
BRINDZA KAROLY:  

Adatok a jugoszláv= ai magYar~ ág részt-
vételéről a лépfeiszabadító hábonúba П *  

Jugoszlávia Kommunista Páritj'a mindjárta megszállás után hozzáfogott  
az állt Іadános föllkelés megszervezéséhez. Vajdaságban a pártbags бg sorai között  

a magyar korrvmwnisták is a szervez ő  munkához láttalk: A -araagyar doilgozók  
legjdbbjai, a magyar kommunistáik ás elszánták magukat, a meagszál ЛΡók elleni  
harca Vajdaság minden vidékem ll.ázas tevékenység kezd ődött. A szervezés  
magyar vonalon, kül'önö'sen a szabadkai kerületben és Újvidéken volt ered-
ményes. Mindjárt 1941 júniusában és Qli.wsában pбrts.zervezeteket alakítanak,  
illetve Ikiszél,esítik !és megszilárdítják a régebben fennálló •szervezeteket; Sza-
badkán, Ientán, A,dlán,_ Tapolyán,, Csantavéren, Maravicán, Zanbor.b:an, Gyula-
falván, B ~ezdánbarl, Újvidéiken, Beosén, Péte:révén, stb.. !és a párttagok soraiban  
mindenütt ott vannak., 's őt egyes helyeken — .a zentai !és topolyai járásakbzn  
— nagy többségben is vannak a magyarok. A szabadkai . kerületi pártv гzetősiég  
titkára és tagjainak többsége araagyam. A tapolyai járásban a beszervezett mint-
egy száz kommunista közül 95 százaléka magyar,  

A Párt aélkitűzéseine.k közvetlen feladatai világaoak voltak: megszervezni  
az általános népfelkellést a fasiSzta megszállók ellen. A v а jdas.ági Ikcmaтiunisták  
és antifasiszták tevékenysége is erre i_ariyult. Az els ő  feladat a pártszerveze-
tek szervezeti megemőšítése volt, Ezzel párhuzamosan haladt az ∎agitációs munka  
is, a Párt illegális :sajtójának terjesz гtése, vöxöis-segély gyűjtés sbb. — A v& s-
segély egy részét, me ~lуnek gyüjtés ~éből kivették részüket a magyar anti,fa,sisz-
ták is, az internáló tábo: ókbá hurcolt bácskai szerbek és zsidók, továbbá ha-
ladó szellemti magyar egyének támogatására fard:ították.  

Amikor a hitleri Németország megtámadta a Szavjetszövets ' ,g ~et, !a Párt 
Központi Bizottsága azonnal kiadta ismeretes +kiáltványát, amelyben fegyveres 
harcra szólította Jwgos,zlávia népeit á m.g7szálléik ellen az ország fe ∎lsz^badi-
tásáért !és 'a Szovj еtszö ~vetség népei :harcának megse.gitéséémt. Ezt a röpcédulát. 
illetve kiáltványt magyar nyelvre is lefordították és a magyar tömegek között 
is terjesztettélk. 

Július 7-én Szerbiáiban megindult az általános népfálkelés, 
VajdaгΡ ágba.n, elsősorban Báуskában és Bаranyábаn, ez különböz ő  okok, 

többék között a pártszervezetek feikészi гletlensége és más targyilagas nehézsé-
gek miatt nem hozott olyan ered гnényt, mint Szerbiában. Ekkor m-ég !ér ősen 

*) Ez az irás semmiiképpen sem tart' igénvt arra, hagy akár •az adatokat, akár  
az értéike:ést befejezett egész лek tekintsék. Az .adatgyüj ,tés a Népfelszabadító Háboruban  
való nésztv ~ételünКről most van folyamatban és teljes feldolgozása igen nagy feladat.  
A kezdeti nehézségen mindenesetre tul vagyunk mar. A legfontosabb adatokat isuner-
jiik. A ,további mwrLka során f őleg a dakumentáris anyag egybegy űjtésére, rendezésére  
és kiállítására ike11 .helyezni nagy sulyt. Ez természetesen mitsem ven 11 a t б.rténelmi  
és irodalmi feldolgozás nagy jelent őségébđl, almi azonban hosszabb rés alaposabb mufkát  

igényel.  
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éreztette hatását a nemzetiségek széthúzása is. A •magyarság egy része — a 
gyárasok, keresked ők, .fö4dbirtakasa`k, kulákdk, osaknem teljes számban, a kis-
iparosság és középparasztság jórészae a „nemzeti fe1s,zabadulás" herbása alatt 
áLlattalk és támogatták a megszállóka't, vagy a jobbik esetben passzívan szem-
lélték gaz es.ernényelket. Hasonló volt a ihelyzet a muri'kás оsztálynál, zselléreknél 
és a ,szegény parasztságnál is: A nemzeti felszaibadulásnak i бlt változások 
m,egza+varták gondolatmenetüket és nagy tömegeiklben ,passzivitásba vonultaik.  
A passzívibástól azonban csak egy lépés az alktív ellenáldásig. Az . aktív 
eller_á11ás pedig a konkrét esetben fegyveres harcot jelentett. De a 
fegyveres harc ,szükségéneik gondolata ekkor még nem .ért meg a magyar mun-
kásság iés szegény parasztság soraiban ,és 'a magyar Ikammunisták ereje és 
b е fGlyása nem bizonyult •elegend&nek az említett 'tömegek harci megszerve-
zéséгe. 'Ez a tény viszont nagyon іѕбІуоѕа n lesett latba általános szemszögb0`1 
•is, mert a vajdasági munkásosztály jelint ős száza) +ka magyar nemzetiség ű  
volt ;  A vajdasági földesurak földjein dolgozó, rendkivül'i •alacsony politikai és 
kulturális színvonailon állló zsellérek ,és napszámosdk pedig majdnem mindenütt 
magyarok voltak. A magyar törpebirtokosak, a szegény paraszWk rétegének 
nagy ,százalékát képezték Vajdaságban. Tehát az az osztály lés azdk a rétegek, 
amelyeik szociális helyzatiuknél fogva -szükségszerűen .a legforrad аlmribb részét 
képezték az 'adott társad'alomn.ak, bizonyos mérték ű  nemzeti kábulatság folytán 
maég csak 'a passzív szemlél ődésig, passziv ellenállásig ju'tdtbak el. A szlávok 
és a .zsidоk imidiárt az első  napákban érzékeny- csapást szenvedték. A tele-
peseket, 'akink között sok volt ,a forradalmi •gondolkodású egyén, egyszer űen ki-
laikaltatták, 'a helyi szerbek és zsidóik közül több ezret lemészároltak a be-
vonuló fasiszta naegaszállók, egy részük pedig elmenekült. Ezek a tények jelen-
tősen elősegüte•tték a Párt eredményes -munkáját a vajdasági szlávok 'között, 
akik a pártban már a nemzeti felszabadulás 'zászláviv őjiét is látták. Magyar 
vonalon a harc tehát, nagyjából a 'régi 'kispróbáit 'kommunistákra és antifasisz-
tákra 'korlátozódott. A magyar tömegek csak a felszabadu'1ás napjaiban és 
utána veszik ki részüket a- fegyveres leszámolásból. 

A július 7-iki szerbiai népfelkelés •erős visszhangot keltett Vajdaságban. 
A harci el őkészületek itt is erősebb iramot vettek. Megkezd ődött a fegyverék 
gyittjtése és harci tizedik alakítás ~a. Magyar vonalon Kiss Ernő ' 'a tartományi 
pártvezet őség tagja végez •eredményes szervez őmunkát. S-orra járja Bácska és 
Baranya magyarlakta helységeit és tanitj а, ,bá'tarítjra, szervezi •a magyar konn-
rrvunistákalt a megszállók - elleni harcra, A szabadkai kerületben Mayer І tmár 
a „Híd" 'című  folyóirat volt főszerkeszt ője áll a .pártmunka élén. A гenta•i já-
rásban Bakus Kálmán és Nagyabanyi Vince, a topolyai járáshon Sinkovícs 
József •a m еgszáallók elleni harc szervezésének lelkes 'irányítója. A magyar 
munkásság legjobbjai  meg:értettnak, h оgу  Csák úgy járulhatniuk hozzá népéi'k 
felsabad гtásá'hoz ,és a nemzetközi munkásоsztály, a vilag demokratikus — anti-
fasiszta ifrontjának ügyéhez, ha bétavázás nélkiül kiveszik részüket abból a 
hardból, 'amelyet +hazánkban Jugoszlávia Kommunista Pártja indított az ország 
felsza'badí!tásáért iés a Szovjetszövetség, valamint az egész antifasiszta kaalició 
hi'tlerellenes hároának megsegítéséért. Ennek a tisztánlátásnak forradalmi ön- 
tudatnak (köszönhető, hagy Vajdaság 'különböz ő  helyság.eüben többszáz magyar 
kommunista vesz részt 'a s гervezkedéslben, álll kapcsolatban a mozgalommal. 
A szervezőmunikával, illegális 'sajtátermékelk, a keleti front бs a szerbiai nép-
felkelés híreit közl ő  öpi.ratok terjeszt°sével, fegyverek gy űjtésével, vörös se- 

* Kis Erna a baranyai Csuza nevű  faluban született Karán ré ~sztvett a murLkás-
mazgalamban. Az 1930_as évek elején több évet töltött a mitrovicai feg ~•házban, mint  
politikai  elitélt. A megszállás napjaiban már •a tortamányi párvezet őség tagja. 1941 n уa-
rán elfogták a megszállók és a szegedi rögtönítél ő  ibdráság halálra dtélte. 1941 akti ~ber  
3-án végezték ki a szegedi csdLagbörtön udvarán. Pap Pái mellett (aki a központi párt-
vezetöség tagja volt és politikában végzett nagyabb murLkát és az olasz fasiszták Sibe_  
nikben kivégezbéik). A jugaszlávii аi m тagуа r rnurykásság egeik legkdemel'kedóbb harcosa volt.  

