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Elfogták Héjjas Ivánt, az orgoványi tömeggyilkost.« Így olvasom a-
»Magyar Szoban«. Örülök és emlékezem, ö rgovány , Britannia szálló, P i 
roska fivérek. Pronai, Zadravec, Bangha Béla. Emlékezés : Hamburgerné 
esete, Szamuelli öngyilkossága, Korvin Ottó kivégzése, százak és ezrek 
halomszám lemészárlása. Mert az első európai tömegsírokat nem Musso-. 
lini Oíaszországa, nem Hitler Németországa, nem Drázsa Szerbiája, nem 
Szálasi Dunapartja hozta ; Héjjas Iván az első európai tömegsírok eszelős 
kiesze'ője. Stecker adta rájuk a jogi, Zadravec tábori püspök é s Bangha 
páter az egyházi jóváhagyást . Mussolini és Hitler Horthi-tanitványok — 
jótanulók — a Horthié, aki tengerész-egyenruhában, fehér ló hátán adta 
meg a jelt orgoványra, amint már előbb jugoszláv matrózok halálára isi 
adott jelt az Adrián és amint évtizedek múlva újból jugoszláv asszonyok 
és gyermekek mészár lását *is adta k i megbízásban. A noviszádi feltört 
dunai jégen. 

Héjjas Ivánt elfogták. Zadravec felett í télkezett a népbiróság. Horthi-. 
ról még nincs h í r ; Horthiról, akinek pályája Rotortól és Orgoványtól 
Szálasiig ívelt el. Nincs még hír az európai tömegsírok és tiszti briganti-
kinzások higgadtag, eszelős kieszelőjérői. Európa első fasiszta tömeggyil-
kos gonosztevői Horthi—Héjjas—Zadravec. " De az utolsók között, akik 
évtizedek népkinzó »munkaja« u tán még ott állottak az öldöklők sorában 
a Himmierek, a Pavelicsek, a Drázsák, a Szombathelyiek véres vonalán 
— ugyancsak ott szerepelnek Horthi—Héjjas—Zadravec. 

És ott szerepelt soraikban már 1914 óta Kovacsevics Milos is. aki 
szerb neve alatt, magyarok nevében, magyart, szerbet egyaránt kínzott 
halálra. Horthi és más megbizóival egyk-özösen, mig a jugoszláv munkás 
és paraszt megmozdulás 1919-ben akár 1941-ben is egyként, ú g y a j u 
goszláv népek, mint a magyar nép harcá t is jelentette a népkínzók ellen. 
Mer i a jugoszláv munkás és paraszt már r919-ben is ott állt a magyar 
nép oldalán és nem rajta múlott a magyar nép mozgalmának bukása. 
Mert megmozdulásuk megakadályozta a nagyszorb és nagyhorvát hatal
min levők kísérletét , hogy beavatkezzanak a magyar nép sorsába a ma
gyar nép ellen a népkínzók, a tömegsírok, a Horthi—Héjjas—Zadravec 
tcn.eginészárlő részvénytársaság uralmának megszi lárdí tására. Mert a 
Héijas'»ki:ak és Kovacsevicseknek. Popovics Milánoknak és F i u k vxsoknak 
nincs hazájuk. Ha a földet, az ezerholdasat, elmenthetik a nép elől — 
c-ki-liaza vannak. Hazájuk a birtok. Ezt szolgálják más népek ellenében, 
ezt szolgálják más népek reakciósai oldalán saját népük ellen. A nép e l 
len. És kiírtnak egész népüket is a birtokért , a nép »A Nép« szavával aj
kukon. Ezért jött Horthi és Héjjas és Zadravec, ezért jött Imré-li, Piuko-
vics és Szálasi. A nagybirtok nagybank örök • mentésére a nép elől. Ma
gyar elői és szerb elől egyként. Ezért volt a revizió-hirverés, azér t a 
nagy íegy vercsörgető, tömeginészárló, sorompőba-állás. Az czerhol 'dakért 
a bankuralomért , népir tásér t — népjólét ellen. Népcn-uralomért — nép
uralom eüen. Árulták a nemzeteket, népeket,, adták-vet ték őket, de csak 
a cserebolt idejére, céljára vették őket észbe, számításba. Ahogy a Zom-
1 -orr.an íőispánk<:dó Imrédi-fa.siszta korlátolt és kor lá tosságában őszinte 
Fiiikovics mondta a népnek (nem. nem) » д Nćpnck«: Ti b i r n y e v á a k rte 



