
MILAN DUBAJIĆ  

SZABADKA FELSZABADULÁSA  

A :három 'ás fái esztendeig tartó zord lanszta uralom egész *dej'e alatt 
folyamatosan tartOtt a  megszáNói elleni  szervezett, 'vagy esetleg ike~
bé tátható ellenálló mozgalom,  anlinthogy  a munkásmozgalom dçõrCil tő-

rnörült forradalmi erők folyamatosan bón4kedbek a pailgári társadalmi 
rendszer ellen abból kezdve, hogy iWrej~k az els ő  oszitályszervezetek  
a múlt század nyolcvanas  ávOlben,  persze  nilndig  a pílian~yi 4<õr ~ 
nyekťA  függő  méretekben ás 'intenzitássaL Az 1941. évi első  cFrverzáns 
akď  rók  végrehajtása, imajd a  pârbszervezetOk száthzása  után  alkeresen 
szervekedtek  a  néptelszabaditó  harc híVei, ás bozzãá~ 1943-ben a 
sza2Sakaiókat ás ďi'vendôkat folytató csoportok  elakításához,  hogy 

aztén a lkovebk~ esztendő  egészen a népfelszaladltó imoz~m erősö-
dése, a szabadkai ás környékbeli ikis~ dkoiók  végrehajtása jegyében  
teljen el. 

Ha visszabeklntü łik erre a ihanminc év 'alőtbi b&nbéholnhi Időszakra, 
ha számba vesszük a 1~obszabadító mozgatom ezabadkai tagjainak 
tevékenységét, valamint a szabadkel partizánosztag ik6warn~~  a 
város felszabadításában,  övdesen  szemünkbe 'tűnIk, hagy az elmúlt 
harnnnoéves iidõszak igen egységes iképet 'mutat a közeirnált és a jelen 
folyamatossága tekintetében. Egészen mindegy, hogy ą  tiannlinc év 
előtti történésdket Vizsgáljuk-e a fl ődés 'tovésbi folyamatára való kiha-
tásukkal 'kapcsolatban, ‚vagy pedig a jelenből  lk~uka emnlékezürik visz-
sza a múltra, azt ilátjuk,bogy  a  törbénekTii  folyamat nem  egymástóJ elszi-
gebelt  szakaszokban, tiar*m egy egységes folyamat szakaszaiban mu-
tabkoik meg, s egészben véve az emberi törekvéseknek a történelmi 
szükségletét fejezi ki az Cii társadalmi demokratikus forradalmi változá-
sok keresésében. Már a város harrniinoeszbendôs  építése, gyárak eme-
lése, a mezőgazdasági termelés gépesítése, az emberi tevékenykedés 
minden területén tapasztalható fntenzív łe$ődés  is, de még inkább ‚ás 
mindenekelőtt az öriigazgatáel szociaheba  viszonyok  dd~kulása a ju-
goszláviai népek ás nemzetiségek  egyenljogúsága  alapján, valamint a 
minden téren tapasztalható haladás ás a társadalmi változásOk feltéte-
telnek ibiztosiPbása jogot ad arra, hogy wnegfetel őképperi nevezzük a 

harnánc óv ölőtti eseményt - Szabadka  felszabadtilásának.  Ha nem 
így volna, nem volna felszabadulás mindenkí számára, aminthogy az 
addigi határváltozásak és uralomváltozások sem jelentettek valóságos  
felszabadillást i~ azok számára a csoportok, társadalmi erők ás 

egyének számára som, amelyek győztek ás magakat telszabadultnak 
tekintették. 

1944-ben  niinden fmásoké~ volt, murit a  népfOlszabacií(ó  háború 
kezdetén, 1941-ben. A szövetséges hadseregek szerte a világ 'frontjain 
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artóztathatatlantji szOkítették  az abroncsot a fasizmus ikõrül, mag-
semmisítvén az  eHenséges tiatalniat,  és előrenyomulván Németország 
felé.  JugosZlávia  népeinek ás  inemzeti~inek inépfei~dM harca ás 
forradalma sikert aiker után ért el, a Vörös Hadsereg habárairása étike-
zett. Rohamosan szilárdult a szövetségesek feltétlen gy őzeimériek  meg-
győződése. 

