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E L Ő S Z Ó

E füzet megírásának a gondolata Zenta város felszabadu
lásának 30. évfordulója alkalmából vetődött fel először. A kezde
ményezőknek —  a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok 
Egyesületének keretében működő Szerkesztő Bizottságnak, vala
mint a Harcos Szövetség Zenta Községi Bizottságának az volt a 
célkitűzése, hogy ezt a városunk eddigi történetében, mondhat
ni, legjelentősebb eseményt oly módon örökítsük meg, ahogyan 
azt a szemtanúk látták, átélték. Erre a legalkalmasabb formának 
a Zentai Füzetek sorozatában megjelenő munkásmozgalmi kiad
ványok tűntek, s ezért a zentai kiadványok Kiadói Tanácsa is úgy 
találta, hogy a szemtanúknak —  a munkásmozgalom háború előtti 
résztvevőinek, valamint azoknak, akik a felszabadulás napjaiban 
és közvetlenül azután a néphatalom megszilárdításában és szer
veinek munkájában aktív szerepet vállaltak —  a szabadság első 
napjairól szóló visszaemlékezései a Zentai Füzetek munkásmoz
galmi sorozatának 19/6. száma alatt lássanak napvilágot.

Ez a füzet ezeket a visszaemlékezéseket tartalmazza. A 
megkérdezettek többsége leírta személyes emlékeit, sőt egy ré
szük ennél többet is: néhányan a felszabadulás napjait megelő
ző és követő idők jelentősebb eseményeit, a társadalmi-politikai 
szervezetek megalakulását, a hatalomátvétel körüli harcokat is 
összefoglalták. így az írások terjedelme is, a bemutatásra kerülő 
események történelmi súlya, jelentősége is különböző. Ami még
is közös ezekben az írásokban, az az íróikban még ma is élő lel
kesedés, a szívek legmélyéről fakadó öröm, amelyet a nagy tör
ténelmi sorsforduló akkori részesei annyi év távolából is fel tud
nak idézni az egyre fakuló emlékezet derengéséből.

Ez az öröm, ez a lelkesedés adja meg ezeknek az írások
nak a hitelességét, mert lehet ugyan, hogy az idők rostáján ma 
már sok esemény kihullott, s a történelmi értékítélet is sokban 
módosult, sőt meglehet, a közölt adatok is az emberi emlékezet 
gyarlósága folytán nem a legpontosabbak, de mégis úgy gondol
juk, ezekből a visszaemlékezésekből a jelenlegi és a majdani 
olvasók előtt mégis egységes egésszé áll majd össze a kép, en
nek a szenvedésekkel, áldozatokkal, de hősiességgel és remé
nyekkel teljes kornak a képe. így a jövő nemzedék is fogalmat
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alkothat majd róla: mit jelentett a jogfosztottság, az elnyomás, 
a szörnyű terror évtizedei, majd a kegyetlen, véres háború, az 
őrjöngő fasiszta mészárlás lidércnyomása után az oly régen áhí
to tt szabadság felcsillanó reménye, majd életre kelt bizonyossá
ga a számunkra.

Hogy ezt a célkitűzést sikerült-e valóra váltanunk, arról 
ítéljenek az olvasók! Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal 
mindehhez hozzájárultak!

A Szerkesztő Bizottság



P R E D G O V O R

Misao o pisanju öve sveske javila se po prvi pút povodom 
tridesetogodišnjice oslobođenja grada Sente. Pokretačima —  
uredivačkom odboru, koji deluje u okviru Udruženja prijatelja 
muzeja i arhiva »Dudaš Đula«, kao i opštinskom odboru Saveza 
boraca Sente —  bio je cilj da ovaj, u dosadašnjoj istoriji našega 
grada, takoreći, najznačajniji događaj ovekovačimo kako su ga 
očevici videli, doživeli. Kao najprikladniji oblik izgledala su pred- 
viđena izdanja o radničkom pokretu u publikaciji serije Senćans- 
kih svezaka, te je zato i izdavački odbor senćanskih publikacija 
smatrao za shodno da sećanja očevidaca-aktivista radničkog pok- 
reta pre izbijanja rata, kao i onih koji su u danima oslobođenja i 
neposredno potom u okviru učvršćivanja narodne vlasti i radu or- 
gana primili na sebe aktivnu ulogu —  o prvim danima slobode 
ugledaju svetlost dana u seriji Senćanskih svezaka o radničkom 
pokretu pod brojem 19/6.

Ta sećanja su u ovoj svesci. Većina od njih opisala je lič- 
na sećanja, šta više, jedan broj je učinio i više od toga: nekolici- 
na je dala presek značajnijih događaja pre oslobođenja ili po 
oslobođenju, osnivanje društveno-političkih organizacija kao i 
borbe oko preuzimanja vlasti. Tako je i obim spisa, istorijska 
ozbiljnost prikazanih događaja kao i njihovo značenje dato u 
svoj svojoj složenosti. Ono što je ipak zajedničko u ovim spisima 
je oduševljenje koje živi i danas u njihovim autorima, izviranje 
radosti sa dna srca, koju bi tadašnji učesnici velikih istorijskih 
preokreta znali prizvati čak i iz tolike vremenske daljine, iz sve 
bleđeg praskozorja sećanja.

Ta radost, to oduševljenje daje ovim spisima verodostoj- 
nost, jer moguće je da su mnogi događaji prosejani rešetom isto- 
rije, da je istorijsko vrednovanje umnogome izmenjeno, štaviše 
može biti da izneti podaci, usred Ijudskog zaborava, nisu najtač- 
niji, pa ipak mislimo da će se iz ovih sećanja pojaviti u jedinst- 
venoj celini slika pred sadašnjim i potonjim čitaocima, tek s ovim 
mučenjima, žrtvama, ali i junaštvom i nadanjima potpuna slika 
toga doba. Ovako će i buduće pokoljenje steći predstavu o tome 
šta je značila za nas; posle obespravljenosti, pritiska, desetina 
godina užasnog terora, surovog, krvavog rata, more divljačkog



fašističkog kasapljenja, zatreptala nada tako odavno žuđene slo- 
bode i raskrsle sigurnosti.

O tome da li je postavljeni cilj ostvaren, neka sude čita- 
oci! Hvala svima onima koji su svojim radom doprineli ostvari- 
vanju svega ovoga!

UREĐIVAČKI ODBOR



(évtizedek múltak, de az első napok, amikor a rabságból a 
szabadságban találtam magam, felejthetetlenek.

Mintha tegnap történt volna, úgy, mint a gyermekemlé
kek, az első felszabadulási napok is 35 év után élőképekként te
rülnek elém.

Pejin Iso házában laktam anyámmal és két nővéremmel. 
Ez a ház mint egy háromszögű ék vésődött belé két utcába, és 
így az ablakból messze, a város mélyébe lehetett látni.

Ott álltam az ablakban akkor is, amikor a golyószórók dö
rögtek, miközben Horthy katonái vonultak vissza. Ide-oda futkos
tak, aztán hátrafelé lépkedve vaktában lövöldötek. Most már a 
házunk közelében voltak, és világosan láttam ijedt arcukat. Kitől 
rémültek meg ezek a katonák? Messze a távolban senki sem 
üldözte őket, egyetlen lövés sem dördült el. Talán ezek a félelem
től üldözött emberek nem is katonák? A katonaöltözékből csak 
a bakancs meg a paszomány maradt rajtuk. De a katonafegyver, 
a golyószórók bizonyították, hogy mégis katonák —  menekülnek, 
szöknek az állomás felé. De ha szöknek, miért szórják olyan va
dul a golyókat?. Félnek.

Hirtelen ablakcsörömpölést hallottam —  golyók találták 
el a házakat. Mindenre és mindenkire lőni kell, mert ki tudja, hol 
leskelődik a láthatatlan ellenség. Nincs itt már józan ész, ez már 
nem is katonaság, csak volt, most már csőcselékké vált. Történ
hetett valami, mert vad kiáltozást hallottam, és utána olyan ütem
ben kezdtek futni, mint amilyent csak a versenypályákon lehet 
látni.

Lassan elcsendesült a lövöldözés, és az utolsó menekülő 
is eltűnt. A nagy dörgés után hirtelen halálos csönd lepte be a 
kihalt várost. Egy lélek sem volt az utcán. A lefüggönyzött abla
kokban még a kukucskálókat sem lehetett látni.

Mi ez, mindenki fél? A katonák saját ellenségüktől félnek, 
a nép pedig a magáétól. Bátorítani kellett volna ezt a népet. Ki 
kellett volna nyitni az ablakot, és odakiáltani a katonáknak: »Dob
játok el a fegyvert, és menjetek haza!« Ez a gondolat volt is az 
eszemben, de torkomból nem jö tt ki egy szó sem. Az ijedtség 
és a lázas izgalom elfojtotta a hangot.
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A katonák elmentek, de a légkör továbbra is szorongató 
maradt. Ez a csend, ez a sötét szürkület, ez az egyedüllét, a ki
számíthatatlan várakozás kibírhatatlanná vált.

Meddig tart még ez a félelmetes csönd? Hol vannak az 
emberek, miért nem lehet akár csak egy hangot is hallani? Gyer
mekkoromban így írta le édesapám a világ végét: »Nagy sötétség 
lesz, nem lehet semmit sem látni, a halálos csöndben egy hang 
sem hallatszik. Minden mozgás megszűnik, a folyók nem folynak 
többé, a madarak a levegőben megdermedve, kitárt szárnyakkal 
megállnak«.

És lám, van ebben valami igazság: vége lett egy régi világ
nak, melyet elvittek a menekülő katonák, de jöttek az új katonák, 
és hozták magukkal az új világot.

Úgy hiszem, a 8. brigádot egyetlen egy város sem fogadta 
szebben és nagyobb örömmel, mint Zenta. Nem is volt itt olyan 
nagy szervezés, mint inkább spontán készség, hogy az elnyomott 
nép kifejezésre juttassa örömét a felszabadítók iránt. Nem abban 
volt a szépség és nagyság, hogy a város fel volt díszítve, és terí
te tt fehér asztaloknál szolgálták fel a partizánoknak a díszebé
det, hanem abban az örömben, amely az emberek szeméből ra
gyogott, amikor a partizánokkal beszélgettek, és ölelgették őket.

Nagy tömeg gyűlt össze a város központi terén. A három 
jóbarát, Tényi László, Toldi Illés és én büszkén sétált a tömeg
ben. Mindenkit jól megnéztünk, mintha azt akartuk volna mon
dani: »Na, mit szólsz, kiskomám, megéltük ezt a napot is!« A 
tömegben megpillantottam néhány furcsán öltözött csavargót. 
»Kik ezek?« —  kérdeztem.

»Nem idevalósiak« —  felelte Illés. De Illés nem látott jól. 
Nekem úgy tűnt, mintha ismerném ezeket az arcokat. És amikor 
egy ilyen alak éppen velünk jött szembe, megismertem! Lengyel 
fogalmazó —  »anyaországi« előkelő úr —  álcázva indult a főtéri 
sétára. Piszkos, rongyos, szürke ruhát viselt, nyakában egy piros 
sállal. Ő is látni akarta ezeket a kommunistákat, akik készek fel
koncolni minden úriembert, aki nyakkendőt visel! Nagyokat ka
cagtunk ezen a megijedt »kezitcsókolom gentryn« —  anyaorszá
gi úrfin. De a mulatság akkor érte el a tetőfokát, amikor egymás 
után ugyanilyen »uniformisban« jelentek meg a dúsgazdag tanyai 
parasztgazdák is. Úgylehet, valaki »nagyokos« ajánlotta nekik 
ezt az öltözéket mint biztonsági eszközt a kommunisták közötti 
mozgásban.
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A fiatal Szirovica János gazdát szemeltem ki leleplezésre. 
Hátulról erősen a vállára csaptam, és rákiáltottam: »A kommuniz
mus nevében.. .« Kirántotta magát a kezemből, és eltűnt a tö
megben. Többé soha nem láttam. Pedig becsületes, jóindulatú, 
értelmes és művelt embernek ismertem. Sokat olvasott, de poli
tikával nem foglalkozott. Nem értette meg a tréfát, mert úgy 
látszott, a fasiszta propaganda őt is megmérgezte —  megijesz
tette.

Mi mindent beszéltek a megszállás ideje alatt a kommuniz
musról! »A család megszűnik«, »A gyermekeket elveszik szüle
iktől«, »Kazánból fognak enni az emberek«, »Egy szobában öt csa
lád lakik majd« stb.

Ilyen körülmények között édesanyám, akinek a fia »moz
galmi« ember volt, úgy látta jónak, hogy ellenpropagandát szer
vezzen. Összehívta a szomszédokat, és »előadást« tartott nekik 
a kommunizmusról.

Csak később hallottam meg egyes szomszédoktól az elő
adás részleteit:

»Nem lesznek gazdagok és szegények«, »Minden férfi és 
nő egyformán fog öltözködni —  a ruhát ingyen osztja majd az 
állam«, »A pénz hamarosan megszűnik«, »Adót senki sem fog 
fizetni«, »Az arany és az ékszer megszűnik értéknek lenni« stb.

Nem éppen így, de édesanyám hasonló dolgokat hallott 
tőlem akkor, amikor a szocializmus számunkra még csak álom 
volt. Még akkor sem tudtam sokkal többet a szocializmus miben
létéről, de a partizánokkal folytatott beszélgetés után már egy 
kicsit kinyílt a szemem. Ebéd közben beszélgettünk Djetiótyel, a 
8. brigád komisszárhelyettesével.

—  Meddig tart még ez a harc? —  kérdeztem.
—  Még sokáig.
—  Ki a partizánok főparancsnoka?
—  Tito.
—  Beszéltél vele?
—  Nem.
—  Láttad?
—  Nem, csak képen.
—  Nemsokára mindannyian látni fogjuk, ugye?
—  Nincs kizárva, hogy Vajdaságba is ellátogat.
—  Mikor vezetjük be nálunk a szocializmust?
—  A szocializmust nem lehet bevezetni —  sokáig kell 

még harcolni, és lépésről lépésre menni előre.
Beszéd közben Gadžo, a 8. brigád komisszárja is hozzánk 

csatlakozott. Most mi hárman vettük át a szót, és elmeséltük 
»hőstetteinket« a megszállás idején. Arról beszéltünk, hogyan
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terjesztettük Moszkva és London rádióhíreit, és milyen vitákat 
folytattunk azokkal az antifasisztákkal, akik nem bíztak a kommu
nizmusban.

Egy napon Muhi bácsival beszélgettem. Muhi bácsi olyan 
50— 55 év körüli juhászember volt. A tanyai gazdáknál őrizte 
a jószágot. Eltörte a lábát, és most a fiának kellett gondos
kodnia róla. Jól ismertem még abból az időből, amikor én is 
a tanyán éltem. A gazdák panaszkodtak rá: ». .. ez egy igazi 
kommunista« —  mondták. Muhi bácsi mindent helyeselt —  a szo
cializmust, a szabadságot, földreformot, és amikor a végén han
gosabban kimondtam, hogy ». .. éljen a kommunizmus!« —  ő hal
kan így válaszolt: »De csak akkor, ha adnak sót«. Igen, mert só, 
az nem volt.

