
Délvidéki Tragédiánk 

Baranyi István-Molnár Tibor

MOHOL
1944-45

KE KENyÚTON



Elhallgatott razzia, mert nem beszéltek 
róla, mert máig nem lehet tudni, hogy 
mennyi a magyar és német áldozatok 
száma. Az elképzelés és a koncepció 
már megvolt, a gyakorlati végrehajtása 
várt Iván Rukavina vezérőrnagyra, 
és a partizánokra.

A katonai közigazgatás bevezetése 
címen likvidáltak több tízezer ártatlan 
magyar nőt és férfit, gyermeket 
és aggastyánt, egyházi személyeket, 
politikusokat, írókat, földművest, 
iparost. Elüldöztek 84 ezer magyart. 
Tízezreket hurcoltak kényszermunka
táborokba, gyűjtőtáborokba.
A kivégzetteket és elüldözötteket 
háborús bűnössé nyilvánították, 
vagyonukat elkobozták.

„Joggal beszélhetünk törvénytelen 
likvidálásokról, hiszen a legyilkolt 
személyeket nem bírósági ítélet alapján 
végezték ki, hanem embertelen 
módon, törvényellenesen tették el 
láb alól..."- vallják e könyv szerzői is.
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• • • • A hatalomváltástól 
a katonai közigazgatás bevezetéséig

A szovjet Vörös Hadsereg 2. ukrán frontjához tartozó 46. hadsereg 1944 októberének első 
napjaiban elérte a háború előtti román-jugoszláv határt. A szovjetek ellenállás hiányában 
napokon belül birtokba vették az egész jugoszláv Bánátot: 1944. október 1-jén Fehértemplo
mot, október 2-án Nagybecskereket, október 6-án pedig Pancsovát. Október 6-án érték el a 
Tisza vonalát, és menetből kísérelték meg a folyón való azonnali átkelést -  ekkor még siker
telenül. A következő napokban azonban -  október 7-én és 8-án -a  szovjetek sikerrel jártak, 
és a Tiszán átkelve a Bácskába, magyar területre léptek.

A szovjet csapatok, és a velük együttműködő jugoszláv partizánok, további előrenyomu
lásuk során hamarosan birtokukba vették az egész Bácskát: október 8-án Zentát és Óbecsét, 
október 10-én Horgost és Szabadkát, október 18-án Topolyát, október 19-én Szenttamást, 
október 21-én Zombort, október 23-án pedig Üjvidéket is. A Jugoszláv Népfelszabadító Had
seregnek a két világháború közötti időszakban Jugoszláviához tartozó Drávaszögből csak 
1944 novemberének végére sikerült kiűznie a német csapatokat, és elérni a Dráva vonalát.

A bácskai Tisza mente esetében a hatalomváltást nem kísérték súlyosabb harcok. A Ma
gyar Királyi Honvédség csekély harcértékű alakulatai visszavonultak, kiürítették a területet. 
A Tisza mentén harcokra csupán Óbecsénél, majd a szovjetek sikeres átkelését követően 
Szenttamásnál, illetve Adánál/Moholnál került sor.

A szovjetek bevonulásával azonban még korántsem dőlt el, hogy ki veszi át a hatalmat! 
A Jugoszláv Kommunista Párt tagjaiból és szimpatizánsaiból összetevődő illegális népfel
szabadító bizottságok mellett a monarchia hívei, a két világháború közötti időszakban 
poszton lévők is igényt tartottak a hatalomra.1

Zentán némi fizikai leszámolást sem nélkülöző huzavonát követően az előbbieknek sikerült 
elfoglalniuk a Városházát, ezzel pedig megszerezték a város irányításának lehetőségét is. 
Az illegális Népfelszabadító Bizottságot öt taggal -  köztük két baloldali világnézetű magyar
ral -  bővítették ki. A városban és környékén az így megalakult testület vált rövid időre a 
forradalmi néphatalom egyedüli képviselőjévé. Első lépésként kétnyelvű -  szerb és magyar -  
kiáltvánnyal fordultak a lakossághoz, amelyben a rend és a nyugalom megőrzésére szólítot
tak fel, a közbiztonság fenntartása végett pedig hozzáláttak a helyi népőrség megszervezéséhez.2

A kezdeti képlékeny politikai helyzetet követően a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg 
alakulatainak beérkezésével a népfelszabadító bizottság hatalmi pozíciója fokozatosan 
megszilárdult, megerősödött.3

1 A népfelszabadító bizottságok mint sajátos, forradalmi néphatalmi testületek már a hatalomváltást m eg
előzően létrejöttek, de tevékenységüket csak illegalitásban tudták kifejteni.

2 Molnár Tibor: Zenta 1944 őszén: a hatalomátvételtől a leszámolásig (1944. október 8.-1944. november 9.), 
Limes 2009/3.134. (A továbbiakban: Molnár -  Limes.)

3 Az 1944. szeptember 11-én megalakult VIII. Vajdasági Brigád alakulatai 1944. október 18-án vonultak be 
Zentára.



1944 októberének második felétől kezdetét vehette a bűnösnek tartott nemzeti kisebbsé
gekkel szembeni erélyesebb fellépés. A nemzetiségi nyelveket -  német, magyar, román -  
kitiltották a nyilvános és közhasználatból. Ennek hatására a falragaszok és hirdetmények 
kizárólag szerb, illetve horvát nyelven jelentek meg, ami bizonytalanságot váltott ki a kisebb
ségek soraiban, hiszen sokan nem vagy csak gyengén beszélték a többség nyelvét. Kezdetét 
vette a magyar nemzetiségű tisztviselők eltávolítása a közigazgatásból.4

A kisebbségek lélekszáma egyébként is lényegesen csökkent, hiszen értesülve a Vörös 
Hadsereg előretöréséről, 1944 szeptemberének végén és október elején németek és magya
rok ezrei menekültek el a Bánátból és a Bácskából.5

A jugoszláv területen maradt németek sorsát már 1943-ban eldöntötték. Az AVNOJ máso
dik ülésén elfogadta a teheráni konferencia azon határozatát, amelynek értelmében a Kelet- 
és Közép-Európában élő németeket a háborút követően visszatelepítik Németországba.

A jugoszláviai/délvidéki magyarok sorsa ekkor még függőben volt, noha az AVNOJ 
-  ugyanazon ülésén elfogadott -  döntése szerint a jugoszláv területen élő nemzeti kisebbsé
gek valamennyi állampolgári jogát szavatolták.6

A Zentai Városi Népfelszabadító Bizottság 1944. október 20-án alakult újjá. Az ülésen 
részt vett a Vajdasági Népfelszabadító Főbizottság két küldöttje -  Slavko Kuzmanovic és 
Stevan Doronjski - , valamint a hadsereg képviseletében Pavle Gerencevic őrnagy. Doronjski 
kijelentette, hogy a németeket el fogják űzni, és hogy a magyarok sorsa még nem dőlt el. 
Leszögezte, hogy a népfelszabadító bizottságnak nem lehet magyar tagja. Az ülésen meg
alakult a helyi háborús bűnöket kivizsgáló bizottság is.7

A városparancsnokságot dr. Király Károly közjegyző Sándor király utcai házában 
szállásolták be.8

4 Molnár -  Limes. 135.
5 A becslések szerint a jugoszláv területről 150 ezer német, valamint 40 ezer magyar nemzetiségű polgár távozott.
6 Odluka drugog zasedanja Antifasistickog veca narodnog oslobodenja Jugoslavije o izgradnji Jugoslavije na 

federativnom principu. Broj odluke 3. od 29. novembra 1943. godine. (Jugoszlávia Antifasiszta Népfelsza
badító Tanácsának második ülésén elfogadott határozat Jugoszlávia föderatív elven történő kiépítéséről.
3. számú, 1943. november 29-ei határozat.)

7 Történelmi Levéltár Zenta (a továbbiakban: TLZ.), F. 121 -  Községi Népbizottság, Zenta. 1. kötet. 18. A hábo
rús bűnöket és háborús bűnösöket kivizsgáló zentai bizottság tagjai: Isa Nesic, Dusán Milicev, dr. Radojka 
Mrksic, Mata Joksimovic és Aleksandar Stojkov voltak.

8 TLZ. F. 121 Községi Népbizottság, Zenta. 1. kötet. 18.



• • • Katonai közigazgatás bevezetése a Bácskában, 
a Bánátban és Baranyában/Drávaszögben

A visszafoglalt területeken az új rezsim szempontjából bonyolult politikai, katonai, gazdasági 
és nemzetiségi helyzet alakult ki, amely élénken foglalkoztatta a legfelsőbb jugoszláv vezetést.

A Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács és a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg 
Legfelsőbb Parancsnoksága úgy ítélte meg, hogy a Bánát, a Bácska és Baranya/Drávaszög 
politikai és közbiztonsági helyzete ingatag. Arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a kialakult 
hatalmi konstelláció nem elég erős és erélyes, és nem szavatolja teljes mértékben a rezsim 
által kitűzött célok megvalósítását. Mi több, úgy látták, hogy a megbízhatatlan nemzeti ki
sebbségek -  németek, magyarok, románok -  passzivitása és esetleges ellenséges hozzáállása 
a hátországban veszélyeztetheti az ország teljes felszabadításáért folytatott harc győzelemre 
vitelét. Ezért a legfelsőbb jugoszláv politikai és katonai szervek 1944. október 17-én Versecen 
megtartott együttes ülésén az a döntés született, hogy katonai közigazgatást vezetnek be a 
Bánát, a Bácska és Baranya/Drávaszög területén.9 A rendelet -  amelyet Tito írt alá -  a kato
nai közigazgatás bevezetését az általános biztonsági helyzet mielőbbi normalizálásával, a 
gazdasági kapacitásoknak és a termelésnek a háborús erőfeszítések szolgálatába állításával 
magyarázta, de megemlítette azoknak a gondoknak a rendezését is, amelyeket az „idegen 
elemek” okoztak.10 A hátország stabilizálására szükség volt még azért is, hogy -  a Tito- 
Sztálin-paktum értelmében -  biztosítsák a szovjet Vörös Hadsereg jugoszláv területen való 
zavartalan, biztonságos és mielőbbi átvonulását Magyarország irányába.11

A katonai közigazgatás bevezetése azt jelentette, hogy a bírói és a végrehajtói hatalom is 
teljes egészében a hadsereg ellenőrzése alá került, a „civil” hatalmat képviselő népfelszaba
dító bizottságok csupán tanácsadói szerepet kaptak, valamint végrehajtották a katonai 
szervek parancsait, utasításait. A katonai közigazgatás működését ideiglenes jeliegűre ter
vezték, tartalmának idejét az ország teljes felszabadulásának idejéig maximalizálták. Bánát, 
Bácska és Baranya/Drávaszög Katonai Közigazgatásának élére Iván Rukavina12 vezérőrna
gyot nevezték ki, aki közvetlenül Titónak tartozott felelősséggel. A katonai közigazgatás 
parancsnoka 1944. október 22-ei rendeletében -  a már felsorolt okok mellett -  hangsúlyozta, 
hogy szükséges és elengedhetetlen a terület délszláv jellegének megőrzése és biztosítása is.

A katonai közigazgatás a rábízott hatalom gyakorlását a létrehozott ügyosztályokon 
keresztül gyakorolta. Megszervezésre került ügyosztályok:

9 Molnár -  Limes 135-136.
10 Popov, Cedomir (szerk.): Vojvodina u narodnooslobodilackom ratu i socialistickoj revoluciji 1941-1945. Növi 

Sad, 1984,406-407.
11 Bővebben lásd Popov, Jelena: Razlozi uvodenja vojne uprave na podrucju Banata, Backe i Baranje 1944. 

Zbornik Matice srpske za istoriju, 1997/1.
12 Rukavina, Iván Josip (Otocac, 1912 -  Zágráb, 1992) a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg, majd a Jugoszláv 

Néphadsereg tábornoka, jugoszláv néphős. A háború előtt orvostanhallgató, 1933-tól a Jugoszláv Kommunista 
Ifjúsági Szövetség, 1935-től a Jugoszláv Kommunista Párt tagja. A spanyol polgárháború résztvevője. A népfel
szabadító háborút követően hadseregparancsnok, hadügyminiszter-helyettes.



-Általános Ügyosztály, amelyhez az adminisztratív-jogi, statisztikai, gazdasági-szám
viteli, valamint a személyügyi alosztály tartozott,

-  Katonai-közigazgatási Ügyosztály, amelynek keretében a mozgósítási, a népőrségi és 
határőrségi, valamint a munkaszolgálattal és internáló táborokkal foglalkozó alosztály 
működött,

-  Bírósági Ügyosztály
-  Gazdasági Ügyosztály, amelynek hatáskörébe az iparügyi és iparos, a kereskedelmi, a 

mezőgazdasági és erdészeti, a pénzügyi, a közellátási, az építésügyi, valamint a népjóléti 
alosztály irányítása tartozott,

-  Közlekedési-műszaki Ügyosztály,
-  Egészségügyi Ügyosztály,
-  Közművelődési Ügyosztály.13

Bánát, Bácska és Baranya/Drávaszög Katonai Közigazgatása két katonai körzetre 
tagolódott:

-  Bánát Katonai Körzet Nagybecskerek székhellyel, és
-  Bácska és Baranya Katonai Körzet Újvidék székhellyel.

A katonai közigazgatási körzetek parancsnokságai keretében a következő ügyosztályok 
működtek:

-  Általános Ügyosztály, amelyhez a közigazgatási-jogi, a személyi, valamint a statisztikai 
és gazdasági-számviteli ügyek tartoztak,

-  Katonai- közigazgatási Ügyosztály, amelynek keretében a mozgósítási, a népőrségi és 
határőrségi, valamint a munkaszolgálatért és az internáló táborokért felelős alosztályok 
működtek,

-  Gazdasági Ügyosztály, amelynek keretében az iparügyi és iparos, a kereskedelmi, a 
mezőgazdasági-erdészeti és állategészségügyi, a pénzügyi, a közellátási, az építészeti 
és vízügyi, valamint a népjóléti alosztályok működtek,

-  Közlekedés-műszaki Ügyosztály,
-  Egészségügyi Ügyosztály,
-  Közművelődési Ügyosztály,
-  Körzeti Katonai Bíróság.14
A körzetekben térparancsnokságok alakultak, egy-egy ilyen parancsnokság illetékességi 

területe 2-3 közigazgatási járás területét foglalta magában. A térparancsnokságot a parancs
nok irányította helyettese, valamint a politikai biztos/ komiszár segítségével és közreműkö
désével. A térparancsnokság keretében működő ügyosztályok:

-  Általános Ügyosztály, amelynek élén az ügyosztály elöljárója állt,

13 Vajdasági Levéltár, Újvidék (a továbbiakban: VL.) F. 170 Bánát, Bácska és Baranya Katonai Közigazgatása 
(1944-1945). 1. napiparancs, 1. számú nyomtatványlap.

14 VL. F. 170 Bánát, Bácska és Baranya Katonai Közigazgatása (1944-1945). 1. napiparancs, 2. számú nyomtat
ványlap.



-  Katonai-közigazgatási Ügyosztály, amelyet a parancsnokhelyettes irányított a mozgó
sítási, valamint a munkaszolgálatért és az internáló táborokért felelős előadó segít
ségével,

-  Gazdasági Ügyosztály,
-  Közlekedés-műszaki Ügyosztály,
-  Egészségügyi Ügyosztály,
-  Közművelődési Ügyosztály,
-  Bírósági Tanács, amelyet a politikai biztos, a térparancsnokság parancsnokhelyettese, 

egy harcos és a szakmai titkár alkotott. A Bírósági Tanács a körzeti katonai bíróság 
részét képezte.15

Bácska és Baranya Katonai Körzet területén öt térparancsnokság alakult Újvidék, Zombor, 
Óbecse, Szabadka székhellyel, valamint a Baranyai/Drávaszögi Katonai Közlekedés-műszaki 
Ügyosztály Térparancsnoksága Dárdán. Baranyát/Drávaszöget ekkor még a németek 
tartották ellenőrzésük alatt. Bánát Katonai Körzet keretében a térparancsnokságok szék
helyei Nagybecskereken, Nagykikindán, Pancsován és Versecen voltak.

A járási székhelyeken és más városokban -  járásonként legfeljebb 3 településen -  város
parancsnokságok alakultak.16

Városparancsnokságok székhelyei a Bácskai és Baranyai/Drávaszögi Katonai Körzetben:
-  az Újvidéki Katonai Térparancsnokság területén Újvidék, Palánka és Titel,
-  a Szabadkai Katonai Térparancsnokság területén Szabadka, Topoly és Zenta,
-  a Zombori Katonai Térparancsnokság területén Zombor, Hódság és Apatin,
-  az Óbecsei Katonai Térparancsnokság területén Óbecse, Zsablya és Kúla,
-  a Dárdai Katonai Térparancsnokság területén Dárda és Batina.17

Városparancsnokságok székhelyei a Bánáti Katonai Körzetben:
-  a Nagybecskereki Katonai Térparancsnokság területén Nagybecskerek, Törökbecse, 

Periasz és Szerbcsernye,
-  a Nagykikindai Katonai Térparancsnokság területén Nagykikinda,
-  a Pancsovai Katonai Térparancsnokság területén Pancsova, Torontálalmás és Kevevár,
-  a Versed Katonai Térparancsnokság területén Versec, Fehértemplom, Mariolána és Uljma. 
A városparancsnokságok keretében a következő ügyosztályok működtek:
-  Általános Ügyosztály,
-  Katonai-közigazgatási Ügyosztály,
-  Gazdasági Ügyosztály,
-  Közlekedési Ügyosztály,

15 VL. F. 170 Bánát, Bácska és Baranya Katonai Közigazgatása (1944-1945). 1. napiparancs, 3. számú nyomtatványlap.
16 A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió kisebbség -  Magyarok a Délvidéken 1918-1947. Budapest, 2004. 

322. (A továbbiakban: Sajti.)
17 VL. F. 170 Bánát, Bácska és Baranya Katonai Közigazgatása (1944-1945). 1. napiparancs, 4. számú nyomtatványlap.



-  Közművelődési Ügyosztály,
-  Egészségügyi Ügyosztály.18

A városparancsnokságok a hozzájuk tartozó településeken/falvakban katonai állomásokat 
hoztak létre. A többségében délszláv lakosságú településeken a katonai állomások szorosan 
együttműködtek a helyi népfelszabadító bizottságokkal.19 A többségében nemzeti kisebbsé
gek által lakott falvakban nem alakulhattak népfelszabadító bizottságok, ezekben a hatalmat 
egyedül és kizárólagosan a katonai szervek gyakorolták.20

A katonai közigazgatás bevezetésével a településeken megalakult helyi fegyveres alaku
latokat -  milíciák, faluőrségek -  népőrség egységes elnevezéssel reguláris katonai alakula
tokká szervezték. A helyi népőrség, amelynek élén a népőrség parancsnoka állt, közvetlenül 
a helyileg illetékes katonai parancsnokság irányítása alá került, és annak fegyveres végre
hajtó szervét képezte. A népőrség legfontosabb feladata a közrend fenntartása, az állami 
vagyon és a fontos közlétesítmények őrzése volt, de a letartóztatásokat, a munkaszolgálatos 
alakulatok és az internáló táborok őrzését is ezekre az alakulatokra bízták.21

A népőrség alakulatainak telepítésekor szigorúan ügyeltek arra, hogy a katonák ne azon 
a településen teljesítsenek szolgálatot, ahonnan származtak -  ez vonatkozott az alakulatok 
parancsnokaira is. Ezzel próbálták növelni a népőrség karhatalmi alkalmazhatóságát, csök
kenteni a részrehajlás lehetőségét.

A zömében délszláv lakosságú falvakban szakasznyi, a nemzeti kisebbségek lakta falvak
ban századnyi népőrségi alakulat állt rendelkezésre. Külön készenléti századokat is 
állomásoztattak, amelyekre a sürgős intézkedések végrehajtását bízták.22

18 VL. F. 170 Bánát, Bácska és Baranya Katonai Közigazgatása (1944-1945). 1. napiparancs, 4. számú nyomtat
ványlap.

19 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 11. doboz: 1602/1945. ikt. szám.
20 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 2. doboz: ikt. szám nélküli irat.
21 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 2. doboz: ikt. szám nélküli irat.
22 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 2. doboz: ikt. szám nélküli irat.



• • • • A zentai Városparancsnokság tevékenysége 
1944. október 20-a és 1945. február 15-e között

A katonai közigazgatás bevezetéséről a zentai Népfelszabadító Bizottságot hivatalosan Pavle 
Gerencevic őrnagy értesítette az 1944. október 23-án megtartott ülésén. A tiszt felszóla
lásában kifejtette, hogy az intézkedést a nemzeti kisebbségek tétlen, olykor elutasító 
magatartása indokolta. A felsőbb parancsnokságtól érkezett utasítás alapján a népfelszaba
dító bizottságot újjászervezték: a magyar tagokat kizárták, jóllehet valamennyien meggyőző- 
déses, kipróbált kommunisták voltak.23

A városparancsnokság éjszakai elsötétítést és kijárási tilalmat rendelt el, ami az egész já
rás területére érvényes volt. A lakosság ezt a rendelkezést csak módjával tartotta be, ezért a 
városparancsnok kilátásba helyezte, hogy a járőrök adott esetben fegyvert fognak használni.24 
Később a kijárási tilalmat este 20 és reggel 5 óra közötti időszakra korlátozták.25

A térség lakosságának mozgási lehetőségét október végén jelentősen korlátozták: a török
kanizsai Városparancsnoksággal egyetértésben megtiltották a Tiszán való átkelést: ezt külön 
engedélyhez és garanciához kötötték, amit csak a kettős birtokosok kaphattak meg.26 Erre 
a lépésre azért lehetett szükség, hogy ellehetetlenítsék a menekülés lehetőségét és vissza
tartsák a menekülni szándékozókat. A magyar lakossággal szembeni hátrányos megkülön
böztetés fokozódott. A Zentán megjelenő, addig kétnyelvű helyi lap már csak szerb nyelven 
jelenhetett meg, de a plakátok és hirdetmények is csak szerb nyelven láttak napvilágot.27

A katonai parancsnokság elvileg megtiltott minden személyes bosszúállást, a magyarok
nak viszont megtiltották, hogy elhagyják a város területét.28

Akárcsak a Népfelszabadító Bizottság, a zentai Városparancsnokság is nagy hangsúlyt 
fektetett a közrend megőrzésére és a magántulajdon védelmére, ami a kialakult helyzetben 
-  átvonuló szovjet és jugoszláv katonai alakulatok, elhagyott házak, üzletek, tanyák, beérkező 
menekültek -  nem volt egyszerű feladat. A közbiztonság és a közrend megőrzésében elsősor
ban a népőrségre támaszkodtak. Ez a fegyveres testület már az impériumváltás első napjai
ban megalakult, a katonai közigazgatás bevezetésével pedig reguláris katonai alakulattá 
minősítették. A népőrséget október hónap folyamán többször átszervezték, igyekeztek ki
szűrni a nemkívánatos elemeket.29 Kezdetben -  különösen a falvakban, ahol egyáltalán nem 
vagy csekély lélekszámban éltek délszlávok -  az alakulatoknak magyar tagjai is voltak. 
A városi alakulatokból a nem szerb nemzetiségűeket már október közepén eltávolították, 
de a falvakban -  mint Dusanovo (Zentaőrs) esetében is -  erre csak a hónap végén került sor.30

23 Molnár -  Limes. 136.
24 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 75/1944. ikt. szám.
25 TLZ F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 4. doboz: 431/1944. ikt. szám.
26 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 35/1944. ikt. szám.
27 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 41/1944. ikt. szám.
28 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 71/1944. ikt. szám.
29 TLZ. F. 121 Községi Népbizottság, Zenta. 1. kötet, 3.
30 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 30/1944. ikt. szám.



A zentai népőrség alakulatának átszervezésére 1944 novemberének elején született 
javaslat. Egy századerősségű egységet kívántak felállítani, amihez 160 hadkötelest mozgósí
tottak. A népőrségi parancsnokság mellett működött a lakosság ki- és bejelentkezését, a sza
bálysértéseket kezelő, az igazolványokat kiállító, valamint az átutazó személyeket nyilván
tartását végző részleg is.31

A népőrségi alakulatokat a rendelkezésre álló fegyverzettel szerelték fel, állományába 
zömmel középkorosztályú, hadköteles délszláv nemzetiségű férfiak kerültek.32

Noha a hatóságok -  a katonai és polgári egyaránt -  a közbiztonság és a közrend megőrzé
sére törekedtek, a járás területén a katonai közigazgatás időtartama alatt számos súlyos köz
törvényes bűncselekmény -  gyilkosság, rablás -  történt. A bűncselekmények zömét jellem
zően katonák -  szovjet vagy jugoszláv, esetleg a népőrség tagjai -  követték el. A legsúlyosabb 
dokumentált köztörvényes bűncselekményt -  kettős gyilkosság -  a horgosi népőrség egyik 
tagja követte el két magyar nemzetiségű személy sérelmére.33

A területen átvonuló vagy ideiglenesen ott állomásozó szovjet katonák által elkövetett 
fosztogatások -  az ún. zabrálás - , valamint rablások is gyakoriak voltak. A szovjet katonák 
a súlyos testi sértéstől, a nemi erőszaktól és a gyilkosságtól sem riadtak vissza. A legveszé
lyeztetettebb településnek ebből a szempontból Horgos bizonyult. Mivel a horgosi Népőrség 
tagjai csak ritkán merészeltek erélyesen fellépni a bűncselekményeket elkövetőkkel szem
ben, a zentai városparancsnok szovjet katonai állomás létrehozását sürgette a községben.

A bűncselekmények elkövetésében, valamint a lakosság megfélemlítésében a jugoszláv 
alakulatok közül a XIII. Vajdasági Brigád Zentán állomásozó I. zászlóalja járt élen. Ezek a 
bűncselekmények jelentősen rontották a közhangulatot. Stanko Radulovic városparancsnok 
az ügyben jelentést tett a Szabadkai Térparancsnokságnak:

„.. .Ezután írásbeli beadvánnyal is fordultam az I. zászlóalj parancsnokához, hogy a rablást 
és a lopást, valamint a lakosság terrorizálását akadályozza meg, de mindez eredménytelen 
maradt, és ahelyett, hogy a XIII. Vajdasági Rohambrigád I. zászlóaljának legénysége biztosí
taná a rendet és a békét, azok tetteikkel és cselekedeteikkel rendbontást és ellenállást váltanak 
ki az eddig békésen (viselkedő) lakosságnál. Megjegyzem, hogy Zentán és a parancsnokságom 
alatt álló területen nem történt egyetlen incidens sem -  mint lövöldözés vagy ehhez hasonló -  
a nem szláv lakosság részéről. [...] Az a véleményem, hogy a zászlóaljat más helyen haszno
sabban lehet alkalmazni. . .,535

A katonai közigazgatás bevezetésével az egész járásban intenzívebbé vált a népfelszaba
dító bizottságok keretében működő háborús bűnüket kivizsgáló és a háborús bűnösöket 
felkutató bizottságok munkája. Ekkor már azonban kevesen vagy szinte senki sem tartóz
kodott a területen azok közül, akik a magyar katonai vagy polgári közigazgatás idején 
bűncselekményeket követtek el a szerbek, vagy a zsidók ellen. Ezért a bizottságok -  a vissza

31 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 2. doboz: ikt. szám nélkül.
32 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 259/1944. ikt. szám.
33 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 110/1944. ikt. szám.
34 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 213/1944. ikt. szám, 4. doboz: 314/1944. 

ikt. szám, 355/1944 ikt. szám, 402/1944. ikt. szám, 7. doboz: 1478/1944. ikt. szám.
35 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 213/1944. ikt. szám, 335/1944. ikt. szám.



emlékezések szerint -  a településeken az 1941-1944 között megtartott rendezvényeken, 
ünnepségeken készült fényképekről azonosították be a bűnösnek vélt személyeket, de letar
tóztatták azokat is, akiknél elrejtett fegyvereket találtak.36 A népőrség a letartóztatatta a fel
jelentetteket is. A feljelentések alapján összeállították a gyanúsítottak névsorát. Voltak 
olyanok, akiket nem találtak lakóhelyükön, de némelyek -  mivel nem érezték magukat 
bűnösnek -  önként jelentkeztek. A gyanúsítottakat bezárták, majd kihallgatták, vallatták. 
A vallatások során többeket súlyosan bántalmaztak. A letartóztatottak sorsáról civilekből és 
partizánokból álló bizottságok döntöttek. A tortúra egyik zentai túlélőjének -  akit végül nem 
találtak bűnösnek -  visszaemlékezése szerint a bizottság munkája a következőképpen zajlott: 

„... az asztalnál ülők szerbül beszéltek egymással amiből én egy szót sem értettem. Csak 
annyit mondtak az őrnek: „Mozse”. (Lehet.) Ez az életet jelentette, amint az később kiderült, 
de abban a pillanatban én ezt nem tudtam, és nem is érzékeltem. -  Akinek azt mondták: „Ne 
mozse” (Nem lehet.) -  az jelentette a halált!'™

Zentán a bűnösnek minősített embereket átkísérték a Városháza udvarán lévő járásbíró
sági fogdába. November 9-ről 10-re virradó éjszaka kettesével felsorakoztatták őket a fogda 
folyosóján, kezüket dróttal kötözték össze. Ezután a csoportot egy hosszú kötélhez kötötték, 
majd fegyveres kísérettel a hídra vezető vasúti töltés irányába indították el. A visszaemlé
kezések szerint a menetből -  habár a sötétséget kihasználva többen próbálkoztak -  mind
össze két embernek sikerült megszöknie és eltűnnie az esős éjszakában.38 Vesztőhelyként 
az árvízvédelmi töltés és a folyópart közötti erdő elején kiásott lövészárkot jelölték ki: itt 
tarkólövéssel végeztek a csoport valamennyi tagjával. A holttestekre vékony földréteget 
szórtak. Egyes források szerint a következő napokban, amikor híre ment a történteknek, 
némely hozzátartozók kihantolták a holttesteket, és a temetőben helyezték örök nyugalomra.39

A Zentán kivégzett 65 emberről a háborús bűnöket kivizsgáló bizottság névsort állított 
össze, amely tartalmazta a kivégzettek vezeték- és keresztnevét, születési helyét, születési 
évét, vallását és nemzetiségét, családi és vagyoni állapotát.40 A listán közölt adatokból kitű
nik, hogy a 65 személyből ketten németek, egy pedig orosz nemzetiségű volt, a többiek vala
mennyien magyarok. A zentai Városparancsnokság illetékességéhez tartozó terület más 
településein is súlyos atrocitások érték a magyar lakosságot. Joggal beszélhetünk törvény
telen likvidálásokról, hiszen a legyilkolt személyeket nem bírósági ítélet alapján végezték 
ki, hanem embertelen módon, törvényellenesen tették el láb alól...

Az magyarkanizsai Népőrség parancsnokának november 10-ei jelentése szerint 20 
„vérengző” magyart tartottak fogva a börtönben.41 További tragikus sorsuk ismeretes.42

36 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 57/1944. ikt.szám. Bővebben lásd 
Szloboda János: Zentán történt ’44-ben. Pomáz, 2005. (a továbbiakban: Szloboda.)

37 Szloboda, 117.
38 Szloboda, 222-223.
39 Szloboda, 314.
40 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 12. doboz: ikt. szám nélkül.
41 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 129/1944. ikt. szám.
42 Bővebben lásd Forró Lajos -  Molnár Tibor: Tragikus emberi sorsok 1944-ből a partizániratok tükrében. 
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Zentához hasonlóan Moholon is 1944. november 9-én hajtották végre a legtömegesebb 
likvidálást. A moholi Népfelszabadító Bizottság 1944. november 16-ai keltezésű bizalmas 
jelenésében továbbította a zentai Városparancsnokságnak a „likvidált háborús bűnösök” 
névjegyzékét. A jelentés késlekedését azzal indokolták, hogy a háborús bűncselekményeket 
kivizsgáló bizottság nem adta le idejében a lajstromot, amely a 118 likvidált személynek 
csupán a vezeték- és keresztnevét tartalmazta.43 Az áldozatok személyi adatainak elemzése 
alapján megállapítható, hogy az 1944. november 9-én likvidált valamennyi moholi magyar 
nemzetiségű volt.44

A martonosi Népőrség parancsnokának jelentése szerint 1944. november 19-én Martono- 
son járt Vasiljev politikai biztos, aki a „... horgosi büntetésexpedíció tagja...” volt. A komisz
szár ígéretet tett, hogy „... megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy végrehajtsák 
valamennyi ház átkutatását a fegyverek és egyenruhák -  legyenek azok magyar vagy jugoszláv 
eredetűek -  összegyűjtése céljából, de csak a Zentai Városparancsnokság jóváhagyásával”45

Az 1944. november 19-ei keltezésű martonosi jelentése szerint 23 magyart tartottak fogva 
a börtönben.46

1944. november 20-án a XIII. Vajdasági Brigád I. zászlóaljának két százada razziázott a 
község területén. Elrejtett fegyverek és katonai felszerelés után kutattak, amihez a helyi 
Népfelszabadító Bizottságtól kaptak segítséget.47

A „büntetőexpedíció” útja Horgosról Martonosra vezetett, ahol -  a martonosi Népőrség 
parancsnokának 1944. november 22-ei jelentése szerint: „.. .végzett 25 vérengző magyarral, 
megsemmisítették őket”.48 A jelentés semmilyen adatot nem tartalmaz a kivégzettek sze
mélyazonosságáról, még a neveiket sem. Az ÓZNA által később összeállított lista 39 kivégzett 
személy nevét tartalmazta.49 A későbbi levéltári kutatások igazolták, hogy valamennyi mar
tonosi áldozat magyar nemzetiségű volt.50

A járás többi településére vonatkozóan a zentai Városparancsnokság fennmaradt irat
anyagában nem találhatók adatok, azonban az OZNA-forrásokból a névsorok részben 
ismerek.51 A háborús bűnösnek minősített személyek likvidálásával a háborús bűnöket 
kivizsgáló bizottságok tevékenysége korántsem ért véget, hiszen megkezdődtek a kivizsgá
lások a feljelentések alapján.52 Jó alkalom volt ez arra, hogy a kommunista hatalom meg
kezdje a leszámolást a vélt vagy valós ideológiai és osztályellenességekkel. Egyúttal nyomást

43 Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Délvidéki magyar fátum 1944-45. Budapest, 1995. 80-81. TLZ. F. 109 
Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 267/1944. ikt. szám.