becsüljétek Te magatokat ha nem is szület tetek magyaroknak. Adtatok 
ti nagy ér téket a magyarságnak . Adtatok a magyarságnak jó magyar 
nemeseket, amilyen jómagam is v a g y o k . . . Igy szállí totta a bunyevác k i s . 
iöldű meg íöldteln parasztot a P a t ó Pálok, Eszterháziak, a Lelbahok és 
Fernbahok, Piukovicsok és Rudicsok b i r tokára —. béresnek. De a nincs
telen paraszt törpebirtokos és földmunkás hamar megmutatta: nem be
csüli le magát , de nem becsüli érdemein felül a nagybirtokost sem. Jobb 
szeret kis földjén szabadkodni, mint béres lenni a Piukovicsok és Dun
gy erszkiek, Fernbahok é s Taljánok meg Bisszingenek birtokán. Máskép 
a hazátlan bitang Kovacsevicsek és Popovics Milánok, Hain Pé te rek és 
Héjjasok, azok akik irtó — népírtó — jókedvükben úgy mentik a birto
kot a Feszteticsek, a kaptolok, püspöki rezidenciák és Bisszingenek s z á 
mára , hogy leirtják róluk a népet, még ha nem is marad aki megművelje. 

Mert kínoztak már a Kovacsevicsek szerb szabadságharcost és ma
gyar munkást , bácskai szerb zsellért és magyar népharcost egyarán t a 

Princiiptől — Ottinárig ivelő emberkínzó re t tenet-úton. És Szombathelyi, 
Popovics, Drázsa, vagy Pavelics és Horthi meg Héjjas egyként mészárol 
ták a magyart és szerbet, hogy mentsék uralmukat, birtokukat a Kotor-
tól — Orgoványon át — Noviszádig és Zsabiyáig ívelő rettenet-úton, a 
Zadravecek, Mindszentiek, Sztepinacek és más birtok-őrök. örök áldást
osztó feléjüktárt karjai alatt. Ahogy most is: mialatt folyt a bíróságon a 
Zadravec-tárgyalás^ egyes katolikus templomokban, — ahol újból össze té 
vesztet ték a hitet és birtokot, — a papok megimádskoztatták volna a né
pet a frankhamisító, háborús uszí tó papi népirtóért , ahogy a már elitéit 
háborús bűnös tábornokok is hazafinak igyekeztek menteni Szombathelyit, 
aki felszóllitolta a magyar katonát, hogy ne védekezzék a német fasizmus 
megszálló csapatai ellen, aki felszólította a magyar katonát, hogy irtsa ki 
Eacska dolgos szabadság és iöldszerető népét. 

Viszont a verseci március t izenötödikére eljöttek »Versec szerb asszo
nyai népi táncaikkal, eljöttek a csehek és a. románok szabadságdalaikkal , 
eljöttek a szlovéniai telepesek kis pionírjaikkal. »Mert Petőfi mindenkié, 
minden szabadságszerető népé, ahogy Tito is mindenkié, aki szereti a 
szabadságot! Mert épou ebben van az igazi népi-nemzeti eszme népeket 

• nemzeteket összekapcsoló ereje és — abban meg a hazátlanság uszí tó 
uép'esikedése; Mert ennyi a különbség a Népuralom és Népen-uralom kö
zött. Mert talán nem is épen ez a két betű t esz i . . . 

• 
Együt t vannak szerb nincstelenek és magyar nincstelenek, törpebir

tokosok, zsellérek, béresek és földmunkások a földosztó gyülekezetekben. 
Foiyik a nagy birtokharc 'utolsó felvonása. Д Horthi—Héjjas—Zaclravec--
P.'ukovics Pavelics korlátolt korlátlan b i r tokvágyás a harc utolsó-előtti 
'.elvonása volt. Nagyon közel érezték a birtok kicsúszás óráját, azér t vol
tak még a szokottnál is sóvá rabbak. Nagybirtok nélkül halálnak érzik az 
életüket, azért gyilkoltak oly rettcnhetctlenül. Mint mindenkor azelőtt is. 
ka az ezerholdak és szazezcrholdak forogtak a kockán. Ezér t haltak rette
netes tűzhalált, azér t sütöttek elevenen ropogósra társak lakomájára, Dó
zsát és. Qubec Mátét a Zápolyák. Pertovicsok és Báioriak, Tahiak és Gre-
gorijanoctk. ezért csalták tőrbe ölték • halálra a már haldokló Fekete em
bert Török Báiinték, ezért kellett meghalniok Szegcdlnac Jovanovics Pe
runak és magyar, meg szlovák társainak. 