Ez azonban még nem azt jelentette, hogy a fasiszták imegadtãk 
magukat, s hogy megszQnt az olleriáHásuk. Még sok erőfeszítést ikellett 
terirti, ás tovább ontani a vért, hogy vége legyen a háborúnak ás gy&e-
delmeskedjen a szabadság. 

A Dunával ás Tiszával határolt Szabadkán (mint egész Báceká-
ban),  amely távol esett a  'něpfelszabadĺtó imozgolom ikõzpantjcdtõl,  a 
mozgalom tagjai 1k45r~ nyugtalanság ás Sietség volt tapasztalható, 
hogy i~ flkább fokozzák a ikapcsolatokat, ás p&bolák az elmulasztot-
takat. A  141~6z6 nemzetiség ű  an'tifaaiszták, sanyargatottak ás jogfosz-
tottak körében, akiket imeste~esen igyekeztek egymással szernbeálil,í-
feni a történelem során, de akiket szoros osztályérdekek ikapcsoltãk 
Össze a rnunkásosztáilyal, türelmesen ápolgatták az Új viszonyokat, és 
igyekeztek  kÖZÖS  táborba gyűjteni a népfelszabadító mozgalom kereté-
ben az eszmetársakat. 'Már 1944 ikoratavaszi inapjãft61 ikezdve lelÚjtJltak 
a pánt és az iljúkommuniisták szervezetei,  megalakúllnak  akerületi nép-
felszabadító ibizottságok ás a inápibizottság, imiogalalkul a JKP ás a 
SKOJ vároai bizottsága, az AFZ városi bizottsága, összekapcsolják az 
ifjúság ás a feInć$tbek mwlkéiját. A város környékének kompaktabb ás 
egységesebb lelepülései megnyitották az illegális fmlunkások  előtt, par-
tizánbázisokat létes ĺtettek, ás imegacftâk a in>ozgalomnak a szükséges 
támogatást, tekintet nélkül a rveszályekre ás áldozatokra. Szeptember 
elején a tavarikúti bázisra lévke~ a szäbaclkai 'partizánosztag 11 tiar-
cosa, ás megkezdte a fegyveres harcot. 'Ebben az *d őben Szabadkán és 
környékén imár több száz szervezett tagja, valamint lezer ás ezer híve 
volt a népfelszabadító mozgalomnak. 

Mindez egy 'nyolohónepos időszak alatt, 1944 februárjától 'október 
10-éig za}liik le, illegális ikõrülmlények 'között, amikor a fasiszták még 
mindig hittek 'rendszerük fennmaradásában. 

A Szabadkán ás környékén tevékenyked ő  mozgalmi emberek ön-
zetlen erőfeszítéseivel sikerül tllegális kapcsokkal összekötni egymással 
a munkásmozgalomban egykor munkálkodó szakszervezeti tagokat, akik 
ez ii ,deig im ,ég nem voltak eléggé aktívak. A szabadkai imozgalom sokkal 
Inkább beilleszkedett a JKP strabégiájába, iffil ,nt lbármiikor azelő tt az 
akkotl nehéz i~kményEok között, îgyekezett irriiinél több embert maga 
köré tömöríteni, megisrnertemi velük az ország demokratikus föderatív 
alapon való kiépítését, s eszmeileg ás 'politikailag alkalmassá tenni 
Őket a párt feladatainak végrehajtására. 'Ezek a ike~zõbb murtkak ő-
rülmnények lkõzõft tioganatosíbották a párt ipobibUját, hogy a mozgalom-
ban összefogják ás tömörítsék a lhaLadó erőket trd~n egyes nemze-
tiség - a horvátok, szerbek ás magyarok soraiból  ils. Mindez fokozato-
san zajlik [e, az akkori vezetők által  imegha.tàrozoft trarrtban, enni a leg-
megfelelőbb volt az akkori  lkõrú~yeík  ás fettételek között. 
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Az eseményOk kr~lai sc'nnendéhez łta'tiván magukat, amely 
tč bnyre a mozgalom több 'nészwevőłének MisszaemlékeZési alapján 
bont&kozk iM, a 4~19offi sarnendben rögziithetjük  a fontosabb ese-
ményeket. 