Közvetlenül az összeroppanás előtt arról tárgyalt a három 
barát, miképpen lehetne megakadályozni, hogy a fasiszták bün
tetlenül szökjenek el. Egyetértettünk azzal, hogy ennek minden
áron útját kell állni. De hogyan? Kivel és mivel? Nem volt sem 
fegyverünk, sem elegendő emberünk hozzá. A sok tervezés után 
rájöttünk, hogy mi hárman ezt a tervet nem vagyunk képesek 
megvalósítani. Úgy volt ez, mint az egerek gyűlésén, amikor arra 
a »bölcs« gondolatra jutottak, hogy a macska nyakába csengőt 
kell akasztani.

Még mielőtt a partizánok megjöttek volna, megbeszéltük, 
hogy velük megyünk. Sok minden járult hozzá ehhez az elhatáro
záshoz, de elsősorban az, hogy puskával a kezünkben harcolha
tunk a felmérhetetlenül gyűlölt fasiszták ellen, és mert együtt 
akartunk maradni azokkal, akikre annyira vártunk —  a partizá
nokkal.

Puskát kaptunk, és Tényivel büszkén sétáltunk végig Zenta
utcáin.

Zentán gyorsan elterjedt a hír: »Két magyar partizán lett!« 
Néhány aktivista meg akart bennünket győzni, hogy itthon sokkal 
nagyobb szükség van ránk, de hiába. A menet elindult, és a me
netben mi ketten is ott masíroztunk.

Harcolva és gyalog vonultunk át Bácskán, Baranyán, Szla
vónián Zágrábig —  onnan pedig Szlovénián keresztül Ausztriáig.

Amikor a náci hadsereg kapitulált, 1945. május 15-én, a 
mi brigádunk még mindig harcolt. Batina és Bolman már a múlté 
volt, de Dravograd környékén még folyt a küzdelem. Még sok 
nap és hét múlt el, mire a 8. brigád győzelmesen visszatért 
ugyanazon az úton, amelyen elindult.

Brunet Elemér



nyarán már nagyon, de nagyon féltünk, rettegtünk. 
Mindenki. Azok is, akiknek közük volt a mozgalomhoz, de azok 
is, akik még látszólag uralkodtak, akik a megszállás hosszú, ke
gyetlenül nehéz évei alatt kényükre-kedvükre önkényeskedtek, 
rettegésben tartották a tanyavilág népét. Mi, a meghurcoltak, az 
elnyomottak azonban már erősen bíztunk, reméltünk. A fasiszta 
propaganda ugyan még a mindent megsemmisítő, a győztes, 
szent, nagy csatákról ugatérozott, de közben egyre gyakrabban 
emlegette a csapatösszevonásokat, a nagy taktikai visszavonu
lásokat. Az országutakat pedig a messzi délről észak felé mene
külő sváb lakosság özönlötte el. Azután egyik napról a másikra 
ide hozzánk, a tanyavilágba is megérkezett a hír: Bánátban már 
erősen lövöldöznek, később pedig, hogy már ágyúznak is.

A pap meg a kántor a faluban nemzetőrséget szervezett. 
Egyszóval minden jel arra mutatott, hogy a megszállók talpa alatt 
már nagyon ég a föld, hogy közeleg a szabadság.

A »sasos« behívók akkor már naponta érkeztek. Ez a »sa- 
sos« azt jelentette, hogy ha az illető a meghatározott időben 
nem jelentkezik, akkor főbelövik. Ennek ellenére mégis sokan a 
kukoricát választották. Én is mentem volna, de nem lehetett. A 
harmadik gyerekkel, a Jencimmel a kilencedik hónapban voltam, 
[gy hát maradtam. Pedig éreztem, hogy megint jönnek értem. 
Szeptember 24-én jöttek is. A szomszédasszony, Sándor Flóriné 
látta meg. Át is kiabált a kerítésen: —  Franciska, nehogy meg
ijedjen, mindjárt ott lesznek a csendőrök. Féltek, hogy az ijedt
ségtől rosszul találok lenni.

Fekete fiákkeron hajtottak be. Elöl a kocsis, mellette az 
én egykori szakszervezeti pénztárosom, a Mucsi, hátul pedig 
két csendőr. Azt mondja az egyik, a rangos: —  Maga az a Dér 
Franci?

—  Én volnék.
—  Hol van a férje?
—  Szedi a kukoricát.
—  öltözzön, mert velünk kell jönnie.
—  Én nem megyek.
—  Nem?! Vigyázzon, asszony, hogyan beszél! —

13



—  Nem bánom én, csináljanak, amit akarnak. Én menni 
nem megyek. Magamtól nem. Hacsak el nem visznek erőszakkal. 
Hát van maguknak istenük? Nem látják, hogy minden órában vá
randós vagyok? Magukat tán nem anya szülte, hogy nincs sze
mük?

Nagyon neki voltam akkor keseredve. Elszántam magamat 
mindenre. A csendőrök szótlanul nézték egymást. Végül is azt 
mondta a rangos, hogy csináljunk jegyzőkönyvet. Megcsinálták. 
Mindannyian aláírtuk, és elmentek. Rá három napra, szeptember 
27-én megszületett a fiam, a Jenő. Akkor már Bánátban erősen 
dörögtek az ágyúk. Legalábbis így mondta a nép, mert aki akkor 
felénk megfordult, az már csak a felszabadulásról suttogott. 
Hangosan persze senki se mert szólni.

Ahogy már említettem, a pap és a kántor nemzetőrséget 
szervezett. A falu néhány utcáját lépten-nyomon őrizték. Az ura
mat még a szülésznőért se akarták elengedni, hogy az csak egy
szer jött, amikor szültem. Utána hiába mentünk érte, nem mert 
kimozdulni. De nemcsak ő, más se. Még a testvéreim sem mer
tek meglátogatni. De nem is igen lehetett akkor már közlekedni. 
Néhány napon át Sándorné, a szomszédasszonyom főzött ránk. 
A negyedik nap felkeltem, és csináltam a dolgomat.

Képtelenség elmondani, amit éreztem október nyolcadi
kén, amikor felszabadultunk. Valami álomszerűnek tűnt az egész. 
Sehogy se akartam elhinni, hogy való, igaz, hogy énértem többet 
nem jöhetnek a csendőrök. Hogy szabadon élhetek, beszélhetek, 
dolgozhatok. Mindazok után, ami velem történt, amit átéltem, az 
egész olyan volt, mint amikor az ember lidérces álomból ébred, 
s azon tanakodik önmagával, hogy melyik is a valóság.

SZABADSÁG! —  Ezzel az új Jó napoítal köszöntött be hoz
zánk a Zentárói elsőnek érkező két elvtárs.

Sírva borultunk egymásra.

Dérné Nagymélykúti Franciska



C J  ohasem fogom elfelejteni azt a napot! Még most is élén
ken él emlékezetemben az a kép, ahogyan a szovjet katonák 
kertünkön át az udvarunkba jöttek, majd amikor Néphadsere
günk egyik egysége a házunk előtti kis téren rövid pihe
nőt tartott. Egy kiskatona beszólt, hogy kaphatnánk-e egy kis 
vizet, örömtől repeső szívvel siettem ki, poharakkal a kezemben. 
Szomjasak és fáradtak voltak. De azért ők is örültek a barátságos 
fogadtatásnak, mosolyogtak, mint a hosszú útról hazakerült csa
ládtag, aki valami nagyon drága, nagyon értékes ajándékot hozott 
a tarsolyában.

Az az ajándék, amit ők hoztak, mindennél drágább, többet 
érő volt, mert a szabadságot hozták el nekünk. Szabadok lettünk, 
vége volt az idegtépő szorongás napjainak.

Igaz, az élet továbbra sem volt könnyű, mert rengeteg 
munka várt ránk, egy országot kellett romjaiból felépíteni. De 
még nagyobb, még verejtékesebb munkát jelentett az az építke
zés, aminek az emberi lelkekben heverő romok eltakarításával 
kellett megkezdődnie. Meg kellett győznünk az embereket, hogy 
a múlt többé már sosem térhet vissza. Sok volt a hitetlen Tamás, 
akik a múlt borzalmaitól sérült lélekkel nem tudtak, nem mertek 
hinni a valóságban, tovább rettegtek, hogy a legyőzött, megvert 
ellenség még visszatérhet, és bosszút állhat még a felvonuláso
kon, népgyűléseken való részvételért is.

Kitartó, szívós agitációs munkára volt szükség, hogy a so
kat szenvedett emberek belássák: azt a keveset, amijük van, 
meg kell osztaniuk Néphadseregünkkel, és részt kell venniük az 
építő munkában is. Mert hiszen annyi mindenben szenvedtünk 
hiányt! Közeledett a tél, és nem volt elég élelem, ruha, fűtő
anyag. .. A polgárok már megszokták ugyan a nélkülözést, de 
az itt megszervezett katonakórházba érkező sebesültjeinknek 
nem volt szabad hiányt szenvedniük semmiben sem. A megala
kuló ifjúkommunista szervezet vállalta magára ezt a munkát is, 
annyi más minden mellett.

Jómagam is kivettem a részem ezekből a munkákból mint 
a Zentán megalakult SKOJ (Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szö
vetség) első tagjainak egyike. Lelkesen vállaltam és végeztem
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el minden fizikai munkát, csak egytől féltem: mi lesz, ha agitáci- 
ós munkával bíznak meg? Egyszerűen rettegtem attól, hogy tö
meg előtt beszéljek, féltem, hogy valamit nem jól mondok, nem 
tudom majd pontosan kifejezni gondolataimat. És mégis, az egyik 
legelső feladatom az volt, hogy tartsak Bogarason »konferenciát«, 
az-az szólaljak fel az ottani tömeggyűlésen. Bizony nagy szoron
gások közepette ballagtam gyalogszerrel a sínek között —  mert 
közlekedési eszköz nem volt —  a falu felé, még a könnyem is 
potyogott, miközben arra gondoltam, mi vár rám, hogyan fognak 
kinevetni vagy kigúnyolni, ha elakadok a mondókámban.

Ma már persze magam nevetek a legjobbat akkori aggo
dalmamon, hiszen »tűzkeresztségem« után hányszor, de hány
szor kellett még felszólalnom, beszélnem, agitálnom. Sokszor 
házról házra járva vagy utcai gyűléseket rögtönözve próbáltuk 
meggyőzni az embereket —  rendszerint sikerrel.

A fölvásárlás, azaz a kötelező terménybeszolgáltatás ide
jén is a tanyákat jártuk. Teherautón kivittek bennünket a »vaske
reszthez«, ott kijelölték mindenkinek a körzetét, és két-két sze
mélyből álló, apró csoportokban nekivágtunk a »terepnek«. Csi
korgó hidegben tapostuk a havat.

Velem egy idősebb ember volt beosztva, aki jól ismerte 
a tanyavilágot. Gergő bácsinak szólítottuk, a másik nevét akkor 
sem tudtam. Rokkant volt, egyik lábára sántított, de rendíthetet
len akaraterővel rótta az úttalan utakat reggeltől estig velem, a 
fiatallal. Perig nem is volt párttag, a feladatunk meq igazán nem 
volt könnyű. A parasztok, különösen a tehetősebbek, bizalmatla
nul, gyanakvással, néhol meg egyenesen gyűlölettel fogadtak 
bennünket. Volt, aki még a kutyákat is ránk uszította.

Egyik este egy nagy tanyához értünk. Fáradtak és éhesek 
voltunk, a gazda azonban nem hívott be bennünket a házba. Egy 
pokrócot hozott ki, és a padlásfeljárónál adott helyet, mondván, 
hogy ott megaihatunk. Vacsorával nem szolgálhat, mert az neki 
sincs.

Borzasztóan éhes voltam, de talán még jobban gyötört a 
hideg. Szegény Gergő bácsi ugyanúgy didergett, de azért egy 
szóval sem mondta. Kivett a zsebéből egy marék búzát, és azt 
mondta: »Rágjad, fiam, majd nem érzed úgy az éhséget, és gon
dolj arra, hogy katona vagy, mert azok is sokat éheznek és fáz
nak, amíg miértünk harcolnak.«

Másnap este az utunkba eső nagytanyát elkerülve egy kis 
szállásra tértünk be. Barátságosan fogadtak bennünket, Gergő 
bácsit pedig jó ismerősként üdvözöltek. Az asztalt a felnőtteken 
kívül egy rakás gyerek —  köztük kicsi meg pici —  ülte körül, az 
asztalon meg csak egy nagy tál sóba-vízbe leves gőzölgött. Aztán
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a kuckóban adtak helyet éjszakára, de mégis milyen jól éreztem 
magam a jólelkű, barátságos emberek között, akik kis szegény
ségüket olyan szíves szeretettel osztották meg velünk! Reggelre 
még nedves, csatakos ruháinkat is megszárították a kemence 
melegénél.

Egy másik élményem a felszabadulás utáni napokkal kap
csolatban az ellenséges elemekkel való leszámoláshoz fűződik. 
A város egyes kerületeiben ugyanis ezekben a napokban éjsza
kánként reakciós feliratok jelntek meg. Este még semmi, de reg
gelre már ott virítottak a kerítésen vagy a házak falán. Kettes
hármas csoportokban róttuk hát éjszakánként az utcákat, időről 
időre felváltva egymást, míg végül is sikerült véget vetni a rend
bontásnak.

A reakció azonban továbbra sem nyugodott. A művelődési 
csoportjaink által rendezett előadások, haladó szellemű színda
rabok bemutatása alkalmával a különben igen lelkes és érdeklő
dő falusi közönség közé vegyülve próbálták gúnyolódásukkal, 
hangos megjegyzéseikkel megzavarni a rendet. Mivel azonban 
r.em találtak támogatókra, ezek a próbálkozások is hamarosan 
abbamaradtak.

Az általunk szervezett »rohammunkákra« is eleinte csak 
kevesen jelentkeztek a polgárok közül, de idővel az önként je
lentkezők száma mind rohamosabban gyarapodni kezdett. Én iga
zán őszintén elmondhatom, hogy ezeket az önkénteseket nem a 
kényszer, a megfélemlítés vagy valamilyen számító okoskodás 
hajtotta sorainkba, hanem az általunk kifejtett meggyőzés, az agi- 
tációs munka következménye volt ez a látványos eredmény. Más
sal ugyanis nem tudnám megmagyarázni azt az őszinte lelkese
dést, önfeláldozó erőfeszítést, amellyel fiatalok és idősek egya
ránt kivették részüket minden munkavállalásból. Jómagam három 
hónapot töltöttem a sebesültkórházban, és láttam, hogy az ön
kéntes ápolónők, köztük azok a fiatal leányok is, akik a frontok 
borzalmaiból eddig jóformán mit sem láttak, milyen odaadással 
ápolták betegeinket, igyekeztek enyhíteni szenvedésüket, leküzd
ve iszonyatukat a szörnyű sebek, a csonkolt végtagok láttán.

S a biztató kezdetet további sikerek követték. Jöttek a vá
lasztási előkészületek, nagygyűlések, a nemes vetélkedés: kinek 
a választókerületében lesz jobb eredmény, kinek sikerült az em
bereket jobban meggyőznie igazunkról. Majd következtek a ro- 
hammunkás-avatások, a nyílt pártülések (az elsőn újonnan meg
választott üzemi párttitkárként megint csak úgy izgultam, mint 
első nyilvános szereplésem előtt), és végül a legnagyobb és leg
szebb eredmény, amely szinte megkoronázta minden addigi fá
radozásunkat, lezárta a munkáshatalom megszilárdításáért foly
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tatott harcunk jelentős szakaszát: a munkástanács megalakulása, 
amikor is a munkástanács elnöke ünnepélyes keretek között át
vette az üzem kulcsát, és a dolgozók nevében fogadalmat tett, 
hogy meg fogjuk őrizni és tovább fejlesztjük forradalmunk oly 
nehezen szerzett vívmányait.