44 Baranyi István: Mohol rendezett tanácsú nagyközség -  mezőváros. Zenta, 2008.289-315.
45 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 260/1944. ikt. szám. Horgoson 1944. 
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50 Bővebben lásd Forró -  Molnár.
51 Adára vonatkozóan lásd Kasas. 164. Horgosra vonatkozóan lásd Kasas. 166. Adorjánra vonatkozóan lásd 
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gyakoroltak a nemzeti kisebbségekre, hogy azok elmeneküljenek, és ezzel is biztosították a 
térség délszláv jellegét. A bizottságok előszeretettel alkalmazták a gyanúsítottakra a nép
ellenség megbélyegzést, ami meglehetősen képlékeny fogalom volt: gyakorlatilag minden
kire rásüthették, aki gyanús volt a hatóság számára. Különösen igaz volt ez a vagyonosabb 
emberekre, tekintet nélkül nemzetiségükre, valamint a nemzeti kisebbségek csekély lélek
számú értelmiségére -  tanítókra, tanárokra, orvosokra, papokra, szerzetesekre - , akiket 
kollaboránsoknak minősítettek.53 A nemzeti kisebbségekkel szembeni kollektív fellépés 
drasztikus módja volt internáló táborban való összegyűjtésük, illetve munkaszolgálatra 
mozgósításuk. Bácska és Baranya/ Drávaszög Katonai Körzet munkaszolgálatért és internáló 
táborokért felelős ügyosztálya 1944. november 17-én értesítette a Szabadkai Térparancsnok
ságot, hogy kezdjék meg a lakosság kijelölt csoportjainak internálását. Topolyán hoztak 
létre tábort, amelybe a németeket gyűjtötték össze 16-tól 60 éves korig. De ide kerültek azok 
a magyarok is, akik 1941-1944 között bármilyen magyar szervezet tagjai voltak, a háborús 
bűnökkel gyanúsított személyek, valamint a „csángónak” nevezett székelyek, akiket a magyar 
hatóságok telepítettek a Bácskába54 A topolyai tábor őrzéséhez a zentai laktanyában a 
honvédség által hátrahagyott, hasznavehetetlen harckocsikról leszerelt géppuskákat is 
igénybe vették.55

A táborokat a népőrség tagjai őrizték. Arra, hogy az őrség viszonyulása a topolyai tábor
ban nem az „érvényes előírások szellemében” történt, utal a szabadkai térparancsnokság 
1944. november 20-ai utasítása, amely hangsúlyozta „... hogy az ilyen viselkedés nem méltó 
a népfelszabadító hadsereg harcosaihoz.. ”, valamint, hogy az őrök,,... nem a nép gumiboto- 
zására vannak feljogosítva, hanem az a kötelességük, hogy óvják a nép érdekeit és a népfel
szabadító harc vívmányait.”56

A Szeghegyen létesített táborba szándékozták összegyűjteni az internált németek és 
székelyek hozzátartozóit, az időseket és a gyerekeket.57

Munkaszolgálatos alakulatokban mozgósították a 16-tól 50 éves korú magyar nemzeti
ségű férfiakat. Munkászászlóaljakba, -századokba szervezték őket, és előírták, hogy ideigle
nesen lakóhelyükön teljesítsenek szolgálatot. A munkaszolgálatos alakulatokban szigorú 
katonai fegyelem uralkodott, tilos volt minden érintkezés a polgári lakossággal.58

A zentai Városparancsnokság illetékességi területén, Zentán mozgósították a legtöbb 
munkaszolgálatost: a szovjetek több mint ezer főt dolgoztattak a Tiszán átívelő pontonhíd 
építésénél. Munkájukkal annyira meg voltak elégedve, hogy közülük 1944 decemberében 
800 főt -  a jugoszláv katonai hatóságok erélyes tiltakozása ellenére -  a bajai Duna-híd 
építéséhez is magukkal hurcoltak.59 A zentai pontonhíd építésénél a szovjetek -  a Tisza

53 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 171/1944., 225/1944. ikt. szám, 8. doboz: 
1632/1944. ikt. szám.

54 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 245/1944. ikt. szám.
55 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 253/1944., 254/1944. ikt. szám.
56 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 248/1944. ikt. szám.
57 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 240/1944. ikt. szám.
58 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 245/1944. ikt. szám, 240/1944. ikt. szám.
59 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 4. doboz: 324/1944. ikt. szám.



menti töltés átvágásával -  figyelmen kívül hagyták a legelemibb árvízvédelmi előírásokat, 
minek következtében a várost kitették a tavasszal menetrendszerűen bekövetkező magas 
vízállás kényének-kedvének.60 Bánát, Bácska és Baranya/Drávaszög Katonai Közigazgatásá
nak 69. számú, 1944. december 1-jei keltezésű utasításával módosult a magyarság helyzete, 
a hatalom hozzá való viszonyulása. Az iratot a katonai közigazgatás valamennyi szervéhez 
eljutatták, és a benne foglaltak végrehajtásának elmulasztását szigorú büntetéshez kötötték. 
Az irat egyértelműen fogalmaz:

„...A  magyarokkal és németekkel szembeni eljárás során számos településen és faluban 
történtek szabálytalan eljárások, amelyek szégyenfoltot vetnek katonai szerveinkre, és ártanak 
népünk és államunk érdekeinek ”

Rukavina tábornok utasításában kifejtette, hogy az AVNOJ döntéseinek értelmében a 
nemzeti kisebbségek Jugoszlávia egyenrangú polgárai. Ez alól csupán azok képeznek kivételt, 
akik háborús bűncselekményeket követtek el: őket katonai bíróság elé kell állítani. Ennek 
érdekében elrendelték azoknak a táboroknak a feloszlatását, amelyekbe magyarokat inter
náltak. A hatóságok lehetővé tették, hogy a magyarok belépjenek a Jugoszláv Népfelszabadító 
Hadseregbe. Azokat a 18-30 év közötti magyar férfiakat, akik nem léptek be a harcoló ala
kulatokba, munkaszolgálatos egységekbe sorozták -  ezek jogállását a harcoló alakulatokéval 
egyenlítették ki. Az intézkedés a táborokba zárt németek sanyarú helyzetén csak csekély 
mértékben enyhített.61 Voltak olyanok, akik nem nézték jó szemmel azt, hogy a hatalom 
„enyhébben” viszonyul a magyarokhoz, és igyekeztek továbbra is fenntartani a rájuk 
nehezedő nyomást. Példa erre, hogy 1944 decemberének végén Moholon -  ahol alig másfél 
hónappal korábban több mint száz ártatlan embert mészároltak le -  ismeretlen elkövetők 
horogkereszteket festettek a magyarok házaira. A zentai Városparancsnokság az ügyben 
azonnali vizsgálatot rendelt el.62 Az enyhítésnek tudható be a Szabadkai Térparancsnokság 
azon rendelkezése, amelynek értelmében lehetővé tették, hogy a táborba internált „fasiszta 
elemek” is orvosi ellátáshoz juthassanak.63

Az 1944. december 1-jei utasítás alapján a zentai Városparancsnokság már december 2- 
án engedélyezte, hogy az önként jelentkező magyar antifasiszták belépjenek a Jugoszláv 
Népfelszabadító Hadseregbe. A magyar önkéntesekről politikai jelentést állítottak ki, és 
semmi estre sem lehetett őket beosztani olyan katonai alakulatba, amely a Vajdaság területén 
állomásozott.64 A zentai önkéntesek első, feltételezhetően szerb nemzetiségűekből álló 
csoportja már 1944. október 18-án csatlakozott a partizánhadsereghez.65

A katonai közigazgatás legfelsőbb szervei rendeletben tiltották meg a vezetéknevek 
megváltoztatását. Tették ezt azzal a céllal, hogy az általuk háborús bűnökkel vádolt és nép
ellenségnek minősített személyek rejtőzködését, személyazonosság-cseréjét és esetleges
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elmenekülését megakadályozzák.66 A jugoszláv legfelsőbb vezetés határozatot hozott a né
metek, valamint a háborús bűnössé nyilvánított személyek ingó és ingatlan vagyonának 
elkobzásáról. Az elkobzott vagyon ideiglenesen az Állami Népi Vagyonkezelő igazgatása alá 
került. Az igazgatás alá vonás az elmenekült, elhurcolt személyek javaira is egyaránt vonat
kozott. Egyben rendelettel tiltották meg, hogy az ingatlanokat a hatóságok előzetes jóvá
hagyása nélkül eltulajdonítsák vagy megterheljék: ezt az intézkedést a megszálló hatóságok 
által foganatosított rendeletek és korlátozások miatt kialakult bizonytalan tulajdonvi
szonyokkal magyarázták.67 Ezek a lépések voltak hivatottak megteremteni a jövendőbeli 
szocialista állami vagyon alapjait.

A katonai közigazgatás szerveinek kezdettől gondot jelentett a területre szervezetlenül 
visszaáramló délszláv telepesekről, az ún.„dobrovoljacokról” való gondoskodás. A két világ
háború közötti időszakban a jugoszláv agrárreform során az állam a Bácskában összesen 
6175, más adatok szerint 6912 délszláv családot telepített le, és a telepeseket összesen 53 465 
kataszteri hold földterülethez juttatta.68 A Bácska magyar részről történő 1941-es katonai 
visszafoglalását és a katonai közigazgatás bevezetését követően sor került a telepesek 
kiutasítására, kitelepítésére. A hivatalos adatok szerint a Magyarországról kitelepítettek 
száma elérte a 24 921 főt.69

A kitelepítettek egy része már közvetlenül a hatalomváltást követően megkezdte a vissza
települést. Ez a spontán folyamat nemzetpolitikai szempontból a jugoszláv vezetés 
szándékainak is megfelelt, mert a vegyes lakosságú területeken növekedett a délszláv népes
ség létszáma. Másrészt kedvezett a katonai közigazgatás szerveinek is, hiszen a visszatérők
ből szervezték meg egyes falvakban -  a magyarok helyett -  a népőrségi alakulatokat. A zentai 
Városparancsnokság területén ennek ékes példája a Csantavér szomszédságban fekvő 
Zentaőrs (Dusanovo) esete. A zentai városparancsnok 1944 októberében a következő utasí
tást adta a tornyosi parancsnoknak:

„...Azért, hogy a helyzet Dusanovo településen mielőbb rendeződjön, az otthonaikba 
visszatérő telepesekből kell az őrséget megszervezni. Az eddigi magyar nemzetiségű milicis- 
táktól a fegyvert el kell venni, és azokat a telepeseknek kell adni, akik a milicista tisztséget 
fogják betölteni. A Dusanovo telepen lévő házakat vissza kell adni a hazatérő telepeseknek. 
A telepesek házaiba beköltözött magyar nemzetiségű családokat ideiglenes táborban kell 
elhelyezni, amely az iskola épületében kerül felállításra.”70

A katonai és polgári hatóságok mindenben igyekeztek a visszatérő telepesek rendelke
zésére állni: ahol lehetőség mutatkozott, visszajuttatták nekik eredeti házaikat, amelyekben 
a háború előtt laktak. Ha a házak nem voltak lakható állapotban, megjavítatták, bemeszelték 
őket. Amennyiben a ház megsemmisült, akkor ideiglenes jelleggel az üresen álló házak 
közül utaltak ki számukra. A telepeseket ellátták a legszükségesebb bútorokkal, háztartási
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eszközökkel és felszereléssel. Kaptak mezőgazdasági szerszámokat és eszközöket, valamint
-  a lehetőségek szerint -  igás- és tenyészállatokat is. A telepeseket élelmiszerhez jutatták, 
és jószágaik számára is biztosítottak takarmányt a begyűjtött készletekből, amelyek zömmel 
az elkobzott javakból származtak.71

A visszatért telepesek Zentán 1944. december 24-én nagygyűlést tartottak, ahol kifejezték
-  noha a két világháború között a királyi Jugoszlávia juttatta őket földhöz a Bácskában -  
ragaszkodásukat az új, kommunista rezsimhez, Titóhoz és a Jugoszláv Kommunista Párthoz. 
Egyben kifejezték óhajukat, hogy választott képviselőiken keresztül tevékenyen együttmű
ködjenek a regnáló hatalommal.72

A két világháború között betelepített, visszatérő telepesek mellett 1944 decemberében -  
Szerbia területéről, különösen a titeli parancsnokság területén -  megjelentek az önkényesen 
betelepülők is. A katonai közigazgatás szervei utasítást kaptak arra, hogy az efféle betelepü
lést akadályozzák meg, a betelepülő személyeket pedig irányítsák vissza származási helyük
re, mivel „... az önkényes és jogellenes beköltözés később nagyon zavarni fogja a szabályos, 
tervezett telepítést.”73 Az önkényesen betelepülők mellett az új hatalmi szervek szembesültek 
az 1944. október 8-án, vagy közvetlenül azelőtt elmenekültek visszatérésével is. Őket -  lévén, 
hogy zömmel magyarok voltak -  már nem látták olyan szívesen, mint a délszláv telepeseket. 
A zentai Városi Népfelszabadító Bizottság határozatban javasolta a városparancsnokságnak, 
hogy minden visszatérőt előbb zárjanak börtönbe, és vizsgálják ki menekülésük okát.74

Arra, hogy hányán menekültek el, csak következtetni lehet a városparancsnokság Nép
jóléti Ügyosztályának január elején kelt jelentése alapján. Az összeírás szerint Zentán 175, 
Magyarkanizsán 28, Adán 36, Moholon 196, Martonoson 7, Horgoson pedig 13 elhagyott 
házat vagy lakást vettek nyilvántartásba.75

Az elhurcolt, de a koncentrációs tábort túlélt zsidók vagyonának -  amit az új hatalom 
szintén ellenőrzés, igazgatás alá vont -  visszaszármaztatása külön eljárás alá esett. Ennek 
során megvizsgálták azt is, hogy a kérvényező milyen magatartást tanúsított a háború előtt 
és alatt, valamint hogy milyen módon tért vissza lakóhelyére.76

Az élet normalizálása szempontjából fontos volt, hogy az iskolákban mielőbb megkezdőd
jék az oktatás. A katonai közigazgatás keretében megszervezték a Közoktatásügyi Ügyosz
tályt, amelyhez az iskolák alosztálya, valamint a tanügyi személyzet és a tanügyi igazgatási 
ügyosztály tartozott.77 1944 novemberének közepén bocsátották ki azt az utasítást, amelyben 
tudatták, hogy milyen előkészületeket kell megtenni az iskolák megnyitásához. Szükséges 
volt összegyűjteni a tanügyi személyzet és a tanulók adatait, az iskolára és tanteremre vonat
kozó adatokat. A városparancsnokságoknak gondoskodniuk kellett az iskolaépületek
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rendbetételéről, további a fűtéshez szükséges tüzelő beszerzéséről. Elrendelték, hogy 
tisztességes szláv és zsidó nemzetiségű tanügyi személyzetet.. .’’kell alkalmazni. Az oktatást 
a nemzeti kisebbség nyelvén is meg kívánták szervezni, de ezt a megfelelő tanári gárda ki
állításához kötötték. A kisebbségekhez tartozó diákok számára előírták a szerb vagy a horvát 
nyelv oktatását. A hittan -  mint választott tantárgy -  a hatóságok felügyelete mellett továbbra 
is tanítható volt. A történelemtanítást a népfelszabadító harc oktatására korlátozták, az anya
nyelvét pedig a népfelszabadító háború irodalmára, valamint a népi irodalmárok műveire 
alapozták.78 A magyarokra vonatkozó enyhítést követően a szlávos vezetéknevű magyar 
diákoknak engedélyezték, hogy akaratuk szerint magyar tannyelvű osztályba iratkozzanak. 
Az utasítás értelmében,,.. .semmi esetre sem kell nyomást gyakorolni az említett tanulókra.”79

A tanítók, tanárok számára havi egy-két alkalommal gyűléseket szerveztek, amelyeken 
az aktuális politikai és oktatási-nevelési kérdésekről tanácskoztak. A gyakorlatban arról volt 
szólt, hogy a városparancsnok és a politikai biztos ideológiai-politikai eligazítást tartott a 
tanügyi személyzetnek, ami -  tanterv és programok hiányában -  útmutatásul szolgált mun
kájukhoz.80 A beérkezett részletes jelentések szerint 1945 januárjára, ha nehézségekkel is, 
de a járás valamennyi oktatási intézményében -  elemi és polgári iskolák, zentai gimnázium 
-  megkezdődött az oktatás.81 A katonai közigazgatás szerveire hárult a feladat, hogy a népfel
szabadító bizottságokkal együttműködve népszerűsítsék a népfelszabadító mozgalmat, és 
hogy -  a lehetőségekhez képest -  mind nagyobb tömegeket nyerjenek meg a délszlávok, 
de a nemzeti kisebbségek soraiból is az új rezsim támogatására.

A Jugoszláv Kommunista Párt és a Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség megerősö
dése mellett szükséges volt, hogy Bánát, Bácska és a Drávaszög területén is megalakuljanak 
azok a baloldali politikai tömegszervezetek, amelyek az ország más területein már léteztek. 
A legjelentősebb szervezet -  a Jugoszláv Egyesült Antifasiszta Ifjúsági Szövetség és az Antifa
siszta Nőfront mellett -  a Népfelszabadító Egységfront volt. Ennek a szervezetnek jutott a 
feladat, hogy tömörítse a hazafias, antifasiszta erőket.82

A politikai tömegszervezet zentai helyi bizottsága 1944. december 7-én nagygyűlés kere
tében alakult meg. A nagygyűlésen hozzávetőlegesen 700 ember -  szerbek, magyarok 
vegyesen -  vett részt. A pártmunkások és aktivisták beszédei után a városparancsnok javas
latára megválasztották a helyi bizottság tagjait. Az alakuló nagygyűlést a Tito marsallnak 
küldött távirat felolvasásával zárták.83 A baloldali tömegszervezetek 1944. december 10-e 
és 1945. január 1-je között Űjvidéken megtartották tartományi értekezletüket.

A nagygyűlések a nyilvánosság, valamint az új hatalom demokratikus látszatát voltak 
hivatottak biztosítani. Ezekkel azt kívánták éreztetni, hogy a nép tevékenyen részt vesz a
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döntéshozatalban. 1944 decemberének közepén ilyen módon szervezték újjá a horgosi Nép
felszabadító Bizottságot is: ekkor már az ideológiailag megfelelő magyarok és nők is bekerül
hettek a helyi néphatalmi szervekbe.84 A hatalmi szervek által szervezett hivatalos nagygyű
lések mellett Adán illegális gyűlésre is sor került 1944 decemberének elején. Az adai híd 
építésén, valamint az erdőirtáson dolgozó magyar nemzetiségű munkások gyűltek össze 
néhány szerb munkás társaságában. Az adai Népfelszabadító Bizottságnak a városparancs
noksághoz intézett jelentése nem tér ki arra, hogy miről volt szó a gyűlésen. A jelentés 
csupán azt közli, hogy a történtek „... elkeseredést és felháborodást váltottak ki . . a szerb 
lakosság körében. Egyben sürgették az Egységfront nagygyűlésének megismétlését, valamint 
az illegális gyűlés határozatainak hatályon kívül helyezését.85

A városparancsnokság Népjóléti Ügyosztálya 1945 januárjának végén jelenést állított 
össze a Zentai Járás lakosságának szociális helyzetéről. Megállapították, hogy a hadseregben 
izolgálék hozzátartozóit sürgős anyagi támogatásban kell részesíteni, valamint hogy a 
lakosság legszegényebb rétegei ruhaneműben és lábbeliben is szűkölködnek. A jelentés 
rámutatott, hogy az áruhiány miatt virágzik a feketekereskedelem. Különösen a só és gyufa 
beszerzése okozott gondot. Ezeket az árucikkeket korábban Szegeden szerezték be, de mivel 
a szovjetek nem voltak hajlandók együttműködni, ez a lehetőség megszűnt. A jelentés végén 
hangsúlyozták,,... hogy az említett segélyek folyósításához azonnal és haladéktalanul hozzá 
kell látni, mert különben ennek végzetes következményei lehetnek politikai, de katonai és 
gazdasági szempontból is.”86

84 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 6. doboz: 838/1944. ikt. szám.
85 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 5. doboz: 597/1944. ikt. szám.
86 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 11. doboz: 1425/1945. ikt. szám.
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Városparancsnokság Zenta 
Szám: 2247/1945 
1945.11.11.

Tárgy: a katonai közigazgatás megszüntetése a Bánát, a Bácska és Baranya [területén]

Minden katonai állomásnak 1-5

A NFH és a PE főparancsnoka, Tito marsall által kiadott parancs értelmében, amivel megszűnteti a katonai 
közigazgatást a Bánát, a Bácska és Baranya [területén], amely parancsot valamennyi katonai állomás 1945. 
II. 5-ei keltezéssel I. 1132/1945 szám alatt megkapta, a katonai állomások előadói, hivatalnokai és 
segédszemélyzete is rendelkezésre kerül azzal, hogy tisztségüket 1945. II. 15-ig ellátják.
Halál a fasizmusra -  szabadság a népnek!

közigazgatási előadó városparancsnok: olvashatatlan aláírás

Jelzet: TLZ, F. 109.11. ikt. szám: 2247/1945
Megjegyzés: fél oldalnyi géppel írott -  latin betűs -  szerb nyelvű szöveg, a zentai Városparancsnokság 
pecsétjével hitelesítve.

A katonai közigazgatás megszüntetésére vonatkozó, 1945. február 11-ei keltezésű utasítás 
(TLZ. F. 109.11., ikt. szám: 2247/1945)



¿Comandanta Tojna üprave 2a Banat, acku i  Baranju na dan 23. oktobra
1944.

ORGAlímCIJÁ VQJNK U?3 -VB.
Po naredjenju Vrhovnog stabs NOY 1 POJ f  ormira se  na podrucju Banata, Backe i  
Baranje Tojna Uprava za  Iksnat, Backu i  ia m ju  u o ije  ruke p relazi sva isvrsna í  
sudska v la s t  na oomenutoj ta r i to r i j i„Vo j na Uprava ¡H|3S je  organlzovana po prilc  
zenom obrezcu Br. I .

ORGANIZA -ÍJA VOJir 03B'321.
Na, t é r i  to r i ¿i Vojne uprave 2a Uanat, ia ik a  1 Batanju organizuje Tojna Oblaat 20 
Banat i  Tojna otolnst sa Backu i  Ba* anju. 

t&bovi vojn ih^cblasti f oralrace se po prilozenom obrasou Br. 2.
OKG/BIZACIJA KOICAIQX BOCHUOJA,

Tojne oblas t i  ce na svome té r i  to r i  ju organisovati ¿Comande podrucja,ukl jucujuci 
u n jih  2-3 a reza, k o ji pretatavl j?4u ekonomsku i  geografsku ce lin u .
¡Comande podrucja b ice organiso^ane po priloaenom obrasou br.3*

OHffANlwACIJA KCllulDX AUOXA.
Svak a komanda podrucja u ered istu  srezz  kno 1 u ve cin  ne atina orgenizov&ce /Lo
mmá e ne ata od 1-3 u svakon sresu , rasp od elivsi isméd ju n jih  oitavu to r i to r i ju a 
sreza.
Kománde meata organiaovace se po prilozenon obrasou br. 4.

•OBG/iqSACIJA V0JN1H 5?ABIC- GÚLA.
Kom ande meata ce u se l in a  kaja lu  pripadaju organisovati Tojne sta n íc s  sa la , Uv© 
s tani ce ce u se lin a  sa slovenskin stanovni stvom usko saradéivá t i  sa Ilarodno oslo  
bosilackim  odborína i  ua njihovu pornoc provoditi d irek tive v is ih  v ¿jnih v la s t i .
U se lin a  sa nőm? ckin, aadjerakim i  rusunakin stanovnistvom ce vojne stan ice  
p r e ts ta v lja t i ísk lju c iv u  v lst*  & Naroáno oalobod tlsck i odbor se nece forrni r a t i .

cagaíiibaoija un\OBir. suk 'zu.
ive seoske airara, p. rtisan sk e straze , m iliő ija  i  jcd in ice  kője se n : la 2e pod 
kommáom V oja^ dbínsti I l i  komandi podrucja i±± menta dolase pod koaandui do- 
bivt ju naelv:'"NAitOJSHA drkAZA.U slavensk ia  se  lina  ce brcj atrasara b i t i  u ja c ia i  
jedne d esa tin e ,dók ce njihova snaga u o s ta lia  eelixaa b i t i  po p o ireb i, u jac in i 
jedne ce te , Ove atrase au pod komaridoa Komandira vojne stan ice se la*?r i Koaaa- 
dama mosta fo rö irn ti «utaljon  narodne s trame potrebne jacln e . Ovi b ata ljon i ce 
ima t i  iRObilnu cetu me in terv en c ijs  na t e r i t o r i j i  Karnisaié aesta . ¿Comande mesta 
vrse komtrolu nad svim narodnin stnrsarima u mes tima i  sleirna na svome té r i to r i  
ju . ¡Comande podrucja k on tro lisace Karodnu strazu na svome podrucju a u svoiao se; 
d is tu  ce organisovati o b iln i Bataljón Harodne 0 trase pripravan na in tervenei je 
na svome podrucju. Yosjne o b la s ti vrse koptroiu i  upravljaju svim Narodnim tra- 
zsma u svojoj O blasti. Vojne o b la s ti ce form irati svoj mohilni bata ljón  jacine d 
do 300 lju d i za isvrsen je  sp éc ija la lh  sadataka Tojne O blasti*Jedineice Ncrodne 
straze cuvaju red í  mír, vrse hapsenja, cuvaju vojao- drzavnu ímovinu i  vazne 
objekte, kontrolisu  saobracaj, cuvaju logore 1 z irou ljen ik e i  osiguravaju spro- 
vodjenje zadataka vojnih v la s t i .  Uedinice Narudno atrase se fonalraju  kao regula  
lerne vojne jed in ice sa odgov .rajucim komendnim sa s t «vöm,
Hesporec jed in ica  Harodne atrase v r s i t i  tako, da lju dstvo  ne e lű z i po se lla n  i s  
kojih  je  mobilisano. Ovaj r asmestá j v r s i t i  sto  pre.
Ncorus? v r s i t i  postojecim  orusjcm, s a t ia  sakuplj.anjoa skrivenog oruzja po
selim a.

OKCAfflÜ *CIJ , -?OGjt.fcNI GNIH UIBA2A.
Vojne O blasti ce na drzavnlm graxiic«as d rza ti potrebíin broj pogranicnih atrasa  
organízovanih po cetama i  batal jonlma sa zadatkom cuv -nja granice.
Cve se jed in ice  nal?ize pod direktnom kosandom Vojne O blasti.

KZMxm^m a m s iv *  bajor 
Ivó Bukavina s .r .

Bánát, Bácska és Baranya Katonai Közigazgatás parancsnokának 1944. október 25-ei keltezésű, 1. számú napiparancsa
(TLZ. F. 109.2., ikt. szám nélkül)



Bánát, Bácska és Baranya Katonai Közigazgatás parancsnokának 1944. október 25-ei
l.sz . [napi]parancsa

A katonai közigazgatás megszervezése.
A NFH és PE Főparancsnokságának parancsa értelmében a Bánát, a Bácska és Baranya területén megalakul 
a Bánátra, a Bácskára és Baranyára illetékes katonai közigazgatás, melynek az említett területen hatáskörébe 
kerül minden végrehajtói, és bírói hatalom. A katonai közigazgatás a mellékelt 1. sz.[ámú] nyomtatványlap 
alapján szerveződik.

A katonai körzetek megszervezése.
A Bánát, a Bácska és Baranya Katonai Közigazgatásának területén megszervezik a Bánáti Katonai Körzetet, 
valamint a Bácskai és Baranyai Katonai Körzetet.
A katonai közigazgatási körzetek vezérkarai a csatolt 2. sz. nyomtatványlap szerint szerveződnek.

A katonai térségparancsnokságok megszervezése.
A katonai körzetek, saját területükön, 2-3 [olyan] járását egybekapcsolva, amelyek földrajzi-gazdasági egysé
get alkotnak, térségparancsnokságokat szerveznek.
A körzetparancsnokságok a csatolt 3. sz. nyomtatványlap szerint szerveződnek.

Városparancsnokságok megszervezése.
Valamennyi térségparancsnokság a járás székhelyén, valamint a nagyobb településeken városparancsnok
ságot szervez -  1-3-at járásonként, -  felosztva köztük a járás egész területét.
A városparancsnokságok a csatolt 4. sz. nyomtatványlap alapján szerveződnek.

Falusi katonai állomások szervezése.
A városparancsnokságok a hozzájuk tartozó falvakban falusi katonai állomásokat szerveznek. Ezek az állomá
sok, a szlávok lakta falvakban szorosan együtt fognak működni a népfelszabadító bizottságokkal, és segítsé
gükkel hajtják végre a felsőbb katonai hatóságok utasításait. A német, magyar és román lakosságú falvakban a 
katonai állomások képviselik az egyedüli hatalmat, ezekben nem alakulnak népfelszabadító bizottságok.

Népőrség szervezése.
Minden falusi őrség, partizánőrség, milícia és azok az alakulatok, amelyek a katonai közigazgatás, vagy a 
térségparancsnokságok és a városparancsnokságok irányítása alá kerülnek, a NÉPŐRSÉG nevet kapják. 
A szláv [lakosságú] falvakban a [nép]őrök [lét]száma tized erősségű lesz, még [állományuk] ereje az egyéb 
[lakosságú] falvakban, a szükségtől függően, század erősségű. Ezek az őrségek a katonai állomás parancs
nokának irányítása alatt állnak. A városparancsnokságok mellett szükséges erejű népőrségi zászlóaljat szer
veznek. Ezeknek a zászlóaljaknak készenléti százada lesz, a városparancsnokság területén [szükséges] 
beavatkozások [végrehajtására]. A városparancsnokság ellenőrzést gyakorol a területén lévő településeken 
[állomásozó] népőrség felett. A térségparancsnokságok saját területükön ellenőrzést gyakorolnak valamennyi 
népőrsége felett, székhelyükön pedig megszervezik a Népőrség készenléti zászlóalját a területükön [szük
séges] beavatkozások [végrehajtására]. A katonai körzetek felügyelik, és irányítják a területük összes Nép
őrségét. A katonai körzetek, különleges feladatokra végrehajtására, megalakítják saját, 500 fős készenléti 
zászlóaljukat. A Népőrség alakulatai őrzik a rendet és a békét, letartóztatásokat foganatosítanak, őrzik a ka
tonai-állami vagyont és a fontos létesítményeket, ellenőrzik a közlekedést, őrzik a táborokat és a foglyokat, 
[valamint] biztosítják a katonai hatóságok feladatainak végrehajtását. A Népőrség alakulatai reguláris katonai 
egységeként alakulnak [meg], megfelelő parancsnoki karral.
A Népőrség alakulatainak elhelyezését úgy kell elvégezni, hogy az állomány ne azokban a falvakban szol
gáljon, amelyekből mozgósították. Ezt az átcsoportosítást mielőbb végrehajtani.
A [népőrség] felfegyverzést a rendelkezésre álló fegyverekkel, valamint a falvakban összegyűjtött fegyverek
kel megoldani.

Határőrizeti őrségek megszervezése.
A katonai közigazgatási területek az államhatárokon szükséges számú határőrséget fognak állomásoztatni 
század és zászlóalj [erősségben], melyek feladata a [állam]határ őrzése.
Ezek az alakulatok a katonai közigazgatási terület közvetlen parancsnoksága alatt állnak.

parancsnok -  vezérőrnagy 
Ivó Rukavina s. k.

Jelzet: TLZ, F. 109.2., ikt. szám nélkül
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(TLZ. F. 109.3., ikt. szám: 267/1944)
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1 .Lakatoö Teres
2 .Deák ArSebet
3 .  -*>>d*v Ilo n a

4 . Bős a Magda 
S.íeveÖori Ju stin a
o .Hesaroő píroöka 
T.llorvat K arija 
Ö.Horvat Dani 
S.Tukac Pál

l o . Mártinké Djerdj
11.Odri János
1 2 .V ilágos D jerdj
1 3 .E u sla i Ferenc 
1 4 .Odri Dávid 
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Moholi Népfelszabadító Bizottság 
[Ikt.] biz. szám: 1/944

A V Á R O S P A R A N C S N O K N A K  
-  személyesen -

Zenta
Csatolva küldjük a likvidált háborús bűnösök névsorát. Időben nem tudtuk megküldeni, mert a 

háborús bűnöket kivizsgáló bizottság nem jutatta el hozzánk a névsort, hogy eleget tegyünk az önök 
parancsának.

Halál a fasizmusra -  szabadság a népnek!
1 melléklet Mohol, 1944. november 16.

Titkár Elnök
D. Udovicki Andrija Vuletic

Átirat
I.

