
PASКO ROMAC:  

Szökés után  
đ t hónappal Jugoszlávia fasiszta lerohanása után 1941 augusztu-

sában a szremszka:m іtrovicai fegyházbál emabertelenül nehéz ,  hđsi vállal-
kozással Jcitört harminc bebörtönzött pol гtiзkai fogoly — ,valamennyien  
kommгunták — és a szerémségi erdőkben csatlakozták egy kis partízún-
egységhez. Szökésüket kívülr ől a legcendáshírú P ii ki,  ez a fiatal ,  a nép-
felszabadító háborúban hбΡsi ,haláált halt pa,rtizánh&s ,taлnogaatta ,és segí-
tette elő . A ,kommunisták alagutat ástak a börtön aalaatt -- hosszantartó  
.és Mehetetlennek látszб  vállaUkozás volt ez — és így jutattak a szabadba.  
A ,kézrekerítésiGkre indított usztasa hajsza eredménytelen maradt, a sze-
rémségí erdő  keblére ölelte a hős szökevényeiket, kík közül legtöbben  

később jelentős szerepet játszattak a Párt vajdaságd szervezetében és a  
népfelszabadító harcok hősi, fegyveres аkcióiъan.  

Paskó Romac, a szökevény еJC egyike, most megirts emlékmratsit.  
Егdekfeszí ,tő  izgalmas könyv ez, értékes dakumeivtuma a népfelszabadító  
harcok eseményeinek. A könyv a fegyházban sínyl đdбΡ kommunista rabok  
életéről számtiol be, elsó fejezetében, válamint a végrehajtott +kitö+résnek  
drámai leírását adja. A H1D az alábbiakban részletet közöl ,ebbđ l  a 
könyvbő l Qs annak második fejezetét adja, azt a fejezetet, hogyan ∎éltek  
a szökevények a fegyházból való kttbrésük után, hagyom csatlakoztak  a. 
kis pаrtizáivköteléКhez, amelyet meger ősítetteik, fegyvemeket szereztek s  
régid — most már, mint számattev б  harci egység — ~kapcsolatot terem-
tettek a macsvai szаx аdságharcosakkal és átkelve a Száván, félszáz fegy-
veressel erősítették a népfelszabadító harcosok számгát.  

A fegyházból való szökésünk után az els ő  pihenőt a glavicai erd őben 
tartottuk, Papreni közelében. Nem messze t őlünk kanyargott a falusi  
út• lúppen azért választottuk táborozásra ezt a helyet, mert az volta fel-
tevésünk, ha hajszát rendeznek ellenünk, inkább az erd ő  sűrűjét kutat-
]k át, mint itt . az erdб  szélét. Ez az elképzelésünk csak azért volt helyt-
álló, mert aznap nem került sor üldözésünkre. Ha rendszeres hajsza n-
dult volna ellenünk, aligha kerülhettük volna el a kézrekerítésiink't•  

Természetes, hogy itt nem id őzhettünk sokáig; biztonságosabb helyet  
kellett keresni, azonban ez nehéz dolognak bizonyult, hiszen senki nem  

ismerte közülünk az erdбséget. Szükségünk volt valakire. aki jártas eb-
ben az erdőben.  

Boldogan lélekzettünk visszanyert szabadságunkban. Sokat Persze  

nem beszéltünk, mert feltételeztük, hogy a kimondott szó -- mégha  

suttogva ejtjük is — könnyen árulónk lehet. Csak napszállta után ér-
kezett meg aztán a kapcsolatunk: Johan elvtárs és Szima Relics. Azért  

jöttek, hogy elkalauzoljanak bennünket a partizáncsoporthoz, amely az  

erdő  mélyén táborozott.  
Ehhez a csoporthoz csak másnap hajnalban érkeztünk el. Megér-

kezésünk után értesültünk, hogy azt a hegyet, amelyen most rejt őzünk,  
Tancosnak hívják. Nehéz volt megmagyarázni, miért éppen ez a hegy  

neve, és a Táncos egyetlen új vendége sem tudta megmagyarázn'. Sok- 
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kal érdekesebb volt számunkra, megtudni, kik ezek az új elvtársak 
elvtársnők, akik partizánoknak nevezték magukat. 

