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A SZABADKAI MUNKÁSMOZGALOM 
FEJLŐDÉSE 1870—1941-IG 

1918-ig a szabadkai munkásmozgalom a magyarországi munkásmoz
galom védőszárnya alatt fejlődik és bontakozik ki. Ebben az időszak
ban megy végbe a mozgalom tömegesítése, és ekkor válik a munkásosz
tály döntő fontosságú politikai tényezővé. 

A két világháború között a forradalmi munkásmozgalom jelentős 
szerepet játszik a Jugoszláv Kommunista Párt szervezési és eszmei áram
lataiban. Josip Broz Titónak a JKP élére kerülésével a munkásmozgalom 
forradalmi szárnya, a párttagság és az ifjúkommunisták fokozatosan 
élcsapattá kovácsolódnak, és tudatosan készülnek a társadalmi rend
szer gyökeres átalakítására. 

A forradalmi mozgalom harmadik jelentős időszaka a népfelkelés meg
szervezése és a szocialista forradalom 1941—1945-ig történő lebonyo
lítása. 

A szabadkai munkásmozgalomnak ebből a 75 éves periódusából szám
talan eseményt és dátumot kellene rögzíteni és átmenteni az utókornak, 
rövid áttekintésünkben azonban csak a legismertebb és legfőbb esemé
nyeket és momentumokat vázolhatjuk 1941-ig. 

A tőkés társadalmi rendszer és gazdálkodás kialakulásával a történe
lem színpadára lép a munkásosztály. Eleinte ez az osztály kisszámú és 
tudatlan, s így nem árthatja bele magát a politikába, később azonban, 
a munkásmozgalomba integrálódva és egyéb társadalmi rétegekkel is 
felerősödve, már a kapitalizmus keretei között is a demokratizmus ve
zető erejévé válik. 

Noha Szabadka gazdaságában már a XIX. század derekán fellelhetők 
a tőkés gazdálkodás bizonyos elemei, valójában mégis csak az osztrák
magyar kiegyezés (1867) után nyeri el tipikus formáját. Ez pedig első
sorban a mezőgazdaságon tükröződik, hisz 1918-ig, sőt még jóval ez 
után is, a lakosság legnagyobb részét ez a gazdasági ág foglalkoztatja. 

1870-ben pl. Szabadka szabad királyi város (melynek területe többé-
kevésbé megegyezett a mai szabadkai községével) 56 323 lakójából 



15 873 a mezőgazdaságban (földművelés, állattenyésztés, erdészet, ha
lászat) volt alkalmazásban, az ipar és más gazdasági ágak pegid 2874 
embernek adtak kenyérkereseti lehetőséget. Csak a XIX. sz. végén, illet
ve közvetlenül az I. világháború előtt alakulnak ki városunkban a ma-
nufaktúrás műhelyek és gyárak. A fokozatosan gyülemlő tőke ekkor 
kezdi éreztetni hatását a város sokoldalú fejlődésén. 

A kezdetleges tőkés termeléssel és társadalmi renddel párhuzamosan 
pedig megkezdődik a munkásszervezkedés is. 

Az első munkásegyesület az Iparos- és Kereskedősegédek önképző és 
Segélyegylete volt. 1871-ben alakul meg, de csak rövid életű. Az ipa
ros- és kereskedősegédek, később pedig a malomipari és téglagyári nap
számosok és munkások kénytelenek voltak maguk szervezkedni, mert 
betegség, munkanélküliség és más előre nem látható bajok esetén sehon
nan és senkitől sem várhattak támogatást vagy oltalmat. A tudatlan
ságukból kifolyólag azonban először is a betűvetésbe kezdtek bele. így 
a budapesti Általános Munkás Betegsegélyző- és Rokkantpénztár már 
1885-ben fiókintézetet nyitott városunkban is. Ugyanebben az eszten
dőben alakult meg Szabadkán a Kereskedő Ifjúság Egylete és a Pincér
egylet. 

Ezek a példák is azt igazolják, hogy az első munkaszervezeteknek 
semmilyen politikai célkitűzése sem volt. Az állam és az egyház mégis 
nagy ellenséget lát bennük, egyrészt, mert félti az előjogait, másrészt, mert 
retteg a szocialista eszme terjesztésétől. Ezért is igyekszik ezeket az egye
sületeket az ellenőrzése alá vonni, vagy egyszerűen betiltja és feloszlatja 
őket. Ez azonban csak részben és ideig-óráig sikerül. A Magyarországi Szo
ciáldemokrata Párt megalakulását (Budapest, 1890. XII . 7—8.) követően 
városunkban is osztályharcos egyesületekbe tömörülnek az ipari munká
sok és iparossegédek. Ugyancsak ezekben az években alakulnak meg a 
különböző szakegyletek, vagyis megindul a szakszervezeti mozgalom. 

Az első szakszervezeti csoportokat a nyomdaipari és a bőripari mun
kások alakítják. A földmunkások szakszervezete Petőfi elnevezéssel mű
ködik. Ez a szakszervezeti csoport később politikai tanulókörré vált. 
Rövid két esztendő alatt ölt formát a nyomdászok, a vasmunkások, a 
kőművesek, az ácsok, a cipészek, a szabók és a kereskedők szakszerve
zeti csoportja. Az egyes csoportok száznál is több tagot számlálnak, 
s így a szakszervezeti vezetőség (amely egyben a szociáldemokrata párt 
vezetősége is, s ugyanez a helyzet a tagsággal is) megkezdi az osztály
harcos akciók szervezését. 

Noha a Magyar Belügyminisztérium szigorúan tiltja a gyülekezést és 
az utcai tüntetéseket, a szabadkai nyomdászok 1890. május elsejét mégis 
megünneplik. A zászlókkal Palics felé tartó felvonulókat azonban gyor
san feloszlatják a lovas csendőrök. 

A május elsejei manifesztációknak a szigorú hatalmi megtorlások sem 
tudják útját állni. Az 1895. évi május elsejei gyűlésen, amelyet a jószág
piacon tartottak meg, 800 munkás verődött össze. A rendőrség ismét 
feloszlatta a tömeget, a vezetőket — Németh István, Margith József, 



Alaé Stanislo — pedig elfogta. Ugyanez év május derekán, Grgo Milan-
kovié vezetésével, mintegy 300 munkanélküli földmunkás vonul a város
háza elé. A tüntetők munkát és béremelést követeltek. A rendőrség ez
úttal is szétkergette a tömeget, Grgo Milankoviéot és néhány munkást 
pedig letartóztatott. Nem sokkal a tüntetés után a rendőrség közölte, 
hogy G. Milankovié öngyilkosságot követett el a börtönben! 

