata Szilveszter és 
köre. Bohata megbízható régi szindikalista volt, és szándékunkban 
volt a pártba beszervezni. Ügy terveztük, hogy Bohata irányításával 
Kanizsán megalakítunk egy pártsejtet. Sajnos, erre már nem ke
rülhetett sor. Tudomásom szerint Bakos rajtam kívül Molnárt is 
bekapcsolta a járási munkába. Molnártól hallottam, hogy Horgoson 
van néhány megbízható elvtárs, akikkel ő korábbi munkavállalása 
során együtt is dolgozott. De hogy kapcsolatba lépett-e velük, arról 
nem tudok. Molnár ezentúl megtartotta Kevit akkor is, amikor már 
a HB titkára volt. Molnár és Nagyabonyi keresték a kapcsolatot, a 
Magyar Kommunista Párt felé is. E célból megbízták a Budapesten 
munkát vállalt Györe Istvánt, hogy ott a szakszervezetben, a Szo
ciáldemokrata Pártban igyekezzen tájékozódni, az ott működő kom
munistákkal kapcsolatot teremteni. Ugyancsak az ifjak Helyi Bi
zottsága is felújította a kapcsolatot Szanád felé, ahonnan később 
fegyver beszerzésére nyílt alkalom. Munkánk tehát egyre szerteá
gazóbb lett, egyre több feladatot, beosztást rótt ránk, mi lelkesen 
dolgoztunk, de egyre inkább éreztük, hogy kevesen vagyunk, nem 
bírunk minden feladattal megbirkózni; különösen felkészületlenül 
álltunk a szabotázs-akciók kivitelezésével kapcsolatban, mert sem 
tapasztalatunk, sem eszközünk nem volt.

így jött el az augusztus, és múltak a napok, közben a szovjet 
ejtőernyősök sehogy sem akartak megérkezni, pedig a fogadásukra 
tett előkészületek elég jól haladtak. Molnár beszámolt, hogy Keviben 
Nagymélykúti Mátyás sejtjének szimpatizánsai figyelőszolgálatot tar
tanak, Gerő szimpatizánsa, dr. Vigh Kóbi pedig vezette az elsősegély- 
nyújtási tanfolyamot. Az ifjak is számvetést csináltak szimpatizán
saik körében, hogy kikből alakítsák meg a rohamcsapatokat. Sza
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badkával a kapcsolat megerősödött: Gerő Birclint kapcsolta be fu
társzolgálatra. Augusztus második hete lehetett, amikor hosszabb 
távoliét után ismét eljött hozzánk Mayer és Lola elv társnő. Tetemes 
mennyiségű pártanyagot hoztak magukkal. Délután összehívtuk a 
Helyi Bizottságot, és este ülést tartottunk. Beszámoltunk Mayernak 
az elvégzett feladatokról, majd (tárgyaltunk a szabotázs-akciókról. 
A legfontosabb kérdés az volt: honnan és hogyan szerezzünk fegy
vereket, robbanóanyagot. A  helyőrségi katonákkal már megvolt 
ugyan a kapcsolat, de az nem volt olyan mély, hogy rajtuk keresz
tül fegyvereket tudtunk volna beszerezni. Ezután sok javaslat me
rült fel a megbeszélés során, de sorra el kellett vetnünk mind, mert 
egyik sem volt alapos, megvalósítható. Azt meg, hogy egy csendőrt 
vagy rendőrt leüssünk iitt a városban, nem tartottuk sem elfogadha
tónak, sem célszerűnek, mert az az egész Pártra nézve komoly kö
vetkezményeket vont volna maga után. Végül abban állapodtunk 
meg, hogy a partizánegységek szervezését megkezdjük, de azok majd 
csak akkor lépnek akcióba, ha a kukorica nagyobb lesz, mert akkor 
jobb és több lehetőség nyílik az ilyen akciók megvalósítására. A 
fegyverek beszerzését illetőleg én elmondtam, hogy az ifjak tudnak 
Szanádról valamennyi fegyvert szerezni, de nagyon kockázatos az 
átszállítása. Ugyancsak Molnár Péternek is jelentették szanádi szim
patizánsai, hogy ott, náluk van valamennyi fegyver elrejtve, amit a 
jugoszláv hadsereg visszavonulásakor elhagytak a katonák. Erre 
úgy határoztunk, hogy az ifjak Helyi Bizottságát bízzuk meg az 
átszállítás megszervezésével. Gerő elvtárs különösen a szabotázs-ak
ciók kivitelezéséhez szükséges robbanóanyag beszerzését szorgal
mazta. Ekkor már ugyanis megkezdődött a kicsépelt gabona elszál
lítása (Németországba. A  gabonát az egykori Hessler malomnál 
uszályokba rakták. A rakodás napszámosokkal napokon, heteken át 
folyt. A  munkások között volt párttagunk — Kincses Mihály, Molnár 
sejtjéből — aki a pokolgépet az uszályon elhelyezte volna, Birclin 
vegyi hatáson alapuló detonátort készített — de robbanóanyagunk 
nem volt. Mivel pedig Gerő annakidején maga is támogatta az ilyen 
akciók megszervezését a keresztbe rakott búzakévék meggyújtása 
helyett, most Mayerral arról tárgyalt, hogyan lehetne a kerülettől 
vagy a tartománytól robbanóanyagot kapni. Mayer helyeselte ezt az 
akciót, de azt mondta, hogy robbanóanyagot a kerület sem adhat, 
mert nincs neki, de ha a tartománytól kapnak, akkor a szükséges 
mennyiséget átadják Zentának. Megbeszélték, hogy e célból maga 
Gerő fog néhány nap múlva beutazni Szabadkára. Mayer felhívta 
figyelmünket, hogy a most érkezett pártanyagot nagyon alaposan 
tanulmányozzuk át, mert fontos utasítások vannak benne a partizán-
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egységek és a diverzáns-csoportok megszervezésének módjára és 
működésére vonatkozólag. Az ülés ezzel véget ért, Mayer Molnárék- 
nál, Lola pedig nálunk aludt, és hajnalban vonattal utaztak tovább.

A következő napokon a sejtekben megkezdtük a terjedelmes 
anyag feldolgozását. Éppen Farkassal szándékoztam a pártanyag 
feldolgozását az ifjúságnál megbeszélni, amikor ő tudomásomra 
adta, hogy az ifjúsági komité vezetéséről lemond, mert Pestre akar 
menni az egyetemre. Megkért, hogy mondjam el az elvtáirsaknak 
a Helyi Bizottságban, hogy ő kompromittált a hatóságok előtt, ha 
itt maradna Zentán, könnyen letartóztatásba kerülhet ismét, vagy 
esetleg kidobják a frontra; Pesten tanulni fog, és ott is kapcsolatot 
keres; ismeretlenül kevesebb veszély fenyegeti, és így is segítségünk
re lehet. Én a Komitéban előterjesztettem Farkas kérelmét. Az elv- 
társak meglepődtek, és hangsúlyozták, hogy bizony, itthon is nagy 
szükség lenne rá, de végül elfogadtuk érveit, és egyhangúlag jóvá
hagytuk távozását. Ezt követően ismét ón mentem ki az ifjúsághoz, 
és a Helyi Bizottsággal ülést tartottam. Bejelentettem Farkas távo
zását, de az ifjak már tudtak róla, Farkas velük is közölte szán
dékát. Ezután kiadtam a forradalmi utasítást: szervezzenek parti
zán-tizedeket, és e célból tanulmányozzák át az általaim átadott 
pártanyagból a Lenin-levelet, ami tulajdonképpen részletes és ala
pos útbaigazításokat tartalmazott a forradalmi harci egységek szer
vezésére, felfegyverzésére, harcmodorára és vezetésére vonatkozó
lag. Egy részletet ebből a brosúra formájú anyagból a helyszínen 
fel is olvastunk és átdolgoztunk. E részben a Lenin-levél azt magya
rázta, hogy hány főből kell állnia a partizán-egységnek, és hogy 
hogyan kell megszervezni az osztagokat, hogyan kell azoknak fel
venni a harcot a túlerőben lévő ellenséggel. Aztán beszéltünk a 
fegyverszerzés lehetőségéről. Én elmondtam, hogy a Komité utasí
tása az, hogy Szanádról a fegyvereket át kell hozni és itt alkalmas 
helyen elrejtem. Huszák vállalta, hogy az ifjakkal ezt az akciót 
megszervezi. A tizedek megszervezését illetőleg Langov, Huszák, 
Bircllin és Krstin elmondták, hogy vannak már alkalmas embereik, 
akiket beosztottak a tizedekbe, és a beszervezést tovább folytatják. 
Ezután felolvastunk a front jelentésekből, amelyekben szó volt a 
szerbiai, boszniai és crnagorai partizánegységek harcairól, valamint 
a bánáti alakulatok tevékenységéről. Egy tartományi pártfelhívást 
is felolvastunk, amely külön felhívta a magyar párttagokat, szim
patizánsokat és dolgozókat, hogy ne higgyenek Horthynak, hanem 
Vajdaság többi népeivel összefogva harcoljanak a fasiszta megszállók 
ellen, és tegyék pokollá alattuk a földet. Az anyag felolvasása és 
ismertetése után utasítottam Birclint, hogy fordítsák át magyarra
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a pártfelhívást és a Lenin-levelet. Ugyancsak Birclint utasítottam, 
hogy Langovval csináljanak gumiból ötágú csillagot, sarló-kala
páccsal a közepén, mert ez kell majd a röpcédulákra és plakátokra. 
A sokszorosításhoz már voltak betűink és matricáink. Mondhatom, 
hogy az ifjak lelkesen és fenntartás nélkül vállalták a feladatok 
végrehajtását, és ahogy ma is visszaemlékszem azokra a napokra, 
kellemes érzés tölt el: öröm volt velük együtt dolgozni.

Időközben Gerő Szabadkára utazott a robbanóanyag ügyé
ben. Robbanóanyag helyett azonban döbbenetes hírt hozott: Sza
badkán letartóztatásokra került sor az ottani búzagyújtogatási akció 
kapcsán. Maga a Kerületi Bizottság is biztonsági okokból Szabad
káról a pailicsi szőlőkbe helyezte át székhelyét. Nem tudtuk még, 
hogy kik buktáik le, és meddig terjedhetnek a lebukás következmé
nyei. Gerő szerint az akció előkészítése nem volt eléggé alapos, a 
résztvevők nem voltak kellően felkészülve, kipróbálva. Ilyen akció
ban szigorú konspirációra és feltétlen pontosságra van szükség. 
Ezután Gerő elvtárs előadta, hogy egy falralrási akciót kell szer
veznünk. Azonos időpontban a városban mindenütt egy nagy „V ” 
betűt kell kiírná. Fehér falra fekete szénnel, színes falra vagy kapu
ra fehér krétával kell majd kiírni a megbeszélt betűt. „Ez a betű 
a mi végső győzelmünket fogja jelenteni” — mondta Gerő elvtárs. 
Ezután elhatároztuk, hogy ezt az akciót vasárnap este hét órakor 
bonyolítjuk le, és a végrehajtásban minden párttagot bevonunk. 
Majd beosztottuk a kerületeket a sejtek között azzal, hogy a sejt
vezetők a sejttagokkal kijelölik azokat az utcákat, ahol az akciót 
lebonyolítják. Az én sejtemnek jutott az ötödik kerület és a beUér.

A  megbeszélés után a cselekvés izgalma vett rajtam erőt. 
Valahogy meg is feledkeztünk a szabadkai lebukásról, a sejtben 
azt vitattuk, hogyan szerzünk be krétát, szenet, ki fogja a betűt 
írni, és ki hol fog hozzá „falazni” ; milyen sorrendben vesszük majd 
az utcákat, hol állnak a rendőrök. Ahogy ma visszagondolok, nem 
tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy talán ez is volt Gerő 
célja ezzel az akcióval. Elterelni a figyelmünket, cselekvésre, tét ti’e 
irányítani gondolatainkat, megakadályozni, hogy a jeges felelem, 
amely elszorította szívünket, elhatalmasodjon? GerŐ orvos volt, 
lélektant tanult; ezentúl kommunista és ember: nekünk akkor na
gyon jó orvosságot adott.