324  



gélt' gyüjbéssel +párhuzamosan folyik a harci tizedék megszervezése és a sza-
botázs asedekm+ n.yek ,előkiészibé:se. 

Újwidéak mellett Futok ,határában lángol+t fel el őször a tűz. Egy csoport el-
szánt Ikornimnnista ,fe+lgyujtott néhány hatalmas +asztag búzát..Kbzülük ketten, 
Német Antal és Nérnet György, magyarak voltak. Német Antal egyik szerb 
társával a helyszínen -elesett fa csendőrökkel vívott harcban, bátyját Német  

Gyur~káгt pedig agyonverték az újvidé+kri „Armiában", mert egyetlenszót sem  

vallott. Ugyanebből .a csopartból 1ivége,zték még Blau Ottót, Kardos Ferencet 
és Grün Rudolfot Ófutakon, Radavánavics Zsi'kót pedig Újvidéken. Ezután 
Szabadka +határában népült fel -a vörös kakas. Szabadkán az ifjú+kammunisták  

egy csoportja szintén megszervezi egy hatalmas gabonaasztag felgyuj'tását a 
bikavói tanyavilágban. Többszáz mázsa búza válta lángok martalékává. Eny-
nytivél kevesebb jutott az egész Euró;pát legázoló német fasisztáik éléstárába. 
A magyar fre аakció, Horthy Miklós ellenforradalmi Ma+gyararszága felhördült. 
Hiszen ők a b.áciskai gabonát, a dús .bácskai mez ők termését az „Új Ewrópá ~rt" 
küzdő  német hadaiknak .szánták! És kik voltak a „tettesék"? — Magyar ifjak, 
akik szembeszóltak uraik árulásávзl és tevékenyen ki akartak venni részüket 
Hitler leigázó terveineik keresztülhúzásában. 

Á magyar kémellhárító aszitagai ellepbék a bac,skai és baranyai falvakat. 
Mindenütt ,kommunistáik gután kutattak, hogy .felszá:molhassák az egyre jobban 
erősödő  ellenállása mozgalmat, hagy csirájálban fojtsák el a készül ődő  népi 
felkel' st. Mozgósitdtták 'kiterjedt, helyi besúgó gépezetüket is. Az ubcákon 
csendőr-já+rőröik .aiгkáltak és minden nagyóblb helysiég ~ben, várasban rés faluban 
nagyszámú .ka'tomaság állomásozott. A magyar fasiszták ,felkészültek, hogy újra 
vérrel, ezúttal a rnwnkásasztály és a dolgozó nép legjobb fiai, a kammuriisták 
véгéveil öntözzék a leigázott Bácska és Baranya földjét. 

A .gy+enge +кanspixІбю  ó folytán, — ami különösen, magyar vonalon vont 
бriezhebő  — hamarosan letartóztatjálk a :szabadkai ` galbanagyüjtés szervez őit, 
a szabadkai ifjúlk оmrrvunisták s тervezetének tagjait is. Irtózatas mé.gkínoz'tatás 
után rögtönítélő  bíráság elé áí.lítják őket, Horthy bosszúiért lihegő  vészгtörvény-
széke a gabonafelgyüjtás szervezése és végreli зjtása miatt k€t ifjwkammun;is:ta 
mrun:kást, Hegedűs Ferencet és Liht Józsefet golyóáltali 'halálra, öt ifjúkam-
n-uunistát pedig 8--12 évig terjedő  mabságr+a itbé t. —Több halálas i ~béletet nem 
mondhattak ki, mert az akció többi nésztvev ője még fiatalikonú volt. A ma-
gyar törvények viszont tiltottak a 21 .éven .  aluli, azaz fiatallkarú személyek 
hal állraítélését rés hivatalos tárgyalásokon a bíróság . tartotta is valaane+lyest 
hozzá magát. Тény azonban, hogy a bevonulás idej+en .és kés őbb a .sajkásvidéki 
és újvidéki stb. ,ra.zziák idején nemcsak a nagykaromság felé közeled ő  ifjakat, 
°hanem a cseasem őkю t is százszámra végezték ki, Ilyen volt a magyar urak 
„humanizmusa", 'amit a világgal, igyékeztek elhitetni. 

.A rnegszállák most már tudják, miről van szó. Vajdaságban nem lesz békés 
aratás, nem lesz nyugodt élete a könny ű  kalandra számitó tiszt uraknak és' 
az idecsődített ,ejtőernyős" hivatalnokok hiéna-hadseregének. Érzik, hogy 
mozog a föld alattuk. 1Jppen ezért a kémelhárító asztagai veszettkutya vad-
ságával vetik magukat a haladaszellem ű  palgárakra. Mindenki kornmunista -
száanukra, aki meg mert pisszenni. Mindenkivel le akarnak ;számolni, iákir ől 
sejtik, hagy nem egye г_Ik Horthy bandájának rémbettéivel Bácskában, és a 
keleti rablбhadjárattal. Kiss Ernőt Ihalálra keresik. Tudjálk, hagy á mozgalom 
egyek főirányítója a tartományban . Végül -áraulás (folytán sikerült .elfagniok 
Bezdán közelében, amikor találkára ment az ottani elvtárasakhoz. Kiss Ern ő  
előtt márszámos letartóztatást eszközöltek Zomborban, Monostoron, Bezdán-
ban, Gywlafalván (Telecs+kán) stb.Kiss Ernő  kemény• dió, semmit sem vall 
a kémelhárító zombori, „m űhelyeiben", de néhány gyengébb társa terhel ő  val-
lomást tesz ellene. A szegedi mögtöní.tél ő  !bíróság halálraítéli és ikivégezteti 
Kiss +Ernőt, a vajdasági magyar mu гΡvkásság legharcosabb fiát, a. _ ~tartoirránv+i 
pártvezetőség tagját. Többeket súlyos rabságra ítélnek. 
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A szabadkai kerület mozgalmában is törés áll ebe. Tapolyán,t.Csantavéren, Zen-
tán, -Szabadkán, de Újvidéken is, nagyarányú letartóztatásokat eszközölnek.  A 
kémelhá_ ító nyomazóasztálya Zantibar után új ,központot létesít Topolyán is.  
;Ide 'hezzá Újvidékr ől ,és Szabadkárál ,is a letartóztatottak e-gy r ~azét. A to-
polyai „Ádámház" rémségeir ől :könyveket lehetne írni. A bácskai magyar kim-
munisták is itt ismerkedtek meg először az „anyaország" „civülizációj áva1".  
Több embert agyonvernek, másak öngyilkosak lesznek. Idehozták Szab аdkáról  
a kerületi p.ártvezet& g titkárát Máyer Otmárt, az újvidéki ' Varga Gyulát,  
Kárász Pált, Kocsis Jánost és a többiek еt. A bukás оlуаn arányokаt öltött  
egész Bacskában, hogy a topolyai 'k đzpont is kicsinek 'bizonyult. jJj helyi  
központot  létesibenek Csantavéren, Zentán, Adán, majd Szabadkán. Az utóbbi  
helyen a hírhedt „sárga házat" rendezbék be, ahol 'közel ezer embert kinoztak 
meg rettenetesen, nléhá.nya ~t agyonvertek, közöttük a szabadkai Vukavics Má-

