
LUKÁCS GYULA - MILAN DUBAJIĆ  

ARCÉLEK  A FORRADALOMBÓL 

LUKÁCS ISTVÁN 

A Sárga Ház oszlopos nagytermében áLmosan .pialákol'tak a gyenge v,l-
liyég&k, s fáradt fényüket közömbösen 'verték 'issza az ablaktáblák 
izzadt felületei. Odakürrn vastag irK~mberi ik~ öltözött az utca. A 
falakon belül huszonnégy béklyóba vert ihaliálbaM>t söhajokba futott 
vergödése ostromolta az üveglapokat, mOlyek,'e kusza összeMisszaság-
ban torz patkokait rajzoltak az alágördülő , nehéz vízcseppek. 

Hajnalodott. A halálra várás álmatlan éjszakája ÓlorrNkarikákat hú-
a szemak  alá, ás  i~p~ vonta a boobválaltan arcOkat. Utolsó 

reggele huszonnégy éđesanya életbe cseperedett gyermekének. 
-  Mi lehet most otthon? Vajon Ott lis éMrirasztották ezt a nehéz 

éjszakát? 
- HOl  az új Mleh&angelo, hogy  imárványba faragja  az  'j  Plélát? 
Hét Órakor szokásos őr g.áltás, pattegó vezényszarvak, majd az 

elmaradhatatan irtasítás: 
- Keresztüldöfn'i  a szenbebelyezkedökotI 
Az űjonnan jött csendőnök iköpenyei behozták a novemberi iköd 

friss illatát. Komor iléptokk« méregették a termet, s tekfintetükberi  volt 
&anii tItOkzatos.  Ők ekkor mér tudták, hagy az iftálet törvényerőľe 

emebked5bt, és  Ilâ~  •a fegyellmezetit glédâba állított bflitókat e kaszárnya-
udvaron. Könnyű  ezt Ileotivasni  az  arcokról. Egyszerre rakétasebességgel 
lendültek elöre az Óramutalék. 

-  Mi maradt számunkra az életből? Egy Óra...  1~ ... vagy 
talán az egész délelőtt...? 

gteIk imé9  a Itámpák, amIkor Udnylkatt a mettékaj Ďó, s a terembe 
tépett  Hcáth József, a nyomozó. A huszomégy várekozót Ő  botozta 
a vészbír'óság  elé.  

- Lőkjélek iki  Lukács Istvánt! 
Lánocsörgés, lépéselk,  majd ismét sejtellmes csend 
Huszonhárom szempár aggódó tekIntete szegeződött a becsukódó 

ajtóra. Hová VIhették, mIt akarnak t őle utolsó óráában? Az agyteker-
vény5ken Őrült vágtában 'kergették egymást a nyugtalan  g(XldOIstok. 
MIt jelenthet Itélet után  az újabb elővezetés? 

A tépelődés kegyetlen aoélhengerei laposra mángorolták a fái 
órákat, míg végre visszajött Rosszul mondtam: visszaitámogatták. kar-
jai ernyedten llógtak, t&oátgaltérja, i~ csuromvizes, szája szögletáb ői 
vékony  vércsfk beszél helyette. Egy& Oipöéit ikezé~ ihozta. 
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Ismét padra Ifesz ĺłtettk, 1oikára bérde*telc ás verték. Most már 
nem ik~ztok löle semmit, csak veilbék, veriték... Anliikor Olájutt, fel-
boceoliták, és vieszatõ~ a *r~. !Ezt nem a mebbárkó tközegei 
eszelték  IM, erre tanult ogáez adott utasbbást: Terda Károly főhadnagy, 
a bizonyftási eljárást vezet ő  hadbkró. A ha1álbfii&. Igy nevezték ezt 
s sz&nyeteget a Margit 'körúti fegytiáz 'régebbi ek ĆĹ  A fiúnak lakoklia 
kObbett,  mert a fő*gyabáson zavarba hozta ia f adnagy-hadbíró urat: 

-  Mondja, fiatalember, hány~ 'röpirat ment ét a maga kezén? 
-  Nem 'tudnék erre pontosan felelni. Sokféle. Rengeteg! 
Tar'da  főhadnagy ás Dorrérlich százados Összenéztek. Ők eddig 

csak hét-nyolc röpretrŮl tudtak. 
-  Mégis mennyi? Mondjuk  tnapoMa łbány? 

-  Naponta? Négy-öt! 
- POlitidcai ‚taltaknúak  voltak? 
—Nem.  Inkább pnopagandajebleg űek. 
-  Úgy? Idézze 1~bbbaz 'utlsókat! 
- Kétiem! r=n 'kereSkedelmi alkalmazott  vagyok. A cégek szíve -

sen mkMmzmk 'rőpbratokkal. Igy példáUl a Törleî pezsg ő , a Dianna 
sóorszesz, a Kabodont fogkriém, a Váncza sübpor... 

A főhadnagy dühbe gurult OroslánIre 'Indult, s egér ik<>rúlt 
puakavégt'e. Magából kIkelve ordította: 

-  Gyalázatos! Mit merészel maga? Maga gúnyt űz a łiadbĺró-
ságbčd. Bdzbobtom, drága tesz magának ex az dkaszbôf*imor! 

A 'másIk felelet sem wĄt egészen megnyugtató a főhadnagy úr 
szán*a: 

- MIvel  magyarázza a 'vádlott, aki magyar nemzetiség ű , hogy 
a magyarság ellensége? Miért adta 01 magát a szerbeknek ás xci-
dóknak? 

A (Olelet, tha más ezavakkel iis, de azonos volt Mayer Obtrrrámak 
pár órával ‚később  elwigzott fejtegebésérvel: 

Nem etlensége a magyarságnak, ás nem adta 01 magát sem a 
szerbeknek, sem a zsidôknSk. Munkásmozgalom mindertt vw,  ahol 
a társadalom dolgozókra ás nemdd)gozôkra os)Jk. Még  fi*nmbmzág-
bain bs volt mbndactďrg, míg a nemzetiszoďSbĺzmus nem Ireirült uralomra. 
Nehéz  1~ elbogadil, hogy a szervezett német dolgozó nem német, 
a magyar nem magyar ás a szerb nem szerb. 1ársadabniI szemlélete-
ikben a munkások megegyeznek. Lehet, hogy  tötlénetmi tismemtei hiá-
nyosak, ide tudomása szert rgazl német—.nagya' barátság sohasem 
létezett. ilyeerT csak imnkásáltainok kőzótt  tehetséges. A megszállók 
most a faizmus&t ha,vdlnak, $ ezt a munkásosztály &d ás (ádiab ţa. 
Itt 4s csak a munkások lindultak közös harcba, inlfltatiogyai  a ugosz-
táv monarchIa alatt is egységes fiionlba törn č tak a dolgozók. Ebben 
a. harcban soha szó sem volt nemzeti, vagy nemzetiségi k ľ ömbeégekr ő4. 

-  Szóval maga megszátbókat Sk  a  ICISZaba~  howwádségbenl? 
csattant fel a főhadnagy. -  Eleget beszélt,  iababener. Éppen ele-

get ahhoz, hogy meglalrotjon! 
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Ist'vánnak  'nehéz gyermekkora volt, s a nehéz gyermekkor a  perđ-
ferliákon  már a bölcsőben  megkezdődk. AlIg  hároméves, amikor Sza-
badka  utcáin ltamolonois orgIák  zúgtak végig és harsogott a háborúra  
uszltó ióta:  »Megállj, megállj, kutya  Szerbia... «  

A császár az édesapát azonnal  csukasziiiikébe  bújtatta és 'nya-
kába vetette súlyos  ‚marnlI!idlerlét  Az édesanya négy  gyermakkel  magá-
ra maradt. Megjelentek a  kenyéi}egyek,  a  Ilisztjegyeik,  a  petróleumje-. 
gyok...  A  haszontalanná  vált kézimunka alig  ibiztosftofta  a megélhe-
tést. A gyermekek a dermesztő  téli  inapdkcxn  váltogatták egymást az  
éleInlIszerüzlebek  előtti  sorbaál(Iásban.  Persze  csák  nappal. Ha az esti 
Sötétség  'ki'vabette  a tűt az anyai  lkázbõl, Ckkor jiáhárUl't  a sorbaállási 
kötelezettség. KI 'kell  tarÝtai!  Az  ületek'et ihétkor  'nyitják, s a szerencsés, 
aki már az esti órákban sort fog, a  lk~tkezõ ctélelőttön tmegkaphatja  
a 'maga fél  iWi ,logramm zsmrszalorrnájiá't.  Az 'anya egész  éjOl  ácsorog,  
reggei ipedig  ismét fegyelmezett kötelességtudással váltogatják egy-
mást a gyerekek. A 'kis  fatal,pů  dipők  'vádlóan kopognak a megviselt  
aszíalstburkol'abon.  