Sokaknak közülük nyers b őrből voltacip ője, ' nem is cipő  volt ez, 
egyszerű  ]ábratekert b őrdarab — .az állat .sz őre is rajta volt némelyik  
lábbelin. A bőrt egyszerűen rázsinegelték a lábukra. A férfiak mégcsak  
elhordtak valahogy ilyen lábbelit, a n őkkel már nehezebb volt a helyzet:  

Ezek amúgy?s gyengén voltak öltözve. Mi, fegyencek, akiknek két pár  
harisnyánk is volt, egy-egy párat felajánlottunk az elvtársn őknek és  
elvtársaknak, akiknek nem volt harisnyájuk. Az osztozkodás után pihen ő  
következett. A szökevények éppen úgy, mint a partizáncsoport régi tag-
jai, most már biztonságosabban érezték'magukat. Hogyne, amikor most  

már negyven főt számlált a csoport, ezek közül harmincan voltunk szö-
kött fegyencek. *  Valóságos partizáncsapat, még hozzá számszerint igen  

erős — de csak szám szerint, mert nem volt elég 'fegyverünk és ami volt, 
az sem ért sokat. Ezenkívül, egyikünknek sem volt semmiféle háborús 
tapasztalatunk, sem elméleti, sem gyakorlati. Egyesek közülünk a fegy-
házban olvastak valamit Szlavina orosz hadászati elméletéb бl, mások 
Clausewitzet forgatták. Ezek aztán megkísérelték, hogy .az elméletet va-
lahogy összekapcsolják gyakorlati helyzetünkkel. Minden kísérlet h'ába 
való volt, nem lehetett semmiféle kapcsolatot teremteni. 

A Táncos hegyről aztán áttettük táborunkat a Hajducsko Brdo lej-
tőire. Itt megtartottuk az általános partizán-megbeszélést és századot ala-
kítottunk: Politikai biztossá megválasztottuk Sztanko Paunovicsot, pa-
rancsnokká pedig Pinkit. Parancsnokon és politikai biztoson kívül in-
tendaturát is szerveztünk. F őintendás lett Batyб  elvtárs. Még »csendügyi« 
biztosunk is volt — őt nem választottuk, képességeivel maga tört erre 
a tisztségre. A századot szakaszokra és tizedekre osztottuk. Úgy hatá-
roztunk, hogy a században bevezetjük a vasfegyelmet. Hogy a katonai 
alakulat, amelyet így létesítettünk, minél szilárdabb legyen, katonai par-
tizánesküt tettünk: 

Megelбzően -- félhangosan — elénekeltük 'az Internacionálé-t. Ezek-
ben a percekben sokak szemében csillant meg a könny. Az ének után 
következett az eskütétel — bár néhányan ellene voltak ennek és azt  

mondták, hogy ez puszta formalitás csak. Ezek között volt Bumbulovics  

is, .a különben közismert pánikkelt б  és gyávа  ember. Eskü után megint 
felcsendült az Internacionálé, utána elénekeltünk inég egy dalt, ezzel 
be is 'fejeződött a század megalakulasának rövid ünnepe. 

Megalakulás után már gondolhattunk szervezettebb munkára, fegy-
verek, lőszer és élelem szerzésére. Fegyvert és élelmet kollektív .mód-
szerrel szereztünk: egy tízes csoport elindult fegyvert kutatni, egy másik 
csoport élelmet. Az egyenként történt fegyverszerzést Pinki végezte. Igy,  

ónkezdeményezéssel megszerzett egy repül őgép-gyorstüzel őt, amelyet egy  
kiégett harcirepülбgépről szerelt le. Mint technikus, sokat fáradozott  

azon, hogy löv бképessé tegye és adott esetben használhas$a az ellenség  

ellen. Minden szabad idejét .a gépfegyver szétszedésére és összeállftására  

fordította.  
Az erdőben való táborozásunk negyedik napján egy tízes csoport az  

esti órákban a besenovói Kovácsevics sz őlő  felé indult. Itta besenovóiak,  
mintegy kilencven kézigránátot ajánlottak fel (kragujeváci gyártmányút),  