. tуást ∎és Szabó Dánielt, a moravicai földnlunikásak kiemelked ő  harcosát. 
Szabadkán huszonnégy kommunistát ítéletek halálra 1941 navemberébe.n és 

tizenöt íti"eletet végre is hajtattak. A kivégzettek között volt tizenkét magyar: 
Máy:er Otmár, a „Híd" volt főszerkesztője, Szinger Adolf, Svalb Miklós, Wohl 
Lala és ,a ,fáradhabatlan 'sze.rvez ő,Simakavics Rólkus, valamennyien a „Hid" 
munkatársai. Továbbá Máyer Miklós, Lakenban Konstantin, Pori Gellért, Máyer 
Kálmán, Kornstein đdön, Gerson Miklós és három szláv: Tikvicki Simvn, Ba-
Gics Lázá. és Szц turovics ,Szteván. Zentán hat halálas ítéletet ihozna ~k. Az el-
ítéltek közül öten ónagyarok, közöttük Molnár Féter a Párt .helyi bizotiságának 
tagja: Adá.n két ha'lá'las ítéletet hoznak. Mindketten magyarok, az egyik Bakos 
Kálmán, a 'kerületi pártvezetós ~ág tágja, a másik Halász József, az adai párt-
vezetőség tagja. Újvidé чken az ,elsđ  öt halálraтtélt közül ntgy magyar és ;egy 
sziláv (magyarak: Varga Gyula, aki hallatlanul bátar magatax ,tásával felb5-
szítette ,hóhérait is, továbbá Klausz Rudi, Kárász Pál és Kocsis János). Be гs'én 
tazenikét embert átéltek halálra 1941 *szén, közöttük három magyar kommu-
nistát is. A péterrévei Samu Mihályt, ,а  biszamelletti ,földrnunkásak vezérét szö-
kés közben lőtték agyon. 

A ∎kivé;gzett elvtársak nemzгtiségi összetétele azonban nem adja az 1941-es 
mozgalom igazi arányszámát, mert a megszálló az egész !bácskai és baranyai' 
népfelszabadító mozgalmat ,szárb-zsidó jelleg űnek igyekezett 'bemutatni a ,m!a-
gyarországi dolgozók előtt és ezzel akart tápot adnia nemzeti gy űlöletnek. 
fgy t&_ tént, hogy olyan magukat magyarnak vadló és m аgyiar von.a,lon dolgozó 
zsidó elvtársakat is kivégeztek, akik csupán pénzt adtak 'a vörös segélyre, míg 
magyar párttagaktit, ső.t pártvezet őket csaik .börtönbüntetésre itélt.e(k, mert fél-
tek . a magyar közvéleményt ől, akik előtt a „felszabadítók" mezben tetsze-
legtek. 

Az első  „tisztogatási hullám" érzékeny veszteségeket okozott a báostikai és 
baranyai ellenállási mozgalomnak, különösen magyar vonalon. A vajdasági 
npfelszabedító mozgalom magyar vonata egészen a felszabadulásig, de még 

. utána is jóideig nem tudta kiheverni ezt a veszteséget .... Kevés volt az igazi 
kiforrott forradalmi lelkület ű  magyar pártvezet ő , A vajdasági munkásmozga-
. lom magyar vonalának egy részét már korábban eléggé • megfert őzte a szaci-
áldemokratálk opportunizmusa, í.gyhogy az élcsapat l Điírtása 'után (nean.)kevés 
volt az olyan munkásmоzgálmi vezető, akik alktív ellenállásra szervezte /a ma-
gyar munkasakat, pedig ezeknek jósésze lelkiéb ől gyűlölte nemcsak a fé1fe-.-
dális magyarországi fasiszta rendszert, hanem az itteni burzsoáziát és föld-
bi,rtakasákat is. 

A kivégzett magyar 'kommunista harcosok jegy részének felsorolása mel-
lett megp_ ábálunk hozzávet őleges ,számat adni a lettirtóztabo+t гtakród, és be-
börtönözöttekr ől is. Topolyán letaг$tóztattаk mintegy hetven embert, ,bíróság 
elé állítottak huszat, elitéltek tizenhatot. Csantavéren letartóztattak mintegy 
ötven embert, elítélteik harmincat, Moravicán letartóztattak miintegy harminc 
embert, közülük egyet agyonvertek a „Sárga házban", bíróság elé állítoftak 
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1v&гІьe1й1 tizenmégyet, de főleg ra járási páartvezet őség összekö;tójеnek- a rend=  
őrségen` és a bíróság el őtt tanúsított kitűnő  magatartása következtében mind  
a tizeПnégyet felrnemtetté+k. Feketics гől letartóztattak 8-10 embert, de  bizo- 
nyftékok hiányában mind szabadon bacsájtották, Hegyesen mii tégy 10 embert  
tartóztattak 'le, négyet elítéltek közi вlük. Meg kell 'jegye.zni, hagy a topolyai  
járásban 1etaгtóztatott kommunisták és antifiasiszták 95%-a magyar volt és  
annak elleíváre, hogy Csantavéren és Moravicán a helyis pártvezet őség, Topo-
lyán pedig járási jellegű  pártvezetőség volt, senkit se гn téltek lialá'lra. Igaz,  
itt nyár .csak 1942 márciusában került 'sor ítélethozatalra, . amikor a fasiszta  
csapatok Mos~žkva alatt ebszenvedték első, de alapos vereségeiket és már be-
következett a szégyenteljes csíurogi, zsáblyai és újvidéki tömegrniészárlás is,  
amely igen xos;sz fogadtatásra találta miagyaroriszági és kiilönösen a vajda-
sági tközvéleménynél.  

Zеntán letartóztattak mintegy 100 embert, (90% magyar) bíróság elé állí-
tottak mintegy ha ~rm~incöt embert, hatot halálra, további huszonhato гt pedig  
6 Ihánaptól 15 évig terjed ő  fegyházra i;lkitek. Az e иѓté~ltek köziil Takács János  
hamarosan belehalt a kémelhárító kínzásai okozta sérüiliéseibe. 'A börtönre = 
ítéltek között húsz magyar volt. Adán a letartóztatottak száma szintén 40 kö-
rüll mozgott. A bíróság elé állútattak közül kett őгt halálraítéltek, Az adai ' és  a 
környiékbedi haladó mozgalom egyik régi szellemi vezet őjét, Cseh -Károlyt, tíz  
évi ,fegyházra ítéltié ~k és odavesztett. Az adai mozgalom résztvev ői csaknem ki-
vértel nélkürl magyar mnunkásak voltak •  

Hasanlö volta ;helyziet Becsén Is. Itt az els ő  letartázJtatások után tfize.nkét  
emlbert .ítéltek halálra, ∎közöttiek đárom magyar kommwnistát is. Stаmu Mihály  
kitűnő  pártvezetőt szökés közben .agyonlőtték, Börtönbüntetésre íbéltek'tölbbek  
között tíz becse! é>s 20 péterrévei magyart is. Vertászon négy magyart ítéltek  
el a-népfelszabadító tmozgalam'ban való részvételért. Újvidéken, Sú1án, Zom-
borban és Bácska egyéb helységeiben is voltak kisebb-nagyobb det аrtóztatasok  
a népfelszabadító mozgalomban való részvétel miatt és mindenütt akad-
ták magyarak is a lefogottak között.  

A tkonspirác б  gyengeségének következtében, a magyar kémelhárító nyo-
mozó giépezetének az els ő  években csaknem teljesen sikerült felgöngyölíteni  
Bácskában és Baranyában a niép.felsza,bradító mozgalm вat. Százakat végeztéik ki  
bírásági ítélettel ,és ítélet nélkül; sokakat agyoinvextek aniéag is kémeljháritó hír-
hedt iknzákamráiban és rengeteg embert bebörtön бztelk. Aszabadkai fogház,  
a szegedi „Csillagbörtöх", Pesten ra hírhedt Kinti rés Márgít- ~kö,rúЈti  faghazak,  
a váci fegyház, a .sátóraljaü ј helyi börtön, a kiskarúak ceglédi fogná tа  és a  
гΡnárianasztrai n őifogház, valamint a nagykanizsai rés ,egyéb !internál бtabarok  
jugoszláviai kommunislákka1, Bácská és Baranya harcos fiaival voltak meg-
tömve. És a Ibebörtönözöttеk között ott voltak mindenütt abácskai és baranyai  
гΡruagy ~ar konгnunisták és antifasiszták is, akik szláv ,test иérevkkel vállvetve  
életűket sem kímélve, készültek a fasiszta megszállok ellen, akik- durván be-
legázoltаk az itt élő  népek békés együttélésébe és vérrel öntözték Bácska ' éG  
Baranya földjét.  