1  92O.(ban  végre hazakerül  iaz  édesapa. Háta mögött  inógyévi froüt-
szolgálat,  máSfél  évi hadifogság. Megviselt,  ikiiábrándult ember,  csak 
nehezen talál utat  gyermOksi  szívéhez. Rövid élet ű  Ikonjuktúra  kezdő-
cIIk,  de a  boitoelegény  sorsa mégiscsak  bol'boslegénysors.  Az apa mun-
kába 'lép, de jövedelméből alig  telIk  a  hattag'ú  család élelmezésére. 
Négy  iiskdlás  gyermek. Tandíj (kell, (könyvek ás füzetek. És elseje csak 
egyszer van a hónapban. 

A húszas évek végén  Ťelüt&bte  faját Szabadkán egy addig (Isme-
retlen jelenség : az 'intézményesen szított sovinizmus. Nem volt ez Ösz-
tönösen jelentkező  Illindulat.  A  (IiankiUló kojtiktúra ikezdte ikiveroni  a  ke-
zekbőd  a szerszámokat, s ezt  elősz&  Is a nemzetiségek érezték 'meg. 
Erre a  gyIlkos iiindUlatú sovinizmusra  az osztályállam urainak volt szük-
ségük. István, mi után szép eredménnyel (befejezte a  pOlgári lisikola har-
madik  osztályát,  tsze~  találta  imagát ezzel  a zord Indulattal.  

-  Csak akkor tartható fenn a  inegyedIk  osztály, ha legalább har-
minc  magyarajkú,  s kizárólag  imagyar  nevű  tanuló jelentkezik felvé-
telre. De  Ilá#ãk ikérem,  csak huszonnyolc 'jelentkező  van... Végtelenül 
sajnáljuk, ‚tessék megpróbálkozni az  államnyelvű  tagozaton..  

lstvánék  odahaza  imagyarul  beszéltek, s akkor Ő  irnég  csak törte 
az egyébként szép és  ikifejezõ  szerb nyelvet. Az ISkolában  'pedig tud-
ill lkoM  I  

Négyhónapi  vergődés után ezzel állított egyszer haza:  
-  Elhagyom az  iSkolát.  Nem  bí'rom  tovább! 
A szülői biztatás, 'könyörgés, vagy  iha  úgy tetszik, fenyegetés, ered-

ménytelen  imaradt,  s 'így 'István az akkor 'még  fkõzéoiokoitának  számító 
polgári  iiskolM  sem  járhabta  végig. Kénytelen volt  iklmaradd.  

Első  cselekedete,  imoly  forradalmárra engedettkövetkeztetni, isko-
lába járásának utolsó heteiben 'történt.  Hitoktatója  észrevette, hagy a 
kötelező  'istentisztelet alatt  ikiszõkbft  a templomból, s elment a  ikõzeli  
parkba futballozni. A tisztelendő  karon fogta, bevezette a sekrestyébe 
és felpofozta. Ettől a naptól kezdve nem tette  ibe  többé  ilábát  katolikus 
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tempioniba. tgy teh  mér  gyemekkorában  megismerte  az osztiyeI-
nyomást, a nemzetiségi elnyomást, sőt a két fogalmat hőségesen kiszol-
gáló egyház megalázó, erőszakos hatalmát  lis.  

A mai ipar*  tanUlók  n* csak  az időealbek ~a@Wo~ *sme-
iltk sz eq~ ina*odás nyči'eltic. l44dari arkótnesbe.em inegha-
tározásávati  tudnám ezt  Iiegcbban érzékeltetfll: 

-  Szamár helyett 'tartom  Čđ etI - mxtta az  'érdemes mester.  -  
Kevés abrakot esznek ás  i& húznak!  

I'SlMán ikbasikodása elatt Tádõbbent  a 'valóságra. A főnök Úr nem 
tart bolti szolgát ás  takaritónőt.  Minek lis  tartana, hisz Ott  az  inas?! A 
reggelit  t3karilbás  ás  sz  esti ü  súrOlás  az inas dolga. A déli ebéd-
'Idő  alatt vár rá a  putbony.  Tessék  az  árut  széthordartit  Zárás után  
nirios hazatnenetell.  lisztet kelii  comagokli,  cukrot, sót, azután  őnet  
a  súrOlókefe...  És a  vasámapot rnine!k léha jétéldcai  tölteni? El kell 
menni a főnök Úr  Ilatkására, Id kell porolni a szőnyegeket, szenet  Ikeli  
tömi,  gyű tófát  hasogatni egész télre. Csak nem fog a  lőnök  Úr  Ulkaimni  
munkást fogadni, ha van Inasa? Délkelet-Ázsiában azt  taita  a  Ikőzmon-
dás,  hogy ahová az  útlieten anriarriittát Iborenitett, i'aromte'tt  oda  mkjárt  
vesszőt is! Ez  sz  állítás nagyon találó 'volt  az łdi  inasok sorsára, 
S István  olyan helyen  Inaakodott,  ahol bő  vOlt  a  vesszőtenimés.  

Mint  'tiatal  segéd élte a  tIQřsenlberSk  szürke ‚életét. Nagyhangú,  
dUhelj  társaságok nem  vonzották.  Ha hatvanórás munkahét után jött a 
csendes vasárnap,  lkwâlas~  magának egy hűvös  uctvamsanlcot,  kezébe 
Vette  mandalínját,  ás Órákig  e»átszogatott ata. Oszbátyholyzetét  In-
kább érezte, mint tudta. Aztán jött a  lkalonaM,  s Sándor  ikirâiy &mnes-
tereibein  kevés volt a  szentimnentaUzmis.  Volt azonban a  ikabcnaéletnek  
egy nagy hozadéka: Bácska fiai ott  kerübt5k  először azonos 'körülmé-
nyek  lkõzé sz  ország ‚többi  inészénelk fiatelljaival.  A 'közös  soraban  pedig 
azonos  gondOlatok  születnek. 

A valóságra véglegesen a harmincas  'évelk  elején döbbent  rã,  ami-
kor legjobb 'barátja,  Mítan  Mai  ušev, ikezébe  nyomta  Jaak London  Vas-
pata című  'kőnyét. lrwing Stone Jeok  Londont tar tja  Arn~  Marx 
Károlyának.  Egyezarű , $ fgy  mindenki számára érthető  fejtegetéseiben 
könnyű  felismemi  a  dalgozóic  osztályának sorsát ás  tMé~ łriva-
táSát.  István szemét  ez  a mű  teilnylitotta. Révk)esen  belépett a magán-
3azott sz mágéibe ~M iffin bei:üJ ikjen  tevékeny tagja 
lett Tudatosan csatlakozott a szövetség  belloldati  szárnyához Egy  bar-
cos  esztendő  után  beiválaszbat,ták  a  hel4i vezetóségbe. SzInte  minden  
alcszbál)lban Miis'elt  valamilyen tisztséget. A  łkčnyvtárban, az eszperan-
tWélvnál,  a  sporiszekalóban  éppen Úgy,  in*rrt  a hetes  bIzottságban.  Tá-
mogatta a  smnunk&ssajtók  ás sokat olvasott. 

Bár a  itlefotimista  vezetők mindent megtettek, hogy  dlszki1irrinátIjék,  
a tagság mégis Öt delegálta  az  akkor alakult  munirásvéidelmi  ‚testületbe, 
a 46 enberak blróságá4c-ba.  Ebben a  tostületen Łtizony se~  állt 
szemben e munkaadók  vosszindUlatéval.  Mint e testület ‚tagja  bIzonyos 
Immuritást  élvezett, s Igy ottani  IdiáIláeaiért  a  Icej'es*oedelrrti  vállalatok 
urai  mn ‚tudtók meghwocltabni.  Megindult a törvényes harc a  ikieites-
lodelnti  alkalmazottak  tůk5iáin$c külőndfjazésáért,  a  sele$  eladását  
oěłzó 'ictcsóhelek» entsIen munkaldeje  ellen, a  vaanapi üzlelnyi- 
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tások megakadázásáést AnátkOl,  hagy észrevette volna, a mtilás-
otthon vált  iigaI otthonává. Teljesen feloldódott a közösségi 19iada-
tokban, egyéni élete talán nem Is volt. Házasságáit Is a szakszervezet-
nek köszönhette. Győri Ferenc sok börtönt ébVISek imur¥kás ilányát,  Bő-
zsit  vette  «eleségül.  Ennek a házasságnak alapja a Ikõffis ii ,deolõoai 
piattlorm volt. 

»Győri bátyánk« családi  lkõrMmn  a imunikásmozgãom erkölcse azo-
nos volt az Óltén szentség fogalmával. Az Öreg munkás maga is cse-
lekvő  irész~  volt az első  világháborút ikõvetõ forradalmi mozgalmak-
nak, s már 1902-ben tagja volt a haladó szociáldemokrata pártnak. 
Gyerm&keit a forradalomra nevelte,  si  'nem véletlen, hagy az osztályál-
lam fekete Ilistá ,ján inagy betükkal szerepelt a család minden tagjának 
neve. A család véleménye szerint az elmélet csak üres szappa'nbubo-
rák, lha azt nem 1M9M forradalmi gyakorlat. És az apósát végtelenül 
tisztelő , intelligens vő  megindult a sok veszélyt rejtő  iiillegãliis párlimun-
ka útján. 

