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ELŐSZÓ

E kötet, amelyet az olvasó most a kezében tart, a szabadkai zsidóságról szóló első, 
nyomtatásban is megjelent teljes monográfia, amely a 2013 és 2019 között folytatott 
levéltári alapkutatások, a korabeli magyar, szerb és horvát sajtó, valamint a magyar, 
a délszláv, illetve a nemzetközi szakirodalom alapján dolgozza fel a szabadkai zsidó-
ság 1918 és 1945 közötti történetét .

Ez a kronológiai határ három impériumváltás időszakát foglalja magába: az 
1918/1920 során végbement első határmódosítást, ezzel összefüggésben a Szerb–
horvát–szlovén, majd a Jugoszláv királyság periódusát, az 1941-es visszacsatolástól 
az 1944-es deportálásig tartó második világháborús korszakot, végül pedig a har-
madszorra is bekövetkező határváltozást, az államszocialista Jugoszlávia kiépülésé-
nek az első évét.

Bár 1985-ben Dušan Jelić jóvoltából Prilog za izučavanje subotičkih jevreja 
(adalékok a szabadkai zsidóság tanulmányozásához) címmel az államszocialista éra 
szellemében íród va, alapvetően másodkézből származó forrásokra és az egykori 
szemtanúk visszaemlékezéseire támaszkodva elkészült a szabadkai zsidóknak a kez-
detektől a második világbáború végéig, pontosabban Izrael állam megalakulásáig 
tartó történetét bemutató monográfia, a kézirat politikai okokból teljes terjedelmében 
soha sem láthatott napvilágot .

Elsősorban ez, illetve a kutatásokhoz elengedhetetlen nyelvi korlátok; a magyar,  
a szerb, illetve a horvát nyelv ismeretének a hiánya az oka annak, hogy a mai napig 
lényegében részismereteink, sok esetben egyenesen tévképeink és tévhiteink vannak 
az egykoron szabadka szellemi, kulturális, gazdasági és politikai életében kiemel-
kedő szerepet játszó zsidóság múltjáról; hogy létüket, mindazt, amit az utókor szá-
mára hagytak, jószerivel elsodorta és lényegében azon átlépett előbb az emlékezet-
politika, majd a történelem is .

Ez a monográfia bár egy városra fókuszál, s így lényegében mikrotörténeti jellegű 
munka, ugyanakkor tágabb értelmezésben az 1918/1920 során magyarországtól 
elcsatolt, 1941-ben az anyaországhoz visszakerült, majd 1944 őszén újabb impérium-
váltáson át esett bácskai zsidóság egészére is kitekintéssel bír .

Munkám során arra törekedtem, hogy számba vegyem a különböző korszakoknak 
azt a koordinátarendszereit, amelyek döntő hatással voltak a szabadkai, de egyben  
a bácskai zsidóság élet- és létkörülményeire, identitására, önmeghatározására, társa-
dalmi, gazdasági és kulturális helyzetére . 
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A monográfia két önálló fejezete különösen nagy figyelmet fordít a belgrádi, 
illetve a budapesti kormányok, valamint a mindenkori helyi közigazgatási szervek-
nek a zsidósággal kapcsolatos politikájának az elemzésére és bemutatására .

Arra is törekedtem, hogy az 1918 után bekövetkezett első impériumváltással 
össze függően a térben és időben is megváltozott politikai helyzetben elemezzem és 
bemutas sam a szabadkai zsidóság ön- és útkeresését, léthelyzetével kapcsolatos 
stratégiai megfon tolásait, azokat az ok-okozati összefüggéseket, amelyeknek az ered-
 ményeként a zsidóság többsége a magyar etnikai és politikai közösséghez való csat-
lakozás, az az melletti kiállás, valamint a kisebbségi magyar kultúra és sajtó meg-
születése, majd kiépítése mellett köte leződött el. Ezzel összefüggésben vizsgáltam  
a cionizmus helyét, szerepét, annak a kudarcnak az okait, hogy az végeredményben 
miért nem tudott a szabadkai zsidó tömegek sorában gyökeret ereszteni .

Ennek a megértése céljából rekonstruáltam az új államhatalom zsidóellenes in -
tézke déseit, annak a cionizmushoz való viszonyulását, az oktatáspolitikai megszorí-
tásokat, nem egy esetben a teljes ellehetetlenítés folyamatát, illetve a szláv sajtó anti-
szemita megnyilvánulásait .

Ezzel párhuzamosan mutatom be a magyar közösségnek a zsidókkal kapcsolatos 
állásfoglalásait, az 1925-re, majd 1939-re újultan nyílt belharccá kulminálódó esemé-
nyek okait, következményeit, logikai láncolatait, amelyek a zsidóknak a magyar poli-
tikai és kulturális szervezkedésben játszott kiemelt szerepe miatt indukálódtak .

Monográfiám második fejezete a budapesti központi kormányzat, valamint a helyi 
közigazgatás zsidópolitikájának az áttekintése mellett számba veszi és bemutatja  
a katonai közigazgatás periódusát, az ezzel összefüggésben megkerülhetetlen társa-
dalmi és szociális feszültségek és az antiszemita közhangulat térnyerésének a kér-
déskörét, mindazokat az intézkedéseket, amelyek már a második impériumváltás 
első napjaiban egyértelművé tették, hogy az új magyar uralom, egyrészt a helyi kö -
rülmények nem ismeretéből félreértelmezte a szabadkai zsidók két világháború 
közötti gazdasági, kulturális és politikai helyét és szerepét, másrészt a korszakra jel-
lemző intoleráns légkörének a következtében alapvetően a trianoni Magyarország 
antiszemitizmusának a kivetítésével az újra birtokba vett területeken élő zsidókban 
nem egy, a vallásukban eltérő magyar közösség tagjait, hanem egyenesen egy ide-
gen, ellenséges faj képviselőit látta.

igyekeztem részletesen rekonstruálni a szociális és társadalmi feszültségekkel 
összefüggő gazdasági őrségváltás folyamatát, megtalálni az abban kulcsszerepet ját-
szó személyeket, de kitértem a délszláv emlékezetpolitika mai napig tartó rela tivi-
zálásának a kérdéskörére is .

A rendelkezésre álló iratok, dokumentumok, korabeli újságcikkek alapján arra is 
kísérletet tettem, hogy mélységében feltárjam az 1941 és 1944 között végbement jog- 
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és vagyonfosztás főbb állomásait, eszközrendszerét, majd a gettósítás folyamatát,  
a szabadkai gettó teljes kiterjedését, annak létszámát, valamint magának a deportá-
lásnak a menetét, s megtaláljam annak legfőbb helyi felelőseit.

Végül pedig arra kerestem a választ, hogy az 1944 őszén bekövetkezett újabb hata-
lomváltás milyen hatással volt a szabadkai zsidókra, a sztálini mintára berendezkedő 
új jugoszláv államhatalom a háború utolsó szakaszában, 1944 késő őszétől milyen 
intézkedéseket foganatosított ellenük, milyen hatalmi technikákkal és jogi eszkö-
zökkel tette teljessé a magyar érában kicsúcsosodó jog- és vagyonfosztásukat, ame-
lyek lényegé ben közvetlen előzményei, legfőbb kiváltó okai voltak annak, hogy a ho -
lokausztot túlélők többsége 1948-tól az Izraelbe történő tömeges emigrálás mellett 
döntött .

Ez a monográfia Edward H. Carrnak azt a szemléletét követi, amely a történész 
feladatát nem a múlt szeretetében, hanem az attól való függetlenítésben, s annak bir-
tokbavételében és megértésében jelölte ki. Azt a Marc Bloch-i figyelmeztetést is 
figyelembe veszi, miszerint a történeti adatok, források, szövegek, tények nem ma -
guktól értetődők, s nem elég összeilleszteni őket, azok sokkal inkább elmúlt korok 
tanúi, akik önmaguktól nem beszélnek, hacsak nem kérdezzük őket.

Az előttünk álló lapokon ezért ez a kötet személyesen szólítja kérdéseivel majd az 
utókor elé a szabadkai zsidóság históriájának jeles képviselőit, a történelemben a jó 
vagy éppen a rossz oldalán elveszett mellékszereplőit, a hétköznapi kisembereket, 
feltárva a gondolkodásmódjukat, tenniakarásukat, áldozatvállalásukat, tehetségüket 
vagy éppen tehetetlenségüket és tehetségtelenségüket, félelmeiket, esendőségüket, 
gyarlóságukat, egyéni sorsuk alakulását, s tragédiáját, emberi mivoltukat és akár 
embertelenségüket is .

Ezúton szeretném megköszönni Stevan Mačkovićnak, a Szabadkai Levéltár igaz-
gatójának és halász tibornak, a szabadkai levéltár szakreferensének, hogy az el -
múlt évek során kutatómunkámat mindvégig türelemmel és tevékenyen támogatták, 
a témával, iratokkal kapcsolatos ismereteiket önzetlenül megosztották velem .

Külön köszönettel tartozom Várady Tibornak, aki a felbecsülhetetlen értékű csa-
ládi irattárát a rendelkezésemre bocsátotta, akivel az elmúlt évek során a rajtunk  
– úgy tűnik – sokszor átlépő 20. és 21. századról és a kisebbségi létről hosszú-hosszú 
órákat beszélgettünk .

A köszönet hangján kell szólnom egykori témavezetőm, jelen monográfia szak-
lektora, A. Sajti Enikő felé is, aki az elmúlt bő két évtizedben megtanított a sokszor 
fájdalmas és nehezen érthető, ugyanakkor mégiscsak magával ragadó történész 
szakma iránti alá zatra és tiszteletre .

budapest, 2020 nyara Dévavári Zoltán
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1 . „kik lEsZakaDtunk a magyar impérium 
TÖRZSÉRŐL”

a sZabaDkai ZsiDóság 1918 és 1941 köZött

i . „a mi véleményünk szerint nem elfoglalták, hanem megszállták 
a várost.” – Az összeomlás

„házasság . Dr . Fenyves Ferenc,1 a Bácsmegyei Napló felelős szerkesztője vasárnap 
há zasságot kötött Baruch Erzsike úrleánnyal Temesvárott.”2 ugyanaznap, amikor ez, 
az évtizedekkel később majd fájdalmasan tragikus véget érő új közös élet köttetett 
temesvárott, 1918 . november 10-én, szabadkán, bíró károly3 polgármester a dél-
előtti órákban a városi tanács, a törvényhatósági bizottság és a városi tisztviselői kar 
számára értekezletet hívott össze. A feszült légkörben Bíró nem húzta sokáig az időt, 
s bejelentette, hogy miután bekövetkezett a végső összeomlás, „úgy vélem, hogy 
nagyobb szolgálatot teszek tehát most a hazámnak és a város közönségének, ha fél-
reállok és átadom a helyemet egy olyan embernek, aki egyesíti az erőket”, s tizenhat 
évnyi polgármesterség után eleget tett a már régóta érlelődő szándékának, és azon-
nali hatállyal lemondott a polgármesteri tisztségről.4

1 Fenyves Ferenc (nagyszentmiklós, 1885 . szeptember 15 . – szabadka, 1935 . október 15 .) családja 
1894-ben költözött Szabadkára. A gimnáziumban Kosztolányi Dezső, Munk Arthúr, Csáth Géza 
ba    ráti köréhez tartozott. A hírlapírással a gimnáziumi önképzőkörben találkozott először. Jogi ta -
nulmányait 1903-tól Budapesten folytatta. 1905-től a Budapesti Napló szerkesztőségében dolgozott, 
1906-tól a Bácskai Hírlap munkatársa volt. 1907-től lett a Bácsmegyei Napló szerkesztője, 1910-től 
annak tulajdonosa. 1913-ban rövid időre Nagyváradra költözött, majd Szabadkára visszatérve a lap 
szerkesztéspolitikájában a polgári radikalizmus szellemisége kezdett el érvényesülni . 1918 októberé-
ben és novemberében a szabadkai Magyar Nemzeti Tanács tagja volt. Az 1920-ban újrainduló Bács 
megyei Naplót, 1929-től a Naplót hol az első vonalból többed magával, névvel felvállalva, hol a hát-
térből, egészen 1935-ben bekövetkezett haláláig szerkesztette és vezette. Egyik háttérkezdeményezője 
és fő támogatója volt az Országos Magyar Párt megalapításának, Dettre Jánossal a délvidéki magyar ki -
sebbségi irodalom megteremtője, a kisebbségi magyar kulturális élet egyik elsőszámú patrónusa volt.

2 házasság . bácsmegyei napló, 1918 . november 12 . 3 .
3 bíró károly (szabadka, 1864 . január 21 . – szabadka, 1952 . február 21 .) 1887-ben szerzett jogi okle-

velet. 1902. december 21-től 1918. november 11-ig volt Szabadka (utolsó magyar) polgármestere.  
A nevéhez kötődik a város infrastrukturális fejlesztése, kiépítése, mai arculatának a kialakulása. 
Az első, majd a második impériumváltás után semmilyen tisztséget nem vállalt, 1918 után gyakor-
latilag visszavonult a közélettől.

4 A polgármester csak értekezleten búcsúzott a törvényhatóságtól. Bácsmegyei Napló, 1918. novem-
ber 12 . 3 .
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még tarthatott a drámai értekezlet, amikor berobogott a szabadkai pályaudvarra 
az a különvonat, amely pleszkovich lukácsot,5 szabadka utolsó magyar kormány-
biztosát hozta,6 s másnap, miközben a compiègne-i erdőben egy vasúti kocsiban alá-
írták az antanthatalmak és a Német Császárság képviselői a fegyverszüneti egyez-
ményt, a szabadkai közgyűlés tömött padsorai előtt megtartotta székfoglaló beszédét, 
melyben hitet tett a károlyi párt, az októberi forradalom, a majd csak november 
16-án proklamált Magyar Népköztársaság, valamint az általános, titkos, egyenlő vá -
lasztójog mellett. „Hiszem, hogy a béketárgyalásokon a győztes ellenség belátó lesz 
szegény hazánkhoz és nem fog elmúlni az erős Magyarország, amelyre Európának 
van szüksége. Kérem támogatásukat munkámhoz, hogy ez a város erős legyen az 
erős új Magyarországban.”7

Egy nappal később, november 13-án, miközben a Belgrádban tárgyaló magyar 
delegáció a fegyverszünetet konkretizáló tárgyaláson még kétségbeesetten azt akarta 
elérni, hogy Szabadkát antant csapatok szállják meg, a várost a következő hirdet-
mény árasztotta el:

„Felhívás szabadka város polgárságához! idegen megszálló csapatoknak város-
unkba érkezése küszöbén figyelmeztetek mindenkit, hogy a megszálló csapa-
tokkal szem ben előzékeny, barátságos magatartást tanúsítsanak, mindennemű 
tüntetést mellőz zenek s összetűzést és ellenállást kerüljenek, mert minden 
ellenkező magatartás a városunk nyugalmát s a békés elemek biztonságát a leg-
komolyabban veszélyeztetné. Miután a háború megszűnt, az ideérkező csapatok 
nem ellenségként, hanem mint szabad és demokratikus állam kiküldöttei rend-
fenntartás céljából érkeznek . sza badka, 1918 . november 13 .án . Dr . brestyánszky 
miklós8 rendőrkapitány.”9

5 Pleszkovich Lukács (Szabadka, 1872. június 18. – Szabadka, 1927. november 22.) a szabadkai Nép-
kör Magyar Művelődési Egyesület alapító tagja, az ellenzéki Friss Újság társszerkesztője volt. 
1918-ban főispán-kormánybiztossá nevezték ki. Személyi konfliktusok és ideológiai ellentétek 
miatt nem vett részt a Magyar Párt alapításában, s 1922-ben a Népkör éléről is lemondott. Az impé-
riumváltás után a mérsékelt szláv pártokkal való politikai együttműködést szorgalmazta, politiká-
jának a fókuszában vajdaság autonómiájának a kérdése állt . 1925-ben autonomista programmal  
a Pribičević nélküli Demokrata Párt listáján lett országgyűlési képviselő.

6 a kormánybiztos fogadtatása a pályaudvaron . bácsmegyei napló, 1918 . november 12 . 3 .
7 Szabadka nagy közgyűlése. Pleszkovics Lukács bemutatkozása. Bácsmegyei Napló, 1918. novem-

ber 12 . 2 .
8 Brestyánszky Miklós (? – ?) 1916. október 28-án Krizse Józsefet váltotta a rendőrkapitányi tiszt-

ségen .
9 Felhívás szabadka város polgárságához . bácsmegyei napló, 1918 . november 15 . 3 .
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miközben még belgrádban javában folytak a tárgyalások, s a város az antant egysé-
gek bevonulását várta, este 19 órakor a szabadkai vasútállomásra ért, és lényegében 
fegyveres ellenállás nélkül bevonult a szerb hadsereg első kontingense.10 Este tíz 
órára minden reá lisan gondolkodó számára tehát végeredményben egyértelművé 
vált, hogy a nyugati erők helyett a várost a szerb hadsereg vette birtokba, és így  
a párizs környéki béketárgyaláso kon szabadka immáron elfoglalt, s nem megszállt 
városnak minősül, s ezzel a sorsa lényegében meg is pecsételődött.11

Másnap délután 14 óra 30 perckor újabb vonat állt meg a szabadkai állomáson. 
lin der béla12 fáradtan és csüggedten merengett ki a vasúti kocsi ablakán, a kupét el 
sem hagyva, csak a Bácsmegyei Napló munkatársának adott egy rövid interjút, 
mely ben kijelentette, hogy a belgrádi katonai konvenciót aláírta, s azok értelmében 
lényegesen kedvezőbb feltételeket sikerült elérni, mint amit egészen addig remélt, 
azonban – s itt vélhetőleg Szabadkára utalt – a megszállás már nem volt elkerül-
hető.13

alighogy leszállt a vonatról a Bácsmegyei Napló újságírója, a Lindert szállító 
mozdony füttyöt adott, és sebesen budapestre robogott, annak ellenére, hogy ekkor 
még a bevo nuló szerb különítménytől jóval erősebb és jelentősebb magyar haderő 
tartózkodott a városban. Itt volt a 86-os gyalogezred pár nappal előbb hazarendelt tel-
jes állománya, a 8-as, a 6-os honvéd és a 4-es honvédhuszár parancsnok ság tiszti-
kara. Jelentős, több ezer fős erőt jelentettek a Vörös Gárda, a Nemzetőrség, a Polgár-
őrség és a rendőrség alakulatai is. A kivonulás majd csak a következő reggel, egy 
nappal a magyar népköztársaság kikiáltása előtt, november 15-én kezdődött meg, 
amikor is a 86-os ezred Kiskőrösre, a 6-osok Kiskunfélegyházára, a 8-asok Kecske-
métre, a 4-es honvédhuszárok pedig ceglédre vonultak vissza .14

10 a szerbek megszállták szabadkát . bácsmegyei napló, 1918 . november 15 . 2 .
11 Miskolczi Miklós: szabadka elvesztése . 90 éve történt: 1918 . november 13 ., este 7 óra . Forrás, 40 . 

(2008) 11 . sz . 41–49 ., 45 .
12 linder béla (budapest, 1876 . február 10 . – belgrád, 1962 . április 15 .) 1918 . október 31 . és 1918 . 

november 9 . között a károlyi-kormány hadügyminisztere, a berinkey-kormány tárcanélküli mi  nisz-
 tere, a tanácsköztársaság bécsi katonai megbízottja, majd a szerbek által megszállt pécs polgár-
mestere volt . 1921-ben a szerb–horvát–szlovén királyságba menekült . 1926 . november 22-én 
Belgrád felszólította az ország elhagyására. Későbbi életrajza nem tisztázott. 1945-ben visszatért 
Budapestre, 1946-ban egy rövid ideig Ausztriában, 1947-től 1950-ig Franciaországban élt, majd az 
államszocialista Jugoszláviában, belgrádban hunyt el .

13 linder béla hadügyminiszter szabadkán . bácsmegyei napló, 1918 . november 15 . 1 .
14 Elköltöznek az ezredek . kifosztották a nagy katonai felszerelési raktárat . bácsmegyei napló, 1918 . 

november 16 . 2 .
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A magyar ezredek szabadkai kivonulása után Vladislav Krupežević15 tűzérezredes 
a meg szálló szerb hadsereg katonai városparancsnoka kiadta hadparancsát .16 Ennek 
értelmében kötelezte a város lakosságát, hogy november 19-ig minden fegyvert szol-
gáltasson be, felszólította a városban tartózkodó osztrák–magyar tiszteket, hogy ha -
ladéktalanul jelentkez zenek, cenzúrát és este 11 órától kijárási tilalmat vezetett be. 
Ezzel párhuzamosan a szerb nyelvű sajtóban megkezdődtek a magyarság elleni első 
erőteljes támadások, s a Délvidé ken berendezkedő szerb katonai hatalom november 
17-én Újvidéken betiltotta az Újvidéki Hírlap napilapot .17 szabadkán pedig megsza-
kították a budapesttel való telefonösszeköttetést, s ezzel lényegében ellehetetlenítet-
ték Pleszkovich kormánybiztos cselekvési lehetőségét.18

Fenyves Ferenc, Temesvárról hazatérve, a szabadkai események sűrűjébe csöp-
penve, a szabadkai magyar nemzeti tanács tagjaként az elharapódzó agresszivitás-
tól és erőszaktól megdöbbenve írta a következőket:

„a szerb csapat, amely szabadkára jött abban a tudatban, s azzal a katonai pa -
ranccsal jött, hogy szabadkát foglalja el . a mi véleményünk szerint nem elfog-
lalták, hanem megszállták a várost . mi már a fegyverszünet állapotában élünk, 
a szerbek azonban abban a tudatban jöttek, hogy a fegyverszünet még nincs alá-
írva, tehát nincs is meg. Ők tehát elfoglaló csapat. Hogy melyik álláspont  
a helyes, arról kár vitatkozni . hi szen világos, hogy ha a magyar állam meg-
akarja akadályozni szabadka elfoglalását, ennél mi sem könnyebb . csupán 
verbásznál fel kellett volna szedni a síneket, s akkor a szerb csapat nem gyors-
vonaton, hanem gyalogszerrel érkezett volna ide feltétlenül a fegyverszünet 
formális létrejötte után . E kérdést is másutt döntik és intézik el . […] az igazi 
veszedelem a rendnek s az életbiztonságnak a felborulása . érthetetlen, hogy 
emberek, akik évek óta egymás mellett és együtt élnek bizalmatlansággal visel-

15 Vladislav Krupežević (Velika Krsna, Szerbia, 1876. január 1. – ?, 1945. szeptember 29.) a belgrádi 
katonaakadémián tanult. 1897 és 1911 között a Dunai Tűzérségi Ezredeben szolgált. 1903-ban had-
naggyá léptették elő. 1912 és 1918 között tüzértisztként szolgált, az első világháborút ezredesi 
rangban fejezte be. 1918 novemberétől 1919 végéig Szabadka város parancsnoka volt. 1922 és 1924 
kö  zött a morava tüzérségi brigád parancsnokaként szolgált . 1923-ban dandártábornok lett . 
1924/25-ben a Drina Hadosztály parancsnok-helyettese volt. 1925-ben tábornokká léptették elő. 
1929-ben nyugdíjba vonult .

16 szabadka lakosságához . bácsmegyei napló, 1918 . november 19 . 2 .
17 Megszüntették az újvidéki magyar újságot. Újvidéken csak szerb lapok jelennek meg. – Halálra 

keresett szerkesztő. Bácsmegyei Napló, 1918. november 17.
18 budapest és szabadka között megszakadt a telefonösszeköttetés . bácsmegyei napló, 1918 . no -

vember 17 . 1 .
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tessenek egymás ellen, mert egyik magyarul, a másik bunyevácul beszél . a cél 
magyarnál, szerbnél, ugyanaz, a rendnek és a nyugalomnak a fenntartása.”19

az eddig feltárt források egyébként azt mutatják, hogy Fenyves fenti írása volt az 
első konkrét megnyilvánulása annak a kibontakozó magyar nemzeti ellenállásnak, 
amely 1920 júniusáig, vagyis a trianoni békeszerződés aláírásáig, a jog erejével és az 
igazság fegyverével emelt szót a szerb megszállók túlkapásaival szemben.

A következő nap, november 20-án miután a városba megérkezett a szerb hadsereg 
újabb kontingense, majd Krupežević ezredes és Atanacković alezredes vezetésével 
hermetikusan lezárták, majd megszállták a városháza épületét, s közölték az ott tar-
tózkodó magyar hivatalnokokkal, hogy azonnali hatállyal leváltották őket. Ezzel  
a pár napja még nagy am bíciókat dédelgető Pleszkovich megbízatása is megszűnt. 
annak ellenére, hogy a belgrádi katonai konvenció az addigi szervek kezében hagyta 
volna a közigazgatást, a menesztett magyar tisztviselők helyett Stipan Matijevićet20 
nevezték ki polgármesternek .21

még egy fontos dolog történt ezen a napon . Egészen bizonyos, hogy Fenyves no -
vember 19-i, fentebb időzett cikke a stresszoldás céljából elővetette a rejtett pálinkás 
üvegeket a szerb katonai parancsnokságon, s vélhetőleg ezzel volt összefüggésben az 
is, hogy a magyar közigazgatás felszámolásával együtt a Bácsmegyei Napló meg-
jelentetését is harminc napra felfüggesztették .22

Hogy az elkövetkező napokban pontosan mi történt, azt nem tudni. Az egészen 
bizonyos, hogy december 17-én újra megjelent a lap, melyből az kiderült ugyan, hogy 
Fenyves a főszerkesztői tisztséget Dugovich Imrének23 adta át, az indokot azonban 
ki cenzúrázták, így a búcsú szövege alatt csak az újság üres hasábja jelent meg.24

A Dugovich Imre szerkesztése alatt álló napilap az 1919. január 17-ig megjelenő 
számok tanúsága szerint nem feltétlenül volt hajlamos az öncenzúrára, üres hasábok 
sorai hirdették a beavatkozást, hogy végül 1919 . január 17-én az eddigi felfüggesztés 

19 Cenzúra és más egyebek. Szűnjenek meg a nemzetiségi uszítások. Bácsmegyei Napló, 1918. no -
vember 19. 2. (Az idézett részt követő bekezdést a szerb katonai cenzúra törölte.)

20 Stipan Matijević (Szabadka, 1872 – Szabadka, 1939) jogi tanulmányait Budapesten végezte. 1918. no -
vember 20-tól 1920. május 3-ig Szabadka polgármestere, majd ezt követően a város főjegyzője volt.

21 Ma megszűnt Szabadkán a magyar közigazgatás. Szabadkai Újság, 1918. november 21. 1.
22 Egy stréber portréja . bácsmegyei napló, 1918 . december 17 . 3–4 .
23 Dugovich imre (kiscel, 1862 . március 2 . – ?) gimnáziumi tanulmányait szombathelyen folytatta, 

1881-ben papnövendékként a veszprémi szemináriumba lépett, azonban 1884-ben elhagyta a papi 
pályát. Előbb a Belügyminisztériumban, majd 1887-től a szófiai konzulátuson dolgozott. 1892-től 
hírlapíró volt . 1903-ban, majd 1904 és 1908 között a Bácsmegyei Napló felelős szerkesztője. 1918. 
december 3-a és 1920 között újra a Bácsmegyei Napló vezetője volt.

24 A nap eseményei. Búcsúzás. Bácsmegyei Napló, 1918. december 17. 4.
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helyett a katonai hatóság a lapot betiltsa .25 hogy ez a betiltás egészen pontosan 
meddig maradt érvényben, nem tudni. A szakirodalom úgy tartja, hogy a lap majd 
csak 1920 júliusában indulhatott útra, ugyanakkor ezt árnyalja az a tény, hogy a Sza-
 badkai városi könyvtárban fennmaradt a Bácsmegyei Napló egy 1920 . március 13-i 
példánya .

bárhogyan is történt, az események ilyen alakulása után szabadka, de az egész 
Bács ka és Bánság tekintetében lényegében készhelyzet teremtődött. A kulisszák mö -
gött zajló szerb–horvát és szerb–szerb hatalmi játszmák26 közepette november 24-én 
Bácska-Bánát-Baranya egyesülését Zágrábban először a Szlovén–Horvát–Szerb 
állammal27 mondták ki a Zágrábi nemzeti tanács nevében, másnap 25-én pedig 
Újvidéken a régió etnikai struktúráját teljesen figyelmen kívül hagyó Nagy Nemzet -
gyűlés jóformán csak szlávokból álló testülete (a 755 képviselőből 578 volt szerb, 89 
horvát, 62 szlovák, 21 ruszin, 6 német és 1 magyar) ugyanennek a területnek a szerb 
királysághoz való csatlakozást kiáltotta ki .28

ne mélyedjünk itt és most el ennek a mai napig történelmi és egyben jogi anomá-
liának a kérdésében, miszerint 1918 és 1921 között volt olyan időszak, amikor Sza -
badka elvileg három államhoz is tartozott . történt, ahogyan történt, s a további rész-
letkérdések mélyreható ismertetése helyett ennél a pontnál elégedjünk meg pusztán 
annak a ténynek a konstatálásával, hogy a szerb hadsereg által 1918 novemberében 
birtokba vett Szabadka a trianoni békeszerződés ratifikálásával végül 1921. július 
31-vel az új Szerb–Horvát–Szlovén Királyság része lett, s ezzel nemcsak a város, 
hanem az ott élő magyarság, németség és zsidóság számára is végérvényesen egy új 
korszak kezdődött.

25 Kolozsi Tibor: szabadkai sajtó . (1848–1919) szabadka, 1973 . 315–316 .
26 a szerb politikusok, illetve a szerb-horvát politikai elit elképzelései vonatkozásában nem csak 

a kisebbségi kérdés, hanem az egykori Délvidék – a vajdaság közjogi státusa tekintetében is 
komoly ellentétek feszültek. Bővebben lásd: Kosta Milutinović: Vojvodina između Beograda i Zag-
 reba. In: Starine, knj. 53. Zagreb, 1966.; Ferdo Čulinović: Jugoslavija između dva rata. I. Izdavački 
zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb 1961. 119–129.; Jovan Lalošević: 
Naše oslobođenje i ujedinjenje. Književni sever, knjiga. 5., sveska 1. Subotica, 1929.

27 a szlovén–horvát–szerb állam 1918 . október 29-én jött létre Zágrábban, a monarchia délszláv 
területeiből. Szlovéniát, Horvátországot, Bosznia-Hercegovinát, a Muraközt és a Murántúlt, Bara-
nyát, bácskát, a bánságot és a szerémséget foglalta magába . 1918 . december 1-én sándor szerb 
régens proklamálta a szlovén–horvát–szerb állam és szerbia egyesülését, s ezzel létrejött a szerb–
horvát–szlovén királyság .

28 F. Čulinović, i. m. (1961) 123–124.; Branko Petranović: istorija Jugoslavije, 1918–1988 . prva knjiga . 
Beograd, 1988. 21.; Hrvoje Matković: povijest Jugoslavije . Zagreb, 1998 . 59 .
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ii . a számok tükrében: 3539, 3293, 3883, 6600, 5040, 3739, 3549?

az egykori magyarország egyik legnagyobb városa az 1910-es utolsó magyar nép-
számlálás során 94 610 lakosából 85 445 katolikust, 152 görögkatolikust, 1420 refor-
mátust, 511 evangélikust, 3486 ortodoxot, 6 unitáriust, 3539 izraelita és 10 egyéb 
vallású személyt írt össze.29 az anyanyelvi megoszlás szerint 55 587 magyart, 1913 
né  metet, 100 szlovákot, 60 ruszint, 7 rutént, 39 horvátot, 3514 szerbet és 33 390 egye-
bet mutatott ki .30

az 1919-es szerb megszállás alatt elvégzett helyi népszámláláskor, azzal a céllal, 
hogy a béketárgyalásokon a város szláv dominanciáját kimutató érveket erősítsék,  
a valós adato kat jelentősen eltorzították, sőt azokat egyenesen meghamisították. 
összesen 101 286 la kost feltüntetve 65 135 bunyevácot, 19 870 magyart, 8737 szer-
bet, 4251 németet és 3293 zsidót adott meg . vallásilag 87 655 katolikus, 122 gö  rögk-
 atolikus, 8582 ortodox, 1267 evangélikus és 3293 izraelita vallású személyről tett 
említést .31

az 1921-es, immáron hivatalos állami népszámlálás már nem tartalmazott az 
etni kumra és a vallásra vonatkozó részt, kizárólag az anyanyelvet vette figyelembe, 
így a zsi dók számát ebből nem tudjuk rekonstruálni. Eszerint 27 561 magyar, 2349 
német és 71 085 szerb-horvát anyanyelvű személy élt a városban. Egy 1930. április 
8-án, a városi hatóságok a Duna Báni Hivatalnak írt belső levelezésben az 1921-es 
népszámlálással kap csolatban a következő adatokat tüntették fel: 89 107 katolikus, 
6835 ortodox, 3883 izra elita, 1047 evangélikus, 233 muzulmán, 235 görögkatolikus, 
357 egyéb, 18 vallás nélküli .32

A tíz évvel későbbi, 1931-es állami népszámlálás, amikor már egyértelműen tova-
tűntek a Párizs környéki béketárgyalások, s azzal kapcsolatos stratégiai megfontolás-
ból született, 1919-ben meghamisított statisztikai adatokkal való érdemi manipuláció 
napi szükségletei, már 41 404 magyart, illetve 39 108 magyar anyanyelvű személyt 
írt össze . az itteni adatok szerint 10 054 szerb, 44 892 bunyevác, 900 horvát, 2865 
német, 3739 zsidó élt a városban. Az összesített adatok szerint a 100 058 lakosú 
városban a szerb-horvát nyelv 53 835 polgár anyanyelve volt .33

29 A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Első rész. A népesség főbb adatai 
községek és népesebb puszták, települések szerint . (magyar statisztikai közlemények 42 .) bp ., 
1912. 8. tábla. 43*. (Az „egyéb” nagy száma ebben az esetben a városban élő bunyevácokat takarja.)

30 uo . 6 . tábla, 35* .
31 istorijski arhiv subotica (a továbbiakban: ias), F:47 .i 22/1919, illetve: F:47 .i 27/1919 .
32 ias F:47 1240 .ii .25/1930 .
33 Subotica, stanovništvo (1918–1941). Online: historysubotica.wordpress.com – 2019. május 7.
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ugyanakkor ezeknek az adatoknak ellentmond egyrészt az, hogy a Zsidó hitköz -
ség 1926/1927 . évi Almanachja a fentiektől jóval nagyobb számokat közölt, mivel az 
6000 neológ és 600 ortodox hívőről tett említést.34 Egy másik 1927-ből származó adat 
szerint a hitközségnek 5040 tagja volt,35 míg az 1929-ben megjelent Magyar Zsidó 
Lexikonban 950 családról és 5 ezer főről olvashatunk.36

a visszacsatolás utáni, 1941-es magyar népszámlálás a 102 736 lakos vallási meg-
oszlásával kapcsolatban 91 176 katolikusról, 378 görögkatolikusról, 1638 reformá-
tusról, 626 evangélikusról, 5249 görögkeletiről, 10 unitáriusról, 27 baptistáról, 3549 
izraelitáról és 63 egyébről ad számot.37

Bár vélhetőleg már sosem lehet precíz adatot adni a szabadkai zsidók pontos szá-
máról, a közvetett adatok alapján azonban úgy tűnik, hogy a vizsgált korszakban 
négyezer és hatezer fő között lehettek.

A hivatalos adatok szerint nagyjából a város lakosságának a 4-5%-át kitevő sza -
bad kai izraelitákat az impériumváltás az előrehaladott elmagyarosodás stációjában 
érte. Nyel vükben, kultúrájukban, sőt identitásukban is erőteljesen kötődtek az addigi 
államalkotó többséget adó magyarokhoz. A kiegyezést követő, majd az 1870–80-as 
években meginduló és a világháború kitöréséig tartó erőteljes városiasodás és polgá-
rosodás időszakában lényegében a város politikai, közigazgatási és gazdasági elitjé-
hez tartoztak, annak szerves részét alkották .

Társadalmi rétegződésük is ezt mutatja, amely nagyjából a következő lehetett: 
3-10% bankár és gyáros, 30-35% értelmiségi és közhivatalnok, 50-55% kereskedő és 
kis iparos, 15% gyári munkás .38

Ugyanakkor, alapvetően ennek a történelmi fejlődési síknak tudható be az is, 
hogy a szabadkai zsidók száma a bankszektorban, a gyárakban és a nagykereske-
delemben elérte a 80-90 százalékot, de még a kiskereskedelem is 60-70 százalék volt 
az arányuk .39

a cégek vezetésében betöltött számarányukat a részvényesi nyilvántartások ré -
vén lehet kikövetkeztetni, mivel a korabeli hatalom a nemzetiségi rovat kitöltésénél 
anya  nyel vüktől függetlenül megkövetelte a zsidóktól külön etnikumként történő 
bejegyzésüket. Így egészen bizonyos, hogy a város legnagyobb és legjelentősebb 

34 Dušan Jelić: Prilog za izučavanje subotičkih jevreja. Beograd, 1985. (Kézirat.) Lelőhely: Szabad-
kai városi könyvtár .442 .

35 Dr . klajn (klein) adolf . in: subotica nekada . o istoriji i prošlosti moga grada . online: suistorija .
wordpress.com – 2019. május 9.

36 magyar Zsidó lexikon . szerk .: Újvári péter . bp ., 1929 . 816 .
37 Az 1941. évi népszámlálás. Demográfiai adatok községek szerint. Bp., 1947. 6. tábla, 20*.
38 Dušan Jelić: Kratak pregled istorije Subotičkih jevreja i njihovog doprinosa razvoju grada. In: 

Zbornik 5 . Jevrejski istorijski muzej . beograd, 1987 . 1–183 ., 137 .
39 uo .
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gyárai közül a Hartmann és Conen húsárugyár, a Ruff cukorkagyár, a Ferrum 
gépárugyár és öntöde zsidó tulajdon ban volt,40 de ugyancsak zsidó származású volt 
a két világ háború között nem csak gazda ságtörténeti, hanem közéleti szempontból 
is fontos szerepet betöltő a Minerva nyomda, de az olyan gyárak, mint a Fakó haris-
nyagyár Rt., a Merkur kötőszövetgyár, a Vasbútor és Fémipar RT, Rottman Imre 
Vas- és Fém  öntödéje, a Lénárd Testvérek Fém-Vasbútor és Faárugyára, a Jupiter 
elem és andó készítő üzem, a Viktória műmalom, a Berla cipőüzem, az Első Szabad-
kai Keményítő és Csirizgyár, Schlesinger József és fiai cége, a Margit gőzmalom RT, 
Sebestyén Jenő Mérleggyára és a Keta Ágytollüzem, a Goldner jégszekrénygyár,  
a Műtrágyagyár, a Roth-kalapgyár, a Zephir kályhagyár, a Fischer nyomda és karton-
gyár, s a sort még hosszasan sorolhatnánk tovább .41

III. „Perditio tua ex te Izrael.” – A Neven támadása

A fenti okok miatt, az impériumváltáskor a szabadkai zsidóság szinte egésze; az 
értelmiség, a hivatalnokok, a kis- és a középkereskedők, gyárosok és a földbirto-
kosok, kultúrájában, nyelvében és mentalitásában a magyarsághoz kötődött. Talán 
ez is hozzájárult ahhoz, hogy már 1918 végén érezni lehetett a levegőben, 1919-ben 
pedig egyértelművé is vált, hogy a szabadkai bunyevácok elérkezettnek látták az időt 
arra, hogy előbb megtörjék, majd átvegyék a zsidók, s egyben a magyarok társa-
dalmi és gazdasági pozícióit, s egyben a közéletet is megtisztítsák az általuk szabad-
gondolkodásúnak tartott „zsidó ideológiától”.42

A zsidók elleni közhangulat felszításában a kulcsszerepet a Mijo Mandić43 által 
szerkesztett Neven44 politikai napilap játszotta .

40 Stevan Mačković: industrija i industrijalci subotice . (1918–1941) subotica, 2004 . 194 .
41 Szabadka két világháború közötti gazdasági életére lásd Stevan Mačković előző jegyzetben hivat-

kozott monográfiáját.
42 D. Jelić, i.m. (1985) 86 .
43 Mijo Mandić, magyarul Mándity Mihály (Katymár, 1857. szeptember 12. – Szabadka, 1945. január 

9 .) sze gény bunyevác parasztcsaládban született . 1876-tól a bogyáni iskola tanára volt . 1880-ban 
adta ki első természetrajzzal és történelemmel foglalkozó kötetét. 1883-ban jelentette meg a bunye-
vác–magyar és a magyar–bunyevác szótárat . 1883-tól katymáron kezdte el szerkeszteni a baján 
kiadott Neven bunyevác újságot. 1892-ben költözött Szabadkára. 1918 novemberétől Szabadka 
Város iskolai tanácsnoka és felügyelője. 1933-ban Szabadka díszpolgárának választották meg.

44 a Neven kezdetben havonta megjelenő lap volt, amely 1887-től Szabadkán jelent meg. 1912-től 
a fókuszába a bunyevácok politikai jogai kerültek. 1918 és 1921 között napilap, egy időben a Bunye-
vác–Sokác Párt orgá numa is volt, később pedig a Horvát Parasztpárt szerémségi és vajdasági lapja. 
1940-ben szűnt meg.
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a lap hasábjain 1919 . augusztus 17-én jelent meg az az írás, amelyben többek kö -
zött a következő sorok voltak olvashatóak:45

„[…] perditio tua ex te izrael .46 Destruktív elem: ahová csak beteszik a lábukat, 
mindent sáska módra megsemmisítenek . itt van a spanyol birodalom esete, 
ahol sosem nyugodott le a nap, s a zsidók miatt az utolsó lett . magyarország 
addig létezett, míg a zsidók nem kaparintották meg a sajtót és a tőkét. A mi 
nagy szláv védelmezőnket, Oroszországot, a zsidók abban a percben keresztre 
feszítették, amint »politikailag felszabadították« . ne csodálkozzunk tehát azon, 
hogy nem átallották megtámadni az egyik legtekintélyesebb tagunkat, s ez az 
eset legyen figyelmeztetés mindazok számára, akik eddig nem tudták, hogy hol 
is rejlik a népünkre és államunkra veszélyes méreg.”

A támadások az elkövetkező napokban sorozatosan folytatódtak: előbb augusztus 
19-én, majd 1919. szeptember 3-án, amikor a lap egyik konfúz írásában a zsidóknak 
a tanács köztársaságban játszott szerepével foglalkozott, majd ezzel összefüggésben 
azt ecsetelte, hogy a (zsidó!) kommunisták hogyan államosították (a zsidó!) Weiss 
manfréd47 vagyonát . az írás végkövetkeztetését és üzenetét alighanem a szabadkai 
zsidók sem érthették félre:

„a zsidók most természetesen nyivákolnak és ordítoznak, de semmi sem segít . 
nem is szabad nekik segíteni, megérdemelték a saját undorító sorsukat . Elvégre, 
jó sokat loptak, most csak nyivákoljanak, vegyék észre, hogy milyen az . pró -
báljanak meg ők is becsületesen dolgozni és élni. Nagyon gyorsan rá fognak 
eszmélni arra, hogy nem lehet egy éjszaka alatt milliókat keresni.”48

azok számára, akik esetleg nem értették meg a szabadkai zsidókra való célzást, a kö -
vetkező cikkből már egyértelműen rájöhettek az előző kirohanás valódi célpontjaira:

45 a teljes szöveget lásd: Dévavári Zoltán: a szabadkai zsidóság eszme- és politikatörténete . (1918–
1939) In: Élettől az életig, a holokauszton át. Szerk.: Ózer Ágnes. Újvidék, 2015., 54–83., 56–57.

46 „Romlásodnak te vagy oka, Izrael!” (Latin)
47 Weiss manfréd (pest, 1875 . április 11 . – budapest, 1922 . december 25 .) magyar nagyiparos, a Weiss 

Manfréd Vasművek alapítója, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatósági tagja, a Gyáripa-
rosok országos szövetségének az elnöke volt .

48 kako su htili da spase Jevrjeji svoj imetak za vrime komunizma? [hogyan akarták a zsidók meg-
menteni a vagyonukat a kommunizmus alatt?] neven, 1919 . szeptember 3 . 3 .
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„A körzeti és a vasúti pénztárnál az orvosok kizárólag csifutok. Az ember azt 
is mondhatná, hogy a csifutok monopóliumot kaptak, csak azt nem tudjuk, 
hogy kitől. A szabadkai közegészségügyi állapotok általánosan ismertek. Erő -
sen elhagyatottak. Úgy véljük, hogy nem tévedünk, hogy ez az elmúlt rezsimek 
bűne, amelyek nem gátolták meg és időben nem számolták fel ezeket a mono-
póliumokat.”49

másnap klein adolf,50 a hitközség elnöke erőteljesen tiltakozott a Nevenben meg-
jelent uszító cikkek ellen:51

„A szabadkai izraelita vallású polgárok mindig a legnagyobb egyetértésben 
éltek a város többi polgárával. Ezt bizonyítottuk a rossz, de a jó időkben is,  
s éppen ezért csodálkozunk azon, hogy vallástól függetlenül a felelőtlen ele-
meknek még mindig nem volt elég ez eddigi szenvedés és pusztulás . tisztában 
lévén a jogainkkal, nem kérünk semmi mást, csak azt, hogy minden megtáma-
dottnak joga legyen méltósággal védekeznie a méltánytalanságokkal szemben . 
A zsidóság, azt a vádat, amellyel az elvesztett háborúért és annak következmé-
nyeiért őt teszik felelőssé, elutasítja; állítjuk és bizonyítani tudjuk, hogy a zsidó 
polgárok a háborúból derekasan kivették a részüket, erre a tanúink a temetőink, 
a hadirokkantjaink, az özvegyeink és gyermekeik, akik apa és gondozó nélkül 
maradtak . kötelességünk ugyanakkor azt is elismerni, hogy azok között, akik 
kihasználták a háborús konjunktúrát, zsidók is voltak, de kérdezzük! Mely 
nemzet és vallás tagjai kerülték el ezt a bűnt? A zsidóság mindig eltaszította 
magától az ilyen elemeket, s a jövőben is megtagad minden közösséget az olya-
nokkal, akiket megingatott a háborús konjunktúra, s ezért kijelentjük, hogy 
nem méltó egy kultúrnemzethez, hogy az egyéni bűnöket egy egész vallási 
közösségre kivetítse, s annak minden tagját üldözze.”

49 Čifutski monopol. [A csifut monopóliumok.] Neven, 1919. szeptember 3. 3. (A čifut a zsidókra 
alkalmazott horvát/bunyevác gúnyos jelző.)

50 Klein Adolf (Szabadka, 1863 – ?) 1904 és 1931 között a Szabadkai Zsidó Hitközség elnöke, 1921-től 
több alkalommal a szabadkai városi szenátus tagja, ahol elsősorban a szociális kérdésekkel foglal-
kozott . klein az impériumváltás után kifejezetten projugoszláv politikát folytatott . Fia, klein Endre 
(Klenić Andrija) (Szabadka, 1896. április 21. – Auschwitz, 1944) orvos, a pánszláv Sokol egyesület 
tagja volt. A családról bővebben lásd: Dr. Klajn (Klein) Adolf. In: Subotica nekada. O istoriji  
i prošlosti moga grada . online: suistorija.wordpress.com – 2019. május 9.

51 Uredništvu „Nevena“ Subotica. [A szabadkai Neven szerkesztőségének.] Neven, 1919. szeptem-
ber 4 . 3 .



24

klein és a hitközség reakciójára a Neven a következőkkel válaszolt:

„a szabadkai Zsidó hitközség közléseire most csak annyit szeretnénk reagálni, 
hogy a Neven sosem támadta magukat, hanem a zsidók nemzeti erőszakát, 
amely már minden határt túllépett. Csodálkozunk is azon, hogy a Hitközség 
védelmébe veszi a zsidó nacionalizmust és sarlatantizmust. A jövőben majd 
még visszatérünk ennek a kérdésnek a tolmácsolására.”52

itt és most abba is hagyjuk a Neven korabeli számaiból az idézéseket, elvégre, a fenti 
cikkek is jól érzékeltetik azt a légkört, amely 1919 őszére a szabadkai zsidók körül 
kulminálódni kezdett .

az indulatok ilyen felkorbácsolása vezetett végül oda, hogy 1920 . május 13-án  
a városban magyar- és zsidóellenes zavargásokra került sor, amelyek során pogrom-
szerűen felgyújtották az ekkor még a Fenyves család tulajdonában levő Korzó mozit.53

a történtekre maga Fenyves Coignard abbé elmélkedései című tárcájának egyik 
részében így emlékezett vissza:

„Felelőtlen elemek
Siheder suhancok járták be az utcákat, bezúzták az ablakokat, s leverték a békés 
kalmárok, pecsenyesütők, gyertyamártók, mézesbábúsok, kocsmárosok, csip-
keverők és tímárok boltjai felett azokat a táblákat, amelyek ott mesterségüket 
hirdették . Ezek a suhancok nem kímélték azokat sem, akik a kilenc híd sétá-
nyán beszélgettek és ha nyelvük nem tetszett nekik, ezeket is elnáspágolták és 
súlyosan megsértették azokat a színjátszókat is, akik nekik nem tetsző darabok-
ban játszottak . a jó polgárok elkeseredetten panaszkodtak, mert a városi csat-
lósok, akiket a polgárok adójából fizettek, bántatlanul hagyták garázdálkodni  
a rendbontókat. Amikor a Kötélverő utcáján és a Sent-Jacues utcában leverték 
az összes cégtáblákat, nem kímélve Gilles asszonynak a Három Szűzhöz cím-
zett rőfösüzletét és Bleizot uramnak, a Szent Katalin kép cégérét viselő köny-
vesboltját sem, a Kis Bachusban összegyűlt néhány polgár, köztük atyám és 
Ménetricz Leonard sütő is, s arról beszélgettek, hogy elnáspángolják a csavar-
gókat, akik ellen a király poroszlói sem védelmezik meg a tisztes polgárokat.”54

52 Jevrejska crkvena opština i jevrejsko pitanje . [a Zsidó hitközség és a zsidókérdés .] neven, 1919 . 
szeptember 7 . 3 .

53 ias, F: 47:XX .574/1920 .
54 Coignard abbé újabb elmélkedései III. A felelőtlen elemek. In: Még egyszer elmondom. Fenyves 

Ferenc írásai . subotica, 1938 . 56 .
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a szabadkai zsidók megdöbbenéssel szembesültek az események ilyen alakulásával . 
Hogy az ekkor még csak formálódó új állam is egyre nagyobb averzióval tekintett  
a szabadkai zsidók magyar azonosságtudatára, az a rövidesen sokasodó, a legfelsőbb 
belgrádi körök által sugallott rendeletekből lett nyilvánvaló.

IV. „A gyűlölet tengerén fog úszni és maga is gyűlölni fog”  
– a dilemma

Félretéve a mandići szófordulatok retorikáját, azért annál az általa felvetett kérdés-
nél, miszerint létezett-e, volt-e Szabadkán zsidó nacionalizmus, vagy ha úgy tetszik; 
mégis milyen mértékben nyerhetett teret az impériumváltáskor a cionizmus, min-
denképpen meg kell állnunk . már csak azért is, mert ez a kérdés hatványozottan fog-
lalkoztatta az abban leginkább érintetteket; magukat a zsidókat is.

igaz, az ezzel kapcsolatban kirobbanó vita az események sodrásában majd csak 
jóval később – 1922 januárjában bontakozott ki, annak súlya és a fenti időszerűsége 
miatt is, eltekintünk most az események időrendi síkon való rekonstruálásától, s né -
hány évet előre ugorva a történelemben, azt a diskurzust mutatjuk be, amely kétség-
kívül a szabadkai, de egyben a bácskai zsidóság egyik legnagyobb dilemmája és kér-
dése volt. Mégpedig az, hogy ők maguk a megváltozott helyzetben, s az adott korban 
hogyan látták a saját jelenüket, jövőjüket, illetve arra nézve mit tartottak a helyes 
stratégiának .

Fischer Jákó55 1922 . január 10-én publikálta a Bácsmegyei Napló hasábjain Zsidó 
nemzetiség56 című cikkét, amelyet a lap azzal a felvezetővel adott közre, hogy bár szí-
vesen adott teret Fischer gondolatainak, azok azonban nem fejezik ki a Bácsmegyei 
Napló véleményét a zsidóság politikai szervezkedésének sokat vitatott kérdésében, 
melyben egyébként a lap a teljes érdektelenség álláspontjára helyezkedett .

Fischer azzal a megállapítással indított, hogy a magyar zsidó kétségtelenül magyar 
érzésű. Nem is csinált ebből titkot, nem is volt rá oka, nem is kellett emiatt szégyen-
keznie . a népszámlálási ívek kitöltésénél sem tagadta meg ezt a jellegét . magyar 
nevelést kapott, magyar gondolatvilágban, magyar hazaszeretetben nőtt fel, mint 

55 Fischer Jákó (Zenta, 1868 [?] – szabadka, 1939 [?]) jogot végzett, majd a Zentai Közlöny, a Zentai 
Friss Újság munkatársa . 1906 és 1908 között a szabadkai ellenzéki Függetlenség nevű politikai lap 
felelős szerkesztője volt. Az impériumváltás után a Bácsmegyei Napló, a Hírlap és a Jogélet maga-
zin munkatársa, a Magyar Párt egyik kezdeményezője, megalapítója volt. A szabadkai zsidók egyik 
szellemi vezéreként szorosan együttműködött Fenyves Ferenccel. Elutasította a cionizmust, a ma -
gyar zsidókat az egyetemes magyar nemzet tagjaiként definiálta.

56 Zsidó nemzetiség . bácsmegyei napló, 1922 . január 10 . 1 .
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akármelyik magyar . ha a keresztény magyaroknál nem lehetett az impériumváltás 
után rossz néven venni azt, hogy megőrizték magyar jellegüket, úgy a zsidókat sem 
lett volna szabad ezért kevesebbre becsülni . a megváltozott helyzetben azonban az 
kétségtelen volt, hogy el fog jönni majd az idő, amikor a szabadkai zsidóság is a több-
ségi szláv nemzetekbe való asszimilálódás útjára fog lépni, azonban ez a beolvadás 
nem lehet sem erőszakos, sem kíméletlen, s azzal minden józanul gondolkodónak 
tisztában kell lennie, hogy mindez nem lesz egy generáció alatt megvalósítható .

Fischer ebből az analógiából jutott arra a következtetésre, hogy amennyiben a szerb, 
a horvát, a cseh, a német, a francia, az angol zsidó büszkén vallhatta, szerb, horvát, 
cseh, német, francia vagy angol mivoltját, akkor a magyarsághoz kötődő érzést sem 
lehet és nem is szabad megtagadni a magyar zsidóktól . Fischer ezért arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy a szabadkai, de a bácskai magyar zsidóknak is a politikai 
érdekérvényesítésüket az akkor már gőzerővel szerveződő Magyar Párton belül kell 
megkezdeniük . annál is inkább, mert „a mi államunk zsidóságát sem lehet a nemzeti 
kisebbségek törvénye szerint kezelni. Az ilyen eljárás ellen elsőnek tiltakoznának  
a szerb és a horvát zsidók, akik magukat szerbnek és horvátnak vallják . a ma  gyar-
országtól elszakadt területeken lakó zsidók is magyar, osztrák, olasz, vagy bolgár 
zsidóknak vallják magukat mindaddig, míg egy új nevelés, egy új közösségi érzés 
nem teszi őket is szerbekké, horvátokká, vagy szlovénekké.”

Fischer fejtegetéseire bő két hét múlva Dohány Gyula reagált.57 a Bácsmegyei 
Napló a felvezetőben ismételten hangsúlyozta, hogy a lap ebben a kérdésben nem 
foglal el semmilyen álláspontot .

Dohány a válaszát indulatosan kezdte:

„abban a légkörben, amelyért mi a nemzetiségi kérdés körül küzdünk, egy vég-
leges zsidó nemzetiségi szervezkedés, a nyílt fellépés nemzetiségi érdekeinkért 
szerbbel, magyarral, némettel szemben és amikor a nemzetiségi szabadságok 
védelméről és képviseletéről van szó, a többi nemzetiségi kisebbséggel kar-
öltve: – ez az az út, amely gyenge jellemű zsidóknak szolgalelkű csúszás-
mászása, a másik oldalon pedig a magyarságnál csak visszatetszést keltő tün-
tető magyarság-reprezentálás helyébe egy magyarral, szerbbel szemben tiszta 
és becsületes viszonyt teremt . […] Egyetlen pont van, ahol a cikkíróval egyetér-
tek. Ez az ő szubjektív vallomása. Erről vitatkozni nem lehet. Ez az a megál-
lapítás, hogy magyar szón, magyar kultúrán nevelkedtünk, annak szeretetét 
belőlünk kiölni nem fogják. De igenis ki kell gyógyulnunk már egyszer abból  

57 a zsidó nemzetiség . bácsmegyei napló, 1922 . január 21 . 1 . (Dohány gyula életrajzát nem sikerült 
rekons truálni .)
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a tévhitből, hogy a magyarság reprezentánsai mi egyáltalában lehetünk még 
valaha, hogy szerb, német, román, francia, angol minket bármikor annak tekin-
tene.”

miután jól elverte a port Fischeren, az önálló zsidó politikai szervezkedés racionali-
tásával kapcsolatos véleményét próbálta érvekkel alátámasztani . Dohány azon az 
állásponton volt, hogy a magyar politikai szervezkedésbe a zsidóság külön érdekei, 
már csak annak magyar nemzeti karaktere miatt sem kerülhetnek be, mert bár az 
impériumváltás óta „mi azonfelül, hogy magyarokként voltak sérelmeink, ezen felül, 
mint zsidóknak külön elszenvedett igazságtalanságaink is voltak . a magyar nemzeti 
szervezkedésbe ez a plusz nem fér bele és nem lehet programpont, mert a magyar 
párt nem lesz zsidó párt.”

Február 5-én stern lázár58 is bekapcsolódott a vitába:

„Ne teremtsünk mesterségesen újabb elválasztó jelszavakat, ne állítsunk fel 
újabb gyűlöletközpontot, – ne alkossunk újabb nemzetiséget. Akik a zsidóságot 
nemzetiségnek deklarálják és ezzel vélik a zsidókérdést megoldani itt és pa -
lesztina u. n. zsidó államiságával ott – csodálatos illúzióban ringatják magukat. 
lehet, hogy a zsidóság évezredes szenvedéseinek megszüntetésére próbálni kell 
valamit, lehet, hogy a legjobb zsidó szíveket eltöltő kétségbeesés túl szenzibilis 
és rajongó emlékben minden eszközt jónak láttat erre a célra és parancsolóan 
követeli a mozgás, a kísérletezés, a man muss etwass tun Spencer által meste-
rien megrajzolt eszközét, a külön zsidó nemzetiség és a külön zsidó állam esz-
közét is . De bármennyire szeretnénk is velük együtt hinni és dolgozni, sajnos 
nem vagyunk erre képesek, nevezze ezt Dr. Dohány úr bár kishitűségnek – mi 
azt illúziómentességnek és a cionizmus végzetes követ kezményeinek előre látá-
sának tudjuk be . a zsidóság, mint nemzetiség önkéntelenül is részese lesz mind-
annak, ami együtt jár a nemzetiséggel. Támadva lesz és támadni fog, a gyűlölet 
tengerén fog úszni és maga is gyűlölni fog.”59

stern szerint Dohány koncepciójában a fatális tévedés abban volt, hogy az önálló 
zsidó szervezkedés akaratlanul is még jobban felfogja erősíteni az antiszemitizmust, 

58 stern lázár (bácstopolya, 1860 – ?) jogi tanulmányait budapesten végezte, s ott is doktorált . a ma -
gyar országos Ügyvédszövetség egyik megalapítója, 1918-ig a nagybecskereki osztály elnöke volt . 
Jelentős szerepet játszott Torontál vármegye kulturális életében, az ottani Szabad Líceum egyik 
alapítója . a Huszadik Század folyóirat, 1918 után pedig a Bácsmegyei Napló munkatársa, a nagy -
becskereki Zsidó hitközség alelnöke, majd annak elnöke volt .

59 Stern Lázár: a zsidókérdés . bácsmegyei napló, 1922 . február 5 . 1 .
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mert annak realizálódása esetén a zsidót gyűlölni fogják mint zsidót és mint nemze-
tiséget is .

„a két plus közötti különbség csak az, hogyha a zsidóság nyíltan vallja magát 
annak, ami valóban, t. i. magyar nemzetiségűnek, az uralkodó nemzetiség ré -
széről, mint magyar és mint zsidó lesz gyűlölve – ha pedig nemzetiségnek vallja 
magát, mint zsidó és mint nemzetiség lesz gyűlölve, de elveszíti azt a támaszt 
is, mit a magyar nemzetiséghez tartozandósága jelent. A plus gyűlölet minden-
képpen kijár részére, csakhogy fokozottabban, ha külön nemzetiségnek vallja 
magát.”

Stern mérlegelve az erőviszonyokat, a számszerű súlyt, az ország többi részén élő 
zsidóságtól elválasztó nyelvi barikádokat, az adott helyzetben a közeljövő stratégiá-
jával kapcsolatban arra a következtetése jutott, hogy az egyetlen reális lehetőség az, 
hogy a délvidéki zsidóság politikai, kulturális és gazdasági szervezkedését a kisebb-
ségbe került magyarsággal közösen próbálja meg a megváltozott új körülmények és új 
impérium fennhatósága felett, mert ellenkező esetben, amennyiben a zsidóság több-
sége a Dohány által vázolt önálló zsidó szervezkedés útját választja, úgy a „külön nem-
zetiség okozta gyűlölet valósággal a zsidó erők gyöngülését és nem erősbödését 
jelenti”. Azt ugyan Stern sem vonta kétségbe, hogy az idő előrehaladtával, amennyi-
ben nem történik radikális változás az impérium tekintetében, néhány nemzedék 
múl  va a szabadkai zsidóknál is, de végeredményben a kisebbségi magyarságnál is 
elkerülhetetlen lesz a beolvadás, mert „el fog majd halványulni a magyar kultúra 
emléke és pedig nem csak a zsidóknál, amint, hogy francia lett a breton, a normann, 
németté a vend, a porosz és annyi más szláv néptörzs. Minden a kultúra mennyisé-
gétől és minőségétől függ. De ez be fog következni Palesztinára és a külön nemzeti-
ségre való tekintet nélkül, sőt az új bajok és új gyűlölet – melyek kísérői a cionista 
mozgalmak – csak siettetni fogják az asszimilációt, s gyöngíteni fogják a zsidóság 
ellenállási képességét.”

Stern hosszútávon tehát a zsidóság, ugyanakkor a magyarság beolvadásával, eltű-
nésével számolt, az akkori jelen tekintetében azonban kijelölte egyben azt a mozgás-
pályát is, amellyel felsorakoztatta a mérvadó szabadkai zsidó értelmiséget a formá-
lódó magyar párt mögé .

Hogy ez végül így is történt, ahhoz tevőlegesen hozzájárultak a mindenkori jugo-
szláv kormányok magyarellenes politikájukkal is, amely sorsközösséget és stratégiai 
egymásrautaltságot alakított ki a délvidéki magyarok és a magyar identitással bíró 
zsidóság között .
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V. „Kik leszakadtunk a magyar impérium törzséről”  
– a bácsmegyei napló és az októbrista emigráció

Mint arra fentebb már utaltunk, kisebb-nagyobb megszakításokkal, a szerb cenzúra 
hatékony ellenőrzése mellett, a megszálló szerb hadsereg a Bácsmegyei Naplót elő-
ször 1918 . november 20-án, majd végül 1919 . január 17-én tiltotta be .60 

hogy a betiltás egészen pontosan meddig maradt érvényben, nem tudni . bárhogyan 
is történt, az egészen bizonyos, hogy 1920. július 29-én Fenyves Ferenc, Vukov Lu -
káccsal61 társulva, egy új céget hozott létre, s a hatóságok ismét bejegyeztették a Bács
 megyei Naplót .62 Vukov főszerkesztősége a lap élén azonban csak rövid kitérő volt, 
helyét ugyanis 1920 szeptemberétől az októbrista emigráns, zsidó származású Dettre 
János63 vette át, akinek a színrelépésével a Bácsmegyei Napló új korszaka is megkez-
dődött.

a magyar politikai életben az októbristák azoknak a demokrata-liberális pártál-
lású politikusoknak volt a gyűjtőneve, akik az 1918 októberében kitört őszirózsás 
forradalom és a hatalomra került a Függetlenségi és 48-as párt programja alapján 
álltak, a köztársasági államformát képviselték, s az 1918 utáni időszak gyorsan vál-
tozó eseményei, de különösen a tanácsköztársaság, majd az ellenforradalom után az 
emigránsok nagy része a szerb megszállás alatt lévő Pécsre menekült. Mivel ekkor 
még nem dőlt el a területnek a hovatartozása így a Pécset megszállás alatt tartó szerb 
hadsereg a városba menekült októbrista emigránsokat is igyekezett felhasználni  
a szénben gazdag terület megtartására .