A börtönviszonyok Magyarorsžágon közismerten szörny űek voltak. A ra-
bokat kínozták, 1kénytszesmzwnkára hurcolták, lépten-nyomon mégal•áztatásnak  
vettették alá. Családjaikat - csuk hároilnihavonklént Zátha Іtták rövid pár percre,  
levelet háromhavonként egyet írhattak és hármat kaphattak, csomagot ba•rom-
havanként 'két ,és fél kilós súlyban 'küldhettek számukra ,stb •  A börtöniben az  
áјságotivasás tilos volt. 'A magyar fasdszták mindent elkövettek, hagy a kom-
munista rés magyar antifasiszta elí цtélteket demaralizá'lják tés azon voltak, hogy  
a rabok ne ismezij њék a front s a hátország .esemiényeít, ne tudj nаk Hitler óriási  
-vereségeiről a keleti fronton és a Jugоszláv Nёpfélszabadító Hadsereg fényes  
győzelmneiről. — Testileg-lelkileg ronccsá takartak tenni őket. Hagy ez nem  
sikerült, az nem rajtuk mzúlott. A komuntuni ~stá•k,értették a módját, hagy a b őr  
tönökb г  iis megőrizzék saraik szilárdsagát is magasra emelt f ővel viseljék  
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á szenvedéseket, mert meg voltak gy őződve ügyük igazsá.g.árál tés a végs ő  győ-
zelem bizony asságáról. 

Az 1941 vaugusztus бs 1942 február között lezajlott nagy bukás után úgy 
tInt, hogy hosszú időre megbénul a népfeLsz аbadító mozgalom kifejl ődéire Bács-
káiban és Baranyában. De a Párt nem lett volna Párt, a kammunisták nem 
Lettek volna kommuaListák, " ha ,az első  csapások alatt demorad.izálódtak volna. 
A vajdasági pártszervezetek sok vezet ője, közöttük több magyar is, mindjárt 
a bukás megindulás аkor illegalitásba vonult és tovább folytatta szervez ő  mun-
káját. Új harcra ké ѕzüiődtek. Munkájuk természetesen nagyon megnehezült, 
mert ,a rendőrség nagy 'r. észükr ől tudott s köxöztette őket, Másrészt pedig na-
gyon megnehezüat az ,érintkezés a Ikívülmaradt elvtársakkal és _ a rend őrség-
ről, valaniint a bíróságról haza,bocsájtott kammunistákkal, mert leg'töb+bjülket 
rendőri megfigyelés aTá helyett: k. A kémelhárító tagjai rés 'besú.gói, valamint 
a csendőrnyomozók szeme állandóan rajtuk függQtt. Minden Tépésüket, még 
a lálekzetvг'telüket is figyelték. Sok helyen ennek ellenéhe sem szünetelt a 
munka. A Bárt kezdte ujjáépiteni a szétszaggatott, összetört szervezeteket.  

Készült az új harcra.  
A moagyar ikémelhárító osztagok észajk-bácskai .felgöngyölít ćí mwnkája ér-

zékeny csapásokat mért a vajdasági népfelszab аdító mozgalomra. A számsze-
rínti és szervezeti veszteség mellett politikailag is nagy ékárakat ,okozott a moz-
galamnak, mert az .a tény, hogy a bukás- els ő  hullámában a ilegjobb magyar  
párbvezet> ket és pártbogokat szakították le a mozgalom testér ől, hosszú idő re  
cslakn.em teljesen lehetetlenné tette • a n°pfelszabadító mozgalom számara, ,hogy  
felvegye a kapcsolatokat a bácskai és ba Banyai magyarsággai. fgy a .nép-
fielszabаdító mozgalom, amely ezzel a vérvesztességgel korántsem ért véget,  
sőt egyre inkább terjedt, ezentúl majdnem kizárólag -csak a ,szlávokat foglalta  
magába. Ez a tény azt bizonyítja, hagy a megszállák egyik fontos céjukat el-
érbék; elválasztották a magyar tömegeket a népfelszalbadító mozgalomtól, a 
szláv ,tömegektől, akik hordozói voltak ennek a harcnak. És ezáltal egyenl őre 
sikerült az egész mozgalmat szláv-zsidó jelleg űnek feltüntetni •a magyar köz-
vélenaбny előtt. Ezzel a beállítással akartak jogot szerezni arra, hagy ,a szláv 
lakossággal, 'mint egésszel végleg leszámoljanak. Ennek 'céilj,a padig a népfel-
szabadító mozgalom ,gyökereinek és bázisának teljes m:egsemmisítése volt. 

Az :új vérengzések végrehajtására a Népfélszalbadító Harc zsablyai szer-
bekbó'1 6116 partizánegységénék megjelenése szolgáltatott „okot". Ez az. asztag, 
melynek politikai biztosa a Sajkás ' Vidék egyik régi harcosa, ;a magyar Mol-
nár György volt, eredményes akciókat hajtott .  végre ∎és rettegésben tartotta a 
megszállóik helyi hatóság.ait, valamint a megszálló katanaság és csend őrség ki-
rendelt asztagait. Újvidéken, tartományunk ,f ővárosában és 'környékén, ahol 
maga Szvetazár Markovics néph ős, a vajdasági népfelrza ~baditó mozgalom irá-
nyítója Is tartózkodott, egyre er ősödött a mozgalom. A megszállók a mozgalom 
Északi szárnyának felgöngyölítésével elért sikerek után Délibácskában most 
megint forró talajon állattak. Fönt, a magyar fasiszták katonái vezérkarában 
már kifőzték a pokoli tervet: — irtó hadjáratot kell indítani a szentek ellen. 
Mindenki el őtt ismeretes ma araár, hagy miképpen akarták azt a' tervet meg-
v.a'lásítani. A csúrogi, zsablyai, baldagasszanyfalvai, Ibecsе i is újvidéki véreng-
zésék, amelyek „razzia" elnevezés alatt vofxultak be a történeleanbe, megmu- 
tattők, hogy a magyar fasiszták 'semmit ől sem riadnak vissz, csakhogy ibiz-
tosítsák a „diс sб  harcokban" ,elért „vívmányaiikat". Sok-sok ezerre rúg azok-
nak a -,száma, akiket a nevezett „razzia" alatt vadállati mádon k ,iv~égeztek és 
a Tisza vagy a Duда  hullámsírjába vetetetek. 

A isajk:ásvidék.i .és újvidéki nagy razziával egyid őiben nagy bukás kezdő-
dött, ezúttal Újvid ~ék:en é з  környékén, ami jávai a razzia utáni -id őkig el'hú-
zódott. A szabadkai, „Sárga ház" réms'égeit is felülmúló újvidéki „Arm.ia" 
épülete volt a kémelhárító nyomató osztagainak déLbacskai -föhadiszállбsa. 
Sokszáz embert kínoztak meg itt is és állítattak hadbíróság elé. Idehozták 
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Szvetozár Markavics-Tóza néph őst -;is, aki a kiszáсsd wtіcában lévő  bázІsгban  
a csendőrséggel vívott elkeseredett haré,végén if őbe lőtte magát, '  de élve maradt  
és a fasiszták kezébe került. Rettenetes megkínoztatás után`a fasiszta vész-
bíráság eléalllítatták és halálraítélték. • Ugyanakkor  ~a népfelszabadító harc  
tölbbszáz résatvevőj ,ét ki Јscbb-nagyolbb börtбnbüntetéSre ítélték. Ezek 'között  
volt az élebfagytiglаni börtönre ítélt zombori Speidl Vili is, akit kés őbb, ami-
kor 'a Vörös Habsereg ' elé. te a Tiszát, a szegedi Csill зg-bбr4tönből többszáz  
politikai elítélttel együtt Németars:zágba vittek és ott kivégeztek, Ebben' a  
csoportban is voltak miagyarak, de jóval kisebb számban, mint az 1941 szeg-
tesnibenében történt bukás alkalmával,  

Ezerkilencszáznegyvenkettő  nyarán több ezerre rúg azon bá кзsrkai és 'ba-
ranyai kommunisták és antaifasiszták sDáma, akiket a népfelszabadító mozga-
lomiban való resztvétel miatt t аxbóztattak le és börtönöztek be, vagy szállí-
tottak internálátábоrba..  

A vajdasági mozgalomra - ,súlypon.tja 1941 után, amint smár mondottuk, tel-
jesen Szerémségbe Helyeződött át. Szeré+tuségben i's sikerült .szabad területire  
hozni, ami nagyban elő.segíte ~tté a népfelkelés további kifejl ődését. A Јszeг  ém-
sogi partizánok között, éppen úgy, mint kés őibb la szlavóniai partizánok közönt,  
akadnak mа.gyarak is. Szerlémiségben v.an Sáti Pál ,  a vajdasági munkásmoz-
ga~lam egyik legkiválóbb magyar harcosa is.  