Bácska brutális lerohanása után fels őbb ulasításra Szabadkán Is 
niegal.akulta faSiszta munkásszervezet, a Nemzeti Munkaközpont. A 
zsinóros ruhás vezéreik szívesen IkiérkedIck volna »megtért bárányok-
kal«,, azaz a szocialista szakszervezetek volt 1unkoioná'riusalval. Meg 
Is kezdődött a verbuválás. Istvánt ilis felkereste a szakszervezetek egyik 
renegátja, Gubik Nándor: 

-  Legyen esze, Lukács elvtárs, ás jöjjön át hozzánk, a Nemzeti 
Munkaközponthoz. Magának féciles nindegy, hogy milyen nevet visel a 
szervezet, amelyben harcolhat a dolgozók jogaiért. Majd megbízást 
kap a magánatkalmazottak szövetségének imegãlakítására az Új keret-
ben, s  sz  fölmentést iis jelenthet a lbovorrul ,ás  alól  . . - Na 'mit  gondOl? 

-  De Gtibik elvtárs! Ezelőtt kpár évvel iéppen imaga mondta egyík 
Olőadásában, hogy a fasiszta  imunkãsszervezetok  tagadják az osztály-
harcot ... Hogy osztálybékét túrdebrtek... 

-  Hát mondtam, imoncItam, de háború alatt az 'ilyesmi 'nem aktu-
ális. Most Össze kell fogni a nemzeti erőket a győzelemért! 

-  De kinek a győzeilméért, Gubik elvtárs? A faSizmus győzeilmé-
ért? Nekem nem ellenségem sem a jugoszláv nép, sem a Szojeturiió! 

-  Szóval nem hajlandó együbtmüködni a Nemzeti Mun ,kaköz-
ponttal? 

-  Nem, Gubik elvtárs! Nem fordulok szembe a imaga tegnapi 
tanitásával. A fasizmusnak én igenis elîensége vagyok! 

Egy ajtó becsapódott, ás egy inév fekete llisztára ikerúlt. A törbé-
neilom pedig halad előre a imaga Útján. IMmeticezteik sz Olvasóórák, a 
röpiratok, a kommunista tanulókörök, majd a gy űjtés, a katonai terep-
szemlék, és megalakultak a irobamti~k lis. 

Ésmég valanli  jött! 

Jött Európa llegs~bb nyomozócsoportja, a honvédvezérkar 
kémelhárító különítménye. Jött, hogy felójftsa az inkvizíciót a »huma-
riisla* módszereiről hírhedt Sárga Házban. A város megtelt 'retbegéssol, 
jajjal.  Háromhónapos,  minden fantáziát meghaladó brutális 'nyomozás 
után jöhetett az *igazságosc ítélkezésdlr ől jól llismort honvédségi rög- 
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*Čníbélő  bkóság  is, hogy ráütse pecsétjét Szabadka  itőrténelménak eg-
nagycb inórietű  tömeggyitkceságára.  

November 18-nek  détetőttjén  megszűnt az egymás  cözötlll  beszél-
gétések  korlátozása a Sárga Ház nagytermében. Az  ltélet  jogerőssé  
vák,  s a  távozfli tk~Fãk  búcsúzhattak az életből.  Mk,denk  a maga  
módjén. Mayer Qbtmár ás  WohI ŁOla az  ablak melletti  szalmatöreikre  
kuporodva csendes beszélgetésbe  inerűltek.  Így osztották meg  ublsó 
óráIkat. SmokoVioh  Rókus nekem mesélte szökési  kiséj1)etek mozza-
natait. Lazar Baă iĆ  rnegüvegesedett szemmel meredt maga elé, s talán 
nem is hallatta a kis Suturiović  bátorító szavát. A lkõz~ haláltól 'telén 
Mayer  Kálmán félt  legkeMésbé.  Az Ő  szűleit máŕ  megölték a Bánátot 
megszálló németek, e öccse,  MIklós,  ott ült mellette, és délután 'majd 
együtt ikndu>riak az utolsó Útra. A mindig JókOÖVÜ  Kálmán semmi meg-
rendülést nem mutatott, sőt Úgy beszélt az esedékes  ĺbéletvégr&hajtás -
ről, mnt agy hangulatos 'kirándulásról.  Latabár-viccoket ini~kt Balogh 
Dezsőnek ás Szabó Gézának. 

Az :ibélebvégrehajtó, a hóhér pedig ott állt az ãffiló11~  támasz-
foodva,  bambán  bámUlva  a távozni készülöke4. 

Istvánnak volt  ikftõl búcsúzilis, ás most imások fájd5lrnát fájlalta. 
Mert a távozás könnyű , csak percOket vesz igénybe, s a koporsó nyu-
galma irria~ mindenkeserCiségtöl. Itt imarad azonban agy tkékTe vert 
szívű  édesanya ás egy fiatal feleség, akit nagyon szeretett. Szilárd-
ságűkat nem szabad érzékenykedéssel megrendíterlie. jFájó gondolatait 
kis unokahúga, Gáhi ď lé liránylitotta. Gabi volt a család egyetlen gyer-
meke, számára mindig akadt Pista lbácsi zsebében csokoládé, mese. 
Véraláfutásos Ikörmeivel belevés a szappanba, hogy azon küldjön egy 
utolsó, véres i~ Ikis kedvenoének... 

Délután talharsantak a iküffik a  imeg~~  kaszárnyaudvaron. 
Az  Olső  távozó  Lúkáos  István volt, s utána jöttek a többiek.  Másodlk 
hannadik,  tizenötödik...  

Amikor az  utolsó gyertya  Ilênoja  is ellobbant, a szószékre állt isten  
Islkent  szolgája, a pap, hogy teljessé tegye  Szäbadka Olretbentését: 

-  Ne ítélj, hogy ne 'ítéltessél!... 

Amíg a pap beszélt, az orvos teterntöl belternig imerÉ, hagy a bakó-
feélépbe  mellekre  rászorlitsa  a  szívmůködést  ellenőrző  orvosi műszert. 
Az utolsó áldozat,  dr. Singer biitőja  alatt egy percre megállt, majd lassú 
léptekkel visszasétált  a  Oegali~ Istvánhoz. Még egyszer ihozzáilépett 
ás még egyszer mellére szorlto4ta m űszerét. Csak ekkor állapíthatta 
meg a beállott halált. A makacs szív az els ő  ellenőrzéskor imég dobo-
gott. Ez volt István utolsó »lsbenhozzád-ja társel łroz. 

Borús volt a délután.  SenkI  nem láthatta a szégyenb ől piros arccal 
lebukó napot, mert szinte  átláthatattan  függönyt húztak a gyilkos fölé 
a kötelességtudó. ólmos fellegek... 

Lukács Gyula 
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JOSIP MERKOVIÓ  

Mindössze bét éven M volt tagja a forradalmi mozgalomnak, de Josip 
Meťkov Ć  ez alatt az Idő  alatt Is tapasztalt pártmunkássá érett. Potitikai 
ténykedése ás kezdeményez ő  készsége alapján került a Jugosztév Kom-
munista Párt forradalmáralnak sorába, s ebben is különbözött Sok f*ata ţ-
tól  a maga nemzedékéből, mindazoktól, akik Ugyanilyen erőteszitések 
árán egyetemet végeztek, vagy választott élethivatásuknak szentelték 
tiatalságukat. Josip Merkovič  olyan tagja volt nemzedékének, aki fia-
talos lendületű  tevékenységét a tudatos $ łTtéle't feltételei között fejlesz-
tette ki, s olyan h űséges, bátor, áldozatkész, egyszóval Olyan öntudatos 
kommunistává érett, hogy a legnagyobb áldozat vállalására is készen 
állt a párt eszméinek győzelmáért. Ragaszkodását a mozgalomhoz mi 
most több mint három évtizedes történelmi távolságból értékeljük, noha 
az ~fasiszta környezetekben akkor is minden fiatalnak a becsületére 
vált, aki a forradalmárok élcsapatába tartozhatott. Munkájának értéke-
lése ás alakjának jellemzése nem a krónika ĺró képzeletének szüleménye, 
hanem saját harcostársainaic és barátainak meggy őző  véleménye. 

Olyan emberrő l szólunk, akit a harmincas évek közepén saját 
soraiba rendelt a párt, s Olyan eszmei nevelésnek ás politikai 'képzésneic 
vetett alá, amelyen rrnden akkori SKOJ-tagnak ás kornmunistának M 
kellett esnie, hogy teljességében megérthessék a politikai eseményeket 
ás történelmi folyamatokat, s hogy társadalmi munkások módjára rea-
gálhassanak azokra. A környezet, amelyben fölneveledett, a háború 
előtti jugoszláv társadalom 'kifejezetten nacionalista volt, teli szociális 
ellentmondásokkal. Őrá azonban e forradalmi korszak harcos esemé-
nyei hatottak a legerőteljesebben. 