60 Kolozsi T., i.m. (1973) 315–316 .
61 Vukov Lukács (Szabadka, 1887. november 11. – Szabadka, 1957. június 30.) a Monarchia éveiben 

a szabadkai lapok munkatársa, 1920-tól a Bácsmegyei Naplónál dolgozott. 1921-től a Hírlap felelős 
szerkesztője lett. 1923-ban a Hírlapban hozta nyilvánosságra a magyar párt és a radikális párt 
közötti tárgyalásokat, s emiatt heves vitába keveredett Fenyves Ferenccel . 1927-ben Föld címmel 
saját lapot indított, a következő évben azonban Budapestre emigrált. 1941-ben tért vissza Szabad-
kára, jelentősebb közéleti szerepet nem vállalt. Nyomorúságos körülmények között, elhagyatva és 
teljes magányban szülővárosa szegényházában hunyt el.

62 Kolozsi T., i.m. (1973) 317 .
63 Dettre János (budapest, 1886 . május 15 . – topolya, 1944 . április végén) jogi diplomát kolozsváron 

szerzett . 1911-ben szegeden nyitotta meg ügyvédi irodáját, 1913-ban szeged tiszti alügyésze lett . 
1917-től a Szegedi Napló vezércikkírója volt, majd az őszirózsás forradalom alatt Szeged kormány-
biztosa. 1920 szeptemberétől a Bácsmegyei Napló főmunkatársa, annak vezércikkírója és szer-
kesztője, a kisebbségbe szakad délvidéki magyarság egyik első szellemi vezetője, irodalomszerve-
zője. 1925. október 22-én a jugoszláv hatóságok kiutasították. Ezt követően Szegeden ügyvédként 
és a Délmagyarország vezető publicistájaként tevékenykedett. 1944-ben a magyar hatóságok zsidó 
származása miatt Topolyára internálták. Közvetlenül a deportálás előtt öngyilkosságot követett el.
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Ilyen megfontolásból 1920 nyarára-őszére Linder Béla polgármesterségével a ju -
goszláv megszállást nem elvető, sőt annak fenntartásában érdekelt garnitúra került 
pécs élére, amely – károlyi mihály64 egyetértésével – tárgyalásokba kezdett a belg-
rádi kormánnyal egy esetleges magyar ellenkormány felállításáról is .65

Miután egyértelmű lett, hogy Pécs és környéke Bajával együtt Magyarország 
része marad, az októbrista emigránsok nagy része az sZhsZ királyságba menekült . 
a délszláv államot a menekültek befogadásával természetesen nem a felebaráti sze-
retet vezette, hanem az a jól felfogott érdeke, amely az emigránsokban saját külpoli-
tikai céljaira alkalmas eszközt látott, elsősorban a Horthy-rendszerrel szembeni pro-
paganda tekintetében . az emigránsoknak az a csoportja, amely belgrádban talált 
menedéket – mint például károlyi mihály, linder béla vagy lovászy márton66 – ezt 
a szerepet vállalták is .

mindent összegezve, a belgrádi politika végeredményben csak azokat tudta a maga 
javára felhasználni, akik az 1918–1921 közötti időszakban vagy egyéni meggyőző-
désük, vagy kompromittáltságuk – mint például Doktor sándor67 – miatt vállalták 
a jugoszláv politikával való együttműködést, s nem akartak, vagy nem tudtak tudo-
mást venni a kisebbségbe került délvidéki magyarság helyzetéről, sorsáról.

az sZhsZ hadseregnek a baranyai kivonulása a politikusok mellett az egykori, 
zömében zsidó származású lapírókat, újságírókat is erre a tájra vetette, s Dettre 

64 károlyi mihály (budapest, 1875 . március 4 . – vence, Franciaország, 1955 . március 19 .) független-
ségpárti politikus, az őszirózsás forradalom vezéralakja. 1918. október 31. és 1919. január 11. között 
Magyarország miniszterelnöke, az első magyar (nép)köztársaság elnöke. 1919-től emigrációban élt. 
politikai tevékenysége a mai napig ellentmondásos, abban viszont egyetértés van, hogy gyenge 
kezű vezető volt.

65 Baranya szerb megszállásáról bővebben lásd: Hornyák Árpád: találkozások – ütközések . Fejezetek 
a 20. századi magyar–szerb kapcsolatok történetéből. Pécs, 2010. 8–20.

66 lovászy márton (Zenta, 1864 . november 6 . – budakeszi, 1927 . augusztus 22 .) jogi tanulmányait 
Budapesten végezte, 1901-ben függetlenségpárti programmal országgyűlési képviselő lett. Az őszi-
 rózsás forradalom alatt a Magyar Nemzeti Tanács egyik vezetője, 1918. október 31. és december 22. 
között vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1919 . augusztus 15 . és szeptember 11 . között a Friedrich-
kormány külügyminisztere volt. Ezt követően emigrációba vonult. 1925-ben vádat emeltek ellene, 
a következő évben, azzal a feltétellel, hogy visszavonul a közélettől, engedélyezték a hazatérését.

67 Doktor sándor (beregrákos, 1864 – csepel, 1945 . november 7 .) tízgyerekes, szegényparaszti csa-
ládból származott, az orvosi egyetemet 1889-ben végezte el. 1901-ben a pécsi állami bábaképző igaz-
gatója lett . 1906-tól a Huszadik Században közölte – elsősorban a nőkérdéssel kapcsolatos – írásait. 
Az őszirózsás forradalmat követően a pécsi Nemzeti Tanács elnöke lett. 1920-ban jelentős szerepe 
volt a szerb megszállás alatt lévő Pécs közéletében, részt vett a kérészéletű Baranyai Ma  gyar–Szerb 
Köztársaság kikiáltásában is. A szerb csapatok távozását követően a formálódó SzHSz Királyságba 
emigrált, majd Magyarkanizsán telepedett le. A két világháború között elsősorban a kolozsvári 
Korunkban publikált, többnyire a nyugati, polgári drámákról írt esszéket. Az 1941-es újabb impéri-
umváltást követően a magyar hatóságok tíz évi fegyházra ítélték. Magyarország szovjet megszállá-
sát követően, 1945-ben belépett a kommunista pártba. Életének egy autóbaleset vetett véget.
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János vezetésével sokan kapcsolódtak be a Bácsmegyei Napló szerkesztőségi éle-
tébe is .

az októbrista emigráció fogadtatása és beilleszkedése azonban nem nélkülözte  
a feszültségeket. Érvényesülésüket súlyosbította az is, hogy a különböző emigráns 
csoportok helyi kapcsolatrendszere, politikai felfogása, jövővel kapcsolatos meglá-
tása is igen eltérő, heterogén volt, s ebben vélhetőleg jelentős szerepet játszott Jászi 
oszkár68 is, aki az idő előrehaladtával egyre ingerültebben figyelte Károlyiék szélső-
balra tolódását .

Ez a törés 1921 karácsonyára egyértelművé is vált, amikor Jászi Oszkár a Bács
megyei Naplóban Kereszténység és szocializmus című vezércikkében élesen kirohant 
a tanácsköztár saság ellen .69

Fenyves ugyanakkor felismerve a megváltozott körülmények között a Bács me 
gyei Naplóban rejlő lehetőségeket, az őt ért szerb és magyar támadások ellenére, ki -
váló érzékkel adott utat és támogatta annak a szellemi körnek a kiépülését, amelyik 
az impériumváltást követő időben nemcsak egy nagy tömegekhez elérő, széles nyil-
vánosságot biztosító lapra, hanem egyéni és anyagi biztonságra – új hazára – is lelt.

Az emigránsok belső konfliktusai ellenére Dettre és Fenyves közös szerkesztése 
alatt a Bácsmegyei Napló nagy, napi 15-18 ezres példányszámú,70 előbb nyolc, majd 
tizenkettő, végül tizenhat oldalon megjelenő,71 jelentős közvéleményformáló napi-
lappá vált . Egykori polgári radikális kapcsolatait felhasználva72 1921 végén hozzá is 
látott a megmaradt, orientációját vesztett magyarság ideológiai különbségeken át -
ívelő politikai és kulturális elit tömörítéséhez, a formálódó Magyar Párt első prog-
ramjának a kidolgozásához, a kisebbségi magyar érdekvédő és érdekérvényesítő jog-
dogmatika megfogalmazásához, valamint a kisebbségi magyar irodalom alapjainak 
a lerakásához .73

68 Jászi oszkár (nagykároly, 1875 . március 2 . – oberlin, usa, 1967 . február 13 .) Jogi diplomát buda-
pesten szerzett . 1900-ban a Huszadik Század című társadalomtudományi folyóirat egyik alapítója, 
1914-től a Polgári Radikális Párt elnöke. 1918-ban a Magyar Nemzet Tanács tárcanélküli minisz-
tere, tisztségéről 1919. január 19-én mondott le. 1919. április 30-án emigrált. Előbb Bécsben, majd 
1925-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt.

69 Jászi Oszkár: kereszténység és szocializmus . bácsmegyei napló, 1921 . december 25 . 9 .
70 Kolozsi Tibor: szabadkai sajtó . (1919–1945) Újvidék, 1979 . 60 .
71 Fenyves F., i.m. (1938) 20 .
72 Fenyves 1908-tól 1913-ig szerkesztette először a Bácsmegyei Naplót, amely ebben az időben lénye-

gében a kormány megyei szócsöve volt. 1913 januárjában Nagyváradra költözött, ahol rövid időre 
elvállalta a Szabadság című lap szerkesztését, majd Szabadkára visszatérve a Bácsmegyei Napló 
szerkesztéspolitikájában polgári radikális fordulatot hajtott végre .

73 a Bácsmegyei Napló irodalomtörténeti jelentőségéről lásd: Szeli István: utak egymás felé . Újvi-
dék, 1969. 205.; Bori Imre: a jugoszláviai magyar irodalom története, 1918–1945 . Újvidék, 1998 . 
85–88.; illetve a Dettre Jánossal kapcsolatos irodalmi összefoglaló: Uo., 74.
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VI. „A Magyar Pártot a zsidók csinálták, a rossz zsidók”  
– a Bácsmegyei Napló, a magyar párt és a zsidók

Az impériumváltást hozó erőszak letargiájának ájult csendjét és passzivitását 1921. 
november 28-án Jászi oszkár A magyar kisebbségek helyzete az új államokban című 
vezércikke törte meg, hogy egy hónappal később újabb vezércikkében már a lehetsé-
ges kisebbségi magyar politikai szerepvállalás útját vázolja fel.74 Jászi fejtegetéseire 
aztán 1921 . december 30-án Dettre János válaszolt,75 hogy az így kibontakozó vitából 
1922. január 30-án egyértelműen megkezdődjön a magyarság önálló politikai szer-
vezkedése .76

Az ideológiailag és politikailag egyébként igen heterogén szervezőbizottság név-
sorában a szabadkai zsidók prominens személyeinek a nevei is olvashatók: Dettre 
János, havas Emil,77 Fischer Jákó, milkó izidor,78 székely áron,79 székely Zoltán,80 
schossberger József, singer béla .81

Bár a délszláv állam egészére kiterjedő Országos Magyar Párt majd csak 1922. 
szeptember 17-én alakult meg, az alulról szervezkedés jegyében a szabadkai szerve-
zet már 1922 . február 12-én létrejött .82

74 Jászi Oszkár: Az elszakadt magyarság útja. Bácsmegyei Napló, 1921. december 20. 1.
75 Dettre János: A magyar szervezkedés útja. Bácsmegyei Napló, 1921. december 30. 1.
76 A Dettre–Jászi vitáról bővebben lásd: Dévavári Zoltán: Új partok felé. Kisebbségi kiútkeresés, 

szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a magyar párt megalakulása . (1918–1923) Zenta, 
2014 . 90–99 .

77 havas Emil (topolya, 1884 . november 24 . – ? 1944) jogi diplomáját kolozsváron szerezte meg, 
1905-től a Bácskai Hírlap újságírója, majd annak szerkesztője. 1906-ban Csáth Gézával és Munk 
Artúrral közösen írta meg a Repülő Vucsidol című regényt. A két világháború között a Bácsmegyei 
Napló, majd Milkó Izidorral, Munka Artúrral és Radó Imrével együtt a Napló vezető cikkírója volt. 
1933-ban irodalmi vitába keveredett szenteleky kornéllal, kifogásolva a kisebbségi magyar iroda-
lomban a couleur locale érvényesítését . halála körülményei napjainkig nem tisztázottak, csupán 
annyi a biztos, hogy a holokauszt áldozata lett .

78 milkó izidor (szabadka, 1855 . február 5 . – szabadka, 1932 . április 22 .) Jogi tanulmányait budapesten 
végezte. 1875-ben kezdett el publikálni. Elsősorban tárcákat, novellákat, útirajzokat írt. Első kötete 
1881-ben jelent meg Mindenütt és sehol címmel budapesten . életében 14 kötete látott napvilágot . a vi -
lágháború előtt a Szabadkai Zsidó Hitközség elnöke volt. Elnöksége alatt, 1902-ben épült meg a sza-
badkai szecessziós zsinagóga . 1920-tól a Bácsmegyei Napló irodalmi rovatának volt a fő  munkatársa.

79 Székely Áron (1874 – Szabadka, 1948) ügyvéd, a Magyar Párt alapítója, a párt vezetőségének a tagja, 
a párt programjának egyik kidolgozója .

80 Székely Zoltán (Szabadka, 1887 – Auschwitz, 1944. június 2.) szabadkai ügyvéd, Székely Áron testvére.
81 Singer Béla (? 1890 – Szabadka, 1984) ügyvéd, a szabadkai magyar érzelmű zsidóság egyik tekin-

télyes tagja volt . öccsét, singer adolfot 1941-ben a kommunista ellenállásban való tevékenysége 
miatt kivégezték .

82 megalakult a magyar párt szuboticai szervezete . a tisztikar megválasztása – sántha györgy dr . a 
pártelnök . bácsmegyei napló, 1922 . február 13 . 1 .
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Érdemes elmerengeni az akkor megválasztott, a későbbiekben még szerepet játszó 
pártvezetőség névsorán is,83 ahol a három társelnök közül az egyik például a holokauszt 
áldozatául esett Székely Zoltán lett, a párt főtitkára Székely Áron, a három titkár 
egyike Singer Béla, míg az intézőbizottságban a szabadkai zsidók közül Fischer Jákó 
és a holokausztban életét vesztő Havas Emil vállalt szerepet. 

az 1922 . szeptember 17-én Zentán hivatalosan is létrejött magyar párt megalaku-
lásának körülményei és eseménytörténete napjainkra már közismertek,84 így annak 
részletezésére nem térnénk ki. Egy, a közelmúltban előkerült irat alapján azonban 
immáron teljes bizonysággal lehet rekonstruálni azokat a belső, illetve háttérben álló 
megfontolásokat, amelyeket az alapítás napját mérlegelték:

„tekintetes gráber lászó
Ügyvéd úrnak
Pančevo

szubotica, 1922 . szeptember hó 7 .

kedves barátom!
Tegnap volt intézőbizottsági ülés. A sentaiak máskép nem cselekedhettek. Az 
en  gedélyt a polgármester kiadta volna, azonban kérte, hogy halasszák el . 
verekedések, koncert megakadályozása stb . napirenden, vagy 50 alak tartózko-
dik a városban, Beograd, Novisad és Suboticáról, kik lesik, lesz-e nagygyűlés, 
hogy idején értesítsék társaikat és a dobrovojácokat .85 A rendőrség megbízhatat-

83 Az idézett cikkben a vezetők teljes névsora megtalálható. Elnök: Sántha György. Társelnökök: Bir-
kás Gyula, Lelbach Gyula, Székely Zoltán. Főtitkár: Székely Áron. Titkárok: Sterliczky Dénes, 
Singer Béla, Ruby Gyula. Pénztáros: Csiszéri Nagy Samu. Ellenőr: Vass Kálmán. IB tagok: Békeffy 
György, Mamuzsich Pál, Ifj. Szitberleittner Ferencz, Fischer Jákó, Vécsei Emil, Märweiller Antal, 
szántó róbert, bán lajos, rieger mihály, paukovich andor, sóvári Zoltán, pecze Ferencz, rabstein 
mátyás, pauk János, törley bálint, vécsey samu, macskovics benedek, kunetz béla, hegedüs 
benjamin, havas Emil, veréb gyula, koncz andrás, andrássy györgy, nojcsek géza, szántó 
gábor .

84 Bővebben lásd: A. Sajti Enikő: impériumváltások, revízió, kisebbség . magyarok a Délvidéken, 
1918–1947. Bp., 2004.; Csuka János: A délvidéki magyarság története, 1918–1941. Bp., 1995.; Dé 
va  vári Z., i.m. (2014); Šandor Mesaroš: Položaj mađara u Vojvodini, 1918–1929. Novi Sad, 1981.

85 A többnyire szerb nemzetiségű dobrovoljacok (önkéntesek) eredetileg az osztrák–magyar hadse-
regben szolgáltak . többségük az orosz fogságba esés után állt át az antant oldalára . az 1919 . feb-
ruár 25-én kihirdetett délszláv földreform igénylőinek a többsége közülük került ki. Az etnikai ará-
nyok megváltoztatásának a céljából a két világháború között a Délvidéken megközelítőleg 53 ezer 
hold területen 62 zárt dobrovoljac telepet hoztak létre . az 1941-es impériumváltás után a magyar 
hatóságok szerb adatok szerint 24 921 főt telepítettek ki, további 13 ezret internáltak. Az 1944−1945-
es magyarellenes vérengzésekben a visszatérő kitelepített dobrovoljacok is részt vettek.



34

lan, a polgármester kormánybiztosként akarja magát kirendeltetni, hogy a kato-
naságot vehesse igénybe .

Ha ez megtörtént, és mint kormánybiztos garantálja a rendet, miről 3 nap 
múlva értesítést kapunk – akkor publikáljuk a terminust és pedig 17-re. 24 és 1 
zsidó ünnep86 és az intézőbizottságnak az volt a véleménye, hogy akkor előbb 
tartsuk meg . a nyilvánosággal azonban nem közöljük a 17 terminus okát, mert 
káros volna a magyarságra és a zsidókra .

Az előértekezletet Sentán tartjuk meg aznap délelőtt.
Ha úgy látjuk, hogy a gyűlést nyilvánosan nem tarthatjuk meg, úgy a szerve-

zetek és községek képviselői jelenlétében privát helyen, zárt ajtók mögött fog-
juk megtartani és jogilag az országos pártot megalakítani .

Dr . mészáros referált, hogy veled érintkezésben vannak .
Üdvözöl szeretettel hű barátod

Székely Áron.”87

nem kívánunk itt és most a politikatörténet részletes rekonstrukciójában elmerülni, 
ezért csak utalunk arra, hogy a hatósági zaklatások ellenére nagy elánnal induló 
magyar szervezkedés végül 1922. szeptember 17-én bontott zászlót, s annak első 
társelnökévé gráber lászlót,88 a párt legfontosabb ideológusát, programjának egyik 
kidolgozóját választották meg .

az ideológiailag és politikailag igen heterogén magyar közösségben, ahol a köztu-
datban még elevenen élt az 1918 előtti világ terhes öröksége, az őszirózsás forrada-
lom, majd a tanácsköztársaság emléke, másrészt a magyar–magyar viszonyt közvet-
lenül is terhelte az októbrista emigránsok egyre aktívabb bekapcsolódása a magyar 
közéletbe, s a zsidók ilyen jelentős méretű szerepvállalása a Magyar Párt elitjében, 

86 Szeptember 24-től október elsejéig tart szukkót, a sátrak ünnepe és hósáná rábá, a nagy segítség 
kérés napjának az ünnepe, míg október elseje smíni acaret (a sátrak ünnepe utáni nap, az őszi ünne-
pek zárónapja) .

87 az iratot közli: A. Sajti Enikő: kisebbségpolitika és társadalomszervezés . várady imre (1867–1959) 
bánáti magyar politikus iratai . Újvidék, 2016 . 160–161 .

88 Gráber László (Túrócszentmárton, 1878. augusztus 17. – Pancsova, 1939. március 31.) jogi tanul-
mányait Budapesten végezte. A világháború előtt a Függetlenségi Pártban politizált. Ekkor került 
kapcsolatba Várady Imrével, a délvidéki magyarság két világháború közötti egyik elsőszámú veze-
tőjével. Az impériumváltás után a Bácsmegyei Napló főmunkatársa, a kisebbséggé vált magyarság 
politikai szervezkedésének egyik első kezdeményezője, a Magyar Párt politikai programjának 
kidolgozója . a magyar párt 1922 . szeptember 17-i megalakulása után várady imre mellett annak 
társelnöke, főideológusa volt. 1923-ban a szerb hatóságok koncepciós vádakkal letartóztatták. Az 
1925-ös februári választásokat megelőző jelöltállítás során a párt jobbszárnya zsidó származása 
miatt megbuktatta a jelöltségét. Ezt követően lemondott a Magyar Pártban viselt alelnöki tisztségé-
ről, majd Várady Imre főtanácsadója lett. 1939-ben bekövetkezett haláláig ügyvédként is dolgozott.
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már 1923 elején felszínre hozták az addig még csak suttogó, modern politikai anti-
szemitizmust is . a szabadkai Bácskai Napló január 2-án egyenesen úgy fogalmazott, 
hogy

„a magyar pártot a zsidók csinálták, mégpedig a rossz zsidók, az igazi, jó zsi-
dók, cionista zsidók azért nem tárgyalhattak a magyar párttal, mert az zsidó 
ugyan, de mégsem eléggé, mert nem áll cionista alapon . a magyar párt nem 
magyar párt, mert zsidók vezetése alatt áll, a zsidók ennélfogva sétáljanak ki  
a Magyar Párt vezetőségéből, vagy a magyarok ne közeledjenek a Magyar Párt-
 hoz, ne tekintsék azt a magyarság politikai szervezetének, mert az nem egyéb, 
mint azoknak a zsidóknak a gyülekezete, akik nem akarnak még ez idő szerint 
cionisták lenni, s mert valahová csak tartoznia kell az embernek, illetve a zsidó 
embernek, hát átmenetileg, ideiglenesen, de már előre megváltott átszállójegy-
gyel csendesen várakoznak az alkalmas vonatra a Magyar Párt peronján.”89

az 1923 . február 18-i választásokat a magyar párt, de az attól távolságot tartó, klein 
adolf hitközségi elnök befolyása alatt álló zsidók is a választói névjegyzékekkel való 
visszaélések és az oktatáspolitikai megszorítások90 miatt bojkottálták, így a németek-
kel ellentétben a magyarok nem kerültek be a parlamentbe .

Annak ellenére, hogy az 1923-as választásokat követően, már csak annak bojkot-
tálása miatt is a magyar, de a zsidó közösség sem rendelkezett releváns érdekérvé-
nyesítő politikai erővel és súllyal, a belgrádi hatalmi köröknek a magyar kérdéshez 
való hozzáállásán a kiélezett belpolitikai helyzet ellenére ez nem sokat változtatott . 
Éppen ellenkezőleg – a magyarság politikai szerveződése elleni kombattáns nyers 
erőszak éppen az 1923–1925 közötti időszakban kulminálódott.

1923. április 26-án az esti órákban a hatóságok Kosta Marušić államügyész indít-
ványára az ébredő magyarokkal91 való kapcsolattartás és kémkedés vádjával letartóz-
tatták nagy ödönt,92 a Magyar Párt szabadkai vezetőjét.93 hogy cinizmus, vagy csak 
pusztán tudatlanság volt-e, azt már vélhetőleg sosem fogjuk megtudni, mindenesetre 

89 a magyar pártról . bácskai napló, 1923 . január 2 . 1 .
90 Dévavári Z., i.m. (2014) 175 .
91 Az Ébredő Magyarok Egyesülete 1918-ban alakult, majd a Tanácsköztársaság bukása után jelen-

tőssé vált magyar szélsőjobboldali, antiszemita szervezet. Teleki Pál első miniszterelnöksége alatt, 
1920-ban felfüggesztették a működését, az egyesület tevékenysége a bethleni konszolidáció alatt 
háttérbe szorult .

92 nagy ödön (?–?) ügyvéd, a magyar párt szabadkai elnöke, 1928–1929-ben a magyar párt belgrádi 
országgyűlési képviselője, egy radikális párti képviselő helyét kapta meg.

93 Letartóztatták dr. Nagy Ödönt – Az a vád ellene, hogy összeköttetése volt a budapesti ébredőkkel. 
hírlap, 1923 . április 27 . 5 .
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az tény, hogy másnapra az is kiderült, hogy nagy letartóztatásával párhuzamosan 
Belgrádban lefogták a Magyar Párt akkori egyik főideológusának számító, egyéb-
ként zsidó gráber lászlót is, akit naggyal együtt azzal vádoltak meg, hogy közvet-
len kapcsolatot tartott fenn az antiszemita magyar szervezettel .94

bár a korabeli magyar sajtó a bizonyítékként tálalt iratokról megállapította, hogy 
azok hamisítványok, s ezt később a hatóságok is kénytelenek voltak elismerni, a szen-
 zációhajhász szerb bulvársajtóban maximális fordulatra állították a gráber elleni ka -
raktergyilkosságot, akit egyenesen magyar kémnek állítottak be .95

a hatalom nyers támadásai, majd a párt 1924 . május 3-i betiltása után,96 az év nya-
rára a Magyar Párton belül súlyos belharcok bontakoztak ki. A kulminálódó feszült-
ségek hátterében az állt, hogy a sorozatos kudarcok miatt az egyéni boldogulásukat 
keresők közül a pártot egyre többen elhagyták, s átigazoltak a kormányzó Szerb 
Radikális Pártba, ugyanakkor a párton belül is fel- és megerősödött azoknak a hang-
 ja, akik a függetlenség feladásával és a szláv pártokba történő integrálódásban látták 
az előre vivő utat.

Ezek a belső konfliktusok a következő hónapokban sem tértek nyugvópontra, sőt 
szeptemberben új frontvonal is nyílt, amikor a belső nézeteltérések a modern politi-
kai antiszemitizmus kérdésében látványosan kiéleződtek.

ahogy arra már fentebb utaltunk, a magyar párt 1922-es alapítása óta menetrend-
szerűen visszatérő téma volt a szabadkai zsidóknak és a Bácsmegyei Naplónak a ma -
gyar Párton belüli szerepe, helyzete, befolyása, súlya, amit elsősorban a párton belüli 
újvidéki jobboldali értelmiség, a Fáth Ferenc97 apátplébános és a Délbácska napilap98 
körül tömörülők tartottak állandóan napirenden.

94 gyors tempóban folyik a vizsgálat nagy ödön és gráber lászló ellen – hamisított névaláírás . hír-
lap, 1923 . április 28 . 3 .

95 a gráber-ügy a beográdi sajtóban . hírlap, 1923 . május 1 . 2 .
96 a kormány feloszlatta a magyar pártot . Felfüggesztették a magyarság valamennyi egyesületének 

a működését – Politikusok a feloszlatás okairól – A Magyar Párt elnökének nyilatkozata. Bács -
megyei Napló, 1924. május 4. 1.; Az államtanácshoz fellebbez a Magyar Párt a becskereki gyűlésé-
nek betiltása miatt. Hírlap, 1924. május 6. 1.; Betiltották a Magyar Párt nagygyűlését. A pártveze-
tőség nyilatkozata – Mit mond a bánsági párt elnöke – Az elmaradt a határozati javaslat. Torontál, 
1924 . május 6 . 1 .

97 Fáth Ferenc (Hódság, 1874. július 17. – Újvidék, ?) 1898-ban Kalocsán szentelték pappá. Paripáson, 
Hódságon, Hajóson, majd 1905-től Újvidéken volt plébános. 1919-ben az újvidéki magyarok ne -
vében aláírta az új államra letett hűségnyilatkozatot. 1920-ban a Délbácska napilap egyik alapítója, 
a húszas években a Magyar Párt jobboldali szárnyának a markáns vezetője volt.

98 a Délbácskát Fáth Ferenc apátplébános alapította 1920-ban Újvidéken . (Fáth Ferenc életrajzát nem 
sikerült rekonstruálni .) a magyar párt jobboldali szárnyának sajtóorgánuma volt . számos cikkében 
élesen támadta a várady–strelitzky–Deák vonalat, több alkalommal kirohanást intézett a Bács 
megyei Napló liberálisnak tartott szerkesztéspolitikája ellen . betiltása után Reggeli Újság néven 
jelent meg .
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1924 . augusztus végén, szeptember elején a Délbácska általános támadást indítva 
a Magyar Párt befolyásos szabadkai zsidó vezetői és Gráber László ellen, arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a Magyar Pártban, de különösen annak vezetői között 
nincs szükség zsidókra, akik fajilag sem tartoznak a magyarsághoz .

Egy évvel korábban azt még agyon lehetett hallgatni, s át is lehetett siklani felette, 
amikor a párthoz nem köthető, végeredményben a partvonalról kívülről, a Bácskai 
Napló részéről érkezett támadás a zsidóság ellen. A Délbácska esete azért volt más, 
alapjaiban eltérő az elsőtől, mert ez a lap végeredményben a párt belső holdudvará-
hoz tartozott . ráadásul maga a kijelentés egyenesen a magyar párt egyik addigi leg-
főbb alaptézisét, a párt önmeghatározását kérdőjelezte meg, miszerint a Magyar Párt 
felekezeti és osztálykülönbség nélkül minden magyar, tehát egyben a magyar zsidók 
pártja is . mindez sokkolóan hatott, s ki is tört a botrány .

sántha györgy,99 a magyar párt elnöke 1924 . szeptember 4-én a Bácsmegyei Nap
 ló  nak nyilatkozva így reagált minderről:

„A Magyar Párt kezdettől, megalakulásának pillanatától fogva demokratikus és 
liberális eszmékkel volt telve . a párt mindenkor sokkal fontosabbnak tartotta, 
hogy a magyarság érdekeit tartsa szem előtt, semhogy osztály- és felekezeti kér-
déseket bolygasson . kétségbeesve vettem tudomást azokról az antiszemita hec-
cekről, amiket most egyes nagy lapok kezdenek. Súlyos hibát követnek el azok, 
akik az antiszemita kérdést felvetik . mi nem vagyunk se antiszemiták, se se -
miták, nem vagyunk se agráriusok, se kisgazdák, mi magyarok vagyunk és ez 
az egyetlen szempont, amire tekintettel vagyunk . […] az osztály- és felekezeti 
szempontok felvetése nagyon rossz szolgálatot tesz a magyar ügynek, amelynek 
csak egy érdeke lehet: felekezeti és osztálykülönbség nélkül minden magyart 
tömöríteni a magyar pártban . addig, amíg én és várady imre100 állunk a magyar-

99 sántha györgy (? – ?) orvos, 1922 és 1929 között az országos magyar párt elnöke, azonban a pár-
ton belül a valós hatalom a várady–strelitzky–Deák hármas kezében volt . 1940 novemberében  
a Magyar Közművelődési Szövetség díszelnöke, 1942-től magyar országgyűlési képviselő.

100 várady imre (katalinfalva, 1867 . március 11 . – nagybecskerek, 1959 . március 6 .) Jogi tanulmányait 
Budapesten végezte, majd Becskereken nyitott ügyvédi irodát. 1905-től az ellenzéki Függetlenségi 
Párt országgyűlési képviselője. Ebben az időben jó kapcsolatot épített ki a délvidéki szerbekkel, 
1914-ben ő látta el a letartóztatott és internált szerbek jogvédelmét. Az impériumváltás után a Ma -
gyar párt egyik alapítója, Deák leó és strelitzky Dénes mellett annak legbefolyásosabb, mérsékelt 
politikusa. 1927-től országgyűlési képviselő, 1939-ben jugoszláv szenátor volt. A második világhá-
ború alatt nem folytatott politikai tevékenységet, az újabb impériumváltás után a jugoszláv hatósá-
gok koncepciós perbe fogták, ezután véglegesen visszavonult a közélettől.
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ság élén, biztosíthatok mindenkit, hogy nem lehet szó felekezeti, vagy osztály-
érdekek felvetéséről.”101

Bár ezt követően a párt elnöksége is igyekezett elejét venni a zsidókérdés kiújulásá-
nak, a helyzet csitításának, s abban, hogy az mégsem sikerült, Fenyves Ferencnek 
volt a legnagyobb a felelőssége – a vidéki szervezetekben felerősödő antiszemitiz-
mus mellett. Fenyves önmagát ekkor már a magyarság háttérben meghúzódó poli-
tikai vezéreként látta, s személyes sértettsége vezetett végeredményben oda, hogy  
a Bácsmegyei Napló is egyre több, erősen eltúlzott, felnagyított, részleteket kira-
gadó, tendenciózus, a magyar pártot támadó írást közölt . mindennek következtében 
végül már olyan hangok is megszólaltak, amelyek egyenesen a párt vezetőit vádolták 
meg antiszemitizmussal .

„Amit írok, az az én egyéni véleményem és nem is annyira neked szól, sőt sze-
retném, hogy erről tudomást vegyenek mások is és ez az, hogy a magyar pártot 
a bácsmegyei napló szülte meg, a pártnak semmiféle olyan ténykedése nem 
volt, amelyhez nem a bácsmegyei napló adta volna az impulzust és amelyeknek 
nem a Bácsmegyei Napló lett volna a leghívebb segítője. Példátlan eset és az 
úgynevezett sombori és sentai érdekeltség bornírtságán túlmenő perfidéria az, 
hogy folytonosan a mi magyarságunkat vonják kétségbe . Ez ellen egyszer és 
mindenkor tiltakozunk, senkinek nem ad jogcímet az, hogy megbízással, vagy 
megbízás nélkül a magyarság vezetőjének tartja magát, arra, hogy a Bács -
megyei napló magyar voltát kritizálja . lehet, hogy egyszer-egyszer a mi politi-
kai koncepciónk nem helyes, de a magyarságunk kétségbevonhatatlan és azt is 
meg kell érteni végre, hogy mi vagyunk a magyar párt, mert a bácsmegyei 
Napló az összekötő kapocs, amelyik nyelv és gondolatok közösségében együtt 
tartja a magyarságot . magyar érdeknek tartottuk, hogy a magyar párt sok po -
litikailag iskolázatlan, szellemileg éretlen alvezéreinek botlásait nem hoztuk 
nyilvánosságra . te, várady, sántha jobban tudjátok, mint én, hogy kik azok, 
akik e meghatározás alá esnek és most a magyar érdeknek tartja azt is, hogy 
újságíróilag regisztráljuk, hogy milyen tárgyalások vannak mondjuk nem a ma -
gyar párttal, hanem egyes magyarokkal . […] Erdélyben és csehszlovákiában is 
több magyar lap van, azonban arra sehol nem gondol senki, hogy bármelyik 
magyar lap ellen azok csináljanak akciót, akiket a véletlen felvetett, mint a ma -
gyarság vezéreit . a legmélyebb tisztelettel vagyunk és vagyok hármótok, né -
gyetek személye és politikája iránt, azonban le kell szögeznem, hogy titeket is 

101 sántha györgy dr . az antiszemita jelszavak ellen . bácsmegyei napló, 1924 . szeptember 2 . 3 .
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erélytelenség és nemtörődömség terhel, hogy apró epigonokra sokkal nagyobb 
tekintettel vagytok, mint egy komoly szolgálatot tevő nagy lapra és engeditek, 
hogy ezek egy olyan lapban, amely ugyanezzel a szerkesztővel, ugyanezekkel a 
munkatársakkal és ugyenez alatt a cím alatt kvalifikálatlanul támadta már  
a magyar pártot, most a mi magyarságunk ellen intézzen támadásokat.”102

Az egyre feszültebb helyzet oldása miatt a párt prominens vezetője, a tragikus sorsú 
későbbi főispán, az elnöki tanács tagja, Deák Leó103 is kénytelen volt megszólalni, aki 
egyébként, mint az a fenti levél további részleteiből kiderül, ekkor már kifejezetten 
rossz viszonyban volt Fenyvessel .

„Az antiszemitizmus vádja akár a Magyar Párttal, akár annak egyes vezető sze-
mélyiségeivel szemben közönséges kortesfogás, amellyel pártunknak azok 
akarnak ártani az antiszemitizmus vádjának leple alatt, akik azt saját önző cél-
jaiknak és speciális érdekeiknek útjában találják. A Magyar Párt nem tűrne és 
nem is tűrhetne tagjai között egyet is, aki speciális nemzeti kisebbségi küzdel-
münket vallási ellentétek felidézésével akarná gyengíteni, vagy elgáncsolni .  
a vallási ellentéten alapuló küzdelem azon elveknek feladását jelentené, ame-
lyek a Magyar Pártot az összes itt élő magyarok pártjául hozta létre. A Magyar 
Párt egységét annak vezetősége nem fogja megbontani engedni a felekezetek 
szerinti tagozódással. Erőnk az egységben van, azért ezt minden áron meg is 
kell őriznünk – bárhonnan jöjjön is a támadás. A Magyar Párt sem elvi, sem 
taktikai alapon nem volt és nem is lehet antiszemita . amint a katolikus vagy 
protestáns magyarok közt nem tesz és nem tehet különbséget a magyar párt, 
úgy nem tehet megkülünböztetést a keresztény és zsidó magyarok között sem, 
mert bennünket a vallás vagy valamely vallási sérelem, ha nem azonos nemze-
tiségünk és népkisebbségi sorsunkból folyó sérelmeink hoztak össze, amelye-

102 Fenyves Ferenc levele Gráber Lászlóhoz, 1924. július 10-én. Várady-hagyaték, 11. doboz.
103 Deák leó (kula, 1888 . január 14 . – Újvidék, 1945 . november 16 . után) jogi oklevelet budapesten 

szerzett, majd Zomborban nyitott ügyvédi irodát . a magyar párt egyik alapítója, annak titkára . 
Várady Imrével és Strelitzky Dénessel együtt annak a hármasnak volt a tagja, amelyik a húszas, de 
elsősorban a harmincas években Belgrádban személyesen járta ki a magyarok számára fontos kér-
dések megoldását. 1927-től a tartományi gyűlés tagja. Rendszeresen írt a korabeli lapokba, pénz-
ügyileg is támogatta a Vajdasági Írás folyóirat megindítását, később pedig a Kalangya munkatársa 
volt. Az 1941-es újabb impériumváltást követően, mint mérsékelt politikust Bács–Bodrog várme-
gye főispánjává nevezték ki. Az elsők között követelte az 1942-es újvidéki razzia leállítását, a tör-
téntek kivizsgálását. Magyarország náci megszállása után tisztségéből leváltották, majd 1945. 
november 1-jén az új jugoszláv hatalom háborús bűnösként halálra ítélte, az ítéletet 1945. november 
16-a után végrehajtották. Perének újratárgyalása, rehabilitációja a mai napig nem történt meg.
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ket egyképpen érez a zsidó vagy katolikus vallású jugoszláviai magyar. Mi min-
den magyarban a fajtájához ragaszkodó magyart látjuk és különbséget csak 
annyiban teszünk magyar és magyar között, hogy kulturánkért, gazdasági hely-
zetünk megerősítéséért és nyelvünk jogaiért folyó kemény de lojális harcunk-
ban vállal-e velünk közösséget vagy sem. Nem akarom itt most sorban előhozni 
azon zsidó vallású bajtársaink neveit, kikkel a Magyar Párt létrehozásán, meg-
alakításán és megszilárdításán az első percektől kezdve vállvetve küzdöttünk, 
csak azon kemény munkát említem, melyet a párt éppen a híres pribicsevics 
féle rendelettel szemben kifejtett, mely rendelet a zsidó vallású tanulókat eltil-
totta a magyar anyanyelvükön való tanulhatás lehetőségétől. Ez a munka még 
ma is folyamatban van és tudom, hogy pártunk különös nagy súlyt fektet arra, 
hogy eredményt is produkáljon . a legnagyobb energiát éppen azért fejtjük ki, 
hogy a névvegyelemzés hírhedt rendelete megdöntessék és a tanulók és szülők 
szabad iskolaválasztási joga elismertessék . ha már az iskolakérdésnél tartunk, 
úgy mint annak ismerője, be kell vallanom, miszerint a középiskolák magyar 
tagozatainak fölállítása érdekében szükségünk is van a zsidó vallású tanulókra, 
mert ezek nélkül a létszám teljes hiánya miatt a mai viszonyok mellett több 
helyen nem is lennének képesek egyes magyar anyanyelvű osztályokat törvé-
nyes alapon követelni és fenntartani . szüksége van pártunknak a jugoszláviai 
zsidó vallású magyarságra már csak a benne rejlő különös intellektuális és kul-
turális értéknél fogva is, de leginkább azért, mert a párt munkájában való akár 
közvetett, akár közvetlen munkájával magyar nemzetiségének adja tanújelét. 
Nem is tudom elképzelni azt, hogy egy a viszonyokkal ismerős zsidó vallású 
polgártársunk magáévá tenné a magyar párttal szemben az antiszemitizmus 
vádját, amikor napról napra maga is meggyőződhetik ennek ellenkezőjéről. 
Higyje el: kár az ilyen vádakat egyáltalán felhozni és a párt vezetőinek libera-
lizmusát kétségbe vonni, mert ezek utóbbiaknak tevékenységére bénító hatással 
vannak. Csak jöjjenek zsidó vallású elvtársaink a Magyar Párt vezetőségébe, 
szükség van ott tehetségükre, munkakedvükre és energiájukra . nem fognak 
tevékenységük terén egy zavaró momentumra sem akadni, sőt ellenkezőleg, 
munkatársakat találnak, akiket akár speciális vallási céljaik elérésében is fel-
használhatnak.”104

A párt különböző frakciói közötti nekifeszülések az 1925-ös választásokkal kapcso-
latos jelöltállítás következtében november végén újra erőt vettek. November 26-án  

104 A Magyar Párt az antiszemitizmus ellen – Dr. Deák Leó nyilatkozata a Hirlapnak a zsidókérdésről. 
hírlap, 1924 . szeptember 19 . 1 .
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a Délbácska azt a szenzációs hírt közölte, hogy a magyar párt szabadkai listáját 
pleszkovich lukács fogja vezetni, majd éles kirohanást indított gráber lászlónak,  
a lap megfogalmazása szerint: a magyar párt spiritus rectorának a jelölése ellen, 
azzal vádolva őt, hogy egyéni érdekektől vezéreltetve, a szerb pártokkal szövetkezve 
gyakorlatilag elárulta a délvidéki magyarság érdekeit .105 Két nappal később pedig 
a Bácsmegyei Naplóra és annak (zsi dó) holdudvarára rontott rá:

„a magyar tömegek hozzánk kétségtelenül közelebb állnak, mint azokhoz  
a nevekhez, amelyek »szimpatikusak« a prepotens szuboticai közlöny előtt. 
Végezetül még csak ennyit: A Délbácska nem tűr semmiféle terrort. Liberális 
terrort legkevésbé . […] a bácsmegyei naplóhoz semmi közünk, vele semmi 
dolgunk . csak önvallomást teszünk, amikor ideírjuk: a novisadi magyarság  
a saját akaratának érvényesítésén és a maga meggyőződésének követésén túl 
elégtételt vesz akkor, amikor elveti a Bácsmegyei Napló protezsáltjait.”106

arról azonban a Délbácska sem tudott, hogy gráber, székely, strelitzky,107 várady 
és Deák kapcsolata Fenyvessel és Dettrével, de egymás között is, a Délbácska és 
a Bácsmegyei Napló közötti konfliktusok kiéleződésével végzetesen megromlott. 
Gráber, Székely, Stre litzky és Deák is elsősorban a vezéri ambíciókra törő Fenyvest 
tartotta felelősnek a konfliktus eszkalálódásáért. Hogy a helyzet ráadásul még kon -
fúzabb legyen, Deák az ekkor már Fenyvessel is haragban lévő Grábert menetközben 
azzal vádolta meg, hogy a Bácsmegyei Naplóban megjelent, a magyar pártot támadó 
egyik cikket ő írta. (Időközben kiderült, hogy a szerző Dettre volt.) Vagyis a konflik-
tus kiéleződésekor az összefüggéseket még az abban érintettek sem érzékelték, nem 
látták át, sőt ők maguk is hajlamosak voltak a két lap harcát, valamint a Bácsmegyei 
Naplónak a magyar párt elleni támadásait egybemosni . ahhoz, hogy megértsük 
Fenyvesnek a Magyar Párt elleni 1924–1925-ös „hadjáratának” a mozgatórugóit még 
egy adalékkal kell szolgálnunk . 1924-ig a magyar párt központi sajtóorgánuma 
lényegében a Fenyves tulajdonában lévő Bácsmegyei Napló volt . bár a korszak-
ban ekkor már több magyar napilap is megjelent – az említett Délbácska mellett 

105 miért jelölik gráber lászlót topolyán? a szuboticai magyarság frakciókra szakad a jelölések miatt 
– miért akarják jelölni pleszkovics lukácsot? Délbácska, 1924 . november 26 . 3 .

106 „Kisorsolt” magyar jelöltek – Mit akar a novisadi magyarság? Délbácska, 1924. november 28. 1.
107 Strelitzky Dénes (Baja, 1888. július 3. – Szabadka, 1953. január 21.) jogi tanulmányait Budapesten 

végezte, ezt követően Szabadkán ügyvédeskedett. A Magyar Párt elnökségének tagja, Várady Imre 
és Deák Leó mellett a párt kijáró politikusainak az egyike, a párt jogvédő irodájának a vezetője, 
egy időben a Hírlap főszerkesztője. A mérsékelt politikus a visszacsatolás után nem vállalt politi-
kai szerepet, 1945 után a szabadkai Népfront egyik kerületi alelnöke, a Magyar Közművelődési 
közösség választmányának a tagja volt .
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a nagybecskereki Torontál és az 1921. december 16-tól a lapárusok standjára kerülő 
szabadkai Hírlap –, ezeknek a lapoknak a terjesztési sugaruk miatt a közvélemény 
egészének a formálásában, továbbá a médiapiac birtoklásában jóformán csak lokális 
jellegük volt. Az impériumváltás első négy évében így lényegében a Bácsmegyei 
Napló volt az egyetlen egy olyan magyar sajtóorgánum, amely a délszláv térség egé-
szében elérhető volt, s a befolyása nemcsak a magyar, hanem a szláv közvéleményre 
is jelentősnek mondható.

csakhogy 1922 . május 8-án a Hírlap ingusz sándor108 és havas Emil tulajdonába 
került, szántó róbert,109 majd havas károly110 főszerkesztése alatt rövidesen előbb 
a magyar párt félhivatalos lapjává vált, s miután azt ingusz 1924 . szeptember 16-án 
eladta a Magyar Párt elnökének, Sántha Györgynek, az egyértelműen a párt vezető 
sajtóorgánuma lett .111

Ez a fejlemény Fenyvest pedig nemcsak személyes hiúságában sértette meg, 
hanem egyben a magyar párton belüli befolyásának a hattérbe szorulását és piaci 
részesedésének a csökkenését is jelentette . Így aztán személyes sértettsége mellett, 
egyéni hatalmi érdekei is döntően hozzájárultak ahhoz, hogy a Bácsmegyei Napló 
ban is egyre több, erősen eltúlzott, felnagyított, részleteket kiragadó, tendenciózus,  
a magyar pártot támadó írás jelent meg .

Az egyébként már csak a kor paradoxona volt, hogy úgy a Bácsmegyei Napló, 
mind a Hírlap működéséhez és megjelenéséhez szükséges pénzeszközöket a magyar 
kormány által a legnagyobb titokban működtetett Társadalmi Egyesületek Szövetsége 
központján (tEsZk) keresztül, a szent gellért társaság biztosította . E titkos ma -

108 Ingusz Sándor (Nagybaracska, 1896. szeptember 16. – Voronjež, 1943. március 31.) szabadkai vál-
lalkozó, földbirtokos, gyáros, a Hírlap alapítója és első tulajdonosa, később a Mekka szövőüzem 
főrészvényese. 1941-ben a magyar hatóságok internálták, ezt követően mint munkaszolgálatos  
a bori bányában dolgozott. Felesége Goldstein Margit, Auschwitzban vesztette életét. A család 
tulajdonát a jugoszláv hatóságok 1946-ban államosították .

109 A Magyar Párt vezetői ellen a rendőrség befejezte a nyomozást. Tizenhárom gyanúsítottat már sza-
badlábra helyeztek . a magyar párt elnökségének letartóztatott tagjait szerdán kísérik át az ügyész-
séghez . bácsmegyei napló, 1925 . január 7 . 1 .

110 Havas Károly (Szabadka, 1887. szeptember 9. – Bácsalmás, 1944. június 19.) tanulmányait Buda-
pesten történelem és magyar szakon folytatta, azokat azonban nem fejezte be. Előbb pesti német 
lapoknál újságíróskodott, majd a Bácskai Hírlap munkatársa lett . 1920-tól a Bácsmegyei Napló, 
majd a Hírlap cikkírója, szerkesztője, a két világháború közötti szabadkai újságírás egyik legna-
gyobb formátumú egyénisége. Számos regénye jelent meg, a Napló irodalmi oldalainak a szerkesz-
tője, folyóiratok állandó munkatársa volt. Első regénye Az idők mélyén címmel 1934-ben jelent 
meg. 1944. június 19-én, mielőtt beterelték volna az Auschwitzba tartó szerelvények egyikébe, ön -
gyilkosságot követett el .

111 a Hírlap történetét lásd: Kolozsi T., i.m. (1979) 95–108 .
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gyarországi támogatásnak köszönhetően láthattak napvilágot a Hírlap mellett a mi -
nerva nyomda kiadványai, valamint a harmincas években a Kalangya folyóirat is .112

Hosszasan lehetne az 1924-es konfliktussal kapcsolatban a Várady-hagyatékban 
fellelhető Várady, Gráber, Deák, Székely, Strelitzky, Fenyves levelekből, vagy az 
1944. június 19-én az auschwitzi bevagonírozáskor öngyilkosságot elkövető Havas 
károlynak a Fenyvest támadó, a Hírlap 1925 . február 28-án A helyes sajtópolitika 
címmel megjelent vezércikkéből idézni, helyhiány miatt azonban kénytelenek va -
gyunk ettől eltekinteni, s csupán arra utalhatunk, hogy az 1924-ben kibontakozó saj-
tókonfliktus és hatalmi harc a zsidóságon belül is komoly törésvonalakat okozott.113

December harmadikán a Délbácska újabb támadást indított, ami immáron a párt 
vezetősége számára volt egyértelmű figyelmeztetés:

„a b .n tudhatná, hogy a Délbácska nem a magyar párt hivatalos lapja . a Dél-
 bácska keresztény magyar lap, a magyar pártról nem lehet azt állítani, hogy 
keresztény alapokon áll . a novisadi magyar párt százas bizottságának leg-
utóbbi ülésén dr . vilt vilmos határozottan ki is jelentette, hogy a Délbácska 
továbbra is keresztény és magyar irányban fog haladni és abból egy jottányit 
sem enged.”114

A kezdetben egyéni unszimpátiából és üzleti konfliktusokból fakadó nézeteltérések-
ből így vette végül kezdetét a magyar lapok ideológiai bel-, hatalmi harcává fajuló 
konfliktusa, amelyben az antiszemitizmust végeredményben mint eszközt használ-
ták fel, s mely gráber jelöltségének a megtorpedózása mellett egyben a magyar párt 
immáron jól beazonosítható három frakciója (liberális, polgári centrista, nemzeti 
keresztény) közötti lankadatlan harcot és az egymással való leszámolás hosszú és 
súlyos hónapjait hozta magával.

belgrád, kihasználva a magyar belviszályt, 1925 . január 5-én államellenes cse -
lekedetek vádjával letartóztatta a párt szabadkai prominenseit: strelitzky Dénest, 
sántha györgyöt, nagy ödönt, Fischer Jákót, székely áront, birkáss gyulát, 
csiszéri-nagy samut, nojcsek gézát, ruby gyulát és a magyar párt potenciális 
jelöltjeit, összesen mintegy 20 embert .115 az akció másnap is folytatódott . bár többe-
ket szabadlábra helyeztek, időközben fogságba vetették Deák Leót és Szántó Róbertet 

112 Dévavári Z., i.m. (2014) 81–82.; A. Sajti E ., i.m. (2004) 41 .
113 Ezzel kapcsolatban lásd még: Fenyves Ferenc levele Gráber Lászlóhoz, 1924. július 16. In: A. Sajti 

E., i.m. (2016) 180–183.; Deák Leó levele Gráber Lászlóhoz, 1924. július 25. In: Uo., 184–190.
114 a Délbácska és a magyar párt . Délbácska, 1924 . december 3 . 1 .
115 Letartóztatták a magyar párt suboticai vezetőit – A Hirlap egyik elbocsátott alkalmazottjának föl-

jelentése alapján indult meg az eljárás . bácsmegyei napló, 1925 . január 6 . 3 .
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is .116 a vádakat végül majd csak 1925 . április 6-án ejtették, s szüntették meg az eljá-
rást nagy ödön, strelitzky Dénes, szántó róbert, havas károly, a Hírlap szerkesz-
tője, Szilágyi Nándor és Hollósi József, a Hírlap kiadó tisztviselői ellen.117

Ilyen előzmények után a súlyos belharcoktól terhelt, sajtója nélkül maradt, de a ha -
talom által is ellehetetlenített magyar párt az 1925 . február 8-i választásokon kataszt-
rofális vereséget szenvedett – nem jutott be a parlamentbe, s ezzel a délvidéki magyar-
ság 1923 után immáron másodszorra is politikai érdekérvényesítés nélkül maradt . 
Mindez súlyos következményekkel járt. Az elkövetkező hetek, hónapok a Magyar 
Párton belüli erőteljes erjedés kulminálódását, a lapok belharcának a felerősödését,  
s egy új, minden szempontból fájdalmas és nehéz útkeresés időszakát hozták ma -
gukkal .

1925 . február 22-én a párt elnöki tanácsának az ülésén lemondott társelnöki tiszt-
ségéről Gráber László,118 majd március 28-án ugyanezt tette a párt szabadkai helyi 
szervezetének teljes vezetősége.119

Nem sokkal később, Fenyves hűséges harcostársának, Dettre Jánosnak a szabad-
kai tartózkodása is véget ért . a szerb hatóságok megelégelték a Bácsmegyei Napló 
élén kifejtett politikai szerepvállalását, vezércikkeit, s 1925 . október 23-én a koholt 
vádak alapján kiutasították az országból .120

Dettre kiutasítása súlyos csapás volt a magyar ügyre, s ezzel a belharcok ellenére 
tisztában volt mindenki:

116 A Magyar Párt vezetői ellen a rendőrség befejezte a nyomozást. Tizenhárom gyanúsítottat már sza-
badlábra helyeztek . a magyar párt elnökségének letartóztatott tagjait szerdán kísérik át az ügyész-
séghez . bácsmegyei napló, 1925 . január 7 . 1 .

117 Jogerősen megszüntették az eljárást a Magyar Párt vezetői ellen. Hírlap, 1925. április 7. 5.
118 a magyar párt elnöki tanácsa vasárnap tartott ülésén a magyarság további szervezkedése mellett 

döntött – lemondott dr . gráber lászló, a magyar párt országos alelnök . Délbácska, 1925 . február 
24 . 1 .

119 Lemond a Magyar Párt vezetősége Szuboticán. Kinek fogják átadni a párt vezetését? A „magyar” 
sajtó állásfoglalása kedvetlenítette el a párt vezetőit. Délbácska, 1925. március 29. 1.; A suboticai 
magyar Párt több vezető tagja lemondásra készül – Áprilisban lesz a szuboticai Magyar Párt köz-
gyűlése. Hírlap, 1925. március 29. 1.

120 Hogyan történt dr. Dettre János kiutasitása? Öt perces megbeszélésre a rendőrségre kérték, letar-
tóztatták és még az éj folyamán átadták a magyar hatóságoknak . bácsmegyei napló, 1925 . október 
24. 3.; Dr. Dettre Jánost, a „Bácsmegyei Napló” főszerkesztőjét a szuboticai rendőrség titokzatos 
körülmények között áttette a határon – Dr. Horvát Cvetkó szuboticai főkapitány személyesen elkí-
sérte Horgosig – A magyar határrendőrség csak „felsőbb utasításra” vette át Dettrét – A kiutasított 
már Szegedre érkezett. Délbácska, 1925. október 24. 2.; A Dettrével kapcsolatos jugoszláv titkos-
szolgálati iratok: arhiv Jugoslavije, Dtp za bbb . br . Fonda 14, br . fascikle 114-400 . pov . ob . br . 
968 . 1925 . X . 31 . pov . ob . br . 1040 . 1925 . Xi . 30, pov . br . 1194 . 1924 . X . 21 . Dettre János életét, dél-
vidéki tevékenységét lásd: Dér Zoltán: A kezdeményező. In: Dettre János: Új partok felé. Sza-
badka, 1979. 181–248.; Ruszoly József: Dettre János és kora . (szegedi arcélek 3 .) szeged, 1994 .
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„méltóságos Dr . Dettre János Úrnak, szeged .
A Bánsági Magyar Párt elnöksége őszinte, mély sajnálattal értesült körünkből 
történt kényszerű eltávozásáról. Pártelnökségünk kedves kötelességének tartja 
hálás köszönetének ez után is kifejezését adni, azon önzetlen és sikeres műkö-
désért, amelyet magyar kisebbségünk harcában kifejtett . körünkben töltött 
egész idő alatt nagy tudásával és tehetségével mindenkor híven küzdött nem-
csak, mint a Bácsmegyei Nap ló főszerkesztője felelőségteljes és kockázatos 
publicisztikai hatáskörében, de magán és társadalmi életében is: a jugoszláviai 
magyarság politikai, kulturális és gazdasági érdekeiért .

Fogadja, kérjük köszönetünk ismételt kifejezését .
Mara Jenő, a BMP titákra,121

Várady Imre, a BMP elnöke.”122

gráber123 és a szabadkai zsidók háttérbe szorulásával124 a magyar párton belüli antisze-
mita felhangok is átmenetileg elcsitultak, s ezzel egy új szakasza kezdődött a párt-
nak, melynek működésében ettől kezdve a döntő szava Budapestnek volt.125

mindez azonban nem jelentette azt, hogy a szabadkai zsidóság prominens képvi-
selői végleg hátat fordítottak volna a Magyar Pártnak, és megtagadták volna magyar-
ságukat . Jól mutatja ezt milkó izidornak126 várady imréhez írt azon levele is, amelyet 
Váradynak a belgrádi tartománygyűlés első ülésén elmondott beszéde után küldött, 
melyben a kisebbségek anyanyelvének a használatát követelte az önkormányzati 

121 Mara Jenő (Nagybecskerek, 1888. május 7. – Nagybecskerek, 1931. december 16.) jogi tanulmá-
nyait Pesten folytatta, mialatt bejárta Nyugat-Európát. 1917-től a Várady Imréhez közel álló 
Torontál főszerkesztője, a bánsági magyarság egyik kultúra- és irodalomszervezője, a Magyar Párt 
liberális, centrista politikusainak egyike volt .

122 a bánsági magyar párt levele Dettre Jánoshoz, 1925 . október 25 . in: A. Sajti E., i.m. (2016) 218 .
123 a várady-hagyaték iratai alapján azt is tudni lehet, hogy gráber visszavonulása végeredményben 

formális volt. Bár tisztséget ettől kezdve nem vállalt, a háttérben továbbra is megmaradt Várady 
főtanácsadójának, a Magyar Párt egyik kijáróemberének.

124 Ezt is pontosítani kell, ugyanis Dettre kiutasítása után Fenyves és a polgári centristák viszonya 
rövidesen rendeződött. A Várady-hagyaték iratai azt mutatják, hogy Fenyves, akárcsak Gráber,  
a háttérben továbbra is fontos tanácsokkal látta el a Várady–Deák–Strelitzky hármast, sőt 1931-
ben, akárcsak 1922-ben, rajta keresztül történt meg újra a belgrádi kormánykörökkel való kapcso-
latfelvétel . lásd: strelitzky Dénes levele várady imréhez, 1931 . március 17 . in: A. Sajti E., i.m. 
(2016) 247–249 .

125 Bővebben lásd: A. Sajti E ., i.m. (2004) 64–78.; Csuka J., i.m. (1995) 265–363 .
126 milkó izidor (szabadka, 1855 . február 1 . – szabadka, 1932 . április 21 .) 1884-ben budapesten a jog-

tudományok doktorává avatták, azonban sosem lépett ügyvédi pályára. 1875-től a fővárosi lapok 
befutott tárcaírója . 1920-tól a Bácsmegyei Napló állandó munkatársa, több önálló kötet szerzője, 
Kutna Mór és Singer Bernát főrabbik mellett a szabadkai zsinagóga egyik kezdeményezője, épít-
tetője.
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területeken . érdemes ezt a levelet teljes egészében közölni, már csak azért is, mert 
híven tükrözi és mutatja azt a belső identitást, ahogyan az egykori szabadkai főrabbi 
önmagát megélte és definiálta.

„subotica, 1927 . márc . 14 .
nagyon tisztelt kedves barátom,
sokezredmagammal kisérem rokonszenves figyelemmel a közéleti működése-
det a magyar párt megalakulása óta, s nem egyszer lett volna rá alkalom, hogy 
e tevékenységedhez baráti szívvel gratuláljak . már a toll is kezemben volt akár-
hányszor, hogy megírjam Neked szeretettel és hálával, mily nagy erősségünk 
vagy te nekünk, jugoszláviai magyaroknak, mennyivel tartozunk neked a te 
mindig önzetlen, mindig lelkes és mindig tapintatos működésedért, amely nem-
csak Neked hoz dicsőséget, de fényt áraszt fajunknak itt élő egész egyetemére, 
és vigasztalással, egy szebb jövő reményével kecsegteti a kisebbségi sorsban 
vergődő magyarokat. Nem írtam ezt meg eddig, mert attól féltem, hogy csak 
udvariassági aktusnak, az illemtudó ember kötelességből megnyilatkozó elis-
merésének fogod tekinteni a szerencsekívánatomat, de legutóbbi államférfiúi 
nívójú szereplésed elhallgattatta ezt a skrupulusomat, s ki kívánkozik belőlem 
a megállapítás, hogy a jugoszláviai magyarság büszke lehet rád . gratuláció 
helyett egy kívánsággal fejezem be a levelemet: engedje meg a gondviselés, 
hogy sokáig maradhass a magyarság vezére, s hogy késő öregségig értékesít-
hesd annak javára jellemednek és szellemednek a kincsét, amelyek a jugoszlá-
viai magyarság legnagyobb értékei .

Fogadd, kérlek, legőszintébb nagyrabecsülésemnek a jelentését, amellyel ma -
radtam régi tisztelőd, igaz híved

Milkó Izidor”127

végezetül azt is tegyük hozzá, hogy a magyar párt jobbra tolódása nem vonta auto-
matikusan maga után a szélsőjobb irányába történő elmozdulást. A párt tagságában, 
struktúrájában lényegi változásra nem került sor – továbbra is jelentős, sőt döntő erőt 
és tényezőt képviseltek benne a polgári radikális, liberális, demokrata és polgári 
centrista elveket valló személyek. Egyértelműen mutatja ezt, hogy 1927-ben a radi-
kális listán Stre litzky Dénes és Várady Imre jutott be első magyar képviselőként  
a belgrádi parlamentbe .

Hogy a Magyar Párt struktúrájában és tagságában nem következett be lényegi vál-
tozás, s igaz, ekkortól kezdve a háttérből bár, de a zsidó értelmiség befolyása továbbra 

127 milkó izidor levele várady imréhez, 1927 . március 14 . in: A. Sajti E., i.m. (2016) 231 .
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is jelentős maradt, abban a Bácsmegyei Naplón kívül, a vele nem egyszer a nyilvá-
nosság előtt ádáz harcokat vívó másik szabadkai lapnak, a Hírlapnak is fontos sze-
repe volt. Bár a nyilvános antiszemita kilengések a korszakban időről időre elhalkul-
tak, hogy aztán újra és ismét magas hőfokon égjenek, amit a Bácsmegyei Napló mel-
lett a zsidóknak a Hírlapban betöltött vezető szerepe is hevített. Így aztán időről 
időre újra és újra felröppentek azok a felhangok is, amelyek a Magyar Pártot végered-
ményben továbbra is a „zsidók pártjának” tartották.