A bácskái és báranyai mozgalom lanyhulása csak látszólagos volt. A Párt  
rengeteg a!kt шvi.stáját vesztette el 1941—,1942 ifoly уamán, de a munkát egy ,pil-
lanatira sem szüntette be. Fáradhatatlan munka folyik a szervezeték ujjéala-
kításán, a népfelszabadító mozgalom továbbfejlesztés -i. A párt szervez ő  mun-
kájában jelentős' esze,~eget játszok Fej ős Klára ,  bánáti magy'ar diáiklány is. Fej ős  
Klara még 1941 őszén átjött Bénábból ' étis a tortamányi pámtvezet őség közvet-
len ,irányítása alant dolgozott Újvidéken és Délbácska különböz ő  helyeim, míg  
1943 ószén, Padánkán, nyomára nem bulkkar nak a ,kémelhárító nyornоzái, Klára  
igazi hős módjára viselkedett, nem adta meg magát, hanem. felvitte a csend-
őrökkel a harcot, eiközben halt h ősi halált. Fej ős K'lána azok közé :tartozott,  
akiket a megszállók brwtalitása nem rettentett vissza a nehéz hamvtál, eYlen-
kezőleg minden erejével küzdött, hogy Vajdaság többi wépeivel vállvetve ki-
úzzék a megszállókat err ől a vidékről ,és megbósszwlják a magyar ,fasiszták  
bácskai gonosztetteit, amely az egyetemes magyarság becsölebén ejtett szenny- .  
faltokat.  

Magyar vonalon ebben az dddben egészén 1943 őséig nem volt je'lenbő-
s lbb mozgalom. Azok a .mna.gyarak, akik nem • egy.eztelk a magyar rfasiszták  
vérengző  politikájával Bácskábam, akik ,gyűlölték a megszállókat ,-- бs ezek  
száma a magy.ar оk között is egyre gyarapodott - — megelégedtek a passzív  
ellenállással, s legjdbb esetiben a külföldi rádió-ihírek ter јеszbéséig és vörös-  
segély gyűjtéséig mentek el. Aktit/ párt-orrunkát, m.indös зae néhány rпagyar  
kammunista ;fejtett ki Szerérn,ségben és Détlbácskában. Nagy volt azon kam-

• miunisták ;száma, különösem a magyartik és ;zsidбk között, lakik, ,hogy kivonják  
magvukat az állandó rend őri megfigyelés rés Daklatás alQl, Pestre menekültek.  
Ezek .hamarosan belátták, hagy pesti tartózkodásuk nem- segvti el őre .a moz-
galm~at, ha teljesen elveszítik -kapcsolataikat a hazai tömegekkel. Јés a n.ép-
felsxaibadító mozgaloniunal. Ezért Milán Dzsámiity vezetése alatt újra felvettJk  
kapcsolataikat a mozgalommal. Ez a kapcsolat egyrészt illegális anyag átvé-
telében ,és terjesztesén, másrészt pedig a kommvuni ~sták és antifasiszták Sze-
réanségbe és Szlavániába juttatásában, a Népfelszalbadító Hadsereg ,számára  
kötszerék és gyágyszer сk, valamint amyagY eszközök gyűjtésében nyilvánult  
meg. ,Ezex~lĐilencszáznegyvenháram jilniusában .a magyar kéme,llhá _ ító nagyolbb  
rajtaütést végez ,és nagy letartóztatásokat eszközöl Újvidliken és környékén.  
Zentán, ahol a magyarak között is éledezni kezdett a mozgalom, szintén le-
tartóztattak és Újvidékre hoztak- 10, főleg ;ifjú harcost. Közülük négyet bör-
tönbe, hatot pedig gyüjbőtábarba vetettek. Letartóztatások történtek. Verlbá- 
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szan és Hódságon is. Az újvidékiek között voltak magyaxak is, a Huszár fivé-
rek és mások. Bukás ctörtént a pesti сс óporVban is. Itt letaxtóztatták Dzsánity  
Milánt is, aki később .irányítója volt 'a sátaráljaújhelyi bebörtönzöttek kitörési  

kísérletének, ami . аzonban árulás folytán neon sikerült es ez alkalommal Dzsá-
. nitt' Milán és . sоkаn másak életüket vesztcttcé К . j✓zerkll ncszáznegyvenn ~égyben  
még egy jelentősebb bukás történt оJjvidéken, аmelynek néhány magyar !anti-
rasiszta is áldozatul. esett. 1944 végén bukott le Jó .Károly p:aaséri magyar  

pártmunkás is, akit gaz északbácskai mozgalom magyar vonalára állított a Párt.  

További sorsa ismeretlen. Valószín űleg Németországba hurcoltak fés ottveszett.  

Vajdaság különböző  helységeiben egyњni akciók miatt is történtek letar-
tóztatósak. -1.gy például, Topolyán '1et аrtó,ztatták Janik Józsefet és Cservenáli 
Lajost, Bakik rendszeresen terjesztették a moszkvai .rádió híreit és hírdetbék 
a német .fasi.szták elkerülhetetlen vereségét. мindk'ettőjüket súlyos börtön-
büntetésre ítélték. Ez és a +hasonló esetek azt bizonyítják, éhagy 1943 végén és 
1944-ben a magyar tömegek egy irésze már tisztán látta a helyzetet és ha lett 
volna jóllképzett forradalmi vezet ősége, tömegesén ibeállt volna az ellenallási 
mozgalomba, hiszen a magvara_ szági és hazai elnyomók 'kibírhatatlan gazda-
sági nyomorba taszítatták őket, A 20 deka kenyérfejadag, a rendkivül alacsony 
munkabérek és .nem utolsó sorban a hatóság és a gazdagok terrorja teljesen 
kiszolgáltaitatt helyzetet teremtettek a dolgozó tömegek számára. A haladó-
szeillemű  munkások közül sokan nem mentek munkáma, miért is k.nyszer-
munkára hurcolták őket. A parasztoktól elvitték a .gabonát, a jószágot és a 
német hadseregnek szállították. A parasztok azonban úton-útfélen szabotálták 
a német rfasiiszta hadsereg közönséges szállitó-ii:gyn бkéivé züllött magyar ha-
túságok rendeleteit. Ezt mi sem bizonyítja -jobban, mint az a tény, hagy a fel-
wzaibadúlás napjaiban rengeteg gabona volt parasztjaink padlásán, amit nem 
akartak a németek számára beszolgáLtabni. Itt újra láthátó, mi уen erőteljes 
ellenállási mozgalom fejlődhetett volna ki a magyar dólgazó tömegek között, 
ha van alkalmas far гadaLmi vezető-káder, ha a munkásmozgalom kívülmaradt 
vezetőinek egy mészé .  nem vonul tétlen passzivitásba. Vagy, ami még rosszabb, 
nem válilk •a magyar Szociáldemokrata Párt megalkuvó politikáján.a'k uszály-
hardozójává. Mert, igaz, hagy, kevés ,sžárnmal, de  ilyenek is akadtak. .S őt, nem 
egy magyar szakszervezeti munkás 'belépett a magyar fasiszta ,kormány sárga 
saákszervezebébe a „magyar nemzeti munkásközpont"-ba. (Újvidéken Léh Ti 
bor, ,Szabadkán Gubik .stb.). A "vajdasági magyar tömegek 1943 .végén és 1944-
ben igenis látták már, hova vezet a szentistváni álmokat kerget ő  új Ma-
gyarország .revizionista-imperialista kalandorpoLibikája •  A saját bőrükön ta-
pasztalták Vajdaságban, ahol .ákaratuk ellenére ,szexribeáLlítatt'ák őket az itteni 
szlávokkal ,és a keleti fronton, Fahal idegen érdekekért hajszált ők halálba a 
magyar ifjúság százezreit, közöttük a vajdasági magyar ifjakat is. Drága árat 
fizetett az itteni magyarság is, amíg eljutott eddig a felismemésig, de meg-
(rte, mert megtanulta, hagy az itt él ő  népek csakis .közös harcban, testvé-
ríségben oldhatják meg minden problémájukét. És chagy ez valóban így volt, 
azt a kés őbbi események fényesen 'beigazoltáck. 

A 'bácskai -es baranyai magyarak ebekben :a 'sorsdóntö napokban, talán az 
összes magy ~arák között leghamarabb ismerték fel, hagy elveszett a magyar 
urak ügye, ,аm.elyet a fasišzta Németországhoz kötött сk. 1944 nyarán egyre 
gyarapodott gazon magyar ifjak száma, akik nem tettek eleget a katonai be-
hívásnak. Mások ,ismét nagyszámban szökdöstek a katonaság saraiból, hiszen 
akaratuk ellenére hurcolták oda őket. Semmiképpen ' sem akartak Nyugatra 
menni, •úgyhogy a hadjárat végén nagyobb réšziilk a mindenáron való haza-
térést t űžte ki legfontosabb. fladatul. A Duna-Tisza közötti visszavonulás ai-
k аlmával nagyon sok bácskai magyar fiú kemnket oldott a .fasiszta hadsereg-
ből. Akik Jugoszláviat hazájuknak tekintették, gazak most Délnek vették az 
irányt. A Bácskára szabaditott hiénák, akik harácsaíni jöttek Ide és az itteni 
urak — akik puszipajtásságban éltek a megszállókkal ,és együttműkiiиibek az 
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itt élő  nepek egységének megbontásában, a • gonosztettek elkövetésében —  

magukkal vonszolva ö6sszerabalt - holmijaik egy részét, Nyugat felé ro+h.antak,  
mert • a nyugati imperialisták vLd őszárnyai alatt remélteik meghúzódnia fel-
szabadító hadseregek ny omrában jöv ő  népi igazságszolgáltatás . elől. Menekül-
tek Jügđszlávia n:peinek jogos haragja el ő l.  