A (áv ĺróműhely, ahol e Szabadkán 1917. január 3-án született 
Josip MerkoviĆ  a harmincas évek közepén dolgozott, arról volt neve-
zetes, hogy onnan került ki a SKOJ4agok több mint egyötöd része. 
E fiatalok többsége további társadalmi tevêkenységében Is h ű  maradt 
a forradalmi mozgalomhoz, időnként megtorpanva vagy kiemelkedve, 
az alkalmaktól függ ően. Josip MekoviĆ  tevékenysége állandóan felfelé 
'ĺvelt. Tizenhét éves korában került  sz  összegyűjtött fiatalok csoport-
jába, s két éwel ikésõbb felvették a SKOJ-ba. Fejl ődésére, mint általá-
ban a többi fiatal politikai irányvételére le a táv ĺróműhelyben, sz  idő-
sebb elvtársak hatattak a legnagyobb mértékben. Emellett rendsze-
resen olvasták a Szovjet irók m űveit, de politikai és eszmei képzésükre 
a párt röplapjait, 'kiáltványait ás a pártújságokat Is felhasználták, kivált-
képpen a Proletert. 

Ezen az úton sarjadt Josip Markovit is öntudatos kommunistává. 

Az ország minden vidékén ehhez hasonlóan nevelt akkori fiatal 
nemzedék tetteirő l azóta sok-sok ikõnyvet Jrtak. Megfélemlíthetetlen, al- 
kotó erej ű  ifjúság volt ez a nemzedék. Josip Mer'kovi ć  még alig kezdte 
meg mozgalmi tevékenységét, amikor a távíróm űhelyben váratlanul le- 
leplezték a pártszervezetet, ás elfogták a SKOJ4agokat. Ennek volt a 
következménye, hogy 1936 végén Őt is elbocsátották a m űhelyből. Nem 
'ismeretes számunkra, hogy ezt követ ően meddig maradt munka nélkül, 
s hogy dolgozott-e valahol, miel őtt (1938-ban) a zimonyi Ikarus Repül ő- 

- 
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gěpgyárban eWielyekedett.  Ebből az időszakbó4 nem  tudott vsszaem-
lékezni érdemleges adatokra Idön édesanyja, Jelena eern, *1cl különben 
Is alig tudott fia- ălegális tevékenységéről, vagy pedIg a mi megkésett 
érdelclődés(ink időpontjáIg nála már a feledés homályába bosultak  az 
értékes adatok. 

Josiip MerkoifČ  mindenesetre nem tartott azok közé a SKOJ-tagok 
közé, akiket a letartóztatáeok meg4ngattak ás megijesztettek.  Épp  ellón-
kóző leg,  Őt ezek az események állították még határozottabban a forra-
dalmi mozgalom mellé. 

Az Ikasusban dolgozott mindaddig, amíg csak be nem vonult ka-
tonának. Erről mér megbízható adataink vannak. A Icatonakötelezettek 
könyvében az áH, hagy Josip Merkovió 9 hónapos, r őviditótt katonaidőt 
szolgált, 1939. ápililis  22-től 1940. január 25-4g. Mint közkatona teljesített 
kOlgálatot a  hradástechniksil  ezredben. Más adatokat itt nem Is  taiá-

lúr,k; (reaen maradt a megjegyzések rovata ils, amelibe általában beje-
gyeztéic, ha a katona tagja volt a kommunista pártnak. 

A titkos szervezkedés homálya borítja azt a kérdést Is, hogy mikor 
vették fel a JKP tagjainak sorába. Ennek azonban mnce Is különösebb 
Jelentősége forradalmi tevékenységének értékelése szempontjából. Ezt 
a pillanatot mindenesetre kapcsolatba hozhatjuk azOkkal  a rendkívüli 
eseményekkel, amelyek 1940-ben játszódtak le a  repfrlőgépgyárakban. 
Josip Merković , miután leszerelt, ugyancsak a zimonyi repülőgépgyărak 
egyikében helyezkedett el, áprilisban viszont ebben az iparágban, ZI-
monyban ás Belgrádban Is általános és hosszan tartó sztrájkba kezdtek 
a munkások. A munkabeszüntetés egészen augusztusig tartott, s ez 
alatt az idő  alatt szervezett, kitartó ás id őnként klméletlen ha ťc lolyt 
egyrészről az állam és a gyártulajdonosok, másrészr ől pedig e gyárak 
munkásosztálya között. Egy ilyen lkkmpítõ sztrájban kivételes szerepet 
töltöttek be a kommunisták, a sztrájkoló munkásság leghatározottabb 
és legtudatosabb tagjai, akik ezekben  sz  akciókban edzőtek, tanulták 
meg, hogyan kell  sz  osztályharcot szervezni, s ellen&lzték saját képes-
ségeiket, bátorságukat 

A sztrÉk ödőszakát a végső  határidőnek tekrtheIljCrk Josip Merko-
viónak a JKP tagjai közé való felvétele szempontjából, amennyiben erre 
már korábban nem került sor. 

A sztrájkban végzett tényleges szerep sincs eléggé  megvHágítva. 
Amikor  sz  Ikarus gyárban letartóztatták az els ő  sztrá}kvezetőséget, Ő  
lett a további uatsításcic végreha$ásának  egyik erőssége. A sztrájkba 
azonban minduntalan beavatkozott a rendőrség. Újra letartóztatták a 
legkiemelkedőbb szervezőket. Josip Merkovičot Is elfogták, ás a szülő-
helyére toloncolták. Megkötözve hozták vissza Szabadkára, a börtönbe  
- emlékszik vissza  sz  esetre édesanyja. Itt lclłiallgatták, megfenyeget-
ték, majd hazakísértéic a szüleihez, ahol édeeap$, »a haza hőséges hI-
vatalndlca.  Is megfelelő  dorgélásban részesítette, s megparancsolták, 
hogy otthon kell maradnia. C nem sokáig tartotta tiszteletben  a szóbeli 
parancsot. A sztrájk  batejeződése után visszatért  Zimonyha,  és Ismét 
munkába állt. Ez  sz  óv vége felé tąrtént,  S ettől kezdve 1941. március 
27-ig megint Csak  semmit sem tudunk Josip Merk Č  tevékeny$égét ő l. 
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Március 27-én a pionírezred niši  laktanyájában tartózkodott.  Ëżt  
az adatot egyik elvtársa és gyermekkori ismerőse, Franjo Pan ČiĆ  kő-
zőlte, aki később a szabadkai népfelszabadító mozgalorrban Is együtt-
működött vele. Mint régi ismerősök, akik véletlenül kerültek ugyanabba 
a łaktanyába, nagyon sokat beszélgettek az akkori nyugtalanító hely-
zetről, a  'kőzeledő  ł áborúról. Josip Merkovi Ć  ekkor, többek között arról 
a párthatározatról is értesítette barátját, hagy a bekövetkez ő  háború-
ban szembe kell szállni a külső  ellenséggel, majd pedig, a háború el-
vesztése után haza 'kell térni fegyverrel a kezében. 

Ő  maga lis ehhez tartotta magát. A háborús események és gyors 
változások idején, a jugoszláv katonaság kapitulációja után, április vé-
gén visszatért szülővárosába, hogy a megváltozott 'körülmények lkõzõtt itt 
folytassa forradalmi ténykedését a fasizmus ellen. Hazatérése idején 
Horthy fasi:sztái 'már nagyban gyilkolják, üldözik, börtönbe vetik a békés 
lakosságot, terjesztik a nemzetek közötti gy ű löletet, ás semmilyen tör-
vényt nem tartanak tiszteletben. Most azonban tekintsünk el ett ől a ga-
rázdálkodástól, s nézzük iĄkább 'tovább Josip Merkovi Ć  tevékenységét 
a pártfeladatok teljesítésében. 

Milyen a helyzet a szabadkai pártszervezetben ezekben a sors-
döntő  napokban, vajon nem hagyott-e m űködésében 'kitörölhetetlen nyo-
mokat a többszöri leleplezés a harmincas években? Mit elkerült a párt 
ás a SKOJ szervezetének pótolnia a sok durva rend őrségi beavatkozás, 
de különösen a legismertebb párttagok ás vezet ő  személyek 1941. ja-
nuár 3-1 letartóztatása után? Ett ől a naptól 'kezdve egészen a háború 
kitöréséig, ebben a néhány hónapos nagy fontosságú id őszakban a 
tagság mindenesetre mnd.en utasítás ás 'kezdeményez ő  készség nélkül 
maradt. Ugyanakkor, amikor az egész jugoszláv mozgalomban jelent ős 
változások következtek be a tömegesítés, a tagság ás a lakosság forra-
dalmasítása terén, a szabadkai vezet őség nem használhatta ki a háború 
küszöbén bekövetkezett 'kedvez ő  'körülményeket. Ez, valamint a meg-
szállás mindenképpen nagy befolyást gyakorolt a pártszervezet további 
munkájára. 