Döme Mária

KOAUHRa  //iECTA -  CüiiTA
C PS O A C T - . y .  AMCKO'f *



város felszabadulása utáni első hónapok politikai tevé
kenysége egészen 1944 végéig, sőt 1945 elejéig főleg a Párt —  
és a tömegszervezeíek (az Egységes Népfelszabadító Front, a 
szakszervezetek, az ifjúsági és nőszervezetek) szervezésében, 
megalakításában, vezetőségeik, valamint a körzeti és tartományi 
konferenciákon részt vevő küldötteik megválasztásában merült 
ki. Természetesen ezzel párhuzamosan folyt a néphatóságok 
munkájának bejáratása, megszilárdítása, a katonai közigazgatás 
megszűnése utáni időszakra való felkészülés. Ugyanekkor ered
ményesen folyik a fiatalok toborzása a frontra, a Népfelszabadító 
Hadsereg különböző egységeibe, melynek eredményeként Zenta 
felszabadulása után a háború befejezéséig 428 zentai ifjú vett 
részt a harcokban. A Petőfi-brigád »szegénylegényeinek«, a job
bágyok unokáinak hősi helytállása ez, ami egyúttal a jugoszláviai 
magyarság legnagyobb tömeges forradalmi cselekedete. Fegy
verrel a kezükben bizonyították be eltökéltségüket Jugoszlávia 
többi nemzeteivel és nemzetiségeivel való együttélésre.

A Párt megszervezését a városban és az akkori já
rás területén a legfontosabb feladatnak tartottuk, mivel annak 
szervező és rendszeres irányító munkája nélkül elképzelhetetlen 
volt a dolgozó tömegek fegyveres és politikai részvétele a forra
dalomban, pedig ez lett nemzeti és szociális felszabadulásuk 
egyedüli bizonyítéka. Jól tudtuk, hogy csak a JKP szélesen mega
lapozott antifasiszta politikájának megvalósulása —  a forradalom 
különböző szakaszaiban és az ország más-más területein —  ered
ményezheti a dolgozók feltartóztathatatlan forradalmasítását és 
önálló politikai tényezővé formálódását. Ha a nép a fegyveres és 
politikai harc, valamint a gazdasági és társadalmi aktivitás része
sévé válik, akkor megvalósulhat a széles néprétegek általános 
emancipációja, mindenekelőtt pedig érvényre juthatnak szociális 
és nemzeti érdekei.

A legszélesebb néprétegek vezető társadalmi szerepének, 
a szerb és magyar lakosság egyenjogúságának, nemzeti jogainak 
érvényesítését csak a Párt vezetése és irányítása kelthette élet
re az AVNOJ II. ülészszakának határozatai értelmében. Sajnos a 
Pórt helyi szervezetei és tagsága a háborúból szervezetlenül és
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megfogyatkozva került ki. Elestek a mozgalom legkiválóbb harco
sai, csaknem az egész járási és városi vezetőség: az aktivisták 
színe-java vagy mártírhalált halt, vagy pedig még börtönökben, 
haláltáborokban sínylődött akkor, harminc évvel ezelőtt.

Akik már itthon voltak, azoknak első útja a felszabadult 
város hősi halált halt harcosainak sírjához vezetett 1944. novem
ber 11-én. Élénken él emlékezetemben ez az akció, amely még 
nem a Párt szervezésében zajlott le, hanem a kommunisták és az 
öntudatos dolgozók szervező munkájának eredménye volt. A vá
ros lélekszámához képest aránylag nagy számú ember vonult vé
gig a városon koszorúkkal, virágcsokrokkal a felsővárosi és a 
zsidótemetőbe, hogy lerója kegyeletét az elesettek iránt, és hogy 
megfogadja: soha többé nem engedi visszatérni a régit —  sem 
a régi Jugoszlávia tőkéseit, földesurait, nagygazdáit és csendő
reit, sem a megszállás véres terrorját —  és hogy a dolgozók 
millióival együtt tovább folytatja a fegyveres és a politikai har
cot az egész ország teljes felszabadításáért. Nagy elismerése 
volt ez akkor a Párt harcának és helytállásának, egy hónappal a 
megszállók kitakarodása után, és hitvallás a forradalom mellett, 
valamint bizonyítéka annak, hogy a munkásság és parasztság tö
megeiben mélyen éltek a kommunista eszmék, a testvériség gon
dolata és érzése pedig az itt élő emberek íratlan törvénye volt.

A pártszervezet újjáalakítási akciója november második 
felében indult meg a körzeti vezetőség támogatásával.

Itt kell megjegyezni, hogy Joó Lajos a hatóság megszerve
zésére kapott megbízást a tartomány részéről 1944 első felében. 
Valamivel előbb, 1944. március végén vagy április elején a terü
leti pártvezetőség bácskai és baranyai kirendeltsége által hoz
tam létre a kapcsolatot a körzeti pártvezetőséggel, amely ha 
nem is volt állandó és permanens a város felszabadulásáig, a 
tartományi pártvezetőség is számon tartotta, a körzetinek pedig 
nem kellett mindenben az első lépéseket megtenni, hanem foly
tathatta munkáját a már megkezdett úton.

Kmezić-Dubajić Anka elvtársnő megbízásából —  aki akkor 
a körzeti pártvezetőség tagja volt —  hívtam össze a párt alakuló 
ülésének megszervezésére néhány elvtársat: Mészáros Károlyt, 
Öilicné-Rekecki Erzsébetet, Olajos Mihályt, Nagy Józsefet és 
Rehák Lászlót az akkori katonai parancsnok, Stanko Radulovié- 
Maksim 'lakásán, aki ezen az összejövetelen szintén jelen volt. 
Ez volt lényegében a pártszervezet ideiglenes, kezdeményező já
rási vezetősége. Itt, ezen az ülésen jelöltük ki a teendőket és 
feladatokat, majd pedig megállapodtunk abban, hogy a városi 
pártalapszervezet titkára, Olajos Mihály, a SKOJ-é pedig Popin 
Vlado legyen. A pártszervezet és a Népfelszabadító Front szer
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vezését a város és a járás területén én kaptam feladatul, Nagy 
József pedig a SKOJ szervezésére kapott megbízatást. Mészáros 
Károly lett a katonai parancsnok helyettese, Rehák Lászlót a Pár
ton belüli eszmei neveléssel bíztuk meg. Emlékszem, hogy vala
mivel később, december elején küldte ki a körzeti pártvezetőség 
Szabadkáról Borjanovió Mirkót, a járási szervezet titkárául.

E megbeszélés után indult meg a város és a járás terüle
tén az alapszervezetek megszervezése a háború előtti pártta
gokból, SKOJ-tagokból, szimpatizánsokból (akik akkor már itt
hon voltak), valamint új emberek, főleg olyan fiatalok bekapcso
lásával, akik csatlakoztak a mozgalomhoz, s jelöltekké váltak. 
Úgy emlékszem, hogy akkor, november végén a városi alapszer
vezetnek mintegy 10— 15 tagja és néhány jelöltje volt. Ez a szer
vezési munka valahol 1945. január végén fejeződött be, s Paško 
Romac elvtársat, aki a tartományi pártvezetőség tagjaként járt 
a járásban és a városban —  akkortájt már arról tájékoztathattuk, 
hogy a járás minden helységében van pártsejtünk, összesen kö
rülbelül 30— 40 taggal. Zentán a Párt helyi bizottsága is megala
kult, amelynek első titkára Olajos Mihály lett. Februárban volt a 
járási pártvezetőség alakuló közgyűlése, amelyen 10— 15 küldött 
vett részt: Zentárói, Horgosról, Martonosról, Kanizsáról, Adáról 
és Mohóiról, valamint az ideiglenes szervező bizottság tagjai. 
Az értekezleten a körzeti pártvezetőséget Kmezió-Dubajió Anka 
elvtársnő képviselte.

Azokban a napokban jelent meg egy válogatás Tito elvtárs 
háború alatti beszédeiből: »Jugoszlávia és a népfelszabadító há
ború« címmel szerb nyelven. A pártsejtek első ülésein az ideo
lógiai munka forrása a kötet »A nemzeti kérdés Jugoszláviában 
a népfelszabadító harc megvilágításában« című írása volt, 
amely 1942 decemberében jelent meg a Proleter elnevezésű párt
orgánumban. Elmondhatjuk, hogy megjelenése után pontosan két 
évvel olvasta el az akkori tagság ezt az írást nálunk, mégis ettől 
függetlenül nagy segítség volt ahhoz, hogy a tagok és a jelöltek 
biztos eszmei alapot szerezzenek a mindennapi felvilágosító 
munkához, főleg a nemzetiségi viszonyok kérdésében.

Az alakuló járási közgyűlés eszmei anyagának gerincét 
Kardelj elvtárs akkori, a Borbában közölt írása képezte (»A hát
ország legfontosabb feladatáról«), amely már a munkastílusról, 
a gazdaság újjáépítéséről, az irányításról ad rendkívül fontos, cél
szerű, direktíva jellegű összefoglalót. Még az alakuló körzeti párt
értekezleten, 1945 márciusában is ez a cikk képezi a vita leglé
nyegesebb alapját.

A Párt és a SKOJ szervezeti felépítésével párhuzamosan 
folyt az Egységes Népfelszabadító Front megalakítása is, amit
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szintén jelentős feladatnak tartottunk, és amiben a kommunisták 
mellett az öntudatos szakszervezeti munkások és dolgozó parasz
tok, főleg a földnélküliek is aktívan részt vettek. Az alakuló köz
gyűlések Zentán a körzetekből (rejon) indultak ki, majd a város
háza nagytermében került sor e nagy tömegszervezet városi ér
tekezletére december elején, amelyen Nikola Petrovié mérnök, 
az ideiglenes szövetségi kormány (Nemzeti Bizottság) vajdasági 
tagja is részt vett. Első elnöke Dragin Radivoj, titkára pedig én 
lettem.

A járás többi helységeiben is megtartották a községi ala
kuló közgyűléseket azzal, hogy később a körzetekben, sőt a szál
lási településeken is alakultak frontbizottságok. Ezek az alakuló 
közgyűlések mindenütt rendkívül látogatottak voltak. Túlzás nél
kül el lehet mondani, hogy megmozdult a nép. Az emberek szin
te szívták magukba a hallottakat, az újat, mint hosszú szárazság 
után a föld az esőt. Mindenütt szerb és magyar nyelven folyt le 
a közgyűlés. A tömegek részeseivé váltak a közéletnek, a forra
dalom menetének. Ezeken az alakuló közgyűléseken megválasz
tották a küldötteket a körzeti és a tartományi konferenciára, 
amely utóbbit 1944. december 11-én tartották meg Újvidéken, és 
amelyre a szerbek és magyarok soraiból egyaránt választottak 
delegátusokat. Ezért mondhatta az Egységes Népfelszabadító 
Front tartományi konferenciáján Jovan Veselinov-Žarko elvtárs 
a kövétkezőket: »Az autonómia keretében oldjuk majd meg Vaj
daság specifikus kérdéseit mindazon népek megelégedésére, 
amelyek itt élnek« (kiemelés tőlem1.

Ugyancsak december derekán zajlottak le a szakszerveze
tek járási és városi alakuló közgyűlései, amelyeken szintén nagy 
számban jelentek meg az ipari és földmunkások. A körzetekben 
ebben az időben kezdték szervezni az asszonyokat az AFŽ elne
vezésű női szervezetben. A SKOJ, amelynek ekkor már 70— 80 
tagja lehetett a járás és város területén, lázasan szervezte a fia
talokat az ifjúsági szervezetbe (USAOJ), és decemberben már 
népes ifjúsági konferenciák zajlanak le. Akkortájt ismét eljött 
Zentára Stevan Doronjski elvtárs, a SKOJ és az ifjúsági szerve
zet országos vezetőségének tagja, aki az ifjúság szervezésének 
munkájában nagy segítséget nyújtott.

A város és járás felszabadulása utáni két-három hónap 
alatt nagyot változott a tömegek igazodása. A fegyverek ropogá
sa úgyszólván még ide hallatszik Szerémségből és Batinától, a 
Dunáról is, az új ország társadalmi viszonyainak gondolata mégis 
átjárta már az emberek nagy részét, és fűtötte őket a tevékeny
ségre. Újból beigazolódott a népfelszabadító harc hatalmas von
zása, mert a népek egyenjogúságáért, testvériségéért és egysé
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géért vívott fegyveres és politikai harc a legforradalmibb csele
kedet volt, amely aktivizálta a tömegek szunnyadó erejét a ki
zsákmányolás nélküli társadalom megteremtéséért, felszabadí
totta alkotó képességét; az elnyomottakat felrázta, csatasorba 
állította, és összefogta őket a leghaladóbb társadalmi viszonyok, 
a szocializmus megteremtésének érdekében.

Meg kell még említani, hogy a kevés kommunista a legna
gyobb erőfeszítéssel dolgozott éjjel-nappal: szervezett, felvilágo
sított, érvelt, magyarázott és küzdött a tömegek megnyeréséért. 
Határtalan türelemmel és kitartással igyekeztek az emberek bi
zalmát megnyerni. Olvastak, tanulták a vezetést, érdeklődtek 
minden iránt, mert be kellett hozni a lemaradást. Különösen nagy 
figyelemmel kísérték a nép véleményének alakulását, forradalmi 
érdeklődését. A nép pedig, amely állandóan ki volt rekesztve min
denből, amely a »nemzeten« kívül állt a történelem hosszú év
századai folyamán, kezdett felébredni és hinni a kommunisták
nak. Még nem volt előtte minden világos, hisz sűrűn elhangzott 
azokban a hónapokban, de később is: »Ha úgy lesz, ahogy mond
játok, akkor jó lesz.« De ugyanakkor már felzárkózott, támoga
tást adott, hitt abban, amit a Népfelszabadító Mozgalom prokla- 
mált, és hamar felismerte szabadságának virradatát.

Farkas Nándor



L /k tó b e r 8-án, szép napsütétes vasárnap délután 11 hóna
pos kislányommal sétáltam éppen. Nagy gondban voltam, mert 
bár a megszálló hatóságok nem tartóztattak le, annak ellenére, 
hogy még 1941 októberében engem is kihallgattak a Tunelban, de 
éppen két nappal azelőtt, vagyis október 6-án megkaptam a sze
gedi bíróság végzését arról, hogy kéthónapi elzárásra ítéltek. El 
sem tudom hát mondani örömömet és megkönnyebbülésemet, 
amikor elvtársaimtól és elvtársnőimtől meghallottam a felszaba
dulás hírét.

Az örömre, a boldog viszontlátásra, a meghitt beszélgeté
sekre azonban nem sok perc maradt. Meg kellett kezdeni a mun
kát, kerületenként meg kellett szervezni a Népfront, az Antifa
siszta Nőszervezet, az Ifjúsági Szervezet munkáját, tagokat kel
lett toborozni a részükre. Egymást érték a konferenciák, a meg
beszélések. Éjjel-nappal folyt a szervezés: milyen munkát, fela
datokat vállal a nőszervezet, az ifjúság és a Szocialista Szövet
ség. Végülis minden munkát együttesen vállaltunk, és közösen 
hajtottunk végre.