* A rabok sarában a következó . elvtá ~nsak valtak: Sztankó Raunovios,, 
Jován Veszelinov, Iván Macsek, Trajkó Sztarcinenkovics, Paskó Romac, Mi1án 
Marinikovics, Marijan Sztilinaиics, Alojz Kocmur, Szpaszoje Sztojics, Vukad đn  
Vukádinovics, Sтlabodán Bájdcs, Radován Vukovias s зnások.  A  kis partizán-  
egység kötelékLbe tartoztak — ezek volrbak а  házigazdáink, akikhez csatlakoz -
tunk -- Márkn Pericsin-Kamenyár, Boskó Palkovlyevics-Pinki, Gyorgye Nik- 
sics-Johan, Sz"áико  Niksics, Dragisa Niksies, Szima Relics és Kaja Relics. 
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azpnkivúl néhány puskát és valamennyi lőszert. Mielőtt elindultunk 
végrehajtania feladatot, pontosan megbeszéltük, mi a teend őnk, ha ránk-
talál az ellenség. 

Már ránktört .az esti szürkület, amikor a kis csoport elindult, hogy 
végrehajtsa vállalkozását. Valahányszor az erd őt elhagytuk, óvatosan 
haladtunk csak el őre, ketten-hárman haladtak el ől, előőrsként. Most is 
így történt. Hárman a terepet kutatták át és utána jelt adtak az indu-
lásra. Egyenként haladt a menet, két-három lépésnyire követtük egy-
mást, a tízes csoport tagjai, Szima Relics haladt az élen, aki ismerte 
az utat. 

A hold feljött és majdnem nappali fényt árasztott, mi pedig szót-
lanul, némán haladtunk a kukoricaföldön keresztül, a szárak minden 
hajlása, susogása gyanús volt számunkra. Egyszerre csak kiáltás hang-
zott el, majd eldördült egy lövés. 

-- Állj`! 
A tfzes sor hirtelen megbomlott, valaki vezényelt, hogy »feküdj«. A 

puskás ember és akiknek zsebében fegyver volt, rajvonalba fejl ődtek és 
rohamra indultak abba az irányba, ahonnan a lövés eldördült. Amikor 
mi többiek odaértünk, Szima Relics még egy fegyvert, egy szép Mausert 
tartotta kezében: »Na, itt van még egy puska, a fegyverraktárba«. A 
sváb mezőőré volt, akinek vadászpuska helyett új Mausert nyomtak a 
markába gazdái. »Gyülekez ő« hangzott el a parancs. Hirtelenében nem 
volt megállapítható, ki hiányzik, azért egyenként szólították a neveket: 
Anti Franovics, Tyira Petovics és Ivan Knezsevics-Coto nem jelentkeztek 
a szólításra. *Mit volt, mit tenni? Még az éjszaka el kell érnünk a he-
]yet, ahol átvesszük a fegyvereket, ha nem, az egész tized bajba ke-
rülhet, esetleg azok is, akik a fegyvert felajánlották. Még egyszer szó-
lítottuk az eltűntekét, majd madárfütty imitálással próbáltunk jelt adni 
hollétünkről — semmi válasz. Tovább már nem várhattunk, indulni 
kellett. 

A táborba való visszatérésünk két dolgot tett számunkra nyilván-
valóvá: elvesztettük három társunkat, azonban elég sok fegyvert hoztunk. 
Ezekkel felfegyverkezve most már biztonságunk is megnövekedett. Né-
hány nap mulya Johan és Pinki még két gyorstüzel ő  fegyvert is hoztak, 
cseli gyártmányút. ČSrömünk határtalan volt, mert felfegyverzésünket 
ezzel befejezettnek tekinthettük. 