A  csoportOk ás egyének ősszekapcsolásának folyamata párhuza-
mosan történt a népfelszabadPtó mozgalom  vezebőeégeInek niegszerve-
zésével ás a feladatok végrehajtásával. Skerük megteremteni a  ka~
latot a szabadkei, tavarkúti ás sándorli,  majd később a békovai, verusicsi, 
ksbalj411oki ás gôrg$ni csoportok között 1944 nyarén pedig Szabadka 
környékének más helység&vl nis. A osopoiidk ás egyének megiemer-
kedtek a párt palittkájával, az oszág felődésének távlataival, a népfel-
szabaďtó mozgalom ás a  népfelszabadiitó  bizottságok leladatani'val.  A 
sajtó (Slobodna Vojyodina,  Borba, istina, Naprijed), valamint a párt-
kiadványok ás  szöbeili magyarázat útján a tagok megismerkedtek a né-
pek ás nemzetiségek közötti egyenjogú Ylezony poWitikájával,  és icápe-
&bést szereztek a társadalomnak a szodtahzrnus felé való társadalmi 
polittikai átejiokúlãsa  terén. Ezek mellett, a népnek a łnéplelszabadltó 
mozgalom melletti 'tömöt' ĺtéeére ás az  eszmei-4pa1itkai  nevelésre trá-
nyüló teladalok mellett a  népfolaz~ftó mozgatom hívei anyagi esz-
kzöket, pénzt, élelmiszert, rutianem űt, egészség ügyi anyagot, gyógy-
szereket is gyüjtőttek a népfelszabadító harc céljaira. Az összegy űjtött 
anyag egy részét átadták a  vezebőségnek további fdlliasznélásra, imás 
részét pedig telhasználták Iegyvervásáillásra,  vagy pedig lélrebebték ké-
sőbbi szükségletek fedezésére. Azután megkezd ődött a fegyverek gyűj-
tése, a röpcédulák teiljesztése ás a imegszffllôk elleni jClszavak ildirása, 
a néptelszabadiutó mozgalom poIitkája 'népszer űsítésének szellemében. 
Az aktivisták igyekeztek rábeszélol a parasztokat ás a termel őket, hogy 
re adják át a megszállóknak a gabonát, valamint a kötelez ően előírt 
élelniiszenrrennyiségeket, hogy minél több maradjon imeg a felszabaduló 
városnak és államnak. Ez annyit 'jelentett, hogy a iparasztok ás muiiká-
sok szélesebb körét kellett imegnyeWí a megszállók eileri szabotázsra. 

A megszátk5lkkal szemben tanúsított ellenállás akkori szakaszában 
még nem szerepeltek az előirányzatban diiverzîók, vagy a fegyveres ot-
lenátlás más formái. Minden a szervezett tagok alapos imegsilárditá-
sára, esz &4pobitikai képes ĺtésCtkrie ás a népek ás nemzetiségek kiter-
jedt rétegeire gyakorolt ihatáguk b ővítésére lirányiJit. Csak ezeknek 
az Olőkészulebelknek  a megvébele után érkezett a területre 'a szabadkai 
partizáriosztag, hogy im~dje a fegyveres akďót. 

Ennek a programnak a iniegvałós ĺrtásán ddlgozott a párt- ás a 
SKOJ-szervezet iis, amelyek többmegalakitott pár'tsejt ás ifjúsági aktíva 
útján fejtették 'Id tevékenységüket. A  népfolszabaditó mozgalom többi 
hívét a népielszabad ĺtó  bizottságok ás ezek hálózata útján szervezte 
meg a 'I-orvátok (bunyeváoak) Kezdeményező  iBiwhsága a köti Bizott-
ságok útján (először a IV., ill., Ill., V. ás VIII. körben alakult meg a 
bizottság, azután a többiben is), egészen a városi  népđíelsżabadító 
bizottság 1944 jútiusáben történt egalakulásáig.  A bátor ás odaadó 
anbi1asszta nők az  AFŽ vároSi bizottsága útján  szervezkedtSk, sz ifjú-
ság tč öribését  pedig a SKOJ vároSi bizottsága vállalta magára a ikõri 
szeivezeteik  útján. 