Az első feladatok egyike az volt, hogy a hadsereg részére 
élelmet kellett gyűjteni. Ehhez viszont először is össze kellett 
írni a rendelkezésre álló készleteket. Úgy decemberben alakult 
meg az a bizottság, amely bejárta a tanyavilágot, hogy összeírja, 
nyilvántartásba vegye az állatállományt és az egyes gazdasági ja
vakat. Ennek a csoportnak a tagja voltam én is. Sinkovics János 
elvtárs vezetésével az úgynevezett külső járás tanyavilágát jár
tuk egész héten át.

Alighogy ennek végére értünk, már el is kezdődött egy 
újabb akció, a sebesült partizánok részére kórházat kellett lét
rehozni. Ismét mozgósítani kellett az asszonyokat, hogy jöjjenek, 
segítsenek ápolni, gondozni a sebesülteket, amellett rengeteg 
mosni- és takarítanivaló volt, mert sajnos sebesültjeink egy része 
olyan siralmas állapotban került ide, hogy bizony nagy akarate
rőre és sok szeretetre volt szükség ahhoz, hogy tisztába tegyük 
őket, ellássuk szörnyű sebeiket, kimossuk véres, gennyes fehér
neműjüket, ruhájukat. Rengeteget dolgoztunk, éjt nappallá téve 
ápoltuk, gyógyítottuk a sebesülteket, mostunk rájuk, de mond
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hatom, mindezt a nem éppen könnyű munkát szívesen, zokszó 
nélkül végeztük, mert tudtuk, mindezt megérdemlik tőlünk ezek 
a hősök, akik cserébe a szabadságot hozták el nekünk.

A sebesülteket először a gimnázium épületében helyeztük 
el, azt alakítottuk át ideiglenes partizánkórháznak, de amikor meg
érkezett a rendes sorkatonaság, ez az épület már szűknek bi
zonyult. A kaszárnyát is rendbe kellett hát hozni, hogy a fáradt 
harcosoknak egészséges, tiszta szállást, pihenőhelyet adhas
sunk. Ismét nagy munka várt hát a nőszervezetre, mert a kaszár
nya borzasztóan piszkos, elhanyagolt volt. Napokon át meszel
tünk, súroltunk, majd amikor a katonák megérkeztek, hozzálát
tunk a főzéshez. Persze igyekeztünk kitenni magunkért, ízletes és 
változatos ételekkel lepni meg a kimerült, elcsigázott embereket, 
s mi sem okozhatott volna nagyobb örömöt, mint látni elégedett
ségüket és azt, hogy hogyan tér vissza erejük, bizakodásuk.

Persze a főzés mellett a mosás sem szűnt meg, mert ezek
nek a harcosoknak sem volt kevesebb szennyesük, mint a sebe
sülteknek. Azután meg ott voltak a konferenciák is a kerületek
ben, amelyeknek a száma szintén nem csökkent. Szociális prob
lémák, majd pénzadományok gyűjtése Rakovac falu felépítésére, 
és ki tudná felsorolni azt a számtalan problémát, feladatot, ame
lyeket mind meg kellett oldani, hogy a mindennapi élet, a terme
lés végre jó kerékvágásba térjen! A közös munka, a lelkesedés, 
a Népfront és a többi társadalmi-politikai szervezet együttes erő
feszítése azonban végül is sikerrel járt. Megindult az új élet a 
régi romjain.

Jágerné Ősz Szabó Erzsébet



alán sohasem múlt olyan lassan az idő, mint 1944 októ
berének elején. A frontról érkező hírekből tudtuk, hogy feltar
tóztathatatlanul közeleg a felszabadító hadsereg, láttuk a meg
szállók és kiszolgálóik menekülését, mégis vagy talán éppen 
ezért kimondhatatlanul hosszúnak tűntek ezek a napok. Különö
sen a számunkra volt nehéz a várakozás, akiket mozgalmi múl
tunk, párttagságunk miatt sehol sem engedtek dolgozni, és ál
landóan »szemmel tartottak« bennünket.

Az elvtársak közül nekem nem volt szerencsén. Betegen, 
bedagadt torokkal értem meg városunk felszabadulásának nap
ját. A betegség ugyan ágyba kényszerített, de az eseményekről 
így is rendszeresen értesültem. Eljutott hozzám a hír, hogy az 
ellenség jó része még az éj leple alatt elhagyta a várost, a töb
biek a reggeli, kora délutáni órákban siettek utánuk. Lövés csak 
elvétve hallatszott, most már szinte biztos volt, hogy a megszál
lók megfutamodnak, és hogy küzdelem nélkül feladják a várost.

A déli, koradélutáni órákban, amikor mintha csak ünnepelt 
volna az idő is, nyárias napsütésben ragyogott a város, minden
felé ez hallatszott: a Poronty felől jön a felszabadító hadsereg! 
Aki csak tehette, főleg a fiatalok, elébük siettek, virággal és a 
boldogságtól, az örömtől sírva és nevetve várták a katonákat.

Ahogy betegségem, erőm engedte, azonnal csatlakoztam 
a többi elvtárshoz, akik Iso Nešić bácsi és a többiek, illetve a 
párt irányításával a rend helyreállításán, biztosításán dolgoztak. 
Ott voltak soraikban szép számban az elvtársnők is. Rengeteg 
munka jutott mindannyiunknak a felszabadulást követő napokban, 
hetekben, de a fáradságért, minden nehézségért kárpótolt ben
nünket az a tudat, hogy most már az annyira óhajtott és várt sza
badságban dolgozhatunk.

Juhászné Török Piroska
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LLgy tíz nappal a felszabadulás előtt SAS-behívót kaptam 
—  azonnal vonuljak be a magyar fasiszta hadsereg egyik Zentán 
állomásozó egységébe.

Én azonban a Városháza udvara helyett, ahol a gyülekező
hely volt, és ahova a behívó utasítása vezényelt, kiszöktem a vá
rosból, és elrejtőztem az egyik szőlőben, a Becke-sarok környé
kén, a Pulisban. Tudtam, hogy csak napokat kell itt kihúznom, 
közeleg a front, nem messze a felszabadulás.

Éjszakánként nyitva talált csőszkunyhókban aludtam.
Ezekben a napokban sokat segített rajtam Aulik Bandi. 

Elmentem hozzá, közeli szőlőjébe, a Pánába. Bandi tudta rólam, 
hogy kommunista vagyok. Meg is mondtam neki, hogy mint kato
naszökevény bujkálok, SAS-os behívóra nem vonultam be.

—  Húzódj meg nálam, hiszem, hogy nem keres itt senki. 
Ha meg jönnek, és itt találnak, azt fogom mondani, hogy pár perc
cel előbb érkeztél ide, még nem is tudom, mi célból. A legrosz- 
szabb meg az lehet, hogy ha elfognak, téged is lelőnek, meg en- 
gemet is.

Megtörtént, hogy bementem a Stojanovié-féle tanyára is, 
ennivalót kértem, kaptam is ingyen vagy pénzért kenyeret, sza
lonnát, kolbászt.

Október 8-ra szüretelni terveztünk Aulik Bandi szőlőjében. 
Kora reggel Bandi egyik jóbarátjához mentem dragacsot tolva 
ki a Tiszára, az illető ottani szőlőjébe, hogy elhozzam a prést.

A szőlőn kívül, egészen a Tisza partján, honvédek voltak 
beásva, ember az embert érte a végignyúló lövészárokban, ke
zükben puska, golyószóró, a vonalban gépfegyverfészkek, akna
vetők.

Odamentem a legközelebbi néhágy honvédhez, beszélni 
kezdtem nekik.

—  Hogy-hogy maguk még itt vannak? Vonuljanak el, Zen
tán már bent vannak az oroszok.

Meghallotta ezt egy százados is —  rangjelzései nem vol
tak fenn, ezért nem vettem észre. Rám is szólt:

—  Miket beszél maga itt, rombolja a hadsereg erkölcsi
erejét!
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—  De kérem, nem hallották azt a nagy robbanást bent a 
városban? A kivonuló németek robbantottak valamit. Látják, fe
lülről is holttestek úsznak a Tiszán.

—  Fogja be a száját, majd mindjárt méltó helyére kül
döm . . .  —  fenyegetett meg a százados, de szavait elvágta egy 
lóhalálában érkező katona-futár. Kerékpáron jött a töltésen, lefe
lé rohanva leesett, a bicikli ember nélkül szaladt tovább, ő maga 
is gurult lefelé, csak a töltés lábánál tudott talpra állni, és futott 
parancsnokához:

—  Százados úrnak alázatosan jelentem —  kezdte szinte kia
bálva —  az leintette, rám mutatva, hogy itt egy civil is, mire a 
futár halkan folytatta.

Gyorsan elváltozott a százados arcának színe a futár ra- 
portjára, azonnal vezényelt az egész legénységnek:

—  Oszolj! Irány Szabadka!
Majd hozzám fordult, leforrázott arccal:
—  Hol lehetne itt valami jó lovakat találni?
—  Nem tudom —  válaszoltam.
Elindultak a Stojanovié-tanyára, befogtak két lovat a kocsi

ba, felült a százados meg néhány szárnysegédje —  valamennyien 
leszedett rangjelzésekkel —  nyakuk közé vertek a lovaknak, és 
elvágtattak.

így vágták el az események, a futár érkezése, a százados 
szándékát, hogy végezzen velem.

A honvédek szintén azonnal indultak, futásnak eredtek, 
otthagyva a sok konzervet, cigarettát, egyebeket.

Jómagam is odahagytam a dragacsot, feledtem prést, szü
retet, és a város felé vettem utam.

A töltésen felfelé tartó emberekkel találkoztam, jöttek ki 
a városból. Kérdéseimre elmondták, hogy a városban nincs sem
milyen katonaság, a németek, a honvédség, mindannyian kivo
nultak, semmilyen más egység még nem érkezett meg. Volt, aki 
azt is elmondta, hogy egy csomó német komppal indult át a Ti
szán a Bánátból. A kompkötél elszakadt, a víz visszasodorta a 
kompot a bánáti oldalra. A katonák kiugráltak, de a sok fegyvert 
és lőszert már nem rakták ki, hanem az egészet felrobbantották. 
Ez lehetett a nagy robbanás, amit a Beckénél is hallottunk, ami
nek a füstjét is láttuk.

A Tyúkpiac sarkán találkoztam az első szovjet katonával, 
örömömben cigarettával kínáltam, két dobozzal volt nálam, tova- 
köszönéskor mindet neki adtam. Viszonzásul nekem adta vörös 
csillagos katonasapkáját. Úgy emlékszem,, 11 és 12 óra között 
történt ez. A sapkát a fejemre tettem, és ettől kezdve abban 
jártam.
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Hamarosan a városházára mentem. Ott találtam Nešić Isi- 
ciort, Szabó Ferencet, Jaksimovió Matót, Borzaški Sredoje-»Kur- 
tát« és másokat. Azonnal csatlakoztam hozzájuk, bekapcsolódtam 
a Nešić Isidor népfelszabadítási bizottságának munkájába.

Neáiótyel már előzőleg is volt kapcsolatom. Az 1944-es 
esztendő tavaszán egy napon Joó Istvánhoz mentem, ott találtam 
egy idegent. Pista megkért, menjek el ezzel a »nagyon jó« em
berrel a »Royal«-ba, ott lesz Nešić Isa bácsi, és mutassam be a 
két embert egymásnak. Ez mind így is történt. —  Csak a fel 
szabadulás után tudtam meg, hogy az a »nagyon jó ember* Joó 
Lajos volt, a Pista testvéröccse, aki az illegális Nesió-féle bizott
ságot akkor Zentán megalakította.

Aznap este már a »népőrség« kötelékében járőrködtem a 
város utcáin, puskával a vállamon. Ugyanis ide osztott be a nép
bizottság.

Másnap már egyenruhát is szereztem, előkerült egy szö
kött honvéd egyenruhája, viselője civilben folytatta útját haza
felé. Partizánjelvényeket raktam fel, meg elég jól illett hozzá a 
csillagos sapka is, amit a szovjet katonától kaptam.

x x x

Nem emlékszem már biztosan, melyik napon volt az a 
nagygyűlés, amelyen magyar nyelven én beszéltem, de úgy tu
dom, hogy még a VIII. Vajdasági Brigád megérkezése előtt ke
rült rá sor.

Nagy gondba és izgalomba estem, amikor Olajos Mihály 
megmondta, hogy engem szemeltek ki, és rábeszélésükre el is 
vállaltam. Segítettek is, főleg Olajos, a beszéd összeállításában.

Óriási tömeg jött össze a városháza előtti téren. Érdeklő
déssel várták az emberek, mit fognak hallani a lezajlott esemé
nyekről, de főleg arról, milyen társadalmi rend, milyen élet fog 
kialakulni az új országban Tito vezetése alatt. Sokakat kísértett, 
sokan féltek akkor még, hogy visszajöhet a király, a »régi jugós« 
úri hatalom.

Elsőnek a Népfelszabadító Hadsereg Zentára érkezett politi
kai tisztje beszélt szerb nyelven. Rámutatott a Népfelszabadító 
Hadsereg és a Partizán Osztagok lezajlott harcaira, győzelmeire, 
a harc céljaira és az előttünk álló harcokra a teljes győzelem, az 
ország teljes felszabadításának kivívására. Nagyon határozottan 
és érthetően kihangsúlyozta, hogy a harc az új népi hatalomért, 
a dolgozó nép uralmának megvalósításáért folyik.

Hasonló értelemben beszéltem én is. Külön kiemeltem,

29



hogy az új országban minden népnek boldogulnia kell, ez minden 
dolgozó hazája, nemzetiségre való tekintet nélkül, hogy itt a nép
nek az érdeke, hogy testvériesen összefogjan.

Jól emlékszem, hogy amíg beszéltem arra repült egy 
szovjet »Rata« típusú repülőgép, egy kört is írt le a város főtere 
fölött. A tömeg megtorpant. Én viszont azt mondtam:

—  Ez szovjet repülőgép, nem fasiszta gép, ez a dolgozó 
nép szabadságáért harcol, ettől nincs mit félnünk.

Meg is nyugodott a tömeg, visszatérhettem beszédem 
folytatásához. Emlékszem, viharos taps, éljenzés, a nagy tömeg 
lelkes helyeslése követte mind a katonatiszt, mind az én beszé
demet.

x x x

Amikor a Népfelszabaditó Bizottság megindította a »Slo- 
boda« c. zentai lap kiadását, annak készítésében is részt vet
tem. Az újság úgy készült, hogy ki-ki csinálta azt a munkát, ami 
neki kijutott, amit végezni tudott. így viszonyultam jómagam is.

Kézi hajtású nyomógépen nyomtattuk a lapot a plébánia 
alatti nyomdában. Amikor az akkoriban és az azelőtti években 
Zentán közismert magas termetű, süketnéma nyomdamunkás ki
fáradt, én fogtam meg a nyomdagép nagykerekének hajtóját, és 
bizony nem kis erőfeszítés és kitartás kellett ahhoz, hogy a tel
jes példányszám kinyomtatásáig forgassam ezt a »kézi roíót«.

x x x

November végén vagy december elején egy napon Nešić 
Isa hivatott elnöki irodájába, a Városházára. Ott találtam Olajos 
Mihályt is. Ez utóbbi mondta, hogy megindult az önkéntesek tá
borozása a Potőfi-brigádba, íoborzóközpontot kell létesíteni Zen
tán, és engem szemeltek ki ennek megszervezésére.

Vállaltam a feladatot. írásos megbízást is adtak, ezt Nesió 
Isa írta alá mint a Népfelszabadító Bizottság elnöke, majd a vá
rosi katonai parancsnokhoz küldtek, és Radulovió Stanko száza
dos is aláírta, rá is ütötte a katonai parancsnokság bélyegzőjét.