Vasárnap este azért egy kicsit féltünk: mi lesz, ha meglát 
a rendőr, ha járókelők jönnek, és lármát csapnak? Sejtemből Re
kecki, Takács és Török — pontosan nem emlékszem már — talán 
valamennyien velem voltak. A korzón kezdtük a „munkát” . 
Vasárnap este volt, a korzón csak úgy nyüzsgőtt a nép. A  lányok
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jól, szorosan körülállták, én meg mintha a cipőmet igazítottam 
volna — lehajoltam, s az aszfaltra írtam krétával a „V ” betűt. 
Sikerült. Másodszor, harmadszor, ötödször. Aztán egészen belejöt
tünk. Még a városháza előtt is — amikor a rendőr elfordult — gyor
san rápingáltam a „V ” betűt a hirdetőtáblára. Aztán az A ia i utca 
következett. Itt már felosztottuk a munkát oly módon, hogy mind
két oldalon egyszerre végeztük a kiírást. Az egész akció folyamán 
nem történt semmilyen incidens sem a polgárokkal, sem a rend
őrökkel, úgyhogy azt sikeresen befejeztük. Másnap és harmadnap 
még vártunk, hátha a hatóság nyomozni kezd, azonban erre sem 
került sor.

1941 augusztusának második felében eljött hozzánk Radivoj 
Cirpanov, a vajdasági tartományi pártbizottság tagja. Erre az al
kalomra összehívtuk a Járási Bizottságot. Az egésznapos ülésen 
részt vett a kerületből Grósz László, a járásból Bakos és Halász 
Adáról, Hagy mélykúti ‘Mátyás Keviből, és Péterrévéről is volt 
valaki, ha jól emlékszem Samu Mihály. A Helyi Bizottságból Molnár 
Péter, dr. Gerő István, Ősz Szabó János és én vettünk részt, ezen
kívül Cirpanov elrendelte, hogy Löveit és Nagyabonyit is hívjuk meg, 
így ők is részt vettek ezen a nagy jelentőségű pártplénum-ülésen. 
Az ülést Bakos nyitotta meg, majd átadta a szót Oirpanovnak. 
Cirpanov beszélt a forradalom gyors elterjedéséről az ország min
den területén, a partizánosztagok rohamos szaporodásáról Szerbi
ában, a Bánát területén alakult partizánosztagok akcióiról, arról, 
högy megalakult a partizánosztagok bánáti és bácskai parancsnok
sága valamint, hagy a körzeti parancsnokságok is alakulóban van
nak. Utasított bennünket, hogy mi is alakítsuk meg a városi ka
tonai parancsnokságot, és alakítsunk minél több partizán-és diver- 
záns-egysóget. Tudatta velünk, hogy a Szovjetunió új frontot akar 
megnyitni Bulgárián, Románián és rajtunk keresztül, amellyel a 
fasiszták délkeleti szárnyát meggyöngítené, és nyersanyagforrásait 
elzárná. Az ezzel kapcsolatos feladatok kivitelezését nagyon sürgős
nek mondta, mert az idő nagyon Tövid. Utasított bennünket pol
gáriruhák, orvosságok, kötszer és élelmiszer gyűjtésére, rejtekhe
lyek, bázisok biztosítására. Ennek kapcsán szükségesnek tartotta 
orvosok, gyógyszerészek és földművesek beszervezését a népfelsza
badító mozgalomba, a Népsegély nakció tömegesítését.

Ezután az összes megjelentek beszámoltak a pártrnunkáról. 
Ebből megállapítottuk, hogy Zentán 35 párttag és mintegy kétszer 
annyi megbízható szimpatizáns van, akik között többen párttag-je
löltek. Adán 16 párttag és megközelítőleg kétszer annyi szimpati
záns, Péterrévén 8 párttag, Keviben 5 párttag van, és Bakos M o

39



hóiról is jelentett néhány párttagot. Ezentúl Felsőhegyről Nagyabo- 
nyi, Horgosról Molnár és Kanizsáról én tettem jelentést az ottani 
megbízható szimpatizánsokról. Ezenfelül jelentettük, hogy a sejtek
ben és az ifjúságnál kiadtuk a forradalmi utasítást, és megkezdtük 
a „Lenin-levél” feldolgozását. Az ifjúkommunista helyi szervezet 
munkájáról elmondtam, hogy az eredményesen dolgozik, apartizán- 
-tizedek szervezése folyamatban van, már van is egy-két tizedünk, 
és Bánátból sikeresen áthoztak valamennyi puskát a régi jugosz
láv hadsereg Szanádon elhagyott fegyveredből. Ezután Nagymély
kúti és Molnár beszámolt a Keviiben szervezett partizánegységek 
létszámáról és felkészültségéről. Gerő beszámolt az eszmei-politikai 
munkáról, az általa beszervezett szimpatizánsok számáról és fel
ajánlott segítségről, jelentette, hogy sejtjén és szimpatizánsain ke
resztül megszervezte a helyi párttechnikát — rádióhírek lehallga
tását, az anyag feljegyzését és sokszorosítását, a szerb nyelvű anyag 
fordítását. Itt én is közbevetettem, hogy igen kevés a magyar 
nyelvű pártanyag, és kértem Cirpanovot, hogy küldjenek több ma
gyar anyagot. Ezután Gerő vei beszámoltunk a Vörös Segély be
gyűjtéséről, egyben megállapodtunk, hogy az összegyűlt pénzt ezen
túl Gerő elvtárs kezeli. Gerő jelentette, hogy szimpatizánsai között 
van orvos és gyógyszerész is, akik készek a mozgalom rendelkezésére 
bocsátani felszerelésüket és személyes segítségüket; ugyancsak el
mondtuk, hogy az elsősegély-nyújtási tanfolyam is folyamatban van. 
Cirpanov érdeklődésére elmondtam, hogy a nők vonalán kapcsolat 
épült ki néhány katonával, és tudjuk, hogy milyen egységek vannak 
a kaszárnyában, közöttük hány nyilas és hány németellenes tűnik 
ki. Cirpanov ennek kapcsán külön megdicsérte a zentaá pártszerve
zetet mondván, hogy ilyen arányban, mint nálunk — 12 nő volt 
akkor a zentaá helyi szervezetben — a nők sehol sem lettek aktívan 
beszervezve egész Vajdaságban.

Végül Cirpanov beszélt a szabotázs-akciók jelentőségéről, 
a vajdasági akciókról s az ezek végrehajtása közben elkövetett hi
bákról. Hangsúlyozta, hogy néhány helyen hibák voltak az akciók 
megszervezésében, Szabadkán például elhamarkodták a kivitelezést, 
ezért következett be a lebukás. Gerő ekkor kérte, hogy adjanak 
nekünk robbanóanyagot, de Cirpanov azt mondta, hogy őnekik is 
kevés az, ami van, csak saját erőinkre és találékonyságunkra tá
maszkodhatunk. Utoljára Cirpanov beszélt a Szerbiában folyó szí
vós partizánharcokról, és kifejezte reményét, hogy má is nemsokára 
csatlakozunk ezekhez a harcokhoz; ezzel az értekezlet befejeződött.

Ezekben a napokban — augusztus végén — a megszállók 
újra kifüggesztették a statáriális hirdetményt, amelyben rögtönit élő 
bíráskodással, kötél általi halállal fenyegettek mindenkit, aki „hűt-
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len” a rendszerhez, vagyis gyengítésére, megdöntésére szervezkedik; 
de most nem volt időnk ezen elmélkedni, mert a feladatok sokré
tűek, sürgetőek voltak, ugyanakkor a Helyi Bizottságban is kevesen 
voltunk, a konspiráció miatt száz felé kellett mennünk, s egy em
berre nagyon sok munka jutott, túl voltunk terhelve. így a Helyi 
Bizottság is szinte nap nap után összeült: Molnár, ősz Szabó és 
ón, mert Gerő nem jöhetett el, így hárman kísértük figyelemmel az 
egész munkát, tárgyaltuk meg a forradalmi készültségre irányuló 
munka részeredményeit, az ifjak munkáját. Az utasítások és a 
„Lenin-levél” alapján a városházát, a rendőrséget, a csendőrségi 
állomást Zentán és Tornyoson, valamiint a kaszárnyát jelöltük meg 
olyan épületekként, amelyeket az adott pillanatban rohamszerű 
támadással kell majd megszerezni. Ugyancsak beosztottuk a pártta
gokat, akik a jelzett objektumokat közvetlenül állandóan megfi
gyelték, akik a tanyákon a szovjet ejtőernyősöket várták. A katonai 
szervezés véglegesítését úgy véltük megoldani, hogy Gerőt meg
kérjük, legyen ő a partizánegységek parancsnoka, azaz a város 
katonai parancsnoka, és vigye tovább a szervezés katonai vonalát. 
Gerő nem vállalta a katonai parancsnoki feladatkört, de javasolta, 
hogy beszervez egy megbízható, katonaviselt embert erre a célra, ha 
ezt mii is elfogadjuk. Mi szerettünk volna mindenképpen párttagot 
megnyerni katonai parancsnoknak, de beláttuk, hogy ehhez a párt
tagok körében nem találunk megfelelő embert, ezért elfogadtuk 
Gerő javaslatát. Gerő később jelentette, hogy Müller István, a volt 
jugoszláv hadsereg tartalékos tisztje elfogadja a megbízatást; mi 
pedig közöltük Gerő vei, hogy egyezünk Müller beszervezésével. 
Ezzel a városi katonai parancsnokság szervezése is a megvalósulás 
fázisába jutott. Ugyanakkor az ifjúsági Helyi Bizottságot os összehív
tam, és sürgettem a partizánegységek szervezését, egyben az idő
közben érkezett pártanyagot is elvittem nekik, közte a Jugoszláv 
Kommunista Párt felhívását az ifjúsághoz. Közöltem velük, hogy 
a középületek, a városháza, posta stb. elfoglalásánál az ő tizedeik is 
közre fognak működni. Ugyancsak tovább dolgoztunk a „Lenin-le- 
vél” tanulmányozásán is. Tudomásukra adtam — a Cirpanovtól ka
pott értesülések alapján — hogy rövidesen kapcsolatba kerülünk a 
bánáti partizánokkal, mert Bánátban több partizánegység működik 
sikeresen, és ők is keresik a kapcsolatot velünk. Hasonló módon a 
sejtekben is kiadtuk a forradalmi utasítást a rohamcsapatok meg
szervezésére azzal, hogy azok az adott pillanatban a városparancs
nokság alá lesznek rendelve, amelyet majd Müller irányít.