713 



Azok számára  az c)lvasók  számára, akik  szer'ebrték  bővebben meg-
ismerni városuk történelmét,  lkülõ~ pedIg  a  'néptelszabadító  moz-
galom tagjainak,  az  1944. évi sz'abadságha'rcosoknak a tevékenységét,  
teJ ikeliler>e tárri  az összeválogatott adatok sokaságát, elemzést kel-
lene végezni ás  levorrri  a 'következtetéseket, tekintetbe véve ennek  az  
időszaknak a körülmények.  Tenmészetes  a bátor  irészIvovõk ineve  iránt  
megnytillatkozó  kíváncsiság. Az az adai azonban, 'hogy 1944 júliusában  
niintegy  350  szabadkai  állt  'kapcsólabban  különböző  formában a 'népfel-
szabadító mozgalom szervezeteivel,  ekikrő l  azonban nem vezettek sem-
miféle  'nyilvántar'tást,  ás  egyéniileg  meg sem  emilítették  Őket, 'mert a  
konspi'ráoió köeĎalményei  ezt 'nem  engedtéik  meg, nagyon  is való-
szí'nűt!ermné lesi,  hogy  valaŤ a  is teljes  lIstái  állíthassunk Össze 'róluk.  
Márpedig  megemlékezni egyesekről, s ugyanakkor  imegfeledkezhi má-
sOkról, semrni'képperu  sem volna méltó, s 'ezért ez  aI'kalornmal  nem is 
foglalkozom 'név szerint  vOlük. Annyit  azonban  imeg  kell állapítani, hagy 
a  népfelszabadító  mozgalom  híveinek  száma állandóan 'növekedett. A  
bonyoluJtabb feladatOk  ás  lkbtelez~lek végraliajiására  'irányuló egész 
tevékenységet,  az  üzenetek ás utasítások közvetítését  az  egyének ás 
csoportok felé az  újságok,  valamint az eszmei ás  pOl*UIkai iképzés  
anyagának cseréjét, a pénzbeli és anyagi  esztćäzök,  valamint  tegyvarOk  
átvételét  itlegális, imé9 imindig  'nehéz  ilçõrübményok  (között  kellett 'lebo-
nyolítani, habár  fm ,ár  jóval  ikedvezõbb  volt a légkör, mint a fasiszta meg -
szálilás  előző  éveiben. 'Éppen ezért az  iii~bis  mozgalomban való rész-
vétel bátor ás elszánt cselekedet  volt,  amelyre csakis a fasiszta meg-
szállás  öntudatos ellenfelei  válilatkoztak.  Ez  az  igen fontos  körálmény,  
a  imuroka IkorrspirabfNf imódja  ás s megbízhatóság előzetes  9llen'ő rzése 
kihatással  volt  sz  elővigyázatosság fokozására,  amikor  arról volt szó, 
hogy  ikapcsol~  kell 'lépni egyes emberekkel, vagy be  keill  vonni 
egyeseket a párt, vagy a  SKOJ,  vagy a tömegesebb 'népfelszabadító 
mozgalom tagjai sorába. 

Az illegális  liçapowlatokniak  ez a szerteágazó hálózata a tény -
kedés imegváltozott  'körülményei  -  a fasiszta  imegszálilóik aktivitásának  
bizonyos  osklken'ése,  a mozgalom saját  'megszllérd'ítására  vonatkozó 
eltökéltsége, valamint a  Ibiztonságli  'rendszabályok  - Ol'l'enére  is  lkli  volt 
téve a 'rendszer védelmezői  osapásainak.  A tevékenységnek ebben a  
szakaszában  több elvétve jelentkező  egyéni, vagy csoportos  letartóz-
tatás történi. 'Néhány nappal az  árLilás  útján  ileleplezett  és a becsei 
állomáson letartóztatott Jó Lajos  kézrekerülése  után letartóztatták a 
városi népfelszabadító  INzottság  tagjait és a mozgalom néhány tagját is.  
Letartóztatték  a  běkovai, verusiosi  és  sánd'ori  aktivisták egy csoportját, 
egyeseket s  városiban, valarri'nt  az  ak,ti4isták  egy nagyobb  osoportjái 
Tavank'úton.  Több mint  'negyven aktivista  ikierült  így a 'rendőrség ikezére,  
több  imiint  húszat pedig  táborba hurcolta'k,  ahonnan sokan nem  jis  tér-
tek 'többé haza. 