Zomborba irányítottak, az ott állomásozó egység parancs
nokságához. Annak politikai biztosa a brigádparancsnokság ne
vében is megbízatást adott, írásban is, hogy a Felső-Bácska Ti
sza menti helységeiben toborozzam a magyar önkénteseket, fő
leg a fiatalokat, a Petőfi-brigádba.

Visszajövet nekifogtam a kapott feladat végrehajtásához. 
Jártam a helységeket, toboroztam Zentán, Tornyoson, a tanyákon, 
Kanizsán, Horgoson, Martonoson.
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Az önkéntesek valamennyien Zentára jöttek, a toborzó 
központba.

A pravoszláv templom mögötti »szerb iskolát« rendeztük 
be toborzó központnak. A tantermekből kihordtuk a padokat stb. 
Szalmát terítettünk körül, a fal mellé fekhelyül az önkéntesek
nek. Ha ágyakat tettünk volna be, sokkal kevesebb ember szá
mára lett volna hely. Lepedőket, pokrócokat, másféle takarót, 
ágyneműt is szereztünk. Felállítottuk a konyhát, itt kosztoltak az 
önkéntesek. Sikerült fegyvert is szereznünk a kaszárnyából.

Egyenruhát nem tudtunk adni, de arra futotta, hogy ha 
másképp nem, hát piros kelméből ötágú csillag kerüljön az ön
kéntesek sapkájára.

Ahogy érkezni kezdtek az önkéntesek, megkezdődött a ka
tonai kiképzésük is. Találtunk három erre alkalmas embert, akik
nek tiszti rangjuk volt a régi jugoszláv hadseregben, és volt némi 
tapasztalatuk és gyakorlatuk. Kopasz István volt az egyik, a má
sik Gyetvai (a nevére már nem emlékszem, de tudom, hogy tűzol
tóparancsnok is volt Zentán), a harmadikat már egyáltalán nem 
tudom, hogy hívták.

Egy-egy önkéntes, jobban mondva az önkéntesek egy-egy 
csoportja, nem töltött hosszú időt a toborzó központban, de e rö
vid idő alatt is részesült valamelyes katonai kiképzésben, már a 
lehetőségeinknek megfelelően. Nem mellékes, hogy a céllövé
szetet is gyakorolták, részt vettek éleslövészeten is.

Ahogy összejött egy-egy nagyobb létszám, központunk el
irányította a zombori gyűjtőközpontba, illeteleg a brigádba.

Az első csoport Zentárói Topolyára ment, onnan meg már 
az ott összetoborzottakkal folytatta útját Zomborba. Négy foga- 
tos kocsival kb. 25— 30 önkéntes mehetett e csoportban. Úgy 
emlékszem, e csoporttal ment Sinkovics János, Vébel Lajos, 
Gondi János —  »Liba«, a cigányprímás, Szép Jóska, Gyetvai La
jos, Keceli Béla. Többre név szerint nem emlékszem már.

A második csoportot már közvetlenül Zomborba irányítot
tuk, ugyanígy az utánuk következőket is.

Kanizsáról jött egy nagyobb csoport, egyenest elirányí
tottuk Zomborba.

Jól emlékszem, hogy Zomborban egyik probléma az volt, 
hogy kevés volt a kazán, egyszerre kevés ételt tudtak megfőzni. 
Éjjel-nappal főztek, a kazánokból fürdőkádakba gyűjtötték, ami 
elkészült, és amikor ezek is megteltek, akkor kezdték osztani a 
legénységnek. így nagyobb részük hideg ételt kapott, amire már 
ráfagyott a zsír.

Visszaérkezve Zentára kazánok után kutattunk —  sikerült 
is megtalálnunk vagy harmincat a volt »finánclaktanya« padlásán,
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a »csődörös kaszárnyával« szemben. Valamikor a fináncok koboz
ták el e pálinkafőző »kisüstöket«, illegális pálinkafőzés miatt. Hat 
fogatos kocsival szállítottuk a kazánokat Zomborba.

Csakhamar megjött a tél is. Ruhagyűjtési akciót indítot
tunk, meleg takarókat is gyűjtöttünk és vittünk az önkéntesek
nek Zomborba.

Bármennyire is megfeszítem emlékezőképességemet, 
nem tudok semmilyen összegezést csinálni arról, hány önkéntes 
jö tt toborzó központunkba, hányán vonultak be tőlünk a Népfel
szabadító Hadseregbe. Azt sem tudnám megmondani, hány cso
portban mentek el. Úgy emlékszem, amikor legtöbb harcos volt 
egyidőben központunkban, 116 volt a létszám. De arra sem em
lékszem már, mikor hirdették ki az általános mozgósítást, mi az, 
ami előtte történt, és mi utána.

Összegezze önkénteseink toborzását az a tény, hogy akik 
jelentkeztek és bevonultak, meggyőződésből tették, eltökélt 
szándékukból, hogy fegyveresen harcoljanak a fasizmus ellen, 
készen a legnagyobb áldozatokra is a dolgozó nép teljes győzel
méért.

Hányszor csendült fel menetelések közben a dal:

»Fel, vörösök, proletárok,
Fel, csillagos katonák . . .«

Kis Jovák Ferenc
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z utolsó fasiszta katona is elhagyta a várost, a német is, 
a magyar is.

Nagy pillanat —  nem kell többé feszült készültségben 
rendőrök, gestapósok, kémelhárítók vagy nyilas terroristák táma
dásától tartani, bujkálni tőlük, arra gondolni, hogy meglépjek-e, 
ha fölfednek, és értem jönnek, vagy szembeszálljak velük, ha 
nincs más kiút, és ne adjam a fejemet legalább egy fasiszta fej 
árán alul.

—  Szabadok vagyunk! Emberek, elvtársak, barátaim, fel
szabadultunk! —  ujjongtam azon a gyönyörű őszi napon, a déli 
órákban.

De nem mindenki érzett így. Kétségekkel teli tekintetek 
lehűtő bizalmatlanságába is ütköztem végig a Tóparti utcán. 
Munkások, kisparasztok, kisiparosok gyanakodva kérdik: —  És 
mi lesz most?

—  Mi lesz? Hát uralomra jutott nálunk a munkásnép, a 
szocializmus, a nemzetköziség, vége a kapitalizmusnak!

Rohantam be a központba, a Városházára. Ott jöttem rá, 
hogy legalábbis ezekben az első órákban valóban nem egészen 
eldöntött dolog, hogy mi lesz most, ki veszi át a hatalmat Zentán.

Két csoportosulás a volt polgármesteri irodában és előtte, 
a folyosón —  parázs vita és huzavona.

Nesió Iso, a borbély, aki hosszú évek óta kommunista hí
rében állt a városban, ez a sovány, őszülő kis emberke, gyenge, 
békítő hangján erősítgeti, hogy a Népfelszabadító Bizottság ille
tékes arra, a hatalom átvételére, az a Népfelszabadító Bizottság, 
amelyet hat hónappal ezelőtt, illegálisan Joó Lajos, az elesett 
forradalmár alakított.

Igen ám, de ott voltak a tőkés Jugoszlávia városi elöljáró
ságának egyes tagjai is, akik úgy gondolták, és teli szájjal kür
tölték, hogy csak ők lehetnek a hatalom jogos hordozói, hisz a 
jugoszláv állam szabadult fel.

Kavarodás, csaknem fizikai tülekedés, robbanékony lég
kör. Mind az egyik, mind a másik csoport tagjai ki-bejárnak, hí
veket toboroznak, magyaráznak, gesztikulálnak, kiabálnak. Holt
ponton a helyzet.
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Nešić Iso mihelyt meglátott, kézen ragadott: —  Végre 
együtt dolgozhatunk! Fél éven át szerettünk volna kapcsolatba 
lépni veled, de nem mertünk. Rólad tudott a rendőrség. Senki 
kompromittáltat nem kapcsoltunk be, hogy biztosan megőrizzük 
a lebukástól a Népfelszabadító Bizottságot. De most itt a pilla
nat! Hol vannak a többi mozgalmiak?

—  Hiszem, hogy jönnek, ahogy én is jöttem.
Növekedett lassan a Népfelszabadító Bizottság tábora. De 

az ellentábor is, az is toborozta a híveit a Városházára.
Agitáltunk, magyaráztunk. Bizonygattuk, hogy most a nép 

szabadult fel, annak kell hatalmat állítania, nem a régi uraknak, 
a Népfelszabadíto Bizottságé a hatalom. Nešić Iso üljön a város
elnöki székbe!

Be is ült. De az ellenlábaskodók mégsem tágítottak. Újabb 
dühvei törtek előre, hogy elfoglalják a polgármesteri irodát.

Legnagyobb részt szerbek voltak a Városházán e forró 
néhány órában mindkét táborban. A Népfelszabadító Bizottság 
egy tag kivételével szintén szerbekből állt. Haladó szerb embe
rek viaskodtak a régi szerb urakkal.

Nagy helyzet ez a hatalomért folytatott szóháború, embe
reket követel —  és alig von egy csoport haladó, de az itt most 
történelmet csinál.

Ha idevonulna a város szegénysége, a proletárok, a bére
sek és napszámosok, a szegényparasztság, a szakszervezeti moz
galom emberei, de könnyen, de gyorsan eldőlne a helyzet!

A tömegek azonban nem ismerték fel az első pillanatban, 
hogy a történelem meghívta őket —  vegyék kezükbe sorsukat.

És a kommunisták?
Horthy rendőrsége 1941 októberében felgöngyölítette a 

Párt és a SKOJ szervezetét.
Mindezek folytán ez a Népfelszabadító Bizottság volt az 

egyetlen szervezett haladó erő, amely a felszabadulás első pilla
nataiban megjelent az események színterén. De sikerül-e kezébe 
ragadnia az eseményeket? Nem fogja-e visszaszorítani a reakció?

Az ingadozó helyzet egyik hullámhegyén akadt egy em
ber a csoportunkban, Miliő Miían vasúti pályamunkás, aki logikai 
érvelés helyett így emelte fel szavát, vele az öklét is: —  Csak 
nem fogjuk megengedni, hogy ismét nyakunkba üljenek a volt 
urak? Vagy hallgassanak el, és hordják el innen magukat, vagy 
kidobáljuk őket az ablakon. Eleget ültek a nyakunkon, most men
jenek az anyjuk keservibe!

Követőkre akadt ez a hangnem, sőt az első lépések is, 
hogy az ígéret tetté váljon. Erre aztán meghökkentek az urak, 
inukba szállt a bátorság, és csakhamar elpárologtak.
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A Népfelszabadító Bizottság megkezdhette munkáját. Első 
határozata az volt, hogy öt új taggal kibővül, közöttük két ma
gyarral is —  az egyik én voltam. Következett a kiáltvány a város 
polgáraihoz. Verner Imrével vittük még aznap este az Unió nyom
dába, és kinyomtattuk szerb és magyar nyelven. Népfelszabadító 
Bizottságunk már az első nap megszervezte a népi milíciát, ezt 
követte a többi határozat.

Másnap, október 9-én gyűlést tartottunk a Városháza nagy
termében. Mozgósítottunk, akit csak tudtunk. Eljöttek vagy két- 
háromszázan, szerbek, magyarok, antifasiszták, a népfelszabadí
tó mozgalom hívei, szakszervezetiek, kommunisták, skojisták. 
Rövid beszédek hangzottak el, majd az egész tömeg az utcára 
vonult tüntetni. Visszhangzott a Szabadkai utca, a Posta utca, a 
Főtér a többszáz főnyi tüntető tömeg jelszavaitól a napsütéses 
délutáni órákban. Éltettük a Népfelszabaditó Hadsereget, Titót, a 
Jugoszláv Kommunista Pártot, a Vörös Hadsereget, a Népfelsza
badító Bizottságot, és halált kiáltottunk a fasizmusra, a hazai re
akcióra. Jelszavaztunk szerbül, magyarul, egyenként, együttesen, 
ütemesen skandálva, éltettük a nemzetköziséget és az egységet.

Ez volt az első tüntetés, az első szervezett tömeges akció 
a szabad Zentán. Ha aránylag kis tömeg is, de tömeg, amely meg
indult birtokába venni a szabadságot, megindult önmaga felsza
badítása útján, és tudtára adni a városnak, mi következik. Elin
dult azzal, hogy többé nem fog visszakozni. Fölégette maga mö
gött a hidat a múlt felé.

A Royal szálló előtt az egyik tüntetőnek nagyszerű gondo
lata támadt: —  Emberek, gyerünk döntsük le Horthy István kor
mányzóhelyettes szobrát!

Akadt ott egy utcát keresztező rámparúd, azt fogta —  fog
tuk. ahány kéz csak elfért rajta, nekivetettük a vitézfi kőoortré- 
ja állkapcsának, és egyetlen hórukkal ledöntöttük a sötét múlt 
szimbólumát. Ugyanez történt a horthysta országzászlóval is a 
Főtér közepén.

A harmadik napon, október 10-én, összeült a Néofelszaba- 
dító Bizottság a kisteremben. Egyszer csak nagy zaj hallatszik be 
a szomszédos nagy ülésteremből. Kimegyek, megnézem, mi az.

Rohanva tértem vissza: —  Elnök elvtárs, emberek, azon
nal hagyjuk abba az ülést, vonuljunk a nagyterembe, zsúfolásig 
van emberekkel, és uszítanak a Népfelszabadító Bizottság ellen, 
le akarják dönteni a hatalomról.

Oda is vonult az egész Bizottság.
—  A Népfelszabadító Bizottság politikája a sokat szenve

dett, a sokat vérzett szerb nép ellen irányul, nem bünteti meg a 
háborús bűnösöket, a népi milíciában olyanok is kaptak fegyvert,
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akik 1941-ben nemzetőrök voltak, távozzon a hatalomról ez a bi
zottság! —  hallatszottak az uszító szavak, és kezdtek visszhangra 
találni a tömegben.

Ismét válságos pillanatok. De voltak a tömegben antifa
siszták is, akik szilárdan szembeszálltak a Ravna gorai szellem
mel, ott volt a népi milícia néhány fegyveres tagja is.

Sikerült valahogy kiharcolni, hogy hallgassa meg a tömeg 
a Népfelszabadító Bizottság elnökét és tagjait.

És beszélt Nešić Iso, beszéltem én, beszéltek mások. . .
—  Az új Jugoszlávia minden népének szabad hazája, he

lyük van itt a magyaroknak is, a népi milíciában is, nem a hábo
rús bűnösöknek, hanem az antifasiszta magyaroknak, a magyar 
proletároknak. Aljas rágalom az, hogy a Népfelszabadító Bizott
ság szerbellenes politikát folytat, hogy nem bünteti meg a hábo
rús bűnösöket. A volt nemzetőrök börtönben vannak, nem a népi 
milícia soraiban stb., stb.

Emlékeztettünk a Szakszervezet, a Kommunista Párt és a 
SKOJ harcára a megszállók ellen, arra, hogy ezekben a szerve
zetekben együtt harcoltak és véreztek helybeli szerbek, magya
rok, telepesek és zsidók. Éppen egy olyan népi uralom létesíté
séért haltak hősi halált Vlada Tomanovió, Molnár Péter, Takács 
István, Gerő István, Ősz Szabó János, Langov Josip, Horti István, 
Nagy Mélykúti János és mások, mint amilyen ez a Népfelszaba
dító Bizottság, éppen ezért a politikáért, amelyet e bizottság kép
visel. Szakítsunk véget az »oszd meg és uralkodj« politikájával 
városunkban!