Ebben az időben a szabadkai proletariátus már sztrájkokat is szerve
zett. 1890-ben sztrájkba lépnek a vasutasok, mert 60 krajcárért (12—14 
krajcár egy kg kenyér) látástól vakulásig, reggel 5-től este 7 óráig dol
goznak, a saját kosztjukon. 1894-ben ismét sztrájkolnak. A nyomdászok 
1891-ben szerveznek munkabeszüntetést. Az 1897. és az 1903. évi arató
sztrájkok ugyancsak megbolygatták a kedélyeket. 1901-ben és 1904-ben 
a kőművesek szerveztek nagyobb sztrájkot. Gyakoriak a munkásgyűlé
sek, amelyeken a szocialisták letartóztatása, a munkanélküliség és a má
jus elsejei ünnepségek betiltása miatt elégedetlenkednek a részvevők. 
Ugyancsak nagyszámú munkás-összejövetelen hangzik el a tiltakozás az 
emberi jogok lábbal tiprása ellen, s ezzel szemben követelik a gyülekezé
si és sajtószabadságot. 

1907. október 10-én a Magyarországi Szociáldemokrata Párt általá
nos sztrájkot szervez tiltakozásul a plurális választójogi törvényterve
zet ellen. A törvénytervezet értelmében ugyanis a módosabb polgárok 
szavazata többszörösen számított volna. A szabadkai tüntetésekben és 
megmozdulásokban 8000 munkás vett részt. Ezekhez csatlakoztak még 
a falusi napszámosok is. Ebben az időben a közeli falvakban — Mérges, 
Kisbosznia, Sebeslé, Tavankút — is szakszervezeti csoportok alakulnak. 
Ezzel egy időben pedig már egész Bácskában mozgolódnak a szocialista 
eszme hatása alá került nők is. A szabadkai nők első jelentősebb össze
jövetelét 1909. július 12-én tartották meg. A szervezkedés és a sikeres 
gyűlés a budapesti nőmozgalom kezdeményezésére és segítségével ment 
végbe. A nők is úgy döntöttek, hogy tevőlegesen kiveszik a részüket az 
osztályharcból, s hogy szervezetük is felzárkózik a szocialista mozgalom
hoz. A szabadkai munkásnők a szakszervezetekkel együtt harcolnak 
gróf Tisza István kormánya ellen, illetve az általános választójogért és 
a társadalmi viszonyok demokratizálásáért. 

Az 1920. évi forrongások 

Az I. világháború kitörésekor betiltott munkásszervezetek a háborút 
követően új erőre kaptak. A háború vége felé már egész Európa for
rong, a munkásosztályt pedig a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
vezérli. Ilyen körülmények között a szabadkai munkásosztály is kivéte
les forradalmi helyzetet teremtett városunkban. A szerb katonaság Sza
badkára történő bevonulása (1918. nov. 3-án), a szláv ajkú lakosság 
örömujjongása közepette, csak egy ideiglenes állapotot teremtett, mert 
a versailles-i békeszerződést követően Szabadkát, illetve az egész Bácskát 



az újonnan alakult Jugoszláviához csatolták. Ezzel pedig jelentős válto
zások történtek az élet minden területén. 

Városunk iparának a két háború közötti viszonylagos lemaradása a 
munkásosztályon is nyomokat hagyott. Szabadka, különösen pedig ipa
rának fejlődése azért torpant meg, mert az államügyek intézői mit sem 
tettek a fellendítéséért. Úgy vélekedtek ugyanis, hogy határmenti öve
zet lévén Szabadkán nem rentábilis beruházásokat eszközölni a fejlesz
tésbe. (Természetesen ebben egyéb okok is közrejátszottak.) Ezzel az át
látszó érvvel igyekeztek megmagyarázni az itteni gyárak leszerelését és 
a hazánk déli vidékeire való átszállítását. 

Szabadka figyelemre méltó taglétszámú, forradalmi munkásszervezetei 
ekkor már a forradalmi munkásmozgalom alkotórészét képezik, és a két 
világháború között már minden jelentősebb forradalmi megmozdulásból 
kiveszik a részüket. A demokratikus jogaikért és az anyagi helyzetük ja
vításáért küzdő szabadkai munkásokat is kíméletlenül üldözi és bünte
ti a rendőrség és a hatalom. 

A magyar burzsoá pártoktól eltérően a Magyarországi Szociáldemok
rata Párt nem szüntette be a működését Szabadkán a szerb katonaság 
bevonulása után sem. Az úgynevezett ideiglenes „szerb megszállás" vé
gett a szabadkai szociáldemokrata szervezet egészen 1919 márciusáig, 
némely szakszervezetek és szakszervezeti csoportok pedig egészen ez év 
őszéig folytatták ténykedésüket, illetve a budapesti vezetőség irányítása 
alatt álltak. 1919 márciusától azonban már alapjaiban megváltozik a 
szociáldemokrata vezetőség viszonyulása. 

A Szerb Szociáldemokrata Párt ösztönzésére a szabadkai vezetőség 
megszervezte a bánáti, bácskai és baranyai szociáldemokrata szerveze
tek kongresszusát. A kongresszust 1919. márc. 24-én tartották meg a 
szabadkai városháza nagy tanácstermében, a delegátusok pedig Újvidék
ről, Kikindáról, Temesvárról, Versecről, Zomborból és Pécsről érkeztek. 
A Szerb Szociáldemokrata Pártot DragiiSa Lapéevié és dr. Nedeljko 
Kosanin képviselte. Már ezen a kongresszuson elfogadták a jugoszláv 
szociáldemokrata pártok egyesülési platformját. 

Ettől kezdve tehát a szabadkai munkásszervezeteket már a jugoszláv 
forradalmi mozgalom irányítja. Az alakuló kongresszuson hat szabad
kai delegátus vesz részt, és igen harcias beszédeket tartanak. Két sza
badkai delegátust beválasztanak a Központi Párttanácsba is. 

A munkásszervezetek élénk tevékenysége azonban gyorsan szemet szúr 
a hatalomnak. Azzal érvelve, hogy a szociáldemokrata szervezetek ve
zetősége ellenséges magatartást tanúsított a szerb hatalommal szemben, 
azonnal az alakuló kongresszus után 26 kiemelkedő munkást és vezetőt 
letartóztattak, s néhány havi smederevói várfogságba hurcolták őket. 
Ezzel a letartóztatással és egyéb üldözésekkel sikerült csaknem egy évre 
megbénítani a szabadkai munkásosztályt. A szakszervezetek, amelyek 
taglétszáma most már 5000-re duzzadt viszont ennek ellenére sem szün
tetik be ténykedésüket, s 1919-ben 11, 1920-ban pedig 17 sztrájkot szer
veznek. 