BEINÁT, SZERÉMSÉG, SZLAVONIA  

A bánáti :m'agt'arság egy része, amelyet a régi Јugaszlávia némzeatisége ~ket  
elnyomn rendszere a revizionista politika karjaiba hajtott, nem a németeket  
várta, hanem a magyarokart. Ez a bény már az els ő  naptól kezdve bizonyas  
kiábrándw'lást és család őst keltett még a magyar kivspal:gárság körében is. Kü-
löndsen mikor a megszállókat testest ől-lellkestől tamagató ihelyi rnéanet kultúr-
bundis~ták élkezdtek garázdálkodni és terrorizálták nemcsak a szerb, hanem  
a magyar és más nemzetiség ű  lakosságot is. Minden hatósági tevékenységet  
a kultúrbundista rli&metek végeztek ra többi nemzetiségek rovására és loptak,  
raboltak, 'ha+_ácsoltak .mrindenfélé. A magyar mnunkásak és a i Іöf bi dolgozó  
legjobbjai mindjárt az elején bekapcsolódtak a népfeiszab аdító mozgalarriba.  
A megszállás utáni id őben egészen 1941 vég:)ig itt dolgozott. Fej ős Klára,  a 
SzKOJ egyik magy+•аr vezetője is, akinek a németek nagy vérdíjat t űztek  ki  
a fejérre, mert azzal vádolták, hagy megölt 'egy német ügynököt. Zrenyanin-
ban dolgozott SúlmLan Rózisi is, aki már 1936 óta a SzK ĐJ egyik .kiváló veze-
.tőjé volt és még sokan mások.  

A n°pfelszabadító mozgalom Bánátban jóval er ősebb volt mint Bác+skábam.  
Terirnészetesen ehhez hazžájarultak a jóval kedvezdlb feltételek is, dé a Párt  
sza_vező  munkája Is lendületesebb volt. Hamarosan fegyveres egységek  is 
alakulnak, melyek több diverzáns ,akciót ,hajítanak vége. Több támadást in-
téznék a német hadís.zállitmány ok ellen, és csak Kikindánál 30 vagón búzát  
semmisítenek meg. Több helyen (Kikinda, Mokrin) megtámadták, lefegyve-
reztek és megültek több német csend őrt, (altisztet és k а tanát. Zrenyanin kö-
zelében a Bosnyák-tanyán felgyujtattak k iét nagy asztag 'búzát...A zrenyanini  
búzagyujtogatas szervez ője Súlman Rózsi volt, akit golyóáltali !halálra ítéltek,  
de kegyelmet ígértek neki, ha elárulja a mozgalom vezet őit. A 22 éves for-
radalmáхnő  azonban kamrnumistálioz méltóan vis ~e,lkedett. Semmit sem árult  
el - — életét áldoata népéért és a Pártért. 1941-t ől 1943-ig Súlman Rózrsin,  
kívül több magyar kommunista harcost. végeztek ki Zrenyaninb'an és kör-
nyékém. Csontos Sándort 1941-ben végezték ki Melencén. Régi párttag volt  
és aindjárt az elején beállta zrenyanini partizán egys ~égbe. Mielőtt fölakasz-
tátták, szemibeköpte hóhérait és ezt kiáltotta: „Kwtyák, Ti is erre a sarjra  
juttok. . ." 1942-ben fegyvergyü јtés és szervezkedés miatt letartóztatták és fel-
akasztották Fazekas Jó гsefet és a két Fágcarasi fivért, шindhárrrnan a SzKOJ  
tagjai voltak Zrenyaninban. , tigyanaz év elején fogták el Syéсsé.r_yi János  
zrenyanini m+agya ~r munkásmozgalmi vezet őt is, aki a tábarból szökést szer-
vezett. Emiatt végezték :ki. Lévai Jómsef fegyver-, rwh а- és élelimiszer-gyűjtést  
szervezett a partizánegységek számrár+a, amiert a németek kivégezték. Tóth  
Jásras, zrent'аnini párttag Gsentánál esett el, amikor az egyik bánáti egytég  
átkelését segítette. elő  a Tisza torkolatánál a Duna szerémsiégi oldalára. Fira,  
ifj. Tóth János pedig a kkikindai vonalon bukott le pártanyaggal. Kumánon  
végezték ki útélet nélkül. Révész Antal 1943-bon szintén résatvett ra partizán-
akcióban. Elfogták és bebörtönöztérk, de megszökött, Pár nap múlva újra  
elfogták és a fasiszta vadállatok formálisam ∎agyonverték. A mu.zslyai mr,agyarok  
közül Kenéz Lázárt, továbbá egy Márt'an és egy Kelemen nevezet ű  mun-
kás nozgalmi vezet őt végeztek ki Zrenyaninban. Sző lősi Boriskát pedig Per-
fezen végezték ki. A zrenyanini letaxtózbat.ások folyamán több mint 'tíz magyar  
а ntifasisztát börtönbe vetettek, ötöt pedig Franciaországba, mLajd ,a nor иégiai  
német :internálótáborokba hurcoltak.  
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Versecen 1941-1942 falyarnán a letartóztatottak között 7 magyar anti-
fasiszta is volt. Közülük egyet halálraítéltek és 'kivégeztek, a többi börtön-
büntefiést kapott. A népfelszabadító mozgalomnak mintegy 30 aktív anagy аr  
antifasiszta támogа tája volt, é.s mintegy 70-et ,;rend őrségi megfigуе lé.s alatt  
tartottak. Versec felszabadításában résatvett 10-41 magyar is, egy párttag,  
Szűcs János, ez ;alkalommal életét vesztette.  

Á pancsevői járás Ivanovó nev ű, töbibnyire miagyar fokosú közs ~égbem  is 
akadt támagatája а  Népfelszabadító Н  rcáкnak. 1944 nyarán az egyik szerbiai  
partizánegys бg Belegüsnél Еánát'bа  jött és harcolva végig vonult dél Bánáton,  
majd hanodón.ál visszatért Szerbiába. Az átkelésnél segédkeztek, majd csrat-
lakoztak a partizán osztaghoz Antóci Istvan és Kazsán Gáspár ivanóvói ma-
gy arak. Arcnikar ,a Vörös Hadsereg felszabadító egységei bevonultak Ivanovába,  
20 miagyar ifjú ,azonnal csatlakozott hozzájwk és riésztvebt a további harcokban.  
Nagy részük elesett.  

A navi- ~knezsevácц  járásban magyar vonalon Radг  bi,szaparti községben  
volt jelentősebb szervezkedés. Kiss Mihály, a járási pártvezet őség tagja végzett  
aktív munkát ezen a vidéken. Több miagyür antifasiszta házában •bázi:sokat  
rendeztek be .a 'partizának számára. Kis Mihályt és még 8 társát letartóztatták.  
Kis Mihályt, a németek ikitégezték, mert járásábrán bátnan .felemelte a harc  
zás2laj.át is ifasiszta megszállók ellen ;  Népe ;becsülertéért és szábadságáér•t fel-
áldozta élefiét.  

.A novi nezseváci Jázava, tiszta.magyar lakosú falwb аn a megszánás ide-
jén háromtagú Népfelszabadító 'bizottság mwködött. A bizattság tagjai Bieók  

Mihly, Vastag Lajos és Horvát Imre voltak. Kapcsolatot tartottak fenn  a 
partizan ralakulatakkal, illegális nyomtatványokat terjesztettek ;és rejtegettek, 
élelmezték a partizánokat. 

Bánát többi ihelységeib ől nincsenek adataink, de ezeken a helyekón- talán 
Pancsevőt, Kikindát és Szajánt ;kivéve, nem is volta magyarak részvétele 
szernpantjából jelent ősebb mбzgalam. Szajánban a németek agyonl őttek né-
hány magyar_ parasztot, mert házaikb.an partizánokat rejtegettek. 

A magyar dolgozók ,szolidaritás-vállalása a szerb dalgozákkal nagyszer ű  
kifejezést nyert a zrenyanini magyar munkások magatartásában, amikor a 
németek, hogy a magyar munkásakat elválasszák a szerb dolgozóktól, niagydbb 
kenyérféjadagot ígértek nekik. A magyar dolgozók azonban visszautasítatták 
a németek .aljas, 'bomlasztó szándékát és bátran vállalták .a sarskö?össéget szerb 
társaiikkal. 