A napok nagy izgalomban múltak, eljött a szeptember is. Mi 
egyre vártuk, vártuk a nagy napot, de hiába, az ejtőernyős szovjet 
csapatok sehogy sem akartak megérkezni, az új front kialakítása
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egyre csak késett, ehelyett a németek mind mélyebben hatoltak be 
a Szovjetunióba, és még ha nem is haladtak olyan gyorsan, mint a 
háború első napjaiban, azért csak előrenyomultak. A hatóságok is 
mind kényelmesebben rendezkedtek be; megszűnt ugyan a katonai 
közigazgatás, de szólás-, sajtó -és gyülekezési szabadságról szó sem 
lehetett, a kormányzat csak a Magyar Élet Pártjának szervezkedését 
engedte, és még a jobboldali politikai szervezkedést is gyanakvással 
kísérte. Így a Nyilaskeresztes Párt ■— amely radikális, fajgyűlölő, 
szélsőjobb pozíciókon állott — szintén hatósági zaklatásoknak volt 
kitéve. A nyilasok szociális jelszavakkal, követelésekkel léptek fel, 
és fajgyűlölő, kommunistaellenes uszítással, denunciálással próbál
ták a hatalomnál pozíciókat, a népnél támaszt keresni. A zsidókérdés 
„megoldását” , a zsidó birtokok és vagyon felosztását követelték, és 
nyíltan hirdették, hogy a kolonisták után viszik a zsidókat meg a 
kommunistákat. A nyilasoknak voltak is sikereik az osztályöntudat 
nélküli szegénység és elszegényedett iparosság körében. A politikai 
munika feltételei ismét romlani kezdtek. A délbácskai szabotázsak
ciók kapcsán megkezdődött a széleskörű kommunista-ellenes akció, 
végrehajtották az első halálos ítéleteket. Különösen nagy visszhang
ja volt a szabadkai búzaégetés kapcsán letartóztatott ifjak elleni 
súlyos ítéleteknek, akasztásoknak. A zentai zsidók fekete ruhát öl
töttek a kivégzés napján, a rendszer helyi lapjai egyre fenyegetőbb 
hangon Írogattak „az idegen érdekek kiszolgálódról” , a „judeo-bol- 
sevista ügynökökről” . A  szimpatizánsok ;is kezdtek bizalmatlanok 
lenni, és többen méltatlankodtak: „Hát hol vannak már az ejtőer
nyősök? Mikor jönnek már' Ki találta ezt ki?” — ilyen kérdésekkel 
ostromolták a párttagokat, azok pedig minket, a Helyi Bizottság 
tagjait. Ez igen kellemetlenül érintett bennünket, mert úgy tüntette 
fel a dolgokat, mintha ezt itt, Zentán mi találtuk volna ki minden 
alap nélkül. Ez a hangulat megkövetelte, hogy még erősebb politikai 
meggyőző munkát végezzünk, hogy buzdítsuk, bátorítsuk a pártta
gokat és rajtuk keresztül a szimpatizálókat. De a tények erősebben 
hatottak bármilyen agitációnál. A  szimpatizálóink egy része kezdett 
elmaradozni, passzivitásba vonulni. Emellett frontj elöntéseket sem 
kaptunk, ha kaptunk is, nagyon keveset. Ezért ismét a helyi forrá
sokra kellett támaszkodnunk. Gerő vállalta, hogy sejtjén keresztül 
megszervezi a rendszeres rádióhallgatást, és a híranyagot kézi, majd 
gépelt sokszorosítás útján terjeszti. Ebből a híranyagból, amely a 
moszkvai rádió magyar adásaiból származott, én is tudomására ad
tam a sejtemnek meg az ifjaknak, hogy a németeknek a szovjet fron
ton naponta óriási veszteségeik vannak, a Vörös Hadsereg jól tartja 
magát; a szovjet kormány kiáltványt intézett a magyar néphez, 
hogy ne harcoljon a német imperialisták oldalán, hanem fordítsa
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fegyverét a német területvadászok ellen, semmisítse meg az áruló 
Horthy-kormányt, szabadítsa fel az országot, és alapítsa meg a dol
gozók forradalmi kormányát. Nem szabad csüggednünk, ha késik 
is a szovjet ejtőernyős segítség, rövidesen Bánáton keresztül össze 
leszünk kapcsolva Szerbiával, onnan is kaphatunk támogatást. Más
részt a szabadkai lebukás kapcsán sürgetővé vált, hogy saját helyze
tünket is felmérjük. A Kerületi Bizottság munkája is megnehezült, 
bennünket is utasítottak, hogy tegyünk lépéseket a kompromittált 
emberek elrejtésére. Egyelőre itt kell maradni és tovább dolgozni, 
de elővigyázatossági intézkedéseket kell tenni: nem kell otthon alud
ni, és ha valakit keresnének, meg kell szervezni a hozzátartozókat, 
hogy azt azonnal értesítsék. így az, akit keresnek, 'időt nyer a mene
külésre, szökésre. Ezt az utasítást sejtemben és az ifjak Helyi Bizott
ságának ülésén — amelyet, úgy emlékszem, Rekecki lakásán tartot
tunk az Újfaluban — kiadtam. Itt arról is beszéltünk, hogy ha 
Magyarország forradalmasodna, akkor miivelünk kapcsolódna a ju
goszláv népek forradalmi harcához. Itt meg kell jegyeznem, hogy 
nekünk akkor semmi kapcsolatunk sem volt a Magyar Kommunista 
Párttal, és nem is tudtuk felmérni, hogy milyen objektív lehetőségei 
lennének a forradalomnak, de néhány apró jelből arra következtet
tünk, hogy működik a Magyar Kommunista Párt, legalábbis Pesten, 
így például Gerő a július 25-i szérűtűz után két-három napra el
hagyta Zentát (lehet, hogy elővigyázatosságból), és amikor vissza
tért, elmondta, hogy Pesten volt, jelentette, hogy ott is dolgozik a 
Kommunista Párt, mert a külvárosokban több helyen vörös festékkel 
a falakra festett ötágú csillagot és sarló-kalapácsot látott: arról 
azonban nem szólt, hogy valakivel is kapcsolatot teremtett volna 
pártvonalon.

Szeptember második felében járhattunk, amikor egy napon 
Molnárné jött el lakásomra, és kért, hogy adjak pénzt a Vörös Se
gélyből, mert itt van egy elvtárs Szabadkáról, szökésben van, pénz 
kellene neki, de őnála nincs elég. Magamhoz vettem az akkoriban 
összegyűjtött és Gerővel még el nem számolt összeget, és Málnámé
nak adtam. Molnámé elmondta, hogy Gfósz László lehet ez az elv
társ, és vele lesújtó híreket közölt: Mayert letartóztatták, őt keresik, 
szökésben van. Kért bennünket, hogy adjunk neki valamennyi pénzt, 
és ha még valaki jönne a kerületből, akkor biztosítsunk neki rejtek
helyét, élelmet, pénzt. Grósz megismételte az utasítást, hogy ha 
valakit keresnek, azonnal vonuljon illegailiitásba, szökjön, a többiek 
pedig igyekezzenek minden áruló nyom ot. eltüntetni. Grósz még 
azt is: mondta, hogy Cirpanov is illegalitásban van. Ezután rövide
sen elutazott. Másnap Bakos. is megjelent. Tudomására adtuk a
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Grósztól hallottakat Molnár és Nagyabonyi jelenlétében. Bakos 
elmondta, hogy az adai határban van néhány olyan tanya, amely 
szükség esetén bázisul szolgálhat a szökésben lévő elvtársaiknak. 
Ha szükség lessz útbaigazításra, akkor az elvtársakat küldjük hozzá 
Adára, de ha őt nem találnánk, dr. Radojka Mrkšić orvosnő, Gerő 
szimpatizánsa, aki a zentai kórházban dolgozott (többek között nála 
is hallgatták a rádiót a hírgyűjtéssel megbízott fiatalok), tudja ezeket 
a címeket, hozzá forduljunk Én még aznap összehívtam az ifjúsági 
Helyi Bizottságot. Az összejövetelt a felsővárosi temetőben tartottuk 
meg, közel a kápolnához, egy kripta előtt; Török Piroska is velem 
volt a sejtemből. Tájékoztattam őket a helyzetről, utasítottam őket, 
hogy tegyék meg a biztonsági intézkedéseket. A lakásról minden 
pártanyagot el kell vinni, ha nem semmisítették volna meg, meg ki\\ 
semmisíteni; otthon nem szabad aludni, ha valakit keresnek, az szök
jön Szerémség vagy Bánát felé, meneküljön Zentáról. Rekecki azt 
mondta, hogy ő majd kimegy a nővéréhez a szállásra. BArclin Üj vi
dékre, onnan a szerémségd területre, majd tovább, Szerbiába megy, 
ott csatlakozik a partizánokhoz; a többiek is mondták, hogy majd 
kieszelnek valamit. Valamennyien nagyon levertek voltunk, mert 
nem erre, egészen másra készültünk. De a remény nem hagyott el 
bennünket: hátha ismét — miint korábban — Zenta kívül marad a 
lebukáson, hátha a szálak nem érnek el hozzánk. Tudomásukra 
adtam továbbá, hogy lehet, nekem is illegalitásba kell vonulnom.

A lebukás veszélye tulajdonképpen nekünk, kommunistáknak 
Damoklész kardjaként állandóan a fejünk felett lógott a régii Jugosz
láviában is, a megszállás idején pedig hatványozottan. Vigyáztunk, 
óvatosak voltunk, tartottuk a konspirációt, számoltunk az emberek 
testi-lelki alkatával, felkészültségével, azzal, hogy mit tudnak, és mit 
nem, igyekeztünk kizárni a szerencsétlen véletleneket, elszigetelni 
az ingadozókat, megnyerni, beszervezni a megbízható embereket. 
Azokat is figyelemmel kísértük, akik eltávolodtak a Párttól, vagy 
akiket kizártunk, és ha láttuk, hogy magatartása, igyekezete, köze
ledése a Párthoz reményt ad arra, hogy újból párttag legyen, akkor 
foglalkozni kezdtünk vele. Így tudomásom szerint Molnár Péter Ta
kács Pista bácsit ismét bekapcsolta a Pártba. Mayer utasítására 
pedig augusztusban Olajost <is viszavettük, és erről a bácstopolyai 
táborba értesítést küldtünk neki. Ennek a körültekintő, óvatos és 
hajlékony káderpolitikának köszönhettük, hogy provokatőmek, rend
őrségi besúgónak soha sem sikerült behúzódnia a zentai pártszerve
zetbe, s ha itt-ott voltak .is hibáink a konspiráció terén, azok nem 
váltak végzetessé, a lebukást sikeresen elkerültük.
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A szabadkai búzaégetési akció kapcsán megindult letartózta
tások után kiszivárogtak a hírek, hogy a nyomozók nem bánnak 
már olyan kesztyűs kézzel a letartóztatottakkal, min/t júliusban, ha
nem megverik, és embertelenül megkínozzák őket, ami fokozza a 
lebukás továbbterjedésének, kiszélesedésének veszélyét. Így biz
tonsági intézkedéseink nem voltak alaptalanok — sőt! — később 
bebizonyosodott, hogy elégtelenek voltak. Különösen Grósz híre 
döbbentett meg bennünket. Még aznap elmentem Gerőhöz, és el
mondtam neki a hallottakat. Gerő is nagyon megdöbbent, és ideges 
lett. Elmondta, hogy azonnal Pestre utazik, csak szétnéz valami 
ideiglenes rejtekhely után, és jön vissza. Nem tartotta helyesnek a 
Bánát vagy Szerémség felé irányuló menekülést. Azt mondta, hogy 
biztosabb az ország belsejébe, leginkább Pestre menekülni, ott még 
eltűnhet az ember.

Alig telt ed néhány nap, Szabadkáról utasítás jött, hogy azon
nal vonuljak illegalitásba, mert lebukott egy elvtársnő, aki a Vörös 
Segélyen dolgozott, és azóta már több kapcsolata szintén letartóz
tatásba került, vagy keresik; szökjek azonnal, mert én is kapcsolat
ban voltam vele. Gerővel — aki mégsem ment el Pestre — addig 
közöltem a hírt; ő helyeselte szökésemet. Két nap múlva vonaton 
Pestre utaztam. Amikor a külvárosokon áthaladva megpillantottam 
egy falra festett ötágú csillagot sarló-kalapáccsal, bizakodás fogott 
el, talán csak sikerül valahogy kapcsolatot találnom, menedéket, míg 
vissza nem térhetek. Pesten anyám rokonainál voltam, de nem érez
tem magam biztonságban, ott könnyen megtalálhattak. Nem tudtam 
semmilyen kapcsolatot létrehozni, nem volt ismerősöm. Négy-öt 
nap után nem bírtam tovább: visszajöttem. Szabadkára érve mégis 
megszakítottam az utam, felkerestem bátyámat, hogy tőle érdeklőd
jem. Bátyám nagyon feldühödött azért, hogy visszatértem, elmondta, 
hogy a lebukás Szabadkán egyre terjed, Zentán azonban még nem 
voltak letartóztatások. Erre hazajöttem Zentára. Férjem, Lövei, 
akár a bátyám, azzal kezdte: „Mi a csodának jöttél vissza?” Tudtomra 
adta, hogy szabadkai elvtársak rejtőznek nálunk Zentán, a rendőr
ség keresi őket, szökésben vannak. Elmentem a Komíitéba, s ott 
Simokovich Rókussal és feleségével találkoztam. Nem tartottam 
megfelelő rejtekhelynek Molnárék házát, ezért a jelenlevő Nagy- 
abonyinak azt mondtam, hogy kísérjük őket a saját lakására, míg 
más, jobb helyet nem találunk. Két napig voltak ott, aztán Jágerék- 
nál helyeztük el őket; Jágemé főzött nekik, és rejtegette őket 
október elsejéig, akkor a nálunk is megindult letartóztatások miatt 
tovább nem maradhattak. Rókusék továbbszöktetése kapcsán fontos 
lett volna megtudná a Bakos által ígért rejtekhelyeket. Vártuk
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Bakiost napról napra, de nem jött át Zentára. Szeptember 29-én az
tán Ősz Szabót küldtük át Adára, hogy beszéljen Bakossal, jó lenne, 
ha Rókusékat átvenné tőlünk, mert az említett szálláson mégis na
gyobb biztonságban lennének. Közben Rókuséknak fehérneműt, ci
pőt szedtünk össze, élelemcsomagot készítettünk. Másnap Ősz Szabó 
rossz hírrel tért vissza: Bakost már szeptember közepén letartóz
tatták, s azóta másokat is az adai pártszervezetből, a tanyákról sem
mit sem tudott meg. Éreztük: itt a vég. Bakos utasítása szerint 
Radojka Mrkšićhez fordultunk a tanyák címeiért. Ősz Szabóval 
kimentünk a kórházba, de őt elutasította az orvosnő, hogy ő semmi
lyen címekről nem tud. Észbekaptam: a konspiráció! Radojka nem 
ismerte Ősz Szabót! Megkerestük Langovot Gerő sejtjéből, beszéljen 
vele, kérje a címeket. Langov is negatív eredménnyel jött ki: Radoj
ka nem tud semmilyen címekről! Langov ekkor megígérte, hogy 
rokonainak a zentai tanyáját megszerzi erre a célra — egy-két napon 
belül. Nem maradt választásunk, lelkére kötöttük, hogy siessen, 
nagyon siessen.