1. Pető Mihály, 2. Tamaskó Géza, 3. Komjáti Ferenc, 4. Adankó Urbán, 5. Magó Antal, 6. Varga István, 7. Torma 
András, 8. Szécsényi György, 9. Horák György, 10. Hegedűs Illés, 11. Varga Lajos plébános, 12. Mák István,
13. Vikor József, 14. id. Öreg András, 15. Kodé Pál, 16. Lakatos József, 17. Erdélyi Lajos, 18. Holik Imre, 19. 
Berta József, 20. Dömötör Mátyás, 21. Berec Mihály, 22. Tóth József, 23. Hunyicska József, 24. Zsomolya István, 
25. Csúz György, 26. Tóth Nándor, 27. Pénzes István, 28. Miklós Pál, 29. Torma Mátyás, 30. Cirok György, 31. 
Petrik Pál, 32. Sábli Márton, 33. Capár Lajos, 34. Capár Zoltán, 35. Világos György, 36. Pál Mátyás, 37. Keceli 
Mészáros Fábián, 38. Gajdos Kálmán, 39. vitéz Könyves Péter, 40. Raffai György, 41. Vince Albert, 42. Muzslai 
Ferenc, 43. Banyári Ferenc, 44. Tóth József, 45. Mester János, 46. Csábi János, 47. Sánta István, 48. Lincmajer 
Péter, 49. Busa József, 50. Lázár József, 51. Beretka Ágoston, 52. Fülöp András, 53. Ring Sándor, 54. Hermec 
József, 55. Poborai János, 56. Bálint Dávid, 57. Kis István, 58. Sinkó Mátyás, 59. Bogáromi György, 60. Korin 
Hasziló István, 61. Apró Mihály, 62. Szécsényi István.
Nyilasok: 1. Lakatos Teréz, 2. Deák Erzsébet, 3. Ispán Ilona, 4. Bózsó Magda, 5. Devecseri Jusztina, 6. Mészáros 
Piroska, 7. Horváth Mária, 8. Horváth Dani, 9. Takács Pál, 10. Martinkó György, 11. Odri János, 12. Világos 
György, 13. Muzslai Ferenc, 14. Odri Dávid, 15. Hambalkó Terézia, 16. Zsomolya Piroska, 17. Bakos Ferenc,
18. Urbán István, 19. Takács István, 20. Tarkai Mátyás, 21. Sega Antal, 22. Sipos Mihály, 23. Sipos Albert, 24. 
Kis Mátyás, 25. Odri István, 26. Vikor Antal, 27. Gődér István, 28. Szabadi István, 29. Petrik János, 30. Vojnák 
János, 31. Torma Mátyás, 32. Zsomolya János, 33. László Mihály, 34. Paska József, 35. Kálmán Péter, 36. Vikor 
György, 37. László György, 38. László Mihály, 39. Csúz Ferenc, 40. Pesti András, 41. István János, 42. Lakatos 
Mihály, 43. Kovács András, 44. Tóth István, 45. id. Tóth István, 46. Mészáros István, 47. Mészáros András, 48. 
Berec József, 49. Kuti József, 50. Szabadi István, 51. Vojnik József, 52. Szabadi István, 53. Cocek Mihály, 54. 
Lengyel Ferenc, 55. Fazekas Lajos, 56. Kalmár Vilmos.

Zentai Járás
Városparancsnoksága -  Zenta 
[Ikt.] szám: 267/1944 
1944. XI. 22.

A jelentés tudomásul véve, és irattárba helyezve.
Zenta, 1944. november 23.

Halál a fasizmusra -  szabadság a népnek! 
a/a városparancsnok

Stanko Radulovic

Jelzet: TLZ, F. 109.3., ikt. szám: 267/1944
Megjegyzés: fél oldalnyi, írógéppel, -  latin betűkkel -  írt szerb nyelvű szöveg, hitelesítve a moholi Népfelszabadító 
Bizottság pecsétjével, az elnök és titkár cirill betűs aláírása. A második oldalon a zentai Városparancsnokság 
iktatópecsétje az átvételt igazoló szöveggel, hitelesítve a zentai Városparancsnokság pecsétjével -  a város- 
parancsnok cirill betűs aláírása. A csatolmány-névsor két oldalas, írógéppel írt, a nevek szerbül.



• • • • A katonai közigazgatás megszüntetése

1944 decemberének elejére a szovjet Vörös Hadsereg alakulatainak zöme -  a Moszkvában 
megkötött Tito-Sztálin-egyezmény értelmében -  elhagyta a jugoszláv területet. A frontvo
nal, ha nem is jelentősen, de eltávolodott a jugoszláv katonai közigazgatás hatáskörébe 
tartozó területektől. A jugoszláv katonai vezetés még mindig tartott egy lehetséges német 
ellentámadástól, valamint ejtőernyős szabotőrök/diverzánsok bevetésétől a Nyugat- 
Bácskában. Emiatt a Szabadkai Térparancsnokság elrendelte német férfiak internálásának 
felgyorsítását, valamint a legszigorúbb felügyelet gyakorlását a szabadlábon maradt német 
lakosság felett.87 A szovjeteknek Magyarország területén folytatott sikeres hadműveleteinek 
következtében a német ellentámadás lehetősége meghiúsult, a magyar Ideiglenes Nemzeti 
Kormány pedig 1945. január 20-án Moszkvában fegyverszüneti egyezményt írt alá az antifa
siszta nagyhatalmakkal.

1945 januárjára a Bánátban és a Bácskában megszilárdult a közrend és a közbiztonság. 
Megerősödött a népfelszabadító bizottságok pozíciója, tevékenységük a rezsim számára 
megbízható ideológiai-politikai alapokra került. A néphatalmi szervek támogatására kiépült 
a baloldali politikai tömegszervezetek rendszere, valamint a proletariátus élcsapatának 
minősített kommunista pártszervezetek is megerősödtek. A katonai közigazgatás alatt álló 
területre tömegesen visszatérő telepeseknek, továbbá az elmenekült németeknek és magya
roknak köszönhetően a nemzetiségi arányok is kedveztek a jugoszláv kommunista rezsim 
elképzeléseinek.

Az ÓZNA-alakulatok -  együttműködve a helyi erőkkel -  számos háborús bűnösnek mi
nősített személyt likvidáltak. Internáló táborokba zárták a veszélyesnek vagy megbízhatat
lannak minősített személyeket.

A likvidált, a népellenségnek minősített, az elmenekült és elhurcolt személyek, valamint 
a vállalatok, bankok vagyonát állami igazgatás alá vonták. Ezzel megtették az első lépést a 
későbbi államosítás irányába. Az állami felügyeleteknek köszönhetően, ha nehézkesen is, 
de beindult az ipari és a mezőgazdasági termelés is. Ez elsősorban a hadsereg szükségle
teinek kielégítésére irányult, de a rezsim igyekezett megszervezni a lakosság alapvető 
ellátását is. Mindennek köszönhetően szükségtelenné vált a katonai közigazgatás további 
fenntartása a Bácska és Bánát területén. Tito 1945. január 27-ei parancsa értelmében a 
Bánát, Bácska és Baranya/Drávaszög katonai közigazgatását 1945. február 15-ei határidővel 
hatályon kívül helyezte és megszüntette.88

87 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 5. doboz: 632/1944. ikt. szám.
88 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 11. doboz: 2247/1945. ikt. szám.



• • • • A Délvidék és vele együtt Mohol visszacsatolása 
(1941)

1941 tavaszára teljesen átalakult Európa geopolitikai térképe. A német Wermacht legyőzte 
Lengyelországot, és Nyugat-Európa -  beleértve Franciaországot is -  térdre kényszerült. A 
kontinensen egyedül csupán az Egyesült Királyság csapatai harcoltak -  visszahúzódva saját 
területekre -  a németek ellen. A Földközi-tenger medencéjében az olasz-görög háború dúlt. 
Csehszlovákia széthullásával és Románia pálfordulásával a kisantant megszűnt, hiszen 
egyedül a Jugoszláv Királyság maradt talpon. 1940. december 12-én Magyarország és 
Jugoszlávia 10 évre szóló barátsági szerződést írt alá. A délszláv állam jó kapcsolatokat ápolt 
a britekkel, de vezetői egyre bizonytalanabbá váltak a háború végső kimenetelével 
kapcsolatosan, ezért Németországhoz is közeledtek. Ennek eredményeként 1941. március 
25-én Bécsben a jugoszláv kormány képviselői aláírták a háromhatalmi egyezményhez89 
való csatlakozást. Jugoszláv katonatisztek egy csoportja azonban -  Dusán Simovic tábornok 
vezetésével -  március 27-én puccsot hajtott végre. Megdöntötték a kormányt, és magukhoz 
ragadták a hatalmat, első lépésként pedig felmondták a két nappal korábban aláírt 
egyezményt. Az új jugoszláv kormány 1941 áprilisának elején barátsági egyezmény írt alá 
a Szovjetunióval.

A jugoszláviai eseményekre reagálva Hitler -  aki már a Szovjetunió elleni támadásra 
készült -  elrendelte Jugoszlávia lerohanását. A németek azonnal elismerték Magyarország 
Jugoszláviával szemben támasztott igényeit, és kérték csapataik szabad átvonulásának en
gedélyezését, valamint a m. kir. Honvédség csatlakozását a Jugoszlávia ellen induló táma
dáshoz. Az 1941. március 28-30-a között Budapesten folytatott német-magyar tárgyalások 
után a Legfelsőbb Honvéd Tanács90 határozatot hozott arról, hogy Magyarország mikor 
kapcsolódhat be a Jugoszlávia elleni támadásba. Ezek pedig: ha a délszláv állam felbomlik, 
ha a magyar kisebbséget atrocitások érik, vagy ha a német támadást követően a magyarlakta 
területeken -  elsősorban a Bácskában -  hatalmi vákuum alakul ki. A kormány engedélyével 
a német csapatok magyar területre léptek. Gróf Teleki Pál91 magyar miniszterelnök 1941. 
április 3-án öngyilkosságot követett el azzal az indokkal, hogy nem akar szószegő lenni. 
A kormány élére Bárdossy László92 addigi külügyminiszter került.

Németország 1941. április 6-án, olasz és bolgár segítséggel, hadüzenet nélkül megtámadta 
Jugoszláviát. A légierő bombázta Belgrádot, a Bulgáriából betörő páncélos csapatok pedig

89 Németország, Olaszország és Japán által 1940. szeptember 27-én Berlinben aláírt egyezmény. Az egyezmény 
értelmében Japán elfogadta Németország és Olaszország vezető szerepét Európában, azok pedig Japánét Ázsiá
ban. Az egyezményhez 1940. november 20-án csatlakozott Magyarország, november 23-án Románia, november 
24-én Szlovákia, 1941. március 1-jén Bulgária, március 25-én Jugoszlávia, majd annak széthullását követően 
június 27-én Horvátország is.

90 Magyarország legmagasabb szintű honvédelmi és országmozgósítási polgári döntéshozó testületé volt, amely
ben a miniszterelnök elnökölt, tagjai pedig a külügyminiszter, a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, a 
hadügyminiszter, a tárgyalás anyagában érdekelt miniszter, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke voltak.

91 Gróf Teleki Pál (1879-1941) földrajztudós, egyetemi tanár, politikus, miniszterelnök.
92 Bárdossy László (1890-1946) politikus, miniszterelnök.



elvágták a jugoszláv hadsereg visszavonulási útvonalát, illetve meghiúsították a lehetőséget, 
hogy Görögország irányából segítséget kapjon. A jugoszláv légierő gépei 1941. április 7-én 
támadásokat intéztek Pécs és Szeged ellen, a haderő és a karhatalmi alakulatok pedig meg
kezdték a Duna-Tisza-közének katonai kiürítését. 1941. április 10-én Zágrábban kikiáltották 
a Független Horvát Állam megalakulását -  amit Németország és Olaszország azonnal elis
mert -  és ez Jugoszlávia felbomlását jelentette. Magyarország is elismerte a független Hor
vátországot. A német csapatok 1941. április 12-én elfoglalták Belgrádot, II. Péter93 jugoszláv 
király és kormánya emigrált. A m. kir. Honvédség a jugoszláv konfliktusba 1941. április 11 -én 
kapcsolódott be, és április 14-ig be is fejeződött a Délvidék -  a Bánát kivételével -  katonai 
visszafoglalása, aminek során a Honvédség kötelékéből 5 tiszt és 60 fő legénység vesztette 
életét. A Délvidéken 1941. április 17-e és szeptember 15-e között katonai közigazgatás mű
ködött, ezután bevezették a polgári közigazgatást. A Délvidék visszacsatolása jogilag 1941. 
december 16-án történt meg, amikor elfogadták a visszafoglalt délvidéki területeknek a 
Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az ország egyesítéséről szóló 1941. évi XX. 
törvénycikket. Magyarország területgyarapodása 11417 km2 volt, 1 025 508 lakossal, amely
nek 36,6%-a volt magyar nemzetiségű.

93 II. Petar Karadordevic (1923-1970), Jugoszlávia utolsó királya.



. . . .  Mohol 1941-1944

A honvédcsapatok Moholra 1941. április 13-án vonultak be. A moholi polgári közigazgatás 
tagjai Raffai Mátyás községi jegyző, Vida Péter számadó, Dorde Udovicki adójegyző, Kolo- 
nics Jenő anyakönyvvezető, mint írnokok Mlinkó Sándor, Halász Ferenc, Czapár Zoltán, 
Gonczlik Mihály és Lakatos József, Pénzes Jolán, Szatmári Mária és Bizinger József adóhi
vatali dolgozók, dr. Kiss Sándor és dr. Sztrilicz Lajos községi orvosok, Miklós Rezső községi 
állatorvos. A községi rendőrség tagjai: Berecz Péter parancsnok, Adankó Orbán, Bóka Ferenc, 
Poborai Sándor, Torma Mátyás, Csicsman András és Molnár Ferenc, Budai József, Szabó 
Antal, Odri Pál és Bogáromi György. A magyar hatóságok internálták a Bácskába 1920 után 
betelepített szerb telepeseket. Helyükre 1941 júniusában bukovinai székely családokat vittek, 
összesen 13 200 fő érkezett. Mohol külterületén a székelyek két telepen -  Istenáldás94 és 
Istenföldje95 -  éltek 1944-ig, amikor is menekülniük kellett a szovjet csapatok és a partizánok 
elől. 1941 őszén népszámlálás keretében összeírták a Bácska lakosságát. Moholon 13 245 sze
mélyt írtak össze, ami 1530 fővel volt több, mint 1931-ben:96

magyar szerb/délszláv német egyéb összesen
(fő) (fő) (fő) (fő) (fő)

1931. 7111 4474 48 82 11715
1941. 9861 3235 58 91 13245

1941-ben a lakosság felekezeti összetétele: 9744 fő római katolikus, 25 fő görög katolikus, 
3261 fő görögkeleti, 54 fő evangélikus, 57 fő protestáns, valamint 103 fő izraelita.97

Az 1942-es januári razzia -  amit a magyar karhatalmi alakulatok a partizántevékeny
ségek felszámolására indítottak, és amely során atroticásokra került sor a szerbság és a 
zsidóság ellen -  elkerülte Moholt. 1941-1944 között, a magyarok elleni 1944 novemberében 
elkövetett atrocitásokat megelőzően, a háborúval kapcsolatosan 175 moholi vesztette életét: 
98 zsidó, 57 szerb, valamint 21 magyar nemzetiségű személy.98

A zsidók legnagyobb hányada -  80 személy -  1944-ben a deportálás során, illetve az 
auschwitzi haláltáborban halt meg. A többiek -  18 fő -  zömmel a keleti fronton munka
szolgálatosként vesztették életüket. 1941 áprilisában a magyar katonai hatóságok 20 moholi 
szerbet végeztettek ki azzal a váddal, hogy a csetnik szervezet tagjaként fegyveres ellenállást 
tanúsítottak a bevonuló honvédcsapatokkal szemben. A többi szerb áldozat zöme kényszer- 
munkán, munkaszolgálatosként vagy partizánként vesztette életét. A fasizmus áldozataiként 
nyilvántartott 21 magyar a Jugoszláv Hadsereg katonáiként, a Jugoszlávia felszabadításának

94 Ma Njegosevo, Szerbia.
95 Ma Milesevo, Szerbia.
96 Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH): A Délvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) 

adatai. Budapest, 1998.91.
97 KSH: A Délvidék településeinek vallási adatai. Budapest, 1999.156-157.
98 Vukov G. Nestor: Adanske i molske zrtve fasizma 1941-1945. Ada, 1975. (kézirat a zentai Történelmi 

Levéltárban)



1945-ös záró szakaszában vívott harcokban vesztették életüket. A II. világháború során 
honvédként életüket vesztett moholiak létszáma 40-50 főre tehető. A zentai Városparancs
nokság 1944 novemberében statisztikai jelentést állított össze a Zentai Járás népességi 
adatairól. A jelentés szerint Mohóinak 10 415 lakosa volt: 5390 szerb/délszláv, 4973 magyar 
és 6 német nemzetiségű."

A moholi "Háromas-iskola" épülete

99 TLZ. F. 109 Helyőrség-parancsnokság, Zenta (1944-1945). 3. doboz: 244/1944. ikt. szám.
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• • • • A szovjet csapatok bevonulása 
Adára és Moholra

Adánál és Mohóinál 1944. október 8-án mintegy 8000 szovjet katona és a hozzájuk csapódó, 
csekély létszámú jugoszláv partizán kelt át a Tiszán. Szombaton, október 7-én, kezdték 
ágyúzni a két települést. A Tisza túloldaláról, Pádéról lőttek, amit már október 6-án elfog
laltak. Az adai Szőlősoron felállított hat magyar ágyúból a honvédek rövid ideig viszonozták 
a tüzet. A parancsnok azonban belátta, hogy a tüzérségi párbajnak nincs értelme, mert az 
oroszok szét fogják lőni a várost, ezért az ágyúkkal hamarosan Zenta irányába elvonultak.

A szovjet tüzérség tevékenysége a moholi pravoszláv templomot is veszélyeztette, több 
lövedék is becsapódott a környékén. Ezt később a moholi szerbek szóvá is tették a bevonuló 
szovjet alakulat parancsnokának, bizonyos Orlov őrnagynak. A szovjet tiszt azzal védekezett, 
hogy a bánáti oldalon fogságba ejtett magyar favágótól kapták azt az információt, hogy a 
magyar tüzérség a moholi pravoszláv templom -  amelynek tornya Bánátból is jól látszott 
-  környékére települt. Elmondása szerint valóban kaptak tüzet ebből az irányból, ezért 
összpontosították ide a tüzelést. A moholi magyarok azzal, hogy a szovjet katonák saját fele
lőségüket rájuk hárították, újabb „fekete pontot” szereztek, ami a későbbiekben hozzájárult 
számos moholi magyar tragikus sorsához.

A honvéd-tüzérség elvonulását követően a Tisza bácskai partján már csak magyar 
határvadászok állomásoztak. Őket a várható támadás/átkelés idejére Adánál az ún. lóstrand
tól a strandig 18-19 éves leventék, a strandtól Moholig az idősebbek -  zömmel az I. világhá
ború harctereit megjárt -  tűzharcosok, Mohóinál pedig a fiatal mezőgazdasági szakiskolások 
egészítették ki. A „nemzetőrség” tagjai puskákkal voltak felszerelve, a határvadászoknak 
gépfegyvereik is voltak. A határvadászok főhadiszállása Adán, Szabó Szabados Sándor 
házában volt felállítva: az adai kompjárásnál harminc valahány magyar katona foglalt el 
védőállást. Adánál a komp már nem üzemelt. Az előző napokban Hallai bácsi kompja meg
állás nélkül szállította Bánátból a menekülő lovas kocsis, felpakolt civil német lakosságot 
és katonákat. A kompos a német parancsnokságtól őröket is kapott, akik féken tartották a 
menekülőket, nehogy sietségükben túlterheljék a vízi alkalmatosságot. Amikor a komptulaj
donos intett, hogy megtelt, az őr felemelt kézzel és „Halt!” kiáltással megálljt parancsolt, és 
a komp így viszonylag biztonságosan közlekedhetett a két part között. Tette ezt napokon 
keresztül, megállás nélkül. Amikor az utolsó menekülők is átkeltek az adai oldalra, a német 
parancsnok megkérdezte a gazdát: mennyit ér a kompja? Megkapva a választ magyar pénz
ben, pengőben kifizette az árát, majd kiadta a parancsot a komp felrobbantására. Ezzel 
Adánál, egy időre, megszűnt a kompközlekedés.

Október 7-én, délután 1-2 óra körül jelentek meg a szovjet katonák a túlparton. Fel-alá 
futkostak, láthatóan ittasak voltak. A szovjeteknél, de más hadseregeknél is bevett szokás 
volt, hogy veszélyes akciók -  támadás, folyón való átkelés -  előtt alkohollal próbáltak bátor
ságot „önteni” katonáikba. A bácskai oldalon a leventék azt a feladatot kapták, hogy a szár
kúpokat -  a korai kukoricát már törték -  döntögessék fel, hogy ne szolgálhassanak búvó
helyül az átjutó oroszoknak. A szovjetek 3 óra körül kezdték meg az átkelést: néhány



csónakot szereztek a Tiszába folyó Aranka patak zsilipjénél, rönköket és rőzsekévéket 
kötöttek össze és azokon ülve eveztek a bácskai oldal irányába. A honvédek gépfegyvertüze 
azonban gyorsan lekaszálta őket. Sokan a Tiszába buktak és kapálóztak, de a nehéz 
katonaruha és a rajtuk lévő fegyver a víz alá húzta őket. Adánál azon a napon a támadók 
közülük senki sem tudott partot érni.

Nem így Mohóinál! Ott járt a komp, sőt a moholi szerbek várták, szeretettel fogadták a 
szovjet katonákat. Az oroszok első hulláma így Adára Mohóiról érkezett.

Adánál a strand szakaszát a frontharcosok védték, akik kézigránátokkal voltak felszerelve. 
Az előrenyomuló oroszok közül itt többen elestek: a korabeli szemtanúk 49 elesettről tudtak. 
Őket később Ada központjában temették el, számukra emelték a „Za slobodu” szerb feliratú 
-  magyarul: A szabadságért -  emlékművet. Később ezt elbontották, a szovjet katonák földi 
maradványit pedig Szabadkára szállították.

Kováts Ferenc, az adai nemzetőrség parancsnoka -  a helybeli malom igazgatója -  a Tisza 
felől, a katolikus templom mellett felfelé nyomuló oroszokat addig lőtte a városháza oszlopai 
közül, amíg őt polgári iskola -  a helyén ma az adai szálloda áll -  padlásáról valaki le nem 
lőtte. A szovjet katonák gyalogosan továbbvonultak a vasútállomás irányába. A hősi halált 
halt Kováts Ferencet az adai temetőben, családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. 
Október 7-éről 8-ára virradó éjjelen négy honvéd lóháton az Adánál folyó Bara nevű patak 
hídján át a Szent Margit-telep felé menekült, de a Sterbik-féle -  akkor még álló -  ház 
ablakaiból sortűz végzett velük. Ellenségeik azon nyomban levetkőztették őket, azonosító 
érméik eltűntek: az adai temetőben nyugszanak, sírjukon „ismeretlen honvéd” a megjelölés.

A harcokban elesetteket Gere Vince, adai plébános irányításával Bernáth sírásó és segítői 
gyűjtötték össze, és köpenyeikbe csavarva temették el az éjszaka leple alatt a már előre 
megásott sírgödrökbe. Az adai római katolikus plébánia halotti anyakönyvébe az adai harcok 
áldozataiként 15 honvéd és csendőr adatai vannak bejegyezve, míg egy Adánál súlyosan 
megsebesült honvéd őrmester -  a tiszaszőlősi Bertók Lajos -  a zentai Szent László 
kórházban hunyt el vérmérgezés következtében 1944. október 23-án.100 Az adai és moholi 
nemzetőrök közül is többen elesetek az 1944. október 7-én és 8-án vívott harcok során.

100 Az elesettek adatait közli Király János -  Molnár Tibor: A szovjet csapatok bevonulása Adára. In: Molnár 
Tibor -  Pejin Attila: Helyismereti almanach. Zenta, 2012.26-30.



• • • • Mohol a katonai közigazgatás idején

A szovjet csapatok bevonulását követően a hatalmat Moholon az Ideiglenes Népfelszabadító 
Bizottság vette kezébe. A moholi Népfelszabadító Bizottság első hivatalos, alakuló ülését 1944. 
október 14-én tartották. A megalakult testület valamennyi tagja szerb nemzetiségű volt: 
elnöke Andrija Vuletic, titkára Slavko Kekic, pénztárnoka Milenko Udovicki, tagjai pedig 
Kajica Kuburic, Milán Alaburic, Radivoj Miskovic, Milovan Vlajkovic, Rajkó Matic, Proka 
Pavlovié, Stevica Udovicki, Veselin Lukic, Milenko Cirié, Dura Matié és Jovan Dosié lettek.101

1944 októberének második felében megalakult Moholon is a Háborús Bűnöket Kivizsgáló 
Bizottság (a továbbiakban: bizottság), amely tevékenységét az 1944. szeptember 18-án meg
alakult Megszállók és Támogatóik Bűntetteit Kivizsgáló Vajdasági Bizottság munkaszabály
zata alapján végezte.102

A moholi Bizottság tagjai voltak: dr. Premislav Radonié, dr. Stevan Gojkovié, Konstatntin 
Zamurovié, Marko Slavkovié, Dura Blagojev, Dragomir Karakasevié, Bosko Matié, Milenko 
Milosevié, Triva Dalinac, Milán Jaksié, Bosko Starinié, Iván Karakasevié. A bizottság a moholi 
ún. háromas iskolában103 székelt, de itt raboskodtak a bizottság utasítása alapján népőrség 
által őrizetbe vett moholiak is.

A felsőbb hatóságok utasítására a bizottság háborús bűnösnek nyilvánította mindazok a 
személyek, akik:

1. az ún. Nemzeti Tanács tagjai voltak,
2. a Nemzetőrség tagjai voltak:

a.) a magyar honvédség bevonulásáig, valamint akik részt vettek a csetnikeknek 
minősített szerbek likvidálásban,

b.) a szerbek kitelepítése és internálása idején 1941-ben,
c.) a csúrogi és a zsablyai razzia idején,
d.) a moholi razzia előkészítésének idején,

3. elrendelték az internálást 1944-ben,
4. a szerbeket kényszermunkára utalták,
5. a Tűzharcos Szövetség tagjai voltak:

a.) részt vettek a zsidók kiűzésében,
b.) részt vettek az oroszok elleni harcban,

6.1944. október 7-én elrendelték a letartóztatásokat,
7. bánatlamzták, valamint zsarolták a szerbeket.104

101 Baranyi István: Mohol rendezett tanácsú nagyközség -  mezőváros. Zenta. 2008.128.
102 A Megszállók és Támogatóik Bűntetteit Kivizsgáló Vajdasági Bizottság tevékenységéről bővebben lásd Forró 

Lajos -  Molnár Tibor: Tragikus emberi sorsok 1944-ből a partizániratok tükrében. Szeged-Zenta, 2013.39- 
60. A szabályzat eredeti példánya megtalálható: Történelmi Levéltár, Zenta. F. 248 Községi Népbizottság, 
Mohol. 248. doboz.

103 A moholi háromas v. hármas iskola (másként: Csengetyűs iskola) 1864-ben a tempomkertben épült, három  
tantermes egyházi iskola volt. Csengője az udvarban haranglábon állt. (Forrás Penavin Olga -  Matijevics 
Lajos: Ada és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, 1979.62.)

104 Történelmi Levéltár, Zenta. F. 120 Községi Népbizottság, Mohol



A bizottság az egyik fő bűnösnek a település római katolikus plébánosát, ft. Varga Lajost105 
minősítette. A plébánost 1944 októberének végén letartóztatták, és sorstársaihoz hasonlóan 
az iskolaépületben tartották fogva. 1944. október 30-án a plébános nyilatkozatot írt, amelyet 
a bizottság elé terjesztett:

„...Alulírott lekiismeretben és papi becsületemre kijelentem az alábbiakat:1941-ben a 
honvédek idejöttekor a parancsnokuk, Csúz őrnagy a plébánián lakott. Egyik reggel korán 
felkeltett és tudomásomra adta, hogy az éjjel nála járt a felettese és megbízást adott neki. De 
hogy mit, arról egy szót sem szólott. Mielőtt elment, még annyit mondott: »Nem papnak való 
munka, azért ki is hagylak az egészből Majd elhívom a Szabadi ügyvédet és attól kérek 
felvilágosítást.« Ezzel elment. Este jött csak a lakásra és nagyon ideges volt. De arról, hogy 
kikkel tárgyalt, vagy hogy miről, sem akkor, sem azután nekem egy szót sem szólott. Más sem 
tett nekem soha említést arról, hogy mi történt aznap, sem arról, hogy kik voltak ott jelen, 
így arról, hogy kik voltak a bizottság tagjai, nem tudok, mert arról később sem beszélgettünk 
soha. Azt tudom, hogy 1941-ben a nemzetőrséget Muzslai Ferenc, Szarnék Péter, Szécsényi 
István és Ambrus Sándor szervezték. Muzslai Ferenc a katonai parancsnoktól írásbeli elis
merést is kapott. A nemzetőrök legnagyobb részét nem ismertem, mert nekem sohasem volt 
velük dolgom. Úgy tudom, hogy a hitközségi irodában azokat igazoltatták, akik vidékről jöttek 
akkor a községbe. Szalmát vittek a szobába és az őrjárat tagjai is aludtak ott.

Azok közül, akik Csúrogra jártak, Szarnék Pétert, Muzslai Ferencet, Patyi Istvánt és Lakatos 
Józsefet tudom megemlíteni, akik nekem azt mondták, hogy földet bérelnek ott. Persze ezeknek 
voltak munkásaik is, de hogy kik, azt nem tudom. Megjegyzem még, hogy Szabadi Istánt 
onnan ismerte az őrnagy már előbb, mert egyszer szerb nyelvű iratokat fordított le neki. Hogy 
honnan vették az iratokat és hogy mi volt azokban, azt nem tudom.

Ezen nyilatkozatba foglaltak igazságát még egyszer megerősítem.”
Varga plébános ügyében nyilatkozatot írt egy helyi, szerb nemzetiségű tanító is, aki a 

magyar hadsereg bevonulását követően tért vissza Moholra. Ekkor meglátogatta Varga 
plébános, és örömét fejezte ki, hogy túlélte az áprilisi háborút. Kijelentette, hogy tanítóként 
számít rá. Egy idő után a magyar tanítók megkapták kinevezésüket, de a szerbek nem. Egy 
napon a plébános és Erdélyi Imre iskolaigazgató ismét meglátogatták a tanítót. A tanító 
szerbül szólt a fiához, mire a plébános megjegyezte, hogy ezután magyarul kell beszélniük 
otthon is. Ezt követően elismeréssel illette a tanító addigi munkáját, mondván, hogy szerinte 
jobban dolgozott, mint a magyarok.„...Ön mostantól fogva magyar tanító lesz, és a magyar 
gyermekeket teljesen magyar szellemben kell oktatnia!” -  mondotta neki.

A tanító erre megjegyezte, hogy a plébánost a jugoszláv uralom idején soha nem érte 
atrocitás. Szerinte a moholi szerbek tudták, hogy a plébános „nagy” magyar -  ti elkötelezett 
a magyarság nemzeti érdekei iránt de mivel meggyőződését nyiltan képviselte, tudták, 
kivel állnak szemben, és tisztekben tartották. A tanító megjegyezte, hogy ő ezután is lekiis-

105 Varga Lajos (Szeged, 1891 -  Mohol, 1944) római katolikus plébános. A gim názium ot 1902-1910 között 
Szegeden, a teológiát 1910-1914 között Kalocsán végezte. 1914. június 28-án Kalocsán szentelték pappá. 
Káplán 1915-ben Péterrévén, 1919-1921 között Óbecsén. 1930-tól moholi plébános. Halálhírét az egyház 
1945-ben körlevélben erősítette meg.



mertesen fog dolgozni, de ne kívánja tőle, hogy áruló legyen, és hagyja őt, hogy szerb marad
jon. A plébános erre -  a tanító szerint -  megharagudott és szét akarta tépni a kinevezését 
igazoló okiratot. Kifejtette, hogy csalódott, mert ő kezeskedett a tanítóért. Azt mondta, hogy 
még az éjjel a szerbeknek csak 15%-a marad Moholon, és a tanító is a kiutasítottak között 
találhatja magát. A tanító felesége erre sírni kezdett, és azt hajtogatta, hogy a férje nem úgy 
gondolja, ahogy mondta. Erre a tanító is visszakozott, és azt mondta, hogy valójában a pra
voszláv vallásra gondolt, abban szeretne megmaradni. A plébános erre megenyhült, és 
kijelentette, hogy a tanító gond nélkül lehet pravoszláv vallású magyar. A tanítói kineve
zésről szóló iratot azonban nem adta át neki, hanem magánál tartotta.

Később a tanító elment a plébániára, és elnézést kért. A plébános erre átadta neki a kine
vezést, és megnyugtatta, hogy nem esik bántódása. A tanító a továbbiakban nyilatkozatában 
hosszasan fejtegette, hogy 1941 és 1944 között milyen szolgálatokat tett a moholi szerbség 
fennmaradása érdekében.

A bizottság 1944. november 1-jén, valamint 2-án hallgatta ki ft. Varga Lajos plébánost. 
A vallatok első kérdése a moholi nemzetősrég megalakulásának körülményeire vonatkozott. 
A plébános elmondta, hogy 1941 Nagyszombatján a plébánián Muzslai Ferenc, Szarnék 
Péter és Szécsényi István tárgyaltak a nemzetőrség megalakításáról. Arról tudott -  vallotta 
- ,  hogy a szerbektől összegyűjtötték a fegyvereket. Viszont nem tudta, hogy kik voltak a 
nemzetőrség tagjai. Varga plébános elmondta, hogy dr. Szabadi fordította a szerb iratokat 
magyarra. Kijelentette, hogy Csúz őrnaggyal -  aki a honvédség bevonulását követően a 
parancsnok volt és a plébánián lakott -  baráti kapcsolatot ápolt. Elmondta, hogy 1941 áprili
sában csupán néhány ember- a kéményseprő, dr. Deutsch, valamint a szerb kántor -  halálá
ról hallott. Arról nem tudott, hogy a csetnikeket ki és miért ölte meg. A csúrogi és zsablyai 
eseményekről hallott, de a részleteket nem ismerte. Elmondta: azt gondolta, hogy a szerbeket 
Szerbiába internálják. A kérdésre, hogy miért nem állt ki a moholi szerbek mellett, azt vála
szolta: Csúz őrnagy figyelmeztette, hogy ne tegye ezt. Tagadta, hogy a híveknek azt prédikál
ta volna, hogy ne pártolják szerb szomszédaikat. A pap elmondta, hogy szerinte a honvédek 
a bevonuláskor eleve azt vélelmezték, hogy valamennyi szerb csetnik. Ezt a percepciót a 
helyi magyarok meg akarták változtatni, de a katonák nem hallgattak rájuk -  mondta.