VII. „Én azt hiszem, hogy az ilyen gyanús statisztikát békén  
kellene hagyni” – A jugoszláv állam és a szabadkai zsidók  
viszonya

Az új délszláv állam, az SZHSZ, majd a Jugoszláv Királyság az 1941. évi összeom-
lás küszöbéig nem foganatosított a magyarországi zsidótörvényekhez hasonló in -
tézkedéseket. A szerb emlékezetpolitika a két világháború közötti időszakkal kap-
csolatban napjainkban is lényegében azon az állásponton van, hogy a délszláv állam 
politikai életében a zsidóság nem játszott politikai szerepet, ahogyan az állami szol-
gálattól is távol tartották magukat .128 

Bár az valóban tény, hogy az akkori ország egész területére kiterjedő, elsősorban 
a zsidóknak a közép- és felsőoktatásban való részvételét korlátozó jugoszláv rendele-
tek majd csak 1940 . október 5-én jelentek meg,129 azonban az országban élő, nyelvé-
ben, kultúrájában, sőt szokásaiban is eltérő zsidósággal kapcsolatos állampolitikai 
megnyilvánulások régiónként változtak . míg a történelmi szerb területeken a szerb 
többség és a zsidó kisebbség együttélése már csak ez utóbbi csekély száma és gazda-
sági súlyának minimuma miatt lényegében harmonikusnak volt mondható, addig 
Horvátországban a katolikus egyház támogatásával erős antiszemita érzület ural -
kodott .

1925 áprilisában, miután a Zágrábi Egyetem zsidó hallgatói az egyetem rektorával 
a jeruzsálemi héber egyetem megalapítását ünnepelték, a horvát fővárosban a De -
mokrata párt párthadserege, az orjuna130 antiszemita tömegtüntetést szervezett, 

128 Lásd a szerb emlékezetpolitikára áttekintő jelleggel: Szerbhorváth György: a jugoszláviai holo -
kauszt emlékezete Szerbiában – irodalmi és tudományos igényű könyvek tükrében. Regio, 23. 
(2015) 1 . sz . 152–166 .

129 a rendeletek teljes szövegét lásd: Vladimir Todorović: poslednja stanica aušvic – batschka 1944 . 
Judenrein . novi sad – subotica, 2015 . 234–236 .

130 Organizacija Jugoslavenskih Nacionalista (ORJUNA) a Svetozar Pribičević vezette, az integratív 
jugoszlavizmus ideológiai alapján álló Demokrata párt 1922-ben a dalmáciai splitben alakult fél-
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melyen követelte a numerus clausus bevezetését . az esti órákban az orjuna tagjai 
több, zsidónak tartott békés járókelőt a következő szidalmakkal támadott meg: „zsi-
dók menjetek Palesztinába. Kiverünk benneteket a Zágrábi Egyetemről, Jeru  zsá-
lemben a helyetek!”131

a magyarországtól birtokba vett területeken a zsidóság helyzetét tovább nehezí-
tette a közösségnek a magyarsághoz való erőteljes nyelvi és kulturális kötődése.132

a délszláv államnak a szabadkai, de a bácskai zsidókkal kapcsolatos politiká-
jában, miután egyértelművé vált, hogy a zsidók tömegei az impériumváltás ellenére 
a magyarság mellett maradnak, elsősorban azok a megfontolások domináltak, ame-
lyek a zsidó közösségeknek a magyaroktól való leválasztásával a vesztes, teljesen 
megbízhatatlan, sőt az új állam szempontjából annak létét egyenesen veszélyeztető 
magyarság számbeli, társadalmi, gazdasági és szellemi pozícióinak gyengítését, le -
építését kívánták elérni . a joghatályát kizárólag az erre a régióra, vagyis a bácska–
Baranya–Bánát területére érvényesítő rendeletek, lényegében semmivel sem marad-
tak el, sőt az élet számos területét felölelő komplexitásuk miatt, jóval túlmutattak és 
drasztikusabbak voltak, mint a magyarországi, numerus claususról szóló 1920 . évi 
XXV. törvénycikk. Ráadásul, mindez az állami szervek által – elsősorban a húszas 
évek első felében – alkalmazott permanens agressziójával kombinálva jelentősen 
megnehezítette, sőt számos esetben ellehetetlenítette a bácskai, de különösen a sza-
badkai zsidók oktatási, gazdasági és kulturális életét .

s bár már 1921 áprilisában is készültek a belügyminisztérium rendelete alapján 
olyan írógéppel összeállított listák, amelyeken a szabadkáról kiutasítandó, zömében 
magyar, kisebb számban zsidó személyek, és vagyonuk zár alá helyezése szerepelt,133 
a zsidók elleni első erélyes hatósági fellépésre lényegében azután került sor, hogy  
a formálódó magyar párt 1922 . február 12-én létrejött szabadkai szervezetében fel-
tűnően sok vezetőségi helyet töltöttek be a prominens helyi zsidók.

katonai szervezete, párthadserege volt . az orJuna számos támadást indított a magyar és a német 
etnikum tagjai ellen . 1929-ben feloszlatták .

131 antiszemita tüntetés Zágrebben . az orjuna numerus clausust követel . bácsmegyei napló, 1925 . 
április 6.; Antiszemita tüntetések Zágrebban. Numerus clausus bevezetését követelik a jugoszláv 
egyetemeken . hírlap, 1925 . április 7 . 1 .

132 a délszláv királyság antiszemitizmusával kapcsolatban lásd: Laslo Sekelj: antisemitizam u Jugo-
slaviji. (1918–1945) Revija za Sociologiju, 11. (1981) Nr. 3–4. 179–189.; Nebojša Popović: Jevreji 
u Srbiji, 1918–1941. Beograd, 1997.; Pavle Šosberger: Jevreji u vojvodini: kratak pregled istorije 
vojvođanskih Jevjreja. Novi Sad, 1998.; Milan B. Koljanin: Jevreji i antisemitizam u kraljevini 
Jugoslaviji . (1918–1941) beograd, 2008 .

133 Jegyzék azokról személyekről, akiket a Belügyminisztérium rendelete alapján és Szabadka Város 
Főkapitányságának II3/V.Z. bizalmas számú határozata értelmében ki kell az országunkból utasí-
tani, s akiknek ingatlanvagyonát zár alá kell helyezni . ias: F:60: p-8542/1941 .
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1922. március 3-án a szabadkai rendőrség bekerítette a Zsinagóga környékét, majd 
a razzia során mintegy 50-60 hívőt tartóztattak le azzal az indokkal, hogy nem tud-
ták igazolni a személyazonosságukat . a letartóztatottakat, köztük a hitközség két 
prominens személyét, glied vilmost és Deutsch herman mózest,134 ezt követően 
a szabadkai börtönben köztörvényes bűnökkel fogva tartott rabok közé zárták be,  
s csak este fél kilenc után engedték őket szabadon.135

Nem sokkal később, 1922. június 22-én Bácsmegye főispánja, Lazar Bugarski 
figyelmeztette is a helyi zsidókat, hogy tartsák távol magukat a Magyar Párttól:  
„a németek vagy a zsidók, mint mindenki más, beléphetnek akármelyik politikai 
pártba, de nem ajánlatos, hogy egy más nemzetiségi párt ezeknek a nemzetiségűek-
nek kihasználásával oly számbeli fölényt tüntessen fel, ami a valóságban nincs meg . 
Én azt hiszem, hogy az ilyen gyanús statisztikát békén kellene hagyni, miután sen-
kinek sem használnak azok.”136

1922. június 25-én a Belügyminisztérium Bácska–Baranya–Bánát (BBB) ügy-
osztálya bizalmas rendeletet küldött Vajdaság valamennyi főispánjának, amelyben  
a közigazgatási hatóságokat utasította a zsidókkal szemben követendő különleges 
eljárásra . Ennek értelmében a zsidókat minden településen összeírták, kötelezték 
őket a lakhatási engedély kérelmezésére, végezetül pedig nemzeti érdekből a zsidók-
kal szembeni fokozottabb rendőri felügyeletet és hatósági ellenőrzést rendeltek el.137

Két héttel később, 1922. július 8-án a szerb hatóságok Bácska-szerte tömeges 
kiutasításokat hajtottak végre. Versecről 35, Újviékről 30, Zomborból 10, Nagy ki -
kindáról és Becséről több, Topolyáról 1, míg Szabadkáról 35 családot utasítottak ki.138

A másnap megjelenő szám pontosította a szabadkai kiutasítottak számát, azt 25-re 
mérsékelte, ugyanakkor a tudósításból kiderült, hogy a kiutasítottak kivétel nélkül 
zsidók voltak: orvosok, ügyvédek, gyógyszerészek, kereskedők, földbirtokosok és 
tisztviselők. A kiutasítottakat még aznap átdobták a magyar határon.139

Az elkövetkező hetekben a kiutasításokkal kapcsolatos hírek szinte naponta ismét-
lődtek meg, s miközben a hatalom már javában készült a Varga György elleni kira-

134 Deutsch Mózes 1923 és 1944 között Szabadka főrabbija volt.
135 IAS, F:47:1137:539/grnč.1922.
136 Bácsmegye főispánja a zsidóknak a Magyar Pártban vállalt szerepéről. Bácsmegyei Napló, 1922. 

június 22. 3.
137 Bizalmas belügyminiszteri rendelet a zsidók ellen – Kísért a zsidók kiutasítása – Másodrendű 

állampolgárokká deklarálják a zsidókat. Bácsmegyei Napló, 1922. június 26.; Gárber László: a zsi-
dókról szóló kormányrendelet az alkotmány megvilágításában. Bácsmegyei Napló 1922. július 1. 1.

138 A magyar állampolgárokat kiutasították az SHS Királyság területéről. Bácsmegyei Napló, 1922. 
július 9. 1.

139 Kiket utasítottak ki Suboticáról? Bácsmegyei Napló, 1922. július 11. 1.
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kat kémperre,140 ezzel párhuzamosan megkezdte előbb az optálás előtt álló orvosok 
praxisának a felfüggesztését,141 illetve a magyar és a zsidó ügyvédek b-listázását is, 
ami a kamarában lévő aktív és passzív választójoguktól való megfosztással járt.142

a kiutasítások kvázi jogalapját a trianoni békediktátum 44 . cikkének 3–4 . szaka-
sza által szabályozott optálási jog adta .143 Ennek értelmében az új államokba került 
közösségek közül a magyarok, a németek és a zsidók közül azok, akik 1910 . január 
elsején a volt Osztrák–Magyar Monarchiának az új államhoz került területein éltek, 
jogosultak voltak arra, hogy egyénileg eldöntsék, hogy felveszik-e az sZhsZ állam 
állampolgárságát, vagy egy másik állam mellett döntenek .144 Az optálás a kettős állam-
polgárság lehetőségét kizárta. A rendelet részletesen szabályozta a magyarországi 
délszlávok optálásának módját is .145 Az optálási rendeletet Svetozar Pribičević146 akkori 
belügyminiszter írta alá, s ennek értelmében 1922. július 26-ig megtiltották a magya-
rok politikai és kulturális szervezkedését, valamint a választójoguktól is megfosztot-
ták őket. Az opciós jog és a két állam megegyezése értelmében, ha az azzal élő nem 
az SZHSZ állampolgárság mellett döntött, úgy az állam területét legkésőbb 1926. 
július 26-ig végleg el kellett hagynia. Az optánsok kiköltözésének határidejét a két 
ország többszöri módosítás után végül 1930 . november 1-ig hosszabbította meg .147

A szerb hatóságok azonban az optálásnak a békeszerződésben foglalt rendelkezé-
seit különböző rendeletekkel sértették meg. A Belügyminisztérium BBB ügyosztá-
lya által 1922. június 23-án kiadott rendelet jelentősen szűkítette a délszláv állam 

140 lásd: Dévavári Zoltán: „a lélekzetvételünknek is tiszta szándékunak kellett lennie, hogy a gya -
nunak az árnya se érhessen bennünket.” Egy délvidéki (koncepciós) kémper rekonstrukciója (1922–
1924) . in: veritas évkönyv, 2017 . szerk .: ujváry gábor . bp ., 2018 . 189–202 .

141 a vajdasági magyar orvosok megrendszabályozása . Felfüggesztik azoknak az orvosoknak a gya-
korlatát, akik nem S.H.S állampolgárok. Bácsmegyei Napló, 1922. július 12. 3.

142 a magyar párt memoranduma . a jugoszláviai magyarság sérelme, s a sérelmek orvoslásának 
a módja – a magyarság a kormány és az országos közvélemény elé tárja panaszait . bácsmegyei 
Napló, 1922. július 23. 1.

143 az optálás kérdésével lásd: Galántai József: Trianon és a kisebbségvédelem. Bp., 1989. 94–98.; 
A. Sajti E ., i.m. (2004) 25-27.; illetve: Š. Mesaroš, i.m. (1981) 149 .

144 A második világháború után ezt a jogot nem biztosították.
145 A. Sajti E ., i.m. (2004) 26-27.; Gojko Malović: Seoba u maticu. Knjig 1. Optiranje Srba u Mađarskoj, 

1920–1931 . novi sad, 2010 .
146 Svetozar Pribičević (Kostajnica, 1875. október 26. – Prága, 1936. szeptember 15.) Horvátországban 

született szerb politikus, a Demokrata Párt kiemelkedő személyisége. A Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság megalakulásakor előbb a belügyi, majd az oktatási tárcát vezette, az unitárius állam 
egyik leghevesebb szónokaként Stjepan Radić kérlelhetetlen ellenfelének számított. A húszas évek 
második felében azonban szembefordult belgrád centralisztikus politikájával . az 1929-ben beve-
zetett királyi diktatúra után letartóztatták, 1931-ig börtönben raboskodott. Ezt követően Prágába 
emigrált, ahol megírta a Sándor király diktatúrájáról szóló könyvét. Ott hunyt el 1936-ban.

147 A. Sajti E ., i.m. (2004) 26–27 .
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javára történő optánsok körét. Mindazok, akik 1918. november 13-át követően nem 
tudták hivatalos dokumentumokkal igazolni az sZhsZ állam területén való tartóz-
kodásuk jogszerűségét, automatikusan kizárattak az állampolgárságot igénylők köré-
ből. A rendelet második pontja azokat zárta ki az állampolgárság felvételétől, akik 
1918. november 13-a után a magyar állam-, hadsereg, illetve a különböző katonai ala-
kulatok szolgálatában álltak, bérezésüket Budapestről kapták. Mindez lényegében az 
1918–1921 között munkáját végző egykori magyar tisztviselői kar tagjainak az állam-
polgárságtól való megfosztását jelentette. A rendelet azokat a nagykorúságukat elért 
férfiakat is megfosztotta az állampolgárság igénylésének lehetőségétől, akik a határ-
változás, vagy a politikai instabilitás miatt képtelenek voltak eleget tenni az sZhsZ 
hadseregbe történő behívónak.148

A szerb hatóságok az optálásnak kiemelt figyelmet szenteltek. Szabadkán három 
külön nyilvántartást is vezettek a nem sZhsZ állam javára optáltakról, s megkülön-
böztetett figyelemmel kísérték a Magyarország javára optálókat. Róluk két nyilván-
tartást is vezettek . Egy harmadik nyilvántartás a többi külföldi állam javára optáltak 
névsorát tartalmazta .149

Az optálás a szabadkai zsidókra is ólomsúlyként nehezedett. Kemény Hermanra,150 
Szabadka utolsó magyar főállatorvosára is érvényes volt a fentebbi megszorító intéz-
kedés. 1922. január 23-án adta be állampolgársági kérelmét. 1922. július 25-én újabb 
kérelmet írt. Válasz továbbra sem érkezett, ezért 1924. június 15-én ismét állampol-
gársági kérelmet fogalmazott meg. Végül 1924. augusztus 9-én kapta meg az első 
szűkszavú elutasító levelet, melyben a hatóságok arra hivatkoznak, hogy nem teljesí-
tette az állampolgársági feltételeket. Kemény ezért 1925. április 27-én újabb kérelmet 
adott be, kérve az elutasítás részletes írásbeli indoklását és állampolgársági kérelmé-
nek a pozitív elbírálását .151 választ sosem kapott, 1930-ban hontalanként halt meg 
szabadkán .

Az 1893-ban Szabadkán született Dörflinger György 1922. június 9-én Szabadkán 
kérte az SZHSZ állampolgárságot. Keményhez hasonlóan 1926-ig ő sem kapott sem-
milyen választ. Az időközben Óbecsére költözött Dörflingert 1926. szeptember 17-én 
azért akarták az országból kiutasítani, mert az óbecsei járásbíró szerint nem talált 
magának munkát, állampolgársággal nem rendelkezett, így az a veszély fenyegetett, 
hogy a községnek kell eltartania. Egy hónappal később, 1926. november 17-én Dör -

148 ias F .47:1207 .i .178/1922 .
149 ias F .47:1220 .i .45/1926 .
150 Kemény Herman (Szabadka, 1878 – Szabadka, 1930) Az összeomlás előtt Szabadka magyar 

főállatorvosa. Sírja a szabadkai zsidótemetőben van. Jewish Cemetery Subotica. Online: cemetery.
josu .rs – 2019 . május 15 .

151 ias F .47: 1207 .i .413/1922 .



52

flinger ügye már a Bács megyei alispánnál volt. Az óbecsei hatóságok szerint Dör -
flingert ekkor már azért kellett kiutasítani, mert nem volt bizonyítva, hogy az elmúlt 
években valóban az országban élt. A kiutasításról szóló döntés azonban tovább húzó-
dott. 1927. január 6-án Dörflingerrel már az Államvédelmi Hatóság foglalkozott. Az 
utolsó fennmaradt, 1927 . január 10-én kelt dokumentumban a vallatások sokaságán 
túllevő Dörflinger ügyében az Államvédelmi Hatóság belgrádi részlege a szabadkai 
illetékesektől bekérte Dörflinger 1922-ben beadott állampolgársági kérelmét.152 Dör -
flinger sorsa ettől a ponttól ismeretlen.

Az egykori főrabbi, Kutna Mór fia, Sámuel Natan az optálás miatt hagyta el 
szabadkát . az 1863 . március 25-én született natan 1925-ben arról tájékoztatta  
a hatóságokat, hogy 1890 óta mint orvos Przemyśl-ben élt, nem szándékozott haza-
térni, s ezért töröljék az sZhsZ állampolgárok listájáról, hogy felvehesse a lengyelt .153

Az 1905-ben Szabadkán izraelita családban született Hauzer Ernő egyetemi tanul-
mányait az összeomlás után bécsben kezdte meg, s menetközben osztrák állampol-
gárságot szerzett. 1926. július 3-án, osztrák útlevéllel, benne magyar átutazó- és az 
SZHSZ királyságba belépésre feljogosító vízummal utazott szülővárosába. Amikor 
visszatért Szabadkára, a rendőrfőkapitányság az útlevelét elkobozta, majd 1926. jú -
lius 6-án átadta az ügyészégnek: „megtiszteltetés számomra, hogy átadhatom önnek 
Hauzer Ernő154 szabadkai lakos kihallgatási jegyzőkönyvét és osztrák útlevelét, amely-
ből egyértelműen kiderül, hogy a nevezett személy szimulálta az osztrák állampol-
gárságot, hogy így kerülje ki hadseregünkben a szolgálatot . kérem, hogy az ezzel 
kapcsolatos törvényeket a legszigorúbban alkalmazzák vele szemben, hogy ezzel sta-
tuáljunk példát a hozzáhasonlóknak.”155

Az optáláson túl voltak olyan esetek is, amikor a zsidókérdésben a központi hata-
lom és a szabadkai városvezetés között alakult ki konfliktus. Egy 1922. október 
12-én keltezett belügyminiszteri körlevélben például arról olvashatunk, hogy a szer-
 biából érkezett, frissen kinevezett állami tisztviselők – akiknek a pénzügyi rendszer 
átláthatóvá tétele volt a feladata a helyi hatóságok, de elsősorban a helyi rendőrség és 
a helyi bíróságok hozzáállása miatt kerültek nehéz helyzetbe, mivel azok ignorálták 
a Szerbiából érkezett tisztviselők lakás- és házrekvirálási igényeit. A Szabadkára 
küldött körlevél kemény hangot megütve egyenesen úgy fogalmazott, hogy „megen-
gedhetetlen a helyi hatóságok ilyen hozzáállása, de különösen az a tény, hogy nem 

152 ias F .47: 1207 .i .151/1922 .
153 ias F .47:1220 .iv .679/1925 .
154 Hauzer Ernő az iratban Ernst Hauserként szerepel.
155 ias F:47:1220 .i .185/1926 .
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hajlandók eleget tenni a szerbiai hivatalnokok kérésének, s nem rekvirálják számukra 
a gazdag magyarok és zsidók házait”.156

viii . „a zsidók nélkül képtelenek lennénk a magyar osztályokat 
megnyitni és fenntartani” – Harc az iskolákért

amint arra már fentebb utaltunk, a szabadkai zsidók elleni hatósági fellépések a kul-
turális, nyelvi összefonódás miatt szoros párhuzamban álltak a magyar tisztviselői 
kar felszámolásával, a magyar intézményrendszer(ek) ellehetetlenítésével és a föld-
birtokpolitikai rendelkezésekkel. A zsidóknak a magyaroktól történő leválasztását 
szolgálta az is, hogy a zsidóságot külön, önálló nemzetiségnek deklarálták, és nem 
ismerték el a magyarsághoz való kötődését sem, de egyes elemeiben ezzel volt össze-
függésben a magyar tannyelvű oktatási rendszer ellen indított frontális támadás is.

a szerb hatóságok ugyanis a legnagyobb hatékonyságot az oktatáspolitikai meg-
szorítások terén érték el, s nem véletlenül hivatkozott fentebb cikkében Deák is 
éppen erre, mint egy olyan tényezőre, amelynek jelentős szerepe volt a délvidéki 
magyarok és a magyar identitással bíró zsidók egymásrautaltsági és sorsközösségi 
érzetének, együttműködésének a kialakulásában.

A korszak kétségkívül leghírhedtebb intézkedése a még 1920 júniusában Pribiče -
vić által kidolgozott névelemzési rendelet volt. Ennek értelmében a hatóságok dön-
tötték el, hogy a gyerekek a szüleik neve alapján beírathatók-e a magyar, illetve  
a német osztályokba, vagy sem .157

Egy 1921. július 14-én meghozott kormányrendelet az 1922/1923-as tanévtől meg-
tiltotta a zsidóknak a magyar oktatási rendszerben való részvételt .158 Az új iskolaügyi 
rendelet értelmében szeptembertől a magyar tannyelvű középiskolák első osztályába 
nem vettek fel német és zsidó nevű diákokat. A rendelet értelmében a zsidók, annak 
ellenére, hogy önálló oktatási intézménnyel nem rendelkeztek, kizárólag csak zsidó 
(!) iskolákba iratkozhattak be .159

Ezzel egyidejűleg a szabadkai gimnáziumban megkezdték a magyar tanulók val-
lási szegregációját, s külön magyar–magyar, illetve zsidó–magyar osztályokat állí-

156 ias F:47:1140 .1411/1922 .
157 Bővebben lásd: Dévavári Z., i.m. (2014) 50–51 .
158 Ljubodrag Dimić: kulturna politika u kraljevini Jugoslaviji, 1918–1941 . 3 . köt . beograd, 1997 . 64 .
159 a magyar osztályok sorsa – Zsidó és német tanulók nem iratkozhatnak be a magyar középiskolák 

első osztályaiba – Felsőbb osztályokra nem vonatkozik a tilalom – A magyar tanárok vizsgája. 
bácsmegyei napló, 1922 . augusztus 25 . 3 .
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tottak fel .160 Erre a célra felhasználták a Svetozar Pribičević oktatási miniszter által 
elrendelt névelemzést, amely a korabeli források szerint a magyar anyanyelvű tanu-
lók kétharmadát kitiltotta a magyar iskolákból .161

A Pribicević-féle iskolatörvénynek esett áldozatul a szabadkai zsidó elemi iskola 
is, ahol arra kötelezték az ott tanítókat, hogy szerb nyelven tartsák meg az órákat, 
annak ellenére, hogy ők kivétel nélkül csak magyarul beszéltek. A rendelet kétszáz 
gyereket érintett . a hatóságok azt is elrendelték, hogy a biblia héber szövegét szerbre 
fordítva adják elő, amit nem értett sem a tanuló, sem a diák. Nem volt jobb a helyzet 
a földrajzzal, a történelemmel, az írással és az olvasással sem. A szülők hiába tilta-
koztak és hiába próbálták meg végső elkeseredettségükben a gyerekeket a meg-
maradt magyar osztályokba átíratni, a hatóságok ezt a vallásukra hivatkozva megta-
gadták .162 végül egy 1923 márciusá ban az oktatási minisztériumban keltezett körlevél 
teljesen eltiltotta a zsidókat a magyar alsó tagozatokon való tanulástól .163

1923 . augusztus 22-én egy rendelettel bezárták a zombori gimnázium magyar 
tagozatait . a magyar osztályok felszámolása 140 tanulót és 22 tanárt érintett .164 
Ugyanez a rendelet a zsidó vallású gyerekeket kitiltotta a nagybecskereki és a sza-
badkai gimnáziumok magyar tagozatairól – egyedül a zentai gimnáziumban enge-
délyezte számukra a továbbtanulás lehetőségét.165

A rendelkezés nem titkolt célja az volt, hogy a zsidó vallásúak kitiltása után  
a maradék, keresztény magyar osztályokat is felszámolják:

„a közoktatási miniszter kifejezetten a zombori gimnázium magyar osztályait 
szünteti meg, de a rendeletének a végrehajtása, attól félünk, meg fogja szüntetni 
a suboticai és a becskereki magyar osztályok egy részét is . Ezek a magyar osz-
tályok tudvalevőleg csak akkor nyithatók meg, ha a jelentkező tanulók száma 
egy bizonyos kontingenst kitesz. A magyar ajkú tanulók ezt a kontingenst a leg-

160 A szuboticai főgimnáziumban a zsidó tanulókat vegyileg kivonták a magyarok közül. Meglepően 
új találmány – A magyar tagozatokban kétféle magyar osztály van: magyar magyar és zsidó 
magyar . bácsmegyei napló, 1922 . szeptember 19 . 3 .

161 Új fémjelző eljárás a magyar nemzetiség megállapítására – Az iskolaigazgatók jogfosztásban túlli-
citálnak a miniszteren . bácsmegyei napló, 1922 . szeptember 7 . 2 .

162 pribicsevics iskolapolitikája a gyakorlatban . bácsmegyei napló, 1923 . január 14 . 1 .
163 Zoran Janjetović: Deca careva, pastorčad kraljeva – Nacionalne manjine u Jugoslaviji, 1918–1941. 

beograd, 2005 . 238 .
164 Kultúrkép gyászszegélyben – A sombori gimnázium pedagógiai anarchiája – A tanároknak elke-

resztelt iskolai alkalmazottak – Nyílt levél a közoktatási miniszter úrhoz. Bácsmegyei Napló, 1923. 
december 4 . 2 .

165 Iskolastatárium. Bácsmegyei Napló, 1923. augusztus 23. 1.; illetve: Újabb roham a magyar osztá-
lyok ellen – a közoktatásügyi miniszter kitiltotta a szuboticai magyar osztályokból a zsidó tanuló-
kat . hírlap, 1923 . augusztus 23 . 4 .
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több osztályban a zsidó vallású, magyar ajkú tanulókkal együtt érték el. Ha 
most a magyar anyanyelvű zsidó vallású tanulókat a zentai gimnáziumba ve -
zénylik, olyan kevés tanulója marad a gimnáziumok egyes magyar osztályai-
nak, hogy megszüntetendő rendelet nélkül is meg fogják őket szüntetni.”166

Pár nappal később aztán ki is derült, hogy ez a félelem nem volt alaptalan. Augusztus 
28-án az oktatási minisztérium olyan rendeletet adott ki, amely a szabadkai gimná-
zium alsó négy osztályában a létszám megléte miatt ugyan engedélyezte a tanítás 
megkezdését, de a négy felsőbb tagozaton a zsidók kényszerű távozása miatt csupán 
a beiratkozást hagyta jóvá, az oktatás megkezdését viszont nem .167

A szabadkai gimnáziumban ekkor 201 zsidó vallású tanuló volt, ezek közül 15 
fejezte be a tanulmányait az 1922/1923-as tanévben . a 186 tanulót a miniszteri ren-
delet a zentai gimnáziumba vagy a szerb tagozatokba szorította . a rendelkezéssel  
a magyar tagozatokon az ötödik osztályban 22, a hatodikban 12, a hetedikben 21,  
a nyolcadikban 16 tanuló maradt, ami nem érte el a törvényi minimumot . a magyar 
anyanyelvű zsidók azonban szerbül nem tudtak, s nagy részüknél a szülők a zentai 
átiratkozást, az ottani diáklétet sem engedhették meg maguknak . mindez azzal  
a következménnyel járt, hogy 1923 szeptemberében összesen 256 magyar tanulót 
(186 zsidó és 70 keresztény) rekesztettek ki a szabadkai gimnáziumból .168

Azok a zsidó vallású diákok, akiknek a szüleik mégis megengedhették maguk-
nak a zentai taníttatás költségeit, a következő napon újabb (nem várt) akadállyal 
voltak kényte lenek szembesülni. A zentai gimnázium igazgatója – a törvényi elő-
írásokra hivatkozva – megtagadta a gimnázium első és ötödik osztályába a zsidó 
vallásúak beíratását, a többi tagozatba való felvételüket pedig olyan hatósági igazo-
láshoz kötötte, amely a tanuló magyar anyanyelvét volt hivatott igazolni . az ilyen 
igazolások kiadása azonban jogilag nem volt rendezve, másrészt pedig azokat a szűk-
 re szabott, egyhetes határidő miatt lehetetlen volt beszerezni.169

augusztus 31-én a szabadkai zsidó hitközség az érintett családokkal együtt vi -
tatta meg a kialakult helyzetet . a megbeszéléseken végül olyan döntés született, 

166 iskolastatárium . bácsmegyei napló, 1923 .augusztus 23 . 1 .
167 Iskolák a siralomházban – Mi lesz a szuboticai iskolákkal? A gimnázium felsőbb osztályaiban csak 

beiratkozások lesznek, de előadások nem. Bácsmegyei Napló, 1923. augusztus 28. 2.
168 Nem nyílnak meg a felsőosztályok a szuboticai magyar gimnáziumban – Iskola nélkül maradt két-

százötven tanuló – Akcióra készülnek a szülők. Hírlap, 1923. augusztus 24. 3.
169 A szentai gimnázium megnehezíti a magyar diákok felvételét – A tanfelügyelő tankönyvmonopóliumot 

alapít . hírlap, 1923 . augusztus 26 . 3 .
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hogy a rendelet visszavonása céljából a szülők a hitközség elöljáróival egy küldöttsé-
get menesztenek az oktatási minisztériumba .170

A szabadkai zsidók egyértelmű és egységes kiállása a gimnázium magyar tagoza-
tai mellett, és a város egyes utcáin emiatt lejátszódott tömegjelenetek váratlanul 
érték a hatóságokat, sőt mindez átmeneti zavarokat is okozott. Ezzel összefüggés-
ben, szeptember hatodikán arról értesült a közvélemény, hogy az épület tatarozására 
hivatkozva a tanév megnyitását meghatározatlan időre elhalasztották.171 bár az épület 
a háború viszontagságai miatt valóban rossz állapotban volt, a felújítási munkálatok 
azonban mégsem kezdődtek meg – hivatalosan azért, mert jogilag nem volt rendezett 
az épület tulajdonjoga . azt a város is, de az állam is a sajátjának tartotta .172

Persze, mindez a valóságban időnyerés céljából kreált kifogás volt. A kulisszák 
mögött már javában folyt a hatóságok mérlegelése . a szabadkai zsidóság összefogása 
és a hitközség erőteljes belgrádi fellépése a magyar osztályok mellett végül eredmé-
nyes volt . az oktatási minisztérium szeptember 10-én, a korban példátlan módon 
először és utoljára végül is meghátrált, s az 15484-es rendeletével felülbírálta a zsidó-
kat eltiltó határozatát, és engedélyezte a zsidó vallású diákoknak a magyar tagoza-
tokba történő beiratkozását és azok megnyitását.173 Ennek köszönhetően, ha késéssel 
bár, de szeptember második felében megindulhatott a tanítás a szabadkai gimnázium 
magyar tagozataiban .

a minisztérium visszakozása azonban csak átmeneti volt . továbbra sem álltak el 
attól a szándéktól, hogy a magyar tagozatokat a tanulók elégtelen létszámára hivat-
kozva számolják fel . Ezzel összefüggésben 1924 februárjában egy olyan elképzelés 
látott napvilágot, miszerint a diákokat majd nemileg választják szét, s külön fiú-, 
illetve leánygimnáziumot hoznak létre. Mindez végül az infrastruktúra elégtelen 
volta miatt mégsem valósult meg .174

realizálódott viszont az az elbocsátási hullám, amely 1924 februárjában söpört 
végig a még megmaradt magyar iskolák tanári állományán. Mindez súlyos tanárhi-

170 A szuboticai szülők mozgalma az iskolarendelet megváltoztatásáért. Hírlap, 1923. augusztus 31. 2.; 
Szülői értekezlet a gimnázium magyar osztályaiért – A szuboticai zsidó szülők az iskolarendelet 
megváltoztatását kérik . hírlap, 1923 . szeptember 4 . 2 .

171 Elhalasztották a tanév megnyitását a szuboticai gimnáziumban – tanítás helyett tatarozás . hírlap, 
1923 . szeptember 6 . 5 .

172 a város és az állam harca a gimnázium épülete miatt – tíz év óta nem tatarozták az iskolát . hírlap, 
1923 . szeptember 9 . 3 .

173 megérkezett szuboticára az iskolarendelet módosítása – Zsidó tanulókat is felvesznek a magyar tago-
zat fel sőbb osztályaiba – Szülői értekezlet a gimnázium épületének tatarozásáról. Hírlap, 1923. 
szeptember 11 . 2 .

174 Nem szüntetik meg a suboticai gimnáziumot – A leány-gimnázium független lesz a régi intézettől 
– borovnyák igazgató nyilatkozata . bácsmegyei napló, 1924 . február 13 . 2 .
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ányt idézett elő, és a gimnáziumokat hatványozottan sújtotta. A tanárhiány miatt  
a még dolgozó munkaerőnek a heti 18–20 órás norma helyett 25–30 órát kellett meg-
tartania .175

Az elbocsátások és a pszichológiai nyomást el nem viselő önkéntes felmondások 
miatt a következő, 1924/1925-ös tanévben a gimnáziumban mindössze 8 magyar 
tanár maradt, míg a magyar hallgatók létszáma 342 volt . tegyük hozzá: 1924 szep-
temberétől a hatóságok ismételten visszatértek a „zsidókérdés megoldásához”, s csak 
a kimenő – hetedik és a nyolcadik évfolyamon engedélyezték a zsidóknak a magyar 
osztályokban való tanulását, az alsóbb tagozatokba ekkor már végérvényesen meg -
tiltották a beiratkozásukat .176

a tanárhiány következtében az 1924/1925-ös tanévben több magyar osztályban 
csak napi két órát tudtak megtartani. Egyáltalán nem volt biztosítva olyan, szigorúan 
kötelező, év végi vizsgát maga után vonó tárgyak oktatása, mint az államnyelv és  
a történelem. A tanárhiány egyébként nemcsak a magyar osztályokat sújtotta. Az 
intézmény 1200 tanulóját – elvileg – egyetlenegy tornatanárnak kellett oktatnia .177

1925. május 20-án Pribičević közzétette az elemi iskolákról szóló új törvényterve-
zetét, amely 12 fejezetből és 194 szakaszból állt.178 a tervezet elvileg ugyan biztosí-
totta a kisebbségek elemi oktatását, azonban alkotmányellenes módon csak az első 
négy évében engedélyezte az anyanyelvi oktatást . azt is csak elvileg, mivel annak 
megindítása kérelemhez volt kötve, s elbírálása kizárólag a miniszter diszkréciós 
hatáskörébe tartozott . ráadásul a törvénytervezet nem határozta azt sem meg, hogy 
egy adott kisebbségnek milyen lakossági számarány mellett ad lehetőséget a kére-
lem benyújtásához. Magyar, de német vonatkozásban is külön problémát jelentett 
az a kitétel is, miszerint a javaslat faji, s nem nyelvi kisebbségekről beszélt, vagyis  
a zsidóságot, amelyet a szerb törvények külön etnikumként kezeltek, véglegesen és 
végérvényesen leválasztotta a magyar és kisebb mértékben a német iskolákról .

bár a törvényt a szerb–horvát ellentétek miatt nem sikerült elfogadni, a kisebbsé-
gekre vonatkozó részt Pribičević 1925. június 25-én rendelet formájában mégis beve-
zette .179 A törvénytervezetet végül a királyi diktatúra idejében, 1929 decemberében 

175 Elbocsátásokkal orvosolják a tanárhiányt – Az újabb redukció veszélyezteti az oktatást – Sorra 
elbocsátják a régi magyar tanerőket. Bácsmegyei Napló, 1924. február 15. 2.

176 nincs elég tanár a szuboticai gimnáziumban – a szuboticai gimnáziumnál nem tudnak még a leg-
újabb Korosec-rendeletről. Hírlap, 1924. szeptember 18. 2.

177 katasztrofális tanárhiány a suboticai gimnáziumban – Egyes osztályokban csak napi két órát taní-
tanak . bácsmegyei napló, 1924 . szeptember 20 . 2 .

178 Pribicsevics törvénytervezete az elemi iskolákról – A magániskolák működésének szabályozása – 
a nemzetiségi iskolákról nem emlékezik meg a tervezet . bácsmegyei napló, 1925 . május 21 . 1 .

179 Z. Janjetović, i.m. (2005) 239 .
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rendelet formájában tették a jogrendszer részévé .180 az lényegi pontjaiban gyakor-
latilag teljesen átvette a pribičevići elképzeléseket, ennek következtében az elemi 
felsőbb tagozataiban nem volt lehetőség a magyar és német nyelven való tanulásra,  
a középfokú magyar és német osztályokat pedig végérvényesen felszámolták.

iX . Egy álom valósággá válik – a singer bernát szeretetkórház

A rosszabbnál rosszabb, elkeserítő és letaglózó hírek tengerében üdítő színfoltként 
hatott a hír, hogy 1923 . augusztus 15-én, szerdán, ünnepélyes keretek között nyitot-
ták meg az SZHSZ Királyság első zsidókórházát, a Singer Bernát181 volt szabadkai 
főrabbiról elnevezett szeretetházat. 

az egésznapos rendezvény megmozgatta az akkori társadalom színe-javát . az 
ünnepségen jelen volt Alkalay Izsák belgrádi főrabbi mellett a daruvári, a zimonyi, 
az újvidéki, a zentai főrabbi, ott volt Deutsch Mózes szabadkai ortodox főrabbi és 
Gerson József szabadkai főrabbi is. Az ünnepségen az SZHSZ Királyság is ma -
gasszinten képviselte magát .

Az esemény jelentőségét mutatta az is, hogy talán csak a zsinagóga 1902-es fel-
szentelésekor látott tömegek hömpölyögtek az impozáns épület előtt. A tömött pad-
sorok mellé pótszékeket kellet állítani, míg a karzaton zsúfolt sorokban ültek az 
elegáns öltözetű nők.

A templomi ünnepet Basser József szabadkai főkántor vezetésével az énekkar 
nyitotta meg. Ezt követően Alkalay Izsák belgrádi főrabbi szerb nyelven méltatta a 
megépült kórház fontosságát, majd Gerson József szabadkai főrabbi, nem törődve  
a belgrádi hatalmasságokkal, a szószékről magyarul mondott beszédet, melyben az 
embertársi szeretetet, a nemes áldozatkészséget hangoztatta, s meleg szavakkal em -
lékezett meg a néhai Singer Bernát főrabbiról.

Az ünnepség ezt követően a városházán díszgyűléssel folytatódott, amelyen a ka -
tolikus, a görögkeleti, az evangélikus és a református egyház képviselői is megjelen-
tek. A városháza dísztermében az egybegyűlteket Lőwy Simon köszöntötte, majd 
Kellert Benő ügyvéd előbb szerbül, majd magyarul ismertette a szeretetház történe-

180 A. Sajti E ., i.m. (2004) 124 .
181 Singer Bernát (Sátoraljaújhely, 1868. december 5. – Szabadka, 1916. június 21.) 1892-ben Budapes-

ten avatták bölcsészdoktorrá, két évvel később pedig rabbivá. Nyolc évig Tapolcán élt, 1902-től 
haláláig Szabadkán volt főrabbi. Számos cikke jelent meg: az Egyenlőségben, a Múlt és Jövőben, 
az Autonómiában, a Zsidó Szemlében, a Bácskai Hírlapban, a Bácsmegyei Naplóban, a Zemplén 
vármegyében, valamint a Tapolca és vidékében . az 1906 és 1908 között hat kötetben magyarul 
megjelent A zsidók egyetemes története című sorozat egyik munkatársa.
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tét. Ezután Klein Adolf, a szabadkai hitközség elnöke szólt az egybegyűltekhez, aki 
arról beszélt, hogy a sors rendelése folytán új életkörülmények közé került vajdasági 
zsidóság a háborús vérzivatar után abban a reményben, hogy elhallgatnak a gyűlöl-
ködők, megáll a széthullás és az újra kezdődő munkában pedig az évezredes tradí-
ciók szellemében akar majd dolgozni .

a szeretetház megnyitására 18 órakor került sor . az utca bejáratánál templomi 
baldachin alatt állt Alkalay belgrádi és Gerson szabadkai főrabbi. Körülöttük nyolc 
főrabbi foglalt állást. Ezt követően Székely Áron és Deutsch Zsigmond átadták a két 
főrabbinak a tórákat. Az ünnepi beszédek elhangzása után a zimonyi főrabbi szerb, 
míg az újvidéki magyar nyelvű avatóbeszédet tartott. Ezt követően Török Béla, a kór -
ház igazgató főorvosa hivatalosan átvette a kórházat.182

A kórház két részből állt. A belgyógyászaton és a sebészeten 32 beteg nyerhetett 
elhelyezést. A szülészeti osztály és a műtőszoba a kor legfelszereltebb intézményé-
nek számított. Üvegfalak és üvegtető gondoskodott az operációhoz szükséges nap-
pali fényről. A parkosított udvaron külön pavilonban egy tízágyas közös kórterem 
volt, amelyben öt külön szobát is berendeztek. Ezek közül három kétágyas, kettő 
pedig egyágyas volt . a belgyógyászatot török béla, a sebészetet az 1930-ban bekö-
vetkezett váratlan haláláig Wilheim imre vezette . a belgyógyászat ügyeletese klein 
Izsó volt, míg a betegekre Vogl Ibolya ügyelt. A szülészeti osztály vezetője Székely 
Imre, a néhai Singer Bernát főrabbi fia volt. Ekkor még csak tervben volt, később rea-
lizálódott is két új osztály megnyitása: a gyermek és a szemészeti osztály.183

Az impozáns megnyitó még el tudta takarni a kórházalapítással kapcsolatos belső 
feszültségeket. Alig nyílt meg az intézmény, amikor a belső ellentétek nyilvános-
ságra kerültek . Ezek hátterében lényegében az állt, hogy pollák lajos, a kórház szel-
lemi atyja az építkezés és az előkészítő munkálatok során gyakorlatilag teljesen 
önhatalmúlag járt el, s figyelmen kívül hagyta a kórház felügyelőbizottságának az 
aggályait. Az ellenőrző bizottság ugyanis nem nyerhetett betekintést az elszámo-
lásokba, s egy szűk kör a tudtuk nélkül intézte a kórház építését. Ezek a konfliktu-
sok vezettek végül oda, hogy az ünnepélyes megnyitótól tüntetőleg távol maradtak  
a kórház orvosai . Ezzel párhuzamosan az adakozók közül is egyre többen kezdték el 

182 a zsidókórház felavató ünnepének programja – augusztus 15én adják át a kórházat rendeltetésé-
nek. Hírlap, 1923. augusztus 10. 3.; Singer Bernát szeretetház megnyitása – A megnyitás ünnepsé-
gei – A vajdasági zsidóság ünnepe. Bácsmegyei Napló, 1923. augusztus 16. 2.; Kórházavatás. Hír-
lap, 1923. augusztus 17. 1.; Megnyitották az új szuboticai kórházat – A dr. Singer Bernát szeretet-
ház országos ünnepe . hírlap, 1923 . augusztus 17 . 3 .

183 A szuboticai zsidó-kórház egy éves működése – A Dr. Singer Bernát Zsidó Szeretetház-Egyesület 
első közgyűlése – Tovább fejlesztik a kórházat – Megvalósításra váró tervek és feladatok. Bács -
megyei napló, 1924 . augusztus 21 . 2–3 .
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követelni az alap átláthatóvá tételét, kifogásolva azt, hogy az építkezési költségek  
a közgyűlés határozata és felhatalmazása nélkül teljesen önkényesen történtek, de 
azt is sérelmezték, hogy a kórház végül nem is a megszavazott tervek szerint épült 
fel, aminek következtében többletköltségeket kellett előteremteni, hogy az épület 
megfeleljen a kórházi céloknak .

hogy a botrány még nagyobb legyen, a kórházat élesen támadta a szerb sajtó is, 
azt sérelmezve, hogy az állam képviselői a városházán tartott ünnepség során nem 
kapták meg a nekik kijáró tiszteletet, akik ezért sértődötten ott is hagyták a ren -
dezvényt .184

a kórház ügye egyre nagyobb hullámokat vert . augusztus 21-én a kórház orvosai 
bejelentették, hogy kifogásaikat a Szeretetkórház közgyűlése elé viszik.185

A belső feszültségek végül 1924 nyaráig elhúzódtak. A közgyűlésre ugyanis csak 
1924 . augusztus 17-én került sor a lifka mozi helyiségeiben . azon Fenyves Ferenc 
elnökölt, s elsősorban neki volt köszönhető, hogy a közgyűlés mindent összevetve 
nyugodt légkörben zajlott le .

Pollák beszéde után Schwimmer Béla titkár terjesztette elő az elnöki jelentést. 
Ebből lehet tudni azt, hogy az alapító tagok száma 358 volt, akik 926.032.25 dinárt 
adományoztak a kórház felépítéséhez . a legnagyobb adományozók a zentai pillischer 
Ferenc 25 ezer, hartmann rafaelné 15 ezer, hartmann József 15 ezer, halbrohr imre 
15 ezer, özv . halbrohr adolfné 15 ezer, az adai guiten Dávid 15 ezer, hubert Dávid, 
és özv . Engelmann adolfné ugyancsak adáról 15-15 ezer és a Ferrum öntöde tiszt -
viselői és munkásai voltak 15 ezer dinárral.

Az egyesület összesen 2224 tagot számlált, ők összesen 245.578.80 dinárral já -
rultak hozzá az intézmény fenntartásához . a felépített kórház összértéke 1 millió 
75 ezer dinár volt . a kórház felszereléseit és tárgyait a helyi gyárakból és vállala-
toktól önköltségi áron szerezték be . E téren a legnagyobb áldozatot rottman imre,  
a Goldner testvérek, Stern Zsigmond, Eisler Zsigmond, Sólyom Ernő, a Leipnik test-
vérek és Medák Lipót hozták, akik nemcsak a haszonról mondtak le, hanem az épülő 
kórházban elvégzendő belső munkálatokat is ingyen végezték el. Szintén díjtalanul 
készítették el az épület terveit vadász pál186 és strassburger izidor mérnökök .

184 A suboticai orvosok bojkottálták az új zsidó-kórházat. – Tizenhat orvos töröltette magát a Singer 
Bernát szeretetház egyesület választmányából. Bácsmegyei Napló, 1923. augusztus 18. 2. Az új 
kórház vezetőségének harca az orvosokkal – Az orvosok diktatúrának mondják az eddigi vezetést. 
Mozgalom az ellenőrzés fokozására. Hírlap, 1923. augusztus 19. 3.

185 Nyilatkozatháború az új kórház körül. A szuboticai zsidó orvosok a Szeretetház közgyűlése elé 
viszik kifogásaikat . hírlap, 1923 . augusztus 21 . 2 .

186 Vadász Pál (Baja, 1874 – ? 1944) szecessziós építész, Szabadkán több bérpalota tervezője. Jelentős 
szerepe van a belváros szecessziós képének a kialakításában .
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a kórház 1923 . augusztus 15-i megnyitása óta összesen 308 beteget kezelt és 140 
műtétet hajtott végre. A betegek háromnegyed része ingyenes ellátásban és kezelés-
ben részesült. Schwimmer Béla beterjesztette a zárszámadást is. Hogy ezt követően 
pontosan mi történt, azt nem lehet rekonstruálni, az viszont egészen bizonyos, hogy 
végül a közgyűlés elfogadta a beszámolókat, ugyanakkor módosításokat kért az alap-
szabályokban. Ezt követően megválasztották a kórház ideiglenes vezetőségét, amely-
nek egy bizottsága volt. Elnökké Pollák Lajost választották meg, míg a vezetőségbe 
Allein Jakab, Balázs J. Jenő, Bán Lajos, Bocshán Samu, Eisler Zsigmond, Fenyves 
Ferenc, Frank Ferenc, gerson József, glied bernát, glied vilmos, grossberger ignác, 
Havas Emil, Hermann Vilmos, Halbrohr Miklós, Heuduska Benő, Kellert Benő, 
Kornhauser Ignác, Kalmár Jenő, Kainer Vilmos, László Géza, Lőwenthál Henrik, 
Milkó Izidor, Radó Imre, Reményi Frigyes, Róth Mátyás, Schwimmer Béla, Strass -
burger izidor, spitzer mór, török béla, vass lipót és vadász pál került .187

A kórház az elkövetkező években Szabadka nélkülözhetetlen egészségügyi intéz-
ménye lett. 1930-ban elhunyt Wilheim Imre sebészfőorvos, a kórházi alapítvány 
elnöke ekkor már Fenyves Ferenc volt, míg a titkára Révész Albin. A felügyelőbizott-
 ság elnök Lő wenthál Henrik,188 alelnöke kertész samu, míg a bizottsági tagságot 
stiglitz Elek, hesser lászló és gombos lajos gyakorolta .

A Singer Bernát Kórház 1929-ben már 571 beteget ápolt, ebből 298 volt izraelita, 
míg 273 más vallású. 1930-ban 461 páciense volt, amelyből 266 volt zsidó, míg 195 
egyéb vallású volt. A fennmaradt kimutatásokból az látszik, hogy maga a kórház 
nagyjából a betegek felét ingyen látta el . a beszedett díjakból és adományokból azon-
ban nem tudott nyereséget kimutatni, s 1931-ben veszteséges volt .189

187 A szuboticai zsidó-kórház egy éves működése – A Dr. Singer Bernát Zsidó Szeretetház-Egyesület 
első közgyűlése – Tovább fejlesztik a kórházat – Megvalósításra váró tervek és feladatok. 
bácsmegyei napló, 1924 . augusztus 21 . 2–3 .

188 Lőwenthál Henrik (Bácskereszttúr, 1880. december 17. – Auschwitz, 1944. május 31.) a Merkur 
harisnyagyár tulajdonosa, kereskedő, a Singer Bernát kórház felügyelőbizottságának az elnöke, a 
Hakoah Sportegyesület tagja. Évi forgalma a húszas években 30 millió dinár volt. Felesége Beck 
vilma (1884–1944) a deportálás napjaiban szabadkán halt meg .

189 ias F:47 .1231:ii:44/1928 .
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X . „Erre a szerepre a szabadkai zsidó hitközség elnökét  
szemelték ki” – A hitközség és a cionizmus

Az izraelita hitközség életében szintén jelentős események játszódtak le. A hit-
községnek elviekben még 1918. november 1-én kellett volna megtartania a tisztújító 
közgyűlését, amelyre a politikai helyzet instabilitása miatt végül nem került sor. 1918 
utolsó napján olyan határozat született, hogy majd 1919 . január 5-én tartják meg  
a tisztújítást. Az abban ellenérdekeltek azzal az indokkal kérték a rendőrkapitány-
ságtól a tisztújítás megtartásának a betiltását, hogy az impériumváltással össze-
függésben meghozott új hitközségi alapszabály módosításait, amelyek alapján a tiszt-
újítást meghirdették, sokan nem ismerték.190 A hitközségi tisztújításra végül 1924. 
február 3-án került sor, amelyet ismét klein adolf nyert meg .191

A választásokon megerősödött Klein a vezetése alatt álló hitközség élén erőteljes 
lépéseket tett a szerb politikai elittel történő kiegyezésre és a cionizmus megerősíté-
sére. A cionizmus elfogadása a királyi Jugoszláviában ugyanis a hatalommal történő 
együttműködés lehetőségét kínálta fel, ami egyet jelentett (volna) a kisebb-nagyobb 
engedmények megszerzésével és a zsidóknak a magyaroktól független etnikai cso-
porttá válásukhoz. Ebben pedig Klein elsőszámú szabadkai szövetségese Dohány 
gyula volt .

Az 1923. évi országgyűlési választásokat egyébként a Magyar Párttól távolságot 
tartó, a cionizmus talaján álló szabadkai zsidók is bojkottálták. Az erről szóló döntést 
a vajdasági Zsidó népszövetség hozta meg 1922 . február 20-án és 21-én Újvidéken . 
az ülésen a fentiekben már említett Dohány gyula elnökölt, aki ekkorra már a sza-
badkai cionista szerveződés egyik vezéralakjává lett.192 Újvidéken arra hivatkozva 
döntöttek a március 18-ai választások mellőzéséről, hogy a törvény nem tette lehe-
tővé a zsidók számára a részarányos parlamenti képviseletet.193 klein adolf, a szabad-
kai zsidó hitközség elnöke pedig egy kormánypárti banketten szót kérve, azt közölte 
a jelenlévőkkel, hogy a zsidóság bojkottálni fogja a választásokat, mert a zsidóság  
– de általában a nemzetiségi kisebbségek kivétel nélkül – súlyosan sérelmezték  
a Pribičević-féle iskolarendeleteket és követelték, hogy ezeket a rendeleteket vonják 
vissza .194

A cionizmus szabadkai térnyerésének első nyilvánvaló jele az Ahdut Haolim ifjú-
sági szervezet 1925 . évi megalakulása volt . ugyancsak erre utalt az is, hogy 1925 . 

190 bonyodalmak a szabadkai izr . hitközségi választások körül . bácsmegyei napló, 1919 . január 4 . 2 .
191 ias, F:47:1213 .ii .30/1924 .
192 a szabadkai cionista szervezetekkel kapcsolatban lásd: D. Jelić, i.m. (1985) 92–98 .
193 D. Jelić, i.m. (1985) 90–99 .
194 magyar panasz, magyar bánat a fehér asztalnál . bácsmegyei napló, 1923 . március 9 . 3 .
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július 26-án, Vidor Imrének,195 a hitközség titkárának a szerkesztésével megindult 
a magyar nyelvű Szombat – fejléce alapján: Zsidó társadalmi, irodalmi és művészeti 
hetilap. Az újság mindössze húsz számot élt meg. Utolsó száma, a hitközség százöt-
venedik évfordulója alkalmából megjelent ünnepi kiadvány, 1925 . december 8-án 
látott napvilágot . maga a Szombat alapjában a cionizmust népszerűsítő orgánum volt, 
rövid fennállása alatt elsősorban a cionizmus milyenségéről, annak intenzitásáról 
közölt publicisztikai írásokat .

A cionista mozgalom a Délvidéken viszont csak ott tudott jelentősebben megerő-
södni, ahol a közösség nyelvi identitásában és kommunikációjában is a szerb nyelv 
irányába mozdult el, vagyis Újvidéken és környékén, ott, ahol ellentétben szabadká-
 val és a Tisza-mentével, a zsidók már az első világháború előtt is elsősorban a szerb 
és a német kultúra felé orientálódtak.196

Újvidéknek a cionizmus délvidéki megerősödésében a korszakban mindvégig fon-
tos szerepe volt, s ehhez az is hozzájárult, hogy a két világháború között a városban 
izraelita lakosság száma a bácskai belső bevándorlásnak köszönhetően 1921 és 1931 
között 2663 főről 3148 főre nőtt.197

A cionizmus eltérő megítélésével kapcsolatban a generációs törésvonalak is szere-
pet játszottak. A történelmi Magyarország viszonyai közt felnőtt idősebb korosz-
tályok számára a magyar kötődés természetes volt, közülük sokan az impériumvál-
tást is lényegében szerb megszállásként élték meg, és sokan az új államnyelvet sem 
voltak hajlandóak elsajátítani, vagy ha igen, akkor azt is csak a hivatalos kommuni-
kációban használták .198

A fiatalabb, az új állam keretei között felnőtt generációknál, különösen azoknál, 
akiknél a magyar kötődés már nem dominált olyan erőteljesen, mint a szülőknél, 
ugyanakkor az integratív jugoszlavizmus agresszív és kizárólagos ideológiájával 
sem tudtak azonosulni, a cionizmus, mint a zsidó etnikai tudat és nemzeti törekvés 
egyfajta harmadik utas, menekülő útvonal alternatívájaként jelent meg.199

Létezett azonban egy olyan szűk számú csoport is, amelynek a szocializációja már 
szintén az új rend keretei között ment végbe, s ezek a személyek végül az asszimilá-

195 vidor imre (szeged ? – budapest, 1937) októbrista emigránsként került szabadkára . több regényt 
is megjelentetett, 1930-ban Vándor a nagy úton című regénye elnyerte a Napló-díjat. 1929-ben 
budapesten a Magyar Zsidó Lexikonban jelentette meg a szabadkai zsidók hiteles történetét, majd 
a következő évben adták ki a Zsidókérdés zsidószemszögből című munkáját. Számos írása jelent 
meg a Kalangyában is. A húszas években a Szabadkai Zsidó Hitközség főtitkára volt.

196 Csuka J., i.m. (1995) 399 .
197 Margittai Linda: „Zsidókérdés” a Délvidéken, 1941–1944. Szeged 2019. (Kézirat. PhD-értekezés: 

szegedi tudományegyetem btk) 47 .
198 Ezzel kapcsolatban lásd pl. Lungulov és Nikić támadásait alább.
199 Margittai L., i.m. (2019) 27–28 .
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ció útjára is léptek. Ennek sikerében jelentős szerepe volt a magyar oktatási rendszer 
szétvetésének is, amelynek következtében a zsidók is kiszorultak a magyar iskolák-
ból, s így középiskolai, majd egyetemi tanulmányaikat, elvágva a magyar anyanyelvi 
közegtől, immáron szláv közegben folytatták, s végezték. Ezeknél a felnövő, elsősor-
ban dél-bácskai generációknál jelent meg az a réteg, amely magyar háttere ellenére 
tudatosan vállalata is az asszimilációt, és meggyőződéses jugoszlávvá vált.200

belgrád a cionista mozgalmat természetesen a saját érdekeinek az érvényesítésére 
kívánta felhasználni, s ezért látványos és erőteljes támogatást is biztosított annak. 
Ezek a kormányzati megfontolások elsősorban abból származtak, hogy a zsidóság 
önálló nemzeti identitásának az erősítésével könnyebben megvalósíthatják a zsidók-
nak elsősorban a magyarokról, kisebb mértékben a németekről való leválasztását, 
ezzel párhuzamosan pedig elérhetik a magyar és a német etnikai közösségek szám-
beli, ugyanakkor intellektuális és gazdasági súlyának, befolyásának az erózióját is.

belgrádnak azonban volt még egy nyomós oka a cionizmus támogatására, még-
pedig az, hogy a délszláv államban tevékenykedő cionista mozgalmak ekkor már 
aktívan részt vettek és támogatták a délvidéki zsidóknak Palesztinába történő kiván-
dorlását .201 a cionista szervezetek telepítési ügynökei abból a célból, hogy minél több 
zsidót győzzenek meg az Ígéret Földjére költözés előnyeiről, az elcsatolt Délvidék 
településeit is sorra járták, s előadások tucatjait tartották az egykori és a leendő Izrael 
területének politikai és gazdasági helyzetről, illetve az ottani megélhetési viszo -
nyokról .202

Ilyen előzmények után, 1924. augusztus 18-án mintegy kétezer fő részvételével és 
a kormányzat hathatós támogatásával tartották meg Újvidéken a Cionista Ifjúsági 
kongresszust .

Annak megnyitása előtt Klein Ármin újvidéki rabbi tartott ünnepi istentisztelet, 
és volt Irinej Čirić volt újvidéki pravoszláv püspök mellett, Milan Slepčević főispán, 
a szokol Egyesület,203 a szerb Matica, valamint az újvidéki kulturális egyesületek kép-
viselői is megjelentek. Magát a konferenciát a Szloboda szálló nagytermében Rei-
berger Samu berlini delegátus ünnepi beszéde nyitotta meg, ezt követően Čirić püs-

200 uo .
201 A délvidéki kivándorlási hullámról, annak hátteréről lásd: Dévavári Zoltán: „Elindult a birnámi 

erdő…” Ki vándorlás a Délvidékről, 1923–1925. In: Veritas Évkönyv, 2016. Szerk.: Ujváry Gábor. 
bp ., 2017 . 147–166 .

202 Interjú egy palesztinai telepítőtársaság tagjával. A zsidóság helyzete Palesztinában. Az arab mun-
kásság zsidóbarát. A megélhetési viszonyok. Előadás a palesztíniai állapotokról. Torontál, 1924. 
április 4 . 2 .

203 A Sokol kimondottan szláv, militáns ifjúsági egyesület volt. A húszas években a Vajdaságban 25 
kerületben volt jelen. 1921-ben 361, 1934-ben 2023 egyesület volt. Az 1930-as években a felnőtt 
tagsága elérte a 170 ezer főt, míg az ifjúsági alosztály létszáma a 284 719-et.
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pök, Žarko Stefanović polgármester, Neuman Oszkár, a Cinonista Szövetség, illetve 
Wendel Ottó az újvidéki zsidó fiatalok nevében üdvözölték a kongresszust.204

Három évvel később, 1927. december 4-én és 5-én a helyi hatalom aktív támoga-
tásával már a szabadkai városháza dísztermében rendezték meg a Jugoszláv cionista 
Szövetség első ülését. A rendezvényt száz küldött és háromszáz vendég jelenlétében 
tartották meg. Akárcsak három évvel előbb Újvidéken, úgy ezúttal Szabadkán is erő-
teljes kormányzati jelenlét mellett zajlottak le az események . az ünnepélyes megnyi-
tón jelen volt Predrag Lukić akkori bácskai főispán, Milan Radosavljević tábornok, 
Dragutin Stipić szabadkai polgármester.

az ülést alkalay Dávid, az országos cionista szervezet elnöke nyitotta meg, aki 
felszólalásában a cionizmus történeti fejlődését vázolta fel. Utána Predrag Lukić 
főispán a kormány nevében üdvözölte a megjelenteket, majd Klein Adolf a hitközség 
elnöke, Lőwy Salamon jeruzsálemi delegátus, Wolf Gyula szabadkai orvos, Pops 
Frigyes a Jugoszláviai Zsidó Hitközségek ügyvezető elnöke, végül Lőwy Mór szara-
jevói főrabbi köszöntötte az egybegyülteket.

Ezt követően Aleksandar Licht zágrábi ügyvéd a palesztin zsidó telepítés helyze-
téről tartott előadást, majd Dohány Gyula, Lazar Avramović belgrádi nagykeres-
kedő, Oskar Spiegler zágrábi ügyvéd, Salamon Freiberger és Drago Steiner zágrábi 
delegátusok értekezései következtek . a kongresszussal párhuzamosan folyt a sza-
badkai zsidó nők értekezlete is, amelyen egy bizonyos Julia Weiner zágrábi tanárnő 
elnökölt, s ahol lényegében arról döntöttek, hogy megalakítják a szabadkai zsidó cio-
nista nőegyletet.205

A fentiekből is láthattuk, az impozáns, államnyelven zajlott rendezvényen, amely-
nek fókuszában a zsidók kivándorlása és izraeli letelepítése állt, mindenki ott volt, 
aki a korban számított, csak éppen a szabadkai zsidók nem . a nagy elánnal indult 
1927-es kezdeményezés végül az erőteljes magyar nyelvi dominancia miatt nem is 
tudott jelentősebb eredményt elérni.