Másnap, október elsején reggel Molnár Mária kisírt szemekkel 
jelentette, hogy hajnalban férjét, Pétert, a Helyi Bizottság titkárát 
áz ágyból húzták ki, és elhurcolták a csendőrök.

1941. október elseje szép, derűs nap volt. De ki látta akkor a 
napot, a poros, őszies színekbe öltözött útmenti fákat? Kinek jutott 
volna eszébe a természet haldoklásán gyönyörködni, amikor az 
elvtársak veszélyben voltak? Első utam Jágerékhez vezetett. Közöl
tem Rőkusékkal a történteket, mire ő azt mondta, hogy egy percet 
sem maradhatnak tovább Zentán, menekülnek tovább, ameddig a 
lábuk bírja. Jágerné kikísérte őket az állomásra, megváltotta nekik a 
jegyet. És a sors iróniája! Az egyik vagonba Rókusék szálltak fel, a 
másikba meg a csendőrök őrizetében Molnár, Ősz Szabó és Nagy- 
abonyi! így tudtuk meg, hogy mindhármukat letartóztatták, és az 
újvidéki vonattal már el is szállították valahova — talán Adára? Ró- 
kuséknak azonban sikerült elmenekülniük Zentárói még idejében.

Amint Jágerné közölte az állomáson történteket, én Geröhöz 
mentem, és beszámoltam neki. Megbeszéltük, hogy ezek után mind
kettőnknek menekülnünk kell, de együt nem mehetünk. Én másnap 
elindulok, megadom a címet, ahol Pesten megkeres, ő pedig családi 
ügyeit elintézve egy nappal később utazik fel. Másnap már útra 
készen álltam, amikor Langov jött a háziasszony omékhoz. Figyelmez
tettem, hogy megkezdődtek a letartóztatások, ha csak lehet, szökj e-
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nek ok is. Elbúcsúztam fiamtól — nyolc éves volt akkor, és már rá 
volt szoktatva arra, hogy soha sem kérdezte, hová megyek — de 
most mégis megkockáztatta a kérdést: „Anyu, mikor jössz vissza?” 
,,Fogadj ál szót édesapádnak, és vigyázz magadra!” —  próbáltam 
kikerülni a kérdést. ,,Jól van, anyu, de te mikor jössz vissza?” — is
mételte meg a kérdést, amlire magam sem tudtam a választ. „Nem
sokára visszajövök” — válaszoltam. Férjem még néhány tanácsot, 
útbaigazítást adott, aztán házigazdámmal — aki rokonaihoz utazott 
Pomázra — elindultam. Kevés, nagyon kevés reményem volt, de nem 
tudtam maradni, nem bírtam a tétlen várakozást. Végre elindult ve
lem a vonat Zentáról. Az ütemes zakatolás alkalmat adott az emlé
kezésre. Filmszerűen peregtek előttem az utóbbi hónapok — 1941 
nyarának eseményei, az elvtársak arca. Hol lehet most Molnár, 
Nagyabonyii, Ősz Szabó? Mi lesz a többiekkel, vajon keresik-e őket, 
sikerül-e elmenekülniük, elrejtőzniük? Mindenkinek megüzentem: 
rejtőzzön, meneküljön! De hová és meddig? Itt, a vonaton is csend
őrök, kakastollasok cirkáltak szakadatlanul, gyanakodva méreget
tek. Ceglédnél nem bírtam tovább. Kiszálltam, és csak a következő 
vonattal utaztam tovább.

Budapeestre érve a rokonokhoz nem mehettem, mert ott 
egy-kettőre megtaláltak volna. Lövei adott egy címet — régi mun
katársa címét — a Csengeni utcában. Ott húzódtam meg egy ideig, 
de láttam, nem maradhatok, nem volt bejelentőm, tovább kellett 
mennem. Hely után kutattam a város egyik részétől a másikig, de 
bejelentés nélkül idegenhez nem mehettem. Végül kimerültén nagy- 
nénémhez kopogtam be, mert az ő címét adtam meg Zentán Gerőnek, 
és gondoltam, hogy most már ő is megérkezhetett, ha keres, meg 
tudjon találná. Nagynéném nem tudta, hogy kommunista vagyok, 
legkevésbé azt, hogy szökésben. Azt mondtam neki, hogy munkát ke
resek, és majd a férjem is rövidesen megérkezik, itt állunk mun
kába. Mivel nagynéném nem ismerte férjemet, így akartam elérni, 
hogy ha Gerő keres, nyomomra találjon, ugyanis nagynénémnél 
sem alhattam, hanem kimentem Csepelre az egyik lányához, Mar
githoz. Itt szívesen fogadtak, számomra csak az volt a kellemetlen, 
hogy nagynéném másik lányának, Rozinak a férje repülőstiszt volt, 
bár az alatt a rövtid idő alatt, míg ott voltam, kitűnt, hogy németel
lenes gondolkodású. Természetesen én a legkisebb jelét sem adtam 
annak, hogy valamit is „értek” a dologhoz, és közömbösséget szín
leltem, bár meglepett, hogy egy magyar tiszt ilyen ellenséges ér
zülettel beszél a „szövetséges” németekről. Unokahúgom, Margit 
az egyik csepeli gépgyárban dolgozott, s így másnap délelőtt ma
gamra maradtam. Neki is elmondtam, hogy munkát keresek, és hogy
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rövidesen utánam érkezik férjem — akit szintúgy, mint nagynéném 
—  ő sem (ismert. Margittal azt is megbeszéltük, hogy délután el
búcsúzom tőlük, mert anyám húgához megyek egypár napra, Buda
pest egyik távolabbi külvárosába. Valahogy éreztem, hogy egy 
helyen nem maradhatok sokáig. A délelőtt folyamán, mig Margit 
dolgozni volt, levelet írtam bátyámnak, Szabadkára meg férjemnek, 
Zentára. Ezt az utóbbi levelet — Lövőivel való megbeszélésünk 
szerint — házigazdám húgának címeztem meg. Férjemnek megírtam, 
hogy megérkeztem, s bár az általa megadott címen nem fogadtak 
be, de valahogy majd feltalálom magam. Ügy látszott, hogy való
ban sikerült tovább menni, mert Margit reggel bemutatott szomszéd
jának, aki becsületes, jóravaló szervezett vasmunkás volt, és ő is 
felajánlotta, hogy Pesten kívül az ő családjánál is meghúzódhatom, 
míg nem találok munkát. Délben jött Margit, és megterített, én 
azonban még enni sem tudtam, olyan nyugtalanság vett raj/tam erőt. 
Csak egyre unszoltam, hogy induljunk már, Margit ugyanis megígér
te, hogy villamosán elkísér. Ö éppen a bátyámnak küldött lapot írta 
alá, amlikor motorkerékpár tülkölése hallatszott fel az utcáról. Fel
rezzentem, Margit is észrevette, majd magyarázólag elmondta, hogy 
ez biztosan Ali, a sógorom motorja, — Ali Rózsi férje volt. Néhány 
másodperc után felpattant az ajtó: Ali lépett be elsőnek, utána egy 
ismeretlen férfi. Ali szeme vidáman csillogott: „Ica, itt hozom a 
férjed!” — mondta. Döbbenetes pillanat. A férfi nem Löved volt, 
de nem ás Gerő. Ali háta mögül előlépett, és gúnyos pillantást vet
ve rám, megszólalt: „Löveiné, a törvény nevében letartóztatom!” A 
zentaá rendőrkapitányság egyik nyomozója állt előttem. Alira pillan
tottam: elsápadva kereste a támaszt. Margit nem tudott megszó
lalná. Egy pillanat alatt átláttam a helyezetet: a konspiráció meg
bosszulta magát! Zentán kiszedték valakiből pesti rokonaim nevét, 
címét, de honnan tudhatta a detektív, hogy itt nem ismerik a fér
jem? A  véletlen ördögi játéka lett volna csupán? Nagynéném 
gyanútlanul elmondhatta, hogy a férjemet is várom, s ez adta a 
detektívnek az ötletet? Míg fejemben a pillanatok századrésze alatt 
lázas kérdések kergették egymást, az asztalra pillantottam. Ott feküdt 
a levél és a lap. Ahogy felpillantottam, a detektív már le is csapott 
a levélre: „Ezt majd én adom fel!” — mondta gúnyosan, és azon
nal fel is tépte a borítékot. „Lám, két borítékban küldi a levelet ez az 
ártatlan asszonyka! Ugyan miért?” Ezután elhagyta a szobát, Alihoz 
fordulva, hogy felel értem. Ali és Margit lesújtva roskadtak két 
székre. „Mi történt, Ica” — „Hát ez nem a férjed?” „Mit csináltál?” 
Alinak halvány sejtelme sem volt arról, hogy én ki és mi vagyok, 
és hogy nagynénémtől nem a férjemet, hanem az előállításomra 
kiküldött zentai detektívet hozza magával motoron. De mielőtt még
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valamennyire is tisztázhattuk volna a dolgokat, a detektív két rend
őrrel tért vissza, alkik elkísértek a Csengeri utcába, ahol a kabátom 
maradt. Nem volt értelme titkolni, hogy -ott is jártam: ők tudták, 
hogy szökésben lévő kommunista vagyok, a levelet meg a detektív 
úgyis elolvasta,' de az sem kompromittálhatta őket. Kikísértek a 
Keleti Pályaudvarra, ahol ismét a detektív vett át a rendőröktől, 
s az éjféli órákban vonatra ültünk. Kora reggel sikerült a levelet 
vtisszakaparintanom a nyomozótól, és széttépve a kályhába dobnom. 
A  detektív egész úton kérdésekkel zaklatott: ,,Ismered-e Bakost? 
Mikor jártál Adán az ottani női pártsejtben? Jó volt-e a kocsonya, 
amit ott a padkán ülve megettél?” — kérdezte. Tagadtam. Közben 
hideg verejték ült ki a homlokomra. Hallgattam. A kérdésekből 
próbáltam következtetni, hogy mit tud ez a pribék, mire kell majd 
Zentán felkészülnöm? Ahogy aztán Molnár Pétert, Molnámét, Gerőt 
hozta fel, megértettem: ezek már mind lebuktak. Megtörték tehát 
az elvtársakat, hiszen az egész Komité ismert ez előtt a nyomozó 
előtt. Végül — 1941. október 8-án délután — megérkeztünk Zentára. 
A  nyomozó az állomás melletti egykori vendéglőbe — a Tunelba — 
kísért. Itt elvették holmimat, megmotoztak, majd az egykori ven
déglő-helyiségbe löktek a csendőrök. Borzasztó látvány volt: a nagy
teremben a falak mellett ott álltak az elvtársak, az elvtársnők, 
összeverve, sápadtan, kimerültén. Ott volt férjem, Lrövei, ott volt 
Molnár, Gerő, Ősz Szabó a Helyi Bizottságból, Molnár Mária, Török 
a sejtemből, Takács Pista bácsi, Tóth Jóska, Patócs Vilmos, Molnár 
Jóska; az ifjak közül Rekecki, Huszák, Rirclin, Lan.gov és Zabos, 
meg ott volt Olajos és Horthii is. Aztán a csendőrök parancsszavára 
leülhettünk a padlóra, törökülésben, a fal felé fordulva. Beszélni, 
szót váltani nem volt szabad. Tudtam, hogy nem sokáig hagynak 
a teremben, és valószínűleg célzatosan hoztak ide, hogy lássam, 
mit tudnak rólunk, meg hogy mi vár rám. Tudtam, hogy rövidesen 
kihallgatnak, lázasan törtem a fejem, ugyan mit akarnak tőlem 
megtudni? Amikor a csendőr elfordult, Lövei is meg Gerő is mu
togattak valamit, jobbára kézzel, mimikával igyekeztek valamit 
tudtomra adná, de mit? Nem értettem.