Ezután a kihallgatok Adankó Orbán volt községi rendőr vallomásából idéztek, aki azt 
vallotta, hogy a honvédség bevonulását megelőzően Vukicevic jegyző Varga plébánosnak 
„.. .adta át az összes hatalmat”. Adankó azt is állította, hogy„.. .Varga Lajos plébánost tartja 
a főbűnösnek, mert nem fogadta meg Popovic plébános és Vukicevic jegyző tanácsát, hogy 
a szerbekkel igazságosan bánjanak. Ha Varga plébános akarta volna, fenntarthatta volna a 
rendet” -  vallotta. Varga Lajos erre azt válaszolta, hogy a jegyző a hatalmat a bevonuló ma
gyar csapatok parancsnokának, Tomanek Pál alezredesnek adta át. A jegyző a katonaságtól 
elismerést kapott, és autót bocsátottak a rendelkezésére, hogy elhagyhassa Moholt.

A plébános vallomása szerint nem tudta, hogy a moholiak közül kik jártak Csúrogon az
1942-es razzia idején. Arról, hogy Moholon is razziázni akartak, Szabó Zoltántól hallott, aki 
megakadályozta ezt. A szerbek munkára való behívásáról/mozgósításáról annyit tudott, 
hogy azt a községi vezetés intézte azért, hogy a szerbek ne lázadozzanak. Nem tudta 
-  mondta - , hogy ki állította össze az internáltak utolsó névjegyzékét.



Ezt követően a plébánost szembesítették a szerb tanítóval. Ennek során a pap tagadta, 
hogy olyan kijelentést tett, hogy a községben csak a szerbek 15%-a maradhat. Arra a kér
désre, hogy miért nem érdeklődött a szerbek nehézségei iránt, ahogyan Zamurovic igazgató 
„.. .védte a becsületes magyarok érdekeit”, azt válaszolta, hogy ezt sajnos elmulasztotta.

A kihallgatáson szó esett az I. világháborús emlékműről, amit 1942-ben állítottak fel a 
Nagy Háborúban elesett moholiak tiszteletére és emkékére. A plébános kijelentette, hogy 
nem volt a szoborállító-bizottság tagja, és nem vett részt annak megrendelésében. Ezt 
bizonyítékkal is alátámasztotta, és azt is, hogy nem vett aktívan részt a Tűzharcos Szövettség 
helyi szervezetének ünnepségén. Nem mondott beszédet, csupán annak liturgiái részében 
segédkezett, és felszentelte a zászlót.106

Varga Lajos plébános, érseki tanácsos emlékhelye a moholi Szent György templom kertjében. 
(Simor Márton, szegedi szobrász alkotása 2012-ben Magyarország Külügyminisztériumának 

támogatásával, a Délvidék Kutató Központ és a Rákóczi Szövetség magyarkanizsai 
szervezetének szervezésében készült.)

106 Történelmi Levéltár, Zenta. F. 248 Községi Népbizottság, Mohol. 248. doboz. Varga Lajos ügye.



• • • • Holttá nyilvánítás
AII. világháború világszerte óriási emberveszteségeket okozott. A háború totális jellegénél 
fogva a civilek és a katonák sorsa összefonódott, és elmosódott a harctér és a hátország 
közötti éles határ. Ez azt jelentette, hogy a hadviselő országok területén tartózkodó emberek 
a háborús állapothoz köthető erőszakos cselekmények következtében gyakorlatilag bárhol 
életüket veszthették.

Közismert tény, hogy a II. világháború során a polgári lakosság nagyarányú pusztulását 
az etnikai, vallási, valamint ideológiai okokból elkövetett megtorlások, népirtások okozták. 
Jellemző, hogy a katonák zöme sem a harctéren esett el, sokkal többen a hadifogság mostoha 
körülményei között vesztették életüket. A katonai és polgári emberveszteségek aránya az
I. világháborúban 75:1 volt, míg a II. világháború során ez az arány már 0,8:1-re módosult, 
vagyis 1939 és 1945 között több polgári személy vesztette életét, mint katona!107

A háború végeztével óriási tömegek sorsáról nem volt biztos információ -  őket eltűnt 
személyekként tartották nyilván. Esetükben nem volt biztos, hogy életüket vesztették-e, 
fogságban sínylődnek-e, vagy valahol idegenben kezdtek új életet. A Délvidéken -  amely 
1941 áprilisa és 1944 októbere között Magyarországhoz tartozott -  közvetlen harci cselek
mények csak korlátozott mértékben folytak, mégis sokan vesztették életüket különösen a 
polgári lakosság soraiból. A háborút követően, már 1945-től, megkezdődtek azok a bírósági 
eljárások, amelyekkel a hozzátartozók a háború során eltűnt személyek holttá nyilvánítását 
kezdeményezhették. Jugoszláviában 1945 és 1952 között a bíróságok ezeket az ügyeket a 
peren kívüli eljárásokra vonatkozó előírások alapján folytatták le. A Jugoszláv Föderatív 
Népköztársaság képviselőháza 1952. március 31-én hozta meg az eltűnt személyek holttá 
nyilvánításáról és halálesetének bizonyításáról szóló törvényt.108 Életbe lépését követően az 
eljárásokat már ennek a jogszabálynak alapján folytatták le az illetékes bíróságok: 1960-ig 
a járásbíróságok, majd pedig a községi bíróságok.

A törvény 1. szakaszának 4. pontja szerint holttá nyilváníthatók mindazok a személyek, 
akik a háború során a háborús cselekményekkel kapcsolatban eltűntek, és akiknek 
hollétéről/életben létéről az ellenségeskedések befejezését követő egy év után sem érkezett 
hír. A törvény 2. szakasza értelmében a holttá nyilvánítást kezdeményezhette az a személy, 
akinek ez jogi érdekében állt. A holttá nyilvánítási eljárást az a bíróság folytatta le, amelynek 
illetékességi területén az eltűnt személy utoljára lakott. Az eljárást kezdeményező beadvány
nak tartalmaznia kellett mindazokat az adatokat és tényeket, amelyek fontosak lehettek a 
bírósági döntés meghozatalához.

Amennyiben a bíróság indokoltnak találta a holttá nyilvánítási eljárás megindítását, 
hirdetést adatott fel, amelyet az országos vagy a föderális egység hivatalos közlönyében 
jelentettek meg. A hirdetésben felhívták az eltűnt személyt és mindazokat, akik tudtak a 
sorsáról, hogy három hónapon belül jelentkezzenek, és a birtokukban lévő információkat 
osszák meg az eljáró bírósággal.

107 Sípos Péter (főszerk.): Magyarország a második világháborúban. Lexikon A-Zs. Budapest, 1997.94.
108 Zakón o proglasenju nestalih lica za umrla i o dokazivanju smrti. Sluzbeni list FNRJ, 24/1952.



Amennyiben a három hónap elteltével nem merült fel olyan tény vagy információ, amely 
megcáfolta volna a feltételezést, hogy az illető személy meghalt, a bíróság döntött a holttá 
nyilvánításról.

A végzésben a bizonyítékok alapján megállapították a haláleset vélelmezett időpontját, 
illetve azt a dátumot, amelyet az eltűnt személy biztosan nem élt túl. Ha a beterjesztett, 
beszerzett bizonyítékok alapján a haláleset pontos ideje nem volt megállapítható, akkor a 
törvény 1. szakaszában leírt időhatárokat követő első napot -  a II. világháború esetében a 
háborút befejezését követő eltelt egy év első napját, 1946. május 16-át -  tüntették fel a 
haláleset időpontjaként.

A jogerős végzést továbbították az illetékes anyakönyvi hivatalnak, aminek alapján a 
haláleset tényét a halotti anyakönyvbe is bejegyezték. Csak a halotti anyakönyvi kivonat 
birtokában volt lehetséges megindítani hagyatéki eljárást, vagy házasodhatott újra az özvegy.

Ha a holttá nyilvánítás után bebizonyosodott, hogy a holttá nyilvánított személy életben 
van, vagy nem a megállapított időpontban vesztette életét, a bíróság döntését hatályon kívül 
helyezhette vagy módosíthatta.

Az 1944 őszén likvidált moholiak közül 1946 és 1984 között 73 személy esetében 
folytattak holttá nyilvánítási eljárást: 55 esetben a zentai Járásbíróság109, egyben a topolyai 
Járásbíróság110,16-ban pedig az adai Községi Bíróság járt el111.

Miről árulkodnak a holttá nyilvánítási iratok?
Az elsők között, 1946-ban -  alig két évvel a moholi tömeggyilkosságot követően -  nyilvá

nította holttá a zentai Járásbíróság id. Öreg Andrást. Az eljárást az áldozat fia kezdeményezte, 
akit a bíróságon dr. Radonic Premislav moholi ügyvéd képviselt. Beadványában előadta, hogy 
apja 1944. október 10-én, háborús cselekmények közepette tűnt el. Állítását megerősítette a 
moholi Helyi Népbizottság belügyi osztályának 1946. október 25-én kiállított bizonylata:

„...Öreg András moholi háborús bűnös a felszabadulás alkalmával 1944 októberében 
eltűnt, azóta nem jelentkezett.”

A bíróság a közölt adatok alapján határozatot hozott Öreg András holttá nyilvánításáról 
azzal a megállapítással, hogy az áldozat nem élte túl 1944. november 9-ét. Az indoklásban 
a bíró kifejtette, hogy az áldozat a „.. .Mohol felszabadításáért vívott harcban elesett.”112

A valóságban Öreg András nem harcban esett el, és törvényes bíróság sem nyilvánította 
háborús bűnössé. 1944 októberének végén letartóztatták, ezt követően pedig a moholi 
Háborús Bűncselekményeket Kivizsgáló Bizottság kihallgatta. Feltehetően 1944. november 
9-én likvidálták, vagyis törvényes bírósági ítélet nélkül kivégezték. Ezekről a tényekről -  a 
bizottság tagjaként -  az ügyben eljáró ügyvédnek, valamint a moholi belügyi osztálynak is 
tudomása lehetett, de az eljárás során a bírósággal nem közölték azt.

109 A zentai Járásbíróság 1946-ban 2 ,1947-ben egy, 1948-ban 8 ,1949-ben 3 ,1950-ben 6 ,1951-ben egy, 1952-ben 
8 , 1953-ban és 1954-ben 3 - 3 ,1955-ben 2 , 1956-ban 9 , 1957-ben 3 ,1958-1960-ban évente 2-2 holttá nyilvá
nítási eljárást folytatott 1944-ben likvidált moholiak ügyében.

110 A topolyai Járásbíróság 1956-ban nyilvánított holttá egy moholit.
111 Az adai Községi Bíróság 1961-ben 2 ,1962-ben 4 ,1963-ban 2 ,1966-ban 4,1968-1970 között évente 1-1,1984-ben 

pedig szintén egy 1944-ben likvidált moholi személyt nyilvánított holttá.



Adankó Orbán községi rendőr holttá nyilvánítását felesége kezdeményezte 1954-ben. 
Az özvegy beadványában azt állította, hogy néhai férje 1944. október 8-án a magyar hatósá
gokkal elvonult. Hallotta, hogy férjét -  1944 októberének közepén vagy végén -  katonák a 
moholi iskola épületébe kísérték. Ezt követően férje az akkori háborús körülmények közepette 
nyomtalanul eltűnt. Bizonyítékként a moholi Községi Népbizottság 1954. áprüis 14-ei kelte
zésű igazolását csatolta, amely szerint Adankó Orbán 1944 októberében eltűnt. A zentai Járási 
Népbizottság belügyi osztálya 1954. június 3-ai keltezésű átiratában, amelyet a bíróság meg
keresésére írtak, egyértelműen fogalmazott: „...a nevezettet 1944-ben, hadseregünk bevo
nulásakor kivégezték, nem sújtja az állampolgárság megvonására vonatkozó törvény.”

A bíróság az ügyben 1954. június 11-én tárgyalt, amikor két tanút hallgattak ki. Biliczki 
Kálmán a következőket vallotta:

„.. .Községi rendőr vagyok, vagyis csak három napig voltam az a megszállás idején. 1944 
őszén a magyar megszálló hatóság parancsára mi rendőrök Magyarország felé vonultunk 
vissza. Adankó Orbánnal együtt Csávolyig jutottam, de tovább nem akartunk menni, és vissza
tértünk Moholra. Visszaérkezésünkkor Moholon már a Népfelszabadító Hadsereg katonái 
tartózkodtak. Az állomásról engem és Adankó Orbánt az iskola épületébe [kísértek], ahol 
bezártak. Én 21 napig voltam bezárva, azután szabadon engedtek. A börtönben együtt voltam 
Adankó Orbán moholi lakossal. Azóta Adankó Orbánt nem láttam, és nem is hallottam felőle.” 

Öreg Pál tanú a következőket vallotta:
„...A szovjetek bevonulását megelőzően Adankó Orbánnal együtt hagytuk el Moholt, de egy 

hét múlva együtt vissza is tértünk. Adankó Orbánhoz hasonlóan községi rendőr voltam. Három 
hét után kiengedtek a börtönből, Adankó pedig eltűnt. A börtönben azt mondták, hogy elfogunk 
tűnni, mert kivezetnek a Tisza-partra. Adankó Orbánról azóta nem tudok, és nem is láttam.” 

A törvényben előírt határidő leteltétével a zentai Járásbíróság 1954. december 10-én 
döntött Adankó Orbán holttá nyilvánításáról. A végzés kimondta, hogy az áldozat „... 
Moholra való visszatérését követően az iskola épületébe volt bezárva és kivégezték, halálának 
időpontjául 1944. december 31-ét állapítják meg.”113

Bakos Ferenc, a Moholhoz tartozó Gunaras falu néhai lakosának holttá nyilvánítását fia 
1959-ben kezdeményezte. Beadványában előadta, hogy 1944 októberének végén114 a front 
elérte a falu környékét, aminek következtében kijárási tilalom lépett érvénybe. Apja a tilalom 
ellenére mégis kiment az udvarba tüzelőért, és többé nem tért vissza. Az adai Községi 
Népbizottság bizonylatot állított ki, amelybe azt írták, hogy Bakos 1944 novemberének 
elején, a szovjet Vörös Hadsereg előrenyomulása során eltűnt, azóta életjelet nem adott 
magáról. Az 1959. március 10-én megtartott tárgyaláson a két beidézett tanú csupán annyit 
tudott elmondani, hogy Bakos Ferenc 1944-ben, a felszabadulás napjaiban eltűnt tanyájáról. 
Mindezek alapján a bíróság 1959. október 6-án kelt végzésével holttá nyilvánította Bakos 
Ferencet, halálának időpontjául 1946. május 16-át állapítva meg.115

112 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 2397/1946 -  Öreg András moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
113 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 218/1954 -  Adankó Orbán moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
114 Valójában 1944. október 8-án.
115 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 79/1959 -  Bakos Ferenc moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.



Banyári Ferenc holttá nyilvánítását fia 1956-ban indítványozta. A beadvány szerint 
Banyárit 10-14 napon keresztül a moholi iskolaépületben tartották fogva, utána ismeretlen 
helyre vitték. A moholi Községi Bizottság is csak azt igazolta, hogy 1944 októberében eltűnt.

Az ügyben 1956. április 6-án tartottak tárgyalást, amelyen két tanút hallgattak meg. 
Biliczki Kálmán moholi földműves a következőket vallotta:

„... 1944 őszén, a szovjet hadsereg bevonulását követően egyes emberek a moholi iskolában 
raboskodtak. Én is az iskolába voltam bezárva, és velem együtt Banyári Ferenc is. Engem 21 
nap után kiengedtek az iskolából, de Banyári Ferenc továbbra is az iskolában [kialakított] 
börtönben maradt. Azóta Banyári Ferencet nem láttam, nem is hallottam róla. Abban az idő
ben sok ember volt bezárva abba az iskolába, de csak hetünket engedték ki. Az emberek, akik 
az iskolába voltak bezárva, többé nem tértek vissza Moholra, és nem is láttam őket többé. 
A faluban azt beszélik, hogy ők eltűnteké

A másik tanú, Poborai Pál sem tudott vallomásával többet hozzátenni a már ismert té
nyékhez: ő tíz napot raboskodott együtt Banyárival, majd egy pénteki napon néhányukat 
szabadon engedték. A többiek másnap eltűntek: a tanú sem Banyárit, sem a többi börtönben 
maradtat nem látta többé. A bíróság 1957. február 13-án holttá nyilvánította az 1944 októ
berében eltűnt Banyári Ferencet -  aki a kérdéses időben a népbizottságnál volt kihallgatáson -, 
halálesetének időpontját 1946. május 16-ára tette.116

Berecz Péter holttá nyilvánítását felesége kezdeményezte 1953-ban. Az asszony előadta, 
hogy férjét 1944 októberének végén több személy az iskola épületébe kísérte, ahol akkor 
fegyveresek állomásoztak. Azóta semmit sem tud róla, és feltételezi, hogy a háborús körül
mények között életét vesztette. Az 1953. december 26-ai tárgyaláson Sarnyai István moholi 
hentesmester megerősítette az özvegy állítását:

. .Jól ismertem Berecz Pétert, és tanúsítom, hogy 1944 októberében Mohóiról eltűnt, köz
vetlenül az oroszok Moholra történő bevonulását követően, az akkori háborús állapotokkal 
kapcsolatosan. Tudomásom van róla, hogy otthonából elkísérték, és a moholi iskola épületében 
raboskodott több más személlyel. Láttam, hogy egy napon az épület egyik szárnyából áthelyez
ték a másikba. Néhány nap múlva a nevezett eltűnt az iskola épületéből: többé nem tért haza, 
életjelt sem adott magáról”

A másik tanú, Fodor Antal moholi hentesmester is hasonló vallomást tett:
„... Jól emlékszem, hogy 1944 októberében, közvetlenül az oroszok Moholra való bevo

nulása után láttam, hogy fegyveres civilek kocsin Berecz Pétert kísérik a tanyájáról a faluba, 
a népfelszabadító bizottság épülete felé.” Mindezek alapján a zentai Járásbíróság 1954. június 
15-én holttá nyilvánította Berecz Pétert, aki „... 1944 októberében Moholon eltűnt a háborús 
cselekményekkel kapcsolatosan.” A haláleset időpontját 1946. május 16-ára tették.117

Beretka Mihály Ágoston holttá nyilvánítását 1956-ban felesége kezdeményezte. A be
advány szerint 1944 októberének végén vagy november elején két partizán a moholi iskolába 
kísérte, ahonnét soha nem tért haza. A járásbíróság az ügyben 1956. február 17-én tár- 
gyalt.Tóth Antal tanú elmondta, hogy őt 1944. november 1 -jén a partizánok őrizetbe vették

116 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 99/1956 -  Banyári Ferenc moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
117 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 626/1953 -  Berecz Péter moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.



és az iskolaépületben tartották fogva. Ott raboskodott Beretka is. Tóthot november 10-én 
szabadon bocsátották, de Beretka a börtönben maradt.

Könyves Sándor elmondta, hogy őt 1944 novemberében bekísérték az iskola épületébe, 
vele együtt pedig Beretkát is. A kihallgatás után őt hazaengedték, de Beretkát továbbra is 
bent tartották.

A járásbíróság az ügyben 1956. június 23-án hozott végzése értelmében az 1944 novem
berében eltűnt Beretka Mihály Ágostont holttá nyilvánították, halála időpontjául pedig 1946. 
május 16-át állapították meg.118

Az 1944 őszén eltűnt Bor István holttá nyilvánítását 1960-ban fia kérelmezte. A moholi 
Helyi Iroda által kiállított igazolásban is csupán annyi állt, hogy Bor István moholi lakos 
1944 novemberében a háborús cselekmények közepette eltűnt.

A zentai Járásbíróság 1960. június 15-én tárgyalta az ügyet, amikor két tanút is meghall
gattak. Bata Lajos tanú kijelentette: tudomása van arról, hogy Bort 1944 októberében a mo
holi iskolába vitték, ahol eltűnt. Berecz György tanú elmondta, hogy Bort utoljára 1944. 
november 20-án látta az iskola épületében, ahova a szovjet csapatok bevonulását követően 
zárták be őket. Bereczet szabadon engedték, viszont Bor István eltűnt.

Az ügyben a bíróság 1960. október 15-én hozott végzést, amelyben megállapította Bor 
István halálát, aki „...1944-ben, a II. világháború idején tűnt el Mohóiról...” -  halálának 
időpontjául 1946. május 16-át jelölték meg.119

Budai János holttá nyilvánítását felesége kezdeményezte 1950-ben. A beadványban -  
amelyet dr. Premislav Radonic ügyvéd állított össze, aki 1944 őszén a moholi Háborús 
Bűncselekményeket Kivizsgáló Bizottság tagja volt -  előadta, hogy férjét 1944 novemberé
nek első napjaiban a néphatalom szervei letartóztatták. Az asszony utoljára 1944. november 
21-én találkozott vele, amikor élelmet vitt a börtönbe. Feltételezte, hogy férjét likvidálták.

A bíróság az ügyben 1950. június 22-én tárgyalt, amikor két tanút hallgattak meg. 
Horváth Imre moholi földműves a következőket vallotta:

„...1944-ben Budai Jánossal egy szobában raboskodtam. 1944. november 20-án Budai 
Jánost kiszólították és elvezették a szobából, azóta felőle semmit nem hallottam és nem 
tudom, hová tűnt.”

Szőke Pál tanú is megerősítette, hogy 1944 novemberében együtt raboskodott Budaival. 
Szőkét 1944. november 26-án szabadon bocsátották. Budai Jánost több más társával együtt 
november 20-a körül kiszólították és kivezették abból a teremből, ahová együtt voltak 
bezárva. A járásbíróság 1950. december 27-ei keltezésű végzésével elutasította a kérelmet, 
mert a beadványában az asszony csupán feltételezte, hogy férje meghalt. Az özvegy -  dr. 
Radonic által -  fellebbezést nyújtott be:

„...Eljárást indíttattam, hogy bizonyítsam férjem. Budai János néhai moholi lakos halálá
nak tényét, akit a felszabadulás után 1944 novemberében a néphatalom szervei az iskola 
épületébe kísértek, ahonnan később elvitték (likvidálták a többiekkel) és többé nem tért haza, 
sem az elmúlt 6 évben nem adott életjelt magáról. [...] A benyújtott bizonyítékok ellenére

118 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 30/1956 -  Beretka Ágoston Mihály moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
119 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 144/1960 -  Bor István moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.



-  amelyek eddig minden esetben elegendőek voltak, hogy a hasonló eljárásokat megindítsák 
és a hirdetményt feladják -  most az elsőfokú bíróság elutasítja kérvényem azzal a magyará
zattal hogy férjem haláláról nem nyújtottam kellő bizonyítékot. Természetes, hogy a tanúnak 
nincs, és nem is lehet [olyan ismerete] a halálesetről, és olyan sem, aki jelen volt likvidálásánál, 
mert azt tanúk nélkül hajtották végre..

Az ügyben eljáró ügyvéd, aki minden bizonnyal birtokában volt a kellő információknak, 
nem hozta azokat a bíróság tudomására....

Czapár Lajos holttá nyilvánítását felesége 1956-ban kezdeményezte. Czapár Lajos is azok 
közé tartozott, akiket 1944 október végén az iskolaépületbe zártak, és soha nem tért haza. 
A moholi Népbizottság Czapár sorsáról annyit közölt, hogy 1944 októberében a hadműve
letek során eltűnt. Az 1956. október 26-án megtartott tárgyaláson Patyi Béla moholi szabó 
elmondta, hogy őt is letartóztatták 1944. október 29-én, de három nap múlva szabadon 
engedték. Czapár Lajos azonban továbbra is a börtönben maradt, a tanú azóta nem látta és 
nem is hallott felőle. A másik tanú, Bognár Pál elmondta, hogy három hétig együtt rabosko
dott Czapárral. Ezt követően őt szabadon engedték, de Czapárt nem.

A zentai Járásbíróság 1957. február 14-ei keltezésű végzésével holttá nyilvánította Czapár 
Lajost „...aki 1944 októberében a moholi háromas iskolában raboskodott, és eltűnt...” -  
halálának időpontjául 1946. május 16-át határozták meg.121

Czapár Zoltán eltűnt községi katonai előadó holttá nyilvánítását felesége 1948-ban kezde
ményezte, azt állítva, hogy férje 1944. október 8-án a Mohóinál vívott harcokban elesett. Állí
tását a moholi Községi Népbizottság bizonylata, valamint a zentai Járási Népbizottság belügyi 
osztályának átirata is alátámasztotta. Ezek alapján a járásbíróság eltekintett a tanúk meg
hallgatásától, és 1948. április 13-án kimondta Czapár Zoltán halálesetének bizonyítottságát.122

Csábi Jánost 1944 októberében katonák elhurcolták, és a moholi ún. háromas iskola 
épületében tartották. Miután 1957-ben sem tért haza, és nem volt hivatalos információ sor
sáról, felesége -  mivel feltételezte, hogy már nincs életben -  kezdeményezte holttá nyil
vánítását. A moholi Népbizottság csak annyit közölt, hogy Csábi 1944 októberében eltűnt.

A zentai Járásbíróság az ügyben 1957. március 25-én tárgyalt. László Aranka tanú el
mondta, hogy a szovjetek bevonulását követően több ember raboskodott az iskolaépületben 
kialakított börtönben. Köztük volt Csábi is, akit a tanú -  akit szintén fogva tartottak -  no
vember 10-éig látott. Lászlót november 12-én szabadon bocsátották, de Csábi Jánost soha 
többé nem látta. Vincze Mihály tanú 1944. november 1-jén került a börtönbe, ahol találko
zott Csábival. A tanút 10 nap után szabadon bocsátották, de Csábit többé nem látta és nem 
is halott felőle. Abban az időben mások is eltűntek Mohóiról -  tette hozzá a tanú. A bíróság 
1957. október 12-ei keltezésű végézésével megállapította, hogy Csábi János 1944 novembe
rében eltűnt, halálának időpontjául 1946. május 16-át állapították meg.123

Csocsity Mihály holttá nyilvánítását felesége 1952-ben kezdeményezte. Beadványában 
közölte -  a moholi Községi Népbizottság 1951. december 28-án kiadott 4639/1951 számú

120 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 127/1950 -  Budai János moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
121 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 401/1956 -  Czapár Lajos moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
122 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 152/1948 -  Czapár Zoltán moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
123 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 102/1957 -  Csábi János moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.



bizonylatára hivatkozva, amit csatolt is -  hogy férjét 1944 novemberében mint feltételezett 
háborús bűnöst likvidálták. Törvényes bírósági ítélet, amivel háborús bűnösként elítélték 
volna, nem létezett! Az 1952. augusztus 26-ai tárgyaláson a beidézett tanúk elmondták, hogy 
látták, amikor Csocsity Mihályt ismeretlen személyek az iskola épületébe kísérték. Tudtak 
róla, hogy ott raboskodott, de tobábbi sorsáról nem voltak információik. A járásbíróság 
1952. október 22-ei keltezésű végzése szerint Csocsity Mihály halálesetének ténye bizonyí
tottnak minősült, a haláleset időpontjául 1944. november 30-át határozták meg. A bírósági 
végzésbe nem került bele, hogy háborús bűnösként likvidálták.124

Devecseri Antal 1944 őszén a megtorlás áldozata lett. Holttá nyilvánítását 1955-ben 
öccse, Illés kezdeményezte a zentai Járásbíróságnál azzal indokolva, hogy bátyja holttá 
nyilvánítását követően a hagyatéki eljárást le tudják folyatni. Beadványában annyit közölt 
a bírósággal, hogy Antal 1944 októberében eltűnt, azóta nem jelentkezett. Ennek tényét a 
moholi Népbizottság igazolása is megerősítette.

Az 1955. február 11-én megtartott tárgyaláson Benedek Sándor tanú elmondta, hogy 
Devecseri 1944-ben, a szovjet csapatok Moholra történő bevonulását követően tűnt el. 
Személyesen látta, hogy Devecseri Antalt katonák kísérték. „Abban az időben többen is 
eltűntek Mohóiról” -  fejezte be vallomását a tanú. A másik tanú is személyesen látta, hogy 
Devecserit idegen katonák elhurcolták az iskola épületébe.

A bizonyítékok alapján a zentai Járásbíróság 1955. augusztus 29-ei keltezésű határozatával 
megállapította, hogy Devecseri Antal 1944 októberében eltűnt, halálának időpontját pedig 
1946. május 16-ára tették.125

Fazekas Lajost a hatóság emberei 1944. október 19-én, a felszabadulás után őrizetbe 
vették. Ezt követően soha nem tért haza, hiszen valamelyik moholi tömegsírban végezte. 
Felesége 1950-ben kérte holttá nyilvánítását. A zentai Járásbíróság 1950. június 22-én tárgyalt 
az ügyben. Docs Terézia tanú elmondta, hogy Fazekas négy hétig raboskodott az iskola 
épületében, ő hordta neki az élelmet. A tanú szerint ugyan kiszabadult, de megőrült, és 
Újvidékre szállították kórházba, ahol később elhunyt. A másik tanú nem tudott érdemlegeset 
hozzátenni az elhangzott vallomáshoz, ezért a bíróság az eljárást megszüntette.126

Fülöp András -  akit 1944 októberében a hatóság őrizetbe vett -  holttá nyilvánítását fele
sége 1960-ban kérte. A moholi Helyi Iroda által kiállított bizonylat szerint Fülöp eltűnése 
az 1944 októberi háborús állapottal hozható kapcsolatba. Az ügyben a zentai Járásbíróság 
1960. június 24-én tárgyalt.Virág Ferenc tanú azt vallotta, hogy 1944 októberében együtt 
raboskodott Fülöppel. Virágot szabadon bocsátották, Fülöp pedig átkerült az iskolaépületben 
kialakított börtönbe. A tanú azóta nem látta Fülöpöt, és nem is hallott felőle. Palatinus József 
csupán annyit tudott mondani, hogy Fülöpöt 1944-ben, a felszabadulás után látta utoljára.

A járásbíróság 1960. november 7-ei végézésében megállapította, hogy Fülöp András 
1944-ben eltűnt Mohóiról, halálának időpontját pedig 1946. május 16-ára tették.127

124 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 26/1952 -  Csocsity Mihály moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
125 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 14/1955 -  Devecseri Antal moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
126 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 148/1950 -  Fazekas Lajos moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
127 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 169/1960 -  Fülöp András moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.



Hegedűs Illés földműves holttá nyilvánítását felesége 1950-ben kérelmezte. Az asszony 
annyit tudott, hogy férje 1944 őszén, a hadműveletek során tűnt el. Ezt az állítást a moholi 
Népbizottság is megerősítette. A járási Belügyi Osztály közölte, hogy Hegedűst 1944-ben 
likvidálták. A zentai Járásbíróság 1951. február 19-ei keltezésű végzésében szót sem ejtett 
Hegedűs Illés bírósági ítélet nélküli likvidálásáról, csupán azt állapította meg, hogy 1944 
őszén eltűnt, halálának időpontját pedig 1946. május 9-ére tette.128

Hunyicska János 1944 őszén, a hadműveletek idején tűnt el. Felesége 1950-ben kérte 
holttá nyilvánítását. A moholi Népbizottság igazolásával megerősítette az özvegy állítását.

A zentai Járásbíróság 1951. február 19-ei keltezésű végzésében kimondta, hogy Hunyicska 
János 1944 őszén eltűnt, halálának időpontjául pedig 1946. május 9-ét állapítota meg.129

Kávai Andrást a hatóság emberei 1944 októberében az iskolaépületbe kísérték, ahonnan 
soha többé nem tért haza. Felesége 1952-ben kezdeményezte holttá nyilvánítását. A moholi 
Népbizottság igazolásába beleírták, hogy Kávait „...mint háborús bűnöst 1944 novemberé
ben likvidálták.” A hatóság is a likvidált kifejezést használta, ami azt jelentette, hogy Kávai 
állítólagos „háborús bűnösségében” nem született bírósági ítélet! A zentai Járásbíróság 1953. 
január 28-ai keltezésű végzésével -  amelyben egy szó sem esett háborús bűnösségről -  holt
tá nyilvánította Kávai Andrást, halálának időpontjául 1944. november 30-át megállapítva.130

Keczeli Mészáros Fábián moholi vendéglőst 1944 októberének végén katonák az ún. 
háromas iskola épületébe kísérték, ahol két hétig tartották fogva. Ezt követően eltűnt. Fele
sége -  mivel feltételezte, hogy az ura már nincs az élők sorában -  1955-ben kezdeményezte 
holttá nyilvánítását. A moholi Népbizottság által kiadott igazolásban csupán annyi állt, hogy 
a vendéglős 1944 októberében elűnt.

A zentai Járásbíróság 1955. december 5-én tárgyalta az ügyet. A tárgyaláson Szécsényi 
István moholi földműves azt vallotta, hogy jelen volt, amikor 1944 őszén három fegyveres 
elkísérte Keczeli Mészárost. Azóta nem látta és nem is hallott róla semmit. Vincze Mihály 
tanú együtt raboskodott a vendéglőssel. Vinczét 10 nap múlva kiengedték, de Keczeli 
Mészáros Fábián a börtönben maradt. A járásbíróság 1956. május 4-én hozta meg végzését, 
amellyel holttá nyilvánította Keczeli Mészáros Fábiánt „...aki 1944-ben, a II. világháború 
idején, a hadműveletekkel kapcsolatosan eltűnt Mohóiról. Halálának időpontjául 1946. 
május 16-át állapítják meg.”131

Az 1944 novemberében, a Mohol felszabadításáért vívott harcokban eltűnt Kolonics 
Jenő Lajos községi anyakönyvvezető holttá nyilvánítását felesége 1952-ben kérelmezte azt 
feltételezve, hogy férje életét vesztette. A moholi Népbizottság Kolonics sorsáról csak annyit 
közölt, hogy 1944 novemberében eltűnt. Az ügyben a zentai Járásbíróság 1953. május 28-ai 
keltezésű végzésével holttá nyilvánította Kolonics Jenő Lajost, halálának időpontjául pedig 
1946. május 9-ét határozta meg.132

128 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 232/1950 -  Hegedűs Illés moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
129 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 229/1950 -  Hunyicska János moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
130 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 114/1952 -  Kávai András moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
131 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 423/1955 -  Keczeli Mészáros Fábián moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
132 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 562/1952 -  Kolonics Jenő Lajos moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.