A királyi diktatúra 1929-es bevezetése után újabb erőteljes nyomás nehezedett  
a város zsidóságára, hogy szakítson a magyarokkal . Ebben alkalay izsák belgrádi 
országos főrabbi játszotta a kulcsszerepet.206

Mindennek közvetlen előzménye a zsidó vallási közösségről szóló törvény volt, 
melyet 1929. december 13-án hoztak meg. Ennek értelmében az állam lehetővé tette 
a zsidók szabad vallásgyakorlását, egyszersmind a zsidó hitközségeket felülről, az 
állam által ellenőrizhető Zsidó Hitközségek Szövetségébe (Savez jevrejskih verois-

204 cionista kongresszus noviszádon . hírlap, 1924 . augusztus 20 . 2 .
205 a cionisták országos kongresszusa . száz cionista delegátus érkezett szuboticára . hírlap, 1927 . 

december 6 . 1 .
206 Csuka J., i.m. (1995) 398–401 .
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povednih opština) rendelték, s szétválasztották egymástól az ortodox és a neológ 
közösségeket .207

az 1924 . évi hitközségi választásokkal, valamint klein adolf politikájával szem-
ben a szabadkai zsidó közösségben komoly ellenérzések, törésvonalak keletkeztek . 
kalmár Ele mér208 és klein mátyás209 már 1924 . március 11-én a választási ered-
mények meghamisítása miatt a hitközségi választások megsemmisítését követelte .  
A val  lásügyi miniszter ezt a beadványt 1924. április 30-án az 5979. számú végzésé-
vel elutasította .210

az ügy viszont ezzel nem zárult le, s évekig tartó perlekedésre került sor a minisz-
térium és a hitközség belső ellenzéke között. Kalmár és Klein ugyanis a miniszteri 
döntést megfellebbezték, de az államtanács (Državni Savet Kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca) mint a legfőbb államigazgatási szerv, évekkel később, 1929. május 22-én 
helyben hagyta az 1924-es miniszteri végzést .211

a hitközségben az egymásnak feszülések továbbra sem értek véget . az 1930 . évi 
belső választásokat végül újra Klein Adolf nyerte meg. Csakhogy, Tordai Imre, 
Brőder Lipót212 és Weiss leó az 1924-es választások legitimitásának a kétségbevo-
nása mellett a Hitközség vezetőjét 1 millió 56 ezer 995 dinár nem rendeltetésszerű 
felhasználásával vádolta meg .213

belgrádnak jól jött klein adolf szorongatott helyzete, különösen azután, hogy 
1931 elején a magyar országgyűlésben Gömbös Gyula, majd Sándor Pál képviselő 
is az elszakított területeken élő zsidóknak a magyarhűségéről beszélt. Mindez termé-
szetesen belgrádban is kiverte a biztosítékot, s a korrupcióba keveredett klein adolf-

207 D. Jelić, i.m. (1985) 101 .
208 Kalmár Elemér (Torzsa, 1887. november 19 – Auschwitz, 1944, más források szerint: Szabadka, 

1947) ügyvéd, az első világháborúban hadbíró. A Magyar Párt alapítója, annak befolyásos helyi 
politikusa, a párt védőügyvédje. 1924-ben szembekerült a hitközség akkori vezetőjével, Klein 
adolffal, s a hitközségi választások megsemmisítését követelte . 1931-ben a korrupciós botrányba 
került Klein lemondott a hitközség vezetéséről, helyette Kalmár Elemért választották meg, akinek 
a vezetésével a hitközségben a magyar vonal került előtérbe, s háttérbe szorították a szerb politi-
kai elittel és a cionista mozgalmakkal kapcsolatban állókat . Ennek következtében kalmár ellen  
a helyi szerb sajtó – a radivoje lungulov által szerkesztett a Narodna reč és Fedor Nikić tulajdo-
nában lévő Jugoslovenski dnevnik heves antiszemita kirohanásokat intézett .

209 Klein Mátyás (Szabadka, 1872 – Szabadka, 1929) védőügyvédként országos hírnevet szerzett 
magának, Szabadka egyik jelentős földbirtokosa volt. Fiát a második világháború után a jugoszláv 
kommunista hatóságok koholt vádak alapján népbíróság elé állították, ahol a sándori szerb parasz-
tok „burzsuj származással” vádolták meg.

210 ias F:47/213:ii:30/1924 .
211 uo .
212 Brőder Lipót (Pivnice, 1885 – ? 1945)
213 ias F:47/213:ii:30/1924 .



67

 nak utasításba adták, hogy a tervezett nagygyűlésen a Jugoszláviában élő magyar 
zsidóság ez ellen is manifesztáljon .214

klein adolf hatalma megtartása céljából végül engedett a kormánykörök nyomá-
sának, az előre menekülés és az erődemonstráció útját választotta. Ilyen előzmények 
között került sor 1931 . március 25-én, szerdán a vajdasági zsidóság szabadkai nagy-
gyűlésére.

Az eseményről mind a magyar, mind a helyi szerb sajtó részletesen beszámolt. 
Hogy a magyar és a szerb média korántsem azonos súllyal és legfőképpen nem azo-
nos hangsúllyal tekintett a rendezvényre, az kitűnik a korabeli napilapok számainak 
az összehasonlításából is .

Míg a magyar nyelvű Napló 1931 . március 26-án csupán a harmadik oldalon, 
a tények objektív közlésére szorítkozott, addig szerb konkurense, a Jugoslovenski 
Dnevnik ugyanaznap a címoldalon kezdődő, több oldalas tudósításában teljes egészé-
ben közölte a felszólalók beszédeit is. Tegyük hozzá: a hatóságok részéről Fenyvesre 
ekkor hatalmas nyomás nehezedett, egyenesen azzal zsarolták meg, hogy amennyi-
ben nem közli lapja első oldalán Alkalay beszédét, úgy a lapot ellehetetlenítik. Az 
önérzetes Fenyves ezt az ultimátumot elutasította .215

A rendezvény díszvendége Alkalay Izsák országos főrabbi volt, akit Gerson József 
szabadkai főrabbi, Klein Adolf hitközségi elnök, Guttman Simon zombori, Nieder-
mann Mór becskereki és Steiner nagykikindai főrabbi fogadott. A korábbi forgató-
könyvekhez hasonlóan most is megjelent a rendezvényen a szabadkai polgármester 
– ezúttal Selimir Ostojić, ott volt Stanoje Mihaldžić rendőrfőnök, s végül a Szabadkán 
állomásozó jugoszláv tábornoki és tiszti kar tagjai is . megjelent a manifesztáción 
Deutsch Mózes szabadkai ortodox főrabbi és Deutsch Hermann, az ortodox hitköz-
ség elnöke is . az egész napos rendezvény a szabadkai zsinagógában ünnepi istentisz-
telettel kezdődött, ezt követően a városháza dísztermében fogadták el azt az öt pont-
ból álló határozati javaslatot, amelynek lényege a vajdasági zsidóknak a jugoszláv 
gondolathoz való hűségét és a szerbséghez való tartozását mondta ki.

A szerb sajtó propagandája ellenére a külső ráhatásra született, gyakorlatilag okt-
rojált határozati javaslatot azonban a városban élő zsidók nem fogadták kitörő lelke-
sedéssel, sőt az egész rendezvényt lényegében bojkottálták.

214 ias F:60/p-2971/1941 ., kalmár Elemér vallomása iii .
215 Csuka J., i.m. (1995) 400 .
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XI. „A Judeomagyarok eszeveszett vitézeinek!” – A szerb sajtó 
hadjárata

A korrupcióba keveredett Klein Adolf elnöki székét a szabadkai nagygyűlés végül 
már nem tudta megmenteni . hogy ebben mennyire játszott közre magának a mani-
fesztációnak a szabadkai bukása, s hogy a hatóságok miért csak annak a kudarca 
után döntöttek Klein kezének az elengedéséről, ami egyben közéleti szerepvállalá-
sának a végét is jelentette, azt már sosem fogjuk megtudni . mindenesetre, az egé-
szen bizonyos, hogy a pénzügyminisztérium vallásügyi osztálya 1931 . április 20-án 
a 37447/31-XV. keltezésű végzésével helyben hagyta a Báni Hivatal 1931. január 13-i 
döntését, amelyben elrendelte a Hitközség feloszlatását és az új választások kiírását.216

Klein eleget is tett a minisztériumi rendeletnek, s 1931. július 5-én lemondott a hit-
község elnöki székéről, majd a távozásával megkezdődött a hitközség ellenőrzése 
feletti harc .

végül kalmár Elemér, a magyar párt egykori alapító tagja, 1925-ben a magyar 
Párt letartóztatott vezetőinek a védőügyvédje, Bartha Antal Szabadka utolsó magyar 
városi főorvosának a sugallatára vállalkozott a hitközség vezetésére.

Kalmár elnökségének szinte első napjaiban szembe került a hivatalos jugoszláv 
közegekkel, mert bár a jugoszláv törvények és a hitközség 1926-ban kiadott alap-
szabálya értelmében is a zsidó közösség hivatalos nyelve a szerb volt, Kalmár úgy  
a gyűlések, mind az ülések, a jegyzőkönyvek és a templomi prédikáció nyelvévé újra 
a magyart tette meg, s a nyomásgyakorlás ellenére később sem volt hajlandó ezen 
változtatni, ahogyan a zsinagóga eredeti magyar feliratait sem távolította el . min  den-
 nek következtében támadások sorait kellett elszenvednie: többször is életveszélyesen 
megfenyegették, az ablakait beverték, adóalapját pedig megkétszerezték .217

Ennek ellenére a hitközségben kalmár és a magyar vonal pozíciói megszi -
lárdultak, s miután egyértelművé vált, hogy az 1931-es szabadkai nagygyűlés is 
teljes kudarcot val lott, a szerb sajtóban radivoje lungulov,218 a narodna odbra -

216 ias, F:47:1213:ii:30/1924 .
217 ias, F:60:p-2971/1941 .
218 radivoj rade lungulov (battonya, 1894 . május 1 . – ? 1942 ?) 1912-ben Zomborban szerzett tanító 

oklevelet. Az első világháborúban a Monarchia hadseregében szolgált, 1918-ban átállt a szerb 
oldalra . 1921-ben az sZhsZ állam javára optált, majd 1923-ban szabadkára költözött, ahol a titkos-
rendőrség vezetője lett. A következő évben útlevélhamisítás miatt elbocsájtották, s Magyarkanizsa 
rendőrfőnökévé nevezték ki. 1925-ben, mint magyar kommunista kémet letartóztatták, de bizonyí-
tékok hiányában felmentették. 1927-től 1932-ig Kelebián volt tanító, közben, 1929-ben a királyi 
diktatúra bevezetése után városi tanácsnokká nevezték ki. 1932-től a Városi Könyvtárat vezette. 
1932-től adta ki a Narodna reč lapot, amelynek a célközönsége a szerb önkéntesek, telepesek és 
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na219 helyi vezetője és a Narodna Reč hetilap főszerkesztője220 és Fedor Nikić,221 
a Jugosolovenski Dnevnik napilap222 tulajdonosa kemény támadást indított kalmár 
és a „judeo-magyarok”, illetve a „judeo-magyar sajtó” ellen.

A szabadkai zsidókat ért szerb sajtótámadások ugyanolyan, sőt, mint azt az aláb-
biakban kiragadott néhány példa is jól mutatja, még hevesebbek voltak, mint egy 
évtizeddel előbb a Magyar Párt elleniek.

Ezeknek a támadásoknak az egyik visszatérő célpontja volt a Fenyves tulajdoná-
ban lévő Bácsmegyei Napló, ekkor már csak Napló . 1933 . április 2-án például a követ-
kezőket olvashatjuk:

„Ez az író egy jugoszláv zsidó, szóval egy olyan állampolgár, aki minden 
egyenlő állampolgári jogot élvez, egy állampolgár, aki a Jugoszláv Királyságban 
sohasem volt kitéve gyalázkodásnak és támadásoknak, azért, mert zsidó és 
végül egy állampolgár, aki ezzel a cikkével veszi magának a jogot, hogy a Ju -
goszláv királyság összes zsidójának a nevében beszéljen, abban a tudatban, 
hogy a jugoszláv szaglásérzés a magyar és a hitleri „faj” kultúrájától eltérően 
még nem annyira kifejlett, hogy a zsidók különleges szagára reagáljon.”223

1933 . május 11-én lungulov a zsidóságot támadó vezércikke mellett224 címoldalon hoz-
 ta nyilvánosságra a népkör zsidó tagjainak a névsorát is,225 azzal vádolva meg őket, hogy

optánsok voltak. 1941-ben a magyar csapatok bevonulása előtt ismeretlen helyre távozott, további 
sorsáról nincs információ .

219 a narodna odbrana – népvédelem egy 1926-ban alakult jugoszláv nacionalista szervezet volt . 
Programjának fő pontja az államnak a „külső és belső államellenes, defetista, bomlasztó elemek-
től” való megvédése volt. Szoros kapcsolatban állt a Haza Becsületének és Szabadságának Csetnik 
Egyesületéből kivált Régi Csetnikek Társaságával, melynek egyik vezetője, Ilija Trifunović Birča-
nin egyúttal a Narodna odbrana vezetője is volt. Birčanin részt vett a Dušan Simović tábornok 
vezette 1941 . március 27-ei tengelyellenes puccsban is .

220 Bővebben lásd: Kolozsi T., i.m. (1979) 207–210 .
221 Fedor Nikić (? 1894 – Újvidék, 1989. július 9.) szerb történész, jogász, politikus. A belgrádi, majd 

a szabadkai jogi egyetem tanára . az integratív jugoszlavizmus híve . több munkájában a kisebb-
ségi kérdéssel, kisebbségi iskolapolitikával foglalkozott . a harmincas években oktatási miniszter-
helyettes volt .

222 Bővebben lásd: Kolozsi T., i.m. (1979) 190–197 .
223 Rasrdi se Moric! [Dühös a Móric!] Narodna reč, 1933. április 2. 2.
224 Omladinski reč „našim” jevrejima. [Ifjúsági mondatok a „mi” zsidóinknak] Narodna reč, 1933. 

május 11 . 1 .
225 Jevreji kao časnici i članovi mađarskog „Nepkera”. [A zsidók, mint a Népkör vezetői és tagjai] 

Narodna reč, 1933. május 11. 1. A több száz nevet tartalmazó listából lehet egyébként megtudni azt, 
hogy a Népkör vezetőségének izraelita vallású tagjai a következő személyek voltak: Szinger Béla, 
Lőwy József, Székely Áron, Tisza András, Vasvári József, Strasszer Béla, Fenyves Ferenc, Havas 
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„[…] amikor a pesti és a bécsi egyetemeken (a zsidó)ifjúság »kulturális« meg-
veretésen megy keresztül; amikor doktor Kuza Vasgárdája ütéseitől a sirán-
kozásukat láthatjuk és amikor néhány fej ismét szétrobban hitler szadista ho -
rogkereszteseitől: akkor itt – különböző magyar és német »faji« és nemzetközi 
egyesületeket alapítanak, amelyekben az első mondatokat pont Dávid törzsének 
tagjai fogják vinni . Újságokat adnak ki, kulturális rendezvényeket, koncerte-
ket szerveznek a népkörben és frenetikusan tapsolnak a pesti vendégeknek,  
s mindent megtesznek azért, hogy a pest és bécs iránt érzett szerelmük kitelje-
sedjék.”226

Alig egy hónappal később Lungulov címoldali vezércikkében újra támadott:

„[…] amikor ti a más országokban üldözött zsidókért álltok ki, akkor a napnál 
is világosabb, hogy az egész világ előtt zsidó nemzetiségűnek valljátok maga-
tokat . akkor pedig hogyan lehetséges az, hogy itt Jugoszláviában pedig nagy 
magyarok vagytok? vagy az egyik, vagy a másik . válasszátok bármelyiket, de 
akkor annak összes következményét is viseljétek . Ezért ebben a mi esetünkben 
sem tisztességes az, hogy az én támadásaim elől az általános zsidó menedékbe 
vonultok vissza, holott, amikor én titeket támadlak, akkor azt nem zsidó mivol-
totok miatt teszem, hanem azért mert magyar soviniszták, az »ezeréves kul-
túra« és megalománia zászlóvivői vagytok.”227

a Dnevnik 1934 . február 18-án azért támadta kalmár Elemért, mert a hitközségben 
továbbra is a magyar nyelvet használta:

„[…] Ha Dr. Kalmár úr olyan jól tudja, hogy a zsidó hitközség községi intéz-
mény és ő, mint annak az elnöke közhivatalt tölt be, akkor tudnia kell azt is, 
hogy az államnyelv tisztelete és alkalmazása tekintetében milyen kötelessége-
ket állapítanak meg a pozitív törvényes rendelkezések . és ha már nyilvános 
vitába bocsátkozott, meg vagyunk róla győződve, hogy a közvéleményünk 
hálás lesz, ha közli vele: 1.) a zsidó hitközség mai vezetőségének minden tagja 
tudja-e és milyen mértékben államunk nyelvét, 2.) a vezetőségi testület üléseit 
államnyelven vezetik-e és ezeken az üléseken ő és a többi tag államnyelven 

Emil, Havas Károly, Kende Ferenc, Milkó Aurél, Munk Arthúr, Ney László, Radó Imre, Schulmann 
imre, török béla, hirth aladár .

226 uo .
227 Odgovor na prvi de pirgovora velikom-mađarskim jevrejima. [Válasz az észrevételek első részére 

a nagymagyar zsidóknak] Narodna reč, 1933. június 22. 1.



71

beszélnek-e vagy magyarul, 3 .) magából a zsinagógából el vannak-e távolítva  
a magyar felírások és mikor, s bizonyos imákat, amelyeket nem óhéberül mon-
danak, a mi nyelvünkön mondják-e, vagy magyarul.”228

a Narodna reč 1934 . március 4-ei számában Elég! A Judeomagyarok eszeveszett 
vitézeinek címmel közölt publicisztikát:

„Az a vakmerőség, amely ebben a meggyökerezett judeo-magyarban megtes -
tesül és az egész határtalan szemtelenség, amellyel ő tolakodóan affirmálja 
magát a mai ernyedt világban, azokban a napokban triumfált, amikor a jugo-
szláv zsidók összeölelkeztek és tömörültek . megkísérelték, hogy ezt a konst-
ruktív mozgalmat lekicsinyeljék, ironizálják, azokat az embereket pedig, akik 
elhatározták, hogy otthon és az utcán a mi jugoszláv nyelvünkön beszéljenek 
nyilvánosan kinevessék, – ezek bennün ket egyenesen megaláztak . hihetetlen, 
de tény, hogy ők ezt Szabadka városában tették, amely a jugoszláv királysághoz 
tartozik.”229

Pár nappal később, 1934. március 13-án a Dnevnik nem kis kárörömmel nagy terje-
delmű cikket közölt a hitközségen belüli csatározásokról,230 hogy a következő nap 
a „tájékozatlan” olvasóknak elmagyarázza, hogy mit is kell a judeo-magyar fogal-
mon érteni .

„Ezek azok, akik a szabad Jugoszláviában, amely kenyeret, megélhetést és 
annak lehetőségét adja nekik, hogy felépítsék a palotáikat, 15 évnyi együttélés 
után arra vetemednek, s azzal dicsekednek, hogy az anyanyelvük a magyar,  
s akiknek a nyilvános és magán jellegű összejöveteleik tisztán magyar jelleget 
viselnek . csak akkor fognak államnyelven beszélni, ha nagyon muszáj, vagy ha 
ez szolgálja az érdeküket . lelkükben és érzésvilágukban, neveltetésük és szo-
cializációjuk által ők továbbra is magyarok maradtak. […] A kisujjukat sem 
mozdították azért, hogy bebizonyítsák, hogy semmi közük nincs már a »régi 
hazájukhoz« – ahogy legutóbb fogalmaztak a gyűlésükön, s éppen ellenkezőleg, 

228 Dnevnik, 1934 . február 18 . (korabeli szám kigépelt oldala: ias, F:60/p-2971/1941 .)
229 Dosta! Izbezumljenim vitezovima judeo-mađarskog fronta! [Elég! A Judeomagyarok eszeveszett 

vitézeinek] Narodna reč, 1934. március 4. 1.
230 Nezapamćena bura na redovnoj godišnjoj skupštini jevrejske veroispovedne opštine u Subotici. 

[Sosem látott botrány a Szabadkai Zsidó Hitközség évi közgyűlésén] Jugoslovenski dnevnik, 1934. 
március 13 . 2 .
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a viselkedésük miatt lett kénytelen a nemzeti sajtó, s hittestvéreik egy része fel-
lázadni, hogy letérítse őket erről az útról.”231

a hittársak lázadása, ahogyan a Dnevnik fogalmazott, 1934. július 15-én Belgrádban 
székelő Jugoszláv Hitközségek Szövetsége által megfogalmazott határozatban csú-
csosodott ki, amely azt javasolta, hogy a hitközségek kezdjék meg azt az akciót, 
amely a vajdaság egész területén teljesen kiszorítja a magyar nyelvet a magán- és  
a társadalmi életből.232

mindez a valóságban azonban nem vezetett, nem is vezethetett eredményre,  
s a zsidóknál már csak az idő rövidsége miatt sem sikerült a magyar nyelvet elnémí-
tani, így a „judeo-magyarok” elleni támadások a következő időszakban is bő mu níciót 
szolgáltattak a helyi szláv sajtónak. Ennek csúcsát a Narodna reč 1935. június 9-én 
megjelent vezércikke jelentette, amelyben lungulov Fenyvest, a Naplót és a „judeo-
magyarokat” en block a magyar irredentizmus zászlóvivőiként vádolta meg.233

XII. „Attól tartok, ádáz testvérharc fog most kezdődni”  
– harc a magyar olvasókörért

A húszas-harmincas évek fordulójára az „öregek” nemzedékének egymás közöti 
harca mellett megjelent és helyet követelt magának az időközben felnövekedett új 
kisebbségi magyar generáció is, amelyik frontális támadást intézett nem csak az 
előző periódus konvencionális gondolatvilágával és felfogásával szemben, hanem 
egymással is komoly ideológiai, sokszor már-már szellemi háborús összetűzéseket 
is kreált .

A megmaradt középosztály és a birtokosok gyermekei elsősorban a Zágrábi Egye -
temre iratkoztak be, s 1924-ben elsőként itt is alakult meg Vilt Vilmos234 újvidéki 
orvos támogatásával a Vojvodina nevű katolikus diákegyesület, amely a kezdettől 
fogva a keresztény világnézet szellemiségében fejtette ki tevékenységét . 1932-ben 
jött létre a Boldog Krizinről elnevezett diákkonviktus, 1936-ban pedig létrehozták  

231 Na prekretnici – Ko su judeo-mađari. [Válaszúton. Kik a judeo-magyarok?] Jugoslovenski dnevnik, 
1934 . március 14 . 2 .

232 Više svetla u problem Judeo-mađara. [Több fényt a judeo-magyar problémának!] Narodna reč, 
1934 . augusztus 19 . 1 .

233 „Баратшаг” [Barátság] Narodna reč, 1935. június 9. 1.
234 Vilt Vilmos (? 1875 – 1939) orvos, az újvidéki jódfürdő alapítója és igazgatója, a Délbácska napi-

lap egyik kezdeményezője. A Magyar Párt helyi vezetője, 1927 és 1929 között városi képviselő,  
a belvárosi katolikus kör díszelnöke .
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a zágrábi magyar diákotthont . az egyesület erejét, befolyását mutatja az is, hogy 
1934-re a költségvetése már elérte az évi 50 ezer dinárt .235 Ebben az évben mintegy 
150 magyar egyetemi hallgató tanult Zágrábban, többségük az orvosi, az állatorvosi, 
a gyógyszerészeti, illetve a jogi karon . közülük mintegy százan voltak tagjai az 
1932-ben alapított Zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók Kultúregyesületének. A tag-
ság zöme a középosztálybeli, jómódú vagy vagyonos családok gyermekeiből került 
ki, s hivatalos világnézetük a keresztény-szocializmus volt . azonban a tagok jó ré -
sze, de magának az egyesületnek a szervezeti felépítése is a Führer-prinzip elvet 
követte .236

„Hitler horogkeresztesei új áramlatokat sodortak a zagrebi kis magyar sziget 
harcias lelkébe . határozott világnézet alakult ki az egyesületben és részben 
annak keretein kívül is . a nemzeti keresztényszocialista világnézetet vallják és 
evvel párhuzamosan – »heil hitler« – kimondottan antiszemiták . Ez a leszöge-
zett álláspont bizonyos tekintetekben holtpontra juttatta az egyesületi életet . 
szembehelyezkedésük nemcsak a zsidósággal szemben történik, hanem mind-
azon kisebbségi keresztényekkel szemben is, akik a határozottan kimondott 
(hasznos vagy káros?) világnézetükkel nem azonosítják magukat. Egyöntetűleg 
nem vesznek részt semmiféle más irányú kultúrmunkában. (Pl. teljesen passzív 
álláspontot foglalnak el a Híd fiataljainak kultúrmunkájával szemben.)”237

a zágrábi egyetemisták világképét mutatja az is, hogy az 1938/39-es tanévben töb-
bek között A zsidóság szerepe a magyar közgazdaságban, illetve Keresztény nemzeti 
eszme címmel rendeztek előadásokat.238

Ebből a szellemi körből nőtt ki aztán Nagy Iván239 mozgalma, akiről a zágrábi 
magyar konzul már 1926 folyamán értesítette budapestet .240

235 Csuka J., i.m. (1995) 488–489 .
236 A zagrebi főiskolai hallgatók. Híd, 1937. január–február, 21–22.
237 Lévay Endre: a kisebbségi Egyetemisták élete . kalangya, 1934 . december . 913 .
238 Csuka J., i.m. (1995) 490 .
239 nagy iván (Újvidék, 1904 – san Francisco, 1972) ügyvéd, jogi tanulmányait Zágrábban, majd 

a párizsi sorbonne Egyetemen folytatta, a magyar párt polgári centrista szárnyával szemben álló, 
a horvát ellenzékkel szövetséget kereső jobboldali kisebbségpolitikus. 1942 és 1944 között a ma -
gyar parlamentbe behívott országgyűlési képviselő. A Nép keresztény jobboldali lap egyik alapí-
tója. A második világháború után előbb Ausztriába, majd az Amerikai Egyesült Államokba emig-
rált, s haláláig jelentős szerepet játszott a magyar emigráns mozgalomban. A jugoszláv hatóságok 
háborús bűnösnek nyilvánították.

240 A. Sajti E ., i.m. (2004) 87 .
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nagyra zágrábi tartózkodása során nagy hatással volt a horvát politikai mozga-
lom, eszmeképe a retorikájában republikanizmust hirdető, a valóságban azonban 
nagy-horvát ambíciókat dédelgető Stjepan Radić241 horvát parasztpártja volt, amely 
nagy szemében a belgrád elleni sikeres politikai küzdelmet testesítette meg . Ennek 
hatására fogalmazta meg téziseiben a magyar ellenállást, a népi gyökerekből való 
szervezkedést és a zágrábi politikai orientációt . míg a magyar párt fennállása során 
mindvégig sikertelenül próbált meg el- és leérni a nincstelen magyar falusi tömegek-
hez, addig nagy iván a horvát parasztpárt politikájának lényegi elemeit és kommu-
nikációs technikáját átvéve, valamint a szerb politikai elittel és a magyar birtokos 
réteggel való konfrontációjának köszönhetően sikeresen gyökeret tudott verni ebben 
a közegben . a köréje formálódó politikai opció a földkérdést jobboldali radikális 
eszközökkel kívánta megoldani, s politikai programjába pleszkovich lukács után  
– igaz majd egy évtizeddel később és teljesen más okokból – másodikként beemelte 
a vajdaság autonómiájának a kérdését is, amellyel szemben taktikai megfontolások-
ból a magyar párt fennállása alatt mindvégig elutasító volt . 1935 . december 8-án a Nép 
című hetilap megalapításával,242 az újvidéki Reggeli Újság napilap támogatásának 
a megszerzésével, valamint 1940 . november 1-én a Jugoszláviai Magyar Élet, 1941-től 
Magyar Élet kéthetente megjelenő folyóirattal olyan médiatérre és kommunikációs 
eszközökre tett szert, amelyek révén egyrészt sikerült megtörnie a délvidéki magyar 
médiatérben a Bácsmegyei Napló (ekkor már csak Napló) addigi kétségtelen domi-
nanciáját, s sikeresen tudott eljutni és hatni a magyar társadalom szinte minden tár-
sadalmi rétegére .

Ennek a többsíkú politikai kommunikációnak, no meg az állandó terepi munká-
nak és a konspiráción alapuló sejtszervezetek megalakításának köszönhetően, Nagy 
Iván elsősorban a Tisza-mentén és a Dél-Bácskában – Óbecsén és Újvidéken – nagy 
hatást tudott gyakorolni a Magyar Párt által a húszas években gyakorlatilag megszó-
lításra képtelen magyar nincstelenek tömegeire, amelyek személyében nem a kar-
rier-, hanem elsősorban a munkáspolitikust látták.243

241 Stjepan Radić (Trabajevo Desno, 1871. május 11. – Zágráb, 1928. augusztus 8.) horvát politikus, 
a Horvát Parasztpárt első elnöke volt. Az 1920-as években a szerb centralista pártok fő ellenfele, 
távlati célja horvát ország önrendelkezésének a kivívása volt . bár 1925-ben kiegyezett belgráddal, 
de tartós megbékélésre nem került sor . 1928-ban a belgrádi parlamentben gyilkolták meg .

242 a Nép megjelenési dátumát tévesen 1936 . december 8-ára tette: Csuka J., i.m. (1995) 494 . Ezzel 
szemben a létmányi istván által szerkesztett Nép 1 . évfolyamának 1 . száma 1935 . december 8-án 
jelent meg . utolsó megjelent példánya a 7 . évfolyam 47 . száma volt 1941 . december 25-én . Ezt köve-
tően Radicsevich Sándor szerkesztésében Új Nép címen jelent meg 1942 és 1944 között .)

243 Nagy Iván két világháború közötti politikai tevékenységét és a Magyar Párt viszonyát bővebben 
lásd: A. Sajti E ., i.m. (2004) 88–94.; Csuka J., i.m. (1995) 494–499 .
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Teljesen más utat járt be a Belgrádban tanuló magyar fiatalok története. A földrajzi 
közelség, az olcsóbb megélhetés miatt a szerb fővárost elsősorban a szegény családi 
sorból kikerült diákok látogatták . tagjai szinte kivétel nélkül az iparosok, a kiskeres-
kedők, vagy az anyagi egzisztenciájukat teljesen elvesztő és ezért mélyszegénységben 
tengődő értelmiségi szülők gyermekei közül kerültek ki. Zágrábbal ellentétben a nyo-
mor itt leírhatatlan volt. A diákszállásokon sokszor 8-10 magyar gyerek zsúfolódott 
össze egyetlen szobában, s tengette nehéz életét . közülük sokan esténként pincérmun-
kát vállaltak, vagy hajnali tejkihordók voltak, a lányok pedig kávémérésekben voltak 
kénytelenek a tanulás mellett dolgozni, hogy úgy-ahogy biztosítsák a megélhetésüket.

„Szegény sorsú kisebbségi szülők gyermekei tanulnak itt, akik elvonják szájuk-
tól a falatot, csakhogy tovább tanulhassanak. Ezek a fiúk élvezik a legkevesebb 
segélyt. Ha fölutazik Beogradba, kibérel egy szobát, tandíjat fizet, és valame-
lyik szegényes pinceétteremben abonálja magát . nem marad egy garasa sem: 
de otthon a szülőknek sem. Egypáran még három-négyszáz dináros keresetük-
ből felét hazaadják, hogy munka nélküli szüleiknek legyen mit enni. Nagyon 
körülményes az életük és nagyon szomorú. Szinte csodálatos, hogy a nehéz 
anyagi gondok mellett türelmesen küzdenek az éhséggel, maró hideggel, és 
mégis aránylag nagyobb munkát fejtenek ki a kultúra minden terén, mint az 
előbbiek. Egyik tejeskannákkal rohan reggel végig a ködös utcákon, a másik 
pincéreskedik egy pinceétteremben, a harmadik zenész egy bárban, és az örö-
kös kéjelgés zúg a fejében, a negyedik könyvekkel ügynökösködik, szenvednek, 
sokat szenvednek, hogy egykor lediplomálhassanak, és nyugodt életet élhesse-
nek, melyben majd kipihenik ifjúkori nehéz fáradalmaikat. Nappal robotolnak, 
mint a sóhordó munkások, éjjel a rideg lámpafénynél, amikor a sötétség leple 
alatt mindenki piheni fáradalmait, ők magolják fáradhatatlanul, elnyűtt, köl-
csönkért, szerzett jegyzeteiket . Dülledt, álmatlan szemek merednek a jegyze-
tekre: nem érzik ezek a gyomorkorgást vagy a hidegtől meggebedt kezek reme-
gését. Az akarás, a tanulni akarás és élni akarás önkívületi állapota ez.”244

Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy a belgrádi magyar diákok egyesülete csak 
1933-ban alakulhatott meg, melynek megalapításában tevékeny szerepet játszott 
szántó gábor,245 az aktuális belgrádi kormányzattal együttműködő, a Magyar Pártból 
1927-ben kilépett szabadkai politikus .

244 Lévay Endre: a kisebbségi Egyetemisták élete . kalangya, 1934 . december . 913–914 .
245 szántó (schlesinger?) gábor (budapest, 1882 ? – belgrád, 1957 . április 29 .) orvosi tanulmányait 

Budapesten végezte. 1914-ben költözött Szabadkára. A zsidó származású Szántó volt 1930-ban  
a belgrádi kormánypárt, a Jugoszláv Egységmozgalom magyar szervezeteinek a megalapítója . 
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a bolyai Farkas magyar Diákegyesületre ezért rögtön megalakulásától nagy nyo-
más nehezedett úgy Szántó és a belgrádi kormánykörök, mind Nagy Iván politikai 
formációja révén, de megkörnyékezték az egyesületet a volt magyar párt befolyásos 
politikusai is . 1934-ben az egyesület elnöke csapo sándor246 lett, s ekkor strelitzky 
közbenjárására sikerült megszervezni a bolyai menzáját is . Ennek következtében 
nagy iván teljesen eltávolodott a belgrádi diákoktól . nem csak a menza létrehozása 
miatt, hanem azért is, mert a belgrádi diákok zöme következetesen elutasította a ke -
resztény nemzeti szellemiséget, s tagjai közé minden magyar anyanyelvű – tehát 
zsidó – diákot is befogadtak . 1936-ban az egyesületnek mintegy hatvan tagja volt .247

„politikai állásfoglalásukra nézve a beográdi egyetemisták ismertek, mint de -
mokraták és antifasiszták . talán nincsen egyetlen egyeteme sem Európának, 
ahol annyira szívükön viselnék a hallgatók a dolgozó nép érdekeit: a demokrá-
ciát, a szabadságot és a békét. A beogradi főiskolai hallgatók 95 százaléka anti-
fasiszta és törekvéseikkel, harcaikkal és munkájukkal számtalanszor megmu-
tatták milyen odaadó munkásai a békének és az előrehaladásnak és milyen 
határozottan küzdenek a fasizmus és a há ború ellen. […] A dolgozó nép gyer-
mekei ők, nehéz jelennel, sívár kilátásokkal. De egységesek és demokraták, 
helyzetük és feladatuk teljes tudatában őszinte védelmezői a dolgozók érdekei-
nek és a békének, megfélemlíthetetlen harcosok a reakció, a fasizmus és a há  bo-
 rú elleni küzdelemnek. Ők az egész dolgozó ifjúság egységének előharcosai.”248

A harmadik egyetemi város, bár ezt a meghatározást talán célszerűbb lenne idéző-
jelbe tenni, ahol nagy(obb) számban tartózkodtak magyar diákok, szabadka volt, 
ahol a belgrádi Egyetem kihelyezett tagozatán, a jogi fakultáson végezték tanulmá-
nyaikat. Az itt tanulók aktívan részt vettek a Népkör, később a Magyar Olvasókör 
munkájában. Ők alapították, hozták létre ennek keretén belül az Ifjúsági Kultúr-

1931-ben előbb szabadkai önkormányzati, majd országgyűlési képviselő. Hogy Belgrád ellensú-
lyozza Prokopy Imrének a délvidéki magyarság helyzetével a genfi Népszövetséghez beadott bead-
ványait, szántóval megalapította a kormányhoz lojális Jugoszláviai magyar népszövetségi ligát . 
1931 decemberében Szántó ugyan találkozott az egykori Magyar Párt prominens vezetőivel, azon-
ban a Belgrád támogatását élvező politikus és a Budapestről instruált egykori Magyar Párt tagjai 
között nem jött létre érdemi együttműködés. 1935-ben ismét parlamenti képviselővé választották, 
1938-ra azonban Belgrádban elszigetelődött, helyét Fodor Gellért horgosi vállalkozó vette át. Az 
országos politikából való kiszorulásért 1939-ben a szabadkai városi tanácsi tagsággal kárpótolták . 
Későbbi életútjáról nincsenek adataink.

246 csapo sándor életrajzi adatait nem sikerült rekonstruálni .
247 Csuka J., i.m. (1995) 488 ., 491–492 .
248 A beogradi főiskolai hallgatók helyzete. Híd, 1936. november–december. 3.
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osztályt. Emellett színházi és ismeretterjesztő előadásokat tartottak, s az analfa-
betizmus felszámolásának a céljával rendíthetetlenül járták a szabadka környéki fal-
vakat .

„A suboticai magyar fiatalok (szándékosan írom, hogy fiatalok, mert nagy ré -
szük anyagi szegénység miatt nem élvezheti az egyetemista jelzőt. Itt legfeljebb 
25 magyar egyetemista van, beleszámítva a sentaiakat, horgosiakat, kanizsaia-
kat) élete elég sivár és eseménytelen; ám annál több eredményt tudnak fölmu-
tatni. Működésüket a huszonnyolcas és huszonkilences években kezdték mint 
jogászok a zagrebi Vojvodina korporáció fiókjaként Theresianum név alatt. Ez 
az egyesület azonban rövid életű munkálkodás után megszűnt. 1931-ben a su -
boticai Népkör kultúrosztályaként indultak újra a felső-vajdasági magyar fia-
talok, és fáradtságot nem ismerő erővel dolgoztak három éven keresztül. Az 
egyesület tagjául vett minden magyar kisebbségi fiatalt, tekintet nélkül annak 
foglalkozására, vallására vagy nemére.”249

Ezt a csoportot állandó támadások érték baloldali kötődéseik miatt.250

Ebből a belgrádi, szabadkai és a Zágrábban perifériára sodródott közegből formá-
lódott aztán ki mayer ottmár251 vezetésével az az egyértelműen baloldali, sőt kommu-
nista irányzat, amely 1936-ban a Híd folyóirat átvételével megjelenhetett a délvidéki 
magyar médiapiacon is, s ezáltal kitört az addigi közéleti elszigeteltségből. Az egyre 
inkább a szélsőbal kommunista irányzat felé tolódó Híd szerkesztőségének a legszű-
kebb köréből Mayer252 mellett Singer Adolf, Steinfeld Sándor, Lőbl Árpád, Atlasz 
János, Stern Emil, Papp Pál, Schwalb Miklós, Steinitz Tibor, Gál László, Löbl Iván, 
György Mátyás, Wohl Lola és Sher Kata Minderović is zsidó gyökerekkel bírt.

mayer, aki nagyhoz hasonlóan – igaz, teljesen más politikai ideológia és koncep-
ció mellett – ugyancsak vezéri ambíciókat dédelgetett, s az már talán csak a sors és  
a kor paradoxona lehetett, hogy mindketten a „régit végleg eltörölni”, vagyis a húszas 

249 Lévay Endre: a kisebbségi Egyetemisták élete . kalangya, 1934 . december . 914 .
250 Csuka J., i.m. (1995) 494 .
251 mayer ottmár (temesvár, 1911 . november 11 . – szabadka, 1941 . november 18 .) szüleivel 1917-ben 

költözött szabadkára, a gimnáziumot 1930-ban végezte el . budapesti egyetemi tanulmányait az 
anyagi fedezet hiánya miatt kénytelen volt abbahagyni. Ezután Kolozsváron a református főiskolán 
folytatott teológiai tanulmányokat. 1935-től a Jugoszláv Kommunista Párt tagja, a Híd folyóirat 
munkatársa, majd szerkesztője. 1941-ben előbb a jugoszláv, majd a magyar hatóságok is letartóztat-
ták, 1941. november 18-án kommunista szervezkedés, szabotázsakciók, gyújtogatás, szovjet ejtőer-
nyősök fogadására tett kísérlet vádpontjaiban bűnösnek találták, s kivégezték.

252 Mayer családja eredetileg izraelita volt, ő maga viszont már kikeresztelkedett.
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évek ki sebbségi liberális polgári politikájának a meghaladásában látták politikai 
ambícióik valóságban történő realizálásának az esélyét.

Így aztán a két hasonló habitusú, de ideológiailag homlokegyenest eltérő koncep-
ciót képviselő Mayer és Nagy közötti összecsapás sorsszerűen be is következett.

a magyar párt egykori prominensei, de különösen várady, strelitzky és marton 
andor253 már a kezdetektől ingerülten figyelték Nagy Iván mozgalmának a térnyeré-
sét, de hasonló averzióval és ingerültséggel, sőt tanácstalansággal reagáltak a kom-
munista Hidasok mind erőteljesebb kibontakozására is. Miután Marton Andor 1936. 
május 5-én stre litzky Dénesnek írt levelében élesen kikelt a Híd egyre balra tolódó 
irányzata ellen, stre litzky váradynak írt levelében osztotta meg az események ilyen 
irányba történő elmozdulásával kapcsolatos dilemmáit.

„az én levelemhez csak azt szeretném még hozzátenni, hogy én a legnagyobb 
aggodalommal látom a dolgok fejlődését. Andor úgy látszik nincsen tisztában 
az ifjúságban erjedő mozgalmak jelentőségével és az egyes csoportok súlyával. 
Attól félek, hogy nagy és értékes rétegeket fordítana el tőlünk, ha a Hídnak 
frontálisan neki mennénk.”254

bár a Híd Szabadkán jelent meg, a szabadkai magyar politikai erőtérben a Mayer 
köré tömörülő Hidasok az agrárproletariátus soraiban egyre nagyobb népszerűségük 
ellenére sem tudtak valós politikai befolyásra szert tenni . ugyanezzel a problémával, 
igaz, teljesen más előjellel Nagy Iván is kénytelen volt szembesülni.

Hogy a helyzet még ettől is komplikáltabb volt, és az a zsidóság megítélésére szin-
tén negatív hatással legyen, annak a fentebb már említett, kikeresztelkedett, zsidó 
származású Szántó Gábor politika színrelépése is az egyik oka volt. A szabadkai 
orvosra Belgrád kreálmányaként az 1929-es királyi diktatúra bevezetése után azt  
a feladatot szabták, hogy az ő személyével is demonstrálják a hazai ellenzék és a kül-
föld felé az új politikai rendszernek azt a széles társadalmi bázisát, amelyet a kisebb-
ségek is támogatnak .

Szántó ezt a szerepet vállalva a mindenkori jugoszláv kormányhoz hű Jugoszláviai 
Magyar Hűségmozgalom vezetőjeként abból a politikai koncepcióból indult ki, hogy 

253 Marton Andor (Ják, 1886. február 6. – Becskerek, 1943. június 21.) Tanulmányait a magyaróvári 
gazdasági akadémián fejezte. Előbb Kassán volt tanár, majd 1884-től a Torontál megyei gazdasági 
egyesület főtitkára lett. 1918 előtt elsősorban a birtokpolitikával foglalkozott, s több szaklap, folyó-
irat munkatársa volt. Évtizedekig volt a Bánáti (Becskereki) Közművelődési Szövetség elnöke, 
anyagilag támogatta a magyar lapokat, a becskereki Torontál napilap felelős szerkesztője, Várady 
Imre egyik legszűkebb bizalmasa volt.

254 strelitzky Dénes levele várady imréhez, 1936 . május 9 . in: A. Sajti E., i.m. (2016) 399–400 .
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a magyar kisebbség csak úgy tudja elérni azt, hogy a regnáló rendszer a magyarokat 
egyenjogú állampolgárként kezelje, ha a közösségnek sikerült eloszlatnia az irányába 
megnyilvánuló bizalmatlanságot és egyértelműen be tudja bizonyítani a rendszer és 
az állam iránti hűségét. Ebből kiindulva alapította meg 1930-ban a belgrádi kor-
mánypárt, a Jugoszláv Egységmozgalom magyar szervezetét, amelyben elsősorban 
arra a Fedor Nikićre támaszkodott, akinek a szabadkai lapja, a Dnevnik – mint azt 
fentebb már láthattuk – éles kirohanásokat intézett a szabadkai magyar zsidók ellen .

Szántó 1931-ben előbb szabadkai önkormányzati, majd országgyűlési képviselő 
lett. Bár képviselővé választása után számos alkalommal szót emelt a magyarok 
sérelmei és gazdasági hátrányai miatt, zsidó származása és felszólalásainak a gusz-
tustalanság határát súroló hűségnyilatkozatai miatt számos támadás érte, s a magyar 
tömegek végeredmény ben sosem fogadták el vezetőjüknek. Szántó, s közvetve a zsi-
dóság megítélését ráadásul az is rontotta, hogy a nevéhez volt köthető a kormányhoz 
lojális Jugoszláviai magyar népszövetségi liga létrehozása is, amelynek az volt a 
feladata, hogy ellensúlyozza Prokopy Imrének255 a délvidéki magyarság helyzetével 
a genfi Népszövetséghez beadott beadványait.256 szántó végeredményben, akárcsak 
nagy iván és mayer ottmár, szabadkán szintén legitimációs problémákkal volt 
kénytelen szembesülni .

bár, 1931 decemberében szántó találkozott az egykori magyar párt prominens ve -
zetőivel, a Belgrád támogatását élvező politikus és a Budapestről instruált egykori 
Magyar Párt tagjai között nem jött létre érdemi együttműködés. 1935-ben ismét par-
lamenti képviselővé választották, 1938-ra azonban már Belgrádban is elszigetelő-
dött, amikor is a helyét Fodor gellért horgosi vállalkozó vette át . szántót az országos 
politikából való kiszorulásért 1939-ben a szabadkai városi tanácsi tagsággal kárpó-
tolták, s ilyen minőségben mint a kormány embere, a belharcban a „divide et impera” 
logikáját követve hol az egyik, hol a másik oldalra állva, jelentős szerepet játszott  
a népkörön belüli belharcok kulminálódásában, s belgrád akaratának az érvényre 
juttatásában .257

255 Prokopy Imre (Zombor, 1873. szeptember 8. – Budapest, 1944. június 1.) 1897-ben Zomborban nyitott 
ügyvédi irodát. 1918-ban Bács–Bodrog vármegye főispánjává nevezték ki, azonban beiktatását a szerb 
hatóságok megakadályozták, Prokopyt internálták. 1922-ben a Magyar Párt főtitkára volt, 1927-ben  
a trianoni Magyarország területére emigrált. 1929 és 1933 között a Genfben székelő Népszövetség tit-
kárságra húsz petíciót juttatott el a délvidéki magyarság üldöztetésével kapcsolatban. 1941-ben súlyos 
betegként tért vissza szülővárosába, 1943-ban a Szenteleky Társaság ügyvezető elnöke lett.

256 Bővebben lásd: A. Sajti E ., i.m. (2004) 110–113.; A visszatért Délvidék. Szerk.: Csuka Zoltán. Bp., 
1941. 67–80.; Eiler Ferenc: kisebbségvédelem és revízió – magyar törekvések az Európai nemze-
tiségi kongresszuson . (1925–1939) bp ., 2007 . 49–50 ., 52 ., 155–161 ., 166 ., 181 ., 196–200 ., 211 ., 
232–236 .

257 Szántó Gábor politikai szerepét bővebben lásd: Hornyák Á., i.m. (2010) 74–86 .
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Alapvetően ezek az okok vezettek oda, hogy Nagy Iván és Mayer Ottmár ideoló-
giai párharcának, hatalmi harcának és összecsapásának – amelybe szántó gábor  
a kormány embereként harmadik félként kapcsolódott be, míg a magyar párt közép-
utas politikusai pedig egyszerűen csak belesodródtak – egyik fő színtere a Nép és 
a Híd hasábjain zajló kölcsönös támadások frontja mellett a korban a szabadkai 
magyarság kulturális bástyájának számító Népkör, 1934-es újraindulásától Magyar 
olvasókör lett .

Ez a szembenállás és a Népkör ellenőrzése feletti hatalmi harc aztán aránylag 
rövid idő alatt túllépett a klasszikus ideológiai csatározásokon. Abban egyre inkább 
kitapinthatóbb lett úgy Mayerék, mint Nagy Ivánék részéről az egykori Magyar Párti 
politikusokkal szembeni generációs averzió, másrészt pedig, mivel az olvasókör  
a vezetőségében és a tagságának a soraiban is jelentős volt a helyi izraeliták száma, 
így a küzdelem fókuszába a generációs párharcok mellett a zsidókérdés került .

Mindez 1937 februárjában lett nyilvánvaló, amikor a közelgő választmányi tiszt-
újításra készülve az Olvasókör feletti ellenőrzés megszerzése céljából az abban érin-
tett érdekcsoportok megkezdték a szervezetbe való tömeges belépésüket .258

Ezzel volt összefüggésben az a február 20-án megtartott teltházas ady-est is, mely 
után a nagy sikerű rendezvény apropójából összehívott választmányi ülés botrány-
 ba fulladt, mivel macskovics benedek mérnök, a néhai magyar párt egyik kezde-
ményezője és alapítója hevesen tiltakozott az est koncepciója és ideológiai monda-
nivalója ellen, s „Márpedig itt vörös est többé nem lesz!” felkiáltással elhagyta az 
ülést .259

Macskovics kirohanását követő első összecsapások kezdetben még csak az erő-
sen baloldali Ifjúsági Osztály megrendszabályozására irányultak. A viták elmérge-
sedése következtében a kultúrszervezetben nem sokkal később már teljes törésre, sőt 
szakadásra került sor .

Macskovics Benedek 1937. április 4-én lemondott az Olvasókörben betöltött főtit-
kári posztjáról .260 Az október 10-én megtartott tisztújító választásokat végül Nojcsek 
géza vezetésével az egykori magyar párt liberális és középutas konzervatív politi-
kusai nyerték meg .

a választásokon alulmaradt nagy iván-féle frakció, macskovics benedek és veréb 
Gyula ügyvéd vezetésével előbb belülről próbálta megbuktatni az új vezetőséget, 
majd – mivel tervük kudarcba fulladt – a horvát/bunyevác katolikus kör alosztálya-

258 Jegyzőkönyv a szuboticai Magyar Olvasókör Választmányának 1937. február 7-én megtartott ülé-
séről. (A Magyar Olvasókör jegyzőkönyveit a Népkör vezetése bocsátotta a rendelkezésemre.)

259 Lévay Endre: Egy nemzedék elindul . szabadka, 1974 . 29 .
260 Jegyzőkönyv a szuboticai Magyar Olvasókör április 4-én megtartott rendes választmányi üléséről.
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ként létrehozták saját szervezetüket, a katolikus kör magyar tagozatát, de az olva -
sókörből továbbra sem léptek ki.261

A két fél közötti csatározások éleződésével az ideológiai ellentéteken kívül egyre 
na gyobb szerepet kapott a zsidókérdés. Újra kísértett a közelmúlt s a jelen: Fedor 
Nikić és Radivoje Lungulov heves kirohanásai után az Olvasókört immáron a sza-
badkai magyarok jobboldali szárnya is hevesen támadni kezdte . mindez oda veze-
tett, hogy az antiszemita kilengések ellen tiltakozva, 1938 . január 2-án strelitzky 
Dénes lemondott az Olvasókör ügyvezetői tisztségéről.262

„subotica 1938 jan . 3 .
kedves barátom!
Nagyon köszönöm újévi szíves megemlékezésedet. A jókívánságokat szívből 
viszonzom, s kérlek, hogy légy szíves azokat feleséged őnagysága és az egész 
család előtt tolmácsolni. Megemlékezésednek a mai, kétségtelenül nehéz hely-
zetemben kétszeres értéke van .

A Köri ügyvezető elnöki tisztségemről lemondásom benyújtottam, s mint  
a mai lapokból olvashattad, igyekeztem valami elfogadható formában megin-
dokolni . más kérdés azonban az, hogy az indokokat elhiszik és elfogadják-e?  
a dolog minden esetre nem megy olyan simán, mint gondoltam . attól tartok, 
hogy ennek a visszavonulásnak nemcsak a körre, hanem az egész mozgalomra 
kedvezőtlen hatása lesz. Minden esetre mindent meg kell tenni, hogy meg-
akadályoztassék, hogy olyan mérvű félreállások, sőt Veletek szemben szembe-
helyezkedések támadjanak, amelyek az amúgy is – én tudom a legjobban – 
rendkívüli nehéz helyzeteket kilátástalanná tennék .

sajnos, nekem ma is az a nézetem, hogy nekem van igazam . a mi helyze-
tünk nem hasonlítható sem a csehszlovákiai, sem pedig a romániai magyar 
kisebbség helyzetéhez már csak azért sem, mert számunk túl kicsi és nem élünk 
kompakt tömegekben, úgy, hogy politikai erő szempontjából csak az esetben 
jelenthetünk valamit, ha világnézeti szempontból nem tagozódunk szét . Ez 
most a mi városunkban megkezdődik és kérdés, hogy hol áll meg. Úgy érzem, 
hogy én voltam az utolsó, aki még úgy, ahogy össze tudtam fogni itt minden 
számot-tevő tényezőt, s legalább presztízs erőt tudtam az itteni magyar szervez-
kedésnek szerezni . most ez végveszély fenyegeti . attól lehet tartani, hogy vagy 
egy ádáz testvérharc keletkezik, vagy pedig a vezetőség, nem vonva le semmi 

261 Csuka J., i.m. (1995) 451 .
262 Jegyzőkönyv a szuboticai Magyar Olvasókör 1938. január 2-án megtartott rendes választmányi 

üléséről.
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konzekvenciát, helyén maradva Szántó mellé áll, elvbarátainkat téve felelőssé  
a Kör bekövetkezett válságáért. Mindkettő kétségbeejtő perspektíva, amit még 
növel az is, hogy Szántó emberei úgyszólván kizárólag az ellencsoporttal men-
tek s így most esetleg két lóra ülhet .

azért tartottam szükségesnek lemondó levelemet a sajtóban egész terjedel-
mében közölni, hogy egyrészt elejét vegyem minden képtelen mende-mondának, 
másrészről a lemondás ódiumát egyéni indokaim közlésével az itteni közvéle-
mény jelentékeny részének szemében rólatok levegyem . még így is nehezen 
megy a dolog .

Úgy tudom, hogy leó reök263 kérésére, aki tegnap itt volt, s látta a nehéz 
atmoszférát, holnap jön, s igyekezni fog valamilyen […] megoldás létrehozásán 
közreműködni. A megoldás módját azonban elképzelni sem tudom a szemben-
álló táborok intrazigens álláspontja miatt .

Én a magam részéről mindent meg fogok tenni, hogy egyrészről a bomlást 
megakadályozzam, másrészről, hogy a talajt számotokra itt, ebben a legna-
gyobb magyar emporiumban, mennyire lehet, biztosítsam .

Nagyon sajnálatos, hogy a dolgok ide fejlődtek. Meg vagyok róla győződve, 
hogy ha módom lett volna elvbarátainkat a való helyzetről és a részletekről fel-
világosítani, sok mindent másként láttak volna. Sajnos lekötözve erre lehetőség 
nem volt. Minden esetre végtelenül szomorú volna, ha ez a legnagyobb kulturá-
lis intézményünk paralizálódnék vagy pláne elpusztulna.”264

Strelitzky távozása azonban nem tudta feloldani a feszültségeket, sőt a zsidók elleni 
támadások csak tovább fokozódtak . macskovicsék szántó gáborral együtt most 
már azzal a követeléssel álltak elő, hogy az Olvasókör összes termében helyezzék ki 
a feszületet, amit végül a Kör vezetősége végül azzal az indokkal utasított el, hogy ez 
a szimbólum profanizálását jelentené, és a „kereszt védelmében tiltakoztak a kereszt 
kihelyezése ellen”.265 Erre válaszul, macskovicsék a városban több helyen is aláírás-
gyűjtést indítottak az Olvasókörben lévő zsidók eltávolításáért.266

263 reök andor (szeged, 1899 . január 20 . – Újvidék, 1944 novembere) tanulmányait keszthelyen vé -
gezte, 1923-ban vette át a család tulajdonában lévő horgosi birtok vezetését. A harmincas évek 
második felétől a Várady–Deák–Strelitzky vonaltól jobbra álló, ugyanakkor mérsékelt magyar 
politikus volt. 1941 augusztusában Szabadka thj. város főispánjává nevezték ki. A bajai főispáni 
tisztséget is ellátó reököt a német megszállás után leváltották . 1944 novemberében, miután a jugo-
szláv hatóságok letartóztatták, Újvidéken öngyilkosságot követett el .

264 strelitzky Dénes levele várady imréhez, 1938 . január 3 . in: A. Sajti E., i.m. (2016) 493–494 .
265 Jegyzőkönyv a szuboticai Magyar Olvasókör 1938. május 8-án megtartott választmányi üléséről.
266 Jegyzőkönyv a szuboticai Magyar Olvasókör 1938. június 8-án megtartott rendes választmányi 

üléséről.
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Az események ilyen alakulása végül azt eredményezte, hogy az Olvasókör ifjú-
sági alosztálya a június 3-án megtartott nagygyűlésén a Nagy Iván-féle szárny ki -
zárását követelte, arra hivatkozva, hogy amennyiben ez nem történik meg, úgy  
„a magyarság egyik értékes elemét, a zsidóságot építőmunkánkban elveszítjük és 
minden erőnkkel odahatunk, hogy az ilyen és hasonló alattomos munkát a jövő-
ben lehetetlenné tegyük . nem vagyunk hajlandók politikai kalandokba bocsátkozni, 
legkevésbé pedig fajiságtól elfogult politikai kalandorokkal és karriervadászokkal 
együttműködni.”267

Az Ifjúsági Alosztály proklamációja természetesen tovább mélyítette a Körön 
belüli szakadékot, s a vezetőségre is egyre nagyobb külső nyomás nehezedett.268

1938. június 26-án végül Strelitzky ügyvezető elnöksége alatt került sor az éves 
közgyűlésre, amelyen a szembenálló frakciók egésze felvonult. Az évi jelentés felol-
vasása után elsőként Veréb Gyula, a Nagy Iván-féle szárny tagja szólalt fel, aki mon-
dandóját azzal kezdte, hogy a beszámoló összes pontjában talált kifogásolnivalót . 
Majd a lényegre térve azt hangsúlyozta, hogy ő és a frakciója az Olvasókörön belül 
elsősorban keresztény és magyar nemzeti kultúrmunkát kíván folytatni, ugyanakkor 
erőteljesen tiltakozott az ellen, hogy őt bárki is antiszemitizmussal vádolja. Veréb 
felszólalása közben kitörtek az indulatok, és azt csak számos bekiabálás után tudta 
befejezni. Ezt követően maga Nagy Iván kért szót, aki rövid beszédében az indula-
tok csitítására kért fel mindenkit, a kör tagjait pedig testvéri megértésre, egyetér-
tésre és egy barátságosabb hangulat megteremtésére szólította fel . macskovics be -
nedek is szót kért, aki elsősorban a Kör színházi előadásait kritizálta, majd erélyesen 
kikérte magának, hogy őt és frakcióját az antiszemitizmus vádjával illessék.

Ez után Veréb Gyula és Macskovics Benedek a jelentésről névszerinti szavazást 
kért . Ennek eredményeként a tagság többségi határozattal elfogadta az éves beszá-
molót, majd a már hónapok óta lemondásban lévő Strelitzky helyett Prokesch Mi -
hályt269 választották meg ügyvezető elnöknek.270

267 A magyar ifjúság döntése. Híd, 1938. június. 195.
268 Jegyzőkönyv a szuboticai Magyar Olvasókör 1938. július 24-én megtartott rendes választmányi 

üléséről.
269 ifj . prokesch mihály (szabadka, 1888 ? – szabadka, 1986 ?) a család vagyonát édesapja alapozta 

meg, aki a városban több bérpalotát is építtetett . Ügyvédként dolgozott, emellett az édesapja által 
1886-ban alapított családi téglagyárat üzemeltette és a szabadkai magyar olvasókör (népkör) 
egyik vezetőségi tagja volt. 1939-ben a Olvasókör körüli hatalmi harcokban a Macskovics Benedek 
köré szerveződő jobboldali erők hevesen támadták.

270 A szuboticai Magyar Olvasókör Közgyűlése a mai vezetőség mellett. Az ellenzéki csoport vezetői 
tiltakoztak az antiszemitizmus vádja ellen – Mindössze negyvennyolcan szavaztak a vezetőség 
ellen. Napló, 1938. június 27. 2.
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Bár az Olvasókör feletti ellenőrzést látszólag továbbra is az egykori Magyar Párt 
középutas politikusainak a kezében maradt, strelitzky aggodalommal tekintett a jö -
vőre:

„mind inkább növekszik az aggodalmam, hogy komoly mozgalmak támadnak, 
ame lyekkel a régi magyar párt vezetői organikus kapcsolatot nem tartanak. Az 
események azt mutatják, hogy az itteni kisebbségi mozgalmak mégis csak 
Szuboticáról indulnak el. […] Annyi bizonyos, hogy az új idők új mozgásokat 
hoznak létre, s a felfogásom szerint minden meg volna teendő, hogy a magyar 
párt vezetői ezektől ne legyenek távol, annál is inkább, mert Nagy Ivánék  
a mozgalommal szemben nem lesznek közönyösek és az október 16-i értekezle-
ten bizonyára meg fognak jelenni.”271

Az elkövetkező bő egy évben a felállított különböző bizottságok végül nem tudták  
a szembenálló táborokat kibékíteni, s 1939 áprilisában a tárgyalások zátonyra futot-
tak. Amitől Strelitzky már 1938 szeptemberében egyre jobban tartott, az bekövetke-
zett. Ekkorra Szántó Gábornak az Olvasókörön belüli befolyása is már számottevővé 
vált, a Nagy Iván-féle szárny pedig embereinek egy részét belső, rövidesen robbanó 
aknaként az Olvasókörben hagyva, kilépett a Népkörből, és hivatalosan is létrehozta 
az addig a püspökség alatt működő Katolikus Kört. Lapjukban, a Keresztben pedig 
egyértelművé tették, hogy az új szervezetet kizárólag a Magyar Olvasókör ellen ala-
pították meg, s azonnal megkezdték a Népkör előadásainak a bojkottját, a diáksegé-
lyezésre szánt adományok befizetését pedig felfüggesztették.

1939. január 15-én a fokozódó külső és belső nyomásgyakorlás következtében  
a Hi dat végül kitiltották, Mayer Ottmárt pedig kizárták az Olvasókörből, s leváltot-
ták az Ifjúsági Alcsoportnak a kommunista szimpatizáns tagjait is.272

a Híd betiltása, Mayer Ottmár kizárása és az Ifjúsági alcsoport addigi vezetősé-
gének a leváltása miatt az Ifjúsági Alosztály február harmadikán este nagygyűlést 
tartott,273 me lyen a Prokesch Mihály vezette ún. ötösbizottság azonnali megszünte-
tését követelték, erélyesen tiltakoztak mayer ottmár kizárása ellen, illetve kérték az 
Ifjúsági Alosztály anyagi eszközei feletti szabad rendelkezést.274

az olvasókör február 5-i választmányi ülésén aztán elszabadultak az indulatok, 
és ekkor már mindenki vádolt mindenkit . Jól mutatja ezt az az epizód is, amely az 
ekkor már órák óta tartó vita végén, amikor az Ifjúsági Alosztály lázadása miatti 

271 strelitzky Dénes levele várady imréhez, 1938 . szeptember 16 . in: A. Sajti E., i.m. (2016) 525–526 .
272 Jegyzőkönyv a szuboticai Magyar Olvasókör 1939. január 15-én megtartott választmányi üléséről.
273 Jegyzőkönyv a szuboticai Magyar Olvasókör 1939. február 5-én megtartott választmányi üléséről.
274 Lévay E., i.m. (1974) 51–52 .
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konfliktus már kezdett holtpontra jutni, tört ki. Székely Áron egy teljesen más témá-
ban kért s kapott szót, majd a joviális öregúr az Olvasókörön belül maradt Macskovics 
frakció tagjához, kovács sztrikó imréhez fordult:

„igaz-e az, hogy az ellenzéki üléseken olyan javaslatot tett, amelyben a zsidók 
kizárását kérte? harminchárom éve vagyok tagja a körnek, 18 éve a választ-
mánynak, de ha ez a javaslat megtörtént, úgy kénytelen vagyok levonni a kon-
zekvenciát és a Kört elhagyni.”