Kezdett a tömeg eszmélni, hajlani az érvek, a tények sza
vára.

De nem a fő.uszító, a magas, testes, »régijuoós« rendőr- 
kapitány! Azt nem tudták elhallgattatni az érvek, de elhallgattatta 
más, Borzaški Sredoja, a népi milícia egyik fegyveres tagja. Le
kapta géppisztolyát, ráfogta és ráordított: —  Fogd be azt a csú
nya szádat, te kutya, mert mindjárt beléd eresztek egy soroza
tot!

Megijedt, elhallgatott a volt nagyúr, történetesen azért is, 
mert aki ráfogta fegyverét, lelőtt már önvédelemből egy rendőri 
nagyfejűt a háború előtt. Tudta ezt róla a volt kapitány is, és lát
ta, hogy most sem babra megy a dolog.

A helyzetet betetőzték Nešić Iso szavai: —  Az egész vá
ros tudja, hogy amikor a fasiszták 1941-ben a magyar kommu
nistákat a Tunelban kínozták, ezek a szerb urak, akik itt uszíta
nak, a Royalban együtt söröztek a magyar rendőrtisztekkel.

Erre aztán az egész terem pfujt kiáltott a reakcióra, éltette 
a Népfelszabaditó Bizottságot.
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Ettől kezdve se szerb, se magyar, semmi fajta reakció 
nem léphetett fel olyan tervvel, hogy akár átmenetileg is, meg
ingassa az új népi hatóság helyzetét. Létrejött az az aktív poli
tikai tömegbázis, ami annyira hiányzott a szabadság első óráiban.

Olajos Mihály



^^osledn je  dve nőéi pred 8. oktobar smo čika Isa*) i ja pro- 
veli uglavnom na tavanu, smenjujući se na osmatranju artiljerij- 
ske vatre, koja se očigiedno sve više približavala, a tada već i 
čula sa banatske strane. Čika ISa je preko dana obično bio negde 
van kuóe, dogovarajuéi se sa članovima NOO-a i drugima o önö
mé što treba preduzeti čim grad bude osloboden. Sve je to na- 
ravno, konspirisao predamnom. No, u subotu, 7. oktobra, videó 
sam kod njega mađarski oficirski revolver. Kasnije mi je rekao 
da je preko nekog Ace, Srbina iz Pomaza kod Budimpešte, koji 
je služio u senćanskom garnizonu kao narednik —  -dák, uspeo 
da nabavi nekoliko revolvera za članove ilegalnog NOO-a. Táj Aca 
je, inače, u momentu oslobodenja dezertirao iz madarske vojske, 
sakrivši se negde, i kasnije je bio aktivan u pokretu.

Konačno, osvanulo je i jutro 8. oktobra. Radao se još jedan 
sunčan dán tóga produženog vrućeg leta 1944. —  dán kao pri- 
premljen na dar dugó očekivanoj slobodi. Napregnuta atmosfera 
iščekivanja dostigla je vrhunac. Okupatorska vojska nije dozvo- 
Ijavala kretanje ulicom. Među stanovništvom se proneo glas da 
su Rusi noću prešli na Ostrvo (Porond). Negde oko 10 časova, iz 
rashodovanog tenka koji je bio postavljen na obali Tise kod Zit- 
nog trga, ispaljene su dve-tri gránáté prema Banatu. Zatim se 
začulo nekoliko pojedinačnih pucnjeva. Na terasi tornja Gradske 
kuóe pojavilo se nekoliko nemačkih vojnika, koji su iz pušaka i 
jednog puškomitraljeza pucali prema banatskoj strani, ali su ubr- 
zo i oni nestali. Zatim je odjeknula eksplozija u kasarni. Posle 
tóga sve se utišalo. Od kuće do kuće, iz petog kvarta je stigao 
glas da su otišle i poslednje mađarske jedinice. Néma više ni 
Nemaca u centru grada. Čika Isa se opet nekud izgubio. Izmedu 
13 i 14 časova neko je iz pravca Zivinske pijace doneo vest da 
od bolnice dolaze Rusi. Krenusmo prema Adanskoj ulici. Usput 
sam razmišljao o törne kako će izgledati ti vojnici sa kojima se 
prvi pút sreóemo i koji, eto, nekim slučajem prvi nőse slobodu 
ovom gradu.

Konačno, na Adanskoj ulici ugledasmo jednu neveliku gru- 
pu sovjetskih vojnika pred kője su istrčavali ljudi i žene, grleći 
ih, a poneko i plačući od radosti. Pritrčah i ja onima čelnim i
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počesmo se grliti. Nikad neću zaboraviti taj prvi dodir sa slo- 
bodom. Nisu to, istina, bili onakvi vojnici Crvene armije kakvima 
smo ih zamišljali u našim mladalačkim vizijama nepobedive voj- 
ske, u čije poraze nismo verovali ni tada kada su oni, na sreću 
privremeno, bili stvarnost. Bili su to Ijudi sasvim obični, puni 
prašine, kao i svaki naš seljak pri kraju vršidbe, u isprljanim let- 
njim uniformama kője je obilato natopio znoj, a u svakom njiho- 
vom koraku se osećao teški zamor, nakupljen hiljadama kilome- 
tara marša i jurišanja od Staljingrada, preko Ukrajine i Rumunije.

Pitali su, ima li Nemaca i gde je železnička stanica. Pošli 
smo s njima da im pokažemo pút. Kako su svi bili natovareni 
oružjem i zalihama municije, mi, omladinci smo im pomagali da 
sve to lakše prenesu. Ja sam preuzeo sanduk mitraljeske municije 
od jednog pedesetgodišnjeg brkajlije koji je vukao mitraljez »Mak- 
sim« na točkovima. Na moje pitanje kako mu je, odgovorio je: 
»Tjaželo, sinok« (teško, sinko). Upitah ga, odakle je, a on odgo- 
vori da je »Sibirjak«. Usput smo zastajali da se vojnici napiju 
vode, jer je sunce vraški pripeklo. Tako smo stigli do blizine že- 
lezničke stanice, gde su nam Rusi zahvalili na pomoć i rekli da 
se vratimo, jer će se oni ovde ukopati, dok ne stignu ostali. To 
popodne je u Sentu ukupno, koliko smo mi mogli da vidimo, sti- 
gao možda jedan vod sovjetskih vojnika. Uveče su stigli još neki, 
među njima i jedan oficir na konju.

Vrativši se u centar, saznali smo da u Gradskoj kući već 
zaseda Narodnooslobodilački odbor. Istog popodneva je štampan 
i izlepljen po gradu proglas Odbora na mađarskom i srpskohrvat- 
skom jeziku, kojim se objavljuje oslobođenje grada i saopštava 
cia je NOO jedini legalni organ vlasti, a od stanovništva se traži 
da sačuva mir i pruži podršku Odboru u organizovanju života u 
gradu, snabdevanju stanovništva i pomoći oslobodilačkim jedini- 
cama. Čika Isa mi je rekao da mi, omladinci treba da budemo 
stalno u pripravnosti da se stavimo na raspolaganje NOO-u za 
izvršenje raznih akcija. Jedna od prvih je bila da smo već iste 
večeri bili raspoređeni u noćne patrole, u okviru dobrovoljne na- 
rodne straže, pod rukovodstvom Odbora. U sastavu te dobrovolj
ne milicije nalazili su se dobrovoljci iz redova srpske i mađarske 
narodnosti, u najvećem broju omladinci i mlađi Ijudi.

Upravo ta činjenica da je u sastavu dobrovoljne milicije 
bio i jedan broj drugova Madara, poslužio je kao »argument« srp- 
skoj reakciji da, samo dva dana po oslobođenju —  10. oktobra, 
pokuša da izvrši frontalni udar protiv Narodnooslobodilačkog od
bora i da ga pokuša lišiti vlasti u gradu.

Tóga dana oko podne pozvao me je u Odbor drug Milan 
Milić, pružni radnik, koji je na dan oslobođenja kooptiran za čla-
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na NOO, i rekao da su saznali da bivši nosioci policijske vlasti i 
političari buržoaskih stranaka sazivaju za 17 časova u salu Grad- 
ske kuőe na zbor sve senőanske Srbe, te da imaju nameru da 
uzmu vlast u svoje ruke i smene Narodnooslobodilački odbor, sa 
motivacijom da je tobože dao oružje u ruke bivšim »nemzeteri- 
ma« i saradnicima okupatora. Koliko se seőam, ovom razgovoru 
je prisustvovao i drug Mirko Blažić. Miliő je rekao da treba da 
okupimo što više omladinaca i dovedemo ih na ovaj zbor.

Taktika NOO-a bila je da se prvo pusti da predstavnici srp- 
ske reakcije kažu šta imaju, za koju vreme bismo mi om'ladinci 
glasno upadali, ometali ih i izvikivali parole protiv povratka na 
staro, a zatim bi nastupili predstavnici NOO-a i objasnili o őemu 
je reč. Njihovim izlaganjima mi, omladinci treba da damo što veőu 
Podršku, da bismo na táj nácin povukli i ostale gradane za sobom.

Za ugovoreno vreme uspeli smo da okupimo 30— 40 om
ladinaca obeju nacionalnosti, kője smo rasporedili u nekoliko 
grupa u sáli i na galeriji. Prvo su počeli da govore bivši šef poli- 
cije i prvak Radikalne stranke, optužujući Odbor što je dao oruž- 
je i takvima koji su, po njihovim rečima, bili protiv Jugoslavije, 
a za mađarskog okupatora. Mi smo ih celo vreme prekidali, vi- 
čući da to nije istina i ometali ih glasnim skandiranjem. Medu- 
tim, na jedan broj prisutnih, među kojima je bilo dosta neoba- 
veštenih ljudi, oni su ipak ostavili izvestan utisak.

Tada su nastupili predstavnici Narodnooslobodilačkog od- 
bora —  Isa Nešić, Duško Milićev i Olajoš Mihalj. Demantujući op- 
tužbe reakcije da je oružje dato saradnicima okupatora, oni su 
istakli da se u redovima milicije nalaze oni Madari koji su se raz- 
nim nacinima borili protiv okupatorskog režima, a neki od njih 
su bili i hapšeni i premlaőivani od Hortijeve policije, dók su gos- 
poda koja sada optužuju Odbor za izdaju »jugoslovenske stvari« 
celo vreme okupacije sedela pred kafanom i prijateljski pijuckala 
pivo sa madarskim policijskim funkcionerima, što je bilo poznato 
célom gradu. Takode su istakli da jeste taőno da su ovi drugovi 
Mađari bili protiv Kraljevine Jugoslavije, i to iz istih razloga iz 
kojih su protiv nje bili i napredni Srbi, te da više néma povratka 
na staro. Nova i stara Jugoslavije nisu isto. Óva izlaganja smo 
mi prisutni omladinci propratili oduševljenim odobravanjem i 
parolama o slozi i jedinstvu Madara i Srba.

Sve to izazvalo je nagli preokret raspoloženja u sáli i sve 
jaőe odobravanje predstavnicima Odbora i od ostalih gradana. 
Jedan bivši narednik jugoslovenske vojske, koji inaőe nije za 
vreme okupacije živeo u Senti, a odnekud se toga dana pojavio u 
gradu, bio je došao na zbor u uniformi koju je očigledno saču- 
vao, a na glavi je imao šajkaču sa kraljevskim amblemom. Posle
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govora predstavnika Odbora, on je odjednom ustao, takoreéi te- 
atralno otrgnuo sa šajkače kraljevski grb i zgazio ga, rekavši da 
je on pošten čovek i da više neće da ima posla sa smutljivcima 
koji su se družili sa okupatorom. Dodao je da on od ovog mo- 
menta pripada Narodnooslobodilačkom pokretu i da ga više ni- 
kakvi propali političari ne interesuju. Posle kratkog vremena oti- 
šao je dobrovoljno u našu vojsku.

Zbor je, zahvaljujući principijelnom stavu odbornika i od- 
lučnoj i glasnoj podršci nas, omladinaca, uspeo preko svakog 
očekivanja, tako da su se njegovi organizatori izgubili još pre ne- 
go što je završen. Mi smo jós nekoliko dana kasnije jedva mogli 
da govorimo od promuklosti. Bio je to prvi javni politički okršaj 
sa reakcijom i on je u potpunosti dobijen, tako da se bivši raz- 
vlašćeni političari više nikad nisu mogli da se pomire sa nepo- 
vratnim gubitkom svoje vlasti i uticaja. U pravom i otvorenom 
kiásnom okršaju komunisti i napredni omladinci su odneli znaéaj- 
nu pobedu nad velikosrpskom buržoaskom reakcijom, uévrstili 
temelje bratstva i jedinstva i stekli dragoceno iskustvo za dalju 
političku borbu za ciljeve Narodnooslobodilačkog pokreta.

Kazivanje o oslobođenju Sente, medutim, ne bi bilo potpu- 
no, ako bi se zaustavilo na rečenom. Kruna tih dana slobode bio 
je dolazak u grad prve jedinice naše Narodnooslobodilačke voj- 
ske. Bila je to VIII vojvođanska udarna brigada, čiji je jedan deo, 
na čelu sa tadašnjim komesarom brigádé, drugom Urošem Osto- 
jićem-Djetićem, stigao u Sentu preko Banata u peták, 13. oktobra 
1344. godine pre podne.

Véé od ranog jutra, po nalogu NOO-a, omladina je uređiva- 
la glavni senéanski trg, a na tada praznom prostoru izmedu Gim- 
nazije, bivše »Bele lađe« i nikad dovršene katoličke crkve, čiji 
su zidovi kasnije uklonjeni, postavljeni su dugački stolovi i klu- 
pe. Zene i omladinke su na otvorenom prostoru kuvale rucák za 
našu vojsku. Očekivalo se da ée brigada ući u Sentu sa južne 
strane, jer je dogovoreno da ée Tisu preéi skelom kod Makoša.

Negde oko 10 éasova masovno smo krenuli prema bolnici, 
opet u napetom isčekivanju da vidimo kako izgleda ta naša dugó 
očekivana i željena vojska, koja je u to vreme nizala pobedu za 
pobedom. Znali smo da su se naše jedinice širom Jugoslavije 
borile pod najtežim uslovima, sa mnogostruko brojnijim i bolje 
naoružanim i opremljenim neprijateljem. Znali smo i o teškim us
lovima, gladovanju i bolesti kője su partizani podnosili. Stoga 
niko nije mogao da zamisli kako ée izgledati ta naša vojska, ali 
najveći broj je pretpostavljao da su to »naoružani civili«.

Međutim, ono što se pred našim očima ukazalo —  niko 
nije ni sanjao. Od šume na Ostrvu nastupala je vojna jedinica u
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besprekornoj koloni, naoružana kao da je početak, a ne skoro 
završnica rata. Vojnici su na sebi imali uniformé prepravljene od 
nemačkih, a svaki je imao i nemački kišni ogrtač, što je, zajedno 
sa onim oružjem, učinilo ogroman utisak na sve nas. Kasnije 
smo saznali da je brigada, nastupajući kroz Banat, zaplenila ne- 
mačke magacine i dobro se snabdela. Besprekorni red kolone, 
naravno, za neko vreme se narušio kada smo, onako oduševljeni, 
prišli i počeli da se grlimo i Ijubimo sa vojnicima. Drug Djetić, 
koji je na čelu jedinice jahao na konju, začas je okićen cvećem i 
peškirima, kao i jedan broj boraca. U zajedničkoj radosti i odu- 
ševljenju, vojnici su, negde u blizini kasarne, otvorili vatru u 
nebo, takoreći iz svih oružja koja su imali. Kažu da je bilo Ijudi 
koji su, zaplašeni fašističkom okupatorskom propagandom, u tom 
momentu pomisiili da dolazi »ono« što je Gebels stalno propagi- 
rao o »crvenima«. Međutim, videvši da je to pucnjava od radosti, 
i sami su pohrlili u susret vojnicima i utopili se u sveopštu ra- 
dost i slavlje. Iznošeni su hleb i so, kolači, čuture sa pićem.