Szerémiségben és Szlavóniában már 1941 'nyarán megalakulbak az els ő  par-
tizán egységek. A partizán egyséigeКben néhány m,agyar harcos is van. 1943-ban 
a magyartik nagyabb számban lépnek a Népfelszai уadíbó Hadseregibe, wgy, hagy 
Petőfi Sándor növе  alatt hamarasan megála'kitják önálló zászlóaljukat. Ez a 
zászlóalj volta legfényesebb bizonyítéka a magyar dolgazák harci késaságének, 
amelyet megfelelő  irányítással az általános népi felkelés vonalária lehetett 
volna állítani, Ehhez fazonban terrmészetesen szükséges volt a forradalmi ve-
zetőkáder, amely öntudatra neveli őket ,és világos távlatokat nyit el ő ttük. Pár-
tunk a népfelszabad.ító éharc céikt űzéseiben mindenki számára világos táv-
lataktit nyitott. A szlavóniai és szeréunségi magyarság ;közül már iákkor sokan • 
felismerték, hagy az itteni magyarság sorsa szorosan összefügg szláv testv еreik 
sorsával ;és csuk a megszállók elleni közös harc diadala ,saalbadithatja meg 
őket nemzetiségileg és gazdaságilag :kizsákmányolt helyzetükb ől, A szlavóniai 
rrnagyardk harcán аk nagy jelentősége volt az egyetemes magyarságra is, mert 
a .fasizmus elleni nagy háború folyamán az els ő  fénysugár volt, az els ő  bi-
zohyíték, 'hogy a magyarság saraiban sem aludt ki teljes?n ,a forradalmi szikra 
és Jugoszlávia többi mégeinek ',harcában megvan a lehet őség ,a .magyarság 
1848-as dicső  harci hagyományain аk felelevenítésére. És Jugoszlávia Kom-
munista Pártjának egyik legnagyabb dics ősége, követikezetеs internacionalista 
magatartássnak legfényesebb iaizonyítéka, hagy külön Гiemzeti alakulatok létre- 

3 32  



hazásával lehetővé tette más nemzetiségek, s őt arás országok népei ћharcának 
kiban'takazását is. 

A iszLaváni!ái Petőfi zászlóalj soraiban voltak magy!arországi magyarak is, 
akik ,odahatia nem találták meg a fegyveres harc leihetásége ~it. Ez a zásztláalj 
a Népfelszabadító Hadsereg keretiében végi,glvarcolta a szlavóniai síik ~ságat rés 
irtotta .a 'fasisztákat, hazánk minden - népeinek esküdt ellenségeit. 

Aavnak el.lemére, !hogy a többéves harc foly ~annám állandóan újabb es új•a гbb 
harcosak aszatlakóztak hozzája, a zás!zláalj a folytonos harcok közepette nagyon 
megfogy ~aUkazott. 

A PETtóFI RRIGAD  

Az új magyar önkéntes csapatok megszervezése Тароlуа  nevéhez fűződi•k. 
A felszabadulás után а  ьörtönök.ből, internáló t'aborakból hazaérkezett és az 
otthara levő  magyar kommunisták és antifasiszták pár nappal ra felsza!badulás 
után (Topolya 1944 aktó гber 17-én szabadult fel) összehívták а  környék legjobb 
antifasisztáit 'és tanácsot tartottak a tenni ~valókról. Valamennyien megegyeztek 
abban, 'hagy а  magyar a гntifasi ~szt "ak legelemibb köteleseége és felada•ta a Ju- 
goszláv Népfelsza гbadito Hadsereg segítése. Ez volt a feladat gyakorlati réšze. 

Szabó István rajza: Zászló alatt 

Az önkéntes csapatok megszervezésének azonban messze kiiható politikai je-
lentősége is volt. Felvitte a- zászlót, amelyet 1941 őszén a fasiszták íkiütöttek 
a legjobb araagyar .antifasisztak kezéb ől és lemosta a magyarság beosületén 
ejtett szennyfoltokat. Ugyanakkor be!bizonyítetta ∎azt is, hogy méltáa ~k vagyunk 
az egyenjogúságra, amelyet a JKP az AVNOJ határozataiban biztosított szá-
munkra. Ez volt a magyar önkéntesek harcának egyik legfőbb célkitűzése. 
Válbalt feladatukat becsülettel teljesítették. 

A topolyai аnti~fаsiszták !határozatát nagy 1eLkesedéssel fogadta a község 
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dolgozó magyarsága. Kétszáz magyar önkéntes jelentkezett azonnal a frontra. 
Köztük voltak a .község legjobb magyar antifasisztái. A listát küldöttség vitte 
Koszta Nagy tábornoknak a vajdasági népfelszabadító seregek f őparancsno-
kának, aki nemcsak elfogadta a benyújtott .listat, hanem azonnal megbízást 
adott egy zászlóalj megalakítására, Pet őfi Sándor, a nagy magyar költ ő  és 
szabadságharcos neve alatt. Nagy volt az öröm ∎a topolyai járáš és egész Észak-
bácska magyarsága között, mert ekkor már mindenfelé híre futotta topolyaiak 
vállalkozásának, 

Megkezdődött a nagy toborzó! 
Topolyán már az els ő  napon több mint hatszázan jelentkeztek. Ott volt 

az egész csаntavéri-úti és „linderfalvai" iaz génység, Ott voltak a nincstalen 
naps.zámasak, .az éhbérért dolgozó üzemi munkások, a kiábrándult cselédek. 
Jöttek mindazok, akiknek őseit ki ~semm,iztúk ∎és rabszolgasorsban tartották év-
'századak óta, 1848 óta -el ősžö.r nyílott alkalma az itteni magyarságnak, hegy 
csiatasorba álljon a népszabadság zászlaja alatt. És a vajdasági magyarok 
rnég a tizenkettedik ór:a el ő tt élteik is ezzel az alkalommal. Töb'A mint 1200 
ember jelentkezett a topolyai járás községeib ől: Topolyáról, Csantavérr ől, 
Kegyesről, Feketicsról, Bajsáról, Moravicáról és Pacsérról. Kisebb csoportok 
érkeztek Zentáról, Adóról, Gunarasról ,és a zentai járás többi helységeib ő l. 
De jöttek ∎Szabadkáról, Temerinb ől, sőt , rnég Bánátból is. 

Az önkéntesek között voltak 16-18 éves ifjak és 55-60 éves id ős em-
berek iis. Sok családbói az eg "esz férfi nemzedéik - jelentkezett. A topalgai Ivári 
család 6 férfitagja lépet be ,a  Petőfi brigádba, (közülük háraman elestek). Az 
бvári fiwk és ∎a többiek példája bizonyítja, hogy az itt él ő  magyarok nem 
spekuláns szándékkal, hanem szívvel-véle+kkel a fasizmus elleni harc oldalára 
állottak. És ez érthet ő  is, hiszen a Népfelszabadító Harc a Párt és Tito elvtárs 
vezetése alatt világos táwlatakat nyitott hazánk minden népe, minden becsú-
letes dolgozója elő tt. Amirkor•aztán navenalber 28-án elérkezett az indulás ideje, 
ott volt az egész szabadságszeret ő  Topolya, a hadbavonultak hozzátartozói és 
mindenki, aki a maga ügyéneik tekintette a Hitler-ellenes ~h "óború diadalra 
juttatását, gaz urak 'uх ~aságanak megszíuzteté ~sét, a népek testeeriségét, az igaz-
ságos derakmatikus békét és a boldogabb jövend ő t. 

1944 novemberének végén indult ei a rongyos sP"eg  Zömbor .alá, hogy 
ott harci alakulattikba szervezve 'kivegye részét a Népfelszabadító Ha 'cból. 
Mert a háború akkor m.ég javában folyta lépésr ől-lépésre vissz'avonu'ló, de 
minden talpalatnyi földet elkeseredetten védelmez ő  német csapattik rés a velük 
szövetkező  csetnik, usztasa, nyilas és egyéb hordák ellen, 

Aki ott volta brigád búcsúztatásánál, aki ,látta a rongyos sereg tagjainak 
b'ízakodó, lelkes arcát, az, ha nem is értette meg, de érezte, hogy itt valami 
nagyszerű  dolognak lett a szemtanúja. Megérezte, hogy a moravicai úton fel-
sorakozó brigád, élén a hatalmas szál magyar földmunkás kezében lób оgó vörös 
zászlóval .a boldogabb élet 'kiharcolásáért vezeti csatába a vidék lelkes magyar 
dolgozóit. Történelmi, jelent őségű  pillanatok voltak azok, nemcsak a 'vajdas?gi 
magyarság, hanem az itt él ő  összes népek életében, mert tartományunk a pei 
először harcoltak váll-váll mellett 'a közös ellenség 'ellem. A magyarok fegy-
verfagásának ténye újbál megpecsételte és erősítette soknemzetiség ű  hazank 
egysébét és testvériségét. 