Kovács, akárcsak az eddigiek során, amikor az üléseken egyértelműen az antiszemi-
tizmus kérdése került napirendre, válaszában tagadta, hogy a zsidók kizárására tett 
volna javaslatot, azonban hevesen támadta havas károlynak az olvasókörben kifej-
tett tevékenységét. Kovács mondatai után megfagyott a levegő. Ezzel a drámai kije-
lentéssel végül hajnali háromnegyed kettőkor a választmány ülése minden határozat 
nélkül feloszlott .275

Pár nappal később aztán meg is kezdődött Havas Károly lejáratása. Lendvay Lajos 
89/1939 számú beadványában Havas zsidó származását támadta, amire Havas a Vá -
lasztmány márciusi ülésén részletesen cáfolta a személyét ért vádakat, s arra muta-
tott rá, hogy addigi közszereplése mindvégig magyar szellemiségű volt. Havas védel-
mére kelt szegedi Emil276 is, aki havas károlynak és a Naplónak a jugoszláviai 
magyar kisebbség életében betöltött szerepét ecsetelte .277

Tíz nappal később, 1939. március 15-én, a Kereszt tagjainak a magjából Méray 
béla volt ezredorvos vezetésével megalapította az 1941-ben, közvetlenül az impéri-
umváltás után majd még fontos szerepet játszó bocskay szövetség titkos szervezetet . 
A konspiratív módon működő társaság bár látszólag hagyományápolással foglalko-
zott, azonban tagjai katonai kiképzést is kaptak. Fő célja a magyarságnak a szláv, 
illetve a baloldali, kommunista eszméktől való távoltartása volt.278

275 Jegyzőkönyv a szuboticai Magyar Olvasókör 1939. február 5-én megtartott választmányi üléséről.
276 szegedi Emil (szeged, 1907 . május 1, – budapest, 1980 . május 24 .) gyermekkorában került szabad-

kára, a helyi gimnáziumban érettségizett, majd 1925-től a Bácsmegyei Napló újságírója lett. 1935-
től Havas Károllyal együtt a Napló tényleges főszerkesztője volt. 1933-tól a Kalangya, 1934-től  
a Híd munkatársa volt. A két világháború között az egyik vezető vajdasági magyar közíró volt.  
a magyar párt triumvirátusának (Deák–strelitzky–várady) centrista politikáját képviselte, ugyan-
akkor a kisebbségi magyar szélsőbal és a szélsőjobb együttműködését is követelte. 1943-ban Buda-
pestre költözött, az ostrom után a Szabad Nép rovatvezetője lett. 1949-ben menesztették állásából, 
majd az 1951-től a Magyar Fotó szaklap olvasószerkesztője, a Magyar Fotóművészek Szövetségé-
nek egyik alapítója volt .

277 Jegyzőkönyv a szuboticai Magyar Olvasókör 1939. március 5-én megtartott választmányi üléséről.
278 A Bocskay Szövetségről bővebben lásd: Petkovics Kálmán: áprilistól novemberig . Dokumentum-

riport. (Életjel miniatűrök) Szabadka, 1973. 94–100.
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annak ellenére, hogy mayer ottmár ekkor már nem volt az olvasókör tagja,  
a kommunizmus elleni harc örve alatt a Népkörön belüli hatalmi konfliktus fóku-
szába a zsidókérdés került . most prokesch mihályt támadták meg, akit arra szólítot-
tak fel, hogy a Magyar Olvasókört „mint a szabadkőművesek, a zsidók és a kom -
munisták egyesületét hagyja el, lépjen ki és iratkozzon be a katolikus kör magyar 
alosztályába”.279

Júliusra már nem csak a Kereszt, hanem az újvidéki Reggeli Újság és különösen 
a Testvériség című folyóirat valóságos rágalomhadjáratot folytatott a Magyar Ol -
vasókör ellen. De nem csak a sajtóban, hanem Szabadka város közgyűlésén is heves 
kirohanásokat intéztek az Olvasókör ellen, ahol a szervezetet végül Božidar Ristić 
városi közjegyző vette védelmébe. 

Több hónap után Strelitzky Dénes is visszatért a Választmányba. Hosszú felszóla-
lásában elemezte azokat az okokat, amelyek a magyarságnak két táborra szakadását 
kiváltották, egyben arra tett javaslatot, hogy az Olvasókör próbáljon meg új lapot 
nyitni eddigi történetében .280 hasztalan . a népkörön belüli csatározások 1939 nyarára 
már végérvényesen messze túlléptek annak falain, s teljessé vált a különböző frak-
ciók közötti harc, amiben pár nappal később, újabb csavarként a Magyar Olvasókör 
ellen addig elképzelhetetlen szövetség jött létre nagy iván, szántó gábor és a belg-
rádi kormánykörök között .

a hatóságok az olvasókör ismételt bezárásával, illetve annak feloszlatásával fe -
nyegették meg annak vezetőségét, amennyiben az Ifjúsági Alosztály Mayer Ott -
márhoz köthető 11 tagját nem zárják ki a tagságból, és nem számolják fel végérvé-
nyesen a Hídnak a magyar olvasókörre gyakorolt befolyását .

A szigorú feltételeket Kovács Károly főtitkár ismertette a Választmánnyal, majd 
Szántó Gábor közölte, hogy mindezt az Ifjúsági Alosztály tagjainak a tudomására 
hozta . kongó tivadar,281 nagy ödön, ledvay József, pataky antal és szántó gábor 
ismételt felszólalása után nojcsek géza tíz perces szünetet rendelt el . az egykori 
magyar párt középutas politikusai olyan harapófogóba kerültek, ahonnét már nem 
volt visszaút. A kármentés már csak arra korlátozódhatott, hogy rábeszéljék a kizá-

279 Jegyzőkönyv a szuboticai Magyar Olvasókör 1939. május 21-én megtartott választmányi üléséről.
280 Jegyzőkönyv a szuboticai Magyar Olvasókör 1939. július 27-én megtartott választmányi üléséről.
281 kongó tivadar (szabadka, 1915 – szabadka, 2000 . február 23 .) jogász, bíró . a harmincas években 

a Népkör Ifjúsági Alosztályának a tagja, a Híd munkatársa. 1940 és 1941-ben a Vojvodinai Szemle 
felelős szerkesztője, majd a magyar bevonuláskor a szabadkai polgárőrség tagja. 1941 és 1944 
kö  zött magyar hivatalnok . 1944 októberében a szabadkán átvonuló szovjet csapatok magukkal 
hurcolták a horvátországi frontra. 1945-ben a Népfront elnökségi tagja, az újjáalakult Népkör főtit-
kára, 1948-tól a topolyai Járásbíróság elnöke, a szabadkai Felsőbíróság bírája volt. 1972-ben eltávo-
lították a munkahelyéről, majd kényszernyugdíjazták. 1990-ben a Vajdasági magyarok Demokra-
tikus közösségének az alapító tagja, 1992-es autonómiatervezet egyik kidolgozója volt .
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rásra ítélt tagokat, hogy önmaguktól lépjenek ki az Olvasókörből. Nem sokkal ké -
sőbb, miután ez megtörtént, Kovács Károly felolvasta a tizenegy ifjúsági tag kilépési 
nyilatkozatát .282

A kizárások után, 1939 szeptemberének első napjaiban Deák Leó és Reök Andor 
Zomborban azért találkozott nagy ivánnal, koráni Elemérrel283 és pummer sán  dor-
 ral,284 hogy személyes közvetítéssel próbálja meg helyreállítani a magyarság meg-
bomlott egységét . Deák a találkozón arra tett javaslatot, hogy a közös munkából sen-
kit se zárjanak ki . Deák javaslatait azonban nagy ivánék arra hivatkozva, hogy  
a magyar ügy képviseletéből mindazok kizárták magukat, akik az elmúlt két évti-
zedben a magyar ügy védelmét nem a megfelelő módon tették magukévá, ezt a leg-
határozottabban elutasították. Deák viszont Nagy ilyen ultimátumjellegű indítványát 
már csak annak a tágan értelmezhetősége miatt sem fogadhatta el. Nagy ugyanis 
burkoltan bár, de lényegében Deák, strelitzky és várady közéleti távozását fogal-
mazta ekkor meg .285

szeptember harmadikán reök andor horgosi birtokán Deák és várady az olvasó-
kör Ifjúsági Alcsoportjával találkozott. A megbeszélésen szinte azonnal elszabadul-
tak az indulatok, a jelenlévők személyeskedve, hevesen és alaptalanul azzal támad-
ták és vádolták váradyt, illetve Deákot, hogy nagy ivánnal konspiráltak .286

Deák a történtek után még mindig úgy gondolta, hogy a magyarság egységének  
a helyreállítása még ebben, az indulatoktól túlfűtött helyzetben is minden prioritás 
felett áll, azonban ekkor már azzal is tisztában volt, hogy az augusztusi történések 
után a további szétforgácsolódás megállítására minimálisak az esélyek:

„nekem az az álláspontom és ebből nem engedek: az egységet létre kell hozni, 
ha megvan a lehetőség. Nem úgy azonban, hogy ezzel az egységgel újabb cso-

282 Jegyzőkönyv a szuboticai Magyar Olvasókör 1939. augusztus 28-i választmányi üléséről.
283 Koráni Elemér (Szilberek, 1888. március 13. – Innsbruck, 1957. június 25.) teológiai tanulmányait 

Kalocsán végezte, majd Futakon volt káplán. Az első világháborúban papként vett részt. A háború 
után a zombori főgimnázium hittantanára volt, majd 1924-től az újvidéki belvárosi plébániára 
került. 1925-ben kánonjogi doktorátust nyert Szegeden, 1929-től a Belvárosi Katolikus Kör választ-
mányi tagja, a Délbácska, majd a Reggeli Újság külpolitikai rovatának a vezetője. A Jugoszláviai 
Közművelődési Szövetség alelnöke, majd a Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség elnöke. 
1941-ben a nemzethűségi bizonyítványokat kiadó Tízes Bizottság, 1942-ben az újvidéki razzia ide-
jén az igazolóbizottság tagja, magyar országgyűlési képviselő volt. 1945-ben háborús bűnösnek 
nyilvánították. Előbb Magyarországra, majd Nyugatra menekült.

284 Pummer Sándor (? – 1947) topolyai ügyvéd, közjegyző, a Nagy Iván-féle szárny aktív tagja. 1938-
ban államellenes tevékenység miatt leatartóztatták, majd felmentették . 1947-ben „a megszállókkal 
való együttműködés” címén háborús bűnösként halálra ítélték, majd kivégezték.

285 Deák leó levele várady imréhez 1939 . szeptember 5 . in: A. Sajti E., i.m. (2016) 596–603 .
286 uo .
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portokat létesítünk. Nem úgy, hogy az egység következtében éppen azok a mi 
régi és megbízható politikai barátaink veszítsék el a kedvüket és alakítsanak 
külön csoportot, akikkel 20 esztendőn keresztül ettük a keserű kenyeret és vál-
laltuk önzetlenül a jugoszláviai magyarságnak a sorsát és annak intézését . igen: 
van szelekciónak helye. Sőt annak is van helye, hogy a megbízhatatlanok ne 
élhessenek vissza a népnek a bizalmával. Ez azonban nem jelenti azt, hogy új 
helyzet előtt állván elutasítsuk a jóhiszemű munkára jelentkezőket. Munkásokra 
szükségünk van, a népnek a képviselői és az ügyek intézői pedig kerüljenek ki 
azokból, akik megbízhatóságuknak tanújelét adták és akiket, mint megbízható-
kat a nép maga elismer.”287

Ekkor már öt napja tartott a második világháború, végérvényesen megpecsételve 
egyben a szabadkai zsidóság sorsát is .

287 uo .
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2. „ZSIDÓKKAL EGYÜTT ÉLNI NEM TUDUNK”

a sZabaDkai ZsiDóság és a másoDik világháborÚ,  
1941–1945

i . „harc árán vonult be szabadkára, hogy átvegye a csetnik  
bandák által anarchiába züllesztett közbiztonsági szolgálatot”  
– a bevonulás

a Jugoszláv királyság 1941 . március 25-én csatlakozott a háromhatalmi Egyez -
ményhez, két nappal később a brit titkosszolgálat hathatós támogatásával Dušan 
Simović288 tábornok katonai puccsot hajtott végre, és átvette a hatalmat . az esemé-
nyek menete közismert; itt és most elég csak arra utalunk, hogy a német csapatok 
április 6-án hadüzenet nélkül rohanták le az országot, április 10-én kikiáltották  
a Független Horvát Államot, majd a következő nap, április 11-én Magyarország is 
belépett a Jugoszlávia elleni háborúba.

A belgrádi puccs után Szabadkán is érezhető volt a feszültség: a jugoszláv hadse-
reg a bácska északi részeire is felvonult, elfoglalta a határmenti állásait, majd provo-
katív légitámadásokat intézett szeged, pécs, siklós és kelebia ellen . szabadka utcáit, 
mint az elmúlt két évtizedben megannyiszor, újra ismeretlenek tömegei lepték el, 
akik a hadsereg tagjaival a város több pontján orvlövész rejtekhelyeket építettek ki .

a hadihelyzet alakulásával összefüggésben a jugoszláv hadsereg április 9-én 
kezdte meg a határmenti bunkerek kiürítését és a Topolya irányába történő visszavo-
nulást . április 10-én, nagypénteken, a Független horvát állam kikiáltásának a nap-
ján, az esti órákban a városból az utolsó reguláris egységek is távoztak, csak az 
őrszemélyzet tagjai maradtak hátra. A hadsereg kivonulásával párhuzamosan a sza-
badkai rendőrfőnök utasítására felfegyverezték a városba érkező szerb szabadcsa-
patok tagjait és a szerb telepeseket . Ennek következtében pánikhangulat uralkodott 
el, és olyan rémhírek itatták át a közhangulatot, hogy fegyveresek a lakosság sorai-
ban túszejtésre készülnek.

A Bocskay Szövetség körül tömörülő szabadkai magyarok ekkor már a Népkörben 
gyülekeztek. Nemzetiszínű zászlókat varrtak, és megkezdték a magyar nemzetőrség 

288 Dušan Simović (Kragujevac, 1882. október 28. – Belgrád, 1962. augusztus 26.) A belgrádi katonai 
akadémián végzett, az első világháborúban ezredparancsnok volt. 1936 és 1938 között a jugoszláv 
légierő parancsnoka. Az 1941-es márciusi puccs vezetője, ezt követően jugoszláv miniszterelnök. 
pozícióját az emigrációban 1942 . január 12-ig töltötte be .
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szervezését . a közbiztonság rohamos romlása miatt rövidesen felfegyverzett vegyes 
etnikumú – szerb, bunyevác, magyar – polgárőr egységek alakultak.

Nagypéntek estéjén, tíz óra körül aztán hirtelen egy erős detonáció hallatszott, 
amelyet sorra követett a többi: a jugoszláv helyőrség visszamaradt tagjai a szabadcsa-
patokkal kiegészülve először a Szabadkát a külvilággal összekötő nemzetközi utat 
röpítették a levegőbe, ezután a törvényszék épülete melletti vasúti alagutat robban-
tották fel, majd a városi víztornyot, végül pedig a Ferrum vasöntödét,289 ahol előtte 
jelentős mennyiségű lőszert halmoztak fel. A robbanások egész éjjel hallatszottak, és 
a kár is tetemes volt: többszáz méteres körzetben rongálódtak meg a lakóépületek .290

A határ túloldalán gyülekező magyar csapatok ekkor már riadóállapotban voltak. 
április 12-én délután 12:30-kor gróf stomm marcell291 tábornok parancsnoksága alatt 
meg kezdődött a bevonulás. Az V. hadtesthez tartozó 14. honvéd gyalogdandár egyik 
része kelebián át szabadka–nagyfény–csantavér irányába, míg a másik a horgos–
Zenta vonalon nyomult előre, és rövidesen elérték a külvárosi részeket. A szabadkai 
Városháza kapuján 14 óra körül elsőként Szabó Zoltán zászlós lépett be. Ennek elle-
nére teljes és leírhatatlan zűrzavar uralkodott: míg a város egyes részein örömköny-
nyek és nemzeti zászlók erdeje mellett húsvéti kaláccsal várták a bevonuló honvéde-
ket, máshonnét fegyverropogást és dörrenéseket hozott a metsző áprilisi szél.292

a szerb szabadcsapatok és a visszavonuló volt jugoszláv hadsereg hátramaradt 
tagjai az elkövetkező napokban továbbra is erőteljes ellenállást fejtettek ki: a város 
több pontján elsáncolták magukat, és mindez heves lövöldözésekbe torkollott . még 
április 14-én, a Szabadkára érkező magyar rendőrkülönítmény is csak harcok árán 
tudta elfoglalni állomáshelyét .

a délvidéki bevonulás tehát nem nélkülözte a vérontást és a hátramaradt szerb 
irreguláris alakulatoknak a magyar reguláris egységek elleni lestámadásait sem . az 
egyik szemtanú így emlékezett minderre vissza:

289 a Ferrum vasöntödét 1991-ben alapították . 1923-ban 800 embert foglalkoztatott . a harmincas évek 
gazdasági válsága következtében 1939-ben csődbe ment. Megmaradt ingatlanjait és tulajdonát  
a jugoszláv hatóságok 1948-ban államosították .

290 szabadka utolsó napjai a szerb megszállás alatt . Délvidéki magyarság, 1942 . április 11 . 5 .
291 Gróf Stomm Marcell altábornagy (Vác, 1890. december 24. – Budapest, 1968. április 25.) az első 

világháború végén a Székely Hadosztály szervezője. 1919 után a Ludovika tanára, 1927-től a Ma -
gyar királyság londoni katonai attaséja . részt vett a felvidéki, majd a 14 . szegedi gyalogdandár 
parancsnokaként a bácskai bevonu lásban . 1942-ben a keleti fronton a 2 . magyar hadsereg iii . had-
testének a parancsnoka volt. 1943-ban súlyosan megsebesült, szovjet hadifogságba esett. 1951-ben 
Budapesten halálra ítélték, a következő évben kegyelmet kapott. 1954-ben szabadult, azonban kite-
lepítettként élt haláláig . 1989-ben posztumusz rehabilitálták .

292 szabadka utolsó napjai a szerb megszállás alatt . Délvidéki magyarság, 1942 . április 11 . 5 .
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„mindenki boldog vót, zenével, meg mindennel fogadták . Úgyhogy fogadták  
a magyarokat nagyon . nagy örömmel . hangszerök, az a trombita, az a hangos, 
olyan ünnepélyösen fogadták űket. Akkó Horgoson vótam, mikor bejöttek a ma -
gyarok . és akkó, oda, a zárda az irtó nagy vót . oda beköltöztek az izé, de csak 
ideiglenesen a magyarok . bejöttek . nagyon kedvesek vótak . arra az egyre em -
lékszek, me nekünk nem vót szabad még az utcára se nézni se . hanem arra 
emlékszek, mikó össze vótak gyülekezve sorba. Onnan mentek ki, vagy úgy, 
ahogy mondom. És gyütt, gyütt egy szerb nő. És az hozott egy szép csokor virá-
got, ez körübelű fél szemme láttuk. És odaadta egy katonának, izé, avva együtt 
rögtön puff, lelőtte a katonát.”293

A bevonuló magyar hadsereg ezért Szabadkán is elsősorban a „csetnikgyanús” ele-
mekre fókuszálva nyolc-tíz napig tartó tisztogató hadműveletbe fogott. A rendőrkü-
lönítmény számos letartóztatást hajtott végre. A rendőrség, a csendőrség és a honvéd-
 ség a közös razziák, házkutatások, valamint igazoltatások során az állambiz tonsági 
szempontból veszélyesnek tartott személyeket az egykori Szokol-házba, az időköz-
ben Magyar Művelődés Házára294 keresztelt épületbe vitte . Ebben a periódusban 
mintegy 9000 személy ellen folyt igazoltatási eljárás . közülük végül 470-et, zömé-
ben az irreguláris egységek tagjait és a telepeseket a palicsi internálótáborban he -
lyezték el .295

A városi katonai parancsnokság 1941. május 20-án újabb nagyszabású razziát haj-
tott végre, mely során a hatóságok a „bujtogatók, csetnikek, nagyszerb gondolat szó-
vivői, kétes szerb érzelmű zsidók” kategóriába sorolt személyek közül újabb hatszá-
zat tartóztattak le, s közülük végül háromszázhatvanat internáltak palicsra . Ekkor  
a rendőrkülönítmény politikai osztálya már külön nyilvántartást vezetett a csetni-
keknek vélt, valamint a kommunistagyanús egyénekről. Külön egyéni lapon tartot-
ták nyilván az összes, politikailag megbízhatatlan és büntetett előéletű személyt, lis-

293 Igaz történetek mindenkiföldjéről. Vajdaság/Délvidék. (1941–1944) Szerk.: Papp Árpád. Zenta, 
2015 . 41 .

294 Kosta Petrović tervei alapján 1931-ben kezdték meg Szabadka belvárosában a Szokol-ház építését. 
A munkálatok 1936-ban fejeződtek be. Az impozáns épület elsősorban a hazafias testnevelés igé-
nyeit elégítette ki . a sokol-egyesület 1929-ben jött létre, az integratív jugoszlavizmus ideológiájá-
nak a megerősítésére, amikor a Jugoszláv Királyságban egységes szervezet alá vonták az ifjúsági 
sportegyesületeket. Az 1941-es bevonulás első időszakában a magyar hatóságok az épületet átme-
neti börtönként, internálótáborként használták. Ezt követően 1944-ig a Levente Egyesület szék-
háza volt . napjainkban egyes termeit a spartacus testnevelési Egyesület, míg a központi termét  
a szabadkai népszínház (ideiglenes jelleggel), illetve a szabadkai gyermekszínház használja .

295 ias F:60/sgt .192/7-1941 .
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tázták továbbá az orosz emigránsokat, a rendőrfelügyelet alá helyezetteket, valamint 
a művelődési egyesületeket és társulatokat is.296

a magyar hadsereg bácskába való bevonulása egybeesett a katonai közigazga-
tás bevezetésével, melynek két, egymástól jól elhatárolható szakasza volt. Az első, 
az úgynevezett szükségszerű katonai közigazgatás 1941. április 30-áig tartott. Erre 
az időszakra esett a Jugoszlávia elleni háború kitörése után a bácskai területek elfog-
lalása, majd ezzel együtt az esetleges ellenállás potenciális elfojtása, illetve a nemze-
tiségek elleni „tisztogató akció”, vagyis az internálás. Az 1941. április 17-ei jugoszláv 
kapituláció után, április 30-án a rendszeres katonai közigazgatást vezették be . Ez  
a szakasz a hadsereg közigazgatási feladatainak a fokozatos háttérbe szorulását hozta 
magával . Ezzel kapcsolatban Werth henrik297 magyar vezérkari főnök május 14-én 
arra figyelmeztette a csapatokat, hogy internálásokat közvetlenül nem, csak mint 
karhatalmi erők hajthatnak végre.298

Az utcai harcok és az ezt követő pacifikálás során végrehajtott kivégzésekben leg-
kevesebb 181 személy vesztette életét, míg a honvédség hat főt veszített.299

Ebben az időszakban kezdődtek meg az első kitoloncolások, de az önkéntes elköl-
tözések is. 1941. június 13-ig Szabadkáról összesen 2102 személy távozott. Közülük 
1294 ortodox, 771 római katolikus, 28 muzulmán és 9 zsidó vallású volt.300

II. „Mindenki retteg, hogy rá kerülhet a sor”  
– letartóztatások, internálások

A szabadkai zsidók többsége, akik a két világháború között számos alkalommal vol-
tak kénytelenek ugyanúgy szembesülni az elnyomó szerb hatalmi állampolitikával, 
akárcsak a magyarok, az impériumváltás óráiban lelkesedéssel, nagy várakozással, 
egyenesen elégtételként fogadták a magyar honvédek bevonulását . sokan közülük 
még magyar trikolórral is fellobogózták a házukat .301

296 ias F:60/sgt .192/7-1941 .
297 Werth Henrik (Rezsőháza, 1881. december 26. – Szovjetunió, 1952. május 28.) Torontál vármegyé-

ben született sváb családban. Az első világháborúban vezérkari századosként szolgált. 1918-ban 
vezérkari ezredes, 1920-ban a honvédelmi minisztérium hadműveleti osztályának a vezetője. 1926-
tól tábornok, 1931-ben altábornagy, 1936-ban nyugállományba vonult . 1938-ban reaktiválták,  
s 1941. szeptember 5-ig a vezérkar főnöke volt. 1945-ben a szovjetek a Szovjetunióba hurcolták, 
1948-ban a Népbíróság háborús bűnök miatt halálra ítélte. 1952-ben szovjet fogságban hunyt el.

298 A. Sajti E ., i.m. (2004) 79–181 .
299 ias: F:60/sgt .650/1941 .
300 ias F:60/192/4 sgt .1941 .
301 ias F:60/p-2971/1941 .
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Azonban a várost 23 év után újra birtokba vevő magyar hatalom a szabadkai zsi-
dókban már a bevonulás első percétől kezdve nem egy, csak a vallásában eltérő ma -
gyar közösséget látott, hanem egyenesen egy idegen, ellenséges faj képviselőit, akik 
ellen azonnal meg is kezdte a hatósági fellépések foganatosításának egész sorát .

Az első órák naiv illúziója után, a magyarsághoz való kötődésétől függetlenül,  
a szabadkai, de a bácskai zsidóság egészének szembesülnie kellett azzal a nagyon is 
fájdalmas realitással, hogy a magyar uralom újbóli kiteljesedése addigi sorsukban 
nemhogy lényegi javulást nem fog hozni számukra, hanem éppen ellenkezőleg: az 
addigiaktól is nehezebb és tragikusabb idők köszöntöttek be a már az első napokban 
kiteljesedő üldöztetéssel, kirekesztéssel, megalázással és jogfosztással.

novákovits tábornok302 1941 . április 17-én adta ki azt a parancsot, hogy a Déli 
hadseregben szolgáló tiszteken és a legénységen kívül a polgári alkalmazottak ese-
tében is azonnal meg kell kezdeni a zsidótörvényekkel kapcsolatos származási igazo-
lást – a tiszteknek, az altiszteknek, illetve a polgári beosztottaknak apai és anyai 
ágon a nagyszülőkig, a legénységnek pedig a szülőkig visszamenőleg.303

ugyanaznap egy arrogáns magyar katonatiszt jelent meg Fenyveséknél, fegyverét 
a családfőre, Fenyves Lajosra304 fogva arra kényszerítette, hogy mondjon fel a család 
házi alkalmazottainak .305 A következő nap, április 18-án, Bittó Dezső306 tábornok, 
szabadka katonai parancsnoka azonnali hatállyal betiltotta a Napló (korábban Bács
 megyei Napló) címmel megjelenő napilapot.307

Egyik napról a másikra így változott meg a minerva nyomda épületét addig be -
lengő kulturális sziget és elefántcsonttorony állapota, Fenyvesné308 pedig a sorsába 
beletörődve összeomolva sodródott az események hullámaival.

302 Novákovits Béla (Oravicabánya, 1886. június 16. – Budapest, 1976. február 24.) tanulmányait 
a pécsi hadiakadémián végezte. Az első világháborúban századosként szolgált. 1926 és 1929 között 
szegedi 5. vegyesdandár vezérkari főnöke, vezérkari ezredes. 1939-ben a kárpátaljai katonai köz-
igazgatás parancsnoka . 1941-ben a Déli hadsereg katonai közigazgatási csoport parancsnokság 
vezetője. Ezt követően altábornagyként nyugdíjba vonult.

303 ias F:60/p-290/1941 .
304 Fenyves Lajos (Makó, 1888. október 14. – Auschwitz, 1944) Fenyves Friedman Ignác és Ney Karo-

lina gyermeke . Fenyves Ferenc halála után, annak özvegyével, baruch Erzsébettel együtt a minerva 
nyomda és a Napló napilap tulajdonosa . 1935 . október 22 . és 1941 . április 12 . között a Napló (utolsó 
és névleges) főszerkesztője.

305 Steven Joseph Fenves: The life and art of Klara Gereb, 1897–1944. Bloomington, 2014. 18.; Uő: 
Memories. Part Two. (Kézirat.) 1.; Margittai L., i.m. (2019) 284 .

306 Bittó Dezső (Hidaskürt, 1885. április 16. – Brisbane, 1956. augusztus 2.) a Magyar Királyi Csend-
őrség vezérőrnagya, Szabadka város katonai parancsnoka.

307 ias F:60/p-3/1941 .
308 Fenyves Ferencné, szül. Baruch Erzsébet (Temesvár, 1898. szeptember 23. – Auschwitz, 1944. 

augusztus 1 .) Fenyves Ferenc, a Bácsmegyei Napló/Napló és a minerva nyomda tulajdonosának 
a felesége .
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„Másnap, vagy talán harmadnap mentem be, úgy, mint a bevonulásom előtt, de 
rövid látogatásom után már nem úgy jöttem ki a Minerva-palotából, ahol régi 
nyomdászbarátaimmal már nem is találkoztam . az igazgatói irodában ott talál-
tam Fenyvesné Baruch Erzsébetet, a háború előtti igazgatónőnket, aki már nem 
volt olyan szellemes és jó kedélyű, mint azelőtt. Még azon is nagyon elcsodál-
kozott, hogy zsidó származása ellenére kezet csókoltam neki, és kissé zavartan 
nézett a szoba másik sarkában lévő íróasztal felé, ahol egy százados ült, s aki 
úgy tett, mintha nem látott volna semmit. Alighogy szóvá tettem, hogy dol-
gozni szeretnék, Fenyvesné rögtön arra intett, hogy forduljak a százados úrhoz, 
mert ezekben a kérdésekben most már ő az illetékes.”309

Tíz nappal később, április 28-án a városi járőrök a szabadkai zsinagógában tartottak 
razziát, ahol 29, vidékről menekült zsidót tartóztattak le, majd internáltak.310

A tisztogató hadműveletek során a magyar karhatalmi alakulatok a közrend hely-
reállítására hivatkozva megkezdték a helyi, zömében zsidó lakosság soraiban a túsz-
szedést is .

Bittó Dezső, Szabadka katonai parancsnoka 1941. április 29-én fogadta a város 
legtekintélyesebb polgárait, és a közállapotokról tájékoztatta őket.311 Ekkor bejelen-
tette a sok esetben öntörvényű leszámolások leállítását, ígéretet tett a közrend és  
a köznyugalom helyreállítására és a helyzet konszolidálására is, ám a valóságban 
mindez nem történt meg. A letartóztatások, az internálások, a túszejtések ténye ólom-
súlyként nehezedett a város közvéleményére.

Pár nappal a Bittóval való személyes találkozó után lényegében a túszok kiszaba-
dítása érdekében íródott az a petíció, amelyet a város tekintélyes és mérvadó 28 pol-
gára Bíró Károly volt polgármesterrel az élen írt alá, s amelyben követelték a túszok 
elengedését:

„a mi jó indulatú és jó lelkű népünknek egész hangulatára, egész lelkivilágára 
ólomsúlyként nehezedik az, hogy fiai sorából többen túszként ártatlanul szen-
vednek . amíg ez az intézkedés fennáll, mindegyike retteg, hogy rákerülhet  
a sor.”312

A petíció ellenére 1941. május 7-én Bittó Dezső 34, nemzeti szempontból veszélyes 
és megbízhatatlan személy őrizetbe vételét rendelte el. Ebből tizennégyen voltak zsi-

309 Lévay Endre: holnapvárók . Emlékezések . Újvidék, 2002 . 52 .
310 ias F:60/sgt .124/1941 .
311 Petkovics K., i.m. (1973) 34–35 .
312 ias F:60/p-741/1941 .
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dók: Frőlich Ferenc mérnök, Kalmár Elemér ügyvéd, Beck Andor szappangyáros, 
Klenić Andrija (Klein Endre)313 orvos, hartmann József314 nagykereskedő, Ingusz 
lipót315 földbirtokos, grossberger ignác316 kereskedő, Kaufman Herman bőrkeres-
kedő, Rosenfeld Sándor317 kereskedő, Brőder Lipót318 bőrkereskedő, Brőder Miklós, 
Lőwenthál Henrik319 gyáros, Komor Gyula fűszerkereskedő és Gingold Soma hal-
kereskedő.320

Mint arra már fentebb utaltunk, 1941. május 20-án egy újabb nagyszabású razzia 
keretében az ún. bujtogatókat, csetnikeket, valamint a szerb érzelmű zsidókat vették 
őrizetbe. Ekkor összesen 600 személyt állítottak elő, közülük 360-at vettek őrizetbe, 
s helyeztek el a Palicsi úti táborban.321

Az áprilisban és májusban, majd később a nyár során letartóztatott, internált, vagy 
túszként fogva tartott zsidók többnyire a város tekintélyes és ismert polgárainak  
a soraiból kerültek ki, de olyanok is voltak köztük bőven, akik teljesen véletlenül 
kerültek ebbe a helyzetbe .

Az akkor már nagybeteg Grossberger Ignác szabadkai textilnagykereskedőt pél-
dául már az áprilisi bevonulás első napján letartóztatták, majd azonnal szabadon is 
engedték, hogy aztán pár héttel később, mint láthattuk, annak ellenére, hogy a ma -
gyar tisztek is az üzletében vásároltak, minden indoklás nélkül ismét őrizetbe helyez-
zék . Felesége a második letartóztatása másnapján, május 8-án bittóhoz írt levelében 

313 Klenić Andrija Klein Adolf hitközségi elnök fia volt.
314 hartmann József (szabadka, 1886 – Deryenburg, ausztrália, 1975) apja hartmann rafael, a hart-

 mann és Cohnen húsgyár tulajdonosa. Az első világháborúban századosként szolgált. Ekkor 
ismerekdett meg Nagy Vilmos későbbi honvédelmi miniszterrel, aki református kikeresztelkedése-
kor vállalta a keresztapaságát. 1941-ben az árjásítás során a családi gyár a Hangya ellenőrzése alá 
került . 1945-ben a jugoszláv hatóságok meghurcolták, teljes vagyonát elkobozták, s egyévi kény-
szermunkára ítélték. Nem sokkal később Ausztráliába emigrált.

315 Ingusz Lipót (Nagybaracska, 1860 – Auschwitz, 1944 ?) felesége Pollák Katalin. Fia, Sándor volt 
a Hírlap alapítója. 1902-ben született Margit lánya Auschwitzban halt meg.

316 Grossberger Ignác (Veseli Sajli, Csehország, 1901. november 1. – Auschwitz, 1944. május 2.) sza-
badkai textilmanufaktúra-tulajdonos és nagykereskedő. Az üzemet és a kereskedést testvérével, 
márkkal (veseli sali, 1909 . május 25 . – hrenova, szlovénia, 1943 . február 28 .) vezették .

317 Rosenfeld Sándor (Jánoshalma, 1893 – ?) Felesége Berger Erzsébet. Túlélte a háború borzalmait, 
a további sorsa ismeretlen, annyit tudni, hogy a családtagok közül rosenfeld ignác felesége, span 
Erzsébet 1950-ben lemondott a jugoszláv állampolgárságáról és mexikóba emigrált .

318 Brőder Lipóttal kapcsolatban lásd fentebb a hitközségért zajlott harcban 1931-ban játszott szerepét.
319 Lőwenthál Henrik (Bácskereszttúr, 1880 – Auschwitz, 1944) a Merkur harisnyagyár tulajdonosa, 

kereskedő. Évi forgalma a húszas években 30 millió dinár volt. Felesége Beck Vilma (1884-1944)  
a deportálás napjaiban szabadkán halt meg .

320 ias F:60/ 220/sgt .1941 .
321 ias F:60/sgt .192/7-1941 .
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az egész családi vagyont ajánlotta fel kaucióként férje szabadlábra helyezése érde-
kében .322

Lőwenthál Henrik rövid idő alatt szintén két letartóztatást élt meg. Először április 
18-án, majd a május 7-i parancs után a következő nap újra lefogták. Felesége május 
24-én Bittónak írt levelében a következők találhatók:

„Férjem 61 éves ember, évtizedeken át önálló nagykereskedő és gyáros volt és 
gyáros ma is. Ezen egész idő alatt soha büntetve nem volt még csak kihágá-
sért sem. Élete fő célja az volt, hogy megtartsa tisztességét. Mindig jó magyar 
volt és úgy nevelte családját is. Ennek igazolására hivatkozom Szabadka város 
egész magyar társadalmára, különösképpen pedig dr . strelitzky Dénes ügy-
védre, Jakobcsics imre bankigazgatóra, dr . nagy ödön magyarpárti képvise-
lőre, dr. Pataky Antal ügyvédre, dr. Rappstein Mátyás orvosra, stb. Hivatkozom 
továbbá a Délvidéki Közgazdasági Bank r.t. összes keresztény tisztviselőire, 
hogy munkakörében is csak ezzel a legmagyarabb pénzintézettel állt összeköt-
tetésben. Gyárunkban annak keletkezése óta 80-100 tisztviselőt és munkást 
foglalkoztatott és ezeknek 98 százaléka mindig keresztény magyar volt, amit 
bizonyíthatok hivatalos fizetési lajstromokkal, amiért is férjemnek szerb ins-
pekciók alkalmával számtalanszor kellemetlenségei voltak, de Ő amellett ezen 
alkalmazottakat tartotta meg . gyermekeink is a családban is, azon kívül is 
állandóan magyar nyelven beszéltek, noha szerb iskolába kellett járniok, mert  
a magyar nyelv az Ő anyanyelvük. Könyvtárunk is csak magyar könyvekből áll 
és azonkívül is férjem csak a magyar kultúra fejlesztését segítette elő anyagi 
áldozatok árán . háztartásunkban is a személyzet mindig csak keresztény ma -
gyar volt és az ma is és házunkban a magyaron kívül más szó nem hangzott el . 
Férjem és családunk minden ténykedése csak magyar volt . Férjem semmiféle 
politikai, még várospolitikai megmozdulásban sem vett részt és noha az elmúlt 
23 év alatt sokszor voltak választások, csak kétszer szavazott, de akkor is csak 
kényszerhelyzetben volt, mert személyesen jött el érte a jelölt .

Ennek tudatában sehogy sem tudom megérteni, hogy mégis mit véthetett 
szegény férjem a magyar államérdek ellen, mert egész életében minden jóté-
konysági akcióban részt vett, minden vele érintkező embernek, ha tehette csak 
jót tett és ilyennek ismeri az egész város.”323

322 ias F:60/p-4092/1941 .
323 ias F:60/p-3343/1941 .
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a szerb hatóságok zaklatásaitól sokat szenvedett ingusz lipót sorsa jól tükrözi azt  
a sokkot, amelyet a szabadkai zsidók nagy része az ilyen hatósági fellépések követ-
keztében megélt . a felesége által május 19-én a kiszabadítása érdekében írt levelet, 
illetve Ingusz kihallgatási jegyzőkönyvét ezért közöljük most változtatások nélkül.

„Férjem, ingusz lipót letartóztatásban van a szabadkai volt tüzérkaszárnyából 
átalakított fogolytáborban a palicsi úton. Előttem ismeretlenek azok az indokok, 
amelyek letartóztatását előidézték. Miután feltételezem azt is, hogy a magyar 
államhoz való hűsége vontatott kétségbe, ide vonatkozólag vagyok bátor elő-
adni a következőket.

Férjemet a szerb hatóságok 1922 augusztus havában mint megbízhatatlan 
idegent áttették magyar területre, ahol családjával több hónapon át tartózkodott, 
ennek a ténynek volt a következménye, hogy vagyonától távol lévén hitelezői 
megrohanták és megrendült . annak igazolására, hogy ez az eset megtörtént, 
vagyok bátor mellékelten hiteles másolatban becsatolni a magyar királyi állam-
rendőrség szegedi kapitányságának 10491/922. sz. határozatát az Országos 
menekültügyi hivatalhoz .

Férjemnek Jugoszláviába történt visszatérése után állandó nehézségei voltak 
a szerb hatóságokkal. Őt és családját jugoszláv szempontból állandóan meg-
bízhatatlan elemnek tekintették, minek következtében folytán ellenőrzés és 
megfigyelés alatt voltunk. Ez az állapot 1930 évben odáig fajult, hogy a szerb 
csendőrség és rendőrség miután birtokunkat előzőleg detektívekkel szigorúan 
megfigyelte, egy éjszaka körülvette tanyánkat, a legmegalázóbb házkutatásokat 
tartotta magyar kém /egy ezredes/ után kutatva . ilyen körülmények között éle-
tünk állandó nyugtalanságok között telt el . Ezek a tények kizárják azt, hogy 
férjem magyar szempontból a legkisebb gyanúra okot adhatott volna, magyar 
megbízhatóságához kétség nem fér . a fenti tények alapján azt a tiszteletteljes 
kérelmet terjesztem elő, hogy méltóztassék férjemet, aki beteges öreg ember, 
szabadlábra helyezni.”324

a hatóságokat ingusz feleségének a kérelme nem hatotta meg . még aznap elrendel-
ték Ingusz Lipótnak az ország területéről történő kiutasítását. Érdemes elolvasnunk 
ingusznak a május 21-én, kiutasításával kapcsolatban írt levelét is .

324 IAS F:60/P-2339/1941. Priloženo je: P-2924/1941.
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„A mai napon oly értelmű végzés közöltetett velem, hogy Magyarország terüle-
téről kiutasíttattam. Vagyok bátor a végzés ellen tisztelettel fellebbezni és kérni, 
hogy fellebbezésemnek helyt adva a kiutasítási végzést hatályon kívül helyezni 
és engem szabadlábra helyezni méltóztassék .

Fellebbezésem indoklásául előadom, hogy én 1878 évi május hó 1-én Ma -
darason, a trianoni magyarország területén születtem . ott nevelkedtem és 
állandóan ott tartózkodtam az 1918-adik évben bekövetkezett forradalomig . Ez 
ideig mint szakember szőlőtermesztéssel foglalkoztam. 1918 novemberében be -
következett a szerb megszállás a bajai háromszögben, úgy hogy ez időben a ké -
sőbbi Jugoszláviával átmenetileg egy jogterületre kerültem. Miután abban senki 
sem volt bizonyos, hogy szabadka város területe nem-e osztja a bajai három-
szög sorsát, annak következtében, hogy a megszálló szerb csapatok nekem és 
családomnak súlyos kellemetlenséget okoznak, beköltöztem családommal Sza -
badkára és itt igyekeztem magamnak egzisztenciát teremteni . 1920 elején, tehát 
akkor, amikor még a bajai háromszög megszállása tartott, egy alkalommal 
kínálkozott számomra Szabadka határában egy nagyobb szőlőkomplexumot 
megvenni, ezt a birtokot megvettem és azóta itt szőlő gazdasággal foglalkozom. 
a beköltözést megtettem annál is inkább, mert a szerb katonaság madarasi tar-
tózkodásom úgyszólván lehetetlenné tette, mert ismételt üldöztetések után egy 
alkalommal a községházán egy magánzárkában úgy össze-vissza vertek, hogy 
egyik szemem látóképességét elveszítette és egyik fülemre nagy mértékben 
nagyothallóvá lettem . szabadka környéki tartózkodásom azonban a kívánt nyu-
galmat nem hozta meg sem nekem sem pedig családomnak, mert 1922-ben, 
amikor már gazdaságomat sikerült berendeznem, kiutasítottak Jugoszlávia te -
rületéről, mint megbízhatatlan magyar állampolgárt, úgy hogy hosszabb ideig 
magyarországon kellett tartózkodnom . a kiutasítás igazolására mellékelem  
a m. kir. államrendőrség szegedi kapitányság 10491/1922. ált. tanúsítványát. Ki -
utasításom ideje alatt gazdaságom természetszerűleg teljesen tönkrement és 
amire visszakerültem gazdaságomat tönkretéve találta, magam pedig gazdasá-
gilag teljesen összeroppantam . kénytelen vagyok ez alkalommal megemlíteni 
azt is, hogy kiutasításom alkalmával Karakasevics akkori főkapitány325 öklével 
úgy megütött kétszer, hogy összeestem. Visszatérésem után életem továbbra is 
állandó molesztálásoknak volt kitéve . birtokon a trianoni határ közelében volt, 

325 Gavran Karakašević szabadkai rendőrfőkapitány a húszas évek első felében valóságos terrort veze-
tett be Szabadkán. Az ő nevéhez köthető a Varga György és társai elleni (kirakat) kémper is, mely-
nek során a vallomásokat a legdurvább tortúrával kényszerítették ki a vádlottakból. Ennek követ-
keztében az ügy fővádlottjai rövidesen meghaltak. A Varga-perről és az ellenük alkalmazott fizikai 
erőszakról lásd: Dévavári Z ., i.m. (2018)
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állandó megfigyeléseknek voltam kitéve, s miután a szerb államnyelvet soha-
sem tanultam meg, mint megbízhatatlant kezeltek. 1928-ban miután megelőző-
leg heteken át figyelték szállásomat, a szerb rendőrség és csendőrség megszállta 
házamat és azzal az indoklással, hogy egy magyar kémtisztet keres, a legalapo-
sabb és legmeszebbmenőbb házkutatást tartotta. Ez alkalommal a legnagyobb 
személyi kellemetlenségnek voltunk kitéve .

A fentiekből kitűnik, hogy nem csak hogy magyar szempontból nem lehetek 
aggályos, hanem a jugoszláv hatóságok tartottak engem megbízhatatlannak  
s mint ilyennek súlyos kellemetlenségeket és anyagi hátrányokat okoztak. Ezek 
után most már csak azt vagyok bátor kiemelni, hogy én a mai magyarország 
területét sohasem hagytam el, mert bácsmadarason születtem, ott éltem 1918 
évig, onnan szabadka város területére kerültem, azóta állandóan itt tartózko-
dom . ilyen körülmények között szerény véleményem szerint én kiutasítható 
nem volnék . kérném a kiutasítási végzést hatályon kívül helyezni és engem sza-
badlábra helyezni. Kiváló tisztelettel: Ingusz Lipót”326

Akárcsak Fenyveséknél, úgy rövidesen a város egyik leggazdagabb földbirtokos, 
halbrohr József327 tanyájának a kapuján is kopogtattak. Egy hódmezővásárhelyi had-
nagy azt közölte vele, hogy igénybe veszi a birtok konyháját . halbrohr azonban ezt 
megtagadta, majd három nap múlva letartóztatták, és a szabadkai városháza ne -
gyedik emeletén lévő fogdába vitték, ahol Klein Adolf volt hitközségi elnök fiával,  
a május 7-én letartóztatott klein Endrével, kohn Zoltán hivatalnokkal és Földes 
Olgával együtt tartották fogva. Pár nappal később a magyar hatóságok a szabadkai 
hitközségre 200 ezer pengő hadisarcot vetettek ki, s ebből kétezer pengőt Halbrohrnak 
kellett kifizetnie.328

Weisz Jakab a rossz helyen rossz időben tipikus helyzetének esett az áldozatául. 
április utolsó hetében Zomborból utazott rokoni látogatásra szabadkára, azonban az 
iga zolványát még nem bélyegezték le a magyar hatóságok . az igazoltatás során emi-
att tartóztatták le és zárták a Palicsi úti fogolytáborba.329

326 uo .
327 halbrohr József (szabadka, 1895 . március 4 – szabadka, 1970) szabadka egyik leggazdagabb csa-

ládjának a sarja. Eyetemi tanulmányait Halléban folytatta, az első világháborúban tisztként szolált. 
A két világháború között a családi gazdaságot vezette. Megjárta a munkaszolgálatot, családját 
deportálták. A holokausztot túlélte, a családi vagyont (házat, földeket) a jugoszláv kommunista 
hatóságok elkobozták . memoárjait 1968-ban írta meg, azok 2015-ben jelentek meg élettörténetem 
címmel a szabadkai milko Egyesület kiadásában .

328 Halbrohr József: élettörténetem . szabadka, 2015 . 65 .
329 ias F:60/p-2520/1941 . és: p-2666/1941 .
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miután április 18-án betiltották a Napló megjelenését, s annak vezetésére léh 
lászló személyében hatósági biztost neveztek ki, május 15-én nemzetellenes csele-
kedetre hivatkozva elrendelték özvegy Fenyves Ferencné, Fenyves lajos és felesége, 
geréb klára330 internálását .331

a tizenhét éves kohn györgyöt május 22-én munkahelyén, a budapesti képes-
lapok szabadkai terjesztőjénél Crolovszki Dezsőnél tartóztatták le nemzetellenes 
propaganda és nemzetgyalázás vádjával . kétségbeesett édesanyja levelében azzal 
mentegette a fiát, hogy az ellene felhozott vádak már csak azért sem állhatták meg  
a helyüket, mert a gyermeket magyar szellemben nevelték .332

az 1941-es magyar bevonulásra, ellentétben az 1918-as szerbbel, mint azt láttuk, 
halálos áldozatokat követelő harci cselekmények között került sor. Az akkori pusztu-
lásról, a kivégzésekről számos fényképfelvétel is készült, s ezek zömét magyar kato-
nák készítették, amelyeket helyi fényképészeknél hívattak elő.333 végeredményben ez 
hozta tarthatatlan helyzetbe a városban működő zsidó fényképészeket, akiket előbb 
letartóztattak, majd május 19-én internáltak .

Tímár Imre, a két világháború közötti Szabadka egyik legismertebb műtermi 
fényképésze is erre a sorsra jutott. Tímárt április 26-án vették őrizetbe. Felesége és  
a mellette tanúskodók fellépése nem járt sikerrel: Tímár internálását május 19-én 
rendelték el,334 a családi üzem sorsa pedig 1944-ben teljesedett be: az üzlet vezetésére 
június 25-én az ott dolgozó Berecz Sándorné Beck Teréz fényképészsegédet ne -
vezték ki .335

A zsidó közösség prominens tagjai közül a május 20-i túszejtés során tartóztatták 
le Weiszmann izsákot és szabó Zoltánt, az ortodox hitközség két, egyébként a tria-
noni magyarország területén született kántorát .336 Kettejük közül június 6-án csak 
szabó Zoltán került szabadlábra .337 Fogságba került kalmár Elemér, a hitközség volt 
elnöke, az egykori magyar párt egyik alapítója is, aki 1925-ben ellátta a szerb hata-
lom által letartóztatott magyar politikusok védelmét .338

330 Geréb Klára (Szabadka, 1897 – Auschwitz, 1944) grafikus, festőművész, a Napló munkatársa, 
Fenyves lajos felesége volt .

331 ias F:60 .157/p-3783/1941 .
332 ias F:60/p-5099/1941 .
333 ias F:60/p-9406/1941 .
334 ias F:60/p:1189/1941 .
335 Vállalatvezetői kinevezések Szabadkán. Tizenkét zsidóvállalat kapott új vezetőt. Délvidéki Ma -

gyarság, 1944. június 25. 4.
336 ias F:60/p-2648/1941 .
337 ias: F:60:p-2648/1941 .
338 ias F:60:p-2971/1941 .
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Több olyan esetről is tudunk, amikor a helyi magyarok a bajba kerültek segítsé-
gére siettek . bár nincs rá kézzelfogható bizonyítékunk, a rendelkezésünkre álló köz-
vetett iratok mégis azt mutatják, hogy kalmár Elemérért végül olyan befolyásos sze-
mélyek, mint Deák leó, strelitzky Dénes és reök andor emeltek szót, s május 24-én 
szabadlábra helyezték .339 Deutsch Józsefért munkatársai, ismerősei, zömében egy-
szerű papucsosmesterek vállaltak kezességet,340 ahogyan Fürst Dávid textilkereske-
dőért is a történelem lapjain ködbe vesző zombori Lakatos Júlia állt ki.341

A két világháború közötti egyik legnagyobb szabadkai gyár, a Hartmann és Conen 
húsárugyár tulajdonosa, Conen Jakobcsics Vilmos342 szabadábra helyezésének érde-
kében Füzy vilmos bádogárugyáros vállalt kezességet . Füzy, conen nélkülözhetet-
lenségét azzal indokolta, hogy a tulajdonos távolmaradása 120 magyar gyári alkal-
mazott létfenntartását veszélyeztetné .343

Azonban olyan esetekről is tudomásunk van, amikor az internálásra éppen azért 
került sor, mert az illető egy bajba került személyen akart segíteni. A Vkf 2D. 
Központi kémelhárító kirendeltségének 1941. július 10-én keltezett irata Raichen -
berg sándor darálóüzem-tulajdonos internálását azzal az indokkal rendelte el, hogy

„a mérgesen állomásozó 108/12 . zsidó munkásszázad állományába tartozó 
Goldstein Sándor II. a levélírási tilalmat és cenzúrát kijátszotta és leveleit 
Reichenberg Sándor darálóüzem tulajdonos, Szabadka, Zentai út 92. szám alatti 
lakos címére küldeti . tekintettel arra, hogy reichenberg sándor tevékenysége 
honvédelmi érdekekbe ütközik, azokat veszélyezteti és földalatti szervezke-
désre igen alkalmas, kérem nevezettet internálni.”344

339 uo .
340 ias F:60/p-2051/1941 .
341 ias F:60/p-4105/1941 . és: p-3889/1941 .
342 Conen Jakobcsics Vilmos (Szabadka, 1903 – Neumünster, Németország, 1993) Conen Vilmos fia, 

1924-től a család tulajdonát képező Hartmann és Conen húsárugyár igazgatóbizottsági tagja. 1941-
ben a magyar hatóságok budapestre internálták, 1942-ben a vádak alól felmentették . 1946-ban  
a jugoszláv hatóságok nép- és államellenes vádakkal a család vagyonát elkobozták és államosítot-
ták, conen Jakobcsics vilmost pedig 1955-ig hétszer börtönözték be . 1961-ben németországba 
emigrált .

343 ias F: 60/p-2922/941 .ipar .
344 ias F:60/p-15489/1941 .
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III. „Az úgy volt, hogy körbe kellett szaladniok és ostorral ütötte 
őket egy katona” – Az internálótáborok

a szabadkai internáló- és hadifogolytáborok felállítását 1941 . április 29-én kezdték 
meg a Palicsi úton lévő, az első világháború alatt orosz hadifogolytáborként, majd 
szerb tüzérségi laktanyaként működő épületkomplexumban. Az internálótábor 
Batky Zoltán főhadnagy parancsnoksága alá tartozott, őrszemélyzetét a 9. gyalogez-
red 70 főnyi legénysége tette ki.345

A város területén az 1200 fő befogadására alkalmas internálótáboron kívül egy 
másik, 500 fős hadifogolytábort is felállítottak, ennek az őrzését pedig a 101-es had-
táp zászlóalj első százada látta el.346 Tervben volt a belváros szélén lévő vasútállomás 
mögötti volt vagongyár területén egy harmadik, 1200 fős tábor felállítása is, amire  
a megrongálódott épületek helyreállításának a tetemes költsége miatt végül nem 
került sor .347

A Zimonyi út 117. szám alatti rendőrségi toloncházat 1941. szeptember 5-én állí-
tották fel, majd 1943 . augusztus 15-én azt felszámolva, az ingatlan a város tulajdo-
nába ment át .348

a szabadkai internáló- és hadifogolytáborok, akárcsak a birtokba vett Délvidék 
hasonló, topolyai, zombori, óbecsei, újvidéki stb. létesítményei közvetlenül a Déli 
hadsereg katonai közigazgatási csoportparancsnokságának voltak alárendelve .

Az 1941-ben felállított szabadkai táborok összesen 1700 fős befogadó képességgel 
rendelkeztek. A maximális létszámot azonban sosem érték el. A napi jelentésekből 
pon tosan lehet rekonstruálni a létszám alakulását, illetve az ott fogvatartottak et -
nikai hovatartozását is . 1941 . május 15-én például a palicsi fogolytáborban 10 ma -
gyar, 24 horvát, 29 bunyevác, 328 szerb, 5 orosz, 1 német, 4 szlovén, 5 török, 1 roma, 
76 zsi  dó és 1 ruszin nemzetiségű személyt tartottak fogva. A május 24-i jelentés ettől 
eltérően jelentős bővülést mutatott. Ekkor 11 magyar, 27 horvát, 39 bunyevác, 338 
szerb, 4 orosz, 1 német, 7 szlovén, 5 török, 2 bolgár, egy-egy sokác, román, ruszin, 
roma, lengyel, illetve 143 zsidó fogolyról készített kimutatást. A június 24-i jelentés 
szerint a palicsi őrizetes táborban 32 magyar, 12 horvát, 27 bunyevác, 118 szerb,  
3 orosz, 6 német, 3 szlovén, 5 török, 2 bolgár, 71 zsidó, egy-egy roma, cseh, illetve 
ruszin nemzetiségű fogoly volt. A szegedi úti 10. számú fogolytáborban ugyanez nap 
24 bolgár-macedón, 17 szerb telepes, illetve 8 fogoly tartózkodott .349

345 ias F:60/sgt .136/1941 .
346 ias: F:60/sgt .219/1941 .
347 ias: F:60/sgt .277/1941 .
348 ias F:60/p-15489/1941
349 ias: F:60/sgt .627/1941 .
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A fenti adatokból látható, hogy a legtöbb fogoly szerb nemzetiségű volt, utánuk 
pedig a zsidók következtek. Habár idővel minden etnikum számaránya csökkenést 
mutatott, az arányok ennek ellenére nem igen mutattak változást .

Az internáló és gyűjtőtáborok szabályzata szigorúan előírta a nők és a férfiak 
elkülönítését. A 14 év alatti gyermekeket nemre való tekintet nélkül a nőkkel együtt 
helyezték el. A táborokba átvett személyekről napi nyilvántartást vezettek, az őri -
zetbevétel okát kötelezően fel kellett tüntetni, minden személyről külön Irányítási- 
és Személyi Lapot állítottak ki. Bár a szolgálati szabályzat előírta az emberséges 
bánásmód betartását és a nőkkel való udvarias és távolságtartó viszonyt, s az is sze-
repelt benne, hogy az internáltakat a táboron kívül csak kivételes esetben lehet mun-
kára fogni, a valóságban több esetben is fizikai atrocitásra került sor: „az úgy volt, 
hogy körbe kellett szaladniok és ostorral ütötte őket egy katona. Aki gyors és ügyes 
volt, kevesebb ütést kapott, mint az öregebbek, lasúbbak.”350

Ilyen és hasonló megalázó esetek egyébként nem csak Szabadkán fordultak elő. 
Újvidéken például 1941 júliusában öreg, beteg és nyomorék zsidókat kényszerítettek 
futásra, ugrálásra és a fizikumukat meghaladó testi gyakorlatok elvégzésére, amin 
az azt végignéző, zömében magyarokból álló közönség hangosan nevetett.351 számos 
esetben előfordult az is, hogy a hatóságok minden indok nélkül a letartóztatottak 
családtagjait is őrizetbe vették. Novákovits tábornok végül május 23-án rendkívüli 
napiparancsában rendelte el az indok nélkül letartóztatott nők és gyermekek hala-
déktalan szabadon bocsátását .352

az ekkor felállított táborokon belül külön kémelhárító szolgálatot is létrehoz-
tak .353 a hadifogolytáborok parancsnoksága déli 12 óráig köteles volt három pél-
dányban napi létszámkimutatást készíteni, amelynek egyik példányát a tábor gazda-
sági hivatalának, a másodpéldányt, hetenként összegyűjtve, közvetlenül a katonai 
közigazgatás csoportparancsnokságának juttatták el, míg a harmadpéldány a táborok 
archívumában került elhelyezésre .354

a vonatkozó rendelkezések szerint hadifogolynak kellett tekinteni minden olyan 
személyt, aki 1941 . április 1-jén, a Jugoszláv hadseregben katonai szolgálatot telje -
sített, attól függetlenül, hogy fegyvereit leadta, esetleg időközben a magyar vagy  
a német csapa tok elbocsátották . az 1941 . április 24-én kiadott utasítás szerint a volt 
jugoszláv hadsereg katonáiról négy külön listát vezettek .

350 Damjanovné Zimmer Sarolta: Így éltünk szabadkán . bp .–Zágráb, 2003 . 428 .
351 Margittai L., i.m. (2019) 238 .
352 ias: F:60/p-3226/1941 .
353 ias: F:60/sgt .444/1941 .
354 ias: F:60/sgt .66/1941 .
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Név szerinti nyilvántartásba vették az összes őrizetes személyt, az időközben 
hazatérteket, a magyar hadsereg ellenőrzése alatt álló területen bolyongókat, illetve 
mindazokat, akik idegen területen tartózkodva, a magyar hadsereg ellenőrzése alatt 
álló területekre kívántak eljutni .

A négy főcsoportot ezt követően külön alcsoportokba osztották:

„a ./ volt csetnikek, b ./a felszabadított területre 1918 . évi október hó 31 . után be -
költözöttek, betelepültek. Ezek közül elsősorban a szerbek és zsidók, valamint 
egyéb nemzetiségűek /kivéve a magyarokat, németeket, olaszokat, bolgárokat, 
horvátokat:/. c./ Őslakókból, vagy nem őslakókból a kommunisták, tekintet nél-
kül nemzetiségükre. d./ Az őslakók közül azok a szerbek, kivételesen bunyevá-
cok, akik oly mértékben magyar ellenesek, hogy az állam és közbiztonságra, 
valamint a rendre és így a honvédségre is veszélyesek és károsak lehetnek, 
amennyiben szabadon mozognak . e ./ nem felszabadított területre illetékes, 
vagy nem itt lakott idegen állampolgárságú hadifoglyok. f./ A felszabadított 
területre tartozó őslakó, vagy nem őslakó magyarok, németek, olaszok, bolgá-
rok, horvátok, valamint az őslakó, de a közbiztonságra, a magyar államra és  
a honvédségre nem veszélyes és nem káros bunyevác és szerb hadifoglyok.”355

az április 27-i kiegészítés értelmében a német hadsereg által igazolt népi némete-
ket haladéktalanul szabadlábra kellett helyezni . azoknál a személyeknél, akiknél 
ez nem történt meg, két tanú is igazolhatta a származást. Ebben az esetben, a tanúk 
felkereséséig a német származású foglyokat a tábor többi lakójától elkülönített és 
megkülönböztetett bánásmódban részesítették. A német főparancsnoksággal történt 
meg  egyezés alapján ugyanebbe a kategóriába kerültek a magyar, a horvát és a bolgár 
hadifoglyok is. A szerb nemzetiségű foglyokkal szemben viszont a legszigorúbb őri-
zetet rendelték el .356 Ez a rendelkezés egyébként csak egy napig volt érvényben . 
A következő napon Gyimessy Frigyes aláírásával, a 3. Hadsereg vezérkari főnöksé-
gétől érkezett parancs értelmében a szabadkai táborok azonnali hatállyal, minden 
további vizsgálat nélkül kötelesek voltak elbocsátani a népi német foglyokat, ugyan-
akkor ezzel párhuzamosan a szerbekkel és a zsidókkal kapcsolatos bánásmódot szi-
gorította: „a felszabadított területre visszatérő volt jugoszláv hadifoglyok átvételét, 
továbbítását végző katonai parancsnokságokat, hatóságokat, gyűjtőtáborok parancs-
nokságát utasítom, hogy zsidót és szerbet semmiféle címen a felszabadított területre 

355 ias: F:60/sgt .66/1941 .
356 uo .