Mert régen kezdődött el az első fehvnás . A zágrebi püspök birtokán, 
ott a lu l az usztasák által kivert aranyfogak állottak garmadában -még a 
minap álszent barátok térdei alatt. - - a zágrebi kaptál birtokán kezdődőt; 



el a Dunavölgyben a nagy-nagy színjáték épen 600 egynéhány évnek előt
te П339). amikor is a jobbágyi zsellér á tvet te , — ha rövid pár napra is, 
— a hatalmat és felosztotta, a püspöki birtokot. Azután Budai Nagy 
András nagy mozgalma következet t az erdélyi részén a Dunamedencé
nek: a nagy huszita jobbágymozgalom. (1437). Azután rendre jöt tek: 1478 
Koruska, 1513—15 Kranjska, Stiria és újból Korú ska szlovén, jobbágyai 
lázadtak, ugyanakkor amikor a dalmát Hvár szigeten Ivnies Máté 4 éven 
át tartotta magát (1510—14) urak és Velencések ellen és amikor a ma
gyarok és szerbek is feltámadtak, hogy együt t harcoljanak, Dózsa, Szé
kely György és Mészáros Lőrinc serogében Vajdaságban meg azon túl . 
Azután Mohács után (ami a Dózsa-sütögctés , meg az első bányász-sztrájk 
vezetőinek kivégzése után következet t be a nagybirtokosok egymás-kö-
zötti birtokharca idején), Mohács után jött a vajdasági Fekete ember 
(1526—27), aki az urak helyett harcolt a török ellen is a szabad népért 
és jött Gubec Máté, Gregorics meg a szlovén munkás Sterc Pál (1570—73) 
meg jött a bánátiak, urak és törökök elleni felkelése (1592—94), amellyel 
szinte egy időben a horvátok is újra .fellázadtak az urak és törökök ellen 
(1594—97). De már a Gubec horvát parasz tvezér harca idején is akadit 
magyar parasztfeleklő is. Karácsony Gábor (1569—70), akit Debrecen 
körül vert le a bir tokosság. Д zágrebi kaptol földjein 1608-ban. még 
1вЗЗ—36-ban is lázad a jobbágy, fis onnan indul ki az 1654—59-es láza
dás is, amely azután tovább tedjed és amely ugyancsak nem csupán he
ly i jelentőségű, mert még 1631-ben kezdte meg ezt a harcot Tiszának 
vidékén Császár Pé ter . 

Azután következtek a k'urucmozgalmak, a Tokaiak és Esze Tamások, 
a Pintyo Gligorok és számos szegénylegények harcai évtizedeken át a 
földért, a szabadságért , labancleverő kurucéletér t . Rövid ideig együt t ha
ladnak az ú r ra l : ZrinskiekkeT, Frankapánokkal , Rákóciakkal a német el
nyomó ellen hogy azután újból maga a jobbágy vállalja meg a szegény
legény egyedül a további harcot úgy népi mint nemzeti szabadságért , 
mert az ú r jobban gyűlölte bi-rtokmegtartó igyekezetében vérbeli jobbá
gyát mint az idegen elnyomót, a gyarmatos í tó bécsi német udvart és ha
zaárulóvá, ílabanccá lett birtokimeintö parasiztgyű?iöle.tében. A paraszt méig 
folyatta véré t tovább. 1664-től 1711-ig tartottak a kuruckor harcai. 1863— 
89 felkelő harc a török ellen Bánátban, Bácskában, Szerbiában, Maikedóni-
ában. Kumanovói Kárpos »király« harca és hullása. 1702—04-ben Lika 
harcol az emberi életért , akár 1732 és 1746-ban is. Azután a horvát 
jobbágy és szerb ha tárőr együt tes ha rcá ra kerül a sor Varazsdin kö r* 
nyékén (1726—30), hogy ezt békési viharsarok és Vajdaság kövesse soron. 
(1735. a Péró lázadása) urak és németek elleni harcával szerbek, magya
rok, szlovákok közös összefogásán. 

1741—43-ban horvát vidékek állanak a harc élén, 1751—56-ban pa
rasztforradalom előtt áll a Duna—Dráva vidék: a Vajdaság, Slavónia és 

Horvá tország sorra ragadnak fegyvert Kuszics, Damjanics meg mások vezér
lete alatt. Azután kis szünet következik : port hintenek a paraszt szemébe 
és ideiglenesen lecsendesítik felülről, császártól jövő »reformpoTitukaval«. 
De csakhamar jön- az erdélyi—bánáti Horia—Koska—Krisan lázadás (1794) 
azután a bánát i és szeréiiuségi lázadás (1807) Ticán vezér le te alatt, amely 
a nagy Karagyorgye felkelés vajdasági együt t rezgése, mert a számos 
haiduinozgalom után Szerbia jobbágya most vivta nagy felszabadító né?i 
és nemzeti polgári forradalmát a török földesúr ellen. (1804—15). 