Kolonics szül. Égető Viktória 1944 őszén vesztette életét. Holttá nyilvánítását Kolonics 
Ferenc, az idős asszony második férje kezdeményezte 1946 novemberében. Kolonics beadvá
nyában a következőket adta elő:

„...A szovjet felszabadító hadsereg Mohoka történő bevonulásakor; a település felszabadí
tásakor -  1944 októberében -  utcai harcok folytak. A harcok során ő [Kolonics Viktória] el
tűnt, soha többé nem tért haza és nem adott életéről hírt...”

A moholi Népbizottság Belügyi Osztályája igazolásával megerősítette a férj által elmon
dottakat. A zentai Járásbíróság 1946. szeptember 12-ei keltezésű határozatával megállapí
totta, hogy bizonyított Kolonics Viktória halálesete, aki -  a bíróság szerint -  nem élte túl 
1944. november 9-ét.133

Könyves Péter holttá nyilvánítását fia kezdeményezte 1956-ban. Beadványában közölte, 
hogy apját 1944 novemberében egy partizán őrjárat az ún. háromas iskolába kísérte, ahon
nan többé nem tért haza. A csatolt bizonylatban -  amelyet a moholi Községi Népbizottság 
állított ki -  csupán annyi állt, hogy Könyves Péter 1944 novemberében eltűnt. Az ügyben a 
zentai Járásbíróság 1956. május 11-én tárgyalt, amikor Könyves Péter másik fia, Könyves 
Sándor is tanúskodott:

»...1944 októberében apámat a partizánok elkísérték az [ún.] háromas iskolába. Engem is 
bekísértek, de este hazaengedtek, apám azonban nem tért haza és azóta sem adott életjelt 
magáról. Abban az időben többen is eltűntek Mohóiról. Minderre a szovjet hadseregMoholra 
való bevonulását követően került sor; a II. világháború idején.”

A másik tanú, Tóth Antal moholi földműves a következőket nyilatkozta:
„...A partizánok engem és Könyves Pétert [is], mint más moholi polgárt, bekísértek a moholi 

[ún.] háromas iskolába kihallgatásra. Engem október 10-én hazaengedtek, Könyves Péter 
pedig 1944. október 11-én eltűnt Mohóiról. [...] Akkoriban más emeberek is eltűntek Mohóiról.” 

A zentai Járásbíróság az ügyben 1956. szeptember 26-án kelt végzésében megállapította, 
hogy Könyves Péter 1944 októberében eltűnt Mohóiról, halálának időpontjául pedig 1946. 
május 16-án határozták meg.134

Az 1944 októberében eltűnt Lakatos József holttá nyilvánítását felesége 1954-ben 
kezdeményezte. A beadványba leírták, hogy Lakatost több személy elhurcolta, és az iskola 
épületében tartották fogva. Az asszony feltételezte, hogy férje életét vesztette, mert nem tért 
haza és életjelt sem adott magáról. A moholi Népbizottság megerősítette Lakatos József 
eltűnését, a járási Belügyi Osztály pedig azt, hogy Lakatos nem esik az állampolgárság 
elvesztésére vonatkozó törvény hatálya alá. A zentai Járásbíróság 1954. május 28-án tárgyalta 
az ügyet. A meghallgatott tanúk csak annyit tudtak mondani, hogy Lakatos 1944 őszén 
valóban eltűnt, és az eltelt közel 10 év alatt nem látták, hollétéről nem tudnak. A járásbíróság 
1954. december 10-én hozta meg döntését, amely szerint Lakatos József 1944-ben, a háborús 
események során eltűnt, halálának időpontjául pedig 1946. május 16-át állapították meg.135

133 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 2398/1946 -  Kolonics szül. Égető Viktória moholi lakos holttá nyilvánítási 
iratai.

134 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 118/1956 -  Könyves Péter moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
135 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 219/1954 -  Lakatos József moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.



Laktos Mihály holttá nyilvánítását felesége 1956-ban kérte. Lakatosné az eljárást kezde
ményező beadványban előadta, hogy férjét 1944 októberének végén egy este katonák őrizet
be vették, és 2-3 hétig többedmagával az ún. háromas iskolában tartottak fogva. Ezt követően 
az emberek egy részét szabadon bocsátották, de Lakatos Mihály soha többé nem tért haza. 
A moholi Népbizottság igazolása szerint Lakatos 1944 októberében eltűnt. Az ügyben a 
zentai Járásbíróság 1956. december 4-én tárgyalt. Nyilas János tanú kijelentette, hogy 1944 
októberében együtt raboskodott Lakatos Mihállyal az ún. háromas iskolában. Nyilast 
november elején kiengedték, de Lakatost azóta nem látta. Bazsó Mihály elmondta, hogy 
1944 őszén több moholival, köztük Lakatos Mihállyal és Nyilas Jánossal, együtt raboskodott 
az iskola épületében. Nyilassal együtt egy idő után szabadon engedték, Lakatost viszont 
nem -  azóta őt nem látta. A zentai Járásbíróság 1957. március 29-ei keltezésű végzése szerint 
Lakatos Mihály 1944-ben a szovjet Vörös Hadsereg bevonulását követően eltűnt, halálának 
megállapított időpontja 1946. május 16-a.136

Gajdos Erzsébetnek 1952-ben férje -  László György -  és apósa -  László Mihály -  holttá 
nyilvánítását is kérelmeznie kellett, hiszen mindketten 1944 őszén, a Mohol környékén 
folytatott hadműveletek során tűntek el. A zentai Járásbíróság mindkét ügyben 1953. április 
8-ai keltezéssel hozott végzést, amelyekkel holttá nyilvánította László Mihályt és fiát, László 
Györgyöt, haláluk időpontjául 1949. november 1-jét állapítva meg.137

Lázár József holttá nyilvánítását 1950-ben unokaöccse kezdeményezte. Az eljárást kezde
ményező beadványban annyit írtak, hogy nagybátyja 1944 őszén, a hadműveletek során 
eltűnt. Bizonylatában a moholi Községi Népbizottság sem tudott többet közölni. Az ügyben 
a járásbíróság megkereste a zentai székhelyű Járási Népbizottság belügyi osztályát is, amely 
1950. október 4-ei keltezésű szűkszavú válaszában csupán annyit közölt, hogy,,., a nevezettet 
a felszabadítást követően, 1944-ben likvidálták.” Törvényes bírósági ítélet Lázár József ellen, 
amelyben megállapították volna háborús bűnösi mivoltát, nem létezett. A járásbíróság ezt 
követően, tanúk meghallgatásától eltekintve, 1951. február 19-én döntött, holttá nyilvánította 
Lázár Józsefet. A végzés indoklásába az is belekerült, hogy likvidálták, azonban halálesete 
időpontját 1946. május 9-ére tették.138

Magó Antal holttá nyilvánítását 1951-ben testvére kezdeményezte. Beadványában annyit 
közölt, hogy Magó 1944. november 9-én, a háborús cselekményekkel kapcsolatosan eltűnt. 
Az ügyben a járásbíróság két ízben is a járási belügyi osztályhoz fordult. Első megkeresé
sükre azt a választ kapták, hogy,,... Magó Antalt, aki 1889-ben született, a felszabadulást 
követően mint népellenséget likvidálták”, míg a második válasz szerint „... nem vonatkozik 
rá az állampolgárság elvételéről szóló törvény.” Magó József estében sem létezett törvényes 
bírósági ítélet, amely kimondta volna háborús bűnösségét. A bíróság 1951. október 10-ei 
keltezésű végzésével holttá nyilvánította Magó Józsefet, halálának időpontját pedig 1944. 
december 31-éré tette.139

136 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 485/1956 -  Lakatos Mihály moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
137 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 577/1952 -  László Mihály m oholi lakos holttá nyilvánítási iratai. 

R. 576/1952 -  László György moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
138 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 234/1950 -  Lázár József m oholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
139 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 260/1951 -  Magó Antal m oholi lakos holttá nyilvánítási iratai.



Martonka György nagyvölgyi földműves holttá nyilvánítását felesége 1950-ben 
kezdeményezte. A beadványban az állt, hogy Martonkát 1944. október 19-én a hatóság 
emberei elvezették, de azóta nem tért haza: ennek alapján az asszony feltételezte, hogy férje 
már nincs életben. A tárgyaláson a meghallgatott két tanú csupán annyit tudott mondani, 
hogy Martonkát 1944. október 30-a körül elhurcolták Moholra. A tanúvallomások alapján 
a bíróság nem találta megalapozottnak és mérvadóan bizonyítottnak, hogy Martonka 
György életét vesztette, és elutasította a holttá nyilvánítási indítványt.

Az özvegy az elutasító bírósági végzésre fellebbezést nyújtott be. Ebben előadta, hogy 
tudomása van arról, hogy férjét másokkal együtt likvidálták:

„... természetes, hogy nincs és nem is lehet bizonyítékom férjem haláláról, mert amikor lik
vidálták, tanúk nem voltak jelen [...] ezért eddig az volt a gyakorlat, és most is az, hogy feladják 
a hirdetést azért, hogy záros határidőn belül a bíróságnál vagy az eseti gondoknál jelezzék, aki 
valamit tud az eltűntről, vagy maga az eltűnt jelentkezzen [ . . f a  határidő leteltével a bíróság 
pedig meghozta végső határozatát a haláleset tényéről [...] de hogy a bíróság elutasítson már 
a kezdetkor, amikor bizonyítottam [...] hogy a mai napig, több mint 6 éve nem jelentkezett 
[...] amikor kellőképpen bizonyítottam, hogy férjemet feltehetően megölték.. ”.140 

Halálesetét a Nagyvölgyön vezetett halotti anyakönyvbe 1954-ben jegyezték be.
Mester János holttá nyilvánítását 1954-ben leánya kezdeményezte. Az eljárást kezde

ményező beadványban azt írta, hogy 1944 októberének végén apját két katona a moholi 
Népfelszabadító Bizottság épületébe kísérte, ahonnan többet nem tért haza. Állítását a nép
bizottság által kiállított igazolás is alátámasztotta. A járási Belügyi Osztály átirata szerint 
Mester nem esett az állampolgárság elvesztésére vonatkozó törvény hatálya alá.

Az ügyben a bíróság 1954. június 18-án tárgyalt, amikor meghallgatták a tanúkat. Nagy 
István azt vallotta, hogy Mesterrel együtt 1944. október 30-án került az iskolaépületbe. Őt 
10 nap után szabadon engedték, de azóta Mester Jánost nem látta. Kállai Imre tanú Mesterrel 
és Naggyal együtt került az iskolaépületbe, emlékezete szerint 1944. október 30-án vagy 31-én. 
Együtt voltak november 8-áig, de Mestert ettől kezdve nem látta. Elmondta, hogy őt 1944. 
november 25-én bocsátották szabadon. A bíróság végzésében megállapította, hogy a ható
ságok a háborús állapottal kapcsolatosan 1944. október 30-án kihallgatásra vitték Mester 
Jánost, aki ezt követően eltűnt. Halálának időpontjául 1946. május 16-át állapították meg.141

Muzslai Ferenc egykori községi elnök holttá nyilvánítását 1948-ban unokája kezdemé
nyezte. Beadványban annyit közölt, hogy nagyapja 1944 novemberének elején -  a kijárási 
tilalom idején -  kiment az utcára, ahol lövés következtében életét vesztette. Állítását három 
tanú írásos nyilatkozatával támasztotta alá. A zentai Járási Népbizottság belügyi osztálya 
1949. április 20-ai átirata szerint:

„... Muzslai Ferenc moholi lakos a megszállás ideje alatt a községi elnök tisztségét töltötte 
be, és ezzel aktívan együttműködött a megszállókkal. [...[A Vörös Hadsereg és a Népfelszaba
dító Hadsereg Moholra való bevonulását megelőzően a nevezett elmenekült, nem ismeretes 
számunkra, hogy hol tartózkodik és él-e valahol külföldön, vagy meghalt.”

140 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 128/1950 -  Martonka György moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
141 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 286/1954 -  Mester János moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.



Muzsalai Ferenc együttműködése a magyar hatóságokkal, betöltött tisztségéből kifolyó
lag, elkerülhetetlen és szükséges volt. Az ellentmondó adatok ellenére a zentai Járásbíróság 
1949. augusztus 26-án döntött Muzslai Ferenc holttá nyilvánításáról, halálesetének időpontját 
pedig 1944. november 30-ára tette.142

Moholon 1944 őszén az 1911-es születésű Muzslai Ferenc is életét vesztette, akinek a holt
tá nyilvánítását 1952-ben felesége kezdeményezte. Az asszony a beadványban előadta, hogy 
férje 1944 októberében a hadműveletek során eltűnt, amit a nagyvölgyi Népbizottság bizony
latával is megrősített. A zentai Járásbíróság 1952. december 10-ei keltezésű végzésével holttá 
nyilvánította Muzslai Ferencet, halálának időpontjául 1949. november 1-jét mondta ki.143

Odri Dávid holttá nyilvánítását felesége 1950-ben kezdeményezte először. Az eljárást 
kezdeményező beadványában azt írta, hogy férjét 1944 novemberében a néphatalom 
képviselői elhurcolták, és azóta nem adott életjelt magáról. Ennek alapján az asszony feltéte
lezte, hogy férje már nincs életben. A zentai Járásbíróság mérlegelte a beadványt, és mivel 
nem találta megalapozottnak Odriné állítását, elvetette azt, és az eljárást nem indította 
meg.144 Ezt követően az asszony 1957-ben a szabadkai Körzeti Bíróságnál válókeresetet 
nyújtott be, amit az el is fogadott, és ítéletet hozott a házassági kötelék felbontásáról.

Odri Dávid holttá nyilvánításának második kísérlete 1958-ban történt. Az özvegy ekkor 
is azt írta beadványában, hogy férjét 1944 őszén fegyveresek elhurcolták, és -  mivel azóta 
sem nála, sem gyermekeinél nem jelentkezett -  már nincs életben. A helyi iroda igazolásába 
is csupán az került bele, hogy Odri Dávid 1944 októberében eltűnt. A zentai Járásbíróság az 
ügyben 1958. október 1-jén tárgyalt, amikor meghallgatták a megnevezett tanúkat. Kiss 
Erzsébet, Odriék szomszédja azt vallotta, hogy a férfi 1944 novemberében Nagyvölgyről 
Moholra ment és eltűnt. A másik tanú -  Devecseri Jusztina, aki szintén Odriék szomszédja volt 
-  pontosabban fogalmazott: szerinte Odrit 1944 novemberében elhajtották Moholra, akit 
azóta sem látott és semmit nem hallott róla. A zentai Járásbíróság az ügyben 1959. február 
20-án hozott döntést. A végzésben a bíróság megállapította, hogy Odri Dávid 1944-ben -  a szov- 
jet Vörös Hadsereg csapatainak bevonulása után -  eltűnt, halálának időpontját pedig egy 
évvel a háborús cselekmények befejeződését követő első napra, 1946. május 16-ára tették.145

Petik Pál holttá nyilvánítását felesége 1948-ban kezdeményezte. Az eljárást kezdemé
nyező beadványban annyit közölt, hogy férje az 1944. október 8-án vívott harcokban tűnt 
el, amit a moholi Népbizottság is igazolt. Az ügyben a járási Belügyi Osztály annyit közölt, 
hogy Petik nem esik az állampolgárság elvesztésére vonatkozó törvény hatálya alá.

Az ügyben a zentai Járásbíróság 1949. február 17-én döntött: megállapította, hogy Petik 
Pál 1944. október 8-án a Mohol felszabadításáért vívott harcokban eltűnt, ezért halálának 
időpontjául is ezt a dátumot állapították meg.146

Pethő Mihály moholi molnár holttá nyilvánítását felesége 1950-ben kezdeményezte. 
Beadványában csak annyit közölt, hogy férje 1944 őszén, Mohol felszabadításakor a hadmű -

142 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 556/1948 -  Muzslai Ferenc moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
143 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 183/1952 -  Muzslai Ferenc moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
144 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 299/1950 -  Odri Dávid moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
145 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 368/1958 -  Odri Dávid moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
146 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 431/1948 -  Petik Pál moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.



veletekben eltűnt, de Pethő eltűnésével kapcsolatosan a moholi Népbizottság sem tudott 
több adatot adni. A járási Belügyi Osztály 1950. október 4-ei keltezésű átiratában egyértel
műen fogalmazott: „...nevezettet, aki együttműködött a megszállókkal, 1944-ben a jelszaba
dulást követően likvidálták.”

A zentai Járásbíróság 1951. február 21-ei keltezésű végzésével kimondta, hogy Pethő 
Mihály 1944 őszén a hadműveletek során eltűnt, halálának időpontjául 1946. május 9-ét 
határozták meg. A bírósági végzésbe nem került bele a belügyi osztály információja, 
miszerint Pethőt likvidálták.147

Rajnai Károly moholi gyepmester holttá nyilvánítását 1957-ben felesége kezdeményezte. 
Az asszony a beadványban leírta, hogy férjét 1944 októberében egy csoport katona elhur
colta otthonukból, és 10 napig az ún. háromas iskolában tartották fogva, és soha többé nem 
tért haza. A zentai Járásbíróság 1957. március 25-én tárgyalt az ügyben, amikor két tanút 
hallgattak meg. Putoczki János elmondta, hogy 1944. november 20-ig együtt raboskodott 
Rajnaival az iskolaépületben, ezt követően nem látta többet. Putoczkit november 25-én 
engedték szabadon. Kállai Imre hasonló vallomást tett azzal, hogy ő pontosította: Rajnait 
november 20-ról 21-re virradó éjszaka vezették el abból a helyiségből, ahová együtt voltak 
bezárva. A bíróság 1957. október 12-én hozott döntést az ügyben, megállapítva, hogy Rajnai 
Károly 1944 novemberében eltűnt a moholi iskolaépületből, halálának időpontját 1946. 
május 16-ára tették.148

Sábli Márton holttá nyilvánítását felesége kezdeményezte 1948-ban. Az özvegy beadvá
nyában közölte, hogy férjét 1944. november 10-e környékén „...Mohol felszabadításának 
idején...” mint háborús bűnöst megölték. Ezt -  noha nem létezett jogerős bírósági ítélet, 
amely háborús bűnösségét kimondta volna -  erősítette meg a moholi Népbizottság bizony
lata is. A Járási Népbizottság belügyi osztálya csupán annyit közölt, hogy Sábli Márton nem 
esett az állampolgárság megvonásáról szóló törvény hatálya alá. A zentai Járásbíróság 1949. 
március 22-én döntött Sábli Márton holttá nyilvánításáról, a haláleset időpontjául 1944. 
november 30-át határozták meg. A bírósági végzésbe nem került bele, hogy Sábli Márton 
háborús bűnös lett volna.149

Sípos Mihály nagyvölgyi lakos holttá nyilvánítását felesége 1952-ben kezdeményezte. 
Az asszony azt állította, hogy férje 1944. október 25-én eltűnt. Ezt a völgyesi Népbizottság 
is megerősítette igazolásával. Az 1952. július 9-én megtartott tárgyaláson az asszony még 
kijelentette, hogy férje 2-3 héttel a felszabadulás után tűnt el, és hogy nem volt katona.

A zentai Járásbíróság 1952. december 10-ei keltezésű végzésével holttá nyilvánította Sípos 
Mihályt, halálának dátumául 1949. november 1-jét állapította meg.150

Szabadi István holttá nyilvánítását 1959-ben fia kezdeményezte. Apja sorsáról csak 
annyit tudott, hogy 1944 októberében Moholon eltűnt. A moholi helyi iroda igazolása szerint 
Szabadi eltűnt 1944 októberében, a hadműveletek során. A zentai Járásbíróság az ügyben

147 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 228/1950 -  Pethő Mihály moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
148 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 116/1957 -  Rajnai Károly moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
149 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 441/1948 -  Sábli Márton moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
150 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 210/1952 -  Sípos Mihály moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.



ÜJ5J. qktpber 26-án tartott tárgyaláson két tanút hallgatott meg. Az első tanúnak, özv. Berecz 
Rozáliának tudomása volt arról, hogy Szabadi az ő férjével együtt két hétig az iskola épületé
ben raboskodott. Ezt követően mindketten eltűntek. A másik tanú -  Fehér Károly, aki a Sza
badi házaspár szomszédja volt -  Szabadinétól azt hallotta, hogy három hétig hordta férjének 
az iskolába az ételt. Ezt követően a hatóság megtagadta, hogy átvegye a Szabadi Istvánnak 
szánt ételt. A bíróság 1960. május 5-én hozta meg végzését, amelyben megállapította, hogy 
Szabadi István 1944-ben -  a II. világháború során -  eltűnt, halálának időpontjául pedig 
1946. május 16-át állapították meg.151

Szécsényi Katalin 1956-ban kezdeményezte férje -  Szécsényi György -  és fia -  
Szécsényi István -  holttá nyilvánítását. Szécsényiné beadványában előadta, hogy férjét és 
fiát 1944. október 29-én öt partizán az ún. háromas iskolába kísérte. Ott 1944. november 
11-ig raboskodtak, ezután eltűntek, nem tud róluk. A népbizottság által kiállított bizonyla
tokban is csupán annyi állt, hogy a két Szécsényi -  apa és fia -  1944 októberében eltűntek. 
Szécsényiék ügyében a zentai Járásbíróság 1956. június 18-án tárgyalt, amikor két tanút 
hallgattak meg. Nagy István elmondta, hogy Szécsényi Györggyel és Szécsényi Istvánnal 
együtt tartózkodott az iskolaépületben. Nagyot szabadon engedték, de Szécsényiéket nem. 
Nagy szerint „.. .a faluban azt beszélték, hogy levitték őket a Tiszára.”

A másik tanút, Patyi Bélát is 1944. október 29-én kísérték be a partizánok az iskolaépület
be, ahol találkozott a két Szécsényivel. Patyit később szabadon engedték, de őket nem. Patyi 
szerint ebben az időben . .mások is eltűntek Mohóiról.”

A zentai Járásbíróság 1956. november 22-ei keltezésű végzése értelmében Szécsényi 
Györgyöt és Szécsényi Istvánt „...a II. világháború idején, 1944-ben beidézték a háromas 
iskolába és eltűntek.” Haláluk időpontjául 1946. május 16-át határozták meg.152

Torma Máté holttá nyilvánítását bátyja kezdeményezte 1959-ben. Torma József beadvá
nyában előadta, hogy öccse 1944 októberében -  a Moholon vívott harcok során -  eltűnt, az 
azóta eltelt 15 év alatt sorsáról nem érkezett hír. Ezt a tényállást a moholi Helyi Iroda által 
kiállított bizonylat is megerősítette. Az ügyben a zentai Járásbíróság 1959. április 27-én 
tartott tárgyalást. Nyilas János elmondta, hogy Tormát 1944. október 10-én látta utoljára, 
amikor az iskolaépületben raboskodtak. Nyilast három hét után szabadon engedték, de 
Torma Mátét nem látta többé. Fehér Pál tanú csak annyit tudott, hogy 1944 októberében a 
hatóságok több moholit is fogva tartottak. Közöttük volt Torma Máté is, akit azóta nem 
látott, és nem is hallott felőle.

A zentai Járásbíróság 1959. október 16-ai keltezésű határozatával megállapította, hogy 
Torma Máté a II. világháború során -  Mohol 1944-es felszabadítása során -  életét vesztette, 
halálának időpontjául pedig 1946. május 15-ét határozta meg.153

Varsi Ferenc holttá nyilvánítását 1948-ban felesége kezdeményezte, azt állítva, hogy férje 
az 1944. október 8-án vívott harcokban elesett. Az özvegy állítását bizonylatával a moholi

151TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 189/1959 -  Szabadi István moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
152 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 270/1956 -  Szécsényi György moholi lakos holttá nyilvánítási iratai. R. 

271/1956 -  Szécsényi István moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
153 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 158/1959 -  Torma Máté moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.



Népbizottság és a járási belügyi osztály is igazolta. A zentai Járásbíróság 1948. április 13-ai 
keltezésű határozatában kimondta, hogy Varsi Ferenc az 1944. otóber 8-án vívott harcokban 
vesztette életét.154

Világos István holttá nyilvánítását felesége 1953-ban indítványozta. Beadványában az 
asszony csak annyit közölt, hogy férje 1944 októberében a háborús cselekmények során 
eltűnt, amit a népbizottság által kiállított bizonylata is igazolt. Az ügyben a zentai Járás- 
bíróság 1954. április 5-én tárgyalt. Az özvegy előadta, hogy Lolin Mirko tanyáján laktak, 
amikor a férjét 1944. november 2-án elhurcolták. Az asszony szerint Lolin megpróbált köz
benjárni kiszabadítása érdekében, mert Világos nem volt tagja a Nyilaskeresztes Pártnak. 
De azt mondták neki, hogy állítólag feliratkozott a pártlistára. A bíróság döntésében meg
állapította, hogy Világos István 1944 őszén, a háborús cselekmények idején eltűnt, halálá
nak időpontjául 1946. május 9-ét mondták ki.155

Vincze Albert holttá nyilvánítását 1952-ben felesége kezdeményezte. Az asszony férje 
sorsáról annyit tudott mondani, hogy 1944 őszén -  Mohol felszabadítása során -  eltűnt. 
A népbizottság által kiállított bizonylat szerint Vincze 1944 novemberében tűnt el. A zentai 
Járásbíróság az ügyben 1952. június 30-án tárgyalt. Ekkor a felperes kijelentette, hogy férje
1944. november 11-én tűnt el, a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg pedig 1944. október 8-án 
szabadította fel a falut. Az ügyben a bíróság 1952. október 29-én hozott döntést, megállapítva, 
hogy Vincze Albert a háborús események kapcsán 1944. november 30-án vesztette életét.156

A moholi Vojnák Máriának 1956-ban férje -  Vojnák József -  és fia -  Vojnák János -  
holttá nyilvánítását is kezdeményeznie kellett, mivel 1944 őszén mindkettőjüket meggyil
kolták. Az asszony mindkettőjük esetében csak annyit tudott mondani, hogy 1944 októ
berében, a hadműveletek idején eltűntek otthonukból, és azóta nem adtak életjelet magukról. 
Az asszony állítását mindkét Vojnákkal kapcsolatosan a népbizottság által kiadott igazolás 
is alátámasztotta. Mindkét ügyben 1956. november 9-én tartott tárgyalást a zentai Járás- 
bíróság, és ugyanazt a két tanút hallgatták meg. Nyilas János 50 éves moholi földműves 
elmondta, hogy 1944 októberében együtt raboskodott a két Vojnákkal az ún. háromas 
iskolában. Nyilast november 10-én szabadon bocsátották, de apát és fiát -  többekkel együtt -  
nem. Azokról, akik bezárva maradtak, azóta sem hallott.

A 76 éves Bazsó Péter a következőket vallotta:
„...A II. világáhború idején, a szovjetek bevonulását követően Moholon egyes embereket 

behajtottak a „háromas iskolába \ Én oda voltam bezárva három hétig, utána hazaengedtek. 
[Egyes] emberek, akik a „háromas iskolába” voltak bezárva, és nem engedték őket haza, eltűn
tek. Köztük volt Vojnák József [és Vojnák János] is.”

Az ügyben a bíróság 1957. április 1-jén, illetve 2-án hozott döntéseket, amelyek értelmé
ben 1946. május 16-ai dátummal holttá nyilvánította Vojnák Józsefet és Vojnák Jánost.157

154 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 151/1948 -  Varsi Ferenc moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
155 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 217/1953 -  Világos István moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
156 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 472/1952 -  Vincze Albert moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
157 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 346/1956 -  Vojnák József m oholi lakos holttá nyilvánítási iratai. 

R. 356/1956 -  Vojnák János m oholi lakos holttá nyilvánítási iratai.



Zsomolya István moholi munkás holttá nyilvánítását felesége 1949-ben kezdeményezte. 
Beadványában az asszony előadta, hogy férje 1944 októberében a Mohóiért folyó harcok 
során tűnt el. Kérte, hogy férje halálának időpontjául 1944. október 8-át határozzák meg. A 
moholi Népbizottság bizonylatával igazolta, hogy az alperes valóban 1944. október 8-án 
tűnt el.

A zentai Járásbíróság 1949. április 19-én hozta meg döntését, amelynek értelmében 
Zsomolya István 1944. október 8-án, a harcok során vesztette életét.158

A zentai Járásbíróságon lefolytatott holttá nyilvánítási eljárások iratai alapján az alábbi 
következtetések vonhatók le:

1. a moholi áldozatok közül néhányan az 1944. október 8-ai harcokban vesztették életü
ket. Annak ténye, hogy harcban estek el, vagy gyilkosság áldozatai lettek-e, esetleg „já
rulékos veszteségként” vesztették életüket, ezekből az iratokból nem derül ki egyértelműen,

2. a falu lakosságnak jelentős részét -  szinte valamennyi magyar nemzetiségű férfit -  
őrizetbe vette a helyi népőrség, és kihallgatta a moholi Háborús Bűncselekményeket 
Kivizsgáló Bizottság, amelynek székhelye Moholon az ún. háromas iskolában volt,

3. az őrizetbe vett személyek raboskodásának időtartama különböző ideig tartott: 
néhány naptól több hétig is terjedhetett,

4. az őrizetbe vettek egy részét szabadon bocsátották, az iskolaépületben maradtak 
„eltűntek” -  őket likvidálták,

5. az áldozatok zömét 1944 novemberében likvidálták. A kivégzéseket nem egyszerre, 
hanem több hullámban hajtották végre,

6. a kivégzettek/likvidáltak elhantolási helye, a tömegsír helyszíne a holttá nyilvánítási 
iratokból nem deríthető ki.

158 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 108/1949 -  Zsomolya István moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
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/exuer A U i i  a «supax-iCuOm pxeumeto pxé^xs6scioe tiesaxos nozaxi,«* 
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Pre-xs^sui-a ve u sv©m pre-xo^o px8u1©exjl®, ue sou pxobxesi 

se umrl©0 moza á rn ica  raUx^au«* post© ¿e yesca© iz ¿i&x© c *ezx
&a xsteici u©fe8xs¿»'•iáé I»** g©u,
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lotue posta/x staxao.a.

::8ysx,je ,8 so- f̂ZfOxx© x spx©«e© pret**©uüe xs^xu^e,© sasi©©©- 
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x x a t o  Jm5  k c * e  ©  ̂ / x  « e u r u s x a  x ^ o b  ^© ^ *, aaaxuaa©  p r e ^ x a ^ g y ie u  x 
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8oi¿8u aeu8*oe¿¿ ^e ro^^ey a yeasx x- „©^asra Xwuv g©^., ©„- ©*© ^.sttar 

«.a x ma,«© xerezi^e xou^—or©-w# oxew,e -  iüu^ax nozeix,©^, 
wxzevx̂ aoiü E&Jf a® p©i-*xeuwvxx x̂Gt&m pxeoxvaxxc .a a Evx»i as atau©̂  
o öa-§ö^Sw ute,w8r0srmx#e ux.ox.x»,, oeats© je xz Moxa xxx4^0u* u 
,ez i ys xstyxm «©gaajâ Xia© a l i  u*eta ©íu xstu, posto m  0s pxet^ou .̂© 
¿*8©xüsa**x x̂ û A O-.exA xz ate«.®«

jz  spro.e^eui^ iz .x  aa*a sq  ̂ yX,e mo0a© â a t .xa* tgwso aao 
smrtí osstax©6»otaratex, ax^a ~st.au xz A^e, oxwe se pro^x,xo as se 
aests^x px©wxssx zs omrx©0 .

Pxavux ve propxs ©̂ ue sUu px©bxasxtx xxue za ©mxx© ^©we rfe 
ye ata*© o rato o *ezx se retoxm a©b$y^8#xma» s © wx4e* zx»©ta ax,e 
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i*© se ©s, ugu se moze at«XyXtx» smfetra se us ,e  smxt yast|px*a xa 
6©̂ xuö usus ©̂  u8ua preste^~a uepxx^s^ex^stse *s xx^e **©we ,e «estai© 
a í B-ü rata © vezx ss ratoim u©ba«a,a^x^.

xau prestea*-a uepxx^atex^st^s © x* ¿»ets^oia rato v& ju¿ ma. 
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4 Oczxxfc y a ts-»s praiuO x stvaxy© staubé »sa  ̂ .6 Ouxoux© a© o 
diaposxtx^o ir sta«*e * i  stav.js 3 a lo0» a o *ezx atavie x tau-e
4 uXaxa X Za.-Oxa © pxo0*ssey.u yeataxL. xiws za umrxa x © a0^a^x.a^M 
smrti*

HezaxOf ©Xji-a stxsu-a xoa px©¿© z8j.ua y© Oxxu&ux bou u yuzOtxy* a 
xOk-u ©u xa w3u8 © pn„e~a ©*©g resayes» a potom ©¥©¿ so g0

** °^T /CaP YerQer z& rgita Saeta,4*V .19S6g * ¿adi^e Sj^ajaer Svetlana



S GSBS3SX 3ÜD ü ,
p o s io tn i b io j B*UL«/l957

Srasfei a na a öe n t l ,  po a a d ij i  3ta jn e i S te t ia n i i  zapiaaioa^a  
Ziger i i g i ,  a taaparaionom pt edmeta psed iagaolce aaprags B ájnál l e t a i j i  
r ^ j s n s  Klftcöie B o za ilj«  i s  m̂ la ,Hoteica Badonjio» a i  bxoj 75, zastapan  
pő Sec Kaimana, sdtoicata i s  ia * ,* « d i pxogiaaenjs zs amriog B ájnál 
K arolja , b iteeg  moisfeog atanotnife», na osnota odrzanog asmenog r a c is ta  
dana l i  ofetobxe 1957 god ia0,d oaosi dana 12 oictobra 195? godine s ied ecé

B e s e n j a
pxogiaaata se  da je arai* B ájnál K aroljffxo&jen a ^ e io j Cr feti

31 notembra 1903 god ine, od oca Josefa  1 majfee Daiaifeo rodjeae  
p a ia t in , üzenjen Kiacafe B osaiijom , po zanimanja a tx tod er , s t a ln i  

m^lsici atanotniic, Madjax, d r z a tija n in  FITBJ, sa trame I I  Btetafeog rata  
bio  je odtedea a H ojn a  a m ia  notembra meaeca 1944 god ine, pa je  nea-
t3 "‘* Sao dan a jegp te  amrtl attx& jaje se  i l  máj 194« god in eJ

0 b x a z lo  s •  n j e
Pxsdiagacica je  a atom predioga p xed ioz iia  da p xogiaa i 

njen^g masa B ajnai K arolja iz  Mola za amriog;* posto je nestao 1944 
godine i s  Moia.i

Uz s to j  pxedl^g podneia je  a terea je  Noo m i  bX"» jl319  od
31 íebra&ra 1957 godine , iz to d  Íz  3* tie n e  Lfenjige tea ca a ib  JTon moi
t©fe. bxoj 124 i z  193? g^dins, iz to d  i s  aatlcn© ícnjige xodjen in  Hoo 
B«ia Crista tefe.» broj 214 i z  1903 godine*!.