A város történetének ebben a nehéz 'id őszakában, 1944 májusá-
ban, a  ďaalszta  gonosztevők több  imiiint  5000  szabactkai  zsidót hurc'ol'tak 
el ás szállítottak  haláltáborOkba.  Ennek a békés, védtelen 'lakosságnak 
többsége, több  niint  4000 ember a  llegembertelene.bb ikõrübményak közöti  
vesztette életét. 
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A népfelazabaditÓ mozgalom #lycn lkõr~yek között ás  AMan-
dóan tömegesedett, s új bázisOk szüietbek  a  kõmyeffi teilepütéseken  ás 
szábláoJcon.  Ebben  az időben, szeptember eieén (4-én ás 540)  s 
szabadkai partizánosztag 11 baroosa Igazi h ősbettet h$tobt  végre,  átvo-
nubván a megszállt  Sáoska  több mint 100 Ikilorrtábemy terCie'bén, Palán -
kából, ahol az osztag megalakUlt, egészen a tavarikúbi bázisig. Az osz-
tag azután fokozatosan növekodett, s a teiszabadullás 'etőtit mér 50 har-
cost tőmöritett soraiban, ás alig rvalanliveI több mint agy hónap alatt 
niilitegy húsz kisebb akciót hajtott végre a megszállók ellen. EJóször 
azzal jelentkezett az osztag, hogy szeptember 10-én fOlrobbanlotta a 
vlllanymtelep berendezését, utolsó fegyverténye pedig Szaibadka feleza-
baditása ás a VIII. vajdasági brigáddaI való egyesülése volt. Ezután az 
osztag három századra oszlott. 

Az események gyors váltakozása iizgaW~ tette az egymást ikö-
vető  napokat. A tisJszték visszavonták fő  erőikeit a Vörös Hadsereg fal-
tertóztathatablamn el őnyomUlása  ás a Ramániábôl Bánátba minden pIlle-
natiban  várható előnyomulás imiatt, ás egymás iubán áttelepítették intéz-
mény&ket 

A szabadkai par'bizártosztag törzse Skeridorovón iiendlekedett be, 
és ott kapta a  kInt a łrtápfelszabadltó mozgalom ihívei útján 1944. Októ-
ber 10-én, hogy a Vörös Hadsereg előőrsei  Sáridorban és iisbamo-
kon vannak. Csupán inêhány Óra telt el ezután, míg összegy űjtötték az 
osztag iraje& ás századait, amelyek az el őző  napon felszabadult Tavan-
kút környékén taritókodtak, s ez osztag '~indult Szabadka felé. Az 
összegyűlt ntiintegy 40 harcos egy 'teher- ás egy személygépkocsiban 
katt Útra Skenderovótól Szabadka felé. 

A ;hábon. még teljes erővI dúlt, és senki sem 'törődött az utókor-
nak szánt feljegyzésekkel ás hiteles adatOk meg őrzésével, az esemé-
nyek gyors alakulása pedig feleslegessé tett minden 'íráSbeli jelentést. 
Egyáltalán nem csoda, hogy Semmiféle dOkumentumok Sincsenek ar-
ről, hogy hány Órakor iis IndUlt el az osztag Skenderavóról, imdkor talál-
kozott a Vörös Hadsereg egységeivel, mikor ~dk be a város központ-
~, hogyan folyt ile, és niikor fejeződött be a vasCitéllornáson iWialakull 
csata, amely meghozta Szabadka felszabackJlását. Az események után 
sok esztendővel a irész~k - sz osztag harcosai - felúj.íbván emnté-
keiket, me0k1sé,1Slték, hogy rekonstruálják az eseményeket, ás meg-
állapřbatták, hogy  sz ęmllbett  események október 10-éri este 9 Óra körül 
játszódtak le, azaz ekkortájt indultak el Skenderovôról, ás másnap, 
valamivel éjfél után fejeződött be a rövid harc a vasútállomáson. 

Az osztag minden egyes harcosának ölelke7Mben feloldodó talál-
kozás a Vörös Hadsereg iharo~ival Ki'Sbajrnok előtt zajlott le. Er9be-
rIleg  megható, eszrnelteg átélt 'és a lharo~k legdrágább prâla~i 
közé sorolt találkozás 'volt ez, amIkor Jovan MIkJ&Spartak, ez osztag 
parancsnoka fegyvert cserék az elővéd parancsnOkával, s egyúttal fel-
használták az akakmat a közös akciókról ás az ellenséges  erőkrűl szer-
zet infonnádiók Gďrcseréléséł'e i's. Az együttműködés ás a lkapmolatok 
fenntartása végett egy vörös harcost az osztag mSllé  osztottak ibe. És 
mialatt MlloŠ Tadn hólyettes parancsnok a tehergépkocsi sofőrSként 
visszatért Skendero'vóra, hogy Újabb harcosokat hozzon, az osztag 
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törzskara etkészítette  a Szabadkára való  bevonulás  és a város  felsza-
badíitásának  tervét. 