Az élelmezés kérdését is hasonló módon oldottuk meg. Amíg azon-
ban nem sikerült tartós kapcsolatot biztosítania falubeliekkel, magunkra 
voltunk utalva. Szerencsére, voltak közülünk olyanok, akik pontosan is-
merték a forrást, ahová a szarvasok és đzek inni járnak: itt verem ké-
szült, hogy elejtsünk valami vadat. Elsőnek egy őz került a verembe 
és a tábor öröme határtalan volt. Kája elvtársn ő, akinek valami fazék-
féléje volt a felszerelése között, munkához fogott - és valóban kit űnő  
paprikást főzött — bár só nem volt és hagyma sem volt hozzá, kenye-
rünk sem volt, a paprikás mégis ízlett. 

Legfđbb ellátási kapcsolatunk Zsika Lázíts volt Sulymáról és egy 
Berneiz nevű  német ember, Grgurevac községb ől, egyébként régi szocia-
lista (őt később a németek velünk való együttm űködés miatt kivégezték). 
Ezek a falu legmegbízhatóbb embereit ől élelmiszert gyűjtöttek és el-
hozták a sz őlőjükbe. A mi tizedünk aztán a sz őlőhöz vonult, átvette az 
élelmiszert és nem kis fáradsággal elhozta a táborba; bizony egész éjjel 
oda voltak ilyenkor az élelmiszerszállítók. Ennivalónk eleinte igen ke-
vés akadt csak, az intendásnak bizony minden er őfeszítését latba kellett 
vetni a kiosztásnál. Minden étkezés után (és mindig hideg, száraz ételt 
ettünk) felmerült az ivóvíz kérdése: nem mindig sikerült víz közelében 
elhelyezkednünk. Ezért az intendáns feladata volt vizet is osztani. Egy 
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éswtora fedelével végezte a vízosztást. A norma egy-két föd ő  volt, alpi  
már hárommal kapott, az jól járt. Csakhogy ilyen eset ritkán adódott.  

Legnehezebb volt mégis a sfekvőhely kérdése. Erőnkből még r~em  
futotta, hogy bevonuljunk a faluba. Az erdőben kellett maradnunk és  
pedig lehetőleg abban a részében, amely a legmegközelíthetetlenebb volt.  
Itt nem volt pásztorkunyhó, vagy erd őkerülő-ház. Az erdő  volt otthonunk  
a szó legteljesebb értelmében. Ha nem esett, még valahogy eltöltöttük  
az időt; legnehezebb volta sorsunk es ő  idején, mert nem volt egyálta-
lában hol megbújnunk. Tet őként egy darabig valami sátorponyva szol-
gált, amelyet három sátorrészb ől állítottunk össze.  

Csak nehezen fértünk a sátor alatt. senki sem fekhetett tetszése sze-
rint, megfordulni csak vezényszóra lehetett, vezényszó nélkül nem is na-
gyon mozdulhatott senki. És minél többen lettünk, annál sz űkebb lett  a 
hely a sátor alatt. Pedig az idő  éppen ekkor,  fordult esősre: igazi .őszi eső  
esett napokig. Katonai sátrunk pedig egyre jobban szakadozott, minden  
oldalán befolyt a víz. Ezért kénytelenek voltunka sátron kívül ta гtóz-  
kodni: esőben áztunk odakünn. Leülni nem lehetett, mert a föld tel-.  
ázott, sár és víz volt mindenfelé. Csak állni lehetett és mi álldogáltunk  
is naphosszat meg éjszakákon át: állva aludtunk is. Mindenünk átázott  
és nem tudtunk segíteni magunkon, mert tet ő  nem volt fejünk felett,  
nappal pedig nem mertünk tüzelni. Csak éjszaka tüzelhettünk és ahol  
fellobbanta rőzse, nemsokára ott tolongtunk a máglyarakás körül. Vol-
tak elvtársak, akik egész közel ültek a parázshoz s nem is érezték: egyik-
nek oda is égett a cipője.  

Mivel az a veszély fenyegetett, hogy embereink tönkremennek az  
állandó esőzésben, a folytonos hidegben, elhatároztuk, hogy valami kuny-
hófélét építünk. Itt voltunk aztán el őször tető  alatt, először szökćsünk  
óta. A kunyhóban két máglyát is raktunk, hogy valamennyien tűz mellé  
kerüljünk. Mindenki tolakodott, hogy kissé közelebb legyen a meleghez.  