A párt- ás a SKOJ-szervezet munkáját mindennek ellenére mér 
április végén sikerült felújítani, ami nem is igényelt különösebb erőfe-
szítéseket. Csupán arra volt szükség, hogy a háború el őtti tagság sorai-
ból eltávolítsanak néhánykishit ű  ás ingatag személyt, amilyenekkel a 
mozgalomnak fejlődése során mindig számolnia kellett. Hamarosan 
együtt voltak az elvbarátók ás a szimpatizánsok. A .megváitowtt felté-
telek között némileg módosítani kellett a rnun'kamódszereket Is. A hely-
zetnek megfelel ően fokozni kellett a tevékenység konspiratív jellegét. 
A pártirodalmat ás a röplapokon továbbított utas ĺtáeokat nagyobb titok-
tartás mellett ás szűkebb körben terjesztették. Megsz űntek a munkások 
nyilvános szervezetei, amelyek támaszul szolgáltak a pártpolitika vég-
rehajtásában. A röpcédulákat sem terjeszthették többé az utcákon, mini 
a háború előtt (de ezúttal nem 'kívánunk bővebben foglalkozni e mód-
szerbeli kérdésekkel). 

Josip Markovit  ekkor már tapasztalt politikus volt, gyorsan tet śe-
merte a körülményeket, s meg tudta 'találni a megfelelő  munkamódsze-
reket. Ezen  az isirsert terepen 'könnyű  nyomon követni tevékenységét. 
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Háború előtti tetteke  ás más érdemeire való tekintettel Radivoj Cłrpa-
novnak,  a JKP TB Irodája egyik tagjának javaslatára már májusban 
felvették a helyi pártbizottság tagjainaic sorába, s amikor sz  a szerv 
kerületi pártbizottsággá b ővült, Josip Markovié tagjává lett Észak-Bács-
ka legmagasabb rangé pártvezetőségének. Haláláig h ő  katonája ma-
radt a pártnak. Barátai ás társai valamennyien mint elszánt harcosra, 
bátor vezetőre emlékeznek vissza reá. 

Akkoriban sok feladat végrehajtása nagymértékben sz egyes párt-
vezetők elkötelezettségétől, személyes rátermettségét ő l ás igyekezeté-
től függött. A munka illegális jellege miatt  Josip Merkc4Ć  eredményeit 
is csupán részlegesen Ismerjük. Mint rendíthetetlen kommusta min-
denesetre szilárdan hitt a Szovjetunió hatalmában ás a leigázott népek 
szocialista kapcsolatában, együttes gyors győzelmükben a fasizmus 
felett. Mivel az időszakban nem dolgozott, minden idejét a szervezet 
fejlesztésére fordíthatta. Abban a környezetben fejtette Ici tevékenysé-
gét, amelyet a legjobban ismert: a 3. ás 4. kerületben. Több sejt között 
töltötte be  sz  összekötő  szerepét, ás főképp a fiatalok körében végzett 
szervező  munkát A partizánosztagok kerületi parancsnokságának tag-
jává választották. Ebben a feladatkörben sokkal szélesebb kör ű  tényke-
dést kellett kifejtenie, mint amilyenr ől forrásaink alapján tudomásunk 
lehet. Több párttaggal ás szimpatizánssal együttesen végzett munkája 
jó néhány pártsejtre és ifjúkommuriista aktívára terjedt M. Közösen dol-
gozták fel a kiáltványokat, a frontokról érkez ő  híreket, a diverziók ás 
szabotázsok végrehajtására vonatkozó utasításokat, gy űjtéseket végez-
tek a Vörös Segély, illetve ahogyan akkor nevezték, a Népi Segély 
számára, egészségügyi anyagot ás ruhan ąműt raktároztak a várt szov-
jet ejtőernyősök számára. Sokat tett a fegyvergy űjtésben Is, Ő  maga 
revolverrel volt felszerelkezve. Részt vett a rohamosztagok ás a gabo-
nagyújtogatással megbízott diverzánscsoportok 'megalakitásában. 

Ezzel a tevékenységével Josip Merković  eleget tett pártfeladatai-
nak; rendkívül sokat dolgozott, de ugyanakkor nagy óvatossággal járt 
el, hogy elkerülje a letartóztatás veszélyét. Amikor Szabadkán elkezd ő-
dött a hajsza a mozgalom tagjai után, Josip Merkovi čnak, aki addig 
félNiegalitásban dolgozott, sikerült megszökrile sz üldöz ők elől, s egy 
időn át a város környékén bujdosott, majd pedig a tartományi pártbi-
zottság dél-bácskai bázisalban talált rejteket. 

A párt ás a 5KW tagjainak, valamint  rnunkatársaiknak láncrend-
szerű, egymást követő  gyors letartóztatása Őket magukat ás a  párhe-
zetőeéget is zavarba hozta, mert nem számítottak ilyen súlyos csapásra, 
s nem készítettek elő  rejtekłielyeket, nem dolgozták Ici a menekülés 
tervét. E szeptemberi letartóztatások el őtt a megszálló rendőrség ás 
csendőrség több ízben is tartóztatott le párttagokat Általában csak 
egyes személyeket kísértek be a rend őrségre, tömeges letartóztatásokra 
pedig csak mint elővigyázati intézkedésre került sor Horthy Miklós 
szabadkai látogatása (július 27-e) el őtt. Ennek során a nemzeti hova-
tartozás kritériumait vették alapul, s f őképpen szerbeket, zsidókat. ás 
horvátokat, valamint olyan 'kommunistákat tartóztattak le, akiket  még a 
háború előtti időszakból ismertek a megszálló hatóságok. Miután. né-. 
hány napig a fogdában tartották Őket, a párt néhány tagján kívül vala- 
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mennyiüket  hazaengedték. A háború előtti aktivisták közül Igen -sok 
kommunistát tartóztattak le augusztus elején is, de ez sem t űnt veszé-
lyeenek, mert kihallgatásuk után szabadon engedték Őket. Ilyenformán 
csak az augusztus 11A ibúzagyújtogatást követ ő  ás a szeptember folya-
mán végrehajtott letartóztatások fedték fel Úgyszólván teljes egészében 
a párt- és a SKOJ-tagok, valamint a szimpatizánsok kilétét. A korábbi 
letartóztatások sajátos okokra vezethet ők vissza, s azoknak nem voltak 
súlyosabb következményeik. Részben emiatt, ás mvel a népfelszaba-
dító mozgalom vezetői a fasiszta erők gyors vereségére számítottak a 
Vörös Hadsereggel szembenI háborúban, Igen gyöngén készültek 
fel a megszállók támadó hadjáratai ellen. A vezetőséget tehát készü-
letlenül érte a támaiás, mert nem számított minden eshet őségre, nem 
gondoskodott a tagság önvédelméről. 

Egyedül a kerületi pártbizottság tagjai voltak részint ellátva világos 
utasításokkal arra nézve, hogy illegalitásban kell élniük és dolgozniuk, 
s hogy óvakodniuk kell a rendőrség csapásaitól, de még 5k sem bizto-
sítottak imagUknak rejtekhelyet ás menekülési lehet őséget. Mindez azon-
ban, ezt Is meg kell mondanunk, az addigi tapasztalatok ás helyzett ől-
mérés alapján klelégítőnek látszott. A megszállók ügynôkeînek első  ko-
molyabb támadása után Josip Merkovi Ć  Dél-Bácskába szökött, továbbra 
is szoros kapcsolatban maradva a tartamnyi pártbizottság tagjaival. 
Rövidebb-hosszabb időre még néhány másik párttagnak is sikerült rej-
tekben maradnia, a népfelszabad ĺtó mozgalom több száz tagját azon-
ban börtönbe vetették ős kíméletlenül megkínozták; a húsz legkiemel-
kedőbb kommunistát ás SKOJ-tagot Isvégezték, a mozgalom mintegy 
száz tagját pedig fegyházbüntetésre ítélték. Ily módon az év végére 
ezen a vidéken lehetetlenné tették és teljesen felszámolták a népfel-
szabadító mozgalmat. 

Tekintet nélkül a Súlyos áldozatokra és a szabadkai antifasiszta 
mozgalom kilátástalan helyzetére, a pártvezet őség nem adta lel a har-
cot. A népfelszabadító mozgalom hívei körében észlelhet ő  reményte-
lenség túlhaladása érdekében a tartományi pártvezet őség lutasítást adott 
Josip Merkovióriak a még megmaradt antifasiszták összegy űjtésére és 
a pártszervezet újjáalakítására, hogy Szabadka ás környéke továbbra 
is egyik erőssége imaradjon a néplęlszabadító mozgalomnak. 

Hogy elvégezze a rábízott feladatot, Josip Merkovi Ć  a téli hóban 
ás hidegben gyalogszerrel vágott neki Szabadkának. De nem jutott el 
hazáig, mert 1942. február 5-én, Topolya közeiében szembekerült egy 
csendőrségi járőrrel. Hogy milyen távolságban volt a járő rtől, amikor 
megpróbált kereket oldani, s hogy milyen k ő rülmények között esett el, 
azt mindmáig nem sikerült kideríteni. 