1920 elején a munkásszervezetekre — amelyek az örökös üldöztetés 
miatt nem is választottak külön vezetőséget a Jugoszláv Szocialista 
(kommunista) Munkáspárt szervezeteibe — erős hatást gyakorol a Jo-
sip Zelic vezette harcias csoport. Ebben az időben azonban már a kom
munisták 250 fős szervezete is megkezdte a hatalom elleni küzdelmet. 

Ez az agilis munkásvezetőség akcióból akcióba szólítja és vezeti a 
szervezetet 1920. márc. 29-én általános sztrájkot hirdet az éhínség és 
a szegénység ellen. Április 18-án, párhuzamosan a vasutassztrájkkal (áp
rilis 16.) ugyancsak munkabeszüntetést kezdeményez. A márciusi sztráj
kok idején a munkások több összejövetelt és egy nagygyűlést is tartot
tak. Ez utóbbin csaknem 10 000 munkás vett részt. 

Ekkor már a városban olyan forradalmi helyzetet teremtettek, hogy 
egy kisebb munkáscsoport puccsra készülődött a proletárhatalom meg
teremtése végett. Csakhogy ez a forradalmi kísérlet nem járt sikerrel, 
mert nem kapta meg a szükséges támogatást. Amikor a lázadók meg
öltek egy rendőrt és egy rendőrbiztost, három rendőrállomást pedig 
kiürítettek, illetve kiűzték innen a rendőröket, akkor ellenük vezényel
ték a katonaságot, s az azonnal rendet teremtett. 

A sikertelen lázadás után a szervezett munkások százait tartóztatták 
le, ezt követően a, Munkásotthont is bezárták. A munkásmegmozdulás 
szellemi vezérét, a JKP helyi szervezetének elnökét is elfogták, s egysze
rűen ledobták a Városháza harmadik emeletének ablakából- A munkás
mozgalomra mért csapás méretét tekintve egyenlő volt a később meg
hirdetett Obznanával. 

Hónapok múltak el, mire a szakszervezetek újból megkapták működési 
engedélyüket, a pártszervezetek pedig csak késő ősszel folytathatták 
tevékenységüket. A vukovári kongresszusra azonban már sikerül három 
küldöttet meneszteniük. 1920. október 17-én azután, a parlamenti válasz
tásokat megelőző kampány során a Szakszervezeti Tanács összehívta 
a közgyűlést, melyen megválasztották a Jugoszláv Kommunista Párt 
helyi, szabadkai vezetőségét. 

A JKP legális tevékenységének korszakában a helyi szervezet utolsó 
sikeres tettének tekinthető a választás előtti értekezletek megszervezése, 
melynek során Dragomir Marjanovic belgrádi nyomdászt a központi 
pártvezetőség küldöttjeként megválasztották az Alkotmányózó Nemzet
gyűlés képviselőjévé. 

Az Obznana és a diktatúra között 

A pártalapszervezetek és a szakszervezeti mozgalom szervezeti meg
erősítése és politikai konszolidálása érdekében 1920 őszén indított ak
ciót a kormány energikus beavatkozása teljességében lehetetlenné tette. 
Mindenekelőtt az Obznanával (1920. december 29.) betiltotta a JKP és 
a forradalmi szakszervezetek tevékenységét. Ezt követően pedig az Ál
lamvédelmi Törvény meghozatalával (1921 augusztusa) a kommunisták 



a legkegyetlenebb megtorlásnak lettek kiszolgáltatva. A párt kénytelen 
volt munkáját illegálisan folytatni. 

Az Obznanát követően a pártvezetőséget újra letartóztatták, a Mun
kásotthont pedig felszámolták. 1921 augusztusában 13 kommunistát tar
tóztattak le. Két társukat kizárták a város képviselő-testületéből, többen 
az országhatáron túl találtak menedéket. 

Másfél évnek kell elmúlnia, mire a helyi hatóságok engedélyezték a 
szakszervezeti mozgalom felújítását, s két és fél évnek, mire létrejöhe
tett a Független Jugoszláv Munkásmozgalom helyi szervezete, mely a 
JKP tevékenységének legális formáját képezte, s amely mindennemű 
zaklatás ellenére is 1924-ben már 50 tagot számlált. A hiányos párt
dokumentumokból is egyértelműen kitűnik, hogy Szabadkán már ekkor 
működött az illegális pártszervezet. 

A párttagok sejtekbe tömörültek (általában hárman alkottak egy sej
tet). Az ilyen egységek a legtöbb esetben a szakmai ágazatokon belül jöt
tek létre. Így például a „Ferum" gyárban is két-három sejt működött. 
A húszas években a város területén olyan kiemelkedő kommunisták te
vékenykedtek mint Hedricb Károly, Duro Pucar, Matko Vukovic, Csé-
bi Lajos, Bisztricki Lajos és Kizár István. 1927 őszén megalakult a JKP 
Kerületi Bizottsága, a tagok létszáma pedig megközelítette a negyvenet. 

1927 szeptemberétől kezdve egyre aktívabb tevékenységet fejt ki a 
JKISZ helyi szervezete is, melynek titkára Hegedűs József volt. 

A pártszervezet vezetősége az újvidéki körzeti titkársággal tartott fenn 
szoros kapcsolatot, a húszas évek közepétől kezdve pedig a tartományi 
pártbizottsággal is, melynek székhelye akkoriban Becskereken, a mai Zre-
njaninban volt. 

A szabadkai párt- és szakszervezeti vezetőség erőteljesen segíti 
a szabadkai kerület helyi alapszervezeteinek munkáját is. 

A vezetőség 1924 végén írt körlevele egyebek között arra is figyelmez
teti a helyi alapszervezetek vezetőit, hogy az egymás közötti viszály
kodás helyett energiájukat az együttes munkára irányítsák. A kerületi 
bizottság 1928 februárjában kelt határozata elítéli a vezetőségen belüli 
érdekellentéteket, s az ebből adódó belső pártharcokat is. A kerületi 
pártértekezletnek — melyen a fenti határozatot meghozták — az igazi 
jelentősége azonban abban rejlik, hogy szinte egyidőben zajlott a zágrá
bi pártértekezlettel, melyen a vezetőség Tito elvtárssal az élén meghir
dette a fegyelmezettebb pártmunka érdekében folytatott harcot. 

Az 1928 őszén megtartott pártértekezleten jelen volt a JKSZ szerve
zeti titkára Duro Dakovié is. 