105

ne vegyenek át, még akkor sem, ha ezek már 1918. X. 31. előtt is a felszabadított terü-
leteken laktak volna.”357

E mögött a magyar hatóságoknak az megfontolása dominált, amelynek értelmé-
ben a fogságba esett mintegy 15 ezer délvidéki katona közül a szerbek köréből minél 
kevesebben, míg a zsidók esetében lehetőleg senki se térhessen vissza.358

Ezzel állt összefüggésben Novákovits tábornok 1941. június 19-én kiadott rende-
lete, amelynek értelmében a magyar hadsereg által birtokba vett területekről a már 
kiutasított zsidók visszatérési kérelmét azonnal el kell utasítani, s ugyanezt az eljá-
rást kell alkalmazni azokkal szemben is, akik a jövőben kérnének letelepedési enge-
délyt a város területén .359

Hogy a kiutasítottakkal ezt követően mi történt, azt nem tudjuk precízen rekonst-
ruálni . azonban az bizonyos, hogy a horvátországi koncentrációs táborokban 26 sza-
badkai zsidó vesztette életét .360

Alapvetően ez volt az oka annak, hogy a szabadkai zsidó származású hadifoglyok-
kal kapcsolatos hazatérési kérelmeket a szabadkai hatóságok a legtöbb esetben eluta-
sították. Ennek eklatáns példája Lőwenthál László és Sándor esete. Az érintettek 
apja, a fentiekben már megismert szabadkai gyáros, Lőwenthál Henrik, a Merkur 
harisnyagyár tulajdonosa volt . kérelmében azzal fordult a hatóságokhoz, hogy azok 
olyan igazolást állítsanak ki, amely azt igazolja, hogy a városnak nem volt kifogása 
az ellen, hogy a fia, László visszatérjen a német hadifogságból. A szabadkai jegyző 
a kérvényt azzal az indokkal utasította el, hogy nem létezett olyan előírás, amely az 
izraelita hadifoglyoknak a német fogságból való elengedését csak abban az esetben 
engedélyezné, amennyiben ez ellen az illetőségi helyük szerinti elöljáróság nem emel 
kifogást .361 Hasonló kérelemmel fordult a hatóságokhoz másik fia, László érdeké-
ben is .362

Olyan esetek is előfordultak, amikor a német fogságba esettek érdekében a gyáruk 
élére kinevezett hatósági biztosok voltak kénytelenek szót emelni, azért, hogy sza-
badlábra helyezzék őket. Minder Frigyes 1942. január 19-én azzal az indokkal kérte 
spohrer imrének,363 az eredetileg szappankozmetikai és illatszergyár tulajdonosának 

357 uo .
358 Margittai L., i.m. (2019) 25 .
359 ias F:60/p-7880/1941 .
360 a horvátországi koncentrációs táborban életüket vesztett szabadkai zsidók teljes névsorát lásd: 

Jasenovac. Spomen područje / Memorial Site. Online: www.jusp-jasenovac.hr – 2019. szeptem-
ber 7 .

361 ias F:60/p-27659/1941 .
362 ias F:60/27658/1941 .
363 Spohrer Imre (Szabadka, 1876 – Auschwitz, 1944) 1924-ben Erika néven alapította meg kozmeti-

kai és parfüm üzletét . 1946-ban az üzemet a jugoszláv kommunista hatóságok államosították .
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az elengedését és Szabadkára való visszaköltözésének a lehetővé tételét, hogy egé-
szen addig a hatóságok ígérete ellenére sem tudott olyan szakembert találni, aki  
a gyár vezetésére alkalmas lenne .364

iv . „a magyar sajtót zsidó szellemben vezették, cikkeket csak 
zsidó mentalitásban és angol orientációban jelentettek meg”  
– a Bácsmegyei Napló, a minerva nyomda és a Hírlap sorsa

1935 . október 22-én Fenyves Ferenc meghalt . a Bácsmegyei Napló névleges felelős 
szerkesztője Fenyves Lajos lett, a valóságban azonban Szegedi Emil és Havas Károly 
irányították a lapot .365

a Napló utolsó száma 1941. április 11-én jelent meg, két nappal később, amikor 
a magyar csapatok bevonultak, újra régi nevén, Bácsmegyei Naplóként hagyta el a 
nyomdát . Ekkor a Bácsmegyei Naplónak egy kétoldalas változata is megjelent, 
amelyben a Népkör vezetősége – Prokesch Mihály, Strelitzky Dénes, Kovács Károly, 
pataky antal, csuka János, kun-szabó györgy, kongó tivadar, veréb gyula – arról 
tájékoztatta a szabadkai közönséget, hogy a rend fenntartására megalakult a pol -
gárőrség.366

Április 15-én Bittó Dezső tábornok, a város katonai parancsnoka összehívta az 
újságírókat és közölte velük, hogy mivel a „Bácsmegyei Napló a szerb megszállók 
szolgála tában állt, és 23 éven át együttműködött velük és a szerb érdekeket szol-
gálta”, a lapot azonnali hatállyal betiltja.367

április 18-án csuka János368 azzal a kéréssel fordult a városi katonai parancs-
noksághoz, hogy a szerb hatóságok által 1929 . szeptember 6-án betiltott, a magyar 
párt szócsövének számító Hírlapot újra megjelentesse.369 bittó helyt adott ennek, 

364 ias F:60/1666/1942 .
365 Kolozsi T., i.m. (1979) 66 .
366 Kolozsi T., i.m. (1979) 68 .
367 Kolozsi T. i.m. (1979) 250 .
368 Csuka János (Szeged, 1902. augusztus 22. – Budapest, 1962. január 1.) 1921-től a Magyar Párt ké -

sőbbi szócsövének számító Hírlap belső munkatársa. 1929-től a Naplóban dolgozott, annak 1941-es 
betiltásáig. Ezt követően a rövid életű Hírlap, majd a Délmagyarország, s végül a Délvidéki 
Magyarság szervezője, felelős szerkesztője. 1942-ben a lap jobbratolódása miatt kilépett a szer-
kesztőségből és Budapestre költözött. 1945 és 1949 között a Miniszterelnökség Nemzetiségi és 
Kisebbségi Osztályának a munkatársa. Elbocsájtása után éjjeliőr, raktári rakodómunkás volt. A két 
világháború között számos tanulmánya jelent meg a délvidéki magyarság kisebbségi létével kap-
csolatban. A délvidéki magyarság két világháború közötti történetét feldolgozó monográfiája csak 
1995-ben jelent meg .

369 Kolozsi T., i.m. (1979) 251 .
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s ezzel párhuzamosan hivatalosan is elrendelte a Bácsmegyei Napló betiltását . Így ért 
véget a nagy múltú lap története.370

a Hírlap első száma április 20-án jelent meg. Csuka, mint körülötte oly sokan, 
a naivitás fátyolködében élve, első vezércikkében arról írt, hogy „az elmúlt éveket 
tekintsük úgy, mintha rossz álomból ébredtünk volna, megláttuk a valóságot, s visz-
szatértünk abba a kellemes helyzetbe, amelyben 1918 előtt éltünk.”371

A nagy elánnal induló Csuka – levonva az elmúlt két évtizednek a tanulságait és  
a tapasztalatait – az új lapot az egykori Bácsmegyei Napló és az eredeti Hírlap kon-
cepciójában akarta kiteljesíteni, s a Hírlap ahogyan a múltban

„meg tudta őrizni előkelő, nyugodt hangját, nem uszított, soha nem vonta két-
ségbe más népek életjogát és nem akarta elzárni az utat boldogulásuk előtt.  
A jövőben még kevésbé szándékozzuk ezt, mert a szentistváni állameszme 
lényege az, hogy minden jószándékú nép számára biztosítsa a szabad élet és 
fejlődési lehetőséget.”372

Az újraindult lapra így aztán már az első napoktól kezdve idegenkedéssel tekintett 
úgy az új, berendezkedő hatalom, mint az olvasótábor egy része, amely a Hírlapot 
lényegében a Napló átkeresztelt folytatásaként azonosította be, magát csukát pedig 
egyenesen Fenyvesék strómanjának tartotta .

Ennek talán lehetett is némi valóságalapja, elvégre az új lapot az ekkor még  
a Fenyvesék tulajdonában lévő Minerva Nyomda és Lapkiadó vállalatban állították 
elő, és munkatársainak jelentős része, mint pl. Havas Károly, a régi Napló oszlopos 
tagjai, mérvadó munkatársai voltak .

Ez is közrejátszott abban, hogy alig pár nappal az indulás után, április 24-én csuka 
már magyarázkodásra kényszerült . a lap végleges koncepciójának a kialakításához 
türelmet kért, ugyanakkor azt is határozottan és egyértelműen nyomatékosította, 
hogy szerkesztéspolitikájában lényegében nem kíván letérni a két évtizedes kisebb-
ségi létben kitaposott útról.

„mindig az öntudatos keresztény magyar nemzeti irányt képviseltem, s attól  
el nem távolodtam . keresztény magyarság alatt türelmességet, békességet ér -
tek, nem egyetlenséget, zavarkeltést, amelytől menekültünk a múltban s még 
inkább meg kell szabadulnunk az új életben. […] A magyar újságírók felajánlott 

370 ias F:60/p-3/1941 .
371 köszöntjük az olvasót . hírlap, 1941 . április 20 . 3 .
372 uo .
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szolgálatait nem utasíthattuk vissza annál kevésbé, mert az illetékesekkel együtt 
az a szándék vezetett, hogy a délvidéki magyar újságírás magas színvonalát 
megtartsuk, s büszkén hivatkozhassunk arra, hogy a kisebbségi életben sem 
kopott el a hanguk, nívós és tiszteletet kivívó lapot készítünk a változott viszo-
nyok közepette is . nincs szó tehát semmiféle strómanságról, ilyen szerepre nem 
is vállalkoznék soha . […] nem is azért vállaltam a szerkesztését, hogy magam-
nak kedvezményeket szerezzek . a legmélyebben együttérzek kartársaimmal, 
munkástestvéreimmel, akikkel annyi éve járjuk az újságírás fárasztó, nehéz 
útját, s szeretném valahogyan a kiverekedett kereteket megtartani, minden érté-
ket megőrizni az új délvidéki magyar sajtószolgálat részére.”373

Alapvetően ezek a mondatok játszottak abban közre, hogy május 7-én Novákovits 
tábornok parancsot adott a Hírlap szerkesztőségi átszervezésére:

„megállapítást nyert, hogy az újonnan engedélyezett Hírlap, a betiltott Naplótól 
csak külsőségekben különbözik, a szerkesztősége és kiadója nem változott meg. 
A szerkesztők ugyan magyar származásúak, de a kiadó Fenyves Ferencné csen-
des társával Lampel újvidéki lakossal együtt zsidó. Zsidó a kiadóhivatalban 
foglalatoskodó Fischer lászló is . a lap budapesti vezérképviselete és kiadó-
hivatali vezetése Freystadt miklós kikeresztelkedett német emigráns kezében 
van. Intézkedjen a lap kiadóhivatalának és szerkesztőségének haladéktalan tel-
jes átszervezéséről.”374

1941. május 15-én újabb utasítás érkezett Szabadkára. Ebben Decleva Zoltán375 altá-
bornagy Léh Lászlót, a Központi Sajtóvállalat főtisztviselőjét azonnali hatállyal 
nevezte ki hatósági biztosnak a minerva nyomda élére .376

Léh megjelenése két nap múlva már a lap szerkesztéspolitikájában is meglátszó-
dott . május 17-i számában ugyanis a milotay istván377 szerkesztése alatt álló buda-

373 Beszéljünk őszintén. Hírlap, 1941. április 24. 3.
374 ias F:60/p-253/1941 .
375 Decleva Zoltán (Alsószeméd, 1887. július 30. – Budapest, 1950. július 17.) magyar vezérezredes, 

a Délvidékre bevonuló 3 . magyar hadsereg parancsnoka, magyar királyi titkos tanácsos, a vitézi 
rend tagja .

376 ias F:60/p-3783/1941 .
377 milotay istván (nyírbátor, 1883 . május 3 . – stein am rhein, svájc, 1963 . február 10 .) jogi tanulmá-

nyait Debrecenben és Kolozsváron végezte. 1907-től a Budapesti Hírlap munkatársa, 1913-tól az Új 
Nemzedék szerkesztője volt. 1920 és 1922 között a KNEP nemzetgyűlési képviselője volt, majd 
jobbról bírálta a bethlen-rendszert . 1930-ban jelent meg Az ismeretlen Magyarország cikkgyűjte-
ménye, amelyben a vidéki Magyarország nyomoráról írt. 1934-től az Új Magyarság című lap elin-
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pesti Új Magyarság politikai napilapnak az egyértelműen a szabadkai zsidóság ellen 
uszító, a fentebb már részleteiben ismertetett 1931-es szabadkai zsidó nagygyűlés-
ről szóló és az ott elfogadott hűségnyilatkozatot összefoglaló cikkét szemlézte.378 
A budapesti lap természetesen a megváltozott időkhöz idomított cikke éppen csak 
azt hallgatta el, hogy az oktrojált hűség nyilatkozat elfogadására annak idején lénye-
gében a szabadkai zsidóság túlnyomó többségének a bojkottja mellett került sor.

Így aztán május 19-én Bittó Dezső jelentésében már arról értesíthette Novákovitsot, 
hogy immáron

„a betiltott naplótól független az ujjonan engedélyezett hírlap . a lap szerkesz-
tője és három munkatársa személyi adatait csatoltan beterjesztem azzal, hogy 
bár ezek előzőleg a Napló munkatársai voltak, a megejtett nyomozat szerint 
mindannyian megbízható magyarok és hivatásos újságírók. A Hírlapot továbbra 
is Fenyves Ferencné nyomdájában nyomják, hasonló minden tekintetben meg-
felelő nyomda hiányában. Fischer László a lap kiadóhivatalában nincs alkal-
mazva . a hírlapnak budapesten vezérképviselete nincs, az Freystadtl miklós 
budapesti kikeresztelkedett német emigránssal összeköttetésben nincsen”.379

Csuka, bár a rá nehezedő nyomás miatt kénytelen volt a fenti cikket leközölni, sze-
mély szerint nem volt hajlandó a zsidóellenes hangulat fokozására . május 21-én Két
 féle kereszténység című vezércikkéből ez egyértelműen kiderült:

„Az igazi keresztény minden időben és mindenütt egyformán keresztény. Nem 
gyűlölködő, nem civakodó, nem irigykedő, hanem minden felebarátjában az 
embertársát látja . […] akiknek senki nem elég jó keresztény és senki nem elég 
jó magyar, miért csak most találnak kivetnivalót másokban és az elmúlt huszon-
három évben miért nem állították félre azokat, akik helyett dolgozni akartak és 
akik helyett áldozatokat akartak hozni . az igazi kereszténység nem romboló, 
hanem alkotó kereszténység . mi az alkotó kereszténység parancsait követjük, 
attól soha nem fogunk eltérni.”380

dítója, 1939-től 1944-ig országgyűlési képviselő. 1944 végén Németországban, 1947-ben Brazíliá-
ban, majd 1956-tól svájcban élt .

378 A bácskai zsidóság szabadkai nagygyűlése a szerb megszállás alatt. Szemelvények az Új Magyar-
ság cikkéből. Hírlap, 1941. május 17. 2.

379 ias F:60/p-253/1941 .
380 kétféle kereszténység . hírlap, 1941 . május 21 . 3 .
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a Hírlapot ekkor még mindig Fenyvesék nyomtatták . május 23-án a minerva élére 
kinevezett léh lászló hatósági biztos viszont már azzal a kéréssel fordult a katonai 
hatóságokhoz, hogy a Minerva cégjelzéséből töröljék Fenyves Ferencné és Fenyves 
Lajos nevét, s egyedül őt vezessék abba be.381 Fenyvesék azonban nem nyugodtak 
bele a nyomda elvételébe, így panasszal éltek léh ellen, intézkedéseinek egészét tör-
vénytelennek tartották . külön sérelmezték, hogy léh május 28-án megtiltotta Feny-
 ves lajosnak és Fenyvesnének, hogy a nyomda irodájába bejárjanak . tiltakoztak az 
ellen is, hogy a hatósági biztos szabálytalanul elbocsájtotta Fischer lászló tisztvise-
lőt, Gloszánkszki Dragoljub gépszedőt, a nyomdában dolgozó Grünn Rózsinak pedig 
14 napra felmondott . Fenyvesék egyenesen visszautasították azt, hogy a hatósági 
biztos a magánvagyonukat részvénytársaságként vette leltárba, s nyomatékosították 
azt, hogy a léh által elkövetett törvénytelenségek miatt „alulírottak magunkat min-
den okból továbbra is a vállalat igazgatójának, cégvezetőjének kell, hogy tekintsük 
és a fizetésünkre való igényünket és minden törvényes jogunkat fenntartjuk”.382 
minderre válaszul léh a nyomda átvilágítását szolgáló anyag felterjesztése mellett 
Fenyves Ferencné, Fenyves lajos és geréb klára internálását kérte azzal az indok-
kal, hogy a Naplóban emigráns kommunista zsidók dolgoztak, és „ezek irányították 
a magyar sajtót teljesen zsidó szellemben, kiirtva mindent, ami keresztény világné-
zet. Cikkek csak zsidómentalitásban és angol orientációban jelenthettek meg.”383

a hatósági biztos egyben arra is felhatalmazást kért, hogy a minervában dolgozó 
29 tisztviselőből kilencet azonnali hatállyal elbocsájthasson, mert a „jelenlétük meg-
fertőzi azt a szellemet, amelyre a lapnak és a nyomdavezetésnek szüksége van és 
ahogyan azt vezetni akarom.”384

léh lényegében a minerva nyomda, de a Hírlap napilap irányításában is teljha-
talmat kért magának, amivel egyben a lap szerkesztéspolitikáját is magának vindi-
kálta azzal a megjegyzéssel, hogy egyedül az internálások és az elbocsájtások révén 
látja biztosítottnak azt, hogy „a szabadkai magyarság nem lesz emigrált, kommu-
nista zsidók szellemének kiszolgáltatva, én pedig elérem azt, amiért küldettem”.385

Ezt támasztja alá az 1941. június 4-én keltezett detektívjelentés is, mely a Minerva 
munkatársainak az átvilágítási anyagát foglalta össze . Ebben a jelentésben lévay 
Endrével386 kapcsolatban a többi közt a következő áll:

381 ias F:60/p-3077/1941 .
382 ias F:60/p-5720/1941 .
383 ias F:60/p-3783/1941 .
384 uo .
385 uo .
386 lévay Endre (szabadka, 1911 . november 22 . – szabadka, 1985 . október 29 .) a gimnázium elvégzése 

után 1934-ben a Híd első főszerkesztője. 1936-ban lemondott a folyóirat vezetéséről, amely ezután 
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„A Naplónál a híranyag feldolgozásánál, mint belső munkatárs működött. Cik -
kei is jelentek meg a naplóban a szabadkai kisebbségekkel kapcsolatban az 
iskolaügyről és népegészségről, stb. Nevezett a magyarellenes szabadkai Ma -
gyar olvasókör alelnöke volt és nyilvántartásunkban mint megbízhatatlan sze-
repel. Nevezett megállapításom szerint szélsőséges gondolkodású, aki állítólag 
kommunista is volt.”387

ugyanez a jelentés a nyomda hirdetési ügyeivel megbízott Fischer lászlót baloldali 
érzelmű zsidóként tüntette fel, és hasonló megfogalmazással élt Szánthó Miklós 
esetében is . sokcsics József388 újságíróról, aki a Napló rendőrségi és közigazgatási 
rova  tát vezette, azt írta, hogy

„nevezett revízió ellenes ténykedést folytatott a szerb megszállás alatt, azon-
kívül tagja volt a narodna odbrana szerb egyesületnek is és mint szerb nem-
zetiségű véresen magyarellenes cikkeket közölt, valamint ő írta a Szabadka 
története című könyvet is. Meleg barátságot tartott fenn Turanov szerb rendőr-
kapitánnyal389 és Lévai Lő vi Oszkárral, aki a szerb politikai detektívcsoport 
vezetője volt, bevándorolt zsidó és valószínűen Magyarországon a kommu-
nizmus alatt tevékenykedett és ezért menekült át szabadkára, fanatikus ma -
gyargyűlölő és a magyarság szempontjából rendkívül veszélyes egyénnel. 
sokcsics az összes szerb lapoknak munkatársa volt és így teljesen megbízhatat-
lan egyén.”390

a kommunisták ellenőrzése alá került. 1935-től a Napló újságírója volt. 1941-től a szabadkai Városi 
könyvtárban dolgozott, míg irodalmi munkásságát a polgári centrista Kalangya folyóiratban foly-
tatta, ahol elsősorban szociográfiai riportokat közölt. Első kötete Dél kapujában címmel 1944-ben 
jelent meg. A polgári beállítódású Lévayt 1948-ban letartóztatták, majd a Kopár Szigetre (Goli 
otok) internálták . 1953-ban a 7 Nap irodalmi szerkesztője, 1958-tól az Újvidéki Rádió szabadkai 
szerkesztőjének a vezetője, Dévavári Dér Zoltánnal (1928–2007) együtt az Életjel irodalmi élőúj-
ság elindítója, majd 1971-ben az Üzenet folyóirat egyik megalapítója, az Életjel Könyvek és az Élet
jel miniatűrök egyik szerkesztője volt. Legtöbb önálló kötete is itt jelent meg.

387 ias F:60 .157/p-3783/1941 .
388 Joso Šokčić (Szabadka, 1902. április 17. – Szabadka, 1968. június 27.) bácskai horvát költő, publi-

cista és újságíró. Elutasította a bunyevácok horvát jellegét, azok külön nemzeti mivoltát hangoz-
tatta .

389 Lazar Turanov szabadkai rendőrkapitány (? – 1941) a korabeli tanúk szerint 1924. június 1-én a Nép 
nevű kávéházban fizikailag inzultálta és vallásában sértegette az ottani zsidó felszolgálót. Erről 
lásd: Stevan Mačković: ulomci za povijest subotice u 1925 . godini . Zapisi iz palanke . online: 
stevanmackovic.wordpress.com – 2019. július 27.

390 ias F:60 .157/p-3783/1941 .
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Fenyves (Friedmann) pál,391 a nyomdaalapító Fenyves Ferenc fia, aki a lapnál mint 
újságíró dolgozott, a jelentés szerint azért lett internálva, mert az új hatalom cionis-
tának, magyarellenesnek és szerbbarátnak tartotta .

Fenyves (Friedmann) lajossal kapcsolatban a hatóságok csak azt tudták vádként 
felhozni, hogy tagja volt a népkörnek – akkori nevén a magyar olvasókörnek . 
Fenyves Lajosnénak (szül. Geréb Klárának) pedig az volt a bűne, hogy alkalomadtán 
rajzokat készített az újságnak. Özv. Fenyves Ferencnéről (szül. Baruch Erzsébetről) 
a jelentéstevő azt állította, hogy a cég 1931 óta állt az ő irányítása alatt, amiért havi 
600 pengő fizetésben részesült.

A jelentés egyúttal kiemelt figyelmet szentelt Fenyvesék ingatlanjainak is. Ezzel 
kapcsolatban arról olvashatunk, hogy Fenyvesné 1932-ben és 1936-ban 80 000 pengő 
értékben földet és házat vásárolt szabadkán, és a jelentés írója azt is tudni vélte, hogy 
az idős hölgynek Aranđelovacon és Belgrádban is volt ingatlanja.

Hirschler Ferenc újságíró – akinek jugoszláv állampolgársági kérelmét a két világ-
háború között a belgrádi hatóságok elutasították, s akit 1923-ban ki is utasítottak az 
országból – ugyancsak szerepelt a jelentésben. Hirschler előbb a Délbácska elődjé-
nek számító, erősen jobboldali Reggeli Újság szerkesztője volt, csak azután került 
a Naplóhoz, majd a Hírlaphoz. Mivel ő is a Magyar Olvasókör, az egykori Népkör 
tagja volt, természetesen őt is „megillette” a „magyarellenes, megbízhatatlan zsidó” 
minősítés.392

a jelentés azzal zárult, hogy

„a fent megnevezettek további alkalmazása nem kívánatos, mert a magyar saj-
tót zsidó szellemben vezették, cikkeket csak zsidó mentalitásban és angol orien-
tációban jelentettek meg . a fenti megállapítások alapján is nemzetközi zsidó-
társaság, akik működése a sajtó terén veszélyt rejt magában. Az egész nyomda 
és sajtóvállalat a Fenyves (Friedmann) nevű zsidó család kezében volt, akik  
a Magyarországból emigrált szélsőséges kommunista zsidókat segélyezték és 
alkalmazták a vállalatnál. Minden valószínűség szerint a vállalat fenntartására 
a szerbek támogatását anyagilag is élvezték, amit az is bizonyít, hogy Fenyves 
Lajos 1937 évben, míg özv. Fenyves Ferencné 1932 és 1936 évben feltűnően 
nagymértékben föld és házingatlanokat vásároltak, ami jövedelmüket tekintve 
nem állott volna módjukban.”393

391 Fenyves Pál (Szabadka, 1920. június 2. – Kolomea, 1944) Fenyves Ferenc fia.
392 ias F:60 .157/p-3783/1941 .
393 uo .
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Léh 1941. június 14-én újabb levelet írt a Városi Katonai Parancsnokságnak, amely-
ben lampel béla mint állambiztonsági szempontból nem kívánatos elemnek az azon-
nali hatállyal való elbocsátását kérte .394

Fenyvesék ellehetetlenítése után léh lászló azonban továbbra sem volt megelé-
gedve a Csuka által vezetett szerkesztéspolitikával, így vélhetőleg felsőbb utasításra 
Deák Leóval, a két világháború közötti magyar politikai élet egyik kiemelkedő sze-
mélyiségével tárgyalt a Hírlap esetleges megszüntetéséről és egy új lap indításáról.

a Deákkal való tárgyalások azonban megrekedtek . Deák ugyanis ragaszkodott 
ahhoz, hogy a Hírlapot ne szüntessék meg, s ahhoz is, hogy annak a szerkesztéspo-
litikáját közvetlenül az ő személye alá rendeljék. Mindez lényegében azt jelentette 
volna, hogy a Hírlap feletti ellenőrzés a volt Magyar Párt középutas, a kisebbségi és 
a zsidó kérdésben, már csak a közelmúlt személyes összefonódásai miatt is, a mérsé-
kelt és toleráns álláspontot képviselő politikusaihoz, az egykori Várady–Deák–
strelitzky vonalhoz kerülésével egyben Fenyvesék számára is védettséget jelentett 
volna. Vélhetőleg Léh is tisztában volt ezzel, és elsősorban ezért is ellenzett egy ilyen 
irányú fordulatot, azonban önmagát is védve az esetleges következményektől, inkább 
a kettős kommunikáció technikáját alkalmazva próbálta a Hírlap ügyét a nagy iván-
féle szárny felé terelni:

„figyelembe véve a magyarság tagozódását a Délvidéken, több, magát vezérnek 
nevező politikusról olvasunk és hallunk; és félő, hogyha egyetlen ember irányí-
taná a Hírlapot, abban az esetben szembe kerülnénk olyan számottevő politiku-
sokkal, mint dr . reök andor, dr . nagy iván, dr . pummer sándor, dr . pataky 
antal, dr . veréb gyula, akiknek jóindulatát a lap igyekezett eddigi tevékenysé-
gével megnyerni és így a magyarság erőit összetartani.”395

A délvidéki magyar politikusok belső rivalizálásából végül a mérsékelt, Bethlen Ist-
 ván bizalmi köréhez tartozó Deák Leó került ki győztesen. A délvidéki magyar urak 
egymás közti konfliktusai, hatalmi harcai ellenére a katonai közigazgatás vezetőinél 
azonban abban is egyetértés volt, hogy a Hírlap abban a formában ahogyan létrejött, 
amilyen koncepcióban megjelent, nem maradhat meg sokáig. 1941. július 31-én aztán 
be is tiltották a lap megjelenését .396

a csuka szerkesztette napilap utolsó száma 1941 . augusztus 1-én jelent meg, más-
nap Deák leó vezércikkével már a Délmagyarország című lap első száma jelent 

394 ias F:60/p-6347/1941 .
395 ias F:60/p-10521/1941 .
396 ias F:60/p-13354/1941 .
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meg . a Délmagyarország azonban mindössze csak két számot élt meg . Ennek oka 
az volt, hogy ilyen néven már 17 éve megjelent szegeden egy politikai napilap . Ezért 
a vezérkar haladéktalanul elrendelte a szabadkai napilap Délvidéki Magyarságra 
való átkeresztelését .397

a Délvidéki Magyarság első száma 1941. augusztus 4-én Deák Leó öccse, Deák 
Imre szerkesztésében jelent meg. Csuka egyelőre az új lapnál maradt, sőt október 
16-án egy rövid időre át is vette annak felelős szerkesztését, mert Deák nem volt  
a sajtókamara tagja, a főmunkatársakat illetően azonban jelentős változás történt. 
Ekkortól kezdve lett a délvi déki magyar újságírás mérvadó személyisége Magyari 
Domokos398 és tiller Ferenc .399 1942 márciusában újabb változás következett be. 
A Deák-vonal ekkor végérvényesen kiszorult a lapból, a felelős szerkesztő előbb 
tiller Ferenc, majd május 11-én bogner József400 országgyűlési képviselő lett. Az 
egyre jobbra tolódó újságtól Csuka is távozott,401 s ezzel a szabadkai sajtóban egy új 
időszak vette kezdetét.

V. „Mindig és mindenekfelett keresztény magyar szellemben”  
– Egy kellemetlen incidens margójára

akárcsak a Bácsmegyei Napló, úgy a bevonulás után a Magyar Olvasókör, a Népkör 
is a hatóságok fókuszába került . 1941 . április 30-án az olvasókör jobboldali szemé-
lyeinek közreműködésével készült el az az átvilágítási anyag, amely annak tevékeny-
ségét, politikai múltját foglalta össze.402

Ahogy azt már fentebb taglaltuk, 1939 nyarán az Olvasókörben jelentős tisztoga-
tás következett be, ennek ellenére az impériumváltás első heteiben a Népkör lénye-
gében továbbra is az egykori magyar párt középutas, polgári centrista politikusainak 

397 Kolozsi T., i.m. (1979) 257 .
398 kövesdi magyari Domokos (gyulafehérvár, 1898 . november 30 . – ?) 1920-tól volt szabadkán 

újságíró. Előbb a Hírlapnál, majd a Bácsmegyei Naplónál dolgozott .
399 Tiller Tímár Ferenc (Gombos, 1911. augusztus 28. – Szabadka, 1944. november 6.) 1929-től a Napló 

újságírója volt. 1941 áprilisától a Hírlapban, majd a Délvidéki Magyarságban dolgozott, a Kalan
gya szerkesztője volt. 1944. november 6-án a partizánok letartóztatták, s még aznap ítélet nélkül 
agyonlőtték.

400 bogner József (torda, 1907 . március 14 . – szabadka, 1945 . április 25 .) 1931-ben Zágrábban szerzett 
tanári oklevelet. 1937-ben Szabadkán telepedett le. Ő alapította a Prosveta (1941-től Szent Gellért) 
diákotthont . 1942 márciusától a Délvidéki Magyarság felelős kiadója, majd felelős szerkesztője, 
országgyűlési képviselő. 1943-tól a magyar nyelv és irodalomtörténet doktora. 1945-ben a jugo-
szláv hatóságok népellenséggé nyilvánították, majd kivégezték .

401 Kolozsi T., i.m. (1979) 260–263 .
402 ias F:60/p-345/1941 .
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a befolyása alatt állt . Elnöke nojcsek géza403 volt . a társelnöki tisztséget kokay antal 
cipész és Hösz Dezső orvos töltötte be. Strelitzky Dénes, Szöllösi József, Csuka 
János és lévay Endre mint alelnökök vettek részt az irányításában . prokesch mi  hály 
gyáros pedig a Népkör ügyvezető elnöke volt. Az átvilágítási anyagból az is kide-
rült, hogy az elmúlt időszakban a zsidóknak a száma tovább csökkent az Olvasó-
körben. Az 5 ezer tagból ekkor mindössze 90-en voltak, s a vezetéséből is teljesen 
kiszorultak .

A jelentés a Népkör 1941. márciusi tisztújítását illegitimnek állította be, vezetősé-
géről pedig elmarasztalóan írt. Strelitzkyt, Lévay Endrét, Kun Szabó Györgyöt zsi-
dóbarátnak tartotta, Prokesch Mihályról sem volt jobb véleménnyel, őt meg szabad-
kőművesként jellemezte, hogy levonva a végső konklúziót, miszerint „az Olvasókör 
célja burkolt magyarellenes politika volt”.404

A Népkör vezetősége 1941. május 15-én cáfolta a rendőrség vádpontjait. A márci-
usi tisztújítással kapcsolatban egyenesen azt írták, hogy „meg kell említenünk, hogy 
a Magyar Olvasókör elnöksége a belgrádi magyar követségtől, helyesebben báró 
Bessenyei György követ őkegyelmességétől, Hoffmann Sándor405 és balla gyula406 
követségi tanácsosoktól kapta a közvetlen utasításokat úgy a vezetőség összeállítá-
sára, mint a személyek kiválasztása tekintetében.”407

Ennek ellenére Bittó felfüggesztette az Olvasókör önkormányzatát, majd műkö-
dését is, amire nojcsek géza indulatos fellebbezéssel élt, s többek között a követke-
zőket írta:

„ami a végzés ezen indoklását illeti, a legerélyesebb tiltakozásomat kell beje-
lentenem azon megállapítás ellen, hogy a Magyar Olvasókör működése nem 
felelt meg a keresztény, magyar nemzeti szellemnek . Ezen tiltakozást bejelentve 
annak a több, mint ötezer tisztességes és becsületes, eddig kisebbségi sorsban 
élt magyar embernek a nevében, akiknek a magyar olvasókör a több mint két 
évtizedes szerb uralom alatt egyedüli mentsvára volt, és akik a magyar olva-
sókört mindenkor a délvidéki magyar kultúra felszentelt templomának tisz-
telték és akik erre az egyesületre, megalakításának percétől a felszabadulás 

403 Nojcsek Géza (? 1874 – 1944) kereskedő, a Népkör, majd a Magyar Olvasókör elnöke a húszas és 
a harmincas években. A Magyar Párt mérsékelt szárnyának az egyik támogatója volt. 1944 őszén  
a partizánok ítélet nélkül kivégezték .

404 uo .
405 Hoffman Sándor (1893 – ?) I. osztályú követségi tanácsos. Berlinben, Prágában és Bécsben teljesí-

tett szolgálatot. 1939-től egy ideig a belgrádi magyar követségen dolgozott.
406 Bolla Lajos (? – ?) diplomata, 1941-től belgrádi magyar ideiglenes ügyvivő, majd főkonzul.
407 ias F:60/p-1755/1941
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boldog napjaiig mindig büszkék voltak . a magyar olvasókörben tömörült az 
egész szabadkai magyarság és aki a szerb uralom alatt nem volt a magyar 
Olvasókör tagja, az kizárta magát az itteni kisebbségi magyar életből, nem 
merte vállalni becsülettel a kisebbségi magyar sorsközösséget, hanem boldogu-
lását a mindenkori szerb, vagy horvát pártok kegyében kereste . […] mennyiben 
nem működött az Olvasókör keresztény szellemben azt nem tudjuk meg sem 
érteni, hiszen az olvasókör tagjainak 95%-a keresztény katolikus ember, akik  
a mindennapi életben tisztességes keresztény módon élnek, egyszerű emberek, 
akik családjukért, gyarapodásukért dolgoznak, a vallás előírásait lelkiismerete-
sen betartják, nem tudjuk tehát felfogni most már, hogy milyen életet kellett 
volna élnünk.”408

Nojcsekkel párhuzamosan a feloszlatott vezetőség is memorandumot nyújtott át 
Bittónak, ahol arra a vádra is reflektáltak, miszerint az Olvasókör a zsidók irányítása 
alatt állt:

„a magyar olvasókört soha és ma annál kevésbé irányíthatják zsidók, mert az 
egész vezetőségben nincsenek képviselve. A Magyar Olvasókörnek körülbelül 
90-100 zsidó tagja van, akik akkor is megmaradtak tagoknak, amikor a szerb 
hatóságok emiatt üldözték őket és kellemetlenségeket zúdítottak rájuk. A veze-
tőségben egészen a legutóbbi időkig három zsidó volt, de az ősszel megejtett 
választásokon, amikor a katolikus kör magyar tagozatának azon tagjaival, 
akik velünk az együttműködést keresték, dr. Veréb Gyula kivételével, válasz-
tási egyezményt létesítettünk, új listát állítottunk össze, amelyből a zsidók tel-
jesen kimaradtak . meg kell említenünk, hogy azok, akik ma ráfogják a magyar 
olvasókörre, hogy zsidó irányítás alatt áll, maguk sem voltak zsidómentesek, 
hiszen, amikor a Magyar Olvasókörben Janiga János volt képviselővel dr. Veréb 
Gyulával az élen listát állítottak, öt zsidót vettek fel a vezetőségbe. Mindezt 
adatokkal tudjuk bizonyítani.”409

Június 11-én Bittó arra hivatkozva, hogy az Olvasókör alapszabályait a Bel ügy-
minisztérium nem hagyta jóvá, ideiglenes vezetőséget állított fel. Elnökké Nojcsek 
Gézát, ügyvezető igazgatónak Bogner Józsefet tette meg. Tanácstaggá Reök Andort, 

408 ias F:60/p-1755/1944 .
409 uo .
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Vojnich Gyulát, Csabai Dezsőt, Dekker Endrét, Kovács-Strikó Imrét, Kalmár Tiha -
mért, palencsár Józsefet és csuka Jánost delegálta .410

az olvasókörben azonban ezzel sem voltak megelégedve, így levél levelet köve-
tett, amit bittó végül megelégelve ismételten felfüggesztette a népkör önkormányza-
tát, s új vezetőséget nevezett ki Dekker Endre, Pummer Sándor, Révffy Lajos, Vojnits 
gyula, kalmár tihamér, reök andor és veréb gyula összetételben .411

A Népkörben, akárcsak a két világháború között alapított egyesületekben, a meg-
változott helyzetben így természetszerűleg azok kerültek előtérbe, akik az intéz-
ményi struktúrákból a zsidók totális eltávolítását követelték. Az 1941. december 
közepén megtartott tisztújítás már a radikalizmus jegyében zajlott, a vezetőség tag-
jai pedig csak „született keresztények” lehettek.412

Bár a Népkörben az erőviszonyok tekintetében így már 1941 májusában jelentős 
eltolódásra került sor, maga az egyesület egy ideig még továbbra is a különböző 
ideológiai, politikai áramlatok között hánykolódott . 1942 . március 28-án lévay 
Endre konferálásával népi irodalmi estre került sor, melyen a jelenlévőket Bogner 
József országgyűlési képviselő köszöntötte. Ezt követően Féja Géza413 tartott elő-
adást a magyar irodalom igazi arcáról . sinka istván414 a saját verseit olvasta fel, nagy 
István egy elbeszélést, Koller Éva zongoraművésznő pedig Bartók és Kodály népda-
lokat játszott . a szünet után veress péter415 Parasztság – magyarság címmel tartott 

410 uo .
411 Petkovics K., i.m. (1973) 90 .
412 A lelkes magyar összefogás jegyében tartotta meg a felszabadulás utáni elő közgyűlését a szabad-

kai magyar olvasókör . Délvidéki magyarság, 1941 . december 15 . 5–6 .
413 Féja géza (léva, 1900 . december 19 . – budapest, 1978 . augusztus 14 .) 1929 és 1933 között baj-

csy-Zsilinszky Endre belső köréhez tartozott, az Előörs, a Kohó, a Szabadság és az Új Hang, 
a Magyarország munkatársa, szerkesztője, a felvidéki Magyar Írás társadalmi és irodalmi lap 
főmunkatársa, a Kazinczy Kiadó lektora. 1931-ben a Nemzeti Radikális Párt egyik szervezője volt. 
bibó istvánnal együtt dolgozták ki a márciusi Front programját . 1937-ben jelent meg Viharsarok 
című szociográfiája. 1945 és 1957 között kirekesztették az irodalmi életből. 1956. november 1-én  
a Petőfi Párt irányító testületének tagja. 1960-ban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárból ment 
nyugdíjba .

414 Sinka István (Nagyszalonta, 1897. szeptember 24. – Budapest, 1969. június 17.) A Magyar Falu faj-
védő újságban kezdett el publikálni, 1935-ben a Kelet Népe folyóirat egyik alapítója volt . a felvi-
déki Magyar Írásban, a szabadkai Hídban, a Válaszban, a Magyar Életben és a Magyar Útban 
közölte verseit . 1945 után elutasította a szocialista átalakulást .

415 Veres Péter (Balmazújváros, 1897. január 6. – Budapest, 1970. április 16.) Első írása a Századunk
ban jelent meg . 1930-tól a parasztsággal és a földkérdéssel foglalkozó írásai a Szabadság, Száza
dunk, Korunk, Gondolat, Kelet Népe . 1936-ban adták ki az Alföld parasztsága szociográfiáját. 
1937-ben a Márciusi Front egyik vezetője volt. 1939-ben a jobboldali Turul népi szárnya tisztelet-
beli tagjává választotta . 1943-ban a balatonszárszói konferencia egyik szónoka, a népi írók által 
formálódó harmadik utas politika egyik fő képviselője, amely elutasította az internacionalista 
kommunizmust és a nácizmust is . 1945 és 1949 között a nemzeti parasztpárt elnöke, s 1945-ben 
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előadást. Kongó Tivadar Erdélyi József verseiből szavalt, Ruzmanné Siflis Irma 
megzenésített Ady-verseket adott elő, Pataky László416 Sértő Kálmán költeményeit 
szavalta, míg Darvas József417 Hűség a néphez címmel olvasta fel gondolatait .

Veress Péter a zsúfolásig megtelt teremben paraszti öltözetben, csizmában lépett  
a közönség elé . s beszélt, hosszasan beszélt az alföld parasztságáról, nincstelenségé-
ről, nyomoráról és kilátástalanságáról, hogy aztán a teltházas közönség előtt levonja 
a végső konklúziót: „A Horthy-rendszer poshadt szelleme itt mindenre rátelepedett 
és jobb létet nem ígér senkinek… A paraszt úgy húzza az igát, ahogy eddig is húzta, 
sorsában nem változott semmi se…”418

Dermedt és ijedt csend itatta át a termet. A jelenlévőkben felrémlett az 1937. feb-
ruári Ady-est, s a közönség tagjai rémülten néztek a rendőrség hivatalos kiküldött-
jére és Dekker Endrére, az Olvasókör új elnökére, s mindenki attól tartott, hogy kitör 
a botrány . végül csak annyi történt, hogy az est végén Dekker odalépett lévayhoz,  
s közölte vele, hogy a vendégek számára lefoglalt szállodai szobákat a városban 
uralkodó túlzsúfoltság miatt nem adja ki, ezért haladéktalanul térjenek vissza Buda-
 pestre .419 annak ellenére, hogy a március 28-i történteknek nagy visszhangja volt 
a városban, retorzió mégsem történt . 

Két héttel később, április 13-án ugyancsak a Népkörben került megrendezésre az 
elsőéves felszabadulási ünnepség egyik központi rendezvénye, amelynek a központ-
jában Stomm Marcell vezérőrnagy állt. A teltházas ünnepélyen Reök Andor főispán, 

jelentős szerepet játszott a földreform végrehajtásában. 1947. március 14. és 1948. szep tember 8. 
között honvédelmi miniszter, 1954-től a Magyar Írószövetség elnöke volt. 1956-ban az Írószövet-
ség elnökeként józan, megfontolt irányt képviselt. 1968-tól a Hazafias Népfront Elnökségének  
a tagja volt .

416 Pataky László (Szabadka, 1916. július 13 – Szabadka, 1999. október 16.) 1935-ben a Zágrábi Egye-
tem orvosi karára iratkozott be, orvosi tanulmányait azonban nem fejezte be . 1937-ben lépett fel 
először a Népkörben. 1945-ben a Szabadkai Népszínház alapító tagja, a második világháború után 
a vajdasági magyarság egyik legjelentősebb színésze, 1973-tól az újvidéki Művészeti Akadémia 
Színművészeti Tanszékének a tanára. Pályafutása során 114 szerepe, 2500 fellépése és 60 rende-
zése volt .

417 Darvas József, szül .: Dumitrás József (orosháza, 1912 . február 10 . – budapest, 1973 . december 3 .) 
1932-ben Kiskunfélegyházán végezte el az Állami Tanítóképzőt, 1933-ban a kommunista diákmoz-
galommal való kapcsolatai miatt letartóztatták . 1934-ben a szabad Írásban megjelent novellája 
miatt újból letartóztatták 1936 és 1937 között Vértes Györggyel a Gondolat szerkesztője, 1937-től  
a márciusi Front tagja lett . 1943-ban Erdei Ferenccel együtt fejtette ki a népi baloldal álláspontját a 
balatonszárszói konferenián. 1945-től haláláig országgyűlési képviselő, 1947 és 1956 között több 
miniszteri tárca vezetője volt. 1951 és 1953, majd 1959-től a Magyar Írószövetség elnöke, 1957 és 
1959 között a Hunnia Filmstúdió igazgatója volt. 1957-ben belépett az MSZP-be, 1960-tól a Haza-
fias Népfront alelnöke, 1971-től az Elnöki Tanács tagja volt.

418 Lévay E., i.m. (2002) 90 .
419 Lévay E., i.m. (2002) 92 .
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völgyi János420 polgármester és nojcsek géza, a népkör díszelnökének vezetésével 
felvonult a város politikai elitje, ott volt többek közt lendvay lajos, a baross szö -
vetség elnöke,421 a tűzharcosok, a Turáni vadászok,422 a turul423 tagjai és a hadsereg 
magasrangú tisztjei is.

Dekker, a népkör elnöke ünnepi beszédében a márciusi esten történtekre utalva, 
beszédének végén a népkör nevében fogadalmat tett, hogy a szabadkai magyarság 
mindig és mindenekfelett keresztény magyar szellemben fog tevékenykedni . Ezt 
követően a 39-es leszámolásokban fontos szerepet játszó Kovács-Sztrikó Imre, a Nép -
kör ügyvezető elnökeként lépett a színpadra, majd átadta Stomm Marcell vezérőr-
nagynak a népkör örökös dísztagságát igazoló okiratot .424

a fenti két eset mindent összevetve mégsem fest valós képet a népkörön belüli 
erőviszonyokról és belső közhangulatáról. Bár az kétségtelen, hogy az impériumvál-
tás első bő másfél évében továbbra is erős volt az 1939 előtti világ szellemi öröksége, 
azonban mindent egybevetve maga az intézmény alapvetően ekkor már egyre inkább 

420 Völgyi János (Szabadka, 1880 – Szabadka 1944) 1905-től a szabadkai közigazgatásban dolgozott, 
1922-ben a varga györgy féle kémperben a jugoszláv hatóságok elítélték, majd magyarországra 
menekült. 1941-ben tért vissza szülővárosába, s lett a város polgármestere. Völgyi nevéhez elsősor-
ban a polgári közigazgatás kiépítése kötődik. 1943. augusztus 31-én nyugdíjazták, helyére Székely 
Jenőt nevezték ki. 1944 októberében a partizán hatóságok a Zentai úti vesztőhelyen kivégezték,  
s a tömegsírba temették .

421 a baross szövetség 1919-ben alakult gazdasági-érdekvédelmi egyesület, a hangya szövetkezet 
mellett működő keresztény-nemzeti gazdasági egyesület volt. Komoly szerepet játszott a zsidó 
kereskedők és iparosok gazdasági ellehetetlenítésében. 1945-ben feloszlatták. (Lendvay Lajos élet-
rajzát nem sikerült rekonstruálni .)

422 a turáni vadászok Egyesületét 1927-ben gömbös gyula alapította . markánsan jobboldali, hor-
thyhoz hű szervezet volt. Tagságának a létszáma 1936-ban 5800 fő, 1942-ben 12 000 fő. Szabadkai 
szervezete 1941. november 9-én alakult meg. Elnöke Hegedűs Sándor, társelnöke Drenkovics 
István, ügyvezető elnöke Nánay Csaba volt. 1944. április 11-én Jaross Andor belügyminiszter mint 
az állambiztonságot és annak közrendjét veszélyeztető szervezetet feloszlatta, vagyonát elkoboz-
tatta és az országos hadigondozó szövetségnek adományozta . ias F:60/28909/1941 . és ias 
F:60/v/16475/1944 .

423 A radikális jobboldali, a keresztény-nemzeti eszmét és a szegedi gondolatot hirdető egyetemisták-
ból szerveződő Turul Szövetség 1919-ben jött létre. A Tanácsköztársaság bukása után, a húszas 
években az egyetemeken és főiskolákon karhatalmi alakulatként működő Turulnak fontos szerepe 
volt a baloldali érzelmű és zsidó egyetemi hallgatók elleni fizikai erőszakban, majd a numerus 
clausus gyakorlati megvalósításában . a harmincas években már tömegmozgalomként negyvenezer 
tagot számlált. A nyilasok térnyerése következtében ideológiája népi és szociális elemekkel bővült, 
s meghirdették a paraszti és munkásszármazású fiatalok felvételét. A Turul kommunikációjában  
a zsidókkal kapcsolatos radikális megoldás sürgetése erőteljes németellenességgel párosult. A szer-
vezetet 1945-ben feloszlatták, majd betiltották .

424 Gróf Stomm Marcell vezérőrnagy a Népkör örökös dísztagja – A mi szeretett Népkörünk magasan 
tartotta az olthatatlan magyar tüzet a megszállás alatt – mondotta emlékbeszédében Dekker elnök . 
Délvidéki magyarság, 1942 . április 13 . 1 .



120

a folyamatos jobbra tolódás irányába tartott: a korabeli tudósítások sokasága tanús-
kodik arról, hogy a Népkör 1941 második felétől számos alkalommal adott helyet és 
teret olyan rendezvényeknek, amelyek a zsidóság elleni állásfoglásukkal erősítően 
hatottak a városban uralkodó antiszemita közhangulatra .

VI. „Jellegzetesen a fajára”  
– az antiszemita közhangulat térnyerése

Az eddigiekből is látható, hogy 1941 áprilisában nem az 1918 előtti idealizált világ, 
az egyébként már rég elveszett „boldog békeidők” tértek vissza.

Az elcsatolt délvidéki területeken a magyar közösségen belül – bár már a húszas 
években kitapintható volt a lappangó modern antiszemitizmus jelenléte, amelyhez 
hozzájárult a Tanácsköztársaság időszakának a megítélése, annak a sajtóban való 
kivetülése, s mindez kétségtelenül nyomot hagyott a közgondolkodásban is – a széles 
tömegekhez maga az antiszemitizmus, mint politikai, gazdasági kérdés, jóval kisebb 
mértékben jutott el, mint a trianoni országrészekben .

Mindebben jelentős szerepet játszott a megváltozott impérium következtében  
a kisebbségi sorssal való kényszerű szembesülés, az új állam megszorító politikája 
következtében a zsidósággal való kisebbségi sorsközösség mellett a beszűkült média-
tér is, ahol a négy mérvadó napilap közül – a Hírlap, a Torontál és a Délbácska mel-
lett – a Bácsmegyei Naplónak a példányszám tekintetében jóformán abszolút mo -
nopóliuma volt .

a korabeli sajtótérben ezért antiszemita felhangok a Délbácska, a legtöbb esetben 
ekkor is inkább csak rejtett célzásait, utalásait leszámítva, a magyar párt hivatalos 
lapjában, a Hírlapban és a várady imréhez közel álló becskereki Torontálban gya-
korlatilag kimutathatlanok . Ehhez az is hozzájárult, hogy amint arra fentebb már 
utaltunk, akárcsak a Bácsmegyei Naplóban, úgy a Hírlapban is jelentős volt a zsidó 
származású újságírók, sőt felelős szerkesztők száma – elég csak Havas Károlyra 
gondolni . ugyanakkor a magyar párton belül még az 1925-ben bekövetkezett jobb-
ratolódás után is a mérvadó várady–strelitzky–Deák vonal sikeresen és erélyesen 
tudott fellépni minden ilyen irányú kilengés ellen.

mint arra korábban már utaltam, a harmincas években a délvidéki magyar kisebb-
ségi közélet porondjára azonban fellépett és helyet kért magának az az új nemzedék, 
amely egyetemi tanulmányait belgrádban, Zágrábban és szabadkán folytatta, így  
a szocializációja a húszas években lényegében a kisebbségi sorban történt meg.

Ennek az új nemzedéknek már jóformán semmilyen emléke, kapcsolata nem volt 
a letűnt monarchiabeli időszak politikai stílusával, nem terhelte az 1918 előtti világ 
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terhes öröksége; az egykori pártharcok és személyes ellentétek sem, s ismeret- és 
kapcsolatrendszere is alapvetően már teljesen más irányú volt, mint az előttük járó 
nemzedéké .

Jelezzük és nyomatékosítsuk: a bácskai magyaroknál a húszas évek első felében is 
számottevő volt a kommunista eszmékkel szimpatizálók száma, amely aztán az évti-
zed végére egyre erőteljesebb befolyásra is szert tett. A kommunisták ugyanis nem 
csak az aktuális társadalmi, politikai, gazdasági állapotok radikális kritikája miatt 
bírtak a mélyszegénységben tengődő magyar tömegek körében egyre nagyobb szim-
pátiával, hanem azért is, mert a Jkp 1923-as iii . országos konferenciáján a nemzeti-
ségi kérdésről szóló határozatában egyrészt elismerte az ország nemzeteinek jogát  
a szuverenitásra, valamint a szabad elszakadásra és önálló államiság kiépítésére való 
jogát. Másrészt pedig, mivel az „imperialista békeszerződések a Juliai területeken 
horvátokat, szlovéneket hajtottak az olasz imperializmus jármába, a vajdaságban 
pedig kompakt magyar tömegeket, németeket, románokat, macedónia nagy részén 
pedig törökeket, albánokat, bolgárokat és kucovlahokat hajtottak a szerb burzsoázia 
elnyomatása alá”, a JKP „harcolni fog, hogy a nemzeti ki sebbségeknek a teljes poli-
tikai és polgári egyenrangúság mellett biztosítsák az anyanyelv használatának kor-
látlan jogát minden hatalmi szervben való érintkezésben, a gyermekek kötelező isko-
láztatását anyanyelvükön, valamennyi állami iskolában és a legteljesbb lelkiismereti 
szabadságot”.425

1928 novemberében a jugoszláv államot mesterséges tákolmánynak tartó komin -
tern nyomására az illegalitásban lévő Jugoszláv Kommunista Párt Drezdában végül 
pedig egy olyan rezolúciót is elfogadott, amely bár hangsúlyozta „hogy a magyar 
munkások és parasztok nem várhatják felszabadulásukat az angol imperialistáktól 
és Horthy rezsimétől, hanem csak a nemzeti és osztályelnyomó rezsim és szövetsé-
gesei, vagyis a magyar és a német burzsoázia ellen közösen küzdő vajdasági munká-
soktól és parasztoktól”, ugyanakkor a forradalmi folyamatok felgyorsítása céljából 
elismerte a Vajdaság északi részén élő magyarok elszakadási jogát a délszláv király-
ságtól .426

Csakhogy, mint arra már fentebb is kitértünk, nagyjából ebben az időszakban 
lépett a politikai porondra a zágrábi orientáltságot követő, folyamatosan radikalizá-
lódó és egyre inkább jobbra csúszó, a Zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók Kultúr -
egyesületének a hathatós támogatásával működő Nagy Iván és mozgalma is, amely  
a földkérdés jobboldali, radikális felvetésével lényegében a kisebbségi magyaroknak 

425 A. Sajti Enikő: Útkeresés . a Jugoszláv kommunista párt nemzetiségpolitikai koncepciójának for-
málódása az 1920-as években . századok 113 . (1979) 3 . sz . 375–420 ., 388–392 .

426 Šandor Mesaroš: Mađari u Vojvodini, 1929–1941. Novi Sad, 1989. 232.; A. Sajti E., i.m. (1979) 
414–415 .
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ugyanazt, az egykori magyar párt által mindvégig elérhetetlen hatalmas és nincste-
len rétegét szólította meg, mint a kommunisták .427

a polgári életideált és eszmeiséget támadó, a társadalmi és gazdasági állapotok 
radikális átalakítását, a nincstelen magyar tömegek élethelyzetében gyors, lényegi 
változást ígérő és hirdető radikális bal- és jobboldali programok aztán természet-
szerűleg csapódtak le, eresztettek gyökeret a mélyszegénységben428 tengődő, az 
állampolitika üldöztetései által megtört, megnyomorított és ellehetetlenített, a föld-
reformból429 teljesen kimaradt magyar agrárproletár népesség körén belül .

A végeredményben a széles nyilvánosság előtt zajló, hasonló koncepciójú, de ide-
ológiailag teljesen más irányú Mayer Ottmár és Nagy Iván, illetve a Nép napilap, 
valamint a Híd havilap rivalizálása, majd harca a népkör feletti dominanciáért lé -
nyegében ennek a nincstelen, nyomorgó tömegnek a lelkéért való küzdelme is volt 
egyben. Annak eldurvulásával és végül a jobboldal 1939-es győzelmével pedig szük-
ségszerűen az antiszemitizmusban csúcsosodott ki.

Így aztán a magyarországi közéletben végbemenő változások, a zsidótörvények 
híre, a nemzetiszocialista eszmék előretörése, azoknak elsősorban a délvidéki ma -
gyar értelmiségi körökben való térhódítása a harmincas évek második felében egyre 
jobban tematizálta a bácskai magyar közbeszédet is . 

Mindezt tetézte a két évtized szinte egészét felölelő permanens szerb agresszió 
következtében frusztrálódott, anyagilag elszegényedett, sok esetben teljesen meg-
roggyant, a visszavágás és elégtételvevés akarásától közvetlenül a háború kitörése 
előtt rapid gyorsasággal militarizálódó kisebbségi magyar közélet is, amely a kény-
szerű elfojtottság pszichéjének a felszabadulásával a megváltozott körülmények 
között azonnal a felszínre került . Ez a gát 1941-ben átszakadt, s mint a megáradt ár, 
utat tört magának, s céltáblájára pedig minden vélt vagy valós ellenség, így a zsidó-
ság is felkerült .

a visszacsatolás után aztán két évtized összes sérelméért és nyomoráért így lett 
egyik napról a másikra a szerbek mellett bűnbaknak kikiáltva a szabadkai, de egy-
ben a bácskai zsidók egésze. Bár fentebb és később is még számos példáját láthatjuk 

427 Nagy Ivánnal és mozgalmával kapcsolatban bővebben lásd: A. Sajti E ., i.m. (2004) 86–94.; Csuka 
J., i.m. (1995) 494–499 .

428 A korabeli nyomor talán legmegdöbbentőbb bizonyítékai azok a Várady-hagyatékban lévő, napja-
inkig ismeretlen levelek százai, amelyeket a kétségbeesett szülők írtak gyermekeik taníttatása vagy 
álláshoz való juttatása ügyében várady imrének .

429 A jugoszláv földreformról és a magyar kisebbség gazdasági helyzetéről lásd: A. Sajti E ., i.m. (2004) 
137–142.; Uő: Bűntudat és győztes fölény. magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok . 
Szeged, 2010. 13–25., 47–67., 157–175.; Nikola L. Gaćeša: Agrarna reforma i kolonizacija u Bačkoj, 
1918–1941. Novi Sad, 1968.; Uő: Agrarna reforma i kolonizacija u Banatu. Novi Sad 1972.; Uő: 
agrarna reforma i kolonizacija u sremu, 1919–1941 . novi sad, 1975 .
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az emberi szolidaritásnak és áldozatvállalásnak, a gyakorlatban ezek inkább számí-
tottak rendhagyó kivételnek, mintsem általános jelenségnek .

Már a bevonulás első napjaiban levelek, kérvények, névtelen feljelentések tömegei 
lepték el a hatóságokat. Ezek egy jó része egyértelműen rosszindulatú, vélt vagy va -
lós sérelmekért való bosszúállás és a könnyű pénzszerzés tipikus példái voltak. 

A magyar hatóságok az elsőt 1941. április 24-én kapták. A bejelentések száma 
június 3-ától nőtt meg jelentősen, amikor is a Déli Hadsereg Katonai Közigazgatási 
Csoportparancsnoksága a 20.051/kt.1941. számú rendeletével Szabadka város kato-
nai parancsnokának, mint illetékes parancsnoknak a hatáskörét szabadka és ma -
gyarkanizsa területén kívül Zentára, Topolyára, Óbecsére és Kúlára is kiterjesztette. 
Ennek következtében a vidéki csendőrőrsök és a rendőrkülönítmények nagy szám-
ban szállítottak be a városba a letartóztatott személyeket . a feljelentések száma 1941 . 
július 25-éig 1322 volt. A hatóságokhoz számos olyan feljelentés is érkezett, amely-
ből hiányzott a szükséges magánindítvány, vagy olyan, amelyet időközben vissza-
vontak . sok esetben a tettes kiléte nem volt megállapítható, s ráadásul az is többször 
előfordult, hogy a feljelentés tárgyával kapcsolatban semmiféle bizonyíték nem volt 
beszerezhető. Ezeket a vádakat a hatóságok a legtöbb esetben ejtették.430

heller József,431 az ismert szikvízgyáros és gőzfürdős, zsidó származása mellett 
elsősorban azért került a hatóságok látókörébe, és végül veszítette el minden tulajdo-
nát, mert egykori alkalmazottai azzal vádolták meg, hogy nyerészkedett rajtuk .432 
holländer lázárt,433 egykori alkalmazottai szintén nyerészkedéssel vádolva a túlóradí-
jak visszatartásával vádolták meg. Az erről készült jegyzőkönyvben a zömében női 
alkalmazottak 1922-ig visszamenően követelték a kizárólag saját, szóbeli vallomá-
sukra hivatkozva a túlórapénzek utólagos megtérítését.434 székely Zoltánt vida mihály 
egy 1933-as peresügy miatt jelentette fel, amelyben Székely volt a jogi képviselője. 
most 500 dinárt kért rajta számon .435

430 ias F:60/sgt .192/7-1941 . m . kir . szabadka thj . város katonai parancsnoksága bíróságának záróje-
lentése .

431 Heller József (Csucsa, 1883. december 13. – Auschwitz, 1944 ?) 1913-ban költözött Szabadkára, 
ahol apósával együtt megalapította szikvízgyárát. 1915-ben Kolozsvárra vonult be. A háború után 
visszatért Szabadkára, 1930-ban alapította meg a belvárosi gőz- és kádfürdőt.

432 ias F:60/7950/194 . ipar .
433 holländer lázár és salamon 1915-ben alapították meg a holländer testvérek céget, amely 1927-ben 

részvénytársasággá alakult, ekkor a cég ügyvitelébe a fiaikat, Dávidot és Pált is bekapcsolták.  
a holländer család mellett a tulajdonosok között volt Fellner alfréd és goldner Ede is . 1938-ban 
modern tollfeldolgozó gépet helyeztek üzembe. A második világháború után az üzemet államosí-
tották. A Holländer család többsége a holokauszt áldozata lett, egyedül Holländer Arthúr élte túl  
a borzalmakat, aki a háború után Izraelbe emigrált.

434 ias F:60/p-11719/1941 .
435 ias F:60/p-10385/1941 .
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várady kálmán levele az egyik tipikus példája a személyeskedésekkel és cím-
kézésekkel átitatott, a gyors és nagy készpénzhez jutás reményében íródott korabeli 
feljelentéseknek. Várady 1941 júliusában jelentette fel Biermann Hugó tűzifa ke res-
kedőt. Állítása szerint még 1917-ben vásárolt tőle tűzifát, de

„jellegzetesen a fajára még a mai napig a fát fel nem adta, sem a pénzem vissza 
nem küldte . megtartotta . már 24 év óta használja . én pedig szerencsétlen 50% 
hadi rokkant keresztény súlyos lövésemmel nélkülözöm a tőkémet, munkakép-
telen vagyok, súlyos láblövésem folytán alig bírom a mindennapi kenyeremet 
megkeresni . igen nagy szükségem volna a 200 mm fára vagy annak mostani 
árára, természetesen annak 24 éves kamataival együtt . Így voltunk mi keresz-
ténynek annak idején még mi a hazát védtük, ezek itthon még anyagilag is 
tönkretettek minden magyar embert, aki a kezeik közé került . mély tisztelettel 
kérem a tekintetes parancsnokságot méltóztasson oda hatni, hogy ezen követe-
lésem kb. 4000 P. megkaphassam.”