1944. október 10-ének  Ilátsz64a9  csendes,  felhs  ás sötét éjszakája 
Szabadka  felsza'bad ĺtőinak  elszánt  felvoniJíását  'rejtette magában. Nem 
váratlanul, de  bejelentelÝlenől  étkeztek, 'Óvatosan haladva a Zombori üt 
menti 'utcákon át,  piliIanatnyHag inem fkere~  a támaszt a város népfel-
szabadító  mozgatma  részéről, és nem s ütközve az ellenség  serrrniiféle 
etienáttásába.  Tizenegy Óra  ikõrüi  járt,   amiikor  az osztag •a városházá-
hoz (közeledett. Az előzőleg megbeszélt beosztás szerint a  Štrossmaer  
utcában a Fellegi  Tlvadar-Raderko zászlÓalparan'csnok  vezette század 
különvált, azzal a feladattal, 'hogy elfoglalja a 'postát,  miinthogy  a törzs-
kar értesülései szerint a  postán  ás a  vasútállomáson lis  ellenséges őr-
ségek  'vol't*.  Az osztag másik, nagyobb 'része  Jovan 'MikiĆ-Spartak  ás  
Nyáradi Jougen-®terika  biztos  vezényletével elindult  a  vasútáliliomás  felé, 
s Ott bontakozott  ild  a  röiŕid  ás  legyedM  közvetlen csata  Szabadka  fel-
szabadításáért. 

'Még mialatt az osztag  átlopakodott  a 'parkon, az állomásról tüzet 
nyitottak a  partizánókra.  'Mindjárt  barciállást  foglaltak el a parkot a 
járdától elválasztó fal tövében,  felfej'lődve  a  csatára.  Minthogy  Jovan 
tvtikiĆ ,  az osztag bátor  parancsnOka JóI larneilte  az állomás  ikârnyékét,  
tervei készített az  álIlom'ásépüet ibekevilt~re  ás egyszerre  minden ol-
daiI'rót  meginduló támadásra. E terv  szeint  maga  Mi'kiĆ  a harcosok egy 
csoportjával  imegkerülte  dél felől az állomást, és kijutott a peronra,  
MllOŠ Tadijin,  az osztag helyettes parancsnoka és  Fabijan Andn-Ri-
naldo  zászlóaljparancsnok pedig agy csapat harcossal észak fel ő l  Ice-
rülłte  meg az állomást. 

A maga  haroosoporitÝával MiIkiĆ  jutott el először •a  ik.õzpont i  peron-
ra, behatolván az épület helyiségeibe, és  ll ,etõrv.én  az ellenséges véde-
lem  Đllenátlását.  A  peronkijárattól  balra eső  helyiségekbe  behatólva,  
mintegy tíz  Ikatonára,  tisztre ás néhány vasutasra talált, s  megadásra 
szóííbotta  fel Őket. Ebben a Pillanatban egy tiszt  Miltiôre  lőtt. 'Minthogy 
a 'parancsnok észrevette, begy a tiszt a  piszbolyához ilçapot,  hogy rá-
tőjön,  ugyanabban a pillanatban felemelte  géppisztolyát.  A fegyver azon-
ban csütörtököt mondott, mert megrekedt benne a golyó. így  Mlkióet  
két—három golyó érte, ás halálos sebet &tett  raÝa.  A harcosok egyike, 
aki  iMi(kiótyel  együtt hatolt be a helyiségbe, nyomban  irãlõlt  a tisztre 
ás megölte. 

Elvtársai elsősegélyben részesítették,  imajd ipedig  nagy elővigyá-
zatossággal  liçõffiá2ba száll[ítottálk  sebesült parancsnokukat. Az orvosok 
nagy erőfeszítéseket tettek életének megmentése érdekében, de minden 
hiábavaló volt.  Jovan MikiĆ  Október  11-én  6 Óra körül halt meg, hazája 
szabadságáért szeretett városa szabadságáért áldozva fel életét. 