A fellelhető adatok alapján arra következtethetünk, hogy a szabad
kai vezetőség egyértelműen az egységes pártpolitika mellett foglalt ál
lást. Ezzel szemben azonban a kerületi vezetőség sem volt mentes egyes 
párttagok elvtelen magatartásától. Így például személyes jellegű hibái 
és karrierizmusa miatt leváltották a pártbizottság titkárát, Dományi 
Jánost, akit később a pártból is kizártak. 

A pártszervezet az 1923-ban, 1925-ben és 1927-ben lebonyolított 



Felirat a Városháza harmadik emeletén kialakított fasiszta vizsgálati börtön ajtaján 
(fotó: A. J.) 

választási kampány keretem belül különös hangsúlyt fektetett a szocia
lista eszmék terjesztésére. Jelentős sikernek volt tekinthető a munkás
képviselőknek a kibővített városi szenátusba történő beválasztása. Eze
ket a képviselőket azonban a diktatúra bevezetését követően eltávolí
tották a szenátusból. 

Illegális tevékenységük a független szakszervezetek tevékenységén 
belül jutott kifejezésre. A szakszervezeti munkából a kommunisták is 
kivették részüket-

A szakszervezeti csoportok 1923-ban és 1924-ben felújították mun
kájukat. Soraikban legtöbb volt a fémmunkás, a földműves, valamint 
a fa- és a bőrmunkás. A dokumentumok szerint a földművesek szak
szervezeti csoportja fejtette ki a legátfogóbb tevékenységet, olyannyira, 
hogy az Újvidéken működő vezetőség, amikor a városban már az alap
vető feltételek sem voltak meg a működéséhez, Szabadkára helyezte át 
székhelyét (1926—1929). 

1924-ben a Független Szakszervezeten belül működött a fémmunká
sok, a szabók, a földművesek, az asztalosok, a bőrmunkások, az élel
miszeriparban dolgozók és a kereskedősegédek szakszervezeti csoportja, 
azaz mintegy 2000 szervezett munkás. Ám ez a szám évről-évre növe
kedett. 

Ugyanakkor a Reformista Szakszervezetnek mindössze három cso
portja működött. Ez a szakszervezeti tömörülés Szabadkán nem kép-



viselt sohasem jelentősebb erőt, lévén hogy tagjainak száma mindvégig 
csupán néhány tucatra volt tehető. 

A szakszervezeti szövetségen belül kimagasló munkát a nyomdászok 
szakszervezete végzett, melynek közel 200 tagja volt. 

1928 közepén azután a szakszervezeten belül megalakult a nők és a 
fiatalok csoportja is. 

A szakszervezeti csoportok vezették azokat az akciókat is, melyek
nek célja a munkások anyagi helyzetének a javítása — ha kellett, akár 
sztrájkok útján is —, a szakszervezeti mozgalom elismertetése, a nyolc
órás munkaidő kivívása, valamint az elbocsájtott és a munkanélküli 
elvtársaik megsegítése volt. A legjelentősebb sztrájkokra 1923-ban és 
1927-ben a „Ferum"-ban, valamint ez utóbbi évben a „Rothmann"-
nál került sor. 

1921 és 1929 között a szabadkai munkások közel harminc sztrájkot 
szerveztek. 

Az osztályszövetség nyújtotta menedék mellett a munkások szakszer
vezetekbe történő csoportosulásának a fő oka mindenekelőtt abban rej
lett, hogy ezek a szervezetek az életkörülményeik megjavításáért küz
döttek. A munkások egyike mesélte: „Az első világháborúból történt 
visszatérésem után sokáig munkanélküli voltam. Egy idő után elszegőd
tem napszámosnak egy zombori földbirtokoshoz. Sokan voltunk. Látás
tól vakulásig dolgoztunk, s a földekre is gyalog kellett kimennünk, an
nak ellenére, hogy a gazdának lovasfogata is volt. 

Szombaton délután négykor hagytuk abba a munkát. Már egészen 
beesteledett, amikor Zomborból elindulhattunk haza. Most is gyalog 
mentünk, mert a gazda nem volt hajlandó hazavinni bennünket. Így 
csak a vasárnap délelőttöt tölthettük a családunk körében, csak éppen 
annyi időt, hogy fehérneműt válthassunk. Ebéd után indulnunk kellett, 
hogy estére már a birtokon legyünk. Az éjszakát már ott töltöttük, 
és másnap hajnalban már indultunk a földekre dolgozni. Ez engem el
keserített. S akkor hallottam, hogy a szakszervezet a munkások érde
keit védi. így lettem én is szindikalista." 

Hogy növelhesse befolyását, s hogy a haladó eszméket minél hatá
sosabban terjeszthesse, a szakszervezeti tanács különböző tevékenységi 
formákat hoz létre. 

Hetente egyszer társadalomtudományi előadásokat tartanak világnézeti 
nevelés céljából. 

A szakszervezet amatőr színjátszó csoportjának előadásai nemegy
szer töltötték el lelkesedéssel a szakszervezeti tagokat. A munkáskóru
sok városszerte ismertek voltak. S a munkások nagy hányada tagja 
volt az 1925-ben alakult Munkás elnevezésű testnevelési klubnak. 

A Tolsztoj utca 18-as szám alatt működött a Munkásotthon, melyben 
üléseket és különböző rendezvényeket tartottak. 

A Független Szakszervezet Szakszervezeti Tanácsa jelentette meg 1925 
júniusától 1929-ig (de rövid ideig már 1923-ban is) a Szervezett Mun
kás című lapot. Előfizetők szinte az ország minden tájáról jelentkeztek, 



munkatársai és terjesztői pedig Bácska és bánat minden eldugott falu
jában voltak. Ezek az emberek azután egyéb, a munkások érdekeit 
szolgáló nyomdatermék terjesztését is vállalták. A lap nagyban hozzá
járult a szervezett munkásság eszmei képzéséhez. 

A szakszervezeti tanács 1922-től kezdve minden évben megszervezi 
a május elsejei felvonulást is- Amikor azt a hatóságok engedélyezték, 
összejöveteleket tartottak, melyeken a hatóság magatartása, a gazdasági 
kizsákmányolás, valamint a nemzeti és a politikai elnyomás ellen til
takoztak. 

Ilyen és ehhez hasonló megnyilatkozásokra a hatalommal történő 
összetűzések s a letartóztatások ellenére is rendszeresen sor került. 

A párt és a szakszervezetek számos akciót szerveztek a munkások
nak a kapitalista önkénnyel szembeni megvédésére, ugyanakkor eszmei 
nevelés céljával kulturális-szórakoztató műsorok megrendezésére is sor 
került. Ezek a rendezvények a párt politikájának és ideológiájának 
a terjesztését szolgálták, azzal a megfontolt céllal, hogy képessé tegyék 
a munkásosztályt az osztályharcra. 