Egyszer csak kinyílt az ajtó, és a csendőr harsány hangon 
szólított. Egy kisebb helyiségbe kísért, ahol többen voltak. Ahogy 
beléptem, mindannyian felém fordultak, tekintetükben kíváncsiság
gal vegyes gyűlölet villant. A teremben egy asztal — körülötte álltak 
ezek néhányan — szék, fapad. Aztán az egyik elmondta, hogy ők 
már mindent tudnak, s legjobb lesz, ha mindent szépen elmesélek. 
Hallgattam. Aztán fordítottak a szón. „Elvtársaid téged szépen 
bemártottak — láttad ugy-e kinn őket? —  beszéld el, hogy hogy
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szervezted a nőket a Kommunista Pártba, így még esetleg köny- 
nyíthetsz helyzeteden!” Összeszorítottam fogaimat. A pribékek egy
re dühösebben méregettek, feszengtek. „Ha nem beszélsz, olyat 
kapsz, hogy anyád sem fog többet rád ismerni!” Nem szóltam. 
Erre rám ugrottak, és a szoba közepén álló támla nélküli fa- 
padhoz vonszoltak. Letepertek, hanyatt ráfektettek a padra úgy, 
hogy a fejem lelógott. Míg egyik a hasamra ült, és a számba vala
milyen piszkos rongyot tömködött, a másik lerángatta cipőmet, 
harisnyámat, a harmadik meg hátrafeszítve kezeimet a pad alatt 
kötéllel szorosan összekötözte, majd a lábamat is a pádhoz hur
kolta. „Beszélsz-e, te büdös kommunista ringyó?” Csak a szemem
mel intettem nemet, mert beszélni már nem is beszélhettem volna. 
Az egyik pribék erre vastag gumibotot ragadott fel az asztalról, és 
dühösen, teljes erejéből a talpamnak esett. Üvölteni tudtam volna 
a fájdalomtól, a rongy a számból a torkomba csúszott, azt hittem, 
megfulladok. Kis szünetekben egyre újabb és újabb kérdéseket 
üvöltöztek az arcomba, de úgy látszik, nem is várták, hogy beszé
lek, mert tovább folytatták az ütlegelést. Fejemet már nem bírtam 
tartani, azt hittem, hogy szétdurran a nyakcsigolyám. Aztán min
den elsötétült előttem. Elájultam. Arra eszméltem fel, hogy ülök 
a pádon, és csorog rólam a víz. A pribékek mellettem álltak, és 
valamit üvöltöztek. Később értettem meg, hogy azt kiabálják, moz
gassam a karom. Nem bírtam. Erre az egyik pribék megrángatta: 
úgy éreztem, leszakadnák a karjaim vállbán. Rámparancsoltak, hogy 
húzzam fel a harisnyám, cipőm. Talpam mintha parázs égette volna, 
a cipőt alig tudtam ráhúzni, úgy meg volt dagadva. Ismét üvöltöz
tek, hogy mindent tudnak, mondjam el annak a 12 nőnek a nevét, 
akikről a Kornité ülésén beszámoltam. „Nem tudom, semmit sem 
tudok, miért kínoznak, ha úgyis mindent tudnak?” — kiabáltam 
magamon kívül a fájdalomtól. Aztán bejött a csendőr, és kitámo
gatott. A nagyteremben hullaként zuhantam le a többiek közé a 
szalmára. Nem tudtam aludni, lázálmok gyötörtek, a villany egész 
éjjel égett. Másnap mégis sikerült jelbeszéd útján érintkezést te
remteni az elvtársakkal. Magam is megértettem: fölfelé a vonal le
bukott; a lentieket lehet még menteni. Ismét kezdődtek a kihallga
tások. Rekeckit kegyetlenül megkínozták. Később én kerültem ismét 
sorra, de nem bírtam kitartani, mert úgy megvertek, hogy fizikai
lag teljesen összeroppantam. Másrészt meg a nőd sejt tagjai úgyis 
mindannyian benn voltak, és csak a kínzást, a verést hosszalbbítottam 
volna meg — nekik is, meg magamnak is. Beismertem, hogy kom
munista vagyok, hogy dolgoztam a zentai szakszervezetben a há
ború előtt, hogy ott női csoportot alakítottunk, annak kebelében 
pedig női pártsejtet. Én szerveztem be őket, összejöttünk egyné
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hányszor, beszéltem nekik a munkásosztály helyzetéről, a kizsák
mányolásról, a rossz megélhetési lehetőségekről. Ezután rövidesen 
szembesítettek Rekeckivel, majd egyenként a többi nővel. Szemükbe 
mondtam, hogy én szerveztem be őket, én foglalkoztam velük. Ügy 
gondoltam, hogy ezzel a női vonalon elvágom a lebukás további 
terjedését, és a másik női sejtet kimentem. Rekecki ezt nem értette 
meg, és elítélt érte, pedig más lehetőség a mentésre nem volt, és 
én magamat terheltem, hogy másokat kivédjek. Tudtam, hogy a 
pribékek ezután a tevékenységünkre lesznek kíváncsiak, és ott kell 
majd a dolgokat leszűkíteni, a verést megakadályozni, tehát idő kell, 
hogy valamennyire mégis csak érintkezhessünk, vízosztásnál, mos
dásnál, ebédnél, mosogatásnál. A verés valóban szünetelt, és Mál
námé sejtjéből senki sem került be: Szivák Erzsébet, Nagyabonyi 
Ica, Szügyi Erzsébet, Kecskés Aranka, Döme Mária és Bózsó Margit
— egy sem lett letartóztatva. Kínvallatásom után csak Szőke Verát 
és Takács Máriát tartóztatták le és hozták be. Szőkével szembesít
ve azt vallottam, hogy tudtán kívül kizártuk, mert elmaradt az 
ülésekről — ami meg is felelt a valóságnak; ezután Szőkét ki is 
engedték. Takácsot meg sem verték, és vele nem is szembesítettek. 
Már úgy gondoltam, hogy női vonalon minden lenyugodott, amikor 
efey jó hét múltán behozták a vegyes sejt tagjait: Jágernét, Gombost, 
Nagymélykúti Franciskát. Meglepődtem, mert már azt hittem, si
került őket teljesen kimenteni. Később tudtam meg, hogy Patócsból 
szedték ki veréssel ezt a sejtet. Jágernéval sikerült kihallgatása előtt 
szót váltanom. Azt mondtam neki, kihallgatásakor mondja, hogy 
tűzőlányokként ismerkedtünk meg, én kétszer hívtam ülésre, amihez 
a barátság kedvéért a lakását átengedte, de a megjelentek semmit 
sem fogadtak el. Kihallgatásomkor pedig azt mondtam, hogy igaz, 
ezeket az embereket én be akartam szervezni a Pártba, de nem 
tudtam velük semmire sem menni, mert Jágerné kiutasított a lakás
ból, és a meghívottak is vonakodtak bármit csinálná, ezért szélnek 
eresztettem őket. Ügy látszik, Jágerné utasításomhoz tartotta ma
gát, és ugyanezt mondta, mert mindjárt kiengedték. Ekkor nagyon 
megkönnyebbültem, mert attól tartottam, hogy véletlenül kipattan 
Rókus és Viki szöktetése, és ez súlyossan terhelte volna Jágernét is. 
Ezután rövidesen Patócsot, Gombost, Nagymélykúti Franciskát
— Sacit — is kiengedték. Nagyon örültem annak, hogy így férjem, 
Lövei ügyét is sikerült könnyebbítenem, mert őt többször ás elverték, 
és ezzel a sejttel is terhelve volt; tüdőbaja kiújult, és vért köpött. 
Időközben Müllert, Löwi Dénest és testvérét, Károlyt, Spíró Mátyást 
és Biennenfeld Aladárt is behozták, majd Keviből Nagymélykúti 
Franciskát és Mátyást, feleségét, Viktóriát, a négy Toldát meg Ko- 
hajda Pált. Kétségtelen: két heti, majdnem szakadatlan, állati kín
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zás után összeroppantak a legjobb elvtársak is. Molnár, Gerő, ősz 
Szabó, Nagyabonyi csupa kék-zöld folt volt, egy-egy kihallgatás 
után úgy támogatták be őket a szobába a csendőrök. Molnár egy 
alkalommal, amikor a csendőr a teremből kilépett, felénk fordult, 
és kért mind-annyiunkat, ne haragudjunk, de annyira összeverték, 
hogy azt nem lehetett kibírni. Engem még két-három alkalommal 
vittek ki kihallgatásra: a Vörös Segély kapcsán — amit kereken 
letagadtam. Egy alkalommal pedig Nagyabonyival szembesítettek. 
A nyomozók azt kérdezték, igaz-e, hogy Bánáttal én tartottam a 
kapcsolatot. Fölháborodva utasítottam vissza. Erre Nagyabonyi a 
szemembe mondta, hogy Bánáttal én voltam összekötve. Igaz ugyan, 
hogy erről tényleg beszéltünk a Komité ülésén augusztusban, de 
kapcsolatra valóban nem került sor. Ma sem tudom, honnan vette 
ezrt Nagyabonyi. Felháborodottan tagadtam. Ekkor megint felpofoz
tak, és össze vissza vertek, ahogy értek, majd visszaküldték a nagy
terembe. Aztán viszonylag nyugton hagytak. Kezdetben természetes
nek vettem a dolgot gondolván, hogy sok dolog „nem jött ki” , és 
ez még meg is nyugtatott. Később azonban — amikor a kevi sejtet 
is behozták, Gerő sejtjét is, nyilvánvalóvá vált, hogy sajnos a dol
gok kiderültek, és az embereket majd mind összeszedték. Igaz, kez
detben az egymás közötti kapcsolatunk is nagyon gyenge volt, a 
csendőr mindig ott állt az ajtóban, és figyelt bennünket. Az elv- 
társak is hallgattak. Gerő meg még a tekintetemet is kerülte. Aztán 
múltak a hetek, és valamennyire beletanultunk, hogy kell a csendőr 
éberségét kijátszani. Ezért gyakran puskatus járt — magam is kap
tam belőle — , de a kapcsolat és a szó meg jelváltás megindult. 
Így megtudtam, hogy sok- sok minden „kijött” , még olyan dolgok 
is, amelyekről nem is tudtam korábban; olyan dolgok is, amelyekben 
terhelve voltam, de amikről a nyomozók még csak említést sem 
tettek. Közben >a Komité-tagokat elvitték, majd visszahozták Bakost 
és Mayert is. Bakosnak egy hajszála sem maradt: mind kitépték. 
Kezén-lábán összeláncolva hozták be, egy emberi roncs volt. A  vi
déki elvtársakat szembesítették Molnárral, Nagyabonyival, Gerő vei, 
Ősz Szabóval. Velem nem szembesítettek egyet sem. Nem tudtam 
mire vélni a dolgot. Csak a tárgyaláson tűnt ki, hogy milyen ördögi 
módon vonták össze a szálakat ellenünk, és készítették elő azt az 
anyagot, amellyel a rögtönítélő tárgyaláson rukkoltak elő. Egyik 
kihallgatásom alkalmával például a nyomozótiszt sokáig egy szót 
sem szólt hozzám. Szórakozottan rajzolgatott egy papírlapra — mint
ha ott sem lennék — egy akasztófát. Percek múltak el, amikor
egyszer csak váratlanul parancsolóan nekem szegezte a kérdést:

— Számolj be nekem arról, hogy milyen utasításokat adtál 
ki az ifjúsáigi komité ülésén!
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— Semmilyen utasítást sem adtam ki — próbáltam tagadni.
— Hazudsz! — ordította magából kikelve — Te tartottad a 

kapcsolatot az ifjúsági bizottsággal, te adtad ki az utasítást a parti
záncsapatok szervezésére, te követelted a Vörös Segély szervezését, 
te számoltál be a Helyi Bizottság ülésén arról, hogy az ifjaknál 
a beszervezés megtörtént. — Aztán csili apó dottabban folytatta — 
Nézd, az azonnali beismerés egyenesen vezet ide — ezzel fölkapta 
az asztalról a ceruzát, és a papírlapon egy egyenes vonalat húzott 
az odarajzolt akasztófáig — ha viszont tagadsz — most egy cikk-cakk 
vonalat húzott a papírlapon az akasztófa rajzáig — az is végül ide 
vezet; mi már úgyis tudunk mindent.

Agyam lázasan dolgozott: az volt a megbeszélt utasítás, hogy 
az egyes pártutasítások elfogadását és kiadását a sejtekben nem 
kell tagadni, de a beszervezést, a sejttagok és ifjak terhelését szű
kíteni kell, hogy ők ne legyenek verve, tovább kínozva, ezentúl 
súlyos büntetést se kapjanak.

— Én az ifjúsági komitéban kétszer tartottam ülést, de egy
szer sem számoltak be a partizán-beszervezésről — mondtam.