Sad je o p^fexetanja  postapfea pxogiaeenja za amliog B ajnai 
Karolja i z  Mola o b a te s t io  Sxeafeo jatno ta z lo s t to  a 3 snt i ,  dó* je od 
Oigana staxa t e i j s t t a  Noo a Mola zatxazio  da nestaiom  p o s tá t!  atara«
ñom* Hadaije je  s ad d o z tü lio  i  aproteo pretkodae I z t id ja j e
saalasaajem  stedoica Patooici Jaaosa i  S a la i I Mie§a  i z  Moia, pa je  
iz t x a io  a tid  a p r lio sen a  dofeamenta i  a r ^ & j e  V** m i  bxojx7?3 /s? .

Bafeon proteica oa t r l  mesecs *a ofcjetijit& n ja  a Siazben^m 
X ieta P B B j bxoj 15 od £* ap riia  1957 g^dinef sad je  saeiaee*  zameni- 
fea p rsto saeta  ptitei pre&iageeio« dx, Varga l e t  tana adtofeatsfcog pripx&t- 
fiifea fê d Sec Kálmánt ,adtofes te  i s  lde,fe«r 1 P ia t is c  M<l i t o ja , ad to- 
featefe^sg pxipr&tnifea i z  B eate- c ta x a te lje  otaataog;

Bte. ^sn^ta talco sptoted-jxííl i z t ld j a j a  sad je attx&io*. * * 
B ajnai K arolj je roajen a B e io j . cxfcti 31 m tm fexa 19^3 

g~^dine, od oca Josefa  i  roa jfee Bomidifee xeCjeae p a ia t in , o Zenj®n 
üxacefe B o z a lljo c ; zanimanja atx tod ex , s t a ln i  m^isfei e taño tulle V 
Madjar, d x za tljard n  PNBJ.za treme I I  Jtetafeog ra ta  bio je ^dteden a 
íx^ sjn a  sfeoia notembXfa me teca  1944 g^dinef pa je  n e s t a o ;

I s  sp r o te ie n iii iz t ld ja j a  ss^i n lj e  moga  ̂ a t t r d i tacan  
dan bni t i  nestaiog;*

P x a ts i je px^pis da ce sad p r ^ g is e it i  l i c e  za dmxio§ 
icoje je n esta io  a t^fea rata a t e z !  ea ratnim dogsd|lejims ,a a oijem  
s i t o t a  d ije  t i l o  nifefcfetiii te s  t i  t t  g^dina cera og ¿ana pr esténica 
n e p r i j a t o i i s t t a .

Kao dan sm xtl smatra ge feada j e , na ogn^ta sproteden lii 
i z t i d j s j e ,  te re te tn o  da je a e e ta i i  amio; od n o & n o  n c e t e i i

n ij f  pr c z it e o  # Am  se te j dan ne moza a ttr d i t i ,  smatra se
da je so r t  na e t  a p ila  za godina dana od daña prestanfea nepx i  ja t e l l e t t

Pan pxfet&nfea n rp r ija tex s  tta  je  a I I  Stetafc^m ra ta  15 m  1"
1945 g ^ in e .

F a  oenota tafeog piatnog i  ettainog s t e n j a ,  t e ija lo  je ^ a ia -  
c i t i  feao & d isp o s it iv a , a emiela c i . i .  e t . i ,  tac 4 a a t e 21 e l . 5, 

st i .  i  3 Zafê na o progiseenja n este iih  l ic e  za amrle i  o &ofe*zit¿nj«
«.uTui. H ezsdotoijf^  straafes i p r a v o  ze ib e  na dirrazni sad a S a b it ic l
po prij^ma *t*g re^enja a roica og £5 d sne, a patem otngéi eada , 

dd SrcefeOg saña a öe n t i , dana Ofetota^ 1957 godine,
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SHKSKOM SUBU

?tOClf l â # n i ^ w  e r r  
" ■  ¿7
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o E K ÎA ,

U v ez i Yaseg trazenja pod br*R*26o/51 izvestava te  se da je Mago 
A ntal,rodjen 1889 godine lik v id ira n  po oslobodjenju kao narodni nepri ja -  
t e lj *  _

SMHÏ FASIZMU SLOBODA HARODU A
S e n ta ,17 ju la  19J1 ^ » r ^ ^ r e r e n ik a  Ü,P*-Sef üprave NM. 

zastavnü
■■ t ^^ÜLenajic Djuro/

A belügyi osztály értesítése Magó Antal sorsáról 
(TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 260/1951 -  Magó Antal moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.)

t i l )  4»
2  y  ~ M# p̂  * ¿ ^

P resa poánetoj n o lb i oá strane Bek® 3rzeb et i z  Mol&jlfaroáni odbor od pstine  
M ol,izáa je  s l e ie c e

Ü V 3 R E H J B

Da je  MESTER JáIIOS reáj .u  Mein 26« jxmiara 1 8 8 6 .g o á .s in  PALA i  HAVAS 
ERZ333T,bÍT?d n o ls k i 31snovnik , ok tobra 1944*gcd.negtao je i z  Mola i  do dana* 
se  n ije  vr&tio r i t i  bu je  poznato s e s to  borsvka.

ÜTtrenje m  ia á a je  ra á i pokret&nj® postupka s& prog las umrlim a po 
n a p la t i tsk se  po t u r .b r . l i  27 ZOT.oá 130 d ir .k a i t a r .b r . l  i  3 Oáluke 0 p ro- 
p is iv e n ju  poreza i  tak sa  na proBet oá 40 á ln .k o j s  je  taksa na uverenjn  prt>pis: 
p on isten a .*

Snrt fasisssu  y Sloboda Bárodul
5f>

S e k t e  

/  Savic Sava /
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"HMtW C£i&ft a, & ¡1 taat- *At%vcr*
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Pred®*t; M uzlsi Ferenc d o k » z ittn ja  s á r i i .~  C i 8 T I

3r »altom d »rodnoa ütida /
a e n t *

0 r e z t  V *seg #kt* * r .  Vn. 3 . 556/48  od 3o s $ r i *  1949 god iné  
Iztestw Tim o ,d » smo o ro re ro i u s t « n o r Í l*  d *  ja  ^ azl * i  f e ren c iz  **olt 
Zm rrema o k u o *c ije  bio n» d u zn o sti «kreéiednik* o o stio a  • kso k *k *r  
bio je  » k i í r n i  s» r td n lk  o ku n» to r*.

Fr* u ír sk s  cxka* Crrene «rm ije i  ^ s lo to d ll* c k e  ro jske a 
Mól ,g o r3 injenorm i tK>bag«o ja t l í  n«is n ij e  nozn«to gaa i  d g 11 ja z ir  
negaa u in ostr  »nstro I l i  la umra.

Frednje y *a a* o o s i t r l j »  znsnl * r # a i,
S sr t  Ft a izma-31 oboa « ¿srodu!

**sd lano u £ oriner k*, aefZo!tF ~
1 ,-S a s lo r a  i * r h ir i  a ^reniu. r*\*

Lsj-¿r s  . • , £  • 'T - s .  s i n . /
¿¿^¿4 “u ^ í <gf'» ? v *  ^

'^L **
A belügyi osztály értesítése id. Muzslai Ferenc sorsáról 

(TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 556/1948 -  Muzslai Ferenc moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.)
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Sreski sud u s é r t i Br JR *4?2/52

predaetu pr^lasen^uarU n^ínce Ilberta^z^Mola^'^Ó U ,3n£ar-~c~0M 
p n c e  r o d J .K o c is  A nalije , z s s t .g o  Br».8ee KalisJau
donof! R edice“ *°'U  “ 8 1 u z b e n ‘o a  l ls tu  F m j g.

H 3 S B I  tT B

. BP-OSlaaeva se umrli® Tinca A lbert, rodjen u Kolu 5 .e p r i l3 
L.So i,o<3» oc oca GerSe l¿ e  i  rsatere Eternas llar i  j e ,  drzaV ljanin  PNRJ ,
. 2 ? opstlnsíd . u r u c it e l j ,  e l  je  je  p o s le  dn je 220 s t  o b dravista  b llo  
u Mo_u,ozenjen sa Rocis A®alijo®.£ao dan s s r t i  u staaov ljava  se  3 0 .no
velaban 19^4- godine*

O b r a a l o a e n j e

jrredlagacica »ince íod„.Koc i s A aalije  Iz  Mola podnsla je  
pute® svora s a s t .p r .S e c  KaImana a d v .iz  Ade, ovo® sudu p red iog, da se 
njen m z  Tinca Albert o r o g la s i za uairlog* posto je novenbra 1§44 godim  
nakoa o s i  oboe jen  ja njihovo^ s e la ,m s t s o  i  od toga vresena n i ja s«" üopg- 
te jav io  i  n is ta  se nezna za n jega , pa je  verovatno da v is e  n ije  u z í -  
votu .

ir e d ia g a c ic a  je  svcm predlogu p r ik lju c .i la isvod  i z  matiene 
knjige rodjen ih  za n e s ts lo g a , izvod iz  ® stiene k n jige  vencanih sa  sebe 
i  nesta lopa  i  uverenje *00 Mol * r .1955/52 .

Sud je  odredio pokretanje poatupka» pa je u toku lato-la  
p ribavio  resen je  o postar lje n ju  stara oca réstalo®  l ic u  za s a s t i t u  njeg  
▼ ib  in terese  u ovo® postupku od strane nadle2no0 organa s ta r a te ljs tv a "  
i  u toku postupks utvr di o je

da á® p red lagacica  zakonita zena nsstalom  l i c u ,  p  ja pr«v 
no zsin te  re solana zs njegovo proglaaenj© untrlim,da je  p o sled rje  mesto 
preblvanja r é s ta lo  l l c e  im slo u ttolu , pa je za vodjenje ovoga poetupk® 
i  donoeenje ovoga reaenja nadlezsn ovsj sud i  da je Yinee A lbert no- 
▼ersbrs raeseca 19^*4 godine u ratnim p r il ik a s a  iz  Mola n estao , pa se od 
toofs ▼reraena v is e  n ije  ja v io .* a  ta j  nac'in óok&zam je  zakonska pretpos 
ta'tka o ro sto ja n ju  njegove s s r t i ,  jar se od ▼resena nestanka n ije  ja v lj  
o zs p o sied n jih  p et god ins. pa gs je ▼ aljalo p r o g la s it i  u n r lis ,  kao u 
dlsp02itiT U  ó*og re sen ja .

Kako je  i&enovani nestao ®esece novembra 13jt4 god ine, a 
n ij e  m oga o b i t i  ustanovljen  dan, k o ji imenoVani verovatno n ije  p r e z i-  
v eo , sud je kao den sm rti ustanovio pos le d n j i dan toga sesee  a*

protiv  ovog resen ja  nezsdovoljna stranka ima pravo zalbe 
pute® ovog suda u rok u  od 15 daña na Okruzni sud u Subo t i c  i  b ilo  p i s -  
seno , b ilo  usseno na sap isn iku  kod ovog suda.

S en tsadana 19*í®bruara 1953*S°díne.
Dna j Be senje o r u e i t i ;*

1 . /  p red la^ acic i
2 . /  z a s t .d r  .sec  K alm n  Ada u .f*
3 . /  D r.K ^as otevan adv Senta/
^ . /  Sresko j  «vno Tuziostvo

d ij  a

fía kon pravomoc n o s t i  
: 3 » /  4g”ticsru"  Mol

S v id .1 0 .I I I . 1953.

fcr f /D„e
/

an os/
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(TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 232/1950 -  Hegedűs Illés moholi lakos holttá nyüvánítási iratai.)
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A moholi Községi Népbizottság bizonylata, amelyet Szabadi István holttá nyilvánítási ügyében állítottak ki 
(TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. R. 189/1959 -  Szabadi István moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.)



Berecz Péter moholi hentes és mészáros munka közben.



• • • Vagyonelkobzás
A Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács Elnöksége a háború befejezését követően, 
1945. június 9-én meghozta a vagyonelkobzásról és a vagyonelkobzás végrehajtásáról szóló 
törvényt.159 A törvény értelmében a vagyonelkobzás a vagyon teljes vagy részleges államosí
tása volt bírósági ítélet alapján.

A vagyonelkobzási ügyek lefolytatása a járásbíróságok illetékességébe tartozott. A va- 
gyonelkobzási határozat meghozatala után a legrövidebb időn belül, sürgősségi eljárással 
végezték el az elítélt vagyontárgyainak -  ingatlanok és ingóságok -  összeírását, leltározását.

A törvény 28. szakasza a járási népbizottságokra osztotta azt a feladatot, hogy a törvény 
meghozatalát követő 90 napon belül az illetékes járásbíróságoknak megküldjék a háború 
során kivégzett, megölt, elesett vagy elmenekült, népellenségnek minősülő személyek vagyo
nának leltárát. A hadbíróságok is kötelesek voltak megküldeni ítéleteiket a járásbíróságok
nak, mert ezekben is gyakran esett szó -  mellékbüntetésként -  vagyonelkobzásról.

A törvény 30. szakasza értelmében a Német Birodalom állampolgárainak, valamint a 
német nemzetiségű polgároknak a vagyonelkobzásáról járási szinten döntött a népbizottság 
által kinevezett háromtagú bizottság.

A törvény értelmében a vagyonelkobzás alól mentesültek azok a háztartási eszközök 
-  elsősorban ruhanemű, bútor, konyhafelszerelés - , amelyek az elítélt személy számára, 
valamint szűkebb családjának a létfenntartásához elengedhetetlenül szükségesek voltak. 
Ebbe a kategóriába tartoztak még az iparűzéshez nélkülözhetetlen szerszámok, a földműves
háztartás fenntartásához kellő alapvető szerszámok és eszközök, valamint az ehhez tartozó 
lakó- és gazdasági épületek, négy hónapra elégséges élelmiszer és fűtőanyag, családtagon
ként pedig háromhavi napszámnak megfelelő pénzösszeg.

A Járási Népbizottság Belügyi Osztálya 1945. szeptember 12-ei keltezésű átiratában meg
küldte a zentai Járási Népbíróságnak annak a 271 személynek a névsorát, akiket vagyon
elkobzási eljárás alá kellett vonni a Zentai Járás területéről. Az kísérőlevélben ezt írták:

„A vagyonelkobzásról és a vagyonelkobzás végrehajtásáról szóló törvény 28. szakasza 
értelmében csatolva küldjük azon személyek névjegyzékét, akiket a Megszállók és Támogatóik 
Bűncselekményeit Kivizsgáló Vajdasági Bizottság 718. szjámú], 1945.feburár2-ai keltezésű 
ügyiratával háborús bűnössé nyilvánítottak, éspedig: Balázs Géza martonosi születésű 
[személy] és társai, akik a háború során eltűntek, és akik vagyona ez idáig nem lett elkobozva, 
azzal a kérelemmel, hogy [hajtsák végre] az esedékes eljárást.”160

Balázs Gézát azért említették meg név szerint, mert az ő neve szerepelt a jegyzék élén. 
A bizottság által kimondott „háborús bűnös” státus nagyon gyenge jogi alapokon nyugodott, 
hiszen a névjegyzéken szereplő embereket -  akiket szinte egytől egyig likvidáltak -  
nemhogy jogerősen nem ítélték el, de még bíróságot sem láttak. Álszent a belügyi osztály

159 Zakón o konfiskaciji im ovine i o izvrsenju konfiskacije. Sluzbeni list DFJ 40/1945. 1946-ban sor került a 
törvény megerősítése és kiegészítésére: Zakón o potvrdi i izmenama i dopunama Zakona o konfiskaciji 
imovine i o izvrsenju konfiskacije. Sluzbeni list FNRJ, 61/1946,74/1946.

160 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 1046/1945 -  Háborús bűnösök névjegyzéke. (Spisak ratnih zlocinaca.)



azon megállapítása is, hogy a névjegyzéken szereplő személyek „eltűntek”, hiszen ennek a 
szervnek pontosan tudomása volt a szerencsétlenek tragikus sorsáról. A gyakorlatban a já
rási népbizottságok belügyi osztályai már ezt megelőzően is egyénekre vonatkozóan utasí
tották a járásbíróságokat a vagyonelkobzási törvényre hivatkozva, hogy indítsák meg a 
háborús bűnösnek vagy népellenségnek minősített személyek elleni konfiskációs eljárást. 
A belügyi osztály által kibocsátott, vagyonelkobzást kezdeményező iratban feltüntették, 
hogy a háborús bűnössé nyilvánított személy a háború során „eltűnt” (szerbül: nestao) vagy 
„elmenekült” (szerbül: pobegao), illetve „elhagyta birtokát” (szerbül: napustio imanje). Ezek
ben az iratokban azok a személyek, akiket eltűntnek minősítettek -  mint később kiderült -  
szinten kivétel nélkül a megtorlás áldozataivá váltak, vagyis bírósági ítélet nélkül likvidálták 
őket. A területileg illetékes zentai Járásbíróság levéltári anyagának tanúsága szerint 1945/46- 
ban a hatóságok 117 -  1944 őszén törvénytelenül likvidált, magyar nemzetiségű -  moholi 
polgár esetében indítottak vagyonelkobzási eljárást.

Az 1944 novemberében kivégzett Berecz Mihály tehetős gazda volt, tanyáján 1945. 
augusztus 21-én leltározott a hatóság. Az öttagú bizottság által összeállított leltárba bele
kerültek a tanya helyiségeiben, valamint az udvaron fellelhető ingóságok a jószággal együtt
-  összesen 160 tétel -, amelyeknek jugoszláv dinárban megbecsült értékét is megállapították. 
A raktárban 6,9 tonna búzát, valamint 2,95 tonna zabot írtak össze 31 030 dinár értékben.161 
A Belügyi Osztály átiratában megállapította, hogy a Berecz család hozzávetőlegesen 65 
katasztrális hold mezőgazdasági földterület birtokosa.

A zentai Járásbíróság 1946. január 30-án határozott Berecz Mihály vagyonának elkobzá
sáról. A határozat ellen a szabadkai székhelyű Népi Vagyonkezelőség 1946 márciusának 
elején fellebbezést nyújtott be, amelyben nemtetszését fejezte ki, hogy a bíróság Bereczéknek
-  az özvegynek és két kiskorú gyermekének -  8,5 hold földet, valamint a tanyát is meg
hagyta a hozzá tartozó háztartási felszereléssel. A vagyonkezelő szerint a bíróság téves 
tényállást állapított meg és kifejtették:

„...A háborús bűnös vagyonának elkobzása büntetés, amelynek hatása a nullával egyenlő, 
ha a háborús bűnösnek, illetve szűkebb családjának ekkora vagyont hagynak meg. Vélemé
nyünk szerint a szűkebb család részére -  ha az népesebb -  meghagyható maximum 3 hektár 
(kb. 5 katasztrális hold), amennyiben az földműveléssel foglalkozik, ami az adott esetben nem 
bizonyított.”

A szabadkai Kerületi Bíróság 1946. március 19-én kelt határozatában helyt adott a Népi 
vagyonkezelő fellebbezésének, és visszautalta az ügyet első fokra.

A vagyonelkobzási ügy kapcsán Berecz Mihályné 1946. május 29-én beadványt jutatott 
el a moholi Népbizottsághoz, amelyben férje háborús bűnössé nyilvánításának újravizsgálást 
kéri, megkérdőjelezve annak valós alapját:

„.. .Eltűnését 1944 októberében nem lehet mással magyarázni, mint hogy személyes bosszú 
áldozata lett, amire nem lehetne rányomni a háborús bűnösség bélyegét. Ha valóban léteznek 
bizonyítékok ellene, amelyek alapján háborús bűnösnek nyilvánították, akkor magam is 
tudom, hogy fölösleges és elítélendő felülbírálást kérnem ügyében, de ha nincs ilyen -  ahogy

1611945. július 9-én a magyar pengő és a jugoszláv dinár átváltási aránya 1:1 volt.



hiszem -, akkor kérem, hogy ügyét újravizsgálják. Kérem, hogy hallgassanak ki tanúkat [arra 
vonatkozóan, hogy] ki volt, mit tett és hogyan viselkedett a megszállás alatt, rekonstruálják 
jellemét, hogy volt-e határozott álláspontja arra, hogy vezető pozíciót töltsön be a megszállás 
idején. Legjobb tudomásom szerint nem volt semmilyen fasiszta szervezet tagja, és nem vett 
részt az akkori közéletben [...] a birtokán élt visszavonultan.”

A zentai székhelyű Járási Belügyi Osztály 1946. november 28-ai keltezésű átiratában arról 
tájékoztatta a járásbíróságot, hogy a moholi Berecz Mihály háborús bűnös és népellenség 

. .aki a háború során elmenekült, és akinek vagyonát idáig még nem kobozták el.”
A Moholi Népbizottság Agrárosztálya 1947. május 16-án arról tájékoztatta a járásbíró

ságot, hogy Berecz Mihály földműveléssel foglalkozott, valamint hogy felesége és két kiskorú 
gyermeke a tanyán élnek. Javaslatuk szerint a családnak meg kell hagyni a tanyát és „.. .egy 
kis maximum földet Berecz Mihály birtokából.”

A zentai Járásbíróság 1947. július 23-án hozott döntést a likvidált Berecz Mihály vagyon- 
elkobzási ügyében, de az eljárás véglegesen csak az 1950-es évek végén zárult le.162

Czapár Lajos 48 éves, négygyemekes moholi cipészmester 1944 őszén tűnt el, feltehető
leg életét vesztette. A járási Belügyi Osztály 1945. november 14-ei keltezésű átiratával, mivel 
Czapárt háborús bűnössé nyilvánították, kezdeményezte a járásbíróságnál a vagyonelkobzási 
eljárás megindítását. Az átirathoz csatolták a vagyonleltárt, amelyet Megszállók és Támoga
tóik Bűntetteit Kivizsgáló Bizottság űrlapján állítottak ki, és amit a moholi Helyi Népbizott
ság belügyi megbízottja, illetve annak elnöke írtak alá. Az iratban megállapították, hogy az 
ingatlanok -  3 katasztrális hold és 230 négyszögöl, valamint egy lakóház -  felerészben képe
zik a Czapár Lajos tulajdonát, míg az ingóságok a nejéé.

Az ügyben a zentai Járásbíróság 1945. december 6-án tárgyalt. A bíróság megállapította, 
hogy a leltárba vett vagyon -  a törvény értelmében -  nélkülözhetetlen az öttagú család 
megélhetéséhez, ezért elállt a vagyonelkobzási eljárás folytatásától.163

A kishegyesi származású tehetős parasztgazdát, Hermecz Antalt, aki családjával a 
moholi határban lévő tanyáján élt, 1944 novemberében likvidálták. Vagyonának elkobzását 
a hatóság egy évvel kivégzését követően, 1945 novemberében kezdeményezte a pedánsan 
elkészített vagyonleltár alapján. Az 1946. január 10-én megtartott tárgyaláson az özvegy 
kérelmezte, hogy számára és két kiskorú gyermekének a bíróság hagyja meg a tanyát, 
valamint a körülötte lévő 8 kát. hold 1100 négyszögöl területet. Ezt később, ügyvédje által 
beterjesztett kérvényével 10,5 kát. holdra módosította azzal, hogy saját nevén lévő birtokából 
cserébe 11 kát. holdnyit ajánlott fel.

A zentai Járásbíróság 1946. január 25-ei keltezésű határozatával gyakorlatilag elfogadta 
özv. Hermecz Antalné szül. Veréb Erzsébet javaslatát: a birtok nagyobb részét elkobozta, de 
a családnak megmaradt a tanyája lakóhelyül.164

Kolonics szül. Égető Viktória is 1944 novemberében vesztette életét. Férje, Kolonics 
Ferenc, szinte elsőként a moholiak közül, még 1946-ban holttá nyilvánította: a zentai Járás -

162 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 1941/1945 -  Berecz Mihály moholi lakos vagyonelkobzási iratai.
163 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 1935/1945 -  Czapár Lajos moholi lakos vagyonelkobzási iratai.
164 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 2019/1945 -  Hermecz Antal moholi lakos vagyonelkobzási iratai.



bíróság az idős asszony halálesetének vélelmezett időpontját 1944. november 9-re tette.165 
A hatóságok -  akik szerint a háziasszony „eltűnt” és ezért háborús bűnössé nyilvánították
-  1945 novemberében -  az akkurátusán összeállított vagyonleltár alapján, amely a lakóhá
zon kívül 35 kát. hold termőföldet is tartalmazott -  kezdeményezték vagyonának elkobzását. 
Az 1945. december 6-án tartott tárgyaláson az özvegy előadta, hogy Égető Viktória a máso
dik felesége. Neki -  akinek szabó volt a mestersége, de már régen csupán földműveléssel 
foglalkozott -  első házasságából öt gyermeke származott: három lány férjnél volt, egyik fia 
bognár, a másik pedig a jugoszláv hadseregben szolgált. A zentai Járásbíróság 1945. de
cember 13-ai keltezésű határozatával elkobozta a vagyon nagyobb részét, de a lakóházat, 
8,5 kát. hold termőföldet, valamint az 1945-ös évi termést meghagyták az özvegyen maradt 
férfinak. A határozatra a szabadkai Népi Vagyonkezelő 1946 márciusában fellebbezést nyúj
tott be arra hivatkozva, hogy a meghagyott vagyon „...sokkal több, mint amennyi egy 
háborús bűnösnek meghagyható.” A fellebbezés kapcsán eljáró szabadkai Körzeti Bíróság 
helyt adott a panasznak, és visszautalta az ügyet első fokra, újbóli tárgyalásra.

A járásbíróság új határozata 1946. június 13-án született meg, amely már csak 3 kát. hold- 
nyi termőföldet hagyott meg Kolonicsnak.166

Muzslai Ferenc néhai községi bírót 1944 novemberében likvidálták a partizánok 
sorstársaival együtt. A járási Belügyi Osztály 1945. november 14-ei keltezésű átiratával 
értesítette a zentai Járásbíróságot, hogy Muzslai a háború során eltűnt, háborús bűnösnek 
nyilvánították, és kezdeményezik vagyonának elkobzását. A vagyonleltár szerint -  amelyet
1945. november 8-án állítottak össze -  az idős férfi birtokában csak kisebb földterületek
-  összesen 3 kát. hold -  voltak, de egy szódagyártó berendezés, valamint a péterrévei vasút
állomásnál lévő szélmalom is a tulajdonában volt. A tárgyaláson Muzslai Ferencné szül. 
Szántó Jusztina -  aki az áldozat második felesége volt -  előadta, hogy a leltárban felsorolt 
tételek közös szerzeményt képeztek. Az 1946. január 2-ai keltezésű határozattal a járás- 
bíróság végül csak Muzslai Ferenc szódakészítő berendezését kobozta el.167

A 44 éves, ötgyermekes Raffai Györgyöt 1944 novemberében gyilkolták meg. A járási 
Népbizottság belügyi osztálya 1945 novemberében átiratban értesítette a zentai Járásbíró
ságot, hogy Raffai mezőőr a háború során „eltűnt”, valamint háborús bűnösnek minősítették, 
amiért elrendelik vagyonának elkobzását. A vagyonleltárban mindössze 3 kát. hold termő
földet tudtak feljegyezni, valamint azt, hogy a megmaradt család hattagú.

A zentai Járásbíróság 1945. november 20-ai keltezésű határozatával úgy döntött, hogy 
leállítja a vagyonelkobzási eljárást, és a leltárba foglalt javakat meghagyja a családnak szabad 
rendelkezésre.168

Szécsényi György moholi földműves 1944 novemberében vesztette életét. A járási Nép
bizottság belügyi osztálya egy évvel Szécsényi halálát követően, 1945 novemberében kezde
ményezte vagyonának elkobzását.

165 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 2398/1946 -  Kolonics Viktória moholi lakos holttá nyilvánítási iratai.
166 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 2008/1945 -  Kolonics Viktória moholi lakos vagyonelkobzási iratai.
167 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 2002/1945 -  Muzslai Ferenc moholi lakos vagyonelkobzási iratai.
168 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 1948/1945 -  Raffai György moholi lakos vagyonelkobzási iratai.



A járásbíróság 1945. november 20-ai keltezésű végzésével megállapította, hogy a lakóház 
és 6,5 kát. hold termőföld -  ami a család birtokában volt -  szükséges a négytagú család 
fenntartásához, és meghagyta azt. A bírósági határozat ellen 1946. január 15-én fellebbezett 
a szabadkai Népi Vagyonkezelő képviselője, azt állítva, hogy „... úgy véljük, hogy egy lakóház 
és 6 kát. hold 952 négyszögöl sokkal több, mint ami egy háborús bűnösnek és népellen
ségnek meghagyható még négy családtag esetén is -  nem tudjuk, hogy négy vagy öt [tag], 
hogy ő hiányzik-e! - , ezért lényeges csökkentést kérünk.” A fellebbezés ügyében illetékes 
szabadkai Körzeti Bíróság elfogadta a Népi Vagyonkezelő beterjesztését, és visszautalta újabb 
tárgyalásra. A megismételt elsőfokú eljárás eredményeként a zentai Járásbíróság 1946. feb
ruár 23-án kimondta a vagyonelkobzást, a családnak pedig a lakóház mellett csupán 1 kát. 
hold 612 négyszögöl termőföldet hagyott meg. E határozat ellen Szécsényi György özvegye, 
Illés Katalin nyújtott be panaszt azzal, hogy igazságtalannak tartja a határozatot. Előadta, 
hogy fia -  Szécsényi Ferenc -  a partizánhadseregben harcolt, és mivel meg is sebesült, méltá
nyosnak tartaná, hogy megörökölhesse apja szerény birtokát. A szabadkai Körzeti Bíróság
1946. május 30-ai keltezésű határozatával elutasította az özvegy panaszát, és helybenhagyta 
az elsőfokú bíróság döntését Szécsényi György vagyonának elkobzásával kapcsolatosan.169

Torma András moholi kereskedőt 1944 novemberében likvidálták. Vagyonának elkobzá
sára a hatóság 1945 novemberében tett javaslatot a zentai Járásbíróságnak. A bírósághoz 
eljuttatott leltár nem tartalmazott ingatlanokat. Feljegyezték az özvegy nyilatkozatát, mely 
szerint az ingóságokat még akkor vásárolta, amikor varrónőként dolgozott, és ezt tanúkkal 
és számlákkal is tudja igazolni. Kijeletette, hogy ezek a saját, valamint három gyermeke -  
akik közül ketten a Jugoszláv Hadsereg harcosai -  tulajdonát képezik. Kolonits Etel elmond
ta még, hogy férje üzletének árukészletét Mohol felszabadításakor szovjet katonák és a velük 
tartó ismeretlen személyek széthordták. A bizonyítékok alapján, a hatályos törvénnyel 
összhangban 1945. november 20-án meghozott határozatával a zentai Járásbíróság felfüg
gesztette a vagyonelkobzás további folytatását.170

Tóth Nándor moholi kereskedő 1944 novemberében, 28 évesen vált a magyarok ellen 
elkövetett atrocitások áldozatává. A hatóság -  arra hivatkozva, hogy a háború során eltűnt, 
illetve háborús bűnösnek nyilvánították -  1945 novemberében kezdeményezte vagyonának 
elkobzását. A vagyonleltárban feltüntették, hogy Tóth teljesen vagyontalan. Ezt a tényt a 
Körzeti Ügyészség is megerősítette 1946. december 26-ai keltezésű átiratában, annyit téve 
hozzá, hogy Tóth Nándor üzletének árukészletét és felszerelését a moholi szövetkezet 
vásárolta meg 14 655 dinárért. A zentai Járásbíróság az 1947. február 1-jén megtartott 
tárgyaláson arról döntött, hogy elkobozza a megjelölt összeget, ami már az újvidéki 
székhelyű -  Vajdaság Autonóm Tartomány Főbizottsága mellett működő, tartományi 
illetőségű -  Népi Vagyonkezelőnél volt letétben.171

Varga István moholi téglagyárost 1944 novemberében ölték meg. A járási belügyi osztály
1945. november 14-én -  arra hivatkozva, hogy a háború során eltűnt és háborús bűnössé

169 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 1939/1945 -  Szécsényi György moholi lakos vagyonelkobzási iratai.
170 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 2005/1945 -  Torma András moholi lakos vagyonelkobzási iratai.
171 TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 1932/1945 -  Tóth Nándor moholi lakos vagyonelkobzási iratai.



nyilvánították -  kezdeményezte vagyonának elkobzását. A vagyonleltárban feltüntették az 
ingatlanokat -  köztük a téglagyárat is amelyek Varga tulajdonában voltak.

A zentai Járásbíróság 1946. január 19-ei keltezésű határozatával elkobozta Varga István 
teljes vagyonát, a telekkönyvi hivatal pedig 1946. március 5-én át is vezette azokat állami 
tulajdonba.172
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elkobzási iratai.