Harc a diktatúra és a fasizmus ellen 

A szakszervezeti mozgalom szerteágazó tevékenységének Sándor ki
rály és katonai tanácsadói vetettek véget az 1929. január 6-i diktatúrá
val. A diktatúra felszámolta a parlamentarizmust és a demokratikus 
intézményrendszert. Mindenekelőtt azonban a munkásmozgalomra és 
annak vezető csoportjára, a JKP-re irányult. A párt történetének leg
súlyosabb vereségét szenvedte el, tagjai közül rengeteget gyilkoltak meg 
— így a JKISZ vezetőit is —, még többet vetettek súlyos ítéletekkel 
a börtönökbe. 

Szabadkán néhány év alatt többszáz kommunistát tartóztattak le és 
vetettek börtönbe. 1929 júniusában, a bácskai és a bánáti pártszerve
zetek felszámolását követően városunkban is letartóztatták a kommu
nista vezetőket, Đuro Pucart pedig, aki 1924 óta a vasútállomás sze
relőműhelyének az alkalmazottja, s mint ilyen, a legaktívabb kommu
nisták egyike volt, tíz év börtönbüntetésre ítélték. Meggyőződéstől 
vezérelt magatartásuk és szilárd eltökéltségük azonban megóvta a párt
szervezetet a teljes felszámolástól és a további letartóztatásoktól. 

1930 márciusában hat kommunista felett ítélkeztek azzal a váddal, 
hogy a belgrádi „Glavnjaca" börtönből megszökött kommunista elv
társaikat rejtegették. A pártszervezetet azonban ekkor sem sikerült 
a hatóságoknak leleplezniük és felszámolniuk. 

A JKP és a JKISZ tagjainak valamint a velük rokonszenvezőknek 
a tömeges letartóztatására 1932 januárjában került sor. Csupán Észak-
Bácska területéről több mint 100 kommunistát vetettek börtönbe, az 
Államvédelmi Bíróság pedig 23 párttagot ítélt nyolc évig terjedő bör
tönbüntetésre. 



1933-ban a helyi pártszervezet megújult ugyan, de már a következő 
év végén nem kevesebb mint hetven kommunistát és szimpatizánst tar
tóztattak le. Az Államvédelmi Bíróság ekkor tíz kommunista felett mon
dott ítéletet, a Szabadkai Kerületi Bíróság ugyanakkor — kellő bizo
nyítókok hiányában — kénytelen volt harmincnégy vádlottat felmenteni. 

Két év múlva, 1936 novemberében került sor az újabb letartóztatásra, 
amikor újra sok párt- és ifjúsági szövetségi tag került a rendőrség kar
mai közé. 

Ugyanakkor — félve a letartóztatástól — lanka Ferenc, Csébi La
jos, Ber Imre, Basch András és Anna, valamint Dorde Mitrovic emigrá
cióba vonult. 

E súlyosabbnál súlyosabb csapások ellenére is a pártszervezetnek volt 
annyi ereje, hogy megújítsa tevékenységét. A szabadkai pártvezetőség 
ebben az időben vette fel a kapcsolatot a zentai, az adai, a topolyai, 
a moravicai és a zombori szervezetekkel. 1931 első felében a helyi párt
bizottság titkára Dorde Mitrovic kapcsolatba lép a JKP belgrádban szé
kelő Központi Bizottságával, ahonnan a bácskai és a bánáti pártszer
vezetek egyesítésének a feladatát kapja. Hasonló eseményre került sor az 
1934-es, egyébként a munka szempontjából igen termékenynek tekinthető 
évben is, amikor a szabadkai pártszervezet vezetősége feladatul kapta 
a bácskai és a bánáti szervezetek közötti kapcsolatok megújítását, s ez
zel létrejöttek a feltételek a Tartományi Pártbizottság létrehozásához is. 

Az észak-bácskai szervezeték irányításának és a tartományi vezetőség 
létrehozásának feladatát akkor, 1936-ban, a kerületi pártbizottság tit
kára, Kizúr István kapta. 

A diktatúra 1933-ig terjedő időszaka a szabadkai kommunisták tevé
kenységének a legnehezebb korszakát jelenti. A diktatúra bevezetését 
követően, különösen az 1929-es év közepétől (a tömeges letartóztatások 
idejétől) az 1930-ig terjedő időszakban nem volt kapcsolat a pártszerve
zet és a vezetőség között, és így, érthető módon, tevékenységük köre is 
rendkívül leszűkült. A szabadkai vezető kommunisták opportunizmusuk 
miatt az 1930 augusztusában megtartott palicsi tanácskozáson komoly 
bírálatban részesültek a tartományi pártvezetőség részéről. 

Ennek ellenére a diktatúra legsötétebb éveiben is megtalálták a mód
ját a társadalmi életben történő jelenlétüknek. Az „önsegélyező Munkás
bizottság", mely 1928 szeptemberében alakult, a „Természetbarátok 
Szövetsége", mely 1930-ban jött létre, és az 1925 óta létező „Munkás 
Sport Klub" volt az a legális tevékenységi forma, melyen belül a kom
munisták és a betiltott Független Szakszervezet tagjai kifejezésre jut
tathatták elképzeléseiket. 

Azon túlmenően, hogy ezek a szervezetek a saját feladataiknak is 
eleget tettek — segítették a munkanélküli dolgozókat, ezenkívül kirán
dulásokat és sportrendezvényeket szerveztek — lehetővé tették a párt
politika terjesztését is. Jól átgondolt taktikája volt ez a szabadkai párt
szervezetnek, melynek révén lehetővé vált eszmei tevékenységének a ki
szélesítése is. 



A diktatúra bevezetését és a letartóztatásokat követően számos jeles 
kommunista függesztette fel a tevékenységét. A nehéz idők sokuk szá
mára komoly próbatételt jelentett, s csupán a legelszántabbak tartottak 
ki. Annak következtében, hogy sokan kerültek közülük börtönbe, még 
többen menekültek el a terror elől, a helyi pártvezetőség soraiban sze
mélyi cserékre került sor. A vezetőség soraiba most olyan kipróbált 
kommunisták kerültek, mint amilyenek Lazar Nesic, Petar Radovic, Ki-
zúr István, Matko Vukovic, Mayer Ottmár és Radoje Vujosevic voltak. 