A támadást összehangolva, a harcosok csoportja  előrenyomult  
az állomás bejárata fajé, ás ily módon sikerült  felszámolni  a néhány 
tucatnyi magyar  faeiszba ikatona, tizenegynéhány iné~  'ás néhány  l(e-
hérgárdlata  ellenállását. A  Il~akrabban  emlegetett adatok szerint az 
állomáson mintegy 30 ellenséges katona esett el,  IkõrübEA01  200 padig 
fogságba esett, s ezeket  Kisbajmokra  vitték. Ezzel a harccal, amely 
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október 10-e ás ii-e  közőtti éjszaka, velanvel é}lél  után ért véget, 
felezabadiJIt Szabadka e megszállók három ás fél esztend ős tenrolija 
alól. 

Másnap a  'vasútáHomás  előtt elesett a város folszabadulásának 
második áldozata is. 9 Óra körül a 'még irtem védett városban egészen 
váratlanul megjelent három tehergépkocsiban a német katonaság egy 
csoportja, ás az átlomás felé haladó úton nyomült el őre. Az átlorrrás 
etőtt tartózkodó harcosok csoportára tüzet nktott, de a felszabadító 
harcosok is tűzzl válaszoltak. A csatározás csak rövid iideig tartott, 
mert a németek visszavonultak, és folytatták menekülésüket észak felé. 
Ebben a rövid  harOban  életét vesztette  FeHegi Tvadar-Radenko újvűdé-
ICI egyetemista, SKOJ-tag, zászlóalj parancsnok, aki 1943-Iban Szerém-
ségben csatlakozott a parliizánokhoz. A bátor szabadkal penbizánosztag-
nak  sz  már a negyedik áldozata 'volt az ezen a területen vívott harcok-
ban. Az előzetes akciókban ugyanis elesett Bonis Mi ěiĆ-Špnioer, a szá-
zad biztosa ás Łľjubonlir Dovatov is. 

Ettől a pillanattól fogva Szabadka szerves része volt a felszabadult 
(4  Jug áviának, ás  iha~içtalanui  megkezdte működését az új ható-
ság 'Is. A Párt politikájával Összhangban a hatósági szervekbe ás a 
nápfelszabactltó  mozgalomba ás általában minden tevékenységbe be-
vonták valamennyI  itt étő  nép ás inamzoliséq, a horvátok, szerbek, ma-
gyaliok ás mások képviselőit is. K(lönösen az rjúság juttatta ikilejezós-
re a felszabadtil't  (4 Jugoszlávia iránti ragaszkodását. Október ii-én 
megjelent a szabadkai pailtizánosztag törzakarának iWiàltványa, amely-
ben egyebek íkôzôft ikôzzétotték, hogy Jugoszléwia Népfelszabadltó Had-
seregének egységei felszabad ĺbotrták a ‚várost, ás i~efen~kaz úi 
katonai, illetve polgári hatóságOkat. Ugyanaznap délután a városháza 
nagy tanácstenmében megtartotta els ő  legális ülését az addig iHegélli-
san imúk&M vároai náplelszabadító bizottság. 'Ez a ibizottoág a régeb-
ben imegoLakLift tkõni bizottságokkal ás a lkatonal parancsnoksággal 
együtt gyakorolta a nép hatalmát  az  első  időben, ás megszervezte a  
népfelszabadu'tó hadsereg, valamint a Vörös Hadsereg támogatását A 
pánt- ás SKOJ-szervezet és az AFŽ tagjai önkéntes társadalmi munka-
val 'láttak hozzá annak a feladatnak elvégzéséhez, hogy összegy ůjksék 
az anyagi eskôzöket a ţmozgalom  számára, és elvégezték a társadalmi 
környezet forradalmi étalakiitásának más bonyolult feladatait is. 

E bátor és 'lelkes embereknek, önkéntes társadalmI munkásoknak, 
)sme,lteknek ás kevésbé Jsmertaknek a 'hozzájárulása feledhetetlenné és 
nagyra  becsültté tette Őket az utókor előtt, lkoruk pedig lígy harminc 
esztendő  távlatából Is rendklvül 'jelentősnek, alapozó értékűnek betsztk, 
amely ikõ~kezmóny~ szorosan 'kapcsOlódik s további fejl ődéshez. 
Forradalmi szálakkal lkapos<>Iódik Össze 1941, a felkelés esztendeje 
1944-gyel, a felszabadulással, a -munkásszervezetek tevékenyége, Ön-
fetáldozása ás tagjainak áldozatai a mai  lkor szocialista társadalmának 
épltésével. 
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