A tragikus sors megakadályozta Josip Merkovióot abban, hogy 
visszatérjen Szabadkára, s 'Igy a tartományi pártvezet ők számára még 
inkább csökkentek annak lehet őségei, hogy kapcsolatba kerüljenek az 
itteni hazafiakkal. Ezáltal Szabadka és környéke több hónapra kiesett 
a pártvezetőség hatásköre alól, s azok az anWasiszba erők Is passzi-
vizálódtak, amelyek objektíve Új forrását lképezhetták volna a fasizmus 
elleni harcnak. 
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Josip MerkoviĆ  egész tevékenysége azt igazolja, hogy mindenkor 
következetesen és őnteláldozóan  harcolt a Jugoszláv Kon*nunlsta Párt 
eszméinek győzelméért Rendületlenül hitt ezekben az eszmékben,. ás 
életét Is föláldozta értük. Nem engedte meg, hogy élve kerüljön az el-
lenség 'kezébe, hanem mint sok más harcostársa szerte  az országban, 
akik hozzá hasonlóan a ~ eszméken nevelkedtek fel, ellenállást 
tanúsított és harc közben esett el. Barátai  ás haroostársai úgy emlé-
keznek rá, mint igaz ikomm~tãra a háború el őtti időszakból, S  mtnt 
a vidék és a Jugoszláv Kommunista Párt elszánt, bátor forradalmár-
jára. 

Milan DubajIĆ  

Dr. SINGER  ADOLF 

Doktor Stnger Adolf húszesztendős áldozatos munkálkodása a maga 
választotta Orvosi hivatás keretében teli s teli van sz őve tevékeny tár-
sadalmi munkássággal, párttevékenységgel, sz újabb ás újabb tettek 
szüntelen keresésével. Letartóztatásától l ďwěgzéséig, 1941. október 
7-étöl november 18-áig a rend őrségi fogházban ás a Sárga Házban ször-
nyű  kínzásoknak vetették alá, s a hírhedt fizikai ás pszc ł*kai tortúra 
mellett amivel a rendőrségi ügynökök szólásra akarták késztetni - 
számos más kegyetlenséget is elkövettek ellene, kezét, lábát törték, 
a bordáit összetörték, olyan kínokat kellett kiállnia, amire nincs példa 
vidékünk Újabb kori történelmében. 

Szabadkán  született 1897. február 15-én. Az elemi iskolát ás a 
gimnáziumot is szülővárosában végezte, 1915-ben érettségizett. Még 
abban az évben beiratkozott a budapesti orvosi egyetemre, de tanul-
mányait alig egy év után félbe lkeNett szakítania a korán befutott kato-
nai behívó miatt. Akaratlanul is olyan helyzetbe került, hogy saját tes-
tével ikellett pótolnia  sz  első  világháború mind hevesebb ás véresebb 
csatálban elszenvedett veszteségeket. Egy ideig a 86. szabadkai ezred-
ben teljesített szolgálatot, majd, miután egészségügyi beosztásban 
alhadnaggyá léptették elő , kiküldték a frontra. 

A háború után Zágrábban folytatta tanulmányait, majd Prágában 
szerzett oklevelet. A kővetkező  három év alatt belgyógyásszá képezte 
magát Bécsben, s 1925-ben került vissza Szabadkára, 'ahol csakhamar 
Ismert, népszer ű  szaktekintélyévé vált a tuberkolózie gyógyításának. 
Ezután is szüntelenül taiWit, mindinkább tôkéletesftette tudását, s a 
gyógyításban Új módszereket alkalmazott, ami a tüd ő  beteg részének 
leszorításából, lesz űkításéből állott. Négy nyelven beszélt: magyarul, 
szerbhorvátul, csehszloválcul ás németül. Szakmai tudásának állandó 
gyarapítása ‚céljából számos európai országban járt:  ?itegyęrországon, 
Csöhországban, Ausztriában, Svájcban, Franoiaországban ás Német-
országban. 

Eiső  Irodalmi munkáiban, még mint gimnazista, fiatalos héwel 
ünnepelte a szabadságszeretetet ás az igazságosságet.  Mint egyete-
mista ás később Is, egész életében gyülölettel tek.ntett sz anyagi gaz- 
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dagságra,  nyíltan ás merészen bírálta a burzsoázia kapzsiságát. Dr. Sn-
ger humanizmusa ás jótettel  alIgha  sorolhatók be a hagyományos 
orvosi  etIka  követelményei közé, noha nem Is esnek távol azoktól. 
Amikor azonban megismerte ás magáévá tette a marxista Ideológiát 
ás a kommunista eszméket, csakhamar szoros kapcsolatba került a 
munkásosztállyal, s az általa ápolt orvosi etika osztályjelleget kapott. 
Segítette ás ingyen gyógyította a szegényeket, különösen a szakszer-
vezet munkatársait ás tagjait. 

Singer  nevével, mint társadalmi munkáséval els ő  ízben a sajtó 
hasábjain taláłkozhatturřk 1920 tavaszán, abban az évben, amely teli 
volt küzdelmes eseményekkel, s amikor a szabadkai proletariátus nem 
egyszer tett kísérletet arra, hogy fegyveres lázadással vessen véget a 
polgárság hatalmának. A szabadkai Neven c. lap egyik cikkében azzal 
vádolta meg Singer Adolf orvostanhallgatót, hogy a városháza erké-
lyéről kommunista röplapokat szórt a járókel ők közé. Ez a vád elegen-
dőnek bizonyult ahhoz, hogy a rend őrség őrizetbe vegye, ás néhány 
napos vallatásnak vesse alá. Nem csupán amiatt, de tevékenységi teré-
nek bővítése céljából is csakhamar távozik a helybeli veszélyek el ő l, 
s- Zágrábba költözködik. Mrndenesetre társadalmi tevékenységének mér 
ekkor megszabta az Útját, s már ekkor is rendületlenül a kommunIsta 
mozgalom mellett állott, rniiután a forradalmi Budapest egyetemein ma 
gába szívta az Új eszméket, amelyek még Inkább elmélyültek benne 
az Oroszországban ás Európa más országaiban lejátszódott szocialista 
forradalmak idején. 

A szabadkai munkásmozgalom történetének alakításában rajta 
kívül több más orvos, orvostanhallgató, néhány jogász, valamint egy-
két tanár és mérnök is közvetlenül rész vett. Valamennyien megbízható 
és képzett kommunisták voltak. 

Doktor Singer társadalmi ténykedését követve Újabb áHomásnak 
kell tekintenünk az 1927. esztend őt, azt sz évet, amikor átvette a sza-
badkai orvosok egyesületében a titkári teend őket. Akkoriban már szo-
rosabb kapcsolatban állt a munkásszakszervezetekkel, mint egyes mun-
kások ás kommunisták. Előadásokat tart egészségügyi kérdésekr ő l, de 
sok másfajta témát is érint, s minden erejével a munkások felvilágosí-
tásán, osztálytudatuk fölébresztésén dolgozik. Különféle szolgálatokat 
tesz az illegális mozgalomnak is, röpcédulákat ás más pártanyagokat 
fordít szerbhorvátról magyar nyelvre. A húszas évek végén mér szoros 
kapcsolatban áll az illegalitásban élő  pártvezetőkkel. Ettő l az időtől 
kezdve élete végéig a pártvezetőség számçs nemzedékével m űködött 
együtt. Habár mint kommunistát tartóztatták le, ás meggy őződése sze-
rint is kommunista volt, egyetlen adattal sem rendelkezünk, amely iga-
zolná, hogy valamelyik párbsejtnek hivatalosan Is a tagja volt. Felté-
telezhető, hogy a pártvezetőkkel való megegyezés alapján maradt ki 
a nyilvántartásból, nehogy közvetlen veszély fenyegesse a rend őrség 
részéről. Dr.  Singer  azonban folytonos kapcsolatban ái+t a pártszeive-
zetokkel, ás többszörösen Is hasznos párttevékenységet fejtett M. A 
többi között jelentős ás kifogyhatatlan összegekkel segítette a  korn-
maiistákat ás  szervezelelket feladataIk  végzésében, például a röpcé-
dulákhoz szükséges anyagok beszerzési költségeinek fedezése céljából. 
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•  Dr. Senger alapító tagja, szorgalmas munkatárca ás másokkal 
Össze nem hasonlítható anyagi támogatója volt a  Munkásönsegély  elne-
vezésű  szervezetnek megalapításától, 1928 szeptemberětőł  kezdve  be(ll-
tásáig, 1932-4g. A szervezetnek hivatalosan az vo łt a célja, hogy segély-
ben iészesltse a munkanélkülieket, s hogy létrehozza első  napközjét 
a munkanélküli ás szegény sorsú munkások gyermekeinek - de emel-
lett politikai tevékenységet Is kifejtett, ás gyülekez őhelyül szolgált a 
kommunisták számára. Igy vált  sz  e szervezet a királyi diktatúra által 
betiltott ás üldöztetett független szakszervezetek kevés számú kitartó 
tagjának ás a JKP tagjainak központi találkozóhelyévé. A kommunís-
táknak ebben a környezetben alkalmuk nyílott eszinéik terjesztésére, 
ás lehetőségük adódott arra s, hogy saját Illegális szervezetüket nyil-
vános társadalmi ténykedéssel leplezzék. Ezt a szervezetet doktor Sin-
ger többféle módon Is támogatta: alapító tagja ás vezet ője volt a szer-
vezetnek, nagy anyagi támogatásban részesítette, ás  etőadóként Is köz-
reműködőit. Kezdeményezője volt a vidék első  ás egyetlen olyan nap-
közije megalapításának, amely kizárólag a munkások gyermekeinek 
készült. 