A párt újonnan megfogalmazott céljainak és politikájának megfelelő
en a kommunisták igyekeznek nemcsak a munkások sorait tömöríteni, 
de igyekeznek felölelni a paraszt és a tanuló ifjúság tömegeit is. A JKP 
új vezetősége, Josip Broz Titóval az élen új stratégiai elgondolásának és 
politikájának megfelelően megköveteli a kommunistáktól, hogy eszmei
leg felkészülten vegyék ki részüket a politikai harcokból, s hogy e cél
ból mindenekelőtt a tömegekkel kell azonosulniuk. Az ily módon irá
nyított munkásmozgalom, kihasználva a fasizmus előretörésének zűrza
varos pillanatait, ellenállási mozgalommá alakul át, s mint ilyen sike
res harcot folytat a nemzeti elnyomás és a gazdasági kizsákmányolás 
ellen. 

Hogyan zajlott le ez a pozitív átalakulási folyamat? 

1932-től a diktatúra kénytelen enyhíteni az általa bevezetett terro
ron. Hogy véget vessenek a tömegektől való elszigeteltségnek, a JKP 
Központi Bizottsága a kommunisták és a volt szakszervezeti tagok szá
mára feladatul tűzte ki, hogy lépjenek be a még meglévő szakszervezeti 
csoportokba, illetve, hogy alakítsanak új csoportokat, s az ifjúsági szer
vezeteken belül is igyekezzenek vezető szerepekhez jutni. Ez jelentette 
a szakszervezetek újbóli tömegessé válásának s ezzel párhuzamosan tevé
kenységük megújításának a nyitányát is. 1934-ben tizenegy szakszerve
zeti csoport működött, melyek mintegy 700 tagot számláltak, ez a szám 
1936-ban mintegy kétezer munkással és négyezer mezőgazdasági dolgo
zóval gyarapodott. 

A pártszervezet, Lazar NeSiétyel az élén, valamint a Jogi Egyetem 
pártszervezete titkárának, Petar Radoviénak és a Központi Bizottság 
két tanácsadójának, Mato Vidakoviénak és Milos- Gligoroviénak a hat
hatós támogatásával 1934 során az akcióegység tekintetében látványos 
eredményeket érnek el. Harminc újabb kommunistát sikerül megnyer
niük az eszmei harcuknak, megalakítják a város JKISZ alapszervezetét, 
s több tucatra rúg azon fiatalok száma, akiket sikerült beszervezniük 
a félig illegális párttevékenységbe. 

A szabadkai pártszervezet vezetősége a Jogi Egyetem kommunistái 
révén kapcsolatba lép az akkor éppen Belgrádban tartózkodó Blagoja 
Paroviétyal, aki tanácsokkal látja el városunk kommunistáit, és Sza
badkára irányítja Mato Vidakoviéot. A helyi pártszervezetben akkor 
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Kizúr István, Radoje Vujo'sevié, Krsto Popivoda, Szabó Géza, Győri 
Ferenc és mások tevékenykedtek. 

Ebben az időben alakult meg a helyi pártbizottság, a Vörös Segély 
vezetősége, valamint a szakszervezeti tevékenység szervező bizottsága 
is, ugyanakkor kidolgozták az úgynevezett „párttechnikát" is, mely 
azután — az illegális szervezet történetében először — kiadta a „Mun
kások és Parasztok Forradalmi Frontja" (Revolucionarni front radnika 
i seljaka) című kiadványt, melynek összesen három száma jelent meg. 

A forradalmi mozgalom egyik legjelentősebb eseménye volt, amikor 
a munkásszervezetek képviselői kapcsolatba léptek a Jogi Egyetem kom
munistáival. Az intézmény fennállása óta először, 1933-ban került sor 
a falain belül a pártszervezet megalakítására. Ezt követően az üzemek
ben és a szakszervezeti sejtekben, valamint a középiskolákban is létre
hozták az ifjúkommunisták aktíváit. A Híd folyóirat — mely a haladó 
gondolkodású középiskolás és munkásfiatalokat gyűjtötte maga köré — 
fokozatosan a kommunisták befolyása alá került. Felelős szerkesztői 
Simokovich Rókus és Mayer Ottmár lelkes kommunisták lesznek. A fo
lyóirat köré gyűlt fiatal munkatársi gárda eszmei érlelődésére nagy 
hatással volt a JKP Központi Bizottságának tagja, Pap Pál is, akit 1938 
őszén a rendőrség elől sikeresen rejtegetett a Híd fiatalsága. Ezek a fia
talok azután sikeresen fognak együttműködni a Vajdasági Ifjúsági Moz
galom helyi szervezetével is. A Jogi Egyetem kommunistái a „Világos
ság" és az „Észak" elnevezésű egyetemista szervezeteken belül fejtették 



ki tevékenységüket, a középiskolás fiatalok pedig a „Testvériség" nevű 
diákegyesületbe tömörültek. 

Az elkövetkező évek során a kommunista eszméknek sikerül megnyer
nie Zsednik és a hozzá hasonló, környező települések fiatalságát is. Ta-
vankúton, Bajmokon, Csantavéren pedig a korábbi évekhez képest össze
hasonlíthatatlanul több földmunkást és fiatalt sikerült megnyerniük 
a mozgalomnak. 

A dolgozó tömegeknek a forradalmi eszméket hirdető csoportokkal 
történő minél hatásosabb összekapcsolása érdekében hamarosan megala
kul a Dolgozók Pártja. Tűzcsóvaként egyesülnek a jugoszláv társadalom 
demokratikus erői, hogy közös erővel lépjenek fel az egyre inkább 
fasizálódó rezsimmel szemben, mely lassan hatalmába kerítette az ál
lami intézményeket is. 

1935-ben a pártszervezet a szakszervezet segítségével megjelenteti a 
Népszavát, mely a Népfront lapja lesz. Majd, annak ellenére, hogy 
a lapot többször is betiltották, 1939 végén kiadják szerbhorvát nyelven 
is, Narodni glas címmel. 

A párt- és a szakszervezet irányításával sorra alakulnak a politikai, 
kulturális, művelődési, szórakoztató és sportegyesületek. Megalakul 
a Nők Egyesülete és az Ifjúsági Egyesület is. Legtöbbször a Munkásott
hon lesz az összejövetelek színhelye. Üléseket tartanak, és felélénkülnek 
a bérmozgalmak és a sztrájkok is. 

1936-ban 12 sztrájkot szerveztek. 1934 és 1941 között összesen több 
mint húsz alkalommal került sor munkabeszüntetésre. 

Közülük a legjelentősebb és a legszervezettebb a földmunkások 1936 
május 13-án és 14-én megtartott, kétnapos sztrájkja volt. Vezetője Mat-
ko Vukovié volt, aki a kerületi pártbizottság titkárának, Kizúr István
nak is a messzemenő támogatását élvezte. A sztrájknak köszönhetően 
felemelték a napszámot, a munkaidőt pedig napfelkeltétől napnyugtáig 
határozták meg, szemben a korábbi előírással, mely a napszámosok mun
kaidejét sötétségtől sötétedésig látta elő. 