Na trgu pred Gradskom kućom održan je veličanstveni mi- 
ting, na kojem su govorili predstavnici Odbora i komesar brigádé, 
drug Djetić. Posle mitinga priređen je na trgu ručak za brigadu, 
a mi, omladinci smo jedva dočekali da posle ručka započnemo 
razgovor sa našim vojnicima, da im postavimo stotine pitanja o 
borbi, o predenom putu, o njima samima, a naročito da bolje 
razgledamo ono mnogobrojno i veoma raznoliko oružje kője su 
imali kod sebe. Neki omladinci su hteli da se odmah prikljgče 
brigadi.ali to nije bilo moguće. Objašnjeno je da ée véé narednih 
dana moéi da stupe u brigadu, ali organizovano, preko NOO-a.

U ranim popodnevnim satima brigada je krenula prema že- 
lezničkoj stanici, praćena masom građana i omladinaca. Tamo je 
već čekala postavljena kompozicija za Suboticu. Na rastanku, 
koji je usledio tako brzo, posle tek uspostavljenih poznanstva i 
prijateljstva, još po jedan pozdrav, zagrljaj, želja za sreéan pút 
i dobru ratnu sreću, obećanje da ovo nije poslednji susret i, na
ravno, poneka suza. Kao i uvek kad se u jednom trenutku rata 
sretnu i rastaju drugovi, prijatelji koji imaju isti cilj i stremljenja 
i u momentu postanu bliski.

Nakon dan-dva iz Sente je krenula za brigádom, u Suboti
cu, i prva grupa od dvadesetak omladinaca i omladinki, kője smo 
pesmom ispratili. U toj grupi bili su Sava Borđoški, Žuljević Já
nos, Sava Vujié, Tenji Laslo, Brana Martinovié, braéa Vorgié —  
Milorad i Vitomir, Milica Jovié, nekoliko omladinki kője su za 
vreme okupacije iz šarvarskog logora bile primljene kod pojedi- 
nih porodica, i drugi.

Mi, koji smo ostali, izvršavali smo razne zadatke kője je
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nova vlast postavljala pred nas. Postepeno su oformljene i om- 
ladinske organizacije —  SKOJ 21. novembra, a USAOJ početkom 
decembra 1944. godine.

Eto, tako je Senta, prvi pút u svojoj viševekovnoj istoriji, 
zakoračila u prostore istinske slobode.

Vladimír Popin

*) [ Isidor Nešić, od marta 1944. predsednik ilegalnog Narodnooslobodilačkog 
odbora, moj újak, sa kojim smo zajedno stanovali celo vreme okupacije u 
ulici Branka Radičevića (Régi kórház u.) broj 20.]



ö .  oktobra ujutro po zadatku izašao sam na teren. Imao 
sam sastanak na Topartu sa Dobokay Antalom i Mészáros 
Andrásom. Razgovarali smo o situaciji. Negálni Narodnooslobodi- 
lački odbor se ranije sastao, tačno se dogovorio šta ko da radi 
kada bude oslobodena Senta, samo nismo znali tačno vreme kada 
őe to biti.

Prethodnog dana nemačka vojska je prelazila preko Tise 
sa skelom, ceo Tisapart bio je pun vojske, ušli su i u moje dvo- 
rište sa kamionima, ceo kraj je bio pod nemačkom vojskom. Oni 
su se u neredu povlačili, uništili su sve što nisu mogli da po- 
nesu sa sobom ili pokreću. Pred susedovom kućom upalili su 
motocikli, jedva smo uspeli da spasemo njegovu kuću od požara.

Oko 11 časova vratio sam se kući i ručao. Posle ručka oko 
1 sata izašao sam, otišao sam da dočekam sovjetsku armiju. 
Javljeno mi je da dolaze iz pravca Ade. Sa grupom drugova oku- 
pili smo se tu negde oko bolnice. Sa nama je bio bivši jugoslo- 
venski rezervni oficir-major Sima Branovački koji je znao ruski. 
Uskoro je naišla prva grupa sovjetskih vojnika, izgleda da je to 
bila neka prethodnica. Oni su se obavestili od nas da u Senti 
néma neprijatelja. Mi smo im se priključili. Pošli smo prema 
centru grada.

Građani Sente su razdragano dočekali sovjetske vojnike. 
Izašli su pred kuće, pozdravljali ih, nudili ih hranom i pićem. Se- 
éam se da je Darinka Grujić i još neke žene iznosile peškire, 
vezivali preko ramena vojnicima, ljubili se sa njima, nudili im sva- 
kojake djakonije.

Kada smo stigli u centar grada, ja sam pošao u gradsku 
kuću gde sam zatekao okupljene drugove i održali smo prvu sed- 
nicu Narodnooslobodilačkog odbora Sente.

Aleksandar Stojkov



Tito vezetésével az ország felszabadításáért folytatott 
harcokról tudomásom volt. A Kommunista Pártnak a kizsákmá
nyoló rendszer elleni harca ismert volt előttem, ugyanis 1939-től 
1940 végéig (14— 15 éves koromban) sokat jártam az akkori 
UKSz-ba Zentán.

A 3 és fél évi fasiszta megszállás alatt borzalommal vet
tem tudomásul, hogy az általam ismert illegális pártharcosokat 
meghurcolják, kivégzik.

Amikor városunkat a fasiszta megszállók 1944. október 
8-án elhagyták, és a szovjet hadsereg bevonult, leírhatatlan 
öröm töltött el. Tudtam, hogy megszűnik a kizsákmányoló tár
sadalmi redszer, jobb lesz a munkások élete.

Két-három nap múlva üzentek értem, és bekapcsolódtam 
az országépítő tevékenységbe. Ekkor 19 éves voltam. Röviddel 
ezután felvettek az ifjúkommunisták soraiba. Csak később tud
tam meg, hogy az az elvtárs, aki felvett, Nagy József volt. Töb
bek között azt mondta, nem kell dicsekedni azzal, hogy SKOJ- 
tag vagyok, de minden feladatot, amit kapok, végre kell hajtani, 
mert erre nagy szükség van az ország újjáépítésében.

A sok feladat, amelyeknek végrehajtásában nap mint nap 
részt vettem, megkövetelte, hogy úgyszólván reggeltől estig, sőt 
éjjel is dolgozzunk. Ennyi év után persze csak töredékesen em
lékszem vissza az eseményekre.

Első tevékenységem a partizánok részére való gyűjtés 
volt. Házról házra járva gyűjtöttük az élelmet, pénzt, kötszert. 
A VI. kerületben szegény munkások laktak, maguknak sem volt, 
mégis szívesen adtak a partizánok részére. Összeírással is meg
bíztak bennünket, majd ismét gyűjtési akcióban vettünk részt. 
Megmagyarázták, hogy a sok sebesültet, akik városunkban van
nak, el kell helyezni, ezért mindent össze kellett gyűjteni, ami
re csak a frontharcosoknak szükségük lehet. Ezt meg kellett 
magyaráznunk a lakosságnak is.

A gyűjtés napokon át folyt, s a feladatokkal kapcsolat
ban úgyszólván naponta tartottunk —  sokszor az éjszakába nyú
ló —  megbeszéléseket. Este 8 óra után kijárási tilalom volt, így
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amikor tévedésből nem kaptuk meg a jelszót, alig mertünk ha
zamenni.

Az ifjúkommunisták szövetsége azzal is megbízott ben
nünket, hogy ifjúsági otthonokat létesítsünk. Én a IV. kerületi 
otthon berendezéséért voltam felelős. Minden ifjúsági otthon 
zongorát is kapott, jóllehet, úgyszólván senki sem tudott rajta 
játszani. Mégis kedves szórakozásunk lett a zongora. Az ifjúság 
tömegesen látogatta az otthonokat, s ezeknek nagy szerepük 
volt az ifjúság tömörítésében, nevelésében, a feladatok megbe
szélésében és végrehajtásában.

A kerületekben megalakítottuk a Jugoszláv Ifjúkommunista 
Szövetség (SKOJ) aktíváit. Ezek szervezték, irányították az ifjú
ság munkáját, az otthonokban való működést. Én a SKOJ helyi 
szervezetében, valamint a IV. és VI. kerületben is tevékenyked
tem. Titkára voltam a IV. kerületi aktívának. Az otthonokban fali
újságokat szerkesztettünk, a partizánok harcairól és a mi tevé
kenységünkről számoltunk be bennük.

A Népfronttal az élen megszerveztük a fakiszedést. Az 
ifjúkommunisták helyi szervezetében megmagyarázták, hogy a 
városban működő konyhák tüzelőhiánnyal küszködnek, és a la
kosság is szűkölködik. Erre a munkára különösen sok felnőttet 
és ifjút szerveztünk be, de később faültetésre még több ifjú je
lentkezett. A VI. kerületi konyhán nagyon sok szegény ember 
kapott ebédet. Ide is beosztottuk az ifjúsági tagokat munkára.

A fasizmus ittrekedt szekértolói mindent megtettek, hogy 
a Kommunista Párt és az ifjúkommunisták munkáját gátolják. 
Ezért az ifjúkommunistákat éjjeli szolgálatra is beosztottuk, hogy 
az utcákon őrjáratot tartsanak fenn, közben jelszókat írjanak ki 
a járdákra, a kerítésekre. Éjjel ragasztottuk a plakátokat, röp- 
cédulákat szórtunk, amelyek az ország újjáépítésére, a front se
gítésére és a fasizmus elleni harcra hívták fel a lakosságot. 
Napközben pedig felvonulásokat (meetingeket) szerveztünk, 
ezekre táblás jelmondatokat készítettünk. Ebben is versenyez
tek a kerületek. Rengeteg feladatunk volt. De nem csak munkát, 
szórakozást is szerveztünk az ifjúság részére. Műsoros esteket 
rendeztünk a partizánok életéből vett rövid jeleneteket, verse
ket, énekszámokat stb. Ezeken a hadsereg itt-tartózkodó harco
sai is részt vettek, akik itt pihenték ki az eddigi súlyos harcok 
fáradalmait.

Az ifjúság ilyen tömörítése barátságra, emberi szeretetre 
nevelt. Mi, ifjúkommunisták, akik az ifjúsági szervezet munká
jáért felelősek voltunk, feladatunkat boldogan teljesítettük. Az 
ifjúkommunisták szövetsége fegyelemre, következetességre ne
velte tagjait. Gyakori volt üléseinken a bírálat és önbírálat is.
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Most is szívesen emlékszem vissza arra, hogy a kritikát inkább 
megköszöntük, mintsem megharagudtunk volna érte. Akadt 
ugyan, aki nem viselte el a megérdemelt bírálatot, de azt vagy 
eltávolítottuk, vagy önként elhagyta a szervezetet.

Felejthetetlen élmény marad számomra az a nap 1945 ja
nuárjában, amikor a Kommunista Pártnak tagja lettem. Egy elv
társ vett fel másodmagammal, akit az URS-ban ismertem meg 
még 1939-ben. Elmondta, hogy milyen magatartásúnak kell lenni 
a kommunistának. Ezt a párt sejttitkára is elismételte. Bol
dog voltam, hogy a Kommunista Párt megbízik bennem. Ezután 
még több feladatom lett, de mindent boldogan és kötelességtu- 
dóan teljesítettem. Nem lehet leírni azt az összetartást, testvéri 
szeretetet, ami az ifjúkommunistákat és a Kommunista Párt tag
jait eltöltötte.

1945. május 9-én vége lett a háborúnak. Ezen a napon a 
IV. kerületi ifjúságot én vezettem a délutáni felvonulásra. Táb
lás jelmondatokat is vittünk magunkkal. Nekem úgy tűnt, hogy 
az egész város felvonul a Városháza elé. Az öröm az elvtársak 
és a polgárság között, hogy vége lett a háborúnak, szinte leír
hatatlan volt.

Annál jobban megdöbbentem, amikor fél órával az ünnep
ség előtt a helyi pártszervezet titkára behívott, és közölte ve
lem, hogy az ifjúság nevében nekem kell magyar nyelven a be
szédet mondanom. Egypár szóval megmondta, miről beszéljek. 
Nem mertem nemet mondani, persze szörnyű nagy izgalom fo
gott el, úay éreztem, egv szót sem tudok majd kiejteni a nagy 
tömeg előtt. Amikor aztán az előttem szóló elvtárs után kilép
tem a Városháza erkélyére, és magam előtt láttam a lelkes tö
meget. találtam keresetlen szavakat, és boldog lelkesedéssel 
beszéltem az ifjúsághoz. Ez is nagy élmény maradt számomra.

Befejezésül pedig hadd mondjam el: végtelenül örülök, 
hogy egy vagyok a sokak közül, akiket annak idején fiatalon a 
Kommunista Párt emelt soraiba.

Sétiné Újházi florsa



C^S'ükségesnek tartom megemlíteni, hogy 1944 második fe
lében fennállott, azaz meg volt szervezve néhány félig illegális 
női csoport, amelyek kapcsolatban voltak Molnárné Szép Máriá
val, Lalié Milicával, Győriné Bata Verával, Stojkovné Kragujevié 
Lepával, Juhászné Török Piroskával, Takácsné Györe Máriával, 
Szirákiné Páncél Erzsébettel, Dérné Nagymélykúti Franciskával 
és Jáger Erzsébettel. A megemlített elvtársnők voltak a csopor
tok vezetői. Ezen csoportok mellett még fennállott több ifjúsági 
női csoport is. Tevékenységük kiterjedt azokra a feladatokra, 
amelyek az adott körülmények között nagyon jelentősek voltak, 
mint például anyagi eszközök, orvosságok, kötszerek és egyéb 
anyagi javak gyűjtése a népfelszabadító mozgalom és a front 
részére, továbbá az illegális (tiltott) sajtó, a frontjelentések és 
más nyomtatványok terjesztése, többek között olvasócsoportok 
formájában.

Érthető, milyen nagy örömmel fogadtuk a régen várt fel- 
szabadulás napját. Asszonyaink, lányaink virággal, étellel-itallal 
fogadták a felszabadító hadsereg városunkba érkező első egy
ségeit. Én magam is végtelen örömmel és nagy megkönnyeb
büléssel vettem tudomásul, hogy életem egy nehéz szenvedé
sekkel te lt korszaka véget ért, és valami új, szép és felemelő 
következik, amiért érdemes volt annyi sok áldozatot hoznunk.