KOMHCfUA 
íi.X yTBP*BHBAfbE B ilO 4k/A  OKyflATOPA 
M HoMXOBMX nOMAfAHÜr/ BÖJBOflHHH

HQfílLX <1 7 ' f r 3* X

.  W
S l o n M C  ¿ 4 M O B M H e  t

paTMor 3/ioHMHua na ocHOBy cyucKMx fipecyaa h apyr«x 03.1 vKa s/iac™

n p c i i i M e ,  h m c , H a p o a H o c T  b  ocnunt 
jihmhh noáatiH pain#r ajmmrna,
no€itéAH>e ripeÓMBauMUJTé

Je.iH noKpenyT kphbhhhm nocTyrauc? 
HpeA koJhm cyAOM ?

Kpatax enne anouiuta, kojh ra 
Tépem

KpaTatc na boa AOKaaa h Ronaraia 
0 anoHHHy

. jjadjar» r i* .k a t .v e r e tóí-reo «*ihnl j ,**oF - F
ozenjen  o ta c  dvoje dec©f s t a r  43» P® z* 
niaanju ra ta r  posednik,zadönj©  prebiTa 
l i a t e  lío 1«

* /V

X2.

£«:■:ü f E g o s / s s s i f e i i  jasta/.
■ irreti i \  ré< 1 ' r3 ilj ." petsto/; ...

n  o  n  h  c m n o b h h e í
Ií vr . n§ . 1é u 2 veo, u :. ,n d:a _ 1.
Pri - : 5 ai ,3 . xij pasi , >14

3 , . . r  s |  tsu ja,D j lin? c 2 1 t< 15 j . - - •
karc ¿12 ! 11 ;1j ,m  1 . \ ■ vi ; - 1 ■ ;ol- :un? re

.. t t n, .... . 11 rt,í . 1 í upr* r  .
í ja ,  Ica, ■ - - . o] is »1 íáao tr  r í:- q • wa /* a t

-dii.?f/3K.%irxyrS'
3 / t r i /s i f o n je r a  od trrdog 

jo litira n i*
2 . /dTa/kreveta trvrdog d rreta  *ute bője B .1.5öo/bil jadiipet^tJ.pűli*

ti: aha
l./jed& n/su ti otoman prevuoen sa zuiim  batistoa B in .l.ooo/niljae 1/ 
2*/dve/nsht kasne ¿uta p o li tira re  od tvrdog drveta 5oo/petsto/ -j 
X/% ' LitJ . 1 . 1 ' ' )  %i /
l/je d an /a s ta l „• v : r ’-, Irveta srate bője o litirn ;: . ‘ A> l:u-r*-

. '. ví/i .d. .. 1 *ve ta > .' t r i  ?ta/
l,/jedaa/D@la ^rosdena p©ö Din l.o o o /íü ljad u /
l.dedan/raiü sa slikoa Bo^rodicö bronsane bője Din ^oo/pe'áfeto/
1./áeden/pokrlTac sa bracni t r  Tdt sTiieni b a tis t  narandaasta.bq>e

. * 600/sa á to /
l/jedan jástuk sa ulcras na bracni krevet narandsaste bője merni j :ad

D ín o o o /trt 3t a /
rre /  t .. k : ■ in .5*0 j b llj& dq;

4*o • ' n w  ̂ . Tradnosti din*2^00 dinara.
2 .DVö/krevetska carsaTa od balog sifona D in.boo/petsto/dinara ,
2/dve slaarice  od srutog In le ta  Din* 15o/stopedeset/diaara 
l.jeu an /o e li rucni rád asta lsk i carsav od sifona Dinlob / s to /  
i.J' - lieu  Sci r* • ; . i^e in .loo  / s to /
l ./ je d a a  bela dupla savesa luoni erad od~ja*l8qpflatna Din. 1. $oo^LljaW

______________     dn petstodin.!



3H3S1ÍI K&BüESZ .GD30& S S '  U  
Qdeljak sa  unutraSnje poaioveonu-crasn^e po&iove • ^

L-/W5. ili ■ L  A  ,
, ,/^ ^ , s&yWrabrs, 1945 god iné . y f y / / /  j f ' ’f f

8 r e s k o c  H a f r o d n o a  3udu
S e  n t  a

B a * Q « e C O E O C

Ka osnoyu akta Mesnog narodnog odbora J /A é ?  .. ,_>roj é ¡? é $ 4 r
od ^  se,/terabra 19^5 god,u sm islu c l #28*Zakona o xon £Iskaciji imo- 
vine i  d iavrsenju  koníiak&cij© u p rllegu  doőtavija  Vem se* tacan
popis pokretne i  nepokretne imcvine '̂ ¿ u /¿ s£ ? A ___________ ___________
i2 ‘ - ____^»ratnog z lo  c í ne a , naro án cg nepr i  j  át e 1 j a f k o ji je u
toisu rata ¿&z?  ___, a a i ¿a imovi^a do 3 ad a n i je b ila  kon-
íiskovan a, * s molbom na nadiesn i postupek.

Celo*u.pn& iaov in a  Ifenovanog d o la z í pod u&ar o l .2 o * c ítira n o g
lakona*

- e f a t c i  u v ez í ¿‘reg lasen ja iaenovanog sa 
takodg e 7an se d ootav lja ju  pon el no s* prupicosi $ ..nka i  de i s a  br, 
718/194$ od 9,11*194$ g , Kofidtdja za  u tvrd ’JIranj# ¿ loc in a  c. ta té ra  
i  n jih ov ih  poaagaca u 7o¿voJ_r.i, veca s t a t i s t io s r a  arassa 3ev • .'3kog 
u Senti*

Moliao da se odioka de« ta v i i  ovon Odboru*

3mrt íasizm u -Sloooda narodul

jek xetar- ,Jef za .
<3 ' O  ■ unutrasg^e p oe love  ~ •

/ j



D > trarl fcm fl* ;*»* lj«  1 atw lii«  ra taac  r lv e i s ü i  Jijftrt flji l á t n ia
     „ ,, i .* m u  mrwáfrmm ím!mÉm T ra k ^  ~íIrmiifik# flartfatc * k̂ara w "»»•>' L*-% 5554/194  ̂ «vaj a*at ke# •

M lttm t*  Erna apr?ra* joij"' ke^ ink am ije* aorim j« ®raX
« a U  J a a a k* ,

KmfjUkajr- cm la #  flór r tao s ió é in « * «  - r  g«yyy A »tolt __
w  ... -    _ imii JU r * la m k o r la t  r « * .  .-’’. » T ű i ---------------------------- |

™ 1 “ I
mckretaime *re4«*e it a el^ k as *k. * 1 . b t .  3532, 2725. 2 4 3 8 . **á t* » . b r .  
1 * 4 5 3 /2 ., 1*427 /2 , ltt4 5 3 /4 # l# 4 1 9 /H /a /2 , /^ r a a le *  a fn v r a itti *é 4 íjat.2e* kr.hr. 9 jmt. 637 3cr.hr., 363 kr.hr. 1 697 Icr.hr./

1/2 áela mekretmi*«* a m*lak*s ok. u l .  b t . 2437 i  5260, p*dt*p. 
br* 1*419/2. 1 4183 /aramig® a p á rró l* ! m 1 ja t .  61* k r .h r ,
4 jmt, 131 k r .h r ./

satim  mekretmime » s» . prip . b a ja e i bee nmpr. Héra* Amtala r#e j .  i
Verek E raeb -te  nree« me a E*lek*n a k a j. a l .  ki*. 3451* 482tt. i  9384 . p*a I
t é p .  br. 1 * 8 43 /5 . i  1 * 8 43 /6 , l*4 Í2 /5  i  1 * 4 8 5 /3 . *rami«e a p e r r s ia i  *á
11. jm tara.

to«* i  p#kretm #oti i  t* i  1 . «elj^ekw k * la , 1 . k eb i la  r i«  jaea ,1. rruaue, 2 r*2 f̂ 3 k*r. telet», 3 ken. praaiea, 3 k*m. krmie m pri 
pl*«*. - — — 1

*  t iü »  «a km jfi'V *ram ti I t mvX m  pro la® ! a  araam is o ra jt a a  a« a k t i r a  1 paa
ró®* U jftíii*  pr*»aj - #** **B<*mUi íra r r !®  U p m r i Ilare aü* **lb*r*í , kaj* je 
€i* s,íítíst oa yjtmrijöilii*0 f »epekre!**. t i f ?ire »ki .íub a awi 1« el» 24» ¿**tr # k**£
ka«d j l ,  ő s a p i . *  ^  r l;i0 « iü tia  a k * r i ,1 avr*ar«t9 a ra b i afsrerabja aj a !>í*mi e t̂r̂ nujn K*tt XJtaok ji£*a o««lenje ere# maa#

’í » ű 1 0 a i  i
franki .Opáakl *?«■ ml * baef (Maijuk ta? aasttramjc maiért*, a** jia 

akton k » 5554 /I94 5 ‘»•yit'tria j« ar^a <imu pr**l#&9 *aj*r** %.ngp!*#m
iwovim» S»eSK®Ss* mT éí Xaciites* «**#•«. tea el ja tel Ja f k*ji je a te,» 
r - t f i  t te a tso -  pae c?«*f a t í j a  la a t ii® u* »«Na a l j r  *il& k m !  .ke* ama 
psvi Kaival! nt aj a a lakó a l *» 'islai<ti ji a ©wilu el* 28* ¿ük* * kWlaka* 
jl í*#rijtg i iiwr raaj« kanTl Jí«*1J«i*

: :e « ta f  ^  J a a ® er4  19^6 »
:}eií«ÜLia *»»r. m* * 

t*?rmüst otprarli:
•tpra^ik#

Bírósági végzés Hermecz Lajos vagyonelkobzási ügyében 
(TLZ. F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 2019/1945 -  Hermecz Antal moholi lakos vagyonelkobzási iratai.)



m
t*. i í *

Lroakl nsrov al aua u Seuri. 
Br. ffp. 2CC&/D45/2

% ete ¥! 
u ael 4 
1 10 
i  5 jut

i ^ a

Í im f w* 
prori

d jy | 
«HOI,
k a o lji

0 u> 
j«?u

pod hr
E lsős 

u tol 
mai i f  

iaorlne
ronje s 
poá br.
OfOjÁ of 
o ktxakrf 
n o c tt,
UíOJ pO!

Kolanic 
mrodnoc dbo** 

   ̂  ̂ _ konfleÉselj a
Cl. 28 a 8 Toal Cl. 7 /kakons c konflskaclji doaoo je  Ofaj 

Z o k 1 j u o r k . 
lo&f lakaié so latrina rotnsg slociao® m  r. ; öloaic r areaca radj. 
kt ríja la ; óla a koriét draoro to nakratnlaa

f Jtíu ul. hr. a m U ^ D o á  to?. S^IüOÍ9/ 5f^ 10015/2 
/oramce u >orr§Í^^4r^§6 ur. 2ö2:: hr., IS ju t. §71:; hr., 

970;: h r ./  »U se, Ha konf iakortm?» inorlna prelaai a diaaroa rto_ 
aktlron i erentuiunoa pasiro®. Uie no proiaje so posenatu inovina 
r rod nib. ^ob&ra. * , ,

aria u ae okretaosti aac u n.daiu 01. 24 po&anutog Z&mm oaro* 
1» prar?; rlásnistra u korirt rsaro, n mdl sproradjmnja iatog 

so akajiaao odelonjo orog auda.
Cstaii atíO imOTine a »miéin toe. 3 . a t. 1. wl. 6 ¿»akoaa o ko&fio* 
ita lon  a© od konfiskneijo. ^
Sroski narohu oubor od-ljrk sa unutntanjo ppslore srojin* aktoa 
: 344945 aosterio 1© ouau proiiog S.I#0. la  ola sajadao sa 
iiao^ine is^orano^ rating sdooincn -  rntaog naprijotelja, kojl 
y rote nostoo, a cija  laofiaa cos**£b rdjtiM ir honfiftftOYftnn. nidi 
fialo odiuke o kcMiskaciji u szlslu  wl. ¿8 uakoa© o itonÉtskacl j i  
i  Isrrasnj kont’infceeija. - . . . .
yd je urido© u p isak I lea koja m r̂mn stu aoaisi j® ^  »***¿5 ̂  
ocina okupatom i  alinorih po&jacm u vojrodlni 04 9.IU1945 god 
Vlö/1945 ustanorio da je lnoaovsnt utrnijen *a rataog slociae*. 
isa osaoru gore i^losmdh ureoki m roíai «uű u ^aatl rormUsao jo 
luku o komiokaci, 
itbim okoinootl^m

deo Isoviao ostarlo je
St to* 13 é cemi^o 1945 god.

.art foatem -  -ioooda naurxia !
; orolk hikola s .r .  

midij a sr. nor. eruda.
Aa ren^pt otprarkas

ial&nL*

Miről ezen közjegyzői okiratot felvettem,



. o  .r*'**v9K,L
~ C

KOMHCHJA 
3A yTBP'BHBAhbE 3J104HHA OKyflATOPA 
M HbHXOBHX nOMArAHA y BOJBOAHHH 

HOBH CAA

flOflMC MMOBMHe
paTHor 3 /ioMHHua fia och ob y  c>mckhx n pecyoa  ii spyrHX oaiiyKa B /iacn i

Flpemwe, »Me, HapoAHocr h orraim  
mmu noaamí painor 3¿umnHua, 
iiocjieaifce npeŐHöajiHiUTt’

je-jiif noKpewyr kphiíhhhm rtocTynaK? 
ripea kojmm cyaom ?

KpaTSK omic sjioMHHa, KOjtt rá 
tépetH

KpaTaK Kaeoa 30 Kasa ti noaaiaxa 
o anoMHHy

¿tofo 1 fñ  J tr»l **V.

ii tfWJ • ut. *

n o n H C  M M O B H N €:

jBoaoduje nekretn ine pod jprBxjfrqEnrfrnnr pola d e le  od T op .br. 
3*37 tjovtís*Jeduo Jutro S?1 kvh .T op .br*7199 povra. jedno ju tro  
715 kvh.Pravo T osivotaog uoiT aoja u d .R a fa jl Salidora rod^.Ooh  
Teros Gr. b r .5296/1950 god. d o s lv o ta o  gravo p lo d o u s itk a  is a  
yrpsnr» ud.R af& jí Sasáorü ro j.G  b le»  lerez#

T o k r  e t  íi i  b os*ssHe’S»sass«s»B«s*KsssaaE
Tema. Porodlca bro¿í 6 c la r o v a ,

Sssrt Fasiznu-Slobo^a "arodu! 
tí i.oiu, 8 .;a .i9 4 5 .

voravc; 
^ *4V

rrotsodrü-*:

LOS



A moholi római katolikus központi temetőben, 1996-ban emelt Emlékkereszt



• • • • Az 1944-es moholi áldozatok adattára
Adankó Orbán, községi rendőr. Szülelett 1898. május 23-án Adán, apja Orbán, anyja 

Tóth Verona. R. k. vallású, felesége Hóli Jusztina (házasságkötés: Mohol, 1921. március 29.), 
két gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai 
Járásbíróság R. 218/1954 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. december 
31-e. A zentai Járásbíróság Vp. 2010/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított 
ellene. Holttá nyilvánította a bácskai Apostoli Adminisztratúra Szentszékének 299/1955 sz. 
ítéletével: meggyilkolták 1944. november 11-én. A moholi AH bejegyezte a halottak anya
könyvébe 2/1955 sz. alatt. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 53/1955 
sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 4/1.)

Apró Mihály, napszámos. Született 1924. szeptember 29-én Moholon, apja Péter, anyja 
Vincze Terézia. R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai 
Járásbíróság Vp. 1922/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. 
(Likvidáltak névjegyzéke 61/1.)

Bakács Terézia, kivégezték/likvidálták 1944 őszén. A zentai Járásbíróság Vp. 1898/1945 
számú határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

Bakos Ferenc, földműves. Született 1894. december 12-én Csantavéren, apja András, 
anyja Stefanyiga Margit. R. k. vallású, felesége Nagy Szelevényi Viktória, nagyvölgyi lakos. 
Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 
79/1959 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. május 16-a. A nagyvölgyi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 1/1959 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 17/11.)

Bakos Mihály, született Moholon 1882. szeptember 27-én, apja András, anyja Mészáros 
Erzsébet. R. k. vallású, felesége Putóczki Viktória (házasságkötés: Mohol, 1918. február 11.). 
1944 őszén életét vesztette.

Bálint Dávid, napszámos. Született 1892. december 29-én Moholon, apja Ferenc, anyja 
Török Viktor. R. k. vallású, felesége Deli Erzsébet (házasságkötés: Mohol, 1921. november 
15.), öt gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 
2017/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

(Likvidáltak névjegyzéke 56/1.)
Banyári Ferenc, földműves. Született 1878. december 3-án Moholon, apja András, anyja 

Németh Katalin. R. k. vallású, felesége Fehér Franciska (házasságkötés: Pétervárad, 1923. 
június 21.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járás- 
bíróság R. 99/1956 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. május 16-a. 
A zentai Járásbíróság Vp. 1929/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. 
(Likvidáltak névjegyzéke 43/1.)

Baranyi Ferenc, földműves. Született Moholon 1895. szeptember 5-én, apja Sándor, anyja 
Erdélyi Rozália. R. k. vallású, felesége Magó Amália (házasságkötés: Mohol, 1920. október
13.). 1944 őszén életét vesztette.

Berta József, asztalos. 42 éves, moholi lakos. R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 
1944 őszén. A zentai Járásbíróság Vp. 1933/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást 
indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 19/1.)



Bem Tamás, napszámos. 38 éves. R. k. vallású, nős, hat gyermek apja. Kivégezték/likvi
dálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1997/1945 sz. határozatával vagyon- 
elkobzási eljárást indított ellene.

Berecz József, napszámos. Született 1906. január 7-én Moholon, apja András, anyja 
Baranyi Erzsébet. R. k. vallású, nős, hét gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novem
berében. A zentai Járásbíróság Vp. 1952/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást 
indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 48/11.)

Berecz Lajos, géplakatostanonc. Született 1925. július 5-én Moholon, apja Béla, anyja 
Bóka Rozália. R. k. vallású, nőtlen. Agyonlőtték Moholon 1944. október 8-án. Bejegyezve a 
moholi római katolikus plébánia halotti anyakönyvébe 57/1944 sz. alatt.

Berecz Mihály, földműves. Született 1901. szeptember 29-én Moholon, apja Albert, anyja 
Szerezla Julianna. R. k. vallású, felesége Ónodi Teréz (házasságkötés: Mohol, 1922. április
2.), két gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a 
topolyai Járásbíróság R. 286/1956 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. 
május 16-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1941/1945 számú határozatával vagyonelkobzási 
eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 21/1.)

Berecz Péter, hentes. Született 1888. április 12-én Moholon, apja János, anyja Vibók Vik
tória. R. k. vallású, felesége Czabafi Mária (házasságkötés: Ada, 1911. június 13.). Kivé
gezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 
626/1953 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. május 16-a. A zentai 
Járásbíróság Vp. 1916/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A mo
holi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 62/1954 sz. alatt.

Berecz Péter Született 1884. június 26-án Moholon, apja Ferenc, anyja Lékó Ilona. R. k. 
vallású. 1944 őszén életét vesztette.

Beretka Mihály Ágoston, géplakatos. Született 1901. szeptember 26-án Óbecsén, apja 
György, anyja Salgó Teréz. R. k. vallású, felesége Lajkó Erzsébet (házasságkötés: Mohol, 1927. 
november 14.), két gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá 
nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 30/1956 sz. végzésével, a haláleset megállapított idő
pontja 1946. május 16-a. A zentai Járásbíróság Vp. 2032/1945 sz. határozatával vagyon
elkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 69/1956 
sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 51/1.)

Bogáromi György, községi rendőr. Született 1902. április 27-én Moholon, apja József, 
anyja Berecz Matild. R. k. vallású, felesége Haszilló Anna, három gyermek apja. Kivégez
ték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította az adai Községi Bíróság R. 111/1968 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. május 15-e. A zentai Járásbíróság 
Vp. 1924/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 79/1968 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 59/1.)

Bóka Mihály, földműves. Született Moholon 1909. szeptember 22-én, apja István, anyja 
Prágai Mária. R. k. vallású, nőtlen. Agyonlőtték Moholon, 1944. október 8-án. A moholi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 126/1944 sz. alatt. Bejegyezve a r. k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 58/1944 sz. alatt.



Bor István, földműves. Született 1874. december 26-án Moholon, apja József, anyja Zélity 
Erzsébet. R. k. vallású, felesége Szollár Éva (házasságkötés: Mohol, 1897. január 30.). Kivé
gezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 144/ 
1960 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. május 16-a. A moholi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 73/1960 sz. alatt.

Bózsó Magdolna, háztartásbeli. 19 éves, apja Péter, anyja Harnus Anna. R. k. vallású, 
hajadon. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1909/1945 
sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 4/II.)

Budai János, földműves. Született 1906. május 16-án Bródban (ma: Slavonski Brod, Horvát
ország), apja Mihály, anyja Kővágó Veronika. R. k. vallású, felesége Kávai Franciska (házasság- 
kötés: Mohol, 1928. február 7.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvání
totta az adai Községi Bíróság R. 107/1961 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1944. október 30-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1996/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási 
eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 31/1962 sz. alatt.

Busa József, napszámos. Született 1882. március 17-én Moholon, apja István, anyja 
Nemes Veronika. R. k. vallású, özvegy -  néhai felesége Jenei Éva, három gyermek apja. Kivé
gezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 2033/1945 sz. határozatával 
vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 49/1.)

Czapár Lajos, cipész. Született 1899. június 23-án Moholon, apja Illés, anyja Kállai Ilona. 
R. k. vallású, felesége Raffai Anna, négy gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novem
berében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 401/1956 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1946.május 16-a.Azentai Járásbíróság Vp. 1935/1945 sz. határozatá
val vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyaköny
vébe 31/1957 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 33/1.)

Czapár Péter, cipész. Született 1882. április 9-én Moholon, apja Illés, anyja Kállai Ilona. 
R. k. vallású, felesége Pintér Ilona (házasságkötés: Mohol, 1908. február 29.). Agyonlőtték
1944. október 8-án. A zentai Járásbíróság Vp. 455/1946 sz. határozatával vagyonelkobzási eljá
rást indított ellene. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 60/1944 sz. alatt.

Czapár Zoltán László, községi katonai előadó. Született 1912. február 11-én Moholon, 
apja Péter, anyja Pintér Ilona. R. k. vallású, felesége Balla Rózsa, egy gyermek apja. Kivé
gezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 152/ 
1948 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. október 8-a. A zentai Járás- 
bíróság Vp. 1949/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 73/1948 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 34/1.)

Czirok György, napszámos. Született 1917. január 22-én Moholon, apja György, anyja 
Berta Terézia. R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvá
nította az adai Községi Bíróság R. 5/1966 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja
1945. május 15-e. A zentai Járásbíróság Vp. 1945/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási 
eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 73/1967 sz. alatt. 
(Likvidáltak névjegyzéke 30/1.)

Csábi János, földműves. Született 1888. május 10-én Adán, apja György, anyja Baráth 
Ilona. R. k. vallású, felesége Tápai Borbála (házasságkötés: Mohol, 1921. július 27.). Kivégez



ték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 102/1957 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1945. május 15-e. A zentai Járásbíróság 
Vp. 2037/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak 
névjegyzéke 46/1.)

Csócsits Mihály, szűcs. Született 1906. június 6-án Moholon, apja Mihály, anyja Ham- 
balkó Terézia. R. k. vallású, felesége Kiss Verona. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. 
Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 26/1952 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1944. november 30-a. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 21/1953 
sz. alatt. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 52/1955 sz. alatt. 
(Likvidáltak névjegyzéke 53/11.)

Csúz Ferenc, napszámos. Született Moholon 1916. december 27-én, apja György, anyja 
Jenei Éva. R. k. vallású, nős. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai JB Vp. 
1959/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegy
zéke 39/11.)

Csúz György, kútfúró. Született 1885. március 24-én Moholon, apja Ferenc, anyja Magyar 
Katalin. R. k. vallású, felesége Jenei Éva (házasságkötés: Mohol,1910. május 9.), öt gyermek 
apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság 
R. 71/1948 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. október 9-e. A zentai 
Járásbíróság Vp. 1984/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. Holttá 
nyilvánította a bácskai Apostoli Adminisztratúra Szentszéke 375/1949 sz. ítéletével: kivé
gezték 1944. november 11-én. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 59/1948 
sz. alatt. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 16/1949 sz. alatt. 
(Likvidáltak névjegyzéke 25/1.)

Deák Erzsébet, háztartásbeli. 20 éves, apja István. R. k. vallású, hajadon, moholi lakos. 
Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1911/1945 sz. határo
zatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 2/II.)

Deák János Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 
1989/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

Devecseri Antal, földműves. Született Moholon 1896. október 5-én, apja Antal, anyja 
Dávid Etel. R. k. vallású, felesége Urbán Mária, négy gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 
1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 14/1955 sz. végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1946. május 16-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1990/1945 sz. 
határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

Devecseri Jusztina Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság 
Vp. 1908/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak 
névjegyzéke 5/II.)

Dobre János, napszámos. Született 1904. július 24-én Moholon, apja Mihály, anyja Bakos 
Mária. R. k. vallású, felesége Lakatos Rozália (házasságkötés: Mohol, 1927. április 21.), öt 
gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította az adai 
Községi Bíróság R. 42/1963 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. decem
ber 1-je. A zentai Járásbíróság Vp. 1920/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást 
indított ellene.



Dósa Antal, géplakatos. Született 1878. január 1-jén Adán, apja József, anyja Véber 
Terézia. R. k. vallású, felesége Szloboda Rozália. Agyonlőtték 1944. október 8-án. A moholi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 107/1944 sz. alatt. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia 
halotti anyakönyvébe 51/1944 sz. alatt.

Dömötör Mátyás, községi rendőr. Született 1908. február 27-én Moholon, apja Pál, anyja 
Nagy Erzsébet. R. k. vallású, felesége Molnár Katalin (házasságkötés: Mohol, 1930. május 4.), 
két gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 
1942/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegy
zéke 20/1.)

Erdélyi Lajos, cipész. Született 1900. április 29-én Moholon, apja János, anyja Tóth Julian
na. R. k. vallású, elvált, egy gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. 
A zentai Járásbíróság Vp. 1985/1945 számú határozatával vagyonelkobzási eljárást indított 
ellene. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 26a/1955 sz. alatt: gyilkosság 
áldozata lett 1944. november 10-én. (Likvidáltak névjegyzéke 17/1.)

Fazekas Lajos, földműves. Született 1912. szeptember 22-én Temesváron, apja József, 
anyja Samu Katalin. R. k. vallású, felesége Hamar Terézia (házasságkötés: Mohol, 1942. április
1.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság 
R. 148/1950 sz. végzésével. (Likvidáltak névjegyzéke 55/11.)

Fejes Péter Pál, napszámos. Született 1909. június 23-án Péterrévén, apja János, anyja 
Sindeles Veronika. R. k. vallású, felesége Halász Ilona, négy gyermek apja. Kivégezték/ 
likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 55/1948 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. október 9-e. A zentai Járásbíróság Vp. 
1992/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. Holttá nyilvánította a 
bácskai Apostoli Adminisztratúra Szentszéke 308/1948 sz. ítéletével: kivégezték 1944. 
november 20-án. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 46/1948 sz. alatt. 
Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 42/1948 sz. alatt.

Fülöp András, napszámos. Született 1913. november 8-án Moholon, apja József, anyja 
Milinszki Terézia. R. k. vallású, felesége Gyalog Mária. Kivégezték/likvidálták 1944 novem
berében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 169/1960 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1946. május 16-a. A zentai Járásbíróság Vp. 2031/1945 számú határo
zatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anya
könyvébe 79/1960 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 52/1.)

Gajdos Kálmán Született 1902. október 6-án Moholon, apja Antal, anyja Kiss Katalin. R. 
k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította az adai 
Községi Bíróság R. 114/1966 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. novem
ber 16-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1934/1945 számú határozatával vagyonelkobzási eljárást 
indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 16/1968 sz. alatt. 
(Likvidáltak névjegyzéke 38/1.)

Gajdos Mátyás, napszámos. Született 1923. február 3-án Moholon, apja András, anyja 
Sinkovics Matild. R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai 
Járásbíróság Vp. 2000/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.



Gődér István, napszámos. Született 1894. augusztus 17-én Adán, apja Mihály, anyja 
Becskei Erzsébet. R. k. vallású. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járás- 
bíróság Vp. 1971/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak 
névjegyzéke 27/11.)

Hambalkó József, napszámos. Született 1914. február 21-én Moholon, apja József, anyja 
Urbán Katalin. R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai 
Járásbíróság Vp. 1936/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

Haszilló István, napszámos. 42 éves, adai lakos. R. k. vallású, nős, két gyermek apja. Kivé
gezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1923/1945 sz. határozatával 
vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 60/1.)

Hegedűs Illés, földműves. Született 1891. július 8-án Moholon, apja András, anyja Teleki 
Veronika. R. k. vallású, felesége Lakatos Veronika (házasságkötés: Mohol, 1912. január 9.). 
Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 
232/1950 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. május 9-e. A zentai Járás- 
bíróság Vp. 2525/1945 számú határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moh öli 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 39/1951 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 10/1.)

Hermecz Antal, földműves. Született 1897. december 31-én Kishegyesen, apja Márton, 
anyja Szántó Jusztina. R. k. vallású, felesége Veréb Erzsébet, két gyermek apja. Kivégez
ték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 2019/1945 sz. határozatával 
vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

Hermecz József Moholgunarasi lakos. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. 
(Likvidáltak névjegyzéke 54/1.)

Hóli Imre, szabó. Született 1895. szeptember 27-én Moholon, apja Imre, anyja Sábli Erzsé
bet. R. k. vallású, felesége Tóbiás Mária (házasságkötés: Péterréve, 1920. május 11.), három 
gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1928/1945 
sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 18/1.)

Horák György, mezőőr. Született 1883. március 21-én Moholon, apja György, anyja 
Ander Mária. R. k. vallású, felesége Németh Ilona, hét gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 
1944 novemberében. A zentai JB Vp. 1937/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást 
indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 9/1.)

Horváth Dániel Született 1908. július 19-én Moholon, apja Gergely, anyja Kátai Anna. R. 
k. vallású, nagyvölgyi lakos, felesége Kecskeméti Mária (házasságkötés: Mohol, 1935. február
14.). Kivégezték/likvidálták 1944 őszén. Holttá nyilvánította az adai Községi Bíróság R. 
111/1962 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. október 30-a. A nagyvölgyi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 7/1962 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 8/II.)

Horváth szül. Kecskeméti Mária, háztartásbeli. Született 1913. június 13-án Zsombolyán 
(ma: Jimbolia, Románia), apja József, anyja Madarász Rozália. R. k. vallású, nagyvölgyi lakos, 
férje Horváth Dániel (házasságkötés: Mohol, 1935. február 14.), két gyermek anyja. Kivégez
ték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította az adai Községi Bíróság R. 112/1962 
sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. október 31 -e. A zentai Járásbíróság Vp. 
1906/1945 számú határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A nagyvölgyi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 8/1962 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 7/II.)



Hunyicska János, földműves. Született 1890. június 23-án Moholon, apja András, anyja 
Angyal Apollónia. R. k. vallású, felesége Ülvöczki Etelka (házasságkötés: Mohol, 1912. 
augusztus 4.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai 
Járásbíróság R. 229/1950 számú végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. május 
9-e. A zentai Járásbíróság Vp. 1930/1945 számú határozatával vagyonelkobzási eljárást 
indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 38/1951 sz. alatt.

Ispán Ilona, háztartásbeli. Született 1927. augusztus 30-án Moholon, apja János, anyja 
Balogh Ilona. R. k. vallású, hajadon. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá 
nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 386/1957 sz. végzésével, a haláleset megállapított idő
pontja 1946. május 16-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1910/1945 sz. határozatával vagyonel
kobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 36/1958 
sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 3/II.)

Ispán János, földműves. Született 1902. április 25-én Moholon, apja János, anyja Brekut 
Margit. R. k. vallású, felesége Balogh Ilona, négy gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 
novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 385/1958 sz. végzésével, a halál
eset megállapított időpontja 1946. május 16-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1958/1945 sz. 
határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 71/1958 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 41/11.)

Jenelle Ferenc, pék. 35 éves, moholgunarasi lakos. R. k. vallású, felesége Uhor Etel. 
Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai JB Vp. 2001/1945 sz. határozatával 
vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

Kállai István, borbély. Született 1916. augusztus 19-én Moholon, apja Mihály, anyja 
Csehpál Katalin. R. k. vallású, felesége Cservenyák Margit. Kivégezték/likvidálták 1944 
novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 233/1950 sz. végzésével, a halál
eset megállapított időpontja 1946. május 9-e. A moholi AH bejegyezte a halottak anyaköny
vébe 40/1951 sz. alatt.

Kalmár Péter, napszámos. Született 1910. június 22-én Moholon, apja György, anyja 
Lóczi Anna. R. k. vallású, nős, három gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novem
berében. A zentai Járásbíróság Vp. 1963/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást 
indított ellene. Holttá nyilvánította az adai Községi Bíróság R. 113/84 sz. végzésével, a halál
eset megállapított időpontja 1944. november 8-a. (Likvidáltak névjegyzéke 35/11.)

Kalmár Vilmos Moholi lakos. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. (Likvidáltak 
névjegyzéke 56/11.)

Kávai András, munkás. Született 1904. november 16-án Moholon, apja Lukács, anyja 
Ódor Ágnes. R. k. vallású, felesége Lévai Nagy Teréz. Kivégezték/likvidálták 1944 novem
berében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 114/1952 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1944. november 30-a. Holttá nyilvánította a bácskai Apostoli Ad- 
minisztratúra Szentszéke 171/1955 sz. ítéletével: meggyilkolták 1944. november 11-én. 
A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 20/1953 sz. alatt. Bejegyezve a moholi r. 
k. plébánia halotti anyakönyvébe 8/1955 sz. alatt.

Keceli Mészáros Fábián Sebestyén, vendéglős. Született 1897. január 14-én Zentán, apja 
István, anyja Búrány Terézia. R. k. vallású, felesége Angyal Rozália (házasságkötés: Csantavér,



1922. február 5.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai 
Járásbíróság R. 423/1955 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. május 16-
a. A zentai Járásbíróság Vp. 1926/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított 
ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 62/1956 sz. alatt. (Likvidáltak 
névjegyzéke 37/1.)