A párt és a JKISZ szervezeteinek 1936 novemberében törtónt felszá
molását követően, s a letartóztatások nyomán igencsak megnehezült 
a további munka. 

1939 végén megalakult a Helyi Pártbizottság, a következő év őszén 
pedig létrejött az Észak-Bácskai Körzeti Pártbizottság is. 1940 nyarán 
a JKISZ Helyi Bizottságának a megalakítására is sor került, ugyanak
kor, valamivel később Zsedniken létrejött a JKISZ Észak-Bácskai Kör
zeti Bizottsága is. 

Mindezeket az eseményeket a forradalmi mozgalom felerősödése kö
vette, városon és falun egyaránt. 

Ekkor, 1940 utolsó napjaiban, valószínűleg a sikeres harc láttán, or
szágszerte betiltották a szakszervezeti munkát. Felszámolták a munkás
szervezeteket, és bezárták a Munkásotthont. A szabadkai kommunisták 
és az ifjúkommunisták tiltakozásra készülnek a Cvetkovié—Maíek kor
mány erőszakos tettei ellen: terjesztik a JKP Központi Bizottságának 



kiáltványát, tiltakozó összejöveteleket és demonstrációkat szerveznek, 
illegális összejöveteleket tartanak, és minden téren akciókat készítenek 
elő. 

A röpcédulák terjesztésekor azonban több mint húsz kommunistát és 
ifjúkommunistát letartóztatnak, köztük vezető beosztású személyeket is. 
1941. január 3-án történt mindez, s a háború kitöréséig valamennyiüket 
börtönben tartották. Ekkor gyorsított eljárással rendezték meg a tárgya
lást, s valamennyiüket felmentették a vád alól. 1941. április 5-én, egy 
nappal a Jugoszláviát ért német támadás előtt bocsájtották őket sza
badon. 

A királyi Jugoszlávia utolsó letartóztatási akciójának nagyon súlyos 
következményei voltak. 

Mindenekelőtt azért, mert a vezetőség azzal, hogy börtönbe került, 
nem szervezhette meg a tüntetéseket és az 1941. január 5-re tervezett 
nagygyűlést, továbbá nem tudott azokban a napokban a néptömegek 
élére állni. 

Másodszor pedig azért, mert a vezetőség a március 27-i tüntetések 
idején is a börtönben volt, így ezekből a jelentős eseményekből sem ve
hette ki a részét. A márciusi események a haladó demokratikus mozga
lomban is jelentős állomást képviselnek. Ha a forradalmi megmozdulás 
élére már akkor odaállhatnak a tapasztalt kommunisták is, egészen bizo
nyos, hogy a megszállás első évében nagyobb felkészültséget tanúsíthat
tak volna a néptömegek is. 

1941. A párt a néppel karöltve cselekszik 

1941 sorsdöntő napjaiban, amikor a fasiszta támadás nyomán az ál
lami vezetőség és a politikai pártok elöljárói vagy elmenekültek az or
szágból, vagy fejet hajtottak a megszálló hatalom előtt, egyedül a kom
munista párt maradt a nép mellett, tagjai igyekeztek felkészíteni a tö
megeket az ellenállásra. 

Horthy fasiszta hadseregének Bácskába történő bevonulását követően 
(1941. április 12.) a szabadkai pártszervezet és a haladó mozgalom tag
jai előtt új feladatok álltak. 

A fasiszta katonai parancsnokság a bevonulást követően azonmód le
leplezte bűnös szándékait. Azzal az ürüggyel, hogy a csetnik csapatok 
ellenállást tanúsítottak a magyarok bevonulásakor, megtorló intézkedé
seket foganatosított, melyek során mindenekelőtt a szerb és a zsidó la
kosság, s a jugoszláv rezsim alatt exponált horváth-bunyevác tömegek 
voltak kitéve a zaklatásnak. Kétszáz ember esett a terror áldozatául, 85 
embert túszként fogvatartottak, többszáz szabadkai polgárt börtönbe ve
tettek, s minden olyan személyt, aki az első világháborút követően ke
rült a városba, elűztek, vagy fogolytáborokba gyűjtötték össze. 

A megszállók cselekedeteit a legsötétebb, fajgyűlöleten alapuló fasisz
ta eszmék vezérelték, tetteiket a sovinizmus és a terror gondolata hatot-



ta át. A Sajtó, a rádió, az iskolai oktatás, de még a templomi prédiká
ció is a fasiszta-klerikális Magyarország dicsőségét zengte. A megszállók 
propagandája bőségesen kihasználta azt a tényt, hogy Szabadka fejlő
dése a háború előtti Jugoszláviában jócskán elmaradt a hozzá hasonló 
városokétól, s hogy az itt élő nemzetek, de különösen a nemzetiségek 
hátrányos megkülönböztetésben részesültek. 

A párt és az ifjúkommunisták szövetsége alapos változáson ment át. 
A Jogi Egyetem kommunistái hazamentek, a zsednikiek és a hozzájuk 
hasonló bevándorlók pedig vagy szintén elhagyták lakóhelyüket, vagy 
gyűjtőtáborokba kerültek. 

A megszállás első napjaiban letartóztatták a kerületi pártbizottság 
titkárát, Lazar N e s i é e t , s bírósági ítélet nélkül, 1941. április 23-án ki
végezték. 

A párt ezzel jelentősen gyengült. Ugyanakkor azonban Jugoszlávia 
más városaiból visszatért Szabadkára néhány harcedzett kommunista, 
s májusra már több mint 30 párttag és mintegy 40 ifjúkommunista kezd
hette meg működését. Tavankúton hét komunista folytatta munkáját, 
akiket a szimpatizánsok népes hada követett. 

A megszállás csak rövid időre akadályozta meg a párt munkáját. Egy 
hónap sem múlt el, s a kommunisták felújították a pártsejtek tevékeny
ségét, megalakultak az antifasiszta csoportok, valamint a párt és a JKISZ 
Városi Bizottságai. Ezek a bizottságok Mayer Ottmár révén kapcsolat
ba léptek a Vajdasági Tartományi Pártbizottsággal is. Radivoje Ćirpa-
nov, a Tartományi Pártbizottság tagja több alkalommal is találkozott 
a szabadkai kommunista vezetőkkel. Az ő jelenlétében alakult meg a 
JKP Észak-Bácskai Körzeti Pártbizottsága is, melynek ülésein gyakran 
megjelent Stevan Dejanov, a Tartományi Pártbizottság titkársági tagja 
is, akit később, amikor a tüdővész már levett a lábáról, illegálisan Pa-
licson helyeztek el. 