A felszabadulás napjaiban városunk asszonyai és leányai 
már nagy számban vették ki részüket a következő megmozdulá
sokból, tömeggyűlésekből, gyűjtési akciókból, népkonyhák szer
vezéséből, a katonaság (néphadsereg) megsegítéséből (mosás, 
vasalás, pulóver, kesztyű, érmelegítő és harisnyák kötése), és 
még más különféle tevékenységekből is. Nagyon fontosnak tar
tom megemlíteni, hogy Zenta város asszonyai és leányai ezeket 
a feladatokat az igazi testvériség és egység jegyében végezték. 
Mint ahogy említettem, a felszabadulás előtti időben, úgyszintén 
a szabadság első napjaiban is együttesen dolgoztak mind a szerb, 
mind a magyar nemzetiség soraiból kikerülő asszonyok és leá
nyok. A gyakorlatban is bebizonyították azt, hogy magukévá tet
ték pártunk és szeretett Tito elvtársunk tanítását, hogy a testvé
riség és az egység egyik legnemesebb célja és eszköze népeink 
és az egész emberiség felszabadulásának
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Az antifasiszta nőszervezet megalakítása 1944 október vé
gén történt meg. A városi konferencián (megbeszélésen1 ott vol
tak az asszonyok nagy számban minden kerületből. Munkás- és 
iparosasszonyok, tanítónők, szorgalmas háziasszonyok, vala
mennyien készen arra, hogy ott segítsenek, ahol a legnagyobb 
szükség van a munkájukra. Ebben az időben városunk asszonyai 
már tömegesen vették ki részüket minden kezdeményezésből, 
mindenütt ott voltak, ahol segítségre volt szükség. A városi An
tifasiszta Nőbizottság megválasztása után létrejöttek a kerüle
tekben az alcsoportok, és ilyen formában még szélesebb körű 
tevékenység alakult ki a nőszervezetben. A munkaformák az asz- 
szonyok tájékoztatása, frontjelentések ismertetése, politikai gyű
lések szervezése, kulturális tevékenység, műsoros esték szerve
zése voltak. Ez utóbbiak rövid jeleneteket, énekkari műveket, 
szavalatokat és tánccsoportok fellépését tartalmazták. Ilyen mű
soros esteket önállóan abban az időben csakis nőszervezet állí
tott össze. Ilyen formában tevékenykedve nagy számban kapcso
lódtak be és vettek részt asszonyaink és leányaink a többi tö
megszervezet munkájában is. Megkíséreltem röviden rámutatni, 
hogy milyen fe jlett öntudatról tanúskodik városunk asszonyainak 
tömegszervezete és annak tevékenysége a felszabadulás nap
jaiban.

Úgyszintén szükségesnek tartom röviden megemlíteni, ki
emelni, hogy milyen nagy hazafiságról és önfeláldozásról tanús
kodtak Zenta város leányai, asszonyai és az egész lakosság a 
katonakórház megszervezésében. 1944 november második felé
ben a batinai (botosi) ütközet után szükségessé vált, hogy vá
rosunkban katonakórházat szervezzünk a súlyos sebesültek el
helyezésének biztosítása végett. Városunk lakossága ebből is 
nagy odaadással vette ki részét, adományaival hozzájárult ah
hoz, hogy a zentai gimnáziumot kórházzá alakítsuk át. A kórház
ban súlyos sebesülteket helyeztek el, amíg csak az akció tartott.

Zenta város asszonyai és leányai éjjel-nappal azon fára
doztak, hogy mindent beszerezzenek, amire csak szükség van, 
hogy semmiben se legyen hiány. Ebből a munkából főleg a vá
rosban élő asszonyok vették ki részüket. Mikor az első sebe
sülteket elhelyezték, kiderült, hogy továbbra is nagy szükség 
van az asszonyok és leányok munkájára. Soraikból kiváló ápoló
nők, szakácsnők kerültek ki, és minden segédmunkát az asszo
nyok láttak el, természetesen önkéntes munkával. Nem lehet 
számokban kifejezni azokat az órákat, napokat, amivel asszo
nyaink és leányaink hozzájárultak a népfelszabadító harc és moz
galom segítéséhez, s ezáltal részesei lettek a győzelemnek.

Ilyen szép és hasznos, öntudatos tevékenységről és mun
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kaeredményekről tájékoztatták városunk asszonyai a Vajdasági 
Antifasiszta Nőszervezet első találkozóját, amely 1945. január el
sején kezdte meg munkáját Újvidéken. Ezen a találkozón és an
nak munkájában két küldöttünk vett részt, Stojkovné Kragujevié 
Lepa és én. A Vajdasági Antifasiszta Nőszervezet első találko
zóján új feladatokat kaptunk, amellett az eddigi tevékenységet, 
a politikai, kulturális, népjóléti és önkéntes jótékonycélú mun
kát továbbra is folytatni kellett még jobban kiszélesítve, hogy 
a nőszervezet asszonyaink általános tömegszervezetévé váljon.

A találkozóról visszatérve legtevékenyebb tagjainkkal 
azonnal megkezdtük a tanyavilág asszonyainak a szervezését, 
úgyhogy 1945 január végéig a Népfelszabadító Front bizottságai 
mellett a nőbizottságok is minden tanyaközpontban működtek. 
Munkájuk továbbra is az asszonyok kulturális és eszmei-politi
kai képzésére irányult, és a cél az asszonyoknak a társadalmi-po
litikai életbe való bekapcsolása volt. így a tanyai asszonyok is 
fokozatosan bekapcsolódtak a népfelszabadító bizottságok mun
kájába, fokozatosan vállalták a különféle társadalmi megbízatá
sokat. A társadalmi-politikai szervezetekkel együttműködve be
bizonyították, hogy nemcsak igaz harcosai a női egyenjogúság
nak, hanem annak önálló tényezői is. Ezt több ízben is igazolták 
a társadalmunk érdekeiért végzett önfeláldozó munkájukkal. Ön
kéntes munkával járultak hozzá hazánk újjáépítéséhez, a műhe
lyekben, gyárakban rohammunkásokká válva. Az első szabad vá
lasztásokon már az asszonyok soraiból is kerültek ki népbizott
sági tagok, akik önállóan dolgoztak hazánk újjáépítésén, és többi 
asszonytársukkal együtt jelentős tényezői, részesei lettek társa
dalmunk átalakulásának, a szocializmus építésének egészen nap
jainkig.

őilicné Rekecki Erzsébet



október 8-án, vasárnap reggel feladatunkhoz híven, 
ahogyan az Illegális Népfelszbadító Bizottság ülésén megbeszél
tük, mindenki feladatát végezte. Én délelőtt a Tisza-parton lé
zengtem, figyeltem a másik partot, onnan vártuk a szovjet csa
patok feltűnését. 11 óra felé hazamentem. Megebédeltünk.

Úgy egy óra tájban megjelent lakásomon Milióev Dusán, 
az illegális Népfelszabadító Bizottság titkára azzal, hogy az el
nök, Nešić Isa üzeni, hogy menjünk be azonnal a központba, ott 
majd megbeszéljük a továbbiakat.

Elindultunk ketten a Szabadkai utcán, befelé. A Városháza 
előtti téren sokan voltak. Csoportokban álltak, és beszélgettek. 
Nem sokat vártunk, talán 5— 6 percet, amikor láttuk, hogy Nešić 
is jön. Egy ideig együtt vártunk, de nem sokat, ekkor Iso bácsi 
azt mondta: »Menjünk fel a Városházára átvenni a hatalmat!«

Hárman felmentünk a Városháza folyosójára, középen Iso 
bácsi, mi ketten kétfelől. Ott is sokan voltak, várták a fejlemé
nyeket. Bementünk a mostani elnöki szobába, és láttuk, hogy 
a régi levitézlett urak, Zagorica Iván, Zavišić Kosta és társaik 
ott ülnek, és nagyban tanácskoznak. Ebben a pillanatban mel
lettünk termett fegyverrel a kezében Miliő Milán vasutas, aki 
szintén kapcsolatban állt velünk, és rájuk kiáltott: „Elég volt a 
régi, levitézlett urakból! Mit gondolnak maguk, azt hiszik, hogy 
maguk veszik át a hatalmat? Mars kifelé!” —  és kizavarta az 
egész társaságot. Úgy pucoltak kifelé az urak, hogy csak no!

Bementünk a kis tanácsterembe. Oda jöttek az illegális 
Népfelszabadító Bizottság tagjai, akikért Iso bácsi üzent, és hi
vatta őket. Ott Nešić azt mondta: „Megnyitom a Népfelszaba
dító Bizottság első ülését, illegalitásból legalitásba térünk, át
vesszük a hatalmat.” Ezután kinyitotta az ajtót, és az ajtóban 
állva a tömegből egyenként szólította be azokat az embereket, 
akik velünk együttműködtek, akikre számítani lehetett. Majd be
csukta az ajtót, a hosszú, nagy, zöld, asztal mellé ültünk, és 
folytatódott a zentai Népfelszabadító Bizottság első ülése.

Szabó Ferenc



október 8-án vasárnap reggel korán felkeltem, és 
arra lettem figyelmes, hogy a megszokottnál nagyobb csend ural
kodik a környéken. Az akkori lakásommal szemben, a túloldalon 
ugyanis, a mai Dózsa György utca 5. szám alatti házban katonai 
raktár volt elhelyezve, amely előtt minden időben őrszem állott. 
A kapu tárva-nyitva, az őrszem sehol. Ez arra vallott, hogy innen 
„kihurcolkodott” a katonaság. Erről azonnal meg is győződtem. 
Átmentem a házba, ahol mindent széttúrva, szétdobálva leltem. 
Ggy látszik, sürgős volt a költözködés, amely az éj leple alatt 
történt.

Ezután felkerestem barátomat, Toldi Illést, aki összekö
tőnk volt a Népfelszabadító Bizottsággal. Toldival együtt haza
jöttem, és vártuk a fejleményeket. Meggyőződtünk arról, hogy 
a fasiszta megszálló az éj folyamán kivonta a katonaságot a vá
rosból, és csak néhány katona maradt hátvédként. A felszabadító 
hadsereg egységei időnként aknavetővel lőtték a várost. Szinte 
óránként bejöttem a város központjába, hogy lássam, mi törté
nik. Az Eugén kávéház oldalán haladtam, amikor egy gránát be
csapódott a piactérre (a mostani parkba). A becsapódás helyén 
egy jókora gránátszilánkot találtam, amely még meleg volt. Ha
zavittem, és nagy örömmel mutattam fel az otthoniaknak: „Itt 
a szabadság első üdvözlete!"

Később megint bejöttem a városba, a Tisza-partra men
tem, ahol fel voltak állítva az álcázott, de harcképtelen páncélko
csik. Az alsó Tisza-part felől haladva egy-két német katonát lát
tam, akik gépfegyverrel a kezükben futva vonultak vissza a vá
ros kültelke felé.

Később, 12 óra felé egy nyitott fedelű páncélkocsit lát
tam. Két katona állt kupolájában; a mostani P. Drapšin utcán 
át az állomás felé igyekeztek. „Hej, milyen kár, hogy nem va
gyunk felfegyverezve! —  gondoltam magamban. —  Most a me
nekülő ellenségtől könnyűszerrel lehetne zsákmányt ejteni.« Ott
hon mindezt elmondtam a barátomnak meg a szüleimnek.

Úgy 13 óra felé jelent meg a felszabadító hadsereg első 
katonája, a „Poronty” felől (Eugen-sziget) az Aadai utca felé 
tartott. A lakosság lelkesen, nagy éljenzéssel fogadta, virággal,
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fehér törülközővel díszítette egyenruháját, karonfogva kísérték 
a város központjába, hangos örömkiáltások között. Rövid időn 
belül mind több és több felszabadító katona jelent meg, később 
már egész csapat, amely tovább haladt Felsőhegy felé. A lakos
ság mind kijött az utcára, nagy lelkesedéssel ünnepelte a fel- 
szabadulás első napját.

Jelen voltam akkor is, amikor a letűnt régi jugoszláv ve
zetők előszedték a gimnáziumban eldugott fegyvereket, azt gon
dolva, hogy majd megint ők veszik át a hatalmat, de mindjárt 
„lecsitították” őket. Egész estig az utcán voltunk, örömmel él
veztük a szabadságot. Hozzánk csatlakozott Brunet Elemér bará
tunk is. Mi hárman, magyarok a többiekkel együtt fegyvert kap
tunk, és a rendfenntartó alakulatban éjjeli beosztást. Brunet elv
társ és én később jelentkeztünk a VIII. Vajdasági Brigád fegy
veres alakulatába.

A felszabadulás után Zrenjaninból Zentára érkező VIII. 
Vajdasági Brigádot határtalan lelkesedéssel fogadta városunk. 
A harcosok nótaszóval jöttek, az emberek pedig virággal a ke
zükben üdvözölték őket. Még aznap a régi romtemplom melletti 
piactéren nagygyűlést tartottak. Több ezer zentai vett részt. Utá
na népünnepély volt. Habár a több mint három évig tartó meg
szállás alatt az éléskamrák ugyancsak kiürültek, a harcosokat 
gazdagon terített asztal várta. Az emberek hosszan elbeszélget
tek velük. A partizánok között nem egy magyar is volt.

Mi, fiatalok naphosszat velük voltunk. Vége-hossza nem 
volt a kérdezősködésnek. Csillogó szemmel hallgattuk, amikor 
arról meséltek, hogy merre harcoltak, és hogyan futott a meg
szálló.

Amikor azután közölték velünk a parancsnokságnak azt 
a határozatát, hogy tizenheten csatlakozhatunk a VIII. Vajdasági 
Brigádhoz, örömünk határtalan volt. Néhány napi pihenő után 
Brana Martinovié, Brunet Elemér, Vorgić Dušan, jómagam és 
még tizenvalahány zentai fiatal harcba indult a brigáddal. Néhány 
hét múltán azután számos zentai fiatal jelentkezett a Petőfi-bri- 
gádba.

Mint a VIII. Vajdasági Brigád harcosai részt vettünk a bol- 
máni csatában, amelyet a szovjet katonák nem véletlenül nevez
tek el »kis sztálingrádi ütközetnek«. Ezután Čadjavlca, Virovitica, 
Petrovac és Dravograd környékén harcoltunk.

Ma büszkén emlékszem vissza ezekre a nehéz, de feled
hetetlenül dicsőséges harcokra, amikor fegyverrel a kézben ko- 
vácsolódott egybe hazánk népeinek testvérisége és egysége.

Tényi László



PRILOZI U TEKSTU 

SZÖVEG KÖZÖTTI MELLÉKLETEK

1 Simbolički crtež Guelmino Valerije
Guelmino Valéria szimbolikus ra jza--------------------------------- 2.

2. Spomenik žrtava fašizma (Glid Nándor)
A fasizmus áldozatainak emlékműve (Glid Nándor)-------------- 6.

3. Žigovi Komande mesta
A Városparancsnokság pecsétjei-----------------  8., 18., 23., 32.

4. Faksimil naslova senéanskih novina od 20. X 1944
Az 1944. X. 20-i zentai újság fe jléce--------------------------------- 37.

POSEBNI PRILOZI 

KÜLÖN MELLÉKLETEK

1. Šahovske partije su poslužile za povod za sastajanje 
Narodnooslobodilačkog odbora u ilegalnosti

A Népfelszabadító Bizottság az illegalitásban sakkozás 
ürügyén jö tt össze

2., 3., 4. Doček VIII vojvođanske udarne brigádé
A VIII. Vajdasági Rohambrigád fogadása

5., 6. Sa prvih mitinga u gradu
Az első zentai mitingekről

7. Dobrovoljna radna akcija 
Önkéntes munkavállalás

8. I Senóani su se priključili VIII vojvodanskoj udarnoj brigadi 
Zentaiak is csatlakoztak a VIII. Vajdasági Rohambrigádhoz



PRILOZI
MELLÉKLETEK
