Az ezt követő rendőrségi vizsgálat azonban azt állapította meg, hogy Biermann Hugó 
még 1928 . január 26-án meghalt, és semmiféle bizonyítékot sem sikerült találni arra, 
hogy annak idején biermann a kötelezettségének ne tett volna eleget .436

Az ekkor érkező levelek között külön kategóriát képeztek a rosszindulatú, kizáró-
lag ártó szándékkal írt névtelen levelek . Egy május 22-én keltezett, kézzel írt névte-
len levélíró róth ármin kalapgyárost, gárdos izsó ügyvédet, littman béla kereske-
dőt, Kaufman Herman kereskedőt, Grossberger Ignác kereskedőt és Goldner Bélát 
azzal vádolta meg, hogy jelentős 10 ezertől 1,5 millió dinárig terjedő összeget adtak 
a szerb szabadcsapatok, csetnikek részére. Az ezt követő rendőrségi kihallgatáson az 
összes megvádolt személy tagadta a levél állításait, és a nyomozók sem tudtak konk-
rét bizonyítékokat ellenük felmutatni .437

Olyan esetek is előfordultak, mint a katolikus Nagy István fuvarosé, akit azzal 
vádoltak meg, hogy az izraelita Spitzer Gyula, egykori gabonakereskedőt azért alkal-
mazta fuvarozócégében, mert az nagy csendestársa volt . az 1941 . augusztus 10-i 
kihallgatáson nagy felesége, kántor irma mindezzel kapcsolatban azt vallotta, hogy 
a férje ekkor még mindig német fogságban volt, az egyik teherautójukat időközben  
a honvédség elkobozta, Spitzert pedig a rendőrség utasítására már egy hónappal 
előbb elbocsájtotta.438

436 ias F:60/p-11320/1941 .
437 ias F:60/p-2902/1941 .
438 ias F:60/p-13289/1941 .
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Ezek a rágalmazó levelek nemcsak a zsidók ellen irányultak . Jól mutatja ezt a név-
telen és rosszindulatú, sok esetben teljesen képtelen vádakat megfogalmazó feljelen-
tések sokaságából kiemelkedő, 1941 júniusában íródott, amely a visszacsatolás után 
a város ügyeit intéző személyek mellett Csuka Jánost, Strelitzky Dénest, Várady 
imrét és Deák leót is rágalmakkal illette:

„méltóságos tábornok Úr . önnek, mint a helyi viszonyokkal ismeretlennek fel-
hívom becses figyelmét arra, hogy azok akik itt a vezető állásokba jutottak, Dr. 
rabstein439 egy jellemtelen alak, akinek semmi sincs a diplomához is protekci-
óval jutott, elvett egy gazdag csúnya leányt, elvette vagyonát, most nem régen  
a leánya örökölt de mivel ő nem tudott a leánya örökségéhez hozzájutni már szét 
is költözött a családjától és el akart venni egy özvegy zsidó asszonyt, akinek 
pénze volt, hogy a nagyúri passzióit kielégíthesse.

a másik Dr . reis .440 Ez egy kitért zsidó, aki 100 .-p-ért megöli a saját édes-
anyját. A szerbeknek a legnagyobb talpnyalóik volt, ott is vasúti orvos volt és  
a gyermekmenhely orvosa, és a szegény magyar családokkal nagyon méltatla-
nul és embertelenül viselkedett. Mikor megérezte a változást ő lett a legna-
gyobb magyar, de ez csak már egy zsidó érve minden meg van mondva . az aki 
a helyén van az Dr . balogh pál441 az igen, az tud, az becsületes, de úgy halljuk, 
hogy az meg az a zsaroló embertelen még sintérnek is szívtelen. Réfi442 akarja 
kitúrni, aki képes az embertársát veszni hagyni ha nem fizeti ki előre az operá-
ció előtt a kikötött 5000.-dinárt. Ha ez kerül a korházi sebészfőorvosi állásba 
ugyanolyan balkáni állapotok lennének mind eddig voltak, sőt még olyanabbak. 
a malusev443 és vuics444 éra alatt is az volt a szokás, hogy azokat operálták meg 

439 rapstein mátyás (? 1894 – 1944 októbere) orvos, a magyar párt egyik alapító tagja 1922-ben, 
később a Demokrata Párt keretein belül politizáló, befolyásos helyi magyar közszereplő volt. 1933-
ban bár a magyar párt prominensei elzárkóztak a szántó gábor által vezetett jugoszláviai magyar 
hűségmozgalommal való együttműködéstől, ennek ellenére Rapstein Nagy Ödönnel és Pataki An -
tallal együtt csatlakozott ahhoz . rapsteint 1944-ben a bevonuló partizánok, bírósági tárgyalás nél-
kül több ezer fővel együtt agyonlőtték a zentai úti temetőnél kialakított vesztőhelyen.

440 Dr . reist nem sikerült beazonosítani .
441 Dr . balog pált nem sikerült beazonosítani .
442 A Réfi nevű egyént nem sikerült beazonosítani.
443 Dušan malušev (versec, 1884 – szabadka, 1966) orvosi tanulmányait budapesten végezte, ezt 

követően Párizsban és Berlinben sebészetre és nőgyógyászatra specializálódott. 1919. február 2-án 
Sántha György (a későbbi Magyar Párt elnöke) helyére nevezték ki a szabadkai kórház sebészeti 
osztályának a vezetésére. Hivatalát 1941. április 13-ig töltötte be, ezt követően 1944. október 10-ig 
a magyar hatóságok háziőrizetben tartották. 1945-ben a szabadkai kórház nőgyógyászati részlegét 
vezette, 1952-ben a verseci kórház nőgyógyászati osztályát vezette 1955-ös nyugdíjazásáig.

444 A Vujić nevű egyént nem sikerült azonosítani.
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soron kívül aki viziten a főorvos kezébe naponta 1-2 ezer dinárt a többit hagy-
ták feküdni hónapszámra. Ugyanez lesz a Réfi korszak. Egy Feketét. Egy Hőszt 
mellőznek hanem a sarlatánok előre jutnak, fő a protekció ez az átkor magyar 
ember. Nó és itt van a Hírlap, jelenlegi felelős szerkesztője szintén kitért zsidó 
Csuka János, de ez még felháborítóbban szemtelenebb, mert még ő ment kiku-
tatni imrédi volt m . elnöknek445 a zsidó őseit ő a sakter ivadék,446 pénzért ez is 
kapható mindenre csak egy példa. Mikor még a Napló nevű napilapnál dol  go -
zott ő tussolta el a Budánovics püspök447 piszkos dolgait elment a kislányával 
a volt püs pökhöz az átadott a kislánynak egy meséskönyvet ajándékba és ez a 
könyv 1000 .- dinárokkal volt kibélelve . na és a többi önzetlen nagy magyar . 
strelicki [helyesen: strelitzky] Dénes, váradi imre, Deák leó ezek együttesen 
a szegény magyar diákok pénzét sikkasztották el,448 amit magyarországból kap-
tak . hofman tanácsnok449 szintén egy szerbnyelv köpönyeg forgató alak, mel-
lesleg a budanovics püspök munkatársa […]450 ez és ennek a fia főmérnök fel-
háborító . itt van az a markovics mérnök egy vad magyar ez mert magyar lenni 
a szerbek minden rajzát visszadobták alig tudott megélni a magyarsága miatt 
ezt nem hálálják meg neki, de a Hofman tanácsnok fia az főmérnök. Itt vannak 

445 imrédy béla (budapest, 1891 . december 29 . – budapest, 1946 . február 29 .) jogi tanulmányait 1913-
ban fejezte be, ezt követően a Pénzügyminisztérium gyakornoka, majd tisztviselője. 1922-ben  
a takarékpénztárak és bankok Egyesületének titkára, 1926-tól a magyar nemzeti bank igazgató-
helyettese, 1928-ból annak igazgatója, 1935-től elnöke volt. 1932 és 1935 között pénzügyminiszter, 
1938-ban tárca nélküli gazdasági miniszter, majd 1938 . május 14 . és 1939 . február 16 . között ma -
gyarország miniszterelnöke volt. Miniszterelnöksége alatt 1938 májusában fogadták el az első zsi-
dótörvényt. 1940 októberében kilépett a kormánypártból, s Magyar Megújulás Pártja néven saját 
politikai csoportosulást hozott létre . 1944 márciusáig a németek egy esetleges magyar bábkormány 
vezetőjeként tekintettek rá. A megszállást követően, 1944. május 23-án tárca nélküli gazdasági 
csúcsminiszteri posztot kapott, 1944. augusztus 7-én lemondott. 1946. február 28-án Budapesten 
kivégezték .

446 Utalás a tradicionális kóser húst vágó sakterre. A sakter végzi a zsidó hitközségekben az étkezési 
célra szánt állatok rituális vallási előírás szerint történő levágását.

447 Lajčo Budanović (Bajmok, 1873. március 27. – Szabadka, 1958. március 16.) 1897-ben szentelték 
pappá, 1923. február 10-én a Bácskai Apostoli Adminisztratúra élére nevezték ki. A két világhá-
ború között a szabadkai horvátok és bunyevácok egyik szellemi vezetője volt, számos horvát intéz-
ményt alapított . 1941-ben a magyar hatóságok internálták, 1943-ban térhetett vissza szabadkára . 
1946-tól haláláig újra Bácska apostoli adminisztrátora volt.

448 A Várady-hagyatékban lévő iratok, kérelmek, kifizetési bizonylatok és magánlevelezések százai 
ennek pont az ellenkezőjét bizonyítják: Strelitzky, Várady és Deák – nem egy esetben személyes 
anyagi áldozatot is vállalva – már a húszas évektől megfeszített erővel dolgozott azon, hogy minél 
több szegénysorsú magyar diák részesüljön ösztöndíjban.

449 hoffman tanácsnokot nem sikerült beazonosítani .
450 Elmosódott, olvashatatlan rész .
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birkások, a Vojnics Gyula apa és fia most nagy magyarok, de egy magyar 
műkedvelő előadásra nem mertek elmenni nehogy a szerbek ott lássák őket.

Így néz ki a magyar vezető társadalom. És tessék csak a most bekerült társa-
ság előéletét kutatni aki a városházán van, hogy mennyi ott a salak. Kiváló tisz-
telettel egy magyar adta.”451

alábbiakban, külön fejezetben azt is látni fogjuk, hogy a megmaradt iratok sokasága 
tanúskodik arról, hogy a zsidó vagyon listázását, összeírását, igénylését az első peri-
ódusban, de később is, a magánszemélyek az állami intézkedésektől függetlenül is 
megtették . nem véletlenül, mert mindazok, akik végül átvehették a zsidók üzlethe-
lyiségeit, az ott lévő árukészlethez jutányos áron juthattak hozzá, ugyanakkor a már 
bejáratott üzletek ügyfélkörét is kézhez kapták .452

az általános nyomorban ekkor is, de egészen 1944 augusztusáig sokan az egzisz-
tenciájuk gyors javításának, a szakmai képzettség, tudás és befektetés nélküli gátlás-
talan, a mindenkin való áttaposó gazdagodás korlátlan tárházaként tekintettek a zsi-
dóellenes intézkedésekre. Ennek a kísértésnek, levetkőzve minden morális gátat, sok 
szabadkai magyar sem tudott ellenállni .

Különösen akkor nem, amikor a társadalmi, gazdasági és szociális problémák;  
a föld- és lakásínség, valamint a munkanélküliség okainak a kizárólagos okozójaként 
a zsidóságot tették felelőssé. A birtokba vett délvidéki területeken, így Szabadkán is 
az antiszemita közhangulat felkorbácsolásához, majd annak erősödéséhez a vissza-
csatoláskor az akkor egymás után alakuló, markánsan jobboldali szervezetek is jelen-
tősen hozzájárultak. Ilyen volt a magát keresztény-nemzeti munkásszövetségként 
definiáló Nemzeti Munkaközpont,453 amelynek helyi szervezete 1941 . augusztus 3-án 
jött létre, elnöke pedig kozma gyula szabó volt .454

a pécsi kerülethez tartozó turul szövetség szabadkai szervezete 1941 . szeptember 
28-án alakult meg, magába olvasztva az addig önálló szervezetként működő dél -
vidé ki/szabadkai bocskay szövetséget .455 Magisztere Reök Andor főispán, ifjúsági, 

451 ias F:60/p-601/1941 .
452 Margittai L., i.m. (2019) 131 .
453 az olasz nazionale Depolavoro mintájára alapuló nemzeti munkaközpont 1932 nyarán gömbös 

gyula kezdeményezésére jött létre . 1946-ban feloszlatták .
454 IAS F:60.243/27232/1942.; A nemzeti munkaállam kiépítése. Délvidéki Magyarság, 1941. augusz-

tus 5 . 3 .
455 A (délvidéki) Bocskay Szövetség 1939. március 15-én alakult meg húsz-huszonöt fővel. Tagjai első-

sorban a magyar olvasókört (népkört) elhagyó radikális jobboldali egyének voltak . a jugoszláv 
érában 1939 márciusa és 1941 áprilisa között titkos szervezetként működött. A konspiratív módon 
működő szövetség látszólag hagyományápolással foglalkozott, ugyanakkor tagjai katonai kikép-
zést is kaptak. Fő célja a magyarság távoltartása volt a szláv és más, elsősorban baloldali, kommu-
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tényleges vezetője pedig Czabay József egyetemi hallgató volt.456 Az első hírek még 
arról szóltak, hogy a szabadkai Turul 1100 fővel fog megalakulni, azonban ez végül 
nem történt meg, aminek oka az volt, hogy a szabadkai magyar értelmiség zöme tün-
tetőleg távol tartotta magát tőle. 3-400 tagja így zömében a szabadkai munkásság 
köréből került ki.457

Ezek a szervezetek közéleti fellépéseikkel azonnal hozzákezdtek a zsidók dezavu-
álásához . a nemzeti munkaközpont helyi szervezetének 1941 . augusztus 3-i alakuló 
ülésén kozma gyula elnök a munkásság szociális problémáinak gyökerét és okozó-
ját a zsidóságban határozta meg .458

a turul szabadkai tevékenységét azzal kezdte, hogy 1941 októberében megjelölte 
a keresztény magyar üzleteket,459 majd pedig előadások sorát tartotta meg zsidókér-
désről a városban. 1942 júliusában Király István állatorvos többek között arról beszélt 
az állandó föld- és lakásínséggel szembesülő szabadkai hallgatóságának, hogy a bu -
dapesti házvagyon 26 százaléka van zsidó kézben, s az ő tulajdonokban vannak  
a pesti bérházak, de a magyarországi földbirtokok zöme, mintegy másfél millió hold 
föld is. Az előadó a zsidóknak a bankszektorban, az iparban és kereskedelemben 
elfoglalt helyzetével is foglalkozott, hogy az általa belső ellenségnek aposztrofált zsi-
dók végeredményben „az ellenséges külföld védelme alatt állnak és minden magyar 
katona, aki ebben a háborúban elesett, a zsidóság bűnlajstromára írandó”.460

Nagyjából ezzel egyidőben a Turáni Vadászok szervezésében került Szabadkán 
bemutatásra, a deportálásban később majd kulcsszerepet játszó Endre Lászlónak,  
a magyar zsidóság szerepét „tudományos alapon” feldolgozó fajvédelmi kiállítása.461

a zsidók elleni közhangulat szításában, az ellenük való kirohanásban a baross 
szövetség helyi szervezete, különösen annak elnöke, lendvay lajos, aki a harmin-
cas években a népkörön belüli leszámolásokban is szerepet játszott, mint azt látni 
fogjuk, szinte heti rendszerességgel vett részt . 1942 októberében a közellátási ellen-

nista eszméktől. Taggyűléseit magánházakban tartották. Első vezetője dr. Méray Béla (1897 – ?) 
világháborús ezredorvos, helyettese Csabay Dezső (? – ?) kereskedő volt. A szervezet kapcsolatban 
állt a turul szövetséggel, tagjait beajánlással szervezték be . 1941-ben mintegy 70-80 tagja volt, 
akiket a magyar kémelhárítás 1941 áprilisától besúgóként alkalmazott. Az egyesület első nyilvános 
fellépésére 1941 . május 11-én került sor . hírlap, 1941 . május 10 . 4 .

456 a turul bajtársi szövetség megkezdte szervezkedését a Délvidéken – szabadkán szeptember 
28-ikán tartják meg az alakuló közgyűlést. Délvidéki Magyarság, 1941. szeptember 21. 6.

457 A zsidók világhatalma és a rejtett baloldal. Király István állatorvos előadása a szabadkai Turul szö-
vetségben. Délvidéki Magyarság, 1942. július 23. 5.

458 a nemzeti munkaállam kiépítése . Délvidéki magyarság, 1941 . augusztus 5 . 3 .
459 Felhívás a magyar kereskedőkhöz. Délvidéki Magyarság, 1941. október 18. 10.
460 A zsidók világhatalma és a rejtett baloldal. Király István állatorvos előadása a szabadkai Turul szö-

vetségben. Délvidéki Magyarság, 1942. július 23. 5.
461 Pestvármegye fajvédelmi kiállítása Szabadkán. Délvidéki Magyarság, 1942. június 17. 7.
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őrök szabadkai tanfolyamának a megnyitó ünnepségén például arról beszélt, hogy 
„tudjuk azt, hogy a külső frontokon jó kezekben van a fegyver, itthon azonban ránk 
hárul a kötelesség, hogy megszilárdítsuk a belső frontot, annál is inkább, mert a zsi-
dók mindent elkövetnek, hogy céljukat elérjék és győzelemre vigyék a bolse-
vizmust”.462

a mozi mint közösségi tér ugyancsak az antiszemitizmus propagálásának a szol-
gálatába állt . 1941 . október végén szabadkán is bemutatták veit harlan,463 a nemze-
tiszocialista filmgyártás leghírhedtebb, s egyben legsikeresebb propagandafilmjét,  
a Jud Süßt .464 1942 októberében kezdték el vetíteni a városi moziban páger antal465 
főszereplésével az Őrségváltás című filmet, melyet a következőkkel harangozott be 
a Délvidéki Magyarság: 

„Ez a film keresztmetszetét adja a mai életnek és legjellegzetesebb sorsproblé-
mát ismerteti korszerű beállításban. Elénk tárja azokat a fekélyeket, amelyben 
az ország gazdasági élete szenvedett, belenyúl évszázados tragédiánkba, meg-
mutatja, hogy a magyarság testén mennyi élősdi nyerte el boldogulását, csak  
a magyar nyomorgott hosszú ideig e hazában.”466

csakhogy, az impériumváltással nem következett be az azonnali világmegváltás .  
a szociális problémák nem oldódtak meg, a munkanélküliség nem csökkent, a lakás-
ínség nagyobb lett, mint valaha, s a földkérdés tekintetében sem történt érdemi el -
mozdulás a nincstelen tömegek számára. Sőt, éppen ellenkezőleg: a lakásokat, szobá-
kat az anyaországból érkező hivatalnokok, az „ejtőernyősök” foglalták el, az üzletek, 

462 sajnos van második front, s amióta lerombolták a gettó falait, sorainkban hinti a konkolyt szünte-
len – mondotta Kabay közellátási főfelügyelő, a közellátási ellenőrök szabadkai tanfolyamának 
megnyitó ünnepségén . Délvidéki magyarság, 1942 . október 1 . 5 .

463 Veit Harlan (Charlottenburg, 1889. szeptember 22. – Capri, 1954. április 13.) német színész, film-
rendező. 1937-ben Goebbels Harlant tette meg az egyik vezető propagandaigazgatónak. 1940-ben 
készítette az antiszemita Jud Süß című filmet, amely 1943-ban elnyerte az UFA nagydíját. 1949-ben 
a film elkészítése miatt emberiség elleni bűncselekményekkel vádolták meg, végül a vádak alól fel-
mentették. 1950 és 1958 között kilenc filmet forgatott, 1964-ben Capri szigetén, nyaralás közben 
hunyt el .

464 Jud Süß, a német filmművészet remekműve a Városi Moziban, 23-tól. Délvidéki Magyarság, 1941. 
október 25 . 9 .

465 páger antal (makó, 1899 . január 29 . – budapest, 1986 . december 14 .) 1918 és 1922 között székes-
fehérváron, majd pécsen és nagyváradon volt színész . 1926 és 1930 között a szegedi nemzeti 
Színház tagja. 1932-ben játszotta első filmszerepét. Élete során több mint kétszáz filmet, tévéjáté-
kot forgatott. 1945 márciusában előbb Ausztriába emigrált, majd Argentínában telepedett le. Film-
jeit ugyanebben az évben indexre tették. 1956 augusztusában hazatért. 1963-ban Kiváló Művész 
díjjal, 1965-ben kossuth-díjjal tüntették ki .

466 Őrségváltás. Délvidéki Magyarság, 1942. október 1. 6.
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üzemek, vállalatok „keresztény kézbe adása”, árjásítása sem az elvárt gyorsasággal 
haladt, a földkérdésnél pedig a bácska etnikai összetételének a javítása céljából 
előnyt, sőt prioritást élveztek az állami telepítési programokban a bukovinai széke-
lyek, a moldvai csángók, a boszniai és szerbiai magyarok letelepítése és a vitézek 
földhöz juttatása .467

Így aztán már 1941 őszétől előbb szűk önkörben, rövidesen már kiöntött és meg-
duzzadt folyóként hömpölyögve a közbeszédet is elérték, s tematizálták az ezzel kap-
csolatos elégedetlen felhangok és csalódások .468 az egyre nagyobb elégedetlenséget 
pedig a helyi hatóságok úgy próbálták meg kezelni, hogy a problémák minden okát 
és forrását a zsidókban vélték felfedezni, ami tovább szította az ekkor már felülről 
amúgy is erőteljesen generált zsidóellenesség további fokozódását.

1942. július 2-án a szabadkai városi törvényhatósági bizottság rendkívüli ülésén 
fogadták el Ungvár törvényhatósági bizottságának feliratát a zsidókérdés végső ren-
dezésének a tárgyában, melyet 1942 . szeptember 30-án küldtek meg kállay miklós 
miniszterel nöknek, arra kérve „nagyméltóságodat, hogy a zsidókérdés végleges meg-
oldása érdekében az Ungvár által előterjesztett javaslatokat megfontolás tárgyává 
tenni méltóztassék”.469

a 12 pontból álló felirat sürgette a zsidóságnak a köz- és gazdasági élet minden 
területéről való totális kirekesztését, vagyonuk zár alá vételét, az ország egész terü-
letén a mozgási lehetőségük korlátozását, a keresztényektől való teljes elkülönítésü-
ket az iskolákban, villamoson, vasúton, és a zsidókérdés végleges megoldásaként 
követelte a zsidók egészének Magyarország területéről történő kitelepítését, illetve 
az ezt koordináló teljes hatáskörrel rendelkező szervek felállítását.470

467 Ezzel kapcsolatban bővebben lásd: A. Sajti Enikő: székely telepítés és nemzetiségpolitika a bács-
kában, 1941. Bp., 1984.; Uő: Délvidék, 1941–1944. Bp., 1987. 40–72.; A. Sajti E ., i.m. (2004) 187–
234.; Merk Zsuzsa: bukovinai székelyek a Délvidéken . (1941–1944) in: migráció és település 
a Duna-Tisza közén, 2. Szerk.: Juhász Antal. Szeged, 1997. 179–190.; Papp Árpád: A zenélő kút. 
A bukovinai székelyek a Bácskában. (1941–1944) Bp.–Zenta, 2017.; Valastyán Balázs: magyar 
földbirtok- és telepítéspolitika a visszacsatolt bácskában . (1941–1944) szeged, 2019 . (kézirat . 
phD-értekezés: szegedi tudományegyetem btk)

468 ilyen cikk volt például az 1942 . január 9-én Egy aggódó magyar címmel megjelent írás is, mely 
a két világháború közötti sérelmek felsorolása mellett arról szólt, hogy a helyi magyarok életminő-
ségében a várakozások ellenére nem került sor lényeges javulásra . Délvidéki magyarság, 1942 . 
január 9 . 9 .

469 IAS F:60.563/16477/1944. Kállay Miklós (Nyíregyháza, 1887. január 23. – New York, 1967. január 
14.) 1910-ben Budapesten szerzett jogi doktorátust. 1920 után a nagykállói járás főszolgabírója, 
majd 1929-ig Szabolcs és Ung vármegyék főispánja volt. A Bethlen-kormányban kereskedelem-
ügyi államtitkár, 1932 és 1935 között földművelésügyi miniszter. 1942. március 10. és 1944. már-
cius 22 . között magyarország miniszterelnöke volt .

470 1942 elején kassai civil kezdeményezésre született az eredetileg hat pontú javaslat a zsidókérdés 
végleges rendezéséhez . Ezt a felterjesztést ungvár, kaposvár, szombathely, szeged városa, vala-
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mayer ottmár és társainak 1941 . novemberi kivégzése, az 1942-es dél-bácskai, 
újvidéki razzia után a szabadkai határozat vészjóslóan vetítette előre a közeljövő rea-
litását és valóságát .

VII. „Idegen faj egyedei” – A Mayer Ottmár-féle kommunista 
szervezkedés, a „Hideg napok” és az emlékezetpolitika 
relativizálása

mint azt fentebb már láttuk, 1939 szeptemberében a népkörért vívott harcból végül 
a belgrádi hatalmi körökkel összefogva, Nagy Iván és mozgalma került ki győztesen. 
Röviddel később, 1940 januárjában a szabadkai rendőrség átfogó akciót indított  
a szabadkai kommunisták ellen . a kommunista párt letartóztatott prominens helyi 
vezetői közül ekkor többeket a bilećai koncentrációs táborba internáltak.471 1940 nya-
rán az illegális Jugoszláv Kommunista Párt helyi szervezetének az élére Lazar Nešić 
került, ezzel párhuzamosan Mayer Ottmár, aki a szabadkai vezetőség tagja lett, meg-
kezdte a topolyai sejt szervezését .472

1941 januárjának elején a rendőrség újra rajtaütött a szabadkai kommunistákon, 
ekkor mayert is letartóztatták .473 a nemzetközi és a belpolitikai szintéren végbe-
menő események következtében 1941. április 6-án, a Jugoszlávia elleni német táma-
dás napján a tizenkilenc vádlottat a szabadkai törvényszék felmentette, és elrendelte 
a szabadlábra helyezésüket .474

1941 májusában Mayer Ottmár jelenléte mellett újra megalakult a szabadkai sejt, 
annak vezetője Gottesmann Tibor lett.475

mint Bihar és Baranya megye közgyűlése megszavazta. Lásd: Ungváry Krisztián: a horthy-rend-
szer mérlege . Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus magyarországon . pécs–bp ., 
2012 . 462 .

471 Balogh István: Mayer Ottmár. Újvidék, 1987. 63. A bilećai koncentrációs tábort 1940. január 18-án 
állították fel a kommunisták internálására . 1940 novemberében a közvélemény nyomására bezárták .

472 Balogh I., i.m. (1987) 64 .
473 Balogh I., i.m. (1987) 68–69 .
474 Balogh I., i.m. (1987) 70 .
475 Balogh I., i.m. (1987) 75 . gottesmann gajdos tibor (szabadka, 1917 . október 20 . – szabadka, 1997 . 

február 22.) nyomdásznak tanult, fiatalon csatlakozott a kommunista párthoz. 1936-ban a jugoszláv 
hatóságok letartóztatták . másfél évi fogsága után szobrászattal kezdett el foglalkozni . a második 
világháború alatt a magyar hadbíróság három év fegyházra ítélte. A háború után a szabadkai járási 
bizottság tagja lett, azonban 1947-ben – mivel elítélte a tömeges letartóztatásokat, meghurcoltatá-
sokat – szembekerült a kommunista párttal. Letar tóztatását az Izraelbe történő emigrálással kerülte 
el. 1957-ben visszatért szülővárosába. Számos, képzőművészettel kapcsolatos munkát írt.
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bár a Jugoszláv kommunista párt, közvetlenül a délszláv állam lerohanását kö -
vetően, 1941. április 15-én már ellenállásra szólította fel az egykori ország lakossá-
gát,476 a náci Németország és a kommunista Szovjetunió közötti háború kitörése 
után, a Vajdasági Tartományi Végrehajtó Bizottság, 1941 júniusának végén kiadott 
kiáltványában lényegében az 1928-as drezdai rezolúció szellemében végül nem a volt 
jugoszláv állam területi egységének a helyreállításáért, hanem az internacionalizmus 
zászlaja alatt szólított fel a fegyveres felkelésre .477

a szovjetunió elleni német invázió után a bácskai, de a szabadkai kommunisták 
is, végtelenül naivan, egy mindent elsöprő szovjet ellentámadással számoltak, s úgy 
vélték, hogy sztálin katonái hamarosan elérik az egykori Jugoszlávia területét, ez 
pedig majd szükségszerűen magával hozza az egész Európára kiterjedő proletár 
világforradalmat . mayer, aki ekkor már lényegében az észak-bácskai kommunisták 
egyik elsőszámú vezetője volt, 1941 júniusának utolsó napjaiban ezért utasította arra 
a követőit, hogy dolgozzák ki a fegyveres felkelés, a középületek, fontosabb útke-
reszteződések elfoglalásának, illetve a szovjet ejtőernyősök fogadásának a tervét.478

Ilyen előzmények után, 1941. augusztus 11-én Szabadka határában két helyen is 
gyújtogatás történt.479 A hatóságok, még aznap elfogták Licht Józsefet, Hegedűs 
Ferencet, heisler györgyöt, blum istvánt, schaffer pált, gerson miklóst, haisler 
Spitzer Editet és Geza Budimčevićet.480 Lackenbach Konstantint is körözték, ő ekkor 
még Újvidékre szökött .481

Két nappal később a gyújtogatással összefüggésben Bittó Dezső városparancs-
nok, mivel „a rendőrségi nyomozás megállapította hogy szándékos gyújtogatás tör-
tént és a tettesek több fiatalkorú zsidófajú egyén személyében elfogattak”, a szabad-
kai zsidóság köréből túszok kijelölését és egyben azok őrizetbe vételét rendelte el.482 
Ezzel párhuzamosan a szabadkai zsidókra 100 ezer pengő hadisarcot is kivetettek.483 
a fennmaradt iratok alapján egészen bizonyosan rekonstruálható az, hogy a topolyai 
táborba ekkor internálták allein andor484 kereskedőt, Brőder Miklós485 kereskedőt, 

476 A. Sajti E ., i.m. (1987) 131 .
477 Balogh I., i.m. (1987) 77 .
478 Balogh I., i.m. (1987) 79 .
479 A gyújtogatások jegyzőkönyvei a következő iratcsomókban vannak: IAS F:60/17182/1941., IAS 

F:60/p-15778/1941 ., ias F:60/p-15728/1941 ., ias F:60/p-15476/1941 .
480 Petkovics K., i.m. (1973) 138 .
481 Balogh I., i.m. (1987) 85 .
482 ias F:60/p-15701/1941 .
483 Balogh I., i.m. (1987) 85 .
484 Allein Andor (Szabadka, 1907. június 31. – Kernova, 1943. március 30.)
485 Brőder Miklós (Szabadka, 1889. július 3. – Ebensee vagy Mauthausen, 1945. március 20.)
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Dér gyula486 vendéglőst, Diamant Ernő ügyvédet, Edelstein Leopold főkántort, Eng-
 ler Albert kereskedőt, Gold ner Béla487 gyárost, heller József gyárost, ingusz sándor488 
gyárost, ingusz lipót489 földbirtokost, Ingusz Sándor szőnyeggyárost, Kemény Gyula 
bőrkereskedőt, Lipsich Sándor kereskedőt, Lőwenthál Henrik gyárost, Pottesmann 
Izsó kereskedőt, Rosenfeld Móricz mechanikust, Schweiger Miklós ügyvédet, Litt -
manann Ferenc eltartottat, kaufmann lászló joghallgatót, kopp marcel490 ke  mé -
nyítőgyárost, Kaufmann Ferenc kereskedőt, Neményi György kerekedőt. Singer 
adolf491 orvos az őrizetbevételt ekkor még úgy kerülte el, hogy Budapestre mene-
kült, ahol nem sokkal később letartóztatták.492

Az ekkor letartóztatott túszok többségét rövidesen szabadlábra helyezték, de vol-
tak olyanok is, akik nem voltak ilyen szerencsések . singer adolf nemsokára a mayer-
per egyik vádlottja lett . más utat járt be ingusz sándor, akinek, ahogy arra már kitér-
tünk, a húszas években fontos szerepe volt a Magyar Párt szócsövének, a Hírlapnak 
a megalapításában . ingusz augusztus 19-én tett panaszt a letartóztatása ellen . sza -
badlábra helyezése érdekében azt adta elő, hogy 1921-ben a szerb hatóságok azért 
tartóztatták le, mert irredenta propagandát folytatott, s emiatt minden ítélet nélkül 
két hónapig a péterváradi erőd börtönében raboskodott. Egy évvel később alapította 
meg a Hírlap napilapot, melyet 1924-ben lényegében a magyar pártnak adott tovább .493 
Ingusz panasza a semmibe való kiáltás maradt: nem sokkal később munkaszolgála-
tosként a bori rézbányában találta magát .494

A gyújtogatással összefüggő perre a katonai közigazgatás utolsó napján, 1941. 
augusztus 15-én került sor . a vád a cionista összeesküvés koncepciójára építve azt 
hangsúlyozta, hogy „az elsőrendű vádlott tettét meggyőződésből követte el. Gyűlöli 

486 Dér gyula (? 1893 . április 3 . – Ebensee, 1943 . március 31 .)
487 Goldner Béla (Vajdahunyad, 1881 – Auschwitz, 1944) 1921-ben alapította meg első szabadkai asz-

talos üzemét, amely rövidesen bútorgyárrá nőtte ki magát. A harmincas években 240 főt foglalkoz-
tatott. A gyárat a második világháború után a jugoszláv hatóságok államosították, a Goldner család 
túlélő tagjai pedig Izraelbe emigráltak.

488 Ingus Sándor (Nagybaracska, 1897 – Oroszország, 1942) testvérével, Lippóttal a Mekka szőnyeg-
gyár tulajdonosa .

489 Ingusz Lipót (Madaras, 1878. május 1. – Auschwitz, 1944. június 10.) szabadkai földbirtokos, 
borász, szőnyeggyár-tulajdonos.

490 Kopp Marcell (1888 – Oflag Barkenbrige, 1944) a Hakoah sportegyesület elnöke, az 1919-ben ala-
pított Kopp és fiai ecetgyár tulajdonosa.

491 singer adolf (szabadka, 1897 – szabadka, 1941 . november 18 .) singer bélának, a magyar párt 
egyik alapítójának a fia. Orvosi tanulmányait Zágrábban, Budapesten és Prágában folytatta, bel-
gyógyászatból specializált. Az 1920-es évektől a Jugoszláv Kommunista Párt tagja volt.

492 Petkovics K., i.m. (1973) 156 .
493 ias F:60/p-15725/1941 .
494 ias F:60/XX:26596/1944
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Németországot. Németország legyőzésétől várja, hogy a zsidóság helyzete meg-
javul.” Licht József elsőrendű és Hegedűs Ferenc másodrendű vádlottat a katonai 
törvényszék főbüntetésként halálra, Haisler György harmadrendű vádlottat 12 év 
fogházra, Blum István negyedrendű vádlottat 7 év fogházra, Schaffer Pál ötöd rendű 
vádlottat 9 év fogházra, míg mellékbüntetésként valamennyi vádlottat 10 évi hivatal-
vesztésre és a politikai jogaik ugyanilyen időtartamú felfüggesztésére ítélte. A halá-
los ítéleteket még aznap, 16 óra 10 perckor végrehajtották .495

Rácz Andor, a szabadkai királyi törvényszék vezetője négy nappal később arról 
értesítette szabadka lakosságát, hogy a város területén azonnali hatállyal kiterjesz-
tették a rögtönbíráskodást .496 ilyen intermezzo után, szeptember 9-én tömeges letar-
tóztatások kezdődtek, amelyek során december 9-ig Észak-Bácskában összesen 404 
embert fogtak le, közülük 343-at szabadkán .497

1941. november 15-én a nyilvánosság kizárásával kezdődött meg a szabadkai tör-
vényszéken mayer ottmár, kornstein ödön, singer adolf, lackenbach konstanit, 
Rácz Magda, Wohl Lola, Mayer Kálmán, Mayer Miklós, Dmitar Rakić, Gerson Mik-
 lós, Perl Gellért, Lazar Vasiljev, Geza Babijanović, Antun Suturović, Simokovich 
Rókus, Lukács István, Lukács Gyula, Tikvicki Elemér, Šime Tikvicki, Lazar Bašić, 
németh József és szabó géza pere . 

A rögtönítélő bíróság a vádlottakat az 1930. évi II. tc. 59. 1. §-nak 4. pontja és 
egyesek ellen a 60. és 62. §-a szerint minősülő hűtlenség miatt bűnösnek találta, amit 
kommunista szervezkedés, rohamcsapat szervezés, szabotázscselekmények – gyúj-
togatás, vasúti sínfelszedés és megrongálás, vonatok összeütköztetése, élelmiszer-
készletek megsemmisítése, illetve orosz ejtőernyősök fogadásának előkészülete ré -
vén követtek el . a bíróság valamennyi vádlottat halálra ítélte .498 

Noha csak tíz személy esetében volt egyértelmű a zsidó származás, a döntés meg-
hozatalakor súlyosbító körülménynek számított az, hogy a vádlottak „idegen faj egye-
dei”, vagyis zsidók, akikkel szemben pedig egész Európában éppen a magyar állam  
a leglojálisabb, s ezért „fokozottabb kötelességük lett volna a honvédelmi ér  dekek 
tiszteletben tartása. Ezzel szemben ők vezető szerepet vállaltak a mozgalomban”.499

szombathelyi Ferenc500 vezérkari főnök november 17-én a 24 halálra ítélt közül 
kilencnek megkegyelmezett, az ítéleteket börtönbüntetésre változtattatta . mayer 

495 IAS F:176-I-20/991-1040., IAS: 176, 10/395.; Petkovics K., i.m. (1973) 143–153 .
496 Hirdetmény a rögtönbíráskodás kiterjesztéséről. Délvidéki Magyarság, 1941. augusztus 19. 9.
497 Balogh I., i.m. (1987) 87 .
498 IAS F:176-I-11/400 od 18.XI.1941; Petkovics K., i.m. (1973) 165–185 .
499 A. Sajti E ., i.m. (1987) 148 .
500 Szombathelyi Ferenc, 1934-ig Knausz Ferenc (Győr, 1887. május 17. – Pétervárad, 1946. november 

4.) 1916-ban és 1917-ben az erdélyi arcvonalon harcolt. 1919-ben a Vörös Hadsereg főparancsnok-
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ottmárt, kornstein ödönt, singer adolfot, lackenbach konstantint, Wohl lolát, 
Mayer Kálmánt, Mayer Miklóst, Schwalb Miklóst, Gerzson Miklóst, Perl Gellértet, 
Antun Šuturovićot, Simokovich Rókust, Lukács Istvánt, Šime Tikvickit és Lazar 
Bačićot november 18-án felakasztották.501

S – bár túlmutat témánk szűk prizmáján – néhány gondolat erejéig megkerülhe-
tetlen az 1942 januárjában, eredetileg a bel- és közbiztonság helyreállítása mellett 
elsősorban külpolitikai megfontolásokból, a Bácska déli területein indított partizán-
vadász razziára való megemlékezés is, amely végül túlkapásokba torkolva, ártatlan 
polgári áldozatok életét követelve, 1942 . január 20-án Újvidéken kulminálódott .502

a razzia története jól feldolgozott, annak eseménytörténete is közismert, ezért 
annak ismertetésétől eltekintünk. Itt és most csupán arra akarunk rámutatni, hogy 
annak ellenére, hogy az áldozatok zöme, 2578 fő, a szerb etnikumból került ki, a raz-
zia során életét vesztett 1068 zsidó miatt annak egyben kifejezetten antiszemita éle is 
volt: a Kamenyec-Podolszkiji tömegmészárlással végződő, a kárpátaljai zsidók 1941. 
július 15-én megkezdődő tömeges deportálása és a zsidó munkaszolgálatosok elleni 
atrocitások mellett a „hideg napok” volt 1944-ig az egyetlen olyan esemény, amely 
során a magyar katonai és karhatalmi szervek a zsidók ellen tömeggyilkosságokat 
követtek el. Újvidék abban is döntő fordulatot jelentett, hogy lényegében ez volt az 
első olyan eset, amely előrevetítette mindazt, ami 1944-ben az egész országban végül 
bekövetkezett .

ságán a hírszerző és a kémelhárító osztályon a délszláv nyilvántartást vezette. 1922-ben vezérkari 
őrnaggyá, 1926-ban alezredessé léptették elő. 1933-ban a szombathelyi 3. vegyesdandár vezérkari 
főnöke. 1937-ben tábornagy, 1938 októberétől a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese. 1939-ben 
altábornagy, 1941. szeptember 6-tól vezérkari főnök, 1941. november 1-től vezérezredes. Szigorú 
vizsgálatot, majd hadbírósági eljárást indított az újvidéki vérengzés fő felelősei ellen. 1944. április 
19-én leváltották, októberben a Honvéd Vezérkar főnökének bírósága elé állították. A nyilasok 
letartóztatták, majd Sopronkőhidára vitték. 1946. május 22-én a budapesti Népbíróság életfogytig-
lani fegyházbüntetésre ítélte, ezután kiadták Jugoszláviának, ahol látszatper keretén belül halálra 
ítélték és kivégezték. 1994. március 16-án a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága bűncselek-
mény hiányában a vádak alól felmentette, s hatályon kívül helyezte a népbíróság 1946-os ítéletét . 
Szerbiában, akárcsak Deák Leó esetében, a mai napig nem történt meg perújrafelvétele és a rehabi-
litálása .

501 IAS F:176-I-11/400 od 18.XI.1941.; Petkovics K., i.m. (1973) 184–186.; Balogh I., i.m. (1987) 95–96.; 
A. Sajti E ., i.m. (1987) 147–148 .

502 Az újvidéki razziáról és a magyar–szerb viszonyról lásd: Cseres Tibor: Hideg napok. Bp., 1973.; 
A. Sajti E ., i.m. (1987) 152–168.; Aleksandar Kasaš: Mađari u Vojvodini, 1941–1946. Novi Sad, 
1996. 80–100.; Zvonimir Golubović: Racija u Južnoj Bačkoj 1942 godine. Novi Sad, 1992.; Alek
sandar Veljić: Istina o Novosadskoj raciji. Sremska Kamenica 2010.; Pihurik Judit: magyarok és 
szerbek a Délvidéken, 1941–1944. Limes, 22. (2009) 2. sz. 83–102.; Uő: perben és haragban világ-
háborús önmagunkkal. Tanulmányok. Pécs–Bp., 2015.; Karsai László: holokauszt . bp ., 2001 . 
232–233 .
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Ennek következtében sajkásgyörgye, Zsablya, temerin zsidó lakosságát teljesen 
kiirtották, míg az újvidéki vérengzés, amelynek 1246 áldozatából 809 volt a zsidó, 
egyes esetekben a korabeli köznyelv is „zsidó razziaként” emlegetve egyenesen pog-
rom jelleget öltött .503

A dél-bácskai razzia abban is fontos intő jel volt, hogy ez volt az első olyan alka-
lom, amikor már a vérengzés óráiban, majd az ezt követő napokban, elsősorban  
a razziában résztvevő karhatalmi személyzet, illetve a zömében délvidéki magyarok-
ból kikerülő volt háztartási alkalmazottak, szomszédok, ismerősök és ismeretlenek 
révén megtörtént az üresen maradt lakások, üzletek fosztogatása, gátlástalan kirab-
lása,504 amely az ország többi területén, így szabadkán is majd az 1944-es deportálá-
sokkal vette kezdetét .

Tegyük hozzá: a „hideg napok” ellenére, a magyar állam, amely maga is antisze-
mita rendeleteket, törvényeket adott ki, a zsidók sérelmére elkövetett vagyonelleni 
bűncselekményeket, illetve a lakosság antiszemita kilengéseit a Délvidéken sem tole-
rálta . amennyiben a kárvallottak feljelentést tettek, vagy az ilyen esetek bármilyen 
formában is kitudódtak, minden alkalommal eljárás indult az elkövetők ellen, akik 
az elkövetett bűncselekmény súlyától függően többéves börtönbüntetést is kaphat-
tak .505 ilyen szempontból a hatóságok a jogbiztonságra még a deportálások idejében, 
1944-ben is ügyeltek . matkovics Jánost a szabadkai ügyészség indítványára, a szö-
késben lévő Tucics Mihállyal és Kovácsevics L. Bélával együtt 1944. június 20-án, 
négy nappal a szabadkai zsidók deportálása után, zsidók sérelmére elkövetett csalás, 
zsarolás bűntettében 10 hónapnyi börtönbüntetésre, valamint 5 évi hivatal- és politi-
kai jogvesztésre ítélte .

A kor közhangulatát jól illusztrálja a tárgyaláson az ítélethirdetés előtt lejátszódott 
jelenet, amikor is a tárgyalás során a zsidókról mindvégig derogáló hangon beszélő 
matkovics, az utolsó szó jogán a legenyhébb büntetést kérte magára . stromp tibor 
bíró erre erélyesen rendreutasította: 

„Hogy képzeli ezt? A legsúlyosabb bűncselekményekért, hogy bajba jutott 
embereket aljas módon megcsal, enyhe büntetést remél kapni? […] szégyellje 
magát! annál nagyobb bitangság, amit csinált . maga jó nevelésben részesült, 
tudatában volt annak, hogy mily aljas bűncselekményt követ el…”506

503 Margittai L., i.m. (2019) 1 .
504 Margittai L., i.m. (2019) 147 ., 232–233 .
505 Margittai L., i.m. (2019) 233 .
506 Elítélték a zsidók vámszedőjét. Fondorlatos csalásokat követett el egy szabadkai kereskedelmi ügy-

nök . Délvidéki Magyarság, 1944. június 20. 3.
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A jugoszláv államszocializmus, majd napjaink szerb emlékezetpolitikája elsősorban 
arra helyezte és helyezi a hangsúlyt, hogy a második világháború délszláv ellenállási 
moz galmaiban nagy számban vettek részt a zsidók .507 Így a kivégzettek, a harcok 
során elesettek, a zsidó polgári áldozatok lényegében, mint a kommunizmus „mártír-
jai”, „a nagy, közös délszláv állameszme és a kommunizmus harcosai” lettek az em -
lékezetpolitika részesei . lényegében így tematizálódtak a közéletben mayer ottmár 
és a Híd folyóirathoz tömörülő, novemberben kivégzett zsidó áldozatok is.508

az államszocializmus alatt megjelent, mayer élettörténetét feldolgozó monográ-
fiák, tanulmányok, nem egy esetben az aktuálpolitikai elvárásokhoz igazodó, a való-
ság eseményeit átíró visszaemlékezések509 elsősorban és szinte kivétel nélkül a magyar 
hatóságok démonizálására törekedve lényegében elhallgatták például azt a tényt is, 
hogy a Mayer-ügyben az a Miloš Kovačević szerb nemzetiségű és ortodox vallású 
rendőrfőfelügyelő játszotta az egyik főszerepet, aki ekkor már a Gestapó fedett, 
később majd nyílt ügynöke volt. A mítoszteremtéshez tartozott az is, hogy a Mayerrel 
kapcsolatos visszaemlékezések, monográfiák kivétel nélkül azt hangsúlyozták, hogy 
az impériumváltás után azonnal illegalitásba vonult . a valóság ezzel szemben az, 
hogy 1941. június 9-én állami alkalmazás céljából a szabadkai katonai parancsnok-
ságtól erkölcsi bizonyítványt igényelt, melyet – miután a politikai és bűnügyi nyil-
vántartásban nem szerepelt (!) – 1941. június 17-én meg is kapott.510

a titói éra emlékezetpolitikája a bácskai, így a szabadkai kommunista ellenállás 
szerepének, tömegtámogatottságának és valós súlyának a felnagyítására törekedve, 
kombinálva az 1944 őszén felállított Petőfi-brigád mítoszával, egyrészt a kisebbségi 
vajdasági magyarságnak a délszláv állameszméhez és a jugoszláv kommunista hata-

507 4500 főre teszi a számukat: Mladenka Ivanović: Jevreji i Jugoslavija, 1918–1953 . in: la bene-
volencija. É.n. Online: www.benevolencija.eu.org – 2019. július 27.

508 a jugoszláv és a szerb emlékezetpolitikával kapcsolatban lásd: Szerbhorváth Gy., i.m. (2015); 
Margittai L., i.m. (2019) 243., 276–283.; Stejn Vervat: Sećanje na Holokaust u jugoslovenskoj 
i posjugoslovenskoj književnosti: transnacionalni dimenzije traumatiskih sećnaja na Balkanu. In: 
Holokaust i filozofija. Ed.: Mark Lošonc – Predrag Krstić. Beograd, 2018. 103–130.; Rena Jeremić 
Rädle: Remembrance in Transition. The Sajmište Concetration Camp in the Official Politics of 
Memory of Yugoslavia and Serbia. In: Cultures of History Forum. Online: www.cultures-of-
history.uni-jena.de / Debates. 25 October 2015. – 2019. augusztus 9.; Dubravka Stojanić: revisions 
of Second World War History in Contemporary Serbia. In: Serbia and the Serbs in World War Two. 
Ed.: Sabrina P. Ramet – Olga Listhaug. New York, 2011. 247–264.; Sladjana Lazić: the re-evaluation 
of Milan Nedić and Draža Mihailović in Serbia. In: Serbia and the Serbs in World War Two. Ed.: 
Sabrina P. Ramet – Olga Listhaug. New York, 2011. 265–284. Allysa Frances Ilich: a comparative 
study of holocaust memorialization is serbia and croatia . Edmonton 2014 . (ma . thesis: university 
of alberta, Department of history and classics .)

509 lásd például a Híd 1974. 5–6. tematikus különszámát. (Letölthető a Vajdasági Magyar Digitális 
adattár – adattar .vmmi .org – oldaláról . – 2019 . augusztus 9 .)

510 ias F:60/p-5465/1941 .
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lomhoz való politikai ragaszkodását, hűségét volt hivatott demonstrálni, másrészt 
pedig legitimációs alapot szolgáltatott a második világégést követő, a jugoszláv 
államhatalom által a jugoszláviai magyar kisebbségi kultúrpolitika felülről kineve-
zett irányítóinak hatalomeredeztetésére .

a szerb politikai közélet és közbeszéd központi narratívájában a holokausztot 
lényegében napjainkban is az első délszláv állam egykori területeit ellenőrzése alá 
vont náci németországhoz, az usztasa horvát államhoz, illetve magyarországhoz 
köti, amelyben a zsidók és a szerbek egyformán és kizárólag csakis áldozatok voltak 
és lehettek . 

Bár az kétségtelen, hogy a szerbiai holokausztban a megszálló német erők ját -
szották a főszerepet, ugyanakkor az az emlékezetpolitika, amelynek radikális képvi-
selői Draža Mihailović511 csetnik tábornok és Milan Nedić512 rehabilitációjáért száll 
síkra, lényegében elhallgatja, relativizálja a zimonyi sajmište koncentrációs és meg-
semmisítő táborban513 történteket, ahogyan azt is, hogy a Nedić-féle szerb quisling 
kormány514 által uralt területeken, a szerb karhatalom aktív közreműködése is kellett 
ahhoz, hogy 1942 júniusára Szerbia lényegében „keine Judenfrage mehr” területnek 
számítson .515

A „hideg napok” kétségtelenül töréspontot jelentettek a magyar–szerb kapcsola-
tokban, egyben antiszemita jellegük miatt vészjóslóan vetítették előre a magyar zsi-
dóság 1944-ben bekövetkezett megsemmisítésének a lehetőségét. 1942 januárja, 

511 Draža Mihailović csetnik tábornokot a Szerb Legfelsőbb Bíróság 2015 májusában rehabilitálta. 
Lásd: Radio Slobodna Evropa, 2015. május 14. Online: www.slobodnaevropa.org – 2019. augusz-
tus 9 .

512 Milan Nedić rehabilitációját 2019 áprilisában a Belgrádi Fellebbviteli bíróság végül elutasította. 
Lásd: Blic, 2019. április 23. Online: www.blic.rs – 2019. augusztus 9.

513 A Sajmište koncentrációs és megsemmisítő táborról lásd: Semlin Judenlager i Serbian public 
memory. The Open Universitity. Online: www.open.ac.uk – 2019. augusztus 9.

514 A Nedić-kormányról lásd: Sabrina P. Ramet – Sladjana Lazić: the collaborationist regime of 
Milan Nedić. In: Serbia and the Serbs in World War Two. Ed.: Sabrina P. Ramet – Olga Listhaug. 
New York, 2011. 17–43.; Olga Manojlović Pintar: Delussion and amnesia: ideology and culture in 
Nedić’ Serbia. In: Serbia and the Serbs in World War Two. Ed.: Sabrina P. Ramet – Olga Listhaug. 
New York, 2011. 93–108.; Jovan Byford: the collaborationist administration and the treatment of 
the Jews in Nazi-Occupied Serbia. In: Serbia and the Serbs in World War Two. Ed.: Sabrina P. 
Ramet – Olga Listhaug. New York, 2011. 109–127.

515 a szerbiai holokauszttal kapcsolatban lásd: Karsai L., i.m. (2001) 196–200.; Walter Manoschek: 
„Serbien is judenfrei”. Militärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien, 1941/42. 
München, 1995.; Uő: The Extermination of the Jews in Serbia. In: National Socialist Extermination 
policies. Contemporary Ger man Perpsectives and Controversies. Ed.: Ulrich Herbert. New York, 
2000 . 163–185 . a belgrádi zsidók történelmét, megsemmisítésüket lásd: Zeni Lebl: Do „konačnog 
rešenja” – Jevreji u Beogradu, 1521–1942. Beo grad, 2001.; A bánsági/bánáti zsidók sorsával és  
a magyar hatóságoknak a kérdéshez való hozzáállásárról lásd: Margittai L., i.m. (2019) 50–55 .
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majd 1944 ősze ugyanakkor a régió egészének 1920 óta húzódó lenyomata és követ-
kezménye is volt egyben . annak az agresszív, türelmetlen, sok esetben egyenesen 
tehetetlen politikának a lecsapódása és kulminálódása, amely az 1918 után megvál-
tozott határok és a nemzetállami koncepciók jegyében a kérdéses terület etnikai 
homogenizációjában látta annak végleges megtartásának az egyetlen lehetőségét. 
Ezeknek a szélsőséges politikai koncepcióknak a két világháború között, majd  
a második világháború alatt, úgy a korabeli magyar, mind a szerb politikai elit jelen-
tős befolyással bíró részében, igaz teljesen ellentétes irányban, jelentős támogatott-
sága is volt . hogy szerb és magyar vonatkozásban az végül sem 1920 után, sem 
1941–42-ben, de 1944 és 1945-ben sem realizálódott, annak számos, a külpolitikai és 
gazdasági megfontolások mellett, elsősorban a logisztikával és az így felszabaduló 
területre telepítendő emberhiánnyal összefüggő oka is volt. Ugyanakkor, a túlfeszí-
tett légkörben, a tragédia jóval kisebb méreteket öltve, de 1942-ben és 1944-ben  
– nyáron és ősszel – kétszer is, végül mégiscsak bekövetkezett. 

Alapvetően az etnikai homogenizációra törekvés volt az oka annak is, hogy a dél-
vidéki magyarság 1944 őszén kezdődő megtizedelését, és a délvidéki németek to -
tális kiűzetését sem lehet csakis és kizárólag az 1942-es dél-bácskai razzia, vagy  
a Wehrmacht, az ss és a volksdeutscherek által a volt jugoszláv területeken elköve-
tett gaztettek kizárólagos bosszújaként értelmezni. 

1944 őszének véres eseményei a hatalmat a kézben tartók politikai, ideológiai 
világképétől függetlenül a hidegnapok és a német háborús bűncselekmények nélkül 
is minden bizonnyal bekövetkeztek volna . a cél ekkor is, akárcsak 1920 óta mindvé-
gig; a terület birtoklásában érdekelt két fél között az egyik kárára teljeskörűen meg-
valósuló etnikai térszerkezet totális átrendezésével járó, tartós és végérvényes szerb 
szupremácia, dominancia és uralom biztosítása volt . 

A délvidéki németek 1944 végén kezdődő tömeges exodusa, koncentrációs tábo-
rokba zárása ennek a radikális programnak a maximális változata, míg a délvidéki 
magyarok 1944–1945-ös megtizedelése annak a minimális, a valóságban is kivitele-
zett koncepciója volt .

1942 és 1944 között egy fontos különbséget is tennünk kell . az 1942-es razzia 
mészárlásba torkollása lényegében a központi hatalom utasítása nélkül történt meg, 
az abban felelős személyeket pedig még a Horthy-éra bíróság elé is állította. Ezzel 
ellentétben az 1944-es események úgy nyáron, mind ősszel a központi hatalom direkt 
utasítására történtek meg s realizálódtak .

Ugyanakkor, míg az 1944 nyarán bekövetkezett deportálások felelőseinek és vég-
rehajtóinak a nevét ma már ismerjük, s zömük ellen vádemelés is történt, addig az 
1944 őszén-telén zajlott népírtásnak a felelősei, tettesei és végrehajtói a mai napig 
lényegében nem kerültek megnevezésre . vádemelés egyetlen egy esetben sem tör-
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tént, annak ellenére, hogy a most már kutatható levéltári iratok alapján az akkori ese-
mények felelőseinek a beazonosítása mindenképpen lehetséges. Tegyük azonban azt 
is hozzá: Magyarországot elsősorban külpolitikai kényszer vezette az 1942-es razzi-
ával való szembenézésre, míg 1945 után a Tito rezsimre, majd az azt követő jugo-
szláv és szerb kormányokra ilyen diplomáciai nyomásgyakorlás nem nehezedett .

végezetül pedig arra is rá kell mutatnunk, hogy míg az 1941-es bevonulással, majd 
a hideg napokkal és a holokauszttal kapcsolatban a magyar társadalom részéről min-
den belső konfliktus, a mai napig tartó heves érzelmi megnyilvánulások és politikai 
felhangok ellenére lényegében mégiscsak megtörtént a szembesítés, a szembesülés 
és a szembenézés, s minderről a magyar történészek számos tanulmányt, monográ-
fiát is publikáltak, addig a két ország közelmúltban történt történelmi megbékélése 
ellenére az 1944-es, 1945-ös magyar és német tömegmészárlásokkal kapcsolatos 
szembesítés és szembesülés a szerb közvélemény túlnyomó többségénél a mai napig 
várat magára; jobbik esetben pusztán a történtek relativizálásával, túlnyomó többsé-
gében azonban továbbra is az 1945 után felépített narratíva és stigma alapján utóla-
gosan is támogatva és jóváhagyva az akkori vérengzéseket . mindennek következté-
ben a rehabilitációs és a vagyon-visszaszármaztatással kapcsolatos perek még most, 
2019 második felében is számos esetben jelentős nehézséggel, nemegy esetben tuda-
tos obstrukció mellett zajlanak és haladnak .

Visszatérve, a bácskai, de a szabadkai zsidók második világháborús szerepének,  
a kommunista ellenállási mozgalmakban való részvételével kapcsolatos megítélé-
séhez, azt is ki kell emelnünk, hogy ennek, a fentebb már bemutatott képnek a meg-
festéséhez, kialakításához paradox módon a korabeli magyar hatóságok is hozzá -
járultak .

a helyi körülmények nem ismerete és a zsidóknak a magyar tanácsköztársaságban 
játszott szerepét axiómaként kezelve, s annak a helyi viszonyokra való kivetítésével, 
mind a helyi sajtó – elsősorban a Nagy Iván befolyása alatt álló Új Népnek a délvi-
déki zsidóságot ostorozó cikkei –, mind a korabeli elit, az államigazgatási és igazság-
szolgáltatási szervek is szerepet játszottak . 

A zsidó fogalma így mosódott végül össze nemcsak a pénztőkét uraló plutokrá-
ciával, hanem a cionizmus, a kommunizmus, az internacionalizmus és a délvidéki 
magyarságot a két világháború között cserbenhagyó áruló fogalmával is. Ebben  
a konstellációban pedig az elfogott zsidó delikvenseknél kivétel nélkül minden eset-
ben magasabb és szigorúbb büntetési tétel járt. Alapvetően tehát ennek a fenti hozzá-
állásnak lett a következménye az, hogy a zsidóság számarányához képest messze 
felülreprezentált helyen állt a korabeli büntetésvégrehajtási statisztikában is .

kommunista szervezkedés, rohamcsapatok szervezése, illetve szabotázscselek-
mények vádjával 1941 és 1942 között Szabadkán összesen 118 főt ítéltek börtönbün-
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tetésre, 17-et végeztek ki . az elítéltek között 34 horvát, 23 magyar, 12 szerb nemze-
tiségű mellett 49 izraelita vallású volt, míg a kivégzettek közül négy magyar és 
három horvát nemzetiségű mellett tíz fő volt zsidó vallású.516 az már ismét csak a kor 
ellentmondása volt, hogy az ekkor elítéltek így kerülték el a deportációt, aminek 
lényegében az életüket is köszönhették .

azt is tegyük nyomatkosan hozzá, hogy bár mayer ottmár és a hozzá csatlakozók 
a harmincas évek derekától folyamatosan tolódtak balra, és dialektikájukban az 
internacionalizmus kétségtelenül kitapintható volt, azonban mindent összevetve,  
a népfrontos politikát követő Híd, a „zsidó hidasok” magukat mindvégig a magyar 
etnikum tagjainak tartották, gondolkodásuk központi eleme a nincstelen kisebbségi 
magyar zsellértömegek nyomora, sorsának jobbá tétele volt. Mayerék elsősorban 
abban hittek, hogy a magyarság sérelmeinek a megoldása, iskoláztatásának és gaz-
dasági helyzetének a javítása az akkori „Vojvodina” többi etnikumával együttmű-
ködve érhető el. A Híd korabeli számait átlapozva pedig arra is rálátást kaphatunk, 
hogy a kommunista elkötelezettségük fókuszában lényegében az internacionaliz-
mus, a világforradalom állt, aminek az adott kor didaktikai értelmezési világában 
lényegében semmi kapcsolata sem volt a második világháború után hivatalos dog-
mává vált, egységes államszocialista délszláv államközösség ideológiájához .

az Ár ellen517 önvallomás után 1939-ben, három részben – áprilisban, májusban és 
júniusban – megjelenő Hozzászólás című cikksorozat, értekezés összefoglaló prog-
ramja jelentette a Híd politikatörténeti publikációjának a csúcsát. A Hozzászólás 
a különböző ideológiai síkok mentén megosztott magyar közösség politikai össze -
fogásának a sürgetése mellett lényegében a Híd gazdasági és kulturális programjá-
nak a szintetizálása mellett, a meglévő kisebbségi magyar javak és jogok megőrzé-
sére, azok kiszélesítésére és az adekvát kisebbségi magyar érdekérvényesítésére 
fókuszált .518

mint arra már fentebb utaltunk, a szabadkai, de a bácskai magyar kommunistákra 
is nagy hatással volt a Jugoszláv kommunista párt 1923-as kisebbségekkel foglal-
kozó rezolúciója, illetve annak az 1928-as drezdai határozata, amely a világforrada-
lom felgyorsítása céljából a nemzeti kisebbségek számára is elismerte az országtól 
való elszakadás jogát . a bácskai magyar kommunisták mindezt pedig a valóságban 
is komolyan vették . az egyik ránk maradt irat például arról tesz bizonyságot, hogy 
az adai bakos kálmánt,519 akit 1941-ben szabotázs és kommunista szervezkedés miatt 

516 Petkovics K., i.m. (1973) 186–187 .
517 Papp Pál: ár ellen . híd, 1938 . november . 332 .
518 Bővebben lásd: Dévavári Z., i.m. (2014) 13–77 .
519 bakos kálmán (ada, 1904 ? – ada, 1941 . október 20 .) adai magyar kommunista, a Jkp zentai járási 

bizottságának titkára és a kerületi pártbizottság tagja .
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a magyar hatóságok kötél általi halálra ítéltek és kivégeztek, 1940 . október 3-án  
a jugoszláv hatósági szervek azért tartóztatták le, mert nyilvános helyen olyan kije-
lentést tett, miszerint „adára magyarországi magyarokat kell hozni, akik tudnak is 
magyarul.”520

A Hidasok közül a második világháborúban sokan meghaltak, eltűntek – Atlasz 
János, Cseh Károly, György Mátyás, Ispánovics Imre, Kiss Ernő, Kovács György, 
Lengyel István, Lőbl Iván, Mayer Ottmár, Ősz Szabó János, Papp Pál, Pece Franci, 
Scher Kató, Schwalb Miklós, Simokovich Rókus, Singer Adolf, Somoskövi Antal, 
stern Emil, sugár miklós, szabó géza, szabó mihály, varga gyula, Wohl lola –, 
vagy a koncentrációs táborokat járták meg .

a hidasok álmait, vágyait, eszméit, mindazt, amiben hittek, amiért közülük sokan 
az életüket is adták, lényegében már 1944 őszén, kora telén felülírták, majd végleg 
elso dorták a nyers hatalmi megfontolások. A túlélők – Kek Zsigmond,521 steinfeld 
sándor, laták istván, lévay Endre 1945-ben így már egy egészen más világba tértek 
vissza, hogy újraindítsák a folyóiratot. Keket és Lévayt a berendezkedő új kommu-
nista diktatúra rövidesen letartóztatta, majd a Kopár-sziget, a Goli otok koncentrá-
ciós táborba internálta. A második világháborút németországi hadifogságban eltöltő 
malušev cvetko sem találta a helyét, s élete alkonyán megcsömörlötten így vallott 
minderről: „Sok jót, de sokkal több rosszat láttam és tapasztaltam. Ifjúkori lelkese-
désem lassan lelohadt, elvárásaim csak részben valósultak meg . meg kellett kóstol-
nunk a válságok, az emberi önzések és a hibás politikai irányvételek korpás kenye-
rét. A szocializmus évszázadunk végére csak az ábránd szintjéig ért el és éppen úgy 
nem valósult meg, mint a vallások szép, nemes eszméi.”522

Mayeréktől eltérően, a kommunista ellenálláshoz csatlakozó délvidéki zsidók túl-
nyomó többsége sem a háború előtt, sem azt követően nem vallott kommunista néze-
teket, s még csak nem is rendelkezett ilyen kötődéssel. Az ellenálláshoz csatlakozók 
zöme a cionista mozgalmakból érkezett, amihez jelentősen hozzájárult az is, hogy  
a cionistákat a magyar hatalom nemzetbiztonsági kockázatként, sőt hazaárulóként 
kezelte, vezetőik – Dohány Gyula, Schweiger Miklós – ellen pedig nemcsak a magyar 
hatóságok, hanem a Gestapo is hajszát indított. Ezeket az embereket elsősorban tehát 
a zsidóságuk miatt az őket, családjukat és közvetlen környezetüket érő atrocitások 

520 ias F:176 i-10/371 .
521 kek Zsigmond (cservenka, 1907 . január 27 . – Újvidék, 1980 . február 22 .) a strasbourgi egyetem 

teológiai karán diplomázott, majd Zomborban és szabadkán volt református segédlelkész . 1936-tól 
a kommunista irányba eltolódott Híd folyóirat főmunkatársa. 1945-ben a Szabad Vajdaság, majd 
a Magyar Szó első főszerkesztője. 1948-ban lemondatták, majd öt évre a Kopár Szigetre (Goli 
otok) hurcolták . hazatérése után a Magyar Szó nyelvi lektora lett .