— Dehogy nem, hiszen te erről a Helyi Bizottság ülésén 
Cirpanov jelenlétében be is számoltál! — mondta gúnyosan a nyo
mozó. Súlyos pillanat: most jön a szembesítés, aztán a verés. Mind
kettőt ki akartam kerülni.

— Nézze, én az utasítást elfogadtam, és ki is adtam. De ne
kem a fiatalok nem számoltak be senki beszervezéséről.

— Akkor te vagy most hazudsz, vagy az elvtársaidnak ha
zudtál — kezdett megint dühösödni.

— Igen, hazudtam, amikor a beszervezésről beszéltem a He
lyi Bizottság ülésén! — kaptam fel a gondolatot.

— Hazudtál? — kérdezte elképedve — Hát akkor te becsap
tad a Pártot!

— Igen, hazudtam, mert már akkor Bácskában megkezdődtek 
a nyomozások, akasztások, és az emberek bizalmatlanokká váltak, 
nem tudtunk új embereket megközelíteni, beszervezni, sem mi, sem 
az ifjak.

— Hát akkor téged, ha Sztálin Jóska idejön, ki fognak végez
ni, mert te szabotáltad a Pártot!
— mondta saját élcén röhögve, majd beszólította a csendőrt, hogy 
kísérjen vissza a többiekhez. A nagyterembe kellő alkalommal meg
üzentem az ifjaknak: két ülést tartottunk, de partizán beszervezés 
nem volt — ezt mondtam, ok is ezt mondják! Közben olyan em
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bereket is behoztak közénk, akiknek semmilyen kapcsolata nem volt 
a zentaá mozgalommal. Emlékszem, ott volt Fekete könyvkereskedő 
is egy ideig, gyanúsították a baloldali könyvek árusításával — lé
nyegében pénzt csaltak ki tőle fenyegetéssel; aztán behozták az 
öreg Pejiint, őt is alaposan megverték, egy ideig mellettem ült, aztán 
amikor fizetett, kiengedték. Egyszer egy szép szál, fekete szerb fiút 
löktek be közénk, akit nem (ismertünk. Állati módon megkínozták, 
aztán elvitték. Birclin ismerte, így tőle tudom, hogy Aleksandar 
Grujié egyetemista volt, ifjúkommunista, aki Bánátból jött futár- 
feladattal, egyben szökésben volt, és a turiai határban fogták' el. 
Azért hozták Zentára, mert (itt jött át a Tiszán, és feltételezték, 
hogy velünk is kapcsolatban állott. De különös élvezettel kínozták 
a nyomozók a zsidókat: Gerőt, Spírót, a Lövi-gyer ekeket többször 
úgy hozták be ájultan. Vallatás közben nekem is többször mondták; 
„Te büdös kommunista fattyú, zsidó biztos volt köztetek, legalább 
egy zsidó szajhát mondjál!” Én csak Vigh Csógit ismertem, jó 
szimpatizőr volt, de természetesen nem adtam ki.

Október harmadik hetében a verések és kínzások új hulláma 
kezdődött a vallatási jegyzőkönyvek összeállítása és aláírása kap
csán. Felszólítottak bennünket, hogy írjuk meg vallomásunkat, de 
senki sem akarta; csak Olajos, akit szintén kegyetlenül megvertek, 
valamint Nagyabonyi írták meg vallomásukat. Ekkoriban fogták 
el véletlenül Krsíic Jezdót, ki sikeresen elszökött tJjvidékre, és ott 
bujkált, de idő előtt visszajött Zentára, és természetesen elkapták. 
Ugyancsak ekkoriban hozták be az adiai Sterbik Sándort, aki kato
naidejét töltötte, és az adai ifjúkommunisták közé tartozott. Közben 
a jegyzőkönyvek ás készültek, és ismét sorba verték az embereket 
az aláírás kikényszerítése végett. Az öreg Takács Pista bácsit több
ször ds úgy megverték, hogy üvöltése behallatszott a nagyterembe, 
pedig az ajtók, ablakok szalmás zsákokkal gondosan ki voltak tömve. 
Sőt. még kinn az utcán is fölfigyelhettek az emberek, mert a kínzá
sokat nappalra tették át, amikor nagyobb volt az utca és a közeli 
vasútállomás zaja. Szerencsére, az őrzésünkre rendelt csendőrök sem 
voltak mind egyformák. Volt közöttük egy, aki szimpatizálhatott 
velünk, mert ha csak tehette, engedett bennünket beszélni. Ilyenkor 
suttogva sok mindent meg lehetett beszélni, összeegyeztetni, ki mit 
mondjon. Aztán ebédnél — az ebédet a kaszárnyából hozták minden 
nap — meg a csajkák elmosásánál volt alkalmunk beszélgetni ne
künk, nőknek, mert a mosogatást, takarítást velünk végeztették. 
Kezdetben ebéd előtt mind annyiunkkal elmondatták a „Hiszekegyet” , 
később azonban erre nem kényszerítettek bennünket, s az imád
kozás elmaradt. A letartóztatott zsidók rokonai is mindent elkö
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vettek kint, hogy hozzátartozóik helyzetét enyhítsék. Lefizették 
őrzőinket, és így élelmet, ruhaneműt, orvosságot küldtek be. Október 
második felében az éjszakák már hidegek, mi pedig egész nap a 
hűvös terem padlóján ültünk, a szalmát csak lefekvéskor — este 
hét órakor — volt szabad szétteríteni; legtöbbünk felfázott. Októ
ber végéig kiverték belőlünk a kihallgatási jegyzőkönyvek aláírását, 
a Tunel elcsitult. Nappal még az udvarra is kimehettünk sétálni, 
melegedni. Kisfiam is bejött, egy kis ruhaneműt hozott, de nem 
engedtek találkozni vele.

November hatodikén megérkezett a katonai ügyész. Egymás 
után rendelt be bennünket kihallgatásra. Ott tudomásunkra hozta, 
hogy többünk ellen olyan súlyos a vád, hogy ügyünket katonai 
rögtönítélő bíróság fogja tárgyalni. Intett bennünket, hogy bánjuk 
meg tetteinket, ezzel enyhítsünk súlyos helyzetünkön. A kihallga
tások után nyilvánvalóvá vált, hogy tízünk ellen fog ítélni a statá- 
riális katonai bíróság, és legsúlyosabban a katonai szervezkedéssel 
terhelnek bennünket. Gerő azt üzente nekem és mindannyáunknak, 
hogy tekintet nélkül a korábbi vallomásokra és a jegyzőkönyvekre 
a katonai beszervezést mindenáron tagadni kell a tárgyaláson.