Keresztes István Imre, szabó. Született 1905. nárcius 20-án Zomborban, apja Mihály, 
anyja Slezák Mária. R. k. vallású, felesége Kormos Margit (házasságkötés: Mohol, 1928. május 
31.), két gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság 
Vp. 1915/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

Kiss István, szélmolnár. Született 1892. december 24-én Moholon, apja László, anyja 
Tímár Ágnes. R. k. vallású, nős, négy gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberé
ben. A zentai Járásbíróság Vp. 2016/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított 
ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 57/1.)

Kiss Mátyás, napszámos. 45 éves, moholi lakos. R. k. vallású, nős, két gyermek apja. Kivé
gezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1974/1945 sz. határozatával 
vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 24/11.)

Kodé Pál, napszámos. Született 1910. június 11-én Moholon, apja Mihály, anyja Erdélyi 
Julianna. R. k. vallású, nős, négy gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. 
A zentai Járásbíróság Vp. 1986/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

Kolarik Gábor, szűcs. Született Moholon 1909. március 21-én, apja Péter, anyja Patyi 
Viktória. R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járás- 
bíróság Vp. 1940/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak 
névjegyzéke 15/1.)

Kolonics Jenő Lajos, községi anyakönyvvezető. Született 1889. június 5-én Adán, apja 
Simon, anyja Szabó Katalin. R. k. vallású, felesége Raffai Mária (házasságkötés: Mohol, 1920. 
május 19.), két gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvání
totta a zentai Járásbíróság R. 562/1952 számú végzésével, a haláleset megállapított ideje
1946. május 9-e. A zentai Járásbíróság Vp. 1998/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási 
eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 46/1953 sz. alatt.

Kolonics Viktória szül. Égető, háztartásbeli. Született 1882. szeptember 12-én Szajánban, 
apja Mihály, anyja Zombori Julianna. R. k. vallású, férje Kolonics Ferenc (házasságkötés: 
Mohol, 1933. június 28.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította 
a zentai Járásbíróság Vp. 2398/1946 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. 
november 9-e. A zentai Járásbíróság Vp. 2008/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást 
indított ellene. Holttá nyilvánította a bácskai Apostoli Adminisztratúra Szentszéke 153/1947 
sz. ítéletével, a haláleset megállapított időpontja 1944. november 11-e. A moholi AH beje
gyezte a halottak anyakönyvébe 10/1947 sz. alatt. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti 
anyakönyvébe 48a/1947 sz. alatt.

Komjáti Ferenc, napszámos. 40 éves, moholi lakos. R. k. vallású, nős. Kivégezték/likvi
dálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 2014/1945 sz. határozatával vagyon
elkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 3/1.)



Kovács András Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 
1956/1945 számú határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak 
névjegyzéke 43/11.)

Kozma István Moholi lakos, nős. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai 
Járásbíróság Vp. 1993/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

vitéz Könyves Péter, földműves. Született 1884. június 16-án Moholon, apja József, anyja 
Bóka Ágnes. R. k. vallású, felesége Bóka Amália (házasságkötés: Mohol, 1909. május 5.), nyolc 
gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járás- 
bíróság R. 118/1956 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. május 16-a. A mo
holi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 105/1956 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 39/1.)

Kövesdi Terézia szül. Hambalkó. Született 1911. november 3-án Moholon, apja József, 
anyja Urbán Katalin. R. k. vallású, Kövesdi Mihály felesége (házasságkötés: Mohol, 1931. 
január 6.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1900/1945 
sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 15/11.)

Kúti József, napszámos. Született 1909. június 30-án Beodrán (ma: Novo Milosevo), apja 
József, anyja Jenei Éva. R. k. vallású, felesége Szabó Viktória (házasságkötés: 1928. november
6.), öt gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította az 
adai Községi Bíróság R. 82/1962 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. 
december 31-e. A zentai Járásbíróság Vp. 1951/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljá
rást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 66/1962 sz. alatt. 
(Likvidáltak névjegyzéke 49/11.)

Lakatos Ágoston Béla Gusztáv, földműves. Született 1916. április 29-én Moholon, apja 
Gábor, anyja Ódor Viktória. Agyonlőtték 1944. október 8-án. A moholi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 111/1944 sz. alatt. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti anya
könyvébe 59/1944 sz. alatt.

Lakatos József, földműves. Született 1897. február 23-án Moholon, apja Pál, anyja Lajber 
Mária. R. k. vallású, felesége Pesti Rozália, három gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 
novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 219/1954 számú végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1946. május 16-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1946/1945 sz. 
határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 3/1955 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 16/1.)

Lakatos Mihály, földműves. Született 1885. szeptember 27-én Moholon, apja János, anyja 
Leopold Katalin. R. k. vallású, felesége Nagy Fejes Katalin (házasságkötés: Mohol, 1911. 
május 16.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai 
Járásbíróság R. 485/1956 számú végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. május 
16-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1957/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított 
ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 41/1957 sz. alatt. (Likvidáltak 
névjegyzéke 42/11.)

Lakatos Terézia, háztartásbeli. Született 1927. május 24-én Moholon, apja Mihály, anyja 
Nagy Katalin. R. k. vallású, hajadon. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai 
Járásbíróság Vp. 1912/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvi
dáltak névjegyzéke l/II.)



László György, földműves. Született 1907. április 24-én Moholon, apja Mihály, anyja 
Apró Viktória. R. k. vallású, felesége Gajdos Erzsébet, öt gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 
1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 576/1952 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1949. november 1-je. A zentai Járásbíróság Vp. 1961/1945 
sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 73/1953 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 37/11.)

László Mihály, földműves. Született 1885. szeptember 13-án Adán, apja Tamás, anyja 
Hajagos Verona. R. k. vallású, felesége Apró Viktória. Kivégezték/likvidálták 1944 
novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 577/1952 sz. végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1949. november 1-je. A zentai Járásbíróság Vp. 1960/1945 
sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 73/1953 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 33/11.)

Lázár József, földműves. Született 1896. augusztus 26-án Moholon, apja Vince, anyja 
Laczkó Viktória. R. k. vallású, felesége Kucsora Margit. Kivégezték/likvidálták 1944 novem
berében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 234/1950 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1946. május 9-e. A zentai Járásbíróság Vp. 2034/1945 sz. határoza
tával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyaköny
vébe 41/1951 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 50/1.)

Lengyel Ferenc Moholi lakos. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. (Likvidáltak 
névjegyzéke 54/11.)

Linczmajer Péter, földműves. Született 1895. október 3-án Moholon, apja György, anyja 
Matz Éva. R. k. vallású, özvegy, négy gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novembe
rében. A zentai Járásbíróság Vp. 2035/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított 
ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 48/1.)

Magó Antal, községi elnök. Született 1899. február 19-én Moholon, apja Mihály, anyja 
Somogyi Anna. R. k. vallású, felesége Máriás Rozália. Kivégezték/likvidálták 1944 novem
berében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 260/1951 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1944. december 31-e. A zentai Járásbíróság Vp. 1947/1945 sz. 
határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 110/1951 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 5/1.)

Mák István, napszámos. 45 éves, moholi lakos. R. k. vallású, nős. Kivégezték/likvidálták 
1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1988/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási 
eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 12/1.)

Martonka György, zenész. Született 1899. április 19-én Péterrévén, apja János, anyja 
Máriás Erzsébet. R. k. vallású, felesége Kocsis Mária (házasságkötés: Mohol, 1920. június 
21.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság 
R. 1575/1953 sz. ítéletével, a haláleset megállapított időpontja 1949. november 1-je. Holttá 
nyilvánította a szabadkai Apostoli Adminisztratúra Szentszéke 39/1958 sz. ítéletével: meg
ölték Moholon 1944. november 11 -én. A nagyvölgyi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
7/1954 sz. alatt. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 18a/1958 sz. alatt. 
(Likvidáltak névjegyzéke 10/11.)



Mester János, földműves. Született 1886. január 26-án Moholon, apja Pál, anyja Havár 
Erzsébet. R. k. vallású, felesége Madarász Ágnes (házasságkötés: Péterréve, 1926. november
21.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság 
R. 286/1954 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. május 16-a. A moholi 
AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 5/1955 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 45/1.)

Mészáros András, napszámos. Született 1896. szeptember 18-án Beodrán (ma: Növi 
Milosevo), apja András, anyja Hunyicska Anna. R. k. vallású, felesége Tóth Anna (házasság- 
kötés: Mohol, 1919. november 17.), öt gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novem
berében. A zentai Járásbíróság Vp. 1953/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást 
indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 47/11.)

Mészáros István Született 1926. augusztus 13-án Moholon, apja András, anyja Tóth Anna. R. 
k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1954/1945 
sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 46/11.)

Mészáros Piroska, háztartásbeli. Született 1925. január 2-án Moholon, apja András, anyja 
Tóth Anna. R. k. vallású, hajadon. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai 
Járásbíróság Vp. 1907/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. 
(Likvidáltak névjegyzéke 6/II.)

Miklós Pál, tanár. Született 1915. június 23-án Moholon, apja Rezső, anyja Deubel Berta. 
R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította az adai 
Községi Bíróság R. 196/1962 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. decem
ber 1-je. A zentai Járásbíróság Vp. 2012/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást 
indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 44/1963 sz. alatt. (Likvi
dáltak névjegyzéke 28/1.)

Moholi Pál, borbély. Született 1895. február 21-én Moholon, apja István, anyja Szántó 
Anna. R. k. vallású, felesége Sztojanov Milena (házasságkötés: Zimony, 1918. július 22.). 
Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében.

Muzslai Ferenc, földműves, községi bíró. Született 1869. szeptember 30-án Moholon, 
apja Ferenc, anyja Vincze Veronika. R. k. vallású, felesége Szántó Jusztina (házasságkötés: 
Mohol, 1917. október 17.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította 
a zentai Járásbíróság R. 556/1948 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. 
november 30-a. A zentai Járásbíróság Vp. 2002/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási 
eljárást indított ellene. Holttá nyilvánította a bácskai Apostoli Adminisztratúra Szentszéke 
123/1953 sz. ítéletével: meggyilkolták 1944. november 10-én. A moholi AH bejegyezte a ha
lottak anyakönyvébe 96/1949 sz. alatt. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti anyaköny
vébe 36/1953 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 42/1.)

Muzslai Ferenc, földműves. Született 1911. szeptember 29-én Moholon, apja Mátyás, 
anyja Tóbiás Etelka. R. k. vallású, nagyvölgyi lakos, felesége Zednik Piroska (házasságkötés: 
Mohol, 1938. november 7.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította 
a zentai Járásbíróság R. 183/1952 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1949. 
november 1-je. A zentai Járásbíróság Vp. 1902/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási 
eljárást indított ellene. A nagyvölgyi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 5/1953 sz. alatt. 
(Likvidáltak névjegyzéke 13/11.)



Nuszpán József, földműves. Született 1876. március 13-án Moholon, apja György, anyja 
Haszilló Erzsébet. R. k. vallású, felesége Fogarasi Franciska (házasságkötés: Mohol, 1904. február 
13.). Agyonlőtték 1944. október 17-én. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
112/1944 sz. alatt. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 63/1944 sz. alatt.

Odri Dávid, napszámos. Született 1912. november 6-án Moholon, apja Péter, anyja Szabó 
Terézia. R. k. vallású, nagyvölgyi lakos, felesége Hegedűs Julianna (házasságkötés: Mohol, 
1935. szeptember 3.), három gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. 
Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 368/1958 számú végzésével, a haláleset meg
állapított időpontja 1946. május 16-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1901/1945 sz. határozatával 
vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
26/1959 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 14/11.)

Odri István, cipész. Született 1906. július 29-én Moholon, apja Péter, anyja Szabó Terézia. 
R. k. vallású, nagyvölgyi lakos, nős, két gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novem
berében. Holttá nyilvánította az adai Községi Bíróság R. 146/1966 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1946. január 1-je. A zentai Járásbíróság Vp. 1973/1945 sz. határozatá
val vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 35/1968 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 25/11.)

Odri János, napszámos. Született 1911. május 6-án Moholon, apja Péter, anyja Szabó Terézia. 
R. k. vallású, nagyvölgyi lakos, felesége Zednik Rozália, egy gyermek apja. Kivégez
ték/likvidálták Moholon 1944 novemberében. Holttá nyilvánította az adai Községi Bíróság R. 
108/1961 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. október 30-a. A zentai 
Járásbíróság Vp. 1903/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A nagy
völgyi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 4/1962 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 11/11.)

Öreg András, fiákeres. Született 1887. november 9-én Péterrévén, apja János, anyja 
Balogh Terézia. R. k. vallású, felesége Öreg Anna. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. 
Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság Vp. 2397/1946 sz. végzésével, a haláleset megálla
pított időpontja 1944. november 9-e. A zentai Járásbíróság Vp. 1931/1945 sz. határozatával 
vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
35/1947 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 14/1.)

Öreg Mihály, földműves. Született 1921. szeptember 24-én Moholon, apja Pál, anyja 
Lengyel Erzsébet. R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá 
nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 217/1949 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1944. október 8-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1994/1945 sz. határozatával vagyon
elkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 12/1950 
sz. alatt.

Pál Mátyás, kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 
1981/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegy
zéke 36/1.)

Pálfi István, született 1909. február 25-én Moholon, apja Péter, anyja Kohajda Terézia. 
R. k. vallású, felesége Gődér Terézia (házasságkötés: Mohol, 1932. január 25.). Kivégezték/ 
likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1919/1945 sz. határozatával 
vagyonelkobzási eljárást indított ellene.



Paska József, született 1904. augusztus 21-én Törökkanizsán, apja József, anyja Juhász 
Piroska. R. k. vallású, felesége Mészáros Piroska (házasságkötés: Mohol, 1923. szeptember 
18.), két gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság 
Vp. 1964/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak 
névjegyzéke 34/11.)

Pátyerkó András, született 1904. október 9-én Zentán, apja János, anyja Paszterkó 
Rozália. R. k. vallású, moholgunarasi lakos, felesége Szokolai Terézia (házasságkötés: Mohol, 
1932. április 30.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 
1918/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A szabadkai Felső- 
bíróság 2. Reh. 36/2010 sz. ítéletével rehabilitálta.

Pénzes István, tánctanár. Született 1893. július 27-én Moholon, apja Péter, anyja Jankovics 
Ilona. R. k. vallású, felesége Lautenbach Julianna (házasságkötés: Mohol, 1920. május 26.), egy 
gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 2004/1945 
sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 27/1.)

Pertity János, született 1926. június 22-én Moholon, apja András, anyja Fekete Franciska. 
R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 
1969/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

(Likvidáltak névjegyzéke 29/11.)
Pesti András, született 1904. november 22-én Adán, apja János, anyja Gyalog Margit. R. 

k. vallású, felesége Rusai Veronika (házasságkötés: Mohol, 1930. szeptember 23.). Kivégez
ték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 2243/1945 sz. határozatával 
vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 40/11.)

Petik Pál, földműves. Született 1897. január 12-én Moholon, apja Márton, anyja Gajdos 
Julianna. R. k. vallású, felesége Bartucz Mária, három gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 
1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 431/1948 sz. végzésével, 
a haláleset megállapított időpontja 1944. október 8-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1982/1945 
sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. Holttá nyilvánította a bácskai 
Apostoli Admininisztratúra Szentszéke 517/1951 sz. ítéletével. A moholi AH bejegyezte a 
halottak anyakönyvébe 22/1949 sz. alatt. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti anyaköny
vébe 35/1944 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 31/1.)

Pető Mihály, molnár. Született 1883. szeptember 10-én Adán, apja Péter, anyja Varga 
Rozália. R. k. vallású, felesége Kovács Erzsébet. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. 
Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 228/1950 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1946. május 9-e. A zentai Járásbíróság Vp. 2006/1945 sz. határozatával vagyonel
kobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 37/1951 
sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 1/1.)

Poborai János, napszámos. Született 1908. október 17-én Moholon, apja János, anyja 
Lakatos Verona. R. k. vallású, nős, két gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novembe
rében. A zentai Járásbíróság Vp. 1913/1945 és Vp. 2018/1945 sz. határozatával vagyonelkob
zási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 55/1.)

Raffai György, mezőőr. Született 1900. április 20-án Moholon, apja Sándor, anyja Gőbölös 
Teréz. R. k. vallású, nős, öt gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá



nyilvánította az adai Községi Bíróság R. 80/1966 számú végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1946.május 16-a.Azentai Járásbíróság Vp. 1948/1945 sz. határozatával vagyonel- 
kobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 40/1.)

Rajnai Károly, gyepmester. Született 1903. november 23-án Fehértemplomon, apja 
József, anyja Palatin Dominika. R. k. vallású, felesége Klacsák Rozáliával (házasságkötés: 
Mohol, 1927. november 26.), három gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberé
ben. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 116/1957 sz. végzésével, a haláleset meg
állapított időpontja 1946. május 16-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1999/1945 sz. határozatával 
vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
93/1957 sz. alatt.

Sábli Márton, vendéglős. Született 1902. október 2-án Moholon, apja Pál, anyja Kocsis 
Julianna. R. k. vallású, felesége Papp Franciska. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. 
Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 441/1948 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1944. november 30-a. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 34/1949 
sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 32/1.)

Sánta István, született 1891. augusztus 6-án Moholon, apja Ferenc, anyja Viszmegh 
Borbála. R. k. vallású, felesége Jakab Rozália (házasságkötés: Mohol, 1919. február 19.). 
Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. (Likvidáltak névjegyzéke 47/1.)

Sinka Mátyás Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 
1925/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegy
zéke 58/1.)

Sinka Péter, földműves. Született 1903. szeptember 3-án Zentán, apja János, anyja Tóth 
Veronika. R. k. vallású, felesége Patócs Piroska (házasságkötés: Mohol, 1923. november 19.). 
1944 őszén elhurcolták a dreai (ma: Milesevo, Szerbia) iskola épületébe, eltűnt.

Sipos Albert, napszámos. 58 éves, moholi lakos. R. k. vallású, nős, három gyermek apja. 
Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1976/1945 sz. határo
zatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 23/11.)

Sipos Mihály, napszámos. Született 1898. szeptember 1-jén Moholon, apja Gergely, anyja 
Vitéz Ilona. R. k. vallású, nagyvölgyi lakos, felesége Világos Ilona (házasságkötés: Mohol, 
1921. szeptember 26.), egy gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá 
nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 210/1952 sz. végzésével, a haláleset megállapított ideje 
1949. november 1-je. A zentai Járásbíróság Vp. 1975/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási 
eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 6/1953 sz. alatt. 
(Likvidáltak névjegyzéke 22/11.)

Sörös Piroska, született Zsomolya, háztartásbeli. Született 1920. február 22-én Moholon, 
apja János, anyja Török Piroska. R. k. vallású, férje Sörös Péter (házasságkötés: Mohol, 1939. 
augusztus 28.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 
1899/1945 számú határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

(Likvidáltak névjegyzéke 16/11.)
Szabadi István, napszámos. Született 1883. július 31-én Moholon, apja Mátyás, anyja 

Kocsis Julianna. R. k. vallású, nős. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai 
Járásbíróság Vp. 1970/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.



Szabadi István, napszámos. Született 1907. július 6-án Beodrán, apja János, anyja Likár 
Katalin. R. k. vallású, felesége Kozma Erzsébet (házasságkötés: Mohol, 1933. május 2.), három 
gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai 
Járásbíróság R. 189/1959 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. május 16-a. 
A zentai Járásbíróság Vp. 1950/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. 
A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 48/1960 sz. alatt.

(Likvidáltak névjegyzéke 50/11.)
Szántó István, pék. Született 1888. augusztus 20-án Moholon, apja Gábor, anyja Jónás 

Éva. R. k. vallású, felesége Jakab Rozália. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. 
A zentai Járásbíróság Vp. 2036/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

Szécsényi György, földműves. Született 1885. április 16-án Moholon, apja Ferenc, anyja 
Erdélyi Veronika. R. k. vallású, felesége Illés Katalin (házasságkötés: Péterréve, 1910. január
31.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 
270/1956 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. május 16-a. A zentai Járás- 
bíróság Vp. 1939/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH 
bejegyezte a halottak anyakönyvébe 114/1956 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 8/1.)

Szécsényi István Emil, földműves. Született 1911. december 24-én Moholon, apja 
György, anyja Illés Katalin. R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. 
Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 271/1956 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1946. május 16-a. (Likvidáltak névjegyzéke 62/1.)

Szécsényi Simon, földműves. Született 1876. október 7-én Moholon, apja Mihály, anyja 
Czakó Erzsébet. R. k. vallású, felesége Lengyel Viktória (házasságkötés: Mohol, 1921. október 
12.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1914/1945 sz. 
határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

Szellák István, földműves. 55 éves, moholi lakos. R. k. vallású, nős, két gyermek apja. 
Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1917/1945 sz. hatá
rozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

Szögi Antal, moholi lakos. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbí
róság Vp. 1977/1945 számú határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvi
dáltak névjegyzéke 21/11.)

Takács István, földműves. Született 1906. december 18-án Moholon, apja István, anyja 
Ácsai Ágnes. R. k. vallású, felesége Tóth Bagi Ilona, három gyermek apja. Kivégezték/likvi
dálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 286/1949 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. október 8-a. A zentai Járásbíróság Vp. 
1979/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. Holttá nyilvánította a 
bácskai Apostoli Adminisztratúra Szentszéke 1/1950 sz. ítéletével: agyonverték 1944. novem
ber 11-én. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 13/1950 sz. alatt. Bejegyezve 
a moholi r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 3/1950 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 19/11.)

Takács Mátyás, moholi lakos. Kivégezték/likvidálták Moholon 1944 novemberében. 
A zentai Járásbíróság Vp. 1978/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.

Takács Péter Pál, kovácsmester. Született 1903. június 16-án Zentán, apja Ignác, anyja 
Kucsmár Klára. R. k. vallású, nagyvölgyi lakos, felesége Mihalecz Jusztina (házasságkötés:



Ada, 1929. november 16.), négy gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. 
A zentai Járásbíróság Vp. 1905/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. 
(Likvidáltak névjegyzéke 9/II.)

Tamaskó Géza János, kőműves. Született 1900. október 2-án Temesváron, apja Pál, anyja 
Lakatos Terézia. R. k. vallású, felesége Hatala Viktória (házasságkötés: Mohol, 1923. január
2.), két gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 
2009/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. Holttá nyilvánítva a 
bácskai Apostoli Adminisztratúra Szentszéke 182/1955 sz. ítéletével: megölték 1944. 
november 11-én. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti anyakönyvébe 3/1950 sz. alatt. 
(Likvidáltak névjegyzéke 2/1.)

Tarka Mátyás, kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. (Likvidáltak névjegyzéke 
20/11.)

Torma András, kereskedő. Született 1898. január 1-jén Moholon, apja András, anyja Visz- 
megh Éva. R. k. vallású, felesége Kolonits Etel (házasságkötés: Mohol, 1920. május 18.), három 
gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 2005/1945 
sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 7/1.)

Torma Mátyás, községi rendőr. Született 1910. február 13-án Szilágyin, apja Máté, anyja Uracs 
Katalin. R. k. vallású, felesége Édes Erzsébet (házasságkötés: Mohol, 1933. szeptember 27.), öt 
gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1983/1945 
sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 29/1.)

Torma Máté, földműves. Született 1924. szeptember 19-én Moholon, apja Máté, anyja 
Uracs Katalin. R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá 
nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 158/1959 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1946. május 15-e. A zentai Járásbíróság Vp. 1967/1945 sz. határozatával vagyonel
kobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 31/11.)

Tóth István, szabó. Született 1890. december 12-én Moholon, apja Mihály, anyja Dávid 
Katalin. R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította 
a zentai Járásbíróság Vp. 318/1947 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1946. 
december 31-e. A zentai Járásbíróság Vp. 2524/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási 
eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 45/11.)

Tóth István, napszámos. Született 1924. szeptember 29-én Moholon, apja István, anyja 
Bója Julianna. R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai 
Járásbíróság Vp. 1955/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. 
(Likvidáltak névjegyzéke 44/11.)

Tóth József, földműves, községi elnök. Született 1897. február 28-án Moholon, apja József, 
anyja Molnár Teréz. R. k. vallású, felesége Nagy Piroska (házasságkötés: Mohol, 1920. június
15.), négy gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság 
Vp. 1943/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak 
névjegyzéke 22/1.)

Tóth József, napszámos. Moholi lakos. R. k. vallású, nős, négy gyermek apja. Kivégezték/ 
likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1938/1945 sz. határozatával 
vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 44/1.)



Tóth Nándor, kereskedő. Született 1916. január 16-án Óbecsén, apja Elek, anyja Pesity 
Anna. R. k. vallású, felesége Pénzes Angéla Mária (házasságkötés: Mohol, 1938. október 4.), 
egy gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai 
Járásbíróság R. 331/1948 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. október 
8-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1932/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított 
ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 120/1948 sz. alatt. (Likvidáltak 
névjegyzéke 26/1.)

Urbán István, napszámos. Született 1891. július 19-én Moholon, apja János, anyja Faragó 
Borbála. R. k. vallású, felesége Sipos Franciska (házasságkötés: Mohol, 1919. november 4.). 
Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1897/1945 sz. határo
zatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 18/11.)

Varga István, téglagyáros. Született 1880. június 17-én Moholon, apja István, anyja Szántó 
Julianna. R. k. vallású, felesége Lakatos Julianna. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. 
Holttá nyilvánította az adai Községi Bíróság R. 99/1969 sz. végzésével, a haláleset megálla
pított időpontja 1946. május 16-a. A zentai Járásbíróság Vp. 2007/1945 sz. határozatával 
vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 
59/1969 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 6/1.)

Varga Lajos, r. k. plébános. Született 1891. április 16-án Szegeden. R. k. vallású. Gimná
ziumi tanulmányait 1902-1910, teológiai tanulmányait 1910-1914 között folytatta Szegeden. 
1914-ben Kalocsán szentelték pappá. 1915-ben káplán Péterrévén, 1919-1921 között Óbecsén, 
majd Üjvidéken szolgál. 1929-ben helyezték Magyarkanizsáról Moholra plébánosnak. Kivé
gezték/ likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 2013/1945 sz. határozatával 
vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 11/1.)

Varsi Ferenc, napszámos. Született 1893. október 29-én Pádén, apja Mihály, anyja Balla 
Cecília. R. k. vallású, felesége Zsomolya Éva (házasságkötés: Mohol, 1925. június 29.). 
Agyonlőtték 1944. október 8-án. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 151/1948 sz. 
végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. október 8-a. A zentai Járásbíróság Vp. 
1995/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte 
a halottak anyakönyvébe 74/1948 sz. alatt. Bejegyezve a moholi r. k. plébánia halotti anya
könyvébe 27/1953 sz. alatt.

Vikor Antal, vendéglős. Született 1911. május 13-án Moholon, apja András, anyja Csúzdi 
Éva. R. k. vallású, felesége Földi Jolán, két gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 no
vemberében. Holttá nyilvánította az adai Községi Bíróság R. 78/1963 sz. végzésével, a 
haláleset megállapított időpontja 1944. november 1-je. A zentai Járásbíróság Vp. 1972/1945 
sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak 
anyakönyvébe 93/1963 sz. alatt. (Likvidáltak névjegyzéke 26/11.)

Vikor György, kereskedő. Született 1916. május 1-jén Moholon, apja György, anyja Kiss 
Matild. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1962/1945 sz. 
határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 36/11.)

Vikor József, földműves. Született 1900. március 27-én Moholon, apja József, anyja Oláh 
Erzsébet. R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járás- 
bíróság Vp. 1987/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene.



Világos György, napszámos. Született 1898. május 7-én Moholon, apja György, anyja 
Fehér Franciska. R. k. vallású, felesége Gajdos Katalin (házasságkötés: Mohol, 1920. január 
20.), hat gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánítva az 
adai Községi Bíróság R. 185/1970 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. 
december 31-e. A zentai Járásbíróság Vp. 2011/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási 
eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 73/1972 sz. alatt. 
(Likvidáltak névjegyzéke 35/1.)

Világos István, született 1883. március 4-én Moholon, apja András, anyja Balogh Éva. 
R. k. vallású, nagyvölgyi lakos, felesége Varró Julianna. Kivégezték/likvidálták 1944 novem
berében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 217/1953 sz. végzésével, a haláleset 
megállapított időpontja 1946. május 9-e. A nagyvölgyi AH bejegyezte a halottak anyaköny
vébe 8/1954 sz. alatt.

Vincze Albert, községi kézbesítő. Született 1886. április 5-én Moholon, apja Gergely, 
anyja Tamás Mária. R. k. vallású, felesége Kocsis Amália (házasságkötés: Mohol, 1910. 
november 23.), hat gyermek apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvá
nította a zentai Járásbíróság R. 472/1952 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 
1944. november 30-a. A zentai Járásbíróság Vp. 2003/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási 
eljárást indított ellene. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 25/1953 sz. alatt. 
(Likvidáltak névjegyzéke 41/1.)

Vojnák János, napszámos. Született 1925. október 17-én Cservenkán, apja József, anyja 
Tóth Magdolna. R. k. vallású, nőtlen. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá 
nyilvánította a zentai Járásbíróság R. 356/1956 sz. végzésével, a haláleset megállapított 
időpontja 1946. május 16-a. A zentai Járásbíróság Vp. 1968/1945 sz. határozatával vagyonel
kobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 30/11.)

Vojnák József, földműves. Született 1898. február 16-án Moholon, anyja Vojnák Anna. 
R. k. vallású, felesége Fett Mária. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvání
totta a zentai Járásbíróság R. 346/1956 számú végzésével, a haláleset megállapított időpontja
1946. május 16-a. A moholi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 54/1957 sz. alatt. 
(Likvidáltak névjegyzéke 51/11.)

Zsomolya István, földműves. Született 1909. augusztus 6-án Moholon, apja Ferenc, anyja 
Kálmán Katalin. R. k. vallású, felesége Horváth Ilona (házasságkötés: Mohol, 1929. január
22.). Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. Holttá nyilvánította a zentai Járásbíróság 
R. 108/1949 sz. végzésével, a haláleset megállapított időpontja 1944. október 8-a. A zentai 
Járásbíróság Vp. 1927/1945 sz. határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. A mo
holi AH bejegyezte a halottak anyakönyvébe 48/1949 sz. alatt.

(Likvidáltak névjegyzéke 24/1.)
Zsomolya János, napszámos. 36 éves, moholi lakos. R. k. vallású, nős, három gyermek 

apja. Kivégezték/likvidálták 1944 novemberében. A zentai Járásbíróság Vp. 1966/1945 sz. 
határozatával vagyonelkobzási eljárást indított ellene. (Likvidáltak névjegyzéke 32/11.)
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Mohol -  A vérengzés emlékművének részlete



• • • • A moholi 1944-es magyarellenes atrocitások 
a számok tükrében

A levéltári kutatások igazolták, hogy a kommunista rezsim önkénye következtében a moholi 
magyarellenes atrocitások 1944 őszén 154 magyar nemzetiségű ember életét követelték: 
11 nő és 143 férfi vesztette életét, a likvidáltak zöme római katolikus vallású volt. A kivég
zettek közül 73 esetében folytatott le holttá nyilvánítási eljárást az illetékes bíróság, illetve 
117 esetben indított vagyonelkobzási eljárást a zentai Járásbíróság a járási Belügyi Osztály 
kezdeményezésére.

Statisztika_______________________________________________________
Összes ismert áldozat: 154 fő
Nő: 11 fő
Férfi: 143 fő
Kora ismert: 143 főnek, 9 nőnek és 134 férfinak
Átlag életkor: 42 év
Átlag életkor férfiak: 43 (134 ismert korú áldozattal számolva)
Átlag életkor nők: 26 év (9 ismert korú női áldozattal számolva)
Legidősebb nő: 62 éves
Legidősebb férfi: 75 éves
Legfiatalabb nő: 17 éves
Legfiatalabb férfi: 18 éves
Adatok családos áldozatokról: 113 áldozatról tudható, hogy házas volt.

189 gyermeke (3,3 átlagosan) volt az 57 áldozatnak, 
akiről tudott, hogy gyermeke is volt.
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Újvidék, Kabol, Bezdán, Szabadka, 
Zenta, Mozsor, Gombos, Bajmok, 
Temerin, Martonos, Magyarkanizsa, 
Adorján, olyan települések, amelyek 
1944-1945-ös történetéről, 
az események áldozatairól kisebb- 
nagyobb monográfia már született.
E sort gazdagítja ez a hiánypótló mű, 
a Moholon 1944-1945 év fordulóján 
zajlott magyarirtás története.

Baranyi István, moholi nyakönyvvezető 
hosszú évek során gyűjtötte össze 
a moholi és adai áldozatok névsorát, 
élettörténeteiket és a hozzátartozóktól 
még a fényképeket is, így megőrizve 
a mártírok arcvonásait is.

Molnár Tibor levéltári adatokkal 
egészítette ki és a halotti nyilvántartási 
és vagyonelkobzási iratok 
felkutatásával tette még hitelesebbé 
a helytörténészi munkát.
Köszönet a feltáró és tényszerű 
munkájukért...
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„Az elhunyt áldozatokat illetően kötelességünknek érezzük, hogy 
kiharcoljuk emberi méltóságuk visszaállítását.
El kell ismerni és el kell ismertetni, hogy az áldozat ember volt. (...)

Tudjuk, hogy ebben a világban nem szüntethetjük meg 
végérvényesen a rosszat és a bűnt, de azt követelhetjük,
- és követeljük is! -, hogy az áldozatok méltósága elismerést nyerjen. 
Követeljük ezt azért, mert tudjuk, hogy a sebek gyógyulása igazán 
csak akkor kezdődik el, amikor az áldozatoknak visszaadjuk 
emberi méltóságukat."

Harmath Károly ferences szerzetes 
(2010. november 28. Budapest, Szent István Bazilika)