A baranyai lakosság, amely közvetlen .a felszabadulás el őtti időКben tanúja 
volt a bánáti és bácskai faciszták — közöttük a magyar fasiszták ezrei -- fej-
vesztett шenekülésének, nagyon elcsodálkozott, amikor 1944 december .  ben és 
1945 januárjában magyar önkéntesekb ől szervezett csapatok jöttek falvaikba. 
Természetesen ni'icгdjárt megértették, hagy ezek másfajta magyarok, mint aki-
ket pár гhéttel Azelőtt megrakott szekerekkel és autókkal láttak átvomtilni а  
baranyai földöken. Az utóbbiak ја  leszámolás, a jogos ibosszú elái menekültek, 
a magyar b'Ágád harcosai pedig a balszú "ollók soraiból kerültek ki, akik fegy-
vert fagtak, hogy fizessenek mindazért a gazságért, amit a sváblelkű  elkor- 
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csosadatt magyarok követtek el a magyar nép nevében a vajdasági szlávok 
és itt élő  mаgy аrok felett.  

Aanfkor Zomtiboiiba éaikezte.k ~ akkor araár ,a vajdasági seregek f đparancs-
noksága felaszlatba .az els ő  napokban szervezett magyar munkaszolgálatos egy-
ségеket é+s közöttük is megindult a mozgalom. Hamarosan mintegy tizen-
rnégyezer magyar harcos lépett be a Népfelszabadító Radser е  be, akiknek zö- 
rrnét a Petőfi Sándor nevét viselő  m+agyаr brigádba ∎as.ztották be. 

A topolyai kommunisták és antifasiszták kezdeményezése 'fényesen siker 
rült. A mtagyar +harcosok ezrei álltak csatasorba +és ha • rongyosak is voltak, 
ha hiányosan is voltak felfegyverkezve, a Népfel+szábadító Hadsereg kereté-
ben, Petőfi Sándor neve alatt lemosták a gyalázatot a vajdasági magyarság 
nevérő l. 

A zombori kiképző  állоmásról a soraik közül kiválasztott m эgyаr tisztek 
és politikai biztosuk vezetése alatt — kik +között Kis Ferenccel az élükön, so-
kan voltak a +szlavóniai magyar zászlóalj képzett tisztjei közül is, — 3.000 
araagyar :harcosa baranyai frontra ment, 2.000 a szerrémségi és 2.000 a boszniai 
frontra indult. A többi kiképzése tavább folyt, míg március 'elején valamennyi 
egység a frontra +indult és résztvett az ellenség üld бzéséJben, egészen a teljes 
győzelem kivívásáig. 

A „Petőfi brigád" és ,a más egységekbe osztott magyar harcosak számos 
csatában vettek részt. A „Pet őfi brigád" egységei a legn:аgyobb dicső  réget a 
bolnnáni csatábán szerezték. Ebben a csatában a brigád mint egységes magyar 
alakulat vett részt. A csata abban az id őben zajlott le, +ormikor a Jugoszláv 
Népfelszabadító Hadsereg diadalmias egységei már csaknem 'az ' eg ;ész .ars.zág 
területét felszabadítatták, a Vörös Hadsereg egységei pedig Magyararszá,gon 
ćys Vajdaság +észéki rĐs,7~É гп  áthaladva a Népfelszabadító Hadsereg egységeivel 
vállvetve a Dunántúlra űzték a pánikszer űen menekülő  elleniséget. A Népfel-
szabadító Наdsereg egységei a felszabadított Baranyában a Dráva ,alsó folyásán 
tartobták az arcvonalat, fedezve ezzel a Balaton vidékéig el đ.retolt szovjet arc-
vonal halszárnyát, Іa Szlavónián át elkeseredetten harcolva visszavonuló német 
és egyéb fasiszta csapatok támadásaitól. A „Pet őfi , brigád" Balmán környékén 
tartotta a frontit, mellettük pedig a XII. vajdasági brigad, amely szerbekb ő l 
és horvátokból, valamint a XIV. brigád, amely szlovák h-arcosokból tev ődött 
össze. Balmán fontos szerepet töltött be abban a tervben, ,a!m+elyet a németek 
a szovjet csapatok ellen intézend ő  oldal-támadásra készítettek. Március  1-én 
Indult meg az ádáz küzdelem a Dráván át Balmán felé el őretörő  ellenséggel. 
A- csata haram napig tartott és a falú többször cserélt gamdát, míg végül a 
szeхb, horvát ,és ;szlovák egységektől támogatott „Pet őfi +brigád" oraszlánbá-
torsággal harcoló egys+ége иi .végérvénye.sen megtartatták, 

F 1b en a csatában a nnémietek tbb mint 2.000 halottat, közel 700 hadi-
foglyot és sok sebesültet vesztettek. Azonkívül +a brigád иеgysбgеј  négy ne гhéz 
aknavetőt, 52 gépfegyvert, rengeteg kézi fegyvert, l őszert és egyéb hadianya-
got zsákmányoltak. A fegyverek szerzése mellett sok pet đ~fi~st.a ebben a csa-
tában jutott meleg rwháhaz ,és lábbelihez, mert a fegyverhiányán kívül öltö-
zet dolgából is igen rosszul álltak. ,A győztes „Pető-fi brigád" is sok, halottat 
vesztett. Különösem , sok tapolyai, csantavéni és moravicai fiú maradt á csata-
téren, megpecsételve a Jugoszláviában él ő  összes népek iránti testvéri együtt-
érzését, kifejezésre juttatván szi?érd elhatározását, hogy a közös haza, a dol-
gozók állama alapjainak lerakásahaz maga is hozzáadja véráldozatát. 

A „Petőfi brigád" katonái a Jugoszláv Hadsereg átszervezése után külön-
böző  egységekbe osztva végigküzdötték a háborút és résztvettek a Népfel-
sza:badító Harcdkbán. Kiss Ferenc h ősi halála csak táplálta ,a pet őfisták gyű-
lбletét a 'fasiszták - ellen és fokozta harci készségüket. A háború gy őzelmes 
befejezéséig :számtalan összecsapásban mutatták meg a magyar antifasiszta 
harcosok igazi 'értéküket, igazi áQlásifoglalásukat. 

A 'háibоrú győzelmiesen végestért. Jugoszlávia Néprfelsz аbadító . Ragserege  
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a szövetségesek oldalán a legnagyobb hozzájárulást adta a diadal kivi т ásrához.  
A négyéves felszabadító háború <és a viégibement népi felkelés Pártunk ve-
zetése alatt mozgósítani tudta hazánk minden népének forradalmi er ő it.  A 
felszаbad~ító h6:bonú népi forradalmi jellege, népeinknek a harcokban össze-
kavacsalódott egysége és testvérisége —amely az AVNOJ masodik ülésének  
történelani határozataiban is kifejezésre jutott, mert lerakta a háború utáni•  
új Jugoszlávia felépítésének <alapjait —olyan vonzó és mozgósító er ővel bírt,  
hogy 1944 őszén az <elaléltság ádla.patából éledez ő  magyar dolgozók tömegeit  
is fegyverbe szólította. A magyar antifasiszta munkásak és parastitok azért  
fogtak <fegyvert, mert Pártunk politikájában az új népi demokratikus Jugo-
rzláviában látták az egyedüli biztosítékot arra, hogy a tdb'bi itt é1 б  népekkel 
együtt végre megoldják mindazokat a problémákat, kiiküszöböiik mindazon 
ellentétek okait, arnelyеket 1848-tól 1944-4g- ajz osztrák, magyar és szer13 re-
akció mesterségesen teremtett meg az itt él ő  nemzetiségek viszonyában. Ezek 
az ellentétdk a közös ellenség elleni harcban, a :kivívott népi 'forradalom ered-
rnénye bеn feloldódtak, sem.nivé váltak. •Jugoszlávia néipeinek harca, tköz őttiik 
a magyar antvfasiszták éharca is eredménnyel járt és bevá:ltatba a hozzáf űzött 
reményeket az egész jugoszláviai magyarság..szempontjáb бl is. 

Ezért érzik az itt él ő  magyarak hazájuknak a szocialista Jugoszláviát, 
amely földet, munkát, szabad kulturális fejl ődést, egyszóval: teljes egyenjo-
gúságot biztosít számukra. Jugoszlávia megvédéséért ma is éippen úgy készek 
vérüket hullatni bármelyik pillanatban, bármely oldalról is jöjj• őn .a támadás, 
mint ahogy alapjainak leraká•sáhaz is hozzáadták a maguk véráldoztát. 
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