Álmatlan éjszaka után virradt ránk 1941. november 7-e, a 
tárgyalás napja. Behallatszott, amint kinn az udvarban a csendőrök 
a puskákat töltötték. Aztán felpattant az ajtó, és egy nyomozó lépett 
be a csendőrökkel. Tízünk nevét sorolta fel, és megparancsolta, 
hogy kettesével hagyjuk el a termet. Az ajtóban a kifelé tartó pá
rokat összebilincselték a csendőrök. Utoljára maradtunk Gerő és én. 
Bennünket azonban nem bilincseltek össze. Az ajtóból még egy 
utolsó pillantással búcsúztam az ott maradt elvtársaktól. Az utcán 
leponyvázott katonai teherautó várt ránk. Kettesével felszálltunk, 
közénk ültek a csendőrök szuronyos puskával. Az autó elindult, és 
rövid idő után a városháza bejárata előtt állt meg. A csendőrök 
felhajtották a ponyvát, és kettesével leszállást parancsoltak. Kinn 
a téren, az utcán emberek futottak össze, tömeg feketéllett. Kíván
csian,. némán, szánakozva néztek bennünket, de kisírt szemeket, 
meg gyűlölködő arcokat is láttam. A kupola alatt végig szuronyos 
csendőrök álltak, benn, a léposőházban pedig rendőrök és fegyveres 
katonák. „Hát ennyire félnek tíz fegyvertelen, meggyötört ember
től?” — gondoltam. Felkísértek bennünket a nagyterembe. Egy idő 
múlva jött a kirendelt védőnk, Gruiber. Erélyesen ránk parancsolt, 
hogy ismerjünk be mindent, és mutassunk megbánást, mert csak ez 
segíthet rajiunk. Majd a kis tanácsterembe kísértek; ott három fapad 
állt a terem egyik végén, amelyeket ,,U” alakban, zöld posztóval le
takart asztalok fogtak körül. Az asztalok túlsó oldalán ültek bíráink
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tiszti egyenruhában. Az első padom balról jobbra Molnár, Nagy a- 
bonyi, Nagymélykúti, én és a jobb szélén Ősz Szabó kapott helyet: 
mögöttünk a második sorban Löwi Károly, Löw.i Dénes, Spiró, Gerő 
és Müller ültek, míg a harmadik pádon a csendőrök foglaltak helyet. 
Ezután a bírósági elnök intésére mindenki felállt: az elnök az előtte 
álló feszületre téve ujját felesküdött, amit a bíróság tagjai utána 
mondtak: „Isten engem úgy segéljen, hogy igazságosan ítélkezzem 
a magyar haza védelmében” . A  tárgyalás az elnöklő beszédével vette 
kezdetét: elmondta, hogy mi a magyar állam megdöntésére szervez
kedtünk a Jugoszláv Kommunista Pártban, amit a tárgyi bizonyí
tékok és a jegyzőkönyvek .igazolnak, majd hozzátette, hogy mi ma
gyarok vagyunk, hát miért nem harcoltunk a felszabadulásért a 
jugoszláv nemzeti elnyomás ellen, akkor miért nem robbantottunk, 
szabotáltunk, szerveztünk fegyveres egységeket? Ezután kezdetét 
vette a bírósági kihallgatás. Mindannyiunkat kivezettek. Először 
Nagyabonyit szólították. Vincének nagyon sok kérdést adtak fel; jó 
fél óráig álltunk kinn, némán a csendőrök között. Másodiknak rám 
került a sor, megkérdezték, hogy hogyan kerültem én a Helyi Bizott
ságba. Elmondtam, hogy Csókán születtem, az apám szegény kovács 
volt a Léderer-birtokon, és nyomorban éltünk. Apám halála után 
kerültem Zentára 1928-ban, akkor szakmát tanultam, tűzőnek men
tem, mert anyám nem bírt iskoláztatni. Itt kapcsolódtam be a szak- 
szervezetbe, ahol sok könyvet olvastam, és azokból sokat tanultam. 
Ezekből a könyvekből saját nyomorúságos életemre ismertem, és 
saját elhatározásomból kezdtem harcolni a munkások jogaiért, a 
munkásnők szervezéséért. Így léptem be a Jugoszláv Kommunista 
Pártba, így kerültem a helyi pártvezetőségbe. Az elnök félbeszakí
tott, és azt kérdezte, hogy milyen utasítást adtam ki Molnárék laká
sán a női sejtnek a helyőrség katonáinak beszervezésére? „Nem em
lékszem!” — mondtam. „Hát akkor gondolkozzon!” — intett az elnök, 
és Ősz Szabót hívta be. Utána ismét hozzám fordult, de én most 
sem akartam emlékezni. Erre türelmetlenül megparancsolta a jegy
zőkönyvek felolvasását. Ezekből reám olvasták az utasítás kiadását. 
„Most már jobban emlékszik?” — kérdezte az elnök. Tudtam, hogy 
ha tagadok, a szembesítés következik. Lázas gyorsasággal gondol
koztam. „Igen, most már emlékszem. Légitámadás volt, és az utcáról 
többen bemenekültünk Molnárékhoz. Ott szó volt arról, hogy ha 
bombáznának, nem tudnánk elmenekülni. Ekkor mondtam, hogy a 
katonák nyújthatnának csak védelmet, ha ismernénk őket; meg 
kellene velük ismerkedni!” Az elnök ordítva kérdezte: „És mit felel
tek erre a jelenlévők?” „Semmit. Kinevettek, mert férjes asszonyok 
meg menyasszonyok voltak!” — feleltem. Az egész bíróság hangos 
hahotába kezdett. A kármegállapító tiszt röhögve jegyezte meg:
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„Nem ugrott a kútba, csak a szélére állt, és belepottyant!” Láttam, 
hogy egy szavamat sem hiszik, de Gerő utasítása volt csak eszem
ben: a katonai szervezkedést mindenáron letagadni! Ezután az elnök 
Gerőről faggatott: milyen embernek ismertem, minek jártam hozzá, 
mit csináltam a rendelőjében? Elmondtam, hogy Gerő intelligens és 
önzetlen ember, aki a szegény emberek fogát ingyen kezelte. így 
utasítottak hozzá, és ő a fogaimat kezelte. Az elnök felcsattant: 
„Szégyellje magát, néhai Székely László lánya, maga a magyar haza 
ellen zsidókkal szövetkezett, és még most is őket védi —  már csak 
ezért is kötelet érdemelne!” Lecsillapodva más témára tért át, és 
csepeli szökésem után kezdett érdeklődni. Én azt válaszoltam, hogy 
munkát mentem keresni Csepelre. (Itt elmondom, hogy valóban 
rosszul tettem, hogy Csepelre mentem. Szerencsétlen unokahúgomat 
háromszor is letartóztatták és megkínozták. Végül nem bírta tovább 
a tortúrát, és zsírszódát ivott, amibe belehalt. Alit, aki a legjobb 
szándékkal hozta utánam „férjemet” , büntetésből lefokozták, és ki
dobták a keleti frontra, ahonnan soha többé nem tért vissza. Margit 
két kis árvát hagyott maga után. Ők valóban nem tudták, hogy én 
kommunista vagyok.). Aztán azt kérdezte, hogy ki küldött oda, miért 
éppen Csepelre, kivel kellett volna ott találkoznom. Feltételezhették, 
hogy Csepelen pártmegbízásból jártam, és hogy ott is volt kapcso
latunk a magyar kommunistákkal. Ezen a vonalon azonban nem 
tudhattak meg tőlem semmit, mert ilyen kapcsolat nem is létezett. 
A katonai szervezkedést kereken letagadtam, mire a helyemre küld
tek. Miután mindenkit kihallgattak, következett a tanúk kihallgatása 
és ennek kapcsán a szembesítés. így rám vonatkozólag Nagyabonyit 
megkérdezték, hogy miről számolt be Löveiné a Helyi Bizottságban 
a katonai parancsnokság megalakításával kapcsolatban. „Lővedné 
beszámolt a Komitéban arról, hogy dr. Gerő István megalakította 
a városi katonai parancsnokságot, és parancsnoknak beszervezte 
Müller Istvánt” — mondta Nagyabonyi. Ezt hallva, azt hittem, el
ájulok, és azonnal tiltakozólag nyújtottam a kezem. Köziben hátulról 
Gerő is biztatólag meglökött, hogy csak kérjek szót. Szót kapva ki
jelentettem, hogy az, amit Nagyabonyi elmondott, nem felel meg a 
valóságnak, mi csak beszéltünk arról, hogy kit kellene beszervezni, 
de a beszervezés nem történt meg, Gerő nekem semmiféle nevet nem 
említett, és én nem is számoltam be senkiről. Erre Gerőt is szembe
sítették velem, de ő is tagadta, hogy rajtam keresztül üzent volna 
Müller beszervezéséről. Majd Müller kért szót, tiltakozott, hogy 
ilyen irányú beszélgetése Gerővel soha sem volt. Tiltakozásunk elle
nére a bíróság Nagyabonyi vallomását fogadta el. A hurok szorulni 
kezdett. A bíróság egymás után vonultatta fel a súlyosabbnál sú
lyosabb terhelő tényeket: a megtalált és lefoglalt pártanyagot, a
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kihallgatási jegyzőkönyveket, és ha még ezen túl is tagadtunk, a 
tanúkat. A forradalmi utasítások tudomásulvételét nem lehetett már 
letagadni; egyedül arra törekedtünk, hogy azt a benyomást keltsük 
a bíróságban, hogy habár az utasítást tudomásul vettük, de nem 
hajtottuk végre, a beszervezésekről csak beszéltünk, de azok nem 
történtek meg. Gerő is megpróbált más tartalmat adni ennek a ka
tonai szervezőmunkának. A bíró kérdéseire azt mondta, hogy egy 
esetleges fordulat esetén az anarchiától kellett volna megvédeni a 
lakosságot, és mi tulajdonképpen rendfenntartó csoportokat szándé
koztunk alakítani a személyi és vagyonbiztonság megvédésére. A 
bírák csak gúnyosan mosolyogtak. Aztán az elnök megkérdezte 
Gerőt pártmúltjáról: „Vajon mi késztette önt mint orvost, akinek 
jól menő rendelője volt, hogy ezeknek a munkásoknak soraiba, a 
Kommunista Pártba belépjen? Azt még valahogy megértem — 
mondta — , hogy ezek az emberek így küzdöttek a jobblétükért, de 
nem tudom megérteni önt!?” Gerő erre kijelentette: „Meggyőző
désből léptem be a Pártba, mert marxista vagyok!” Az elnök gú
nyosan felcsattant: „Igen? Meggyőződésből tette? Hát akkor vegye 
tudomásul, hogy most meggyőződéséért oda fogja adni az életét!” 
Mire Gerő ugyancsak gúnyos: „Kérem!” — mel tüntetőleg leült. 
Kínos csend. Aztán felállt Gerő védőügyvédje — rokonsága hatal
mas áldozatok árán Gerőnek ügyvédet fogadott — kilépett az asžtal 
elé, majd az elnök felé meghajolva a következőket mondta: „Kérem 
a mélyen tesztelt bíróságot, engedélyezze távozásomat. Ha a vádlott 
így beszél, én őt védeni nem tudom.” Ezzel elhagyta a termet. Gerő 
már tudta és látta, amit most már mindannyian éreztünk: itt mond
hatunk akármit, ez csak bírósági komédia a tiszt urak részére, sor
sunk már megpecsételődött. Szinte nevetséges volt, amivel a Löwi- 
fiúkat vádolták: egy-két viselt ruhát ígérték Spírónak! Szegény fiúk, 
még csak párttagok sem voltak! A bíróság mindenáron rájuk igye
kezett húzni a kommunista múltat, s ennek kapcsán azt feszegették, 
hogy miért vettek részt a zágrábi Iparművészeti Főiskolán rendezett 
tüntetésben, kivel voltak ott kapcsolatban stb. Egyetlen valamire
való polgári bíróság sem fogadta volna el az ellenük emelt vádat, 
olyan gyenge és valószerűtlen volt az ellenük felhozott tényanyag, 
de ennek a bíróságnak nem a tények, hanem a parancs végrehajtása, 
a kívánt ítéletek kimondása volt a fontos! Minden ellenvetés, ellen
érv itt botfülekre talált. Sp!ró például keményen és kitartóan véd
te magát, a bírák szemébe vágva, hogy jegyzőkönyvi vallomása 
embertelen kínzások következménye, hogy az őt terhelő tanúvallo
másokat is olyan állapotban íratták alá a tanúkkal, amikor azok 
az anyjuk halálos ítéletét is aláírták volna! Ez nem tetszett a tiszt 
uraknak. A tárgyalás kezdett olyan irányt venni, amiikor a vádlottak
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ból vádiak, a vádlókból vádlottak lesznek. A végső elkeseredettség 
és a bíráink iránti gyűlölet, megvetés kirobbant mindannyiunkból. 
Falhoz voltuník szorítva, sorsunkat ismertük, most már csak ütni 
akartunk, ha csak szóval is. Molnár Pétertől megkérdezték, hogy mit 
akartak tulajdonképpen, amikor Nagy mélykútival partizáncsapatot 
szerveztek, és a szovjet ejtőernyősök fogadására oktatták a rokon- 
szenvezőket. Molnár elkeseredetten is büszkén jelentette ki: „Mi 
munkás-paraszt forradalmi hatalmat akarunk!” Közben a jegyző
könyvekből is, és a tanuszembesítéssel is terheltek engem a forra
dalmi utasítások kiadásával. Én nem tiltakoztam, úgy gondoltam, 
úgyis mindegy, már minden veszve van. Ök még fiatalok, talán 
megmenekülnek, s megbosszulnak bennünket.

A tárgyalás végén — már estébe hajlott az idő — az utolsó 
szó jogán szólhattunk. Kértem a bíróságot, hogy ha én szabadság- 
vesztéssel járó ítéletet kapnék, abban az esetben tekintettel kicsi 
gyermekemre és férjemre, aki semmit sem csinált, de ha mégis meg
büntetnék őt is, büntetési idejét kapcsolják az én büntetésemhez. 
Erre az elnök dühösen szakított félbe: „Asszonyom, magának az 
életéről van szó! Még most is másokat véd? Már csak ezért is meg
érdemli az akasztófát!” Kavargott bennem a kiszolgáltatottság, a 
megalázottság, a düh és a gyűlölet. Azt akartam, hogy lássák ezek 
az érzéstelen vadállatok, hogy igenis van kommunista erkölcs, amely 
normáiban magasan az övék felett áll! Gyengék voltunk, megtör
tünk az embertelen kínzások alatt, tudásban nem értük fel hóhéra
inkat, de emberi mivoltunkban, céljaink nemességében óriási erő 
van, amit ezek a cémaszálon rángatott bírák aligha képesek felfogni 
és megérteni. Az utolsó szó jogával Gerő, Molnár és Müller nem élt. 
Nagyabonyi mondott valamit, nem tudom, hogy mit. A  többiek kér
ték, hogy a bíróság ne hozzon súlyos ítéletet. Ezután Gruber, kiren
delt védőnk emelkedett szólásra. Védett bennünket, és kérte a bíró
ságot, hogy ne legyen vérbíróság, legyen tekintettel arra, hogy fi
atalok vagyunk, és hogy nem hajtottuk végre az utasításokat. Ősz 
Szabót védte, hogy fiatal, hasznos tagja lehet még a magyar állam
nak (ő valóban az lett: életét áldozta az új magyar állam megterem
téséért!), és a Löwi-fiúkat szintén védte azzal, hogy tulajdonképpen 
semmi súlyos dolgot nem követtek el. Gerőnél elmondta, hogy fiatal 
intellektuel, gyermeke van, legyenek tekintettel magyar érzületére; 
ugyancsak védett engem, hogy kis gyermekem van, és mindannyi
unkat, hogy munkások vagyunk, és nehéz életünk volt, elnyomatás 
alatt voltunk: kérte, hogy ezeket a tényeket vegye tekintetbe a bí
róság, és hozzon enyhébb Ítéletet, adjon lehetőséget a megjavulá- 
sunkra, mert még hasznos tagjai lehetünk a magyar társadalomnak.
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Az elnök ezután utasította a jelenlévő bírósági orvost, hogy 
vizsgáljon meg. Kivezettek, s az orvossal egyedül maradtam. Meg
mondtam neki, hogy nincs szükségem vizsgálatra, nem vagyok te
herben. Az orvos erre megjegyezte, hogy az kár, mert az nekem 
most nagyon sokat jelentene. Azután benn az elnök ismét megkér
dezte, hogy kit bízok meg gyermekem nevelésével. Én szabadkai 
bátyámat neveztem meg, mivel nem tudtam, hogy férjemnek mi
lyen lesz a sorsa.

Az idő már éjfél felé járt, amikor az ügyész emelkedett szó
lásra. Beszédében mindannyiunkat a magyar állam és társadalom 
rendjének megbontására irányuló szövetkezéssel vádolt idegen — ju
goszláv és szovjet— érdekek kiszolgálásával. Többször is kiemelte, 
hogy ez a szövetkezés hatályban volt, és ha nem is követtünk el 
bűncselekményt, DE HA IDŐNK LETT VOLNA, AKKOR EL IS 
KÖVETTÜK VOLNA azt, amire szövetkeztünk. Végül mind a tizünk
re a halálos ítélet kimondását kérte.

A bíróság rövid tanácskozásra vonult vissza, majd amikor 
visszatért, ismét felálltunk, és az elnök felolvasta az ítéletet. Az 
ítélet szerint mind a tízünkre halálbüntetést mondott ki a bíróság.