1848-at jól ismerjük mindannyian. Az azután következő vajdasági 
aratósztrájkokat, agrárszocialista megmozdulásokat , Várkonyiékat, meg a 



a magyar csendőrök vakító fehér keztyüjét sem felejthettük el még. És 
191* igazi é r t e 'me is jól belénk vésődött , földet és szabadságot vágytunk 
akkor is népi szabadságot jeleztek más vidékek meg a Vajdaság meg
mozdulásai is. Ezt a vágyat fclytották vérbe a Karikás-Karakásevics Gá
borok. Draskovics Milorádék, meg Héjjas—Prónai—Zadravecek egyaránt . 
Azután jött 1941—45. És nagy dolog, nagyon nagyon nagy dolog, hogy 
megértük, hogy mi értük meg az utolsó felvonást, hogy a mi gyerekeink 
csak emlékként fogják ismerni a nagy földharcot, hogy már saját földjü
ket szánthatják és ők már nem fogják tudni, csak hírből, kik voltak a 
népirtó, szabadságtipró ezerholdasok és szolgáik: Héjjasok és Kovacse-
vicsek, Drázsák, Néclicsek és Favelicsek és Mindszentiek és Sztepinacok. 

Olyan nagyon-nagy dolog, amilyen csak egyszer adódik a népek éle
tében. Hát ezért örülök. 

• 

És azér t nem csoda, hogy még nem adták fel a harcot. A birtokosok 
és bérenceik. Csak a harc formája változott, — a harc folyik tovább. 
Amig az utolsó birtokos is rá nem kényszerül a kétkezi életre. . 

Együt t jelentkeznek magyar és szerb zsellérek a földért, együt t sa
játítják ki a birtokost, együtt ülnek be újonnan szerzett sajátjukba. He-
gyesi magyarok szekicsi crnagoracok között buzgólkodnak és más ma
gyarok más telepesekkel örülnek, dolgoznak együtt . Együt t gyűjtenek, 
adakoznak szerbek, magyarok. Magyarok építik a szerémségi falvakat. 
Egy közös listán jelennek meg magyar, szerb rohammunkások nevei. Már 
a »valassz szót és 'uralkodj«, veszíts össze, gyöngíts le és igázz le poli
t ikájának sincs foganatja. Csúszik, kicsúszik a birtok véglegesen. 

Még azért megpróbálják, még azért nem adják fel véglegesen a har
cot. Suttognak. Suttogják, hogy jaj egy édes magyar tes tvérem (akit 
már nem ölhetek halomra, hogy úgy szabaduljak tőled), jaj ne iratkozz 
földért, mert a sziklás-köves Likába visznek kopárkodni, ide meg újból 
csak Licsányt hozzák, a nagy dembelt. Ne jelentkezzetek, magyar tes tvé
rek (el ne vegyétek kis -olyan igen nehezen szerzett, elszerzett bi r to-
kocskát) hagyjátok meg a földem, miből éljek, hiszen paraszt vagyok 
jómagam is (jaj, hogy a büdös paraszt nevet kell, magamra ölteni, holto
mig lé nem mosom magamról a szagát.) De a magyar tes tvér feliratko
zik földért. »Nem is adunk majd neked, napszámra munkat.« Nem is lesz 
miből, — tudja már az 'uj kisbirtokos és hozzáfog a kapott föld meg
munkálásához és már azt sem hiszi, hogy isten ellen követ el vétket aki 
felosztja az egyházi világi nagybirtokot, az ezerholdakat, hogy először 
nemzedékek életében a magáé legyen, magáé t vesse-arassa. Nagyon 
istennek-tetsző cselekedetnek tartja, — ahogy írva vagyon. Nincs hiszen 
mivel megművelned?! Súgja újra a hirtelen magyari é s paraszti testvér, 
da az uj földbirtokosnak már egyszerre nagyon kinyílott a szeme. Ne
veti és a tratkorra gondol, ami már elindult állomáshelyéről és egysze
ribe közösbe megmunkál ta a Zsabalji, Goszpogyincii, Moravicai szövet 
kezeti, kollektív igénylők földjét. 

Az utolsó felvonás befejezéséhez közeledik. Zadravec felett ítélkez
tek. Héjjas meg Drázsa fogva van. A zsellér birtokokban van. Várja a 
traktort . 600 év tör ténete lezárul és új füzetet vesznek elő a történelem 
krónikásai . 

• • • • • • • • • • • • 