A kunyhóban való tartózkodás valóságos élvezet volt számunkra•  
Tető  alatt lenni, ahol nem csorog folyton víz a nyakadba — nagy ké-
nyelmet jelentett .ez mindannyiunknak. Mégsem id őzhettünk itt sokáig,  
mert az ellenség megérezte közellétünket — ki kellett üríteni a ku пy--
hót és behúzódni az erd ő  sűrűjébe.  

A Letenkán épült kunyhóból ismét a Hajducsko Brda hegység s ű-
rűjébe vonultunk. Itt többek között már politikai munkát is kezdemé-
nyeztünk. Valamennyi anyaghoz már hozzájutottunk: embereink bejártak  
a 'faluba és híreket hoztak, megtudtuk mi történik a környéken. Ilyen-
formán kezdtük kiépíteni a híradó-hálózatot, hogy felkészülten várjuk  
az ellenünk irányuló esetleges támadást.  

Táborunk élete egyre inkább felvette egy katonai alakulat életének  
formáját. A tábor körül őröket állítottunk, hogy ne érjen meglepetés.  
Felváltva őrködtünk. Egyesek olvastak a táborban, mások vitatkoztak,  
a többiek viszont ruházatukat foltozták; mindez úgy folyt le, hogy bár-
mely pillanatban útrakészén álljwnk. Meg kell még említeni, hogy ebben  
a táborban senki sem távolodott el fegyverét ől: puskával aludtunk.'  

Buda, Jovica és Cana álltak éppen őrségen, a következ ő  váltás már  
készülődött, hogy átvegye .a szolgálatot, amikor a szolgálatos futva jött  
jelenteni, hogy az ellenség a tábor felé közeledik. A parancsnok kiadta  
az utasítást: »fegyverbe« és pillanatok alatt mindenki útrakészén  .állt. 
A század villámgyorsan rajvonalba fejl ődött. Bár pontosan senki sem  
tudta, hogyan kell ezt a felfejl ődést végrehajtani, mégis hellyel-közzel  
mindenki elfoglalta a megfelel ő  állást. Egészen közel voltunk az  ellen- 

39  



séghez, tüzet azonban egyik fél sem kezdett. Az erd ő , amelyben réjtó2-
tünk, elég sűrű  volt. Amikor aztán az ellenség valahogy mégis felfedte 
jelenlétünket, egyik szárnyán pánikszer űen visszavonult. S Ti se nagyon 
követtük a visszavonulókat, az đsszeütközés ebben a pillanatban nem 
volt még kívánatos. Rövid megbeszélésen elhatároztuk, hogy megvál-
toztatjuk táborhelyünket. Id бközben megállapítottuk, hogy jobbszárnyunk 
nincs sehol. Madárfütty-jeleket adtunk, de válasz nem jött. A s űrű  er-
dбben úgylátszik leválta jobbszárnyunk: elváltak t őlünk. Így 6k nem 
tudták, merre távoztunk és mi sem tudtuk, hová lettek ők. Kutattuk 
őket egész délután, egész éjszaka azonban csak másnap akadtunk rá-
juk, a Hajducsko Brdo tulsó lejt őjén. 

Mivel ez volt elsó csatárláncba fejl ődésünk az erdőben s a kísérlet 
nem sikerült, szükség mutatkozott a történtek megbírálására ,és hibánk 
leszögezésére. Ez az akció így javunkra volt, mert tapasztalatot hozott 
számunkra. Most árjáratokat küldtünk az erd őn túl, nehogy .az ellenség 
ismét meglepjen bennünket. Sđt mi több, egyik csoportunkat a Glavicára 
küldtük állandó táborozásra, mert onnan távcs ővel sokkal messzebb 
elláttunk. 

Az ellenséggel való első  érintkezésünk után néhány napig nem volt 
vele semmiféle kapcsolatunk. Td őközben felkeresett bennünket Gyulics 
elvtárs, akit kés őbb JKP Központi vezet ősége kinevezett a vajdasági tar-
tományi bizottság titkárává. Еrkezése felfrissített bennünket, mert Gyu-
iics elvtárs különböző  híreket hozott nekünk. 

B. Szabó György: Rajz  
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