Mielőtt a Munkásönsegéiy szervezetet betiltották volna, dr. Singer 
mér (egészen a háború 'kezdetéig) tagjává kés őbb pedig vezetőjévé 
Is válik a Vörös Segély helyi szervezetének, amelynek képviseletében 
1931-ben részt vett a szervezet berlini nemzetközi kongresszusán. Ezt 
a találkozót elsősorban arra használta fel, hogy újabb Irodalmi anya-
got szerezzen be, s hogy kapcsolatokat  leramtsen  a világ más kom-
munIsta szervezeteivel. 

SokIrányú  ténykedése a diktatúra idején természetesen nem ma-
radhatott észrevétlen e rend őrség ás ügynökei előtt. Amikor 1932 janu-
árjában behatoltak a pártszervezetbe, a csaknem félszáz kommunsta 
mellett Őt es letartóztatták. Ekkor több hónapon át vizsgálati fogság-
ben tartották, és éppen olyan kWiallgatásoknak ás más báritalmaknak 
vetették alá, mint a többi kommunistát. 

Az Államvédelmi Bíróság ügyésze Belgrádban azzal vádolta 
dr. Singer Acíolfot, hogy olyan emberekkel tartott fenn kapcsolatot, 
akik tagjai a Jugoszláv Kcmwnumsta Pártnak, továbbá hogy »Fiscteer 
Mihálynak 700 dinárt adott, aki ezt a pénzt a JKP 'küldöncéhez továb 
břtotta bécai útikőltségelnek  megtérítése céljából, ahová azért utazott, 
hogy segliséget ás útmutatást kapjon a szabadkai  koninunista  szer-
vezet további munkájához, valamint, hogy »ugyanannak a Fischernelc 
átadta lakcímét, hogy oda küldhessék e pénzt  kütfőidről  a  szabadkal  
Szervezet  szüksěgletelre. (A vádirat másolata aJapán. Városi Múzeum, 
Szabadka, leltári szám: 475.) 

Dr. Singert akkor nem śtéitélc el, mert azzal védekezett, hogy 
mint korábban 1000  dinárt1  Úgy a kérdéses 700 dinárt es egyszerű  
sęgélynek szánta e szegények számára, s a Municésönsegély szervezet 
pěnztárába fizette be. A második vádpontta ł  kapcsolatban kLtartoU 
állítása mellett, amely ezesént senkinek som adta beleegyezését abba, 
hogy valaki az Ő  lakcímét olyanok  rendelkezésére bocsássa, akik pénzt 
akarnak küldeni Bécsből a Szervezet számára. 
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• 	A bírósági okmányok ennek ellenére azt igazolják, hogy a Mun- 
káeönsegélynek,  más szóval a pártezervezetnek nyöjŤ t't  anyagi. támo-
gatás a beva łlotbnál jóval nagyobb volt. A vádirat nem említi az .1000 
drnáros összeget, som a havi 50 dmároe tagsági díjat, amelyet 4olcto ť  
Snger mindig lelkiismeretesen befizetett a segélykasszába. Maga Sn-
ger is beismerte a nyomozó szervek el őtt, hogy  sz  említett szemezet 
számára 3000 dinárt gyűjtött Össze, továbbá bizonyos rnennylségü.rŁsha-
neműt ás élelmiszert. Minthogy dr. Singer szoros kapcsolatban állt az 
Illegális szervezettel, nyilvánvalóan tudomása volt arról Is, hogy a párt-
szervezet munkájával kapcsolatos költségeket ebb ől a pénzbő l  tedez 
ték. Egyes akkor pártaktivisták arra Is emlékeznek, hogy a levelek 
ás más litlegáUs anyagok az Ő  címére érkeztek külföldről, pontosabban 
a JKP KB bécsi irodájából. 

Mint meggyőződéses kommunista - világos eszméi ás inteNek-
tuális világszemlélete alapján - mindinkább elmélyíti tevékenységét a  
muflkásszervezetekben,  ás továbbra 'Is együttm űködii'k az illegális párt-
ezervezettel. Újabb feladatokat vállal, röplapokat ás újságcikkeket' 'for-
d ĺt szerbhorvátról magyarra a helyi pártbizottság illegális lapja, a Re-
volvoionarni front •radníka i seljalca (A munkások ás parasztok forra-
dalmi frontja) számára. Kapcsolatai személyes jelleg űek, s ezért szá-
mos akció, amelyben részt vett, a krón}kaírók számára ismeretlen ma-
radt, vagy legalábbis sok részletében homályba borult. A munka titkos 
jellege miatt csupán megközelítőleg adhaturk számot a mozgalom szer-
vezéséhez való hozzájáruláséról, Illetve arról, hogy milyen adományo-
kat gyűjtött Össze a munka segélyezése céljából. 

A harmincas évek második  felébon,  amikor  sz államOk  között 
megkezdődik a polarizálódás, a fasiszta ás antifasiszta táborok kiala-
kulása, s amukor a nagyvilágban ás nálunk is mdinkább erősödni 
kezd a szocialista mozgalom, Singer és a többi szabazkai kommunista 
számára is növekszik a hatékonyabb tevékenység lehet ősége. Elsősor-
ban Is a szekszervezetekkel folytatja egy űttműköciését. Sokirányú tény-
kedését az Is szemlélteti, hogy Igen tevékeny imunkát fejtett ki a SAND 
sportegyesületben (SubotiČko atletako nogometno društvo) mint. Igaz-
gatósági tag és a l.abdarúgó-szakosztály elnöke. Közvetlenül a háborút 
megelőző  években közvetlen összeköttetésben állt a helyi pártbizott-
ság titkárával, e nagy tekintély ű  Lazar Neši Ćtyel. 

Ezekben az években egészen a háború kitöréséig sOkoldalú mun-
katársa volt a Hídnak, a haladó gondolkodású magyar fiatalok folyó-
iratának, amelynek több éven át a kommunista Mayer Ottmár vQt  a 
felelős śzerkesztője. Doktor Singer előadásokat tart, cikkeket ír ä 
fölyóiratnak, fordít, és anyagilag is támogatja megjelenését. A Híd által 
1935-ben megjelentetett cikkében, Az  intelligencia  válsága című  írá-
sában egyértelm űen leplezi le a társadalom polgári rétegeinek a fasiz-
mus jelenségével szembeni engedékenységét, $ azt elemzi, hogy mi-
képpen reagáltak  sz  értelmiségiek a válságra, a fasizmustól veszélyez-
tetett polgári rend önvédelmére. A helyzetet e tekintetben Így szem-
lélteti: 

• 	»Példaképpen a német nemzeti szocialista mozgalommal szem- 
ben elfoglalt álláspontjukat hozzuk fel. A kezdeti lelkesedés után. mi- 
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vel  Csak kevesen jutottak  Kõzei  a W*W~~ errt  pedig leli  ( - 

kel ígértek nekk  az  agitátovok  hatalomra futásuk 91611  - mint pék 
dául, egy polibkai, közigazgalási, lcözjegyző i,  jő  orvosi álláshoz -‚ a 
többşég  nek meg kellett elégednie az ígéretekkel, ás saját sorselcon 
érezhették a nemzeti s2ocsellsta uralom Valóságos súlyát, a  nagybktok  
ás a nagyipar  parancsurakmát,  amely ez intellektuális elemek é łetent-
ját e többi dolgozó rótegekélvel együtt tovább ‚efelé süllyesztette.  Alk  
pedig ez életszints&blyedést nem akarták vakon mint a nemzeti szocia-
lizmus átmeneti jelenségét elfogadni, ás kr4tikát meritek gyakorolni, a 
vezetők ostorozásainak lettek kitéve, s nem egyszer olvashattuk a »kn-
tikaster' megjelölést rájuk, amely megjelölés körülbelül e nemzeti szo-
ciatista rendszer ellerrségOlnek nyilvánította Őket. Ime egy példája az 
intelligencia vergődésének ás bomlásának, a benne rejl ő  ellentmon-
dások eredőjeként megjelenítve.» (141d, 1935. 2. sz. 11 o.) 