A drámai tárgyalás véget ért, sorsunk meg volt peosételve. 
Igyekezetünk hiábavaló volt, hogy a tárgyaláson helyre hozzuk 
azokat a hibákat és gyöngeségeket, amelyeket a vallatások, a kín
zások alatt vétettünk. Hiába beszéltük meg és határoztuk el a tár
gyalás előtt, hogy teljesen letagadjuk a partizáncsapatok, a katonai 
parancsokság szervezését; a való igazság az, hogy az ellentmondások 
káoszába merült el ellenállásunk, különösen akkor, amikor láttuk, 
hogy teljesen mindegy, hogy megtettünk, elkövettünk-e valamit, 
vagy sem, mert a bíróság előre elkészített Ítélettel kezdte meg a 
tárgyalást. így akár beigazolódott a vád, akár nem, az ítélet ugyanaz 
maradt: kötél általi halál. A fasiszta vérbíróság megtette azt, amit 
budapesti urai elvártak tőle: keményen lesújtott azzal a jelszóval, 
hogy „ha mi ma őket nem, holnap ők minket” . Mi 1941 nyarán ide
genkedtünk a forradalmi erőszaktól, a csendőr, rendőr elleni orvtá
madástól, mert úgy véltük, hogy az is ember, ártatlan szolgája is 
lehet a rendszernek, családja, gyereke lehet; most ugyanaz a csendőr 
egy embertelen rend apró, olajozott fogaskerekeként lökött bennün
ket a bitófák alá. Nem számított, hogy köztünk ártatlanok is vannak, 
nem számított a család, a gyermek; hogyan is várhattunk embersé
get ezektől a fenevadaktól? Most értettem meg teljes valóságában a 
történelmi kérielhetetlenséget: a reakciós terror ellen csak forra
dalmi terrorral lehet védekezni. Későn. Talán azok, akik kinn ma
radtak, talán azok, akik túlélik, tanulnak tragédiánkból.
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Már éjfél is elmúlhatott, amikor visszaszállítottak bennünket 
a Tunelba. Ott még senki sem aludt, a szétszórt szalmán ébren fe
küdtek az elvtársak. Izgatottan vártak bennünket, és azonnal kér
dezték: mi történt a tárgyaláson, milyen ítéletet hoztak? Amint 
elmondtuk az ítéletet, mindenki elhallgatott, egy szó sem esett többet. 
Néma csend borult a Tunel agyonkínzott, álmatlanul vergődő lakóira.

Másnap megváltozott a Tunel belső éleete. Szabad volt már 
beszélgetni, a csendőrök élelmet, csomagokat hordtak be, és csak a 
külső őrség őrködött továbbra is éberen. Az elítéltek is elmondtáK a 
többieknek a tárgyaláson történteket. Én Takács Máriának — aki 
mellettem ült — mondtam el, hogy mennyire törekedtünk a katonai 
beszervezést letagadni Gerővel és Müllerrel, de hiába. Kértem 
Máriát, hogy ha kiszabadul, mondja el az elvtársaknak, hogyan 
bántak velünk, mondja el, hogy ezek nem emberek, ezek ellen csak 
a kíméletlen fegyveres harc viheti győzelemre azt az eszmét, ame
lyért küzdöttünk. Végtelenül fáj, hogy meg kell halnom ilyen fiatalon 
és ilyen nyomorult módon; csalódtam ugyan némely elvtársban, de 
az eszmében nem, amiért éltem és harcoltam, azért áldozom az éle
temet. Közben a többi elítélt is beszélgetett az elvtársakkal, majd 
egyszer csak Gerő lépett hozzám és miközben megkínált cukorkával, 
amelyet kintről kapott az ebéddel, megköszönte, hogy erős voltam. 
Öt hét után először fordult elő, hogy Gerő közvetlenül hozzám for
dult, elkínzott arcán mosollyal, ami többet jelentett nekem akkor, 
mint később a fasiszta kegyelem. A tárgyaláson tehát Gerő előtt is 
beigazolódott, hogy nem általam tudódott ki a katonai utasítások 
kiadása, a parancsnokság szervezése. Aztán ebéd .alatt Müller lépett 
hozzám — korábban mindig Nagyabonyival felezte meg ebédjét <— 
és kért, hogy osszam meg vele ebédjét. Rekecki is közelebb húzódóLt, 
majd a hajamat igazgatva megjegyezte: „Ica, egy hajtincsed telje
sen megőszült!” Jólesett az elvtársak, elvtársnők apró figyelmessé
gekben kinyilvánuló bizalma. Csöndesen beszélgetve adtuk át azok
nak az elvtársaknak és elvtársnőknek, akikről feltételeztük, hogy 
elöbb-utóbb kiszabadulnak, azt a tapasztalatot, azt a hagyatékot, 
amit harcunk és bukásunk tanulságaként levontunk, amiből — úgy 
gondoltuk — meríteniük kell a további harchoz.

Búcsúztunk.
A napok egyre múltak, s ez mind idegesítőbben hatott vala

mennyiünkre. Kérdeztük, mi lesz már ,mire várnak? Megtudtuk, 
hogy az ítéletet Pestre küldték véglegesítés végett. Aztán november 
11-én, úgy délután három óra felé hallottuk, hogy a csendőrök töltik 
fegyvereiket. Egyszerre mindannyian nagyon idegesek lettünk. Spíró 
cigarettát kért, a többiek is sápadtan figyeltek. Szörnyen bántott
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most, hogy miért hagytam magam elfogni, miért is mentem a roko
nokhoz, Anyámra gondoltam, a kérges kezű, örömet nem ismerő, 
szegény munkásasszonyra, mi lesz vele, ha megtudja súlyos helyze
temet, talán ő előbb meghal, mint én. Abban a pillanatban felpattant 
az ajtó, és a belépő csendőr tiszt, elkiáltotta magát: „Halálraítéltek, 
sorakozó!” Az elvtársakat kettesével ismét összebilincselték, mi is
mét Gerővel utolsónak maradtunk, bennünket nem bilincseltek 
össze. Remegő hangon köszöntünk el az elvtársaktól, akik könnyezve 
ígérték: gondoskodnak szeretteinkről, teljesítik végakaratunkat. A 
csendőrök durva kiabálása, lökdösése közepett váltunk el tőlük. 
Talán ugyanaz a leponyvázott katonai teherautó várt bennünket, 
mint amelyikkel a tárgyalásra szálítottak. Borús, szomorú őszi nap 
volt, hideg szél fújt, havasesőt hordott. A városháza előtt ugyanaz 
a kordon, talán még több rendőrrel, csendőrrel, katonával. De sok 
ember is állt mögöttük, szótlanul, némán feketéllett a tömeg, ijedt, 
hideg arcok megilletődve meredtek felénk. A csendőrök most egye
nesen a kis tanácsterembe kísértek bennünket, ahol már benn ült a 
rögtönítélő bíróság. Majd mindannyian felálltunk, és a tárgyalás 
vezetője felolvasta a jogerős ítéletet. Azután a kivégzés sorrendjét 
— én hetediknek kerültem volna sorra — , majd az ítélet -indokolását. 
Végül a megerősítési záradék került sorra, amelyből — alig akar
tam hinni fülemnek — négyünk halálos Ítéletét fegyházra változ
tatták, azaz a vezérkari főnök Nagyabonyi halálbüntetését 15 évi 
fegyházra, az én büntetésemet szintén 15 évi fegyházra, Nagymély
kúti Mátyásét 12 évi, Ősz Szabó Jánosét 10 évi fegyházra változtatta 
azzal, hogy a többiek kivégzését végig kell néznünk. Azt, amit azok
ban a pillanatokban éreztem, nem tudom leírni. Ügy éreztem, a ko
porsóból lépek ki, de ennek egy pillanatig sem tudtam örülni. Har
minc perc, és legjobb elvtársaink hóhérkézben fognak kimúlná! Ideg
tépők voltak ezek a pillanatok, többé nem tudtam uralkodni érzése
imen. A csendőrök gyorsan ismét a teherautóra tuszkoltak bennün
ket, de én már nem is tudtam, mi történik. A teherautón Gerővel 
szemben ültem, arca sápadt volt, szeme tele könnyel, de még ott is 
ő vigasztalt: „Ne sírj, Ica! — mondta — Legyél erős! Te lehet, hogy 
megéred, bosszuld meg, Ica” ! Könnyeim záporesőként ömlöttek, tor
kom acélmarkok szorongatták, úgy éreztem, velük kellene meghal
nom, mert együtt, egy célért harcoltunk, egy szent ügyért: a szabad
ságért, a szegény ember emberi mivoltáért, az elnyomás és kizsák
mányolás megszüntetéséért.

Kiértünk a kaszárnyába, ahol már nagy tömeg csoportosult;: 
katonák, rendőrök, csendőrök, leventék, civilek. Itt elválasztottak 
bennünket a halálraítéltektől. Néma, rövid pillantással búcsúztunk.
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Péter szemei mélyek, karikásak, révetegek voltak, a Löwi-fiúk ijedt 
őzszemekkel tekingettek vissza, Spíró remegett, mint a nyárfalevél. 
Csak Müller állt keményen, mint egy kőszobor, intett, majd ő is 
megindult a csendőrök gyűrűjében. Őket az őrszobába vitték, itt 
búcsúztak el hozzátartozóiktól; minket négyünket az udvar felé 
kísértek. Az udvarra nyíló épület ajtaja délre nézett: előtte, az épü
let frontjával párhuzamosan egy sorban hat akasztófa meredt a 
szomorúan felhős novemberi égre. Északról így az épüleet zárta le 
a négyszöget, míg keletről, délről és nyugatról a kirendelt katonák 
kétszeres sorából alkotott négyszög. A négyszögön túl a kirendelt 
leventék, hivatalnokok, kíváncsi polgárok tömege feketéllett. A 
négyszögben néhány rendőrtiszt, katonatiszt fontoskodott, némelyik 
fényképezőgépet, filmkamerát készített elő. Minket közvetlenül az 
épület tövébe, az akasztófák mögé állítottak, úgy, hogy egy-egy 
csendőr állt közénk és az így képezett sor két végére. Az akasztófák 
előtt oldalról egy fehér abrosszal leterített asztalka volt. Aztán meg
jelent a zentai helyőrség parancsnoka, az asztalhoz lépett, és a kezé
ben tartott papírlapról olvasva, harsányan parancsot adott Löwi 
Dénes elővezetésére. Esteledett. A szél mind erősebben fújt, havas
esőt csapkodott. A tömeg néma, ájult borzongással figyelt. Dénes 
némán lépett az asztal elé, ahol a pribékek közrefogták, és az első 
bitófához vezették. A kürtösök kürtjeikbe fújtak, egy szakasznyi 
katona odébb sortüzet adott le , . .  és Dénes nem volt többé. Utána 
testvére, Löwi Károly következett, majd Müller István. Az asztalnál 
cigarettát kért, rágyújtott. Mélyeket szippantott a cigarettából, és a 
füstöt messze fújta. Közben a pribékek mögéje lopakodtak. Müller 
észrevette őket, s abban a pillanatban, amikor kezeit akarták meg
ragadni, egyetlen karlendítéssel messze lökte mind a kettőt, és ki
mért, katonás lépésekkel a bitófa alá lépett. Arca most is szoborke
mény volt, még néhányat szippantott, aztán eldobta a cigarettát, és 
átadta magát a hóhérnak. Müller után Spíró következett. A bitó 
alatt valamit kiabált, de nem lehetett megérteni, mert a kürtösök 
trombitáikba fújtak. Aztán Molnár, és utolsónak Gerő következett.

Bevégeztetett.
Katonaorvos lépett elő, egymásután felnyitotta elvtársaink 

ingét, és konstatálta a halál beálltát. A tömeg nem tágított, csak állt 
némán, dermedten. Aztán egy fiatal pap lépett a bitókhoz, éppen 
Gerő mellé, és túlfűtött pátosszal szónokolni kezdett isten büntetésé
ről, amely ím, utolérte a zsidó kommunistákat s az általuk megmé
telyezett magyarokat, keresztényeket, akik a magyar haza rendje 
ellen szervezkedtek, búj fogattak. „így jár mindenki, aki nem tisz
teli e szent haza törvényes rendjét ” — mondta, mondta, s engem
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hányinger környékezett: gyalázkodik itt ez a pojáca, a templomban 
szeretetröl, keresztényi irgalmasságról beszél, itt meg gyűlölködésre 
uszít, gyilkosságra ad áldást!

Az őrszobába hajtottak minket négyünket. Molnárné ott fe
küdt a priccsen, akkor tért magához. A  pap jött be, vigasztalni pró
bálta Molnáraiét; mindannyian hátat fordítottunk neki. Aztán jöttek 
a csendőrök, ismét teherautóra kerültünk, és visszajutottunk a Tu- 
nelba. Férjemmel beszéltem fiunkra vonatkozólag, aztán jöttek az 
ügynökök, s négyünknek megparancsolták, hogy készüljünk az útra. 
Ismét búcsúztunk. Sötét novemberi este volt, amikor kis batyunkkal 
kiléptünk a Tunelból, s elindultunk. Tizenöt évi börtön várt rám — 
az elvtársak korábban azt mondták: a Horthy-börtön rosszabb, mint 
a halál — de ahogy a borús eget kémleltem, mégis fölvillanni láttam 
egy csillagot. . .

Zenta, 1971. szeptember 7-én.
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E r r a t a :

Székely Ilona fényképe alatt: (1919— ) helyesen (1915— )

5. oldal 13. sor: »hideg lakásaink helyett« után kimaradt:

»meleg otthon, a proletárszolidaritás«.