Az antifasiszta csoportok megszervezésével párhuzamosan folyt a JKP 
tagjainak eszmei nevelése is. A nemzetközi helyzet adott körülményei 
folytán, s a megszálló csapatok tevékenységéből eredően ez sem ment 
zökkenők nélkül. Az ifjúkommunisták szervezetéből, a börtönben tanú
sított elfogadhatatlan magatartása miatt kizárták annak titkárát, ugyan
akkor néhány ifjúkommunista és párttag is távol maradt a pártaktivi
tástól. Ezek a fasizmus módszereinek láttán rémülten adták fel forra
dalmi meggyőződésüket. 

Ellentétben a háborút megelőző periódus tevékenységi formáival, ami
kor akcióikat a szakszervezeti és egyéb hasonló csoportosulások révén 
hajtották végre, 1941-től kezdve a pártfeladatokat a sejtek, a szimpati-
zőrök és a beszervezett egyének végezték. Ebből eredően tevékenységük 
teljes mértékben illegálissá válik, s erőteljesen növekszik a konspiratá-
vitás. 

Németországnak a Szovjetunió ellen intézett támadása új fejezetet 
nyit ellenállási mozgalmunk történetében. Az események kedvezően be
folyásolták a szervezet munkájának további kibontakozását. A vezető-



ség erőfeszítéseinek köszönhetően a párttagok száma harmincról ötvenre, 
az ifjúkommunisták száma pedig negyvenről hatvanra nőtt. A szimpa-
tizőrök száma megközelítette a százat, ugyanakkor nagyon sok olyan 
ember, akikben a fasizmus ellenszenvet váltott ki segítkezett a népi se
gély begyűjtésében, vagy más formában került az ellenállási mozgalom 
közelébe. 

Augusztus elején szabotázs és diverzánsakciók végrehajtásának a szán
dékával megalakult a partizánosztagok körzeti parancsnoksága. 

Az intifasiszta erők megerősödésével egyidőben, Horthy Miklósnak 
1941. július 27-i szabadkai tartózkodását megelőzően a kommunisták 
és a nemkívánatos személyek tömeges letartóztatására került sor. Sok 
embert vetettek börtönbe, de pár nappal később szabadon engedték 
őket. Sokkal komolyabb következményei voltak a háború, előtti pártta
gok 1941. augusztus 2-a és 10-e közötti letartóztatásának, amikor mint
egy harminc párt és szakszervezeti tag került rendőrkézre. Többet kö
zülük nem sokkal ezután szabadon engedtek, Matko Vukoviéot néhány 
ifjúkommunistával egyetemben a topolyai gyűjtőtáborba vitték. 

Az ország északi területeiről lévén szó, Szabadka és Észak-Bácska 
kommunista szervezetei, a Tiszától és a Dunától is akadályoztatva, óriási 
erőfeszítéseket tesznek, hogy Jugoszlávia más területeivel egyidőben szer
vezzék meg a felkelést, hazánk nemzeteinek és nemzetiségeinek antifasisz
ta forradalmát. 

Kellő határozottság nélkül, félrevezetve azon elgondolástól, hogy a 
háborúnak hamarosan vége lesz, az antifasiszta mozgalom diverzáns ak
ciók formájában megszervezte a gabona felgyújtását, ugyanakkor ha
sonló akciókat is tervbe vettek. Tíznél is több csoportot szerveztek meg 
a gabona felégetésére, de csupán két helyen sikerült lángra lobbantani 
a talponálló vetést. A gyújtogatásra 1941. augusztus 11-e és 12-e kö
zötti éjszakán került sor. 

A készülő diverzáns akcióról tudomást szerzett a megszálló rendőr
ség is, s a politikai osztály főnöke tervet dolgozott ki a diverzánsok 
kézre kerítésére. Ez ugyan nem sikerült, de ugyanakkor megakadályoz
ták a további gyújtogatást. 

Az ifjúkommunisták akciója során Szabadka bekerült azon városok 
sorába, melyekben megmozdulásra került sor a megszálló erőkkel 
szemben. 

Az akciók nyomán a megszállók különleges egységei megkezdik a 
kommunisták és a szimpatizánsok módszeres letartóztatását. Gyorsított 
eljárással, a katonai igazgatás ideje alatt, néhány ifjúkommunistát bör
tönbüntetésre ítéltek. Az első szabadkai partizánokat, a gabona felgyúj
tásával vádolt Licht Józsefet és Hegedűs Ferencet halálra ítélték, s en
nek értelmében 1941. augusztus 15-én kivégezték. 

Alig több mint két hónap leforgása alatt a népfelszabadító mozgalom 
több mint 400 tagját tartóztatták le, s ezzel lehetetlenné tették a továb
bi szabotázs és diverzánsakciókat. Ebben az időben a túlerőben lévő 



megszálló erők kegyetlenül leszámoltak a letartóztatottakkal és a nép
felszabadító mozgalom tagjaival. 

1941 szeptemberében a Sárga Házba beköltözött a kémelhárító osz
tály. Ebben a házban voltak bezárva, és itt kínozták meg és gyilkolták 
le Szabadka és a környező települések antifasiszta forradalmárait. A ház 
folyosóján ölték meg Matko Vukoviéot és Szabó Dánielt, a két ómora-
vicai forradalmárt is. Helyiségeiben a letartóztatottak keserves próba
tételeknek voltak kitéve. 

Közel 120 antifasiszta meggyőződésű embert állítottak katonai bíró
ság elé. Tizenöt kommunistára, mindenféle jogi processzus megkerülésé
vel, a fasiszta politika értelmében kimondták a halálos ítéletet. Vala
mennyiüket 1941. november 18-án a katonai bíróság által meghatáro
zott sorrendben, a kaszárnya udvarán felakasztották. Ezek a következő 
személyek voltak: Lukács István, Sime Tikvicki, Lazar Bacic, Simo-
kovich Rókus, Antun Suturovic, Gerson Miklós, Perl Gellért, Wohl 
Lola, Schwalb Miklós, Meier Miklós, dr. Meier Kálmán, Lackenbach 
Konstantin, Mayer Ottmár, Kornstein Ödön és dr. Singer Adolf. Közel 
száz embert börtönbüntetésre ítéltek. A börtönben átélt súlyos megpró
báltatások után, aknaszedő munkára a keleti frontra kerültek, ahonnan 
mintegy ötven szabadkai polgár soha többé nem került vissza. 

Olyan súlyos veszteség volt ez, melyet hosszú évekig lehetetlen volt 
pótolni. 

(Részlet a szerző Portreti című, a szabadkai Veljko Vlahovié Munkásegyetem 
kiadásában 1976-ban megjelent könyvéből . ) 

Mák Ferenc fordítása 