Újabb  loatonáekodásának  rövid epizódja a jugoszláv hadseregben 
ás  sz  áprilisi háborúban a német hadifogságból való szökésével ért 
véget. Már 1941. május 15-én hazaérkezett, épp abban  sz  időben, ami-
kor a szabadkai pártszervezet sikeresen felvette a kapcsolatot a JKP 
Tartományi Bizottságával, a felújított és újonnan létrehozott pártsejtek-
ben pedig egyre jelentősdbbá vált a tevékenység. Mayer Ottmár, a 
szervezet akkori titkára jrévén dr. Singor folytatta munkáját az illegális 
mozgalomban. Noha a megszállás nyomán rosszabbodnak  ás  részint 
módosulnak a pártmmka feltételei,  sz  Ő  feladatai hasonlóak e háború 
előttiekhez: a $rtkiálványökat fordítja szerbhorvátró ł  magyarra, ás 
anyagisag is támogatja a szervezetet. A párthatározat nyomán, amely 
elrendeli a fegyveres ellenállást a megszállókkal ás a fasizmussal szem-
ben, a feladatok még inkább megscYkszorozódnak, ás szorosan össze-
fonódnak a diverziók ás a szabotázsakciók el őkészítésével. Mint orvos-
nak elsősorban  sz  volt a feladata, hogy a mozgatom fiataljait ás n ő-
tagjait megtanítsa  sz  elsősegély tudnivalő ra, s emellett gyógyszereket 
ás más egészségügyi anyagckak gyűjtött,  sz  eljövendő  harcokra szá-
mítva. Mindezt  sz  előkészületek fázisában (ette, arra várva, hogy még 
hatékonyabb segítséget riyújthasson a fasizmus elleni gigantikus harc-
ban, a forradalom győzelméért. 

Dr.  Singer  háromhavi tevékenységét a háború alatt azok az er ő-
teljes Intézkedések szakltották meg, amelyeket a megszállók fogana-
tosftottak a népfelszabaclító mozgalom megfékezésére. Már  sz  első  
partizánakciók után, amikor elfogják ás kivégzik a  galonegyůjtogató  
fiatalokat, 1941. augusztus 11-óre virradó éjszaka dr. Singer arról érte-
sül, hogy ügynökök vannak a nyomában. Megpróbál menekülni az 
üldözők elől, megszökík Szabadkáról, ás egy ideig Magyarország kő-
zépső  vidék8ln  bujdosik. Október 7-én azonban letartóztatják, előbb 
a rendőrségi fogdába kísérik a városházára, majd a hírhedt Sárga 
Házba zárják. 

.A vizsgálat idején, október 7-étől kezdve  kivégzósáig  kivételes  
kinzásoknaic  vetették alá. Szabadica  lakossága jól tudja ,  milyen kegyet-
lenséggel Jártak el a kommuniatáklcal  a Sárga Házban 1941-ben. Itt 
csupán néhány mondatot idézünk azoktól a szemtanúktól ás más kor- 

733  



társaktól, akik saját szemükkel győződhettek meg  dr. Srnger  állapo-
táról a kínzások után. 

»A  búcsúzás  alkalmával, közvetlenül a halálos ítélet végrehajtása 
előtt láttam, hogy  fivéremet  'kíméletlenül összeverték (közli  dr. Singer  
Béla ügyvéd), Olyannyira, hogy képtelen volt a lábára  álłrii,  csak ült 
a széken, illetve a  ipadon. Anlikor 'lekezeltünk,  nem tudta  lkinyújtafW  a 
kezét, s akkor megállapítottuk, hogy el van törve a 'keze. Ugyanakkor  
Dóci  elmondta: annyira megkínozták ás összeverték, hogy a halál most 
már  menekülésnek  számít.» 

»A Sárga Házban a legkegyetlenebb módon 'kínozták, eltörték a 
kezét, a lábát, betörték a bordáit, forró vízzel öntötték le.» 

»Jelen voltam azon a beszélgetésen, amelyet a rend őrség hír-
hedt főnöke,  •Kovacsevics Milos  a  börtönorvossaI  folytatott a Sárga 
Házban, s amely  'dr. Singerre  vonatkozott (meséli Halász Gyula). A már 
teljesen magatehetetlen ás fizikailag megsemmisített foglyot »orvosi 
vizsgálatra» vezette el ő  Kovacsevios.  Láttam, hogy  dr. Singer  egyik 
lába már teljesen megfeketedett a veréstől, ás kötszerrel volt becsa-
varva. Az orvos kijelentette, hogy ezt a lábat le kell  vágri,  nehogy 
rothadni  lkezdjen,  amit a beteg is jól hallott. Erre  Koveosevios  feltette 
a kérdést:  

-  De akkor hogyan akasztjuk fal? 
Az orvos erre azt javasolta, hogy a vérkeringés megakadályozása 

végett kössék át  dr. Singer  lábát egy szalaggal. 

Észrevettem azt  lis, lhogy  a megkínzott beteg szörny ű  lkínokat  állt 
ki minden mozdulata alkalmával  . .  

A Magyar Királyi Főparancsnokság főnökének bírósága mint rög-
tönítélő  bíróság úgy tekintett  dr. Singerre,  mint a kommunista moz-
galom eszmei vezérére, s azzal terhelte, hogy  Mayer  utasítására kom-
munista  írásókat  fordított magyarra, továbbá a mozgalom tagjait  sz  
elsősegélynyújtás  tudnivalóira  oktatta  -  azzal a céllal, hogy ezt a 
tudást később egészségügyi tanfolyamok útján a mozgalom más tag.  
jaira  is átvigyék, s a leányifjúságot felkészítsék a sebesültek ápolására, 
számítva  sz  ejtőernyősöknek, a Vörös Hadsereg harcosainak érkezé-
sére. Terhére írták azt is, hogy beszerzett ás a mozgalom számára 
átengedett  egy  ifrógépet -  ami a röpcédulák sokszorosítására szol-
gált, valamint hogy nagy mennyiségű  kötszert ás gyógyszert szerze tt  
be, és 700 forintot is adományozott a mozgalomnak. 

Bizonyító anyagként  azkat sz  adatokat sorolták fel, hogy milyen 
mennyiségű  egészségügyi anyagot találtak nála ás kobo ztak el tő le: 
6 darab 500 grammos vattacsomagot,  8 darab 250 grammos vattacso-
magot, 192 darab különböző  méretű  •kötszerosomagot,  287 darab no-
vokaininjekciót, 6 csomag különféle gyógyszert... 

Felelősségének foka szerint doktor  Singert  mint a mozgalom esz-
mei szervezőjét ás anyagi támogatóját közvetlenül a  JKP  körzeti bizott-
ságának tagjait  lkõvetõ  helyre állították. Az  ilránta  kinyilvánított kegyet-
lenséget azzal is fokozták, hogy a  <kõtél  általi halállal büntetett 15 elítélt 
közül, 1941. november 18-án Őt végezték ki utoljára... 
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•  Dr.  Singer  minden tette, mindaz, amiért  harcolt, mélyen emberi 
ás  forradaimárhoz  illő  volt .Elvetette  annak lehetőségét, hogy mint 
Ismert szakorvos kényelmes ás békés életmódot folytasson, gy űlölte a 
polgári  társadalmat, ás megalkuvás nélkül,  imeggyõzõd~l  ás  rendłł-
hetetlenül  a forradalmi  imozgalom  mellé szegődött Azok közé a  keve-
ţsek  közé tartozott Szabadkán •a gazdagok ás képzettek közül, akik 
életük árán is  cutat  akartak törni a szocialista Igazságosságnak ás hu -
marlizmusnak.  Feleségének ás 'lányának kényelmesebb életet Is  b'izto-
s ĺthatott  volna, de Ő  mindig gyű lölettel szólt  az  anyagi jólét fokozá-
sának lehetőségéről. Nem ezért állt a  (kommunista  párt  mellé, hogy 
személyesen nyerjen valamit a győzelem által, hanem azért, hogy má-
sok is jobb életkörülmények közé jussanak, és mert személyesen is 
hozzá akart járulni a társadalom  előrehaiadásoz  a szocializmus 
győzelméhez. 

Ez tette  dr. Singert  Szabadka sajátos arculatú harcosává, olyan 
forradalmárrá, aki együtt harcolt a munkásosztállyal,  nind.ig  megfon-
toltan, •hasznosan  és rendíthetetlenül  -  egyetlen időszakban, egyet-
len kivételes hőstettel sem  emel'kedve  a többiek fölé. 

A két háború közötti szabadkai polgári társadalom szürkeségé-
ből és tespedtségéből, a politikai és nemzeti gyűlölködés értelmetlen-
ségéből a forradalmi mozgalom tudatos  élharcosäként  emelkedik ki  
dr. Singer  Adolf alakja, akire megőrzött fényképei, a személyes emlé-
kek, továbbá ez egészségügyi intézet el őtt elhelyezett  meliszobor  alap-
ján mindig úgy  fogurk  emlékezni, mint jó családapára,  humanistára  
ás a Jugoszláv Kommunista Párt harcosára.  

Milan DubajlĆ  

T, 
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