522 Malušev Cvetko: leltár . szabadka, 1990 . 132 .
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hajtották a kommunista partizánokhoz, amely együttműködés lényegében abból  
a kényszerpályából fakadt, hogy maga a cionizmus a Délvidéken politikai értelem-
ben szervezetlen, ellenállási szempontból pedig eszköztelen volt .523

a délvidéki, de különösen a polgári létben szocializálódott és gondolkodó, magu-
kat a jugoszláv érában a magyar kultúra őrzőinek tartó szabadkai zsidóságtól min-
dent összevetve nemcsak, hogy távol álltak a kommunista dogmák, hanem azokkal 
az elsöprő többségük még csak nem is rokonszenvezett: a „felforgató eszméket” el -
ítélték, a legtöbb esetben pedig egyenesen megvetették .

az életfeltételek gyökeres romlása ellenére a bácskai zsidó tömegek napi szinten 
értesülve a horvátországi és szerbiai véres eseményekről; az ottani kivégzésekről, 
sorstársaik pusztulásáról, a harci cselekményekről, elsősorban a túlélésre fókuszálva, 
lényegében még mindig nagyobb biztonságban érezték és tudták magukat a magyar 
közigazgatás alatt, mintsem az usztasa horvátországban vagy a németek által meg-
szállt bánátban és szerbiában . 

a honvéd vezérkar kémelhárító részlege már 1941 . szep tember 19-én arról tájé-
koztatta a belügyminisztert, hogy a német és szerb ellenőrzés alatt álló területekről 
tömeges a zsidók magyarországra menekülése, akik minden áldozatra készek, hogy 
magyar területre léphessenek .524 

völgyi János polgármester pedig 1941 . no vember 13-án értesítette arról a bel -
ügyminisztérium lakásügyi miniszteri biztosát, hogy a szerbiai és a horvátországi 
zsidók tömegesen költöznek szabadkára, s ház- és lakásvásárlásaik tovább rontották 
az amúgy is katasztrofális lakáshelyzetet, ami elsősorban a Szabadkára helyezett 
közalkalmazottak elhelyezését nehezítette meg .525

523 A cionizmus délvidéki helyzetéről és a zsidóknak a kommunista ellenállásban való részvételéről 
bővebben lásd: Margittai L., i.m. (2019) 276–283 .

524 ias F:176 176-i-10/ 371 .
525 IAS F:60 28810/1941. 1942 júliusában az újvidéki rendőrség letartóztatta Kincses Katalint, a komp-

járat pénztárosát, akit azzal vádoltak, hogy a Bánságban, Szerbiában és Horvátországan élő zsidó-
kat 1000–4000 pengőért csempészte át a Bácskába. Lásd: Zsidócsempészés gyanúja miatt letartóz-
tatták az újvidéki komp volt pénztárnoknőjét – A péterváradi rendőrelöljárót is felfüggesztették. 
Délvidéki Magyarság, 1942. július 29. 3. A kérdéssel kapcsolatban lásd még: Margittai L., i.m. 
(2019) 128 ., 252–269 .
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VIII. „Keresztény magyar testvéri térhódítást!”  
– Előkészület a gazdasági őrségváltásra

Az impériumváltás után azonnal megkezdődött a zsidó vállalkozások, ipari vállala-
tok, üzemek és gyárak listázása, összeírása, illetve a jelentősebb üzemeknél azoknak 
a hatósági biztosok által történő átvétele.

az ipar és a kereskedelem átállítása, akárcsak az ország akkori területének az 
egészén az etnikai diszkriminációval összekötött centralizáció keretein belül zajlott 
– a megbízásokat kizárólag „keresztény és nemzeti szempontból kifogástalan szemé-
lyek” kaphatták meg.

A visszacsatolás után a közigazgatás tisztviselőinek, alkalmazottainak, illetve 
minden állami állás betöltése esetében, még a magyaroknál is, a munkába lépés előtt 
az arra aspiráló egyén nemzethűségi felülvizsgálata előzte meg. Ezt a nagyobb város-
okban a tízes, míg a kisebb helységekben az ötös bizottságok végezték . Ezek tagjai  
a megbízható magyarokból, többnyire a Jugoszláviai Magyar Közművelődési Szö -
vetség vezetőiből, illetve az egykori Országos Magyar Párt képviselőiből kerültek ki. 
A bizottság fő feladata a lakosság nemzeti szempontú felülvizsgálata volt, annak 
megállapítása, hogy a jugoszláv érában hogyan viszonyult a magyar kisebbségi ügy-
höz, illetve milyen szolgálatokat tett a jugoszláv államnak .526

A kormány a legfontosabb közellátási cikkeket, mint a textil, gabona, cukor, bőr, 
a nagy- és kiskereskedelem forgalmazását hatósági megbízásokhoz, kijelölésekhez 
kötötte . Ezt a rendszert a visszacsatolt Délvidéken már a katonai közigazgatás ide-
jére kiterjesztették . Ennek következtében már a katonai közigazgatás idejében egyes 
szakmák gyakorlásából a zsidókat teljesen kiszorították .

Május 7-én Bittó Dezső szóbelileg elrendelte azoknak az italmérőknek, kocsmák-
nak az összeírását, amelyeket a hadsereg tagjai nem látogathattak . a kimutatás május 
13-án készült el . Ennek értelmében a város területén ekkor összesen 360 vendég -
látóipari egység volt. Közülük 30 működését tiltották be. Összesen 5 zsidó italmérést 
– Lengyel Imre Park kávéháza, a volt Loyd, Schreiber István, Schweiger József, 
Hirsch Pál, Brüll György tulajdonában lévő italmérők, valamint Rosenfeld Antal-
nének a város főutcáján lévő Corso cukrászdáját záratták ekkor be.527

A szabadkai szerb és zsidó dohánykereskedők névsorát a katonai hatóságok 1941. 
május 8-án állították össze . szabadkán ekkor összesen huszonkilenc szerb, illetve 
hat zsidó (beck margit, Weisz Erzsébet, Dubovics Zoltán, ulreich sándor, pilischer 

526 A. Sajti Enikő: a magyar állam berendezkedése a Délvidéken, 1941–1944 . limes, 22 . (2009) 2 . sz . 
63–82 ., 68 .

527 ias F:61/290/sgt .1941 .
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bernárt és reich lajos) foglalkozott dohányárusítással . 528 az ezzel kapcsolatos nyo-
mozati jelentés azzal indokolta az említett személyeknek a megbízhatatlan kategóri-
ába való sorolását, hogy „a zsidó mentalitással a közvélemény éppúgy, mint az ille-
tékes hatóságok teljesen tisztában vannak.”529

A zsidó vállalatok élére történő hatósági biztosok kinevezésének a kérdését a má -
jus 8-tól tevékenységét immáron legális keretek közt végző Délvidéki/Szabadkai 
bocskay szövetség530 vetette fel először.

A Bocskay István társulatot 1939. március 15-én a Magyar Olvasókörből kilépő 
radikális szárny illegálisan alapította meg mérey béla orvos vezetésével . tagsága zö -
mében iparosokból és kereskedőkből állt, a létszáma 25-30 fő körül mozgott. A titkos 
egyesületbe a belépés ajánlás útján történt, minden új tagot két, már esküt tett régi 
tagnak kellett beajánlania . a bocskay szövetség összejöveteleit magánházakban tar-
totta, elsősorban szociális, kulturális és gazdasági tárgyú felolvasóesteket szervezett, 
emellett pedig megünnepelték a magyar nemzeti ünnepeket . az impériumváltás 
után a létszáma 75-80 főre nőtt. Tagságában kizárólag katolikus, protestáns és unitá-
rius felekezetű magyarok lehettek.531

1941 . május 24-én arra hivatkozva, hogy szabadkán az ipar és a kereskedelem 
kilencven, némely ágazatokban pedig száz százaléka zsidó kézben van, sürgette az 
üzemek és a kereskedések „őskeresztény” magyar átvételét, egyben azzal is megvá-
dolta a zsidó tulajdonosokat, hogy szándékosan vitték csődbe üzemeiket, s így rövi-
desen áruhiánnyal és munkanélküliséggel kell majd számolni .532

Az ekkor átadott lista sietve íródhatott, mivel feltűnő, hogy míg a Barzel vaske-
reskedés533 és a tenner imre optikai üzlet esetében a korabeli terminusok alkalma-
zásával részletes indoklás született a hatósági biztos kinevezésének szükségességé-
ről, addig Bas József rövidáruüzlete, a Róth cipőüzlet, az Union papírzacskógyár,534 

528 ias F:60/p-984/1941 .
529 ias F:60/p-984/1941 .
530 ias F:60/192/4 sgt .1941 .sz .
531 ias F:60/p-40/1941 . és ias F:60/p-95/1941 .
532 ias F:60/p-3679/1941 .
533 A Barzel vaskereskedést 1921. november 25-én alapították, eredetileg Trgovina gvožđem i pro -

metno dd . (vaskereskedés) néven . a tulajdonosok 1922-ben a kereskedelmi minisztériumtól kérvé-
nyezték, hogy a cég titulusába a barzel nevet is illesszék be, ezt a hatóságok 1930-ig elutasították . 
Alapító tulajdonosai a Vajdasági Leszállító, Értékpapír Bank, Lővi Ferenc és Konrád Rudolf, míg 
a cég ügyvezetője Rosenfeld Armin és Ignác volt. A cég székhelye a belvárosban lévő (jelenleg) 
Matka Vuković utca 2. szám alatt volt. A vaskereskedést a jugoszláv hatóságok a második világhá-
ború után államosították.

534 az union papírgyárat 1932-ben kunetz györgy és felesége, született káró irén alapították . 1932-
ben 20 vagon papírzacskót állítottak elő, termékeinek 83%-át a város határain túl értékesítette. 
1939-ban a gyár 40 embert foglalkoztatott .
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a kriszhaber sándor gabonakereskedése, Engler albert535 és a littman testvérek536 
rövidáruüzlete, a bélipar bélgyár537 és Sugár Manó fűszer- és csemegeüzlete eseté-
ben megelégedtek azzal, hogy felsorolták az üzlet átvételére vagy a kormánybiztosi 
kinevezésre alkalmas személyek névsorát .538

a zsidó tulajdon listázásában, illetve az átvételre tett szándéknyilatkozatok meg-
írásában az elfojtott indulatokon kívül a szociális és az egzisztenciális kérdéseknek 
jelentős, sőt a legtöbb esetben döntő szerepük volt. Ezt támasztja alá az is, hogy pél-
dául sugár manó üzletére olyanok is igényt tartottak, akik nem voltak a bocskay 
szövetség által javasoltak között . czigler gyula arra hivatkozva kérte az üzlet ki -
utalását, hogy az áprilisi harcokban súlyosan megrongálódott a tulajdonában lévő 
ingatlanja, ami vagyona mintegy hetven százalékának elvesztését vonta maga után . 
levelében arról írt, hogy az egyedüli megélhetését abban látja, hogy kinevezzék 
hatósági ellenőrnek Sugár Manó üzlete vagy a Barzel vaskereskedés élére.539

míg czigler megrendült egzisztenciájára hivatkozva írta meg kérelmét, addig 
szalay Zoltán budapesti tartalékos zászlós 1941 . május 28-án írt levelében már egé-
szen más hangot ütött meg. Szalay vélhetőleg hatósági kapcsolatait is felhasználva, 
önhatalmú nyomozást folytatott Szabadkán. Arra hivatkozva kérte az Első Bácskai 
cementárugyár és építési vállalat540 átadását, hogy azt Eitler Zsigmond internált 
zsidó vezeti .541

Ekkor fogalmazódtak meg azok az első kérelmek is, amelyek a lefoglalt zsidó 
tulajdon átvétele céljából íródtak . csarnay gábor szegedi lakos a kereskedelmi mi -
niszternek 1941 . május 5-én írt levelében a szabadkai zsidók könyv- és papírkeres -
kedését, illetve papírgyári lerakatához azok teljes berendezésével, leltár szerint át -
vett árukészleteivel együtt akart hozzájutni . kérelmének megindoklásában nem is 

535 Engler Albert 1935-ben alapította meg az Első Szabadkai Női és férfi fehérnemű gyárat. Az üzem 
16 főt foglalkoztatott, 1937-ben azonban csődbe ment. Engler ezt követően kiskereskedőként bérelt 
üzlethelyiséget a belvárosban .

536 Littman Zsigmond (Mátyásfalva, 1876 – Auschwitz, 1944. június 5.) az 1939-ben csődbe ment 
Ferrum vasöntöde egyik tulajdonosa is volt .

537 a bélipar rt-t 1897-ben Deutsch hermann alapította, 1912-ben lett részvénytársaság . 1924-ben 30 
alkalmazottja és 10 utazó ügynöke volt. Közvetlenül a háború előtt a gyár berendezéseit Belgrádba 
szállították át .

538 uo .
539 ias F:60/13293/1941 .ipar .
540 Eredetileg Bácskai cementárúgyár és építő RT. néven 1919-ben alakult meg. A főbb részvényesei 

Eizler Zsigmond, Fischer Jákó, váli gyula, stern Zsiga és Jakobcsics imre volt . 1925-ben az igaz-
gatóbizottság tagja volt többek között Kalmár Elemér. A vállalat cement és mesterséges kőterme-
léssel foglalkozott. 1923-ban 120 főt foglalkoztatott. 1946-ban a jugoszláv hatóságok végérvénye-
sen felszámolták .

541 ias F:60/p-4230/1941 .
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tagadta, hogy kizárólag az a cél vezérelte, hogy így alapozza meg saját jövőjét.542 bár 
csarnay kérelmét a szegedi v . honvéd hadtest kémelhárító osztálya is támogatta, 
sőt szabadkai letelepedését „honvédelmi érdekből kívánatosnak” tartotta, a szabad-
kai városi parancsnokság mindezt végül azzal az érvvel utasította el, hogy a város-
ban az adott időszakban nem volt elhagyott könyvkereskedés.543

A sokat szenvedett Ingusz Lipót birtokára is akadt jelentkező. Gál Ferenc Szegeden 
élő nyugalmazott banktisztviselő 1941. június 3-án arra hivatkozva adta be a kérel-
mét inguszék birtokára, hogy annak idején a szerb hatóságok ellene foganatosított 
kényszerítő intézkedései miatt volt kénytelen eladni a birtokát Ingusznak. Így „min-
den tekintetben indokolt volna tehát, hogy szép minta birtokom roncsai a szörnyű tri-
anoni vészből mentve, a kommunista zsidótól, aki a vételárnak több mint tízszeresét 
már úgyis bevette, visszakaphassam.”544

az önjelölt, semmivel sem bizonyítható mártírszerepléseknek, rágalmaknak, vá -
daskodásoknak és a gerinctelen hízelgéseknek mégis volt egy olyan határa, amely-
től már Bittó is undorodott. Ezzel kapcsolatban olvassuk el Urbán Lajos 1941. július 
11-én az ugyancsak internált grossberger ignáccal545 szemben megfogalmazott 
igényeit:

„Alázattal alulírott Urbán Lajos, ernyőkészítő, adai lakos alázattal kérem Tá -
bornok Urat, méltóztassék kiutalni a mellékelt rendelésem és Községi igénylő-
lap alapján Grossberger Ignácz és Trsa, Szabadka, textilnagykereskedőtől 500 
méter klottot, én mint magyar ernyőkészítő, mint igazi szakember 17 éve hogy 
az üzemen fennál és mindig zsidóságokkal küzdenem kellett és kell is mert  
a nyers anyagokk főleg az ő kezükben van és ők még ma is taktikáznak a zsidó 
kereskedőknek adnak árut a magyarnak pediglen minden eszközhez kell nyulni, 
hogy kapjon tőlük árut, 2 vég árut kaptam a fent nevezett cégtől azt is a Köz -
ellátási hivatalon keresztül, két esetben is rendeltem de még nem is válaszoltak 
a levelemre vagyis a rendelésemre, a 23 évi elszakadásunk alkalmával mint 
magyarokat nem hallgatott meg senki de a vissza térésünk alkalmábol meg van 
a tapasztalatom, hogy most már megvan az aki meghallgat bennünket, ez a klott 
nekem most nagyon szükséges amennyiben a szezon most van erre a cikre.”

Bittó június 15-én írt válaszában közölte Urbánnal, hogy a kért mennyiség kiutalását 
azért nem rendelte el, mert az anyagra szabadkán is szükség volt, mivel szabadka 

542 ias F:60:p:2170/1941 .
543 ias F:60/p-2170/1941 .
544 ias F:60/p-5519/1941 .
545 lásd 69 . old . 27 . sz . jegyz .



148

területén összesen 1600 méter glott volt, ami pedig a szabadkai kisiparosoknak csak 
két hónapra volt elegendő. Mondatai nyomatékosítására azt is hozzátette, hogy „nem 
fedi a valóságot azon állítása, hogy a cég csak zsidóknak ad el árut, mert a megálla-
pítás szerint vevőkörének legnagyobb része keresztény, és a megállapítás szerint  
40 méter volt az a legnagyobb mennyiség, amit ebből a cikkből egy cégnek kiszol-
gált”. Méltányosságból azonban a Közellátási Hivatal felszólítására Grossbergerék 
még június 7-én 80 méter glottot kiszállítottak Adára, s 15-én Bittó újabb 80 méter 
anyag leszállítására adott engedélyt .546

A városban történő események a társadalom egészét, így az alsóbb rétegeket is 
érintették . bosnyák benedek május 30-án az egyik elbocsájtott zsidó városi hordár 
iparjogát kérvényezte .547 Nagy János palicsi pincér június 30-án Brüll György kocs-
máját arra hivatkozva igényelte, miszerint olyan értesüléssel rendelkezett, hogy brüll -
től zsidó származása miatt megvonták az italmérési engedélyt.548

Azonnal elutasították a békéscsabai Molnár János július 4-i kérelmét, melynek 
tartalmába azonban érdemes beleolvasni: 

„gondolva azt, hogy szabadka városból önként elmenekült és kiutasított zsidó 
és egyébb származású nemkivánatos kereskedő elemek eltávozása által több 
üzlethelyiség gazdátlanul maradt. Ennél fogva aziránt érdeklődök, hogy volna 
e ott egy megélhetésnek megfelelő fűszeres és korcsmai üzlethelyiség? Ha igen, 
úgy az errevaló igényemet tisztelettel jelentem be, és alázattal kérném, szi  ves -
kedjék részemre forgalmas főhelyen lévő üzlethelyiséget kijelölni.”549

1941. július 3-án Novákovits tábornok arra utasította a városi és járási katonai pa -
rancsnokságokat, hogy kezdjék meg a zsidó kereskedőknél a cukorkészletek átadását 
az igazolt nagykereskedőknek.550

heller Józsefet,551 a város ismert gőzfürdő és szikvízgyár tulajdonosát, akárcsak 
oly sok más esetben, a később háborús bűnösként elítélt Miloš Kovačević rendőrde-
tektív feljelentése alapján június 11-én tiltották el a szódagyár és gőzfürdő további 

546 ias F:60/p-11160/1941 .
547 ias F:60/p-4153/1941 .
548 ias F:60/173:p-7893/1941 .
549 ias F:60/p-12156/1941 .
550 ias F:60/p-10903/1941 .
551 Heller József (Csúcsa, 1883. december 13 – ?) 1909-ben felségül vette Reich Etelt, a nagyváradi 

szénsavgyáros lányát, majd 1913-ban szabadkán alapított szikvízgyárat . 1915-ben az 51-es császári 
és királyi gyalogezredbe vonult be . 1918-ban tért vissza szabadkára, s vezette tovább a családi vál-
lalkozást. 1930-ban megvette a városi gőz- és kádfürdőt.
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működtetésétől. Akárcsak a többi hasonló esetben, itt is, Kovačević lényegében 
nem tudott Heller ellen terhelő bizonyítékokat felmutatni, ezért nyerészkedéssel és  
a korabeli szokásos szófordulattal élve megbízhatatlan, „nemzetközi zsidónak” bé -
lyegezte meg .552

hellert megdöbbentették az ellene felhozott vádak . novákovitsnak írt levelében 
hosszasan részletezte azok alaptalanságát, s mindezt azzal is igyekezett nyomaté -
kosítani, hogy az első világháborúban magyar katonaként a Károly csapatkeresztet 
is megszerezte .553

Tumbász József meglehetősen nyakatekert jogi indoklással kérte a deportálás 
során még majd szomorú szerepet játszó Margit Malomhoz554 való hatósági biztosi 
kinevezését . azt állította, hogy a malomnak eredetileg az édesapja volt az egyik ala-
pító tagja, majd, amikor az 1911-ben csődbe ment, akkor az azt finanszírozó bank 
kezdeményezte a malom felszámolását . az impériumváltás miatt tumbász már csak 
a jugoszláv érában kérhetett ez ellen jogorvoslatot, azonban „eredményt nem tud-
tunk elérni, mert az akkori zsidó tulajdonosoknak a jugoszláv bíróságnál olyan össze-
köttetéseik voltak, hogy a magyarul tudót vagy elhelyeztették vagy pedig nyugdíjaz-
tatták, később pedig az egész aktákat eltüntették és így semmi kilátásunk nem volt 
arra, hogy bírói úton vissza tudjuk szerezni jogos tulajdonunkat. Kénytelenek vol-
tunk 1926-ban a rossz anyagi viszonyok miatt ránk nézve fájó egyezséget kötni.”555 
Tumbász kérelmét úgy folytatta, hogy most, az idők megváltozásával perújítással fog 
élni, azonban addig is, amíg ez megtörténik, a hatóságok nevezzék ki a malom élére 
hatósági biztosnak .556 minderre végül nem került sor . a malmot 1941 szeptemberé-
ben a kisújszállási Vay András vette át.557

Olyan esetek is előfordultak, amikor a keresztény kereskedő, mint Kobrehel János, 
kizárólag zsidó származása miatt akarta elbocsájtani illés József alkalmazottat, aki 

552 ias F:60/7950/1941 . ipar .
553 uo .
554 a margit malmot 1885-ben stantity lajos és Joó gusztáv alapította . az épület 1907-ben leégett, 

1909-ben a szabadkai Egyesült malmok rt . tulajdonába került . 1924-ben budapesten jött létre  
a Margit Malom működéséért részvénytársaság, amelyet a következő évben Szabadkán is beje-
gyeztek. 1929-ben legnagyobb részvényesei Radivoj Milodanović és Stiglitz Elek voltak. 1939-ben 
29 alkalmazottja volt. 1941 augusztusában Vay András budapesti lakos vásárolta meg. A háború 
alatt összesen 2245 vagon búzát őröltek meg. Stiglic Elek a deportálásig a malom könyvelője volt. 
1944 áprilisától júniusáig itt tartották fogva a vidékről Szabadkára deportált zsidókat. A háború 
után a malmot államosították, berendezését a Boszniában lévő Jajca városába szállították.

555 ias F:60/p-6603/1941 .
556 uo .
557 A Viktória és a Margit malom új bérlője. Vay András kisújszállási és turkevei malomtulajdonos 

vette át a két érdekeltséget . Délvidéki magyarság, 1941 . szeptember 28 . 2 .
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állítása szerint saját üzletet akart nyitni .558 Joso Kulunčić (Kuluncsics József) a Vá -
rosi Kávéház bérlője 1941. július 1-én arról tájékoztatta a katonai hatóságokat, hogy 
Juhász Ernő cukrászt személye megsértése miatt rúgta ki, míg a zsidótörvények 
alapján, amelyek akkor még nem is voltak érvényben a visszafoglalt délvidéki terü-
leteken, felmondott a pénztárosnak és egy férfi alkalmazottnak.559

1941. június 27-én a Déli Hadsereg Katonai Közigazgatási Csoportparancsnoksá-
 ga novákovits tábornok aláírásával utasítást adott a csoportparancsnokság kötelé-
kébe tartozó területeken a zsidó birtokok és ingatlanok összeírására. Határidőnek 
július 8-át, indoklásul pedig az előkészítendő birtokpolitikai tevékenységet jelölte 
meg . az utasítás szerint minden tulajdonos ingatlanához mellékelni kellett a katasz-
teri birtokív másolatát, illetve a telekkönyvi kivonatot, az ötven kataszteri holdnál 
nagyobb ingatlanokról pedig vázrajzot is csatolni kellett . a parancs azzal zárult, hogy 
„a zsidó kézben lévő ingatlanok birtokpolitikai felhasználása az anyaországi jogsza-
bályok szerint egységesen fog az adatok begyűjtése után megtörténni.”560

A Szabadkai Városi Katonai Parancsnokság 1941. július 8-án rendelte el a zsidó 
tulajdonban lévő ingatlanok bejelentését. A rendelet az időközben kikeresztelkedet-
tekre is vonatkozott. A bejelentésre igen rövid határidőt szabtak, július 12-éig ugyanis 
minden érintettnek személyesen meg kellett jelennie a városháza második emele-
tén lévő 84-es számú irodában a kataszteri birtokmásolat és a telekkönyvi kivonat 
bemutatásával .561

Egy nappal előtte, a Honvéd Vezérkar Katonai Közigazgatási Osztálya július 7-én 
keltezett, Decleva Zoltán altábornagy, a szállásmesteri csoport vezetője által aláírt 
levelében az államhűség szempontjából megbízhatatlan vállalatok élére soron kívüli 
és közvetlen hatóságibiztos-kinevezést rendelt el .562

Ezek közé tartozott a Merkur kötőszövetgyár,563 melynek tulajdonosa az a Lőwenthál 
henrik volt, akinek a nevében a fentiekben már találkoztunk . a vezérkar katonai 
közigazgatási osztályának megküldött jelentése szerint a vállalat hetven-nyolcvan 
embert foglalkoztatott, a nyersanyaghiány miatt azonban az 1941 . évi harcok kitö-
rése előtt két-három hónappal beszüntette működését. A nagy munkanélküliség 
miatt az üzemben dolgozók nyolcvan százaléka azóta sem tudott magának új munka-

558 ias F:60/p-8778/1941 .
559 ias F:60/p-8889/1941 .
560 ias F:60/p-8795/1941 .
561 ias F:60/p-16477/1941 .
562 ias F:60/11426/1941 .
563 A Merkur kötőszövetgyárat Lőwenthal Henrik 1927-ben alapította. Elsősorban harisnyát, fürdőru-

hát, pulóvereket gyártott. A harmincas években 150 főt foglalkoztatott. Lőwenthal Auschwitzban 
vesztette életét, így a háború után az üzem gyermekeik tulajdonába került, azonban a jugoszláv 
hatóságok azt államosították, a család túlélő tagjai ezután Izraelbe emigráltak.
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helyet találni, s mivel „a gyártulajdonos az üzem újbóli megnyitásához megfelelő 
anyagi erőkkel rendelkezik, így egy erélyes hatósági biztos a gyár újra üzembe való 
helyezését eredménnyel keresztülviheti.”564

A Margit gőz-, illetve a Viktória műmalomról a jelentés csupán annyit állapított 
meg, hogy tulajdonosa zsidó volt. A Berla cipőüzem tulajdonosát Berger Lászlóné-
ban azonosította, az Orient keményítő- és gyógyszergyárét pedig Vértesi Béla gyógy-
szerészben . ugyanilyen megítélés alá esett a keta ágytollüzem is .565 a jelentés egy-
szersmind több, eredetileg hatósági biztos alá rendelt üzem esetében elvetette az 
államosítás végrehajtását . a Fakó harisnyagyár esetében azért, mert a vállalatot 
időközben megvásárolta a kistarcsai Fésűs Fonógyár Rt., valamint a hódmezővásár-
helyi Kokron József és Károly tulajdonában lévő kötőszövetgyár. Sokkal érdekesebb 
volt azonban a Lénárd testvérek fém-, vas-, bútor- és faárugyára kapcsán megfogal-
mazott indok:

„Cégtulajdonos Lénárd József és Sándor zsidó vallású. Az itteni kivizsgálás 
szerint magyar szempontokból való megbízhatóságuk és magatartásuk a meg-
szállás alatti időben kifogás alá nem esett. Mindkét testvér a világháborúban  
a 86. gy. e. tartalékos főhadnagya volt és több tiszti és vitézségi érem tulajdo-
nosa. A honvédség bevonulása óta az üzem fejlődésben van és további műkö-
dése biztosítva van.”566

Rottman Imre vas- és fémbútorgyára azért kerülte el a hatósági biztos kinevezését, 
mert a cég ekkor már az árjásítási szakaszban volt, tulajdonosa ugyanis átadta a ke -
resztény Mezőgazdasági Ipari és Kereskedelmi Szövetkezetnek. A zsidó származású 
Stamberger testvérek által üzemeltetett Vasbútor és Fémipari Rt. ugyancsak az árjá-
sítás útját választotta, akárcsak a Jupiter elem- és anódgyár, melynek három tulajdo-
nosa közül egy volt zsidó származású, s a jelentés azt is hozzátette, hogy az a bizo-
nyos személy „frontharcos, és nagy ezüst vitézségi éremmel volt kitüntetve”.567

Egy, ugyanazon a napon keltezett irat Kemény Dezső568 ecetgyárához, lipschitz 
sándor569 papíráru üzeméhez, valamint Engelmann Zoltán és lajos ócskavas keres-

564 ias F:60/11426/941 .ipar .
565 uo .
566 ias F:60/11426/1941 .
567 uo .
568 Kemény Dezső (Sirák, 1881 – ?) 1891-ben alapította meg ecetgyárát.
569 Lipsich Sándor (? 1881 – Auschwitz, 1944. június 29.)
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kedéseihez rendeltek ki hatósági biztos azzal az indokkal, hogy azok tulajdonosai 
zsidók .570

ugyanez az indok szerepelt a város egyik legnagyobb üzemének, a ruff csoko-
ládé- és cukorkagyárával571 kapcsolatos hatósági biztosi kinevezési kérelmében is . 
rukovina tamás arra hivatkozva kérte ugyanis a gyár feletti kormánybiztosi pozí-
ciót, hogy „remélem, miután a ruff gyár megbízhatatlan, hogy engem ebben az 
állásba kineveztetnek”.572 tegyük hozzá: itt is, akárcsak több más esetben, a hatósá-
gok a kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy a ruff ekkor már honvédelmi 
ellenőrzés alatt állt, a kérelmező pedig nem alkalmas a hatósági biztosi feladatokra.

annak ellenére, hogy a lénárd testvérek gyára 1941-ben elkerülte a hatósági biz-
tos kinevezését, egy évvel később az Elsőfokú Iparhatóság a céget az iparűzők név-
jegyzékében a zsidó iparűzők jegyzékébe vette fel. A gyár tulajdonosai, Lénárd Jó -
zsef és sándor fellebbeztek, mégpedig arra hivatkozva, hogy 1942 . március 1-jén  
a cég tulajdonosai közé lépett a nagyszülőkig felmenően keresztény származású 
solty györgy . a polgármesternek címzett levélben azt is megírták, hogy mivel 
Lénárd Józsefet és Sándort az első világháborúban több kitüntetéssel is jutalmazták 
(Ezüst katonai érdemérem kardokkal, nagy Ezüst vitézségi érem, károly csa  pat -
kereszt stb .), az 1939 . évi iv . tc . 2 . paragrafusa 1 . bekezdésének 2 . pontja értelmében 
kivételezettek, ezért cégüket a nem zsidónak tekintendő iparűzők jegyzékébe kell 
felvenni .573 a polgármesteri hivatal a kérelmet 1942 . augusztus 18-án arra hivat-
kozva utasította el, hogy a kitüntetések eredetiségét csak a m. kir. levéltár főigazga-
tója által kiadott okirattal lehet igazolni, de a kérelmezők ezt elmulasztották.574

csakhogy a lénárd testvérek nem hagyták ennyiben . 1942 . szeptember 19-én az 
iparügyi miniszternek írtak levelet, melyben sérelmezték az ellenük foganatosított 
közigazgatási eljárást. Az ügy elhúzódott. A fivérek időközben a szabadkai hatósá-

570 ias F:60/15182/941 .ipar
571 A Ruff család 1909-ben Zentáról költözött Szabadkára, 1911-től Brummer Gyulával (Szabadka, 

1870 – Auschwitz, 1944) kezdtek el cukorkakereskedéssel foglalkozni. Ruff József (Zenta, 1895. 
március 4. – ?) és Adolf 1916-ban kaptak engedélyt cukorka- és csokoládégyár megépítésre. A hú -
szas években a cég lendületes fejlődésen ment keresztül, 1931-re épült meg az új, kétszintes gyár-
épület. 1938-ban a gyár már 100 főt foglalkoztatott, évente mintegy 200-350 tonna árut állított elő. 
Legismertebb termékük a mai napig forgalomban lévő Negro cukorka. A második világháború 
alatt a gyár a cukorhiány miatt nem üzemelt . 1946-ban a ruff gyárat a kommunista hatóságok álla-
mosították. Brummer Gyula Auschwitzban vesztette életét, míg Ruff túlélte a holokausztot, majd 
1947-ben a jugoszláv kommunista hatóságok arra kényszerítették, hogy egykori gyárában dolgoz-
zon. Nem sokkal később, azonban mint „volt kapitalistát” elbocsájtották. A Ruff család 1950-ben 
Izraelbe vándorolt ki, ezt követően a jugoszláv hatóságok maradék vagyonukat is elkobozták.

572 ias F:60/p-14564/1941 .
573 ias F:60/kig .274/1943 .
574 uo .
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gok felé is tettek újabb lépéseket, s 1943. február 20-án megküldték a katonai kitün-
tetések eredeti okmányait . 1943 . március 13-án a polgármester végül arra utasította 
az I. fokú iparhatóságot, hogy hozzon új határozatot az üzem besorolása tárgyában. 
Az iparhatóság viszont húzni akarta az időt, a polgármester levelének kézhezvétele 
után ugyanis majd csak egy hónap múlva, 1943. április 14-én fordult az iparügyi 
miniszterhez a szükséges rendeletek megküldéséért, a következőkre hivatkozva:  
„a kért rendelet hatóságomnak ez idő szerint nem áll rendelkezésére és egy konkrét 
eset elbírálásához van rá szükségem.”575 levelezés levelezést követett . az ügybe még 
a rendőrség is bekapcsolódott, jelentésében azt erősítve meg, hogy a testvérek erköl-
csi magaviselete rendőri szempontból valóban kifogástalan volt. 1943. július 17-én 
előbb a honvédelmi miniszter, majd decemberben a hadilevéltár parancsnokságának 
személyügyi nyilvántartó csoportja is megküldte igazolását a két fivér világháborús 
kitüntetéseiről. Az ügy végére 1943. december 23-án került pont, amikor is az ipar-
hatóság levette a testvéreket a zsidó iparűzők listájáról, majd átsorolta őket a keresz-
tényekhez .576

1941 augusztusában a Honvéd Vezérkar a következő szabadkai zsidó kereskedők-
höz rendelt ki hatósági biztosokat: spitzer salamon és kunetz testvérek üveg- és por-
celánkereskedéseibe, Engler mátyás, pottesmann izsó, Dohány ottó, Frankl és 
Lőwy, Herceg László fakereskedéseibe, Herel Jenő drogériájába, Boros és Weiss, 
valamint Klein Géza és fiai festékkereskedéseibe, Deutsch Izidor és Tenner Imre 
optikusokhoz, Heisler Zoltán gőzfürdőjébe,577 a margit malomhoz, róth ármin578 és 
gonda alfréd579 cipőkereskedéseibe, Szenes Kálmán vaskereskedésébe, Rosenfeld 
sándor580 tulajdonában lévő Barzel vaskereskedésbe, Grossberger Ignác és Grossber-

575 ias F:60/kig .274/1943 .
576 ias F:60/kig .274/1943 .
577 heisler Zoltán (1890–1950) 1921-ben kezdte meg salg mátyás tervei alapján a család tulajdonában 

lévő épület bővítését, amelyet 12 ágyas szanatóriummá és fürdővé alakított át. A fürdőt a jugoszláv 
hatóságok 1948-ban államosították. A Szabadka belvárosában (Petar Drapšin utca) lévő épületet 
2007-ben egy telekspekuláció során lebontották, napjainkban csak az épület romjai állnak .

578 róth ármin (szabadka, 1969 . február 22 . – ?) a róth ármin kalapgyár tulajdonosa, 1943-ban 
a magyar hatságok internálták. A háborút túlélte, azonban a jugoszláv hatóságok a Roth család tel-
jes vagyonát 1946-ban államosították, róth további sorsa ismeretlen .

579 Gonda (Gottlieb) Alfréd (Versec, 1890 – Auschwitz, 1944) A szabadkai cs. és kir. 86. gyalogezred 
hadnagya, az orosz front veteránja . az impériumváltás után a jugoszláv hatóságok megtagadták 
állampolgársági kérelmét, ezt követően kereskedéssel foglalkozott. 1932-ben a zsinagóga mellett 
építette fel kétemeletes családi házát . róth ármin kalapgyárát 1939-ben felesége, margit révén örö-
költe meg .

580 rosenfeld sándor (Jánoshalma, 1893 – ?) testvérével, rosenfeld ignáccal (Jánoshalma, 1903 – sza-
badka, 1941) együtt alapította meg a Zafir, illetve a Bazel vaskereskedést. A háború után a Rosenfeld 
család teljes vagyonát a jugoszláv hatóságok államosították, a család túlélő tagjai Mexikóba emig-
ráltak .
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ger mór, bár nándorné, krámer Endre, Engler albert, litman testvérek, az Újhelyi 
Kovács F. és társa, Bass József rőfkereskedéseibe, Sugár Manó és Kőrösi Géza 
fűszer- és gyarmatárú kereskedéseibe, Földes Samu és Eisler Izsó ruhakereskedése-
ibe, a Vértesi Béla tulajdonában lévő Orient keményítőgyárhoz,581 valamint az Első 
Szabadkai Keményítőgyárhoz.582

Ami a szabadkai, stratégiai jellegű nagyüzemeket illeti – mint amilyen például  
a Goldner jégszekrénygyár, a Műtrágyagyár, a Roth kapagyár, a Zephir kályhagyár, 
a Fischer nyomda és kartongyár,583 illetve a kor igazi mamutvállalata, a Ferrum vas-
öntöde, mely zenitjén mintegy ezer embert foglalkoztatott –, a háború közvetlen 
kitörése előtt Szerbia déli területeire telepítették át őket, ezáltal vagyonuk, felszere-
lésük német ellenőrzés alá került. Ez külön gondot okozott a városnak, az egyre 
növekvő munkanélküliség egyik oka ugyanis éppen ezeknek a cégeknek a hiánya 
volt . Ezért a városi szociális bizottság arra tett indítványt a polgármesternél, hogy 
hasson rá a kormányra, hogy az tegyen meg minden tőle telhetőt, a szóban forgó 
„baráti német állam birtokában és rendelkezése alatt álló” cégek vagyonának vissza-
szerzéséért .584

A kor egyik legpikánsabb ügye a Hartmann és Conen baromfitelep és húsüzem 
esete volt . mint azt már láthattuk, conen Jakobcsics vilmost közvetlenül a bevonu-
lás után internálták, s május 16-án Füzy vilmos vállalt érte kezességet . 1941 nyarán 
a gyár tulajdonosai az árjásítási kényszer hatására az üzem átadásáról a cseh Škoda 
Művek pénzügyi érdekeltségével kezdtek el tárgyalni. A Škoda ekkor már a náci 
Németország ipari konglomerátumának, a Reichswerke Hermann Göring (Hermann 
Göring Birodalmi Művek) tulajdonában állt. Az üzlet azonban a magyar–német szö-
vetségi viszony miatt rendkívül kényesnek számított. Ennek ellenére, a Föld mű ve-
lésügyi Minisztérium a tranzakciót határozottan ellenezte, s annak a meghiúsítását  
a „cseh terjeszkedés” elleni fellépés megakadályozásaként igyekeztek a nyilvános-
ság előtt kommunikálni.585 A hatalmas húsüzemet, amelynek kapacitása évi 30 ezer 
sertés feldolgozása mellett 18 vagon tojás tárolására alkalmas hűtőházzal és 5 ezer 
darabos sertéshizlaldával rendelkezett, 1941 októberében végül a hangya szö  vet -

581 Vértesi Béla és Haisler Zoltán 1936-ban alapították meg az Orient keményítőgyárat.
582 ias F:60/sgt .712/1941 .
583 A Fischer és Kraus nevű nyomdát 1891-ben Kardos Ferenc alapította. A két világháború között itt 

nyomtatták többek között a magyar párt szócsövének számító Hírlapot. A második világháború 
után a nyomdát államosították .

584 ias F:60/19475/1941 .
585 Margittai L., i.m. (2019) 125–126 .
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kezet586 vette át .587 Vélhetőleg az ügylet mögötti háttéralkuval volt összefüggésben 
az is, hogy 1942 . augusztus 26-án a szabadkai királyi ügyészség conen Jakobcsics 
Vilmost önfeljelentése alapján minden bűncselekmény alól felmentette, s egyben azt 
is kimondta, hogy

„Conen Jakobcsics Vilmos nemzethűség szempontjából nemcsak, hogy nem 
eshetik kifogás alá, hanem a nehéz években úgy viselkedett, ahogy rendes, tisz-
tességes, becsületes gondolkozású magyar embernek viselkednie kellett és ellen-
kező magatartása esetén nemcsak önmagának, de főként ártott volna a mind-
azoknak a közületeknek és egyedeknek, amelyeket és akiket szükség esetén 
opportunus magatartás mellett erkölcsileg és anyagilag támogatott.”588

a több szálon folyó, érdekek hálójában összefonódó ügy végül conenék életét is 
megmentette .

IX. „A tulajdonos távollétében az ingatlant átvettnek nyilvánítom” 
– Az őrségváltás folyamata

a gazdaság átszervezésében, árjásításában, az ipari-kereskedelmi érdekképviselet 
területén szabadkán, de a visszacsatolt Délvidék egészén, a kiterjedt országos háló-
zattal rendelkező, erőteljes kormányzati támogatást élvező, markánsan nacionalista, 
nemzetiségellenes és antiszemita baross szövetség589 játszotta a főszerepet.590 

a baross szövetség szabadkai szervezetét 1941 . május 30-án kezdték el szervezni, 
majd 1941. július 6-án alakult meg, elnöke Lendvay Lajos volt. A szabadkai fiók az 
országban a századikként jött létre, annak megalakításán József főherceg vezetésé-
vel megjelentek a helyi és az országos közélet fontos személyiségei . az elhangzott 
beszédek a visszacsatolás feletti örömmámor mellett a nemzetiségpolitikával és  

586 a hangya országos Fogyasztási és értékesítési szövetkezet 1898-ban alakult meg . 1945-ben 
összes vagyonát kártalanítás nélkül államosították .

587 a hangya munkássága a felszabadított bácskában . a szabadkai hartmann-telep átvétele . – az 
óbecsei és zombori telepek a Hangya bérletében – A szövetkezeti hálózat újjáépítése. Délvidéki 
magyarság, 1941 . október 31 . 7 .

588 ias F:60/28377/1942 .
589 a baross szövetség 1919-ben alakult gazdasági-érdekvédelmi egyesület, a hangya szövetkezet 

mellett működő keresztény–nemzeti gazdasági egyesület volt. Komoly szerepet játszott a zsidó 
kereskedők és iparosok gazdasági ellehetetlenítésében. 1945-ben feloszlatták.

590 Margittai L., i.m. (2019) 133 .
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a zsidókérdéssel kapcsolatban is egyértelmű mondatokat fogalmaztak meg, sürgetve 
a Délvidéken a gyors árjásítást és egy újabb zsidótörvény meghozatalát.591

A Baross Szövetség törekvése kezdettől fogva a kereskedelem monopolizálása 
volt . 1942 augusztusában már 800 rendes és 200 pártoló taggal rendelkezett .592 leg -
főbb céljának azt tekintette, hogy a visszacsatolt területek kereskedelmét és iparát 
„kiragadják a zsidók és a jövevények kezéből”, s ebben a minőségében kulcsszere-
pet játszott a gazdasági őrségváltástás folyamatában. A gazdaság átállításának mene-
tében a visszacsatolás után a jugoszláv alapítású újvidéki kamarát felszámolták, és  
a délvidéki területeket a pécsi, a soproni és a szegedi (ez utóbbihoz szabadkát is) gaz-
dasági kamarák körzeteihez rendelték. Ennek következtében a kamarák, elsősorban 
a szegedi és a baross szövetség között, köztük a lendvay lajos vezetése alatt álló 
szabadkai csoport között, a legszorosabb együttműködés alakult ki.593

A Baross Szövetség egyre növekvő helyi befolyását mutatta az is, hogy 1941. no -
vember 19-én a polgármesteri hivatalnak mint az I. fokú iparhatóságnak a megkere-
sésére594 Szabadkán működő három cukorkakészítő, köztük kettő zsidó üzemről 
– brummer gyula595 Rákóczi úton lévő telepe, illetve a Ruff testvérek cukorkagyára 
a Damjanich utcában és ilics lehel üzeme – számolt be, s melyben a „keresztény 
magyar testvéri térhódítást” követelte ezen a területen is.596

történt ez annak ellenére, hogy a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának kor-
látozásáról szóló 1939 . iv . törvénycikk a Délvidék területén ekkor még csak nem is 
volt érvényben . azzal persze mindenki tisztában volt, hogy ez csak egy átmeneti 
időszak lehet. 1941. november 5-én aztán egyértelmű is lett, hogy a zsidótörvények-
kel összefüggésben a régi jugoszláv ipartörvény korlátozásokkal bár, de várhatólag 
1942. június 30-ig marad érvényben.597

591 IAS F:376.1.1 A Baross Szövetség iratai, jegyzőkönyvek, 1941–1944.; Színpompás, lelkes ünnep-
ség keretében alakult meg Szabadkán a Baross-szövetség századik fiókja. Hírlap, 1941. július 8. 
3–4.; Az ország Baross-szervezeteinek párhuzamos gyűlése mellett ült össze a szabadkai díszköz-
gyűlés. Baross Szövetség, 1941. július 11. 1–6.

592 A keresztény kereskedők előretörése a szabadkai üzleti életben – Ötvenen kértek önállósítási köl-
csönt – Máris igen sok zsidó nagykereskedő adta át a helyét. Délvidéki Magyarság, 1942. augusz-
tus 6 . 3 .

593 Bővebben lásd: Margittai L., i.m. (2019) 133–139 .
594 A polgármesteri hivatal 1941. november 13-án kért erről tájékoztatást.
595 Brummer Gyula (Szabadka, 1877 – Auschwitz, 1944) A Ruff cukorka és csokoládégyár társtulaj-

donosa .
596 ias F:60/28360/1941 .
597 Mit kell tudni minden délvidéki iparosnak és kereskedőnek. 1942. június 30-ig bizonyos korláto -

zások között a régi jugoszláv ipartörvény marad érvényben . Délvidéki magyarság, 1941 . november 
5 . 6 .
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Pár nap múlva aztán hosszú hetekre kaotikus jelenetek színterévé vált a szabadkai 
városháza első emelete: emberek ezrei rohanták meg az anyakönyvi hivatalt. Nem -
csak azok, akik az iparengedélyük megtartásához akarták azt időben beszerezni, 
hanem olyanok tömege is, akik az új időkre készülve már arra spekuláltak, hogy 
majd a zsidótörvények kiterjesztésével fognak zsidó üzlethez jutni .

De nemcsak a városházát lepték el az emberek, hanem a plébániákat is, ahol 
ugyancsak hatalmas tömegek igényeltek keresztlevelet . a korabeli számok magu-
kért beszélnek: 1941 áprilisa és novembere között a városi anyakönyvi hivatal 50 
ezer anyakönyvi, a szent teréz plébánia 24 ezer kereszt- házassági és halotti levelet 
adott ki .598

A szociális feszültségek egyik fő forrása Szabadkán a lakáspiac áldatlan állapota 
volt. Völgyi János nem véletlenül sürgette már 1941 novemberétől a belügyminiszté-
riumot a lakáskérdés rendezésére. 1942. január 27-én, miután egyértelművé vált, 
hogy a zsidótörvények rövidesen a bácskában is a jogrendszer részét képezik majd, 
arra hívta fel a belügyminisztérium figyelmét, hogy a lakások felhasználásával kap-
csolatos 5777/1941. M. E. számú rendelet599 viszont továbbra sem volt kiterjesztve 
a Délvidékre . Ennek következtében pedig a város területén teljes bizonytalanság állt 
be a lakásfelmondások és a lakásbérbevételek tárgyában, amit az is súlyosbított, 
hogy ezzel kapcsolatban jugoszláv jogszabályok sem léteztek .600 a belügyminiszté-
rium azonban nem reagált a szabadkai kérésekre, így a lakásínség egyre csak nagyobb 
méreteket öltött . végül a szabadkai antiszemitizmus két vezéralakja, kohán aladár 
és lendvay lajos törvényhatósági bizottsági tagok 1942 . december 17-én indítvá-
nyozták a zsidó tulajdonban lévő szabadkai lakások kisajátítását. A közgyűlés a kö -
vetkező határozatot hozta:

„kohán aladár és lendvay lajos törvényhatósági bizottsági tagok indítványát 
elfogadjuk és megállapítjuk, hogy városunkban a legnagyobb lakásokat a zsi-
dók foglalják el és éppen ezért szükségesnek tartjuk a m . kir . kormánytól olyan 
törvényes intézkedések megtételét, amely a hatóságoknak lehetővé teszi azt, 
hogy ezeket a lakásokat közérdekből igénybe vehesse és arra rászorulók részére 
kiutalhassa . utasítjuk váro sunk polgármesterét, hogy a m . kir . kormányhoz 
nevünkben ilyen értelemben előterjesztést tegyen.”601

598 Hajsza az ősök után… Közel nyolcvanezer keresztlevelet váltottak ki Szabadkán az elmúlt félév 
alatt . Délvidéki magyarság, 1941 . november 29 . 5 .

599 Az 1941. július 29-i 5.777. M. E. számú rendelet a lakások és egyéb helyiségek bérletére vonatkozó 
egyes kérdések szabályozásáról .

600 ias F:60/28810/1941 .
601 ias F:60/34376/1942 .
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A zsidótörvénynek a Bácskára való kiterjesztéséről az első hivatalos hír 1941. decem-
ber 4-én jelent meg .602 a Budapesti Közlöny másnap közölte az 8 .550/1941 . m .E . 
számú rendeletet, amelyek a zsidótörvényeknek a délvidéki területeken való alkal-
mazását rendel te el .603 A rendelet 2.§-a értelmében a zsidótörvények alól a miniszter-
elnök olyan személyeket mentesíthetett, akik a jugoszláv impérium alatt a magyar-
sághoz való hű magatartásuk miatt hosszabb tartalmú szabadságvesztést szenvedtek, 
testi bántalmazásoknak voltak kitéve, vagy a magyarsághoz való tartozásukat meg-
vallották . a mentesség a mentesített személyek háztartására és gyermekeire is kiter-
jedt, akiknek a magyarsághoz való hűsége kifogástalan volt. A valóságban mindez 
azonban csak az írott papír kvázi biztosítéka maradt: alig tudunk olyan esetről, hogy 
a valóságban is alkalmazták volna. S olyan, később ismertetésre kerülő példáról is 
tudunk, amikor az erre hivatkozó kérelmet végül elutasították. A rendelet 3.§-a zsi-
dók ügyvédi, orvosi, mérnöki, sajtó, színházi és filmkamarai tagságát is a nemzethű-
séghez kötötte, s úgy intézkedett, hogy amíg a kérelmező az ehhez szükséges okira-
tokat nem mutatja be, addig a nem zsidó tagok névjegyékébe nem lehetett felvenni, 
nyomatékosítva egyben azt is, hogy külön rendeletek állapítják meg a zsidók felvétel-
ének az arányát, illetve azt, hogy a 2.§-a értelmében mentességet élvezők esetében  
a kamarai tagságot nem lehet megtagadni .

a rendelet értelmében 1942 . március elsejéig mindazoknak bejelentést kellett ten-
niük, akik a visszafoglalt területeken ipari jogosítvánnyal vagy egyéb hasznot hajtó 
jogosítvánnyal rendelkeztek, illetve 1942 . február elsejében határozta meg a munka-
adók alkalmazottjainak a bejelentési kötelezettségét .

az iparengedélyek kiadási kérelmeihez csatolni kellett a vállalatok keresztény jel-
legét igazoló dokumentumokat . Egyéni cégeknél mindazok, akik 1895 . október 1-e 
előtt keresztény felekezet tagjaként születtek saját anyakönyvi kivonatukat voltak 
kötelesek benyújtani. Akik előtte születtek, azok a saját és a szüleik születési anya-
könyveit is kötelesek voltak csatolni, emellett kötelesek voltak büntetőjogi felelőssé-
gük tudatában írásban is kijelenteni, hogy nem voltak zsidónak tekintendő személyek. 
a kikeresztelkedett zsidók a zsidótörvény végrehajtása tárgyában kiadott 7720/1939 
m .E . rendelet604 értelmében kiállított tanúsítványt voltak kötelesek beszerezni, míg 
a mentesítéssel bíró zsidóknak az erre vonatkozó tanúsítványt kellett bemutatniuk. 

602 a zsidótörvény kiterjesztése a Délvidékre . a budapesti közlöny ismerteti a zsidótörvény kiterjesz-
tését a visszafoglalt Délvidékre . Délvidéki magyarság, 1944 . december 4 . 2 .

603 A m. kir. minisztériumnak 8550/1941. M. E. számú rendelete a zsidók közéleti és gazdasági térfog-
lalásának korlátozásáról szóló 1939: iv . törvénycikk egyes rendelkezéseinek a visszafoglalt dél-
vidéki területeke való alkalmazása tárgyában . budapesti közlöny, 1944 . december 5 . 1–3 .

604 Az 1939. augusztus 19.-i 7.720. M. E. számú rendelet A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásá-
nak korlátozásáról szóló 1939 . évi iv . törvénycikk végrehajtásáról .
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részvénytársaságok esetében az abban bármilyen formában tisztséget vállalóknak 
külön-külön kellett a származási igazolásokat bemutatnia . a zsidó többséggel ren-
delkező vállalatoknál a zsidótörvény rendelkezéseit kellett alkalmazni.605

Az iparigazolványok kiadása 1942. április közepén kezdődött meg. A hatóságok 
összesen 3600 iparjogot vizsgáltak felül. A tulajdonosok 200 iparengedély megszű-
nését vagy szüneteltetését kérték, s összesen 1733 kérelmet adtak át annak meghosz-
szabbítására. A szabadkai elsőfokú iparhatóság akkor 428 engedélyt adott ki.606

A májusi véglegesítés 792 keresztény kereskedőnek és 1619 iparosnak adott enge-
délyt. Ugyanekkor 201 zsidó kereskedő és 183 zsidó iparos kapott engedélyt. A város-
ban tehát összesen 2795 iparengedélyt adtak ki .607 az 1941 . áprilisi kiinduló adathoz 
képest egy évvel később összesen 805 iparengedélyt szüntettek meg a hatóságok, ami 
így a vállalatok egynegyedét érintette, a csökkenés tehát nagyjából 22,4%-os volt .

a baross szövetség korabeli kimutatásai szerint a szabadkai iparosok száma 
1942-ben körülbelül 2000, míg a kereskedőké 1600 volt. Közvetlenül a háború kitö-
rése előtt a zsidók a város kézműiparának 2-3 százalékában voltak jelen. A keres-
kedelmi szakmában 35-35, egyes kereskedelmi ágazatokban 60 százalékos volt az 
arányszámuk, míg a nagykereskedelemben lényegében abszolút dominanciával bír-
tak . az átállítás következtében 1942-ben a nagykereskedelemben az arányuk 35 szá-
zalékra csökkent .608

tegyük azt is hozzá, hogy a számok ilyen alakulásához az is hozzájárult, hogy  
a bejelentésre kötelezettek katonai (munka)szolgálatuk miatt egyszerűen nem tud-
tak eleget tenni a különféle hatósági felhívásoknak . számos olyan példa is akadt, 
amikor a magukat kereszténynek vallók arra hivatkozva nem jelölték meg nagyszü-
leik nevét és vallását, hogy azt nem ismerik . az egyre szaporodó gondok miatt  
a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1942. június 11-én leiratot küldött Szabadkára 
az ilyen esetek megoldására .609

605 Mit kell tudni az iparengedélyek bejelentéséről? Az adatokat március 1-ig kell átadni – Az alkalma-
zottak bejelentésének határideje február 1 – A kitöltendő nyomtatványokat az elsőfokú iparhatóság 
bocsájtja rendelkezésre . Délvidéki magyarság, 1942 . január 10 . 4 .

606 428 új iparigazolványt adott ki a szabadkai elsőfokú iparhatóság. – Négy-öt nagyobb zsidó vállala-
tot árjásítottak – befejezéséhez közeledik az iparengedélyek felülvizsgálása . Délvidéki magyarság, 
1942 . április 8 . 9 .

607 Szabadka kereskedelmének és iparának az átállítása. 792 keresztény kereskedő és 1619 iparoson 
kívül 201 zsidó kereskedő és 183 iparos működik. Délvidéki Magyarság, 1942. május 6. 6.

608 A keresztény kereskedők előretörése a szabadkai üzleti életben – Ötvenen kértek önállósítási köl-
csönt – Máris igen sok zsidó nagykereskedő adta át a helyét. Délvidéki Magyarság, 1942. augusz-
tus 6 . 3 .

609 ias F:60/20060/1942 .



160

a baross szövetség felháborodással vette tudomásul a májusi engedélyek számát, 
s amikor Varga József iparügyi miniszter 1942 júniusában Szabadkára látogatott, 
egy olyan memorandumot adott neki át, amelyben az iparjogosítványok revízióját 
kérte .610 Ezzel párhuzamosan a helyi sajtóban is olyan felhívást tett közre, amelyben 
arra kérte a lakosságot, hogy az keresztény kereskedőnél, iparosoknál vásároljon.611 
augusztus 7-én pedig arra szólította fel a keresztény háztulajdonosokat, hogy a „ke -
resztény kereskedelem és ipar boldogulása” érdekében mondjanak fel a zsidó üzlet-
bérlőiknek.612

Ennek ellenére lényegi változás nem történt . Így, amikor 1942 szeptemberében 
lossonczy istván közellátásügyi miniszter szabadkára látogatott, lendvay lajos  
a miniszterhez intézett felszólalásában már egyenesen úgy fogalmazott, hogy „zsi-
dóktól és külföldi ellenségeinkkel konspiráló nacionális nemzetiségekkel vagyunk 
körülvéve . […] a zsidóság mindent felvásárol, nem fontos, mibe kerül . Ennek az 
orvoslására egyetlen mód van: a zsidók teljes kizárása a gazdasági életből”.613

lendvay kirohanásának azonban ekkor sem lett következménye . az októberben  
a Szegedi kereskedelmi és Iparkamara ülésén aztán újabb követeléssel állt elő. Ekkor 
azt kérte, hogy a zsidókat zárják ki az épületfa-kereskedésből.614

De nem csak a baross szövetség, hanem a nemzeti munkaközpont délvidéki 
kerületi titkárságának a vezetője, Fekete Béla is elégedetlen volt a gazdasági őrség-
váltás folya matával. 1942. szeptember 29-én Reök Andor főispánhoz egy olyan be -
adványt juttatott el, amelyben arra kérte a főispánt, hogy a szabadkai zsidó cégek, 
üzemek, vállalatok, gyárak vezetését olyan hatósági biztosokra bízza, akik meg-
kezdenék azok árjásítását. A munkaközpont vezetője szerint egy ilyen intézkedés  
a hatalmas munkanélküliségen is javítana, mivel ezáltal 500 munkavállaló juthatna 
álláshoz .615

610 A Baross Szövetség memoranduma Szabadka megsegítésére. Délvidéki Magyarság, 1942. június 
24 . 2 .

611 A Baross Szövetség kéri: keresztény kereskedőnél, iparosnál vásároljon. Délvidéki Magyarság, 
1942. június 27. 16.

612 a zsidó üzletbérek felmondása – a szabadkai baross szövetség felhívása a keresztény háztulajdo-
nosokhoz . Délvidéki magyarság, 1942 . augusztus 7 . 4 .

613 lossonczy közellátásügyi miniszter szabadkán bejelentette a kérlelhetetlen harcot a fekete front 
felgöngyölítésére. – Az áruhalmozók és árdrágítók hazaárulók, akik a legszigorúbb büntetést 
érdemlik – A sajtóértekezleten a miniszter a külső és a belső front időszerű feladatait jelölte meg. 
Délvidéki magyarság, 1942 . szeptember 14 . 3 .

614 A zsidókat zárják ki az épületfakereskedésből – követelte Lendvay Lajos a szabadkai Baross Szö-
vetség elnöke a Kamara véleményező bizottságának ülésén. Délvidéki Magyarság, 1942. október 
29 . 9 .

615 A szabadkai zsidó cégek árjásítása – A Nemzeti Munkaközpont szerint sok munkaadó nem fizeti 
a legkisebb munkabéreket . Délvidéki magyarság, 1942 . szeptember 29 . 4 .
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A gazdaságban meginduló őrségváltás a mezőgazdaságra is kiterjedt. Ennek első 
lépéseként 1942 . március 24-én völgyi János polgármester az 1750/1942 . m . E . szá -
mú rendelet616 alapján megtiltotta a zsidók mező- és erdőgazdálkodási ingatlanjai-
nak az átruházását, valamint elrendelte az 5 holdnál nagyobb szőlő és gyümölcsös, 
illetve az 500 holdnál nagyobb kiterjedésű mezőgazdasági ingatlanok bejelentési 
kötelezettségét .617

Április 16-án pedig a mezőgazdasági ingatlanokhoz tartozó holtfelszerelés, állat-
állomány és készletek hatósági leltározása is megkezdődött.618

Az első, ezzel kapcsolatos kimutatásból az derült ki, hogy Szabadka határában 
500 holdnál nagyobb kiterjedésű mezőgazdasági ingatlanról nem érkezett bejelentés, 
míg 5 holdon felüli szőlőst és gyümölcsöst 10 esetben jelentettek be.619

a visszacsatolt területek egészén ekkor összesen 20 ezer hold zsidó tulajdonban 
lévő földterület volt, amely közül egy haladta meg az 500 holdat. A Szabadka hatá-
rában 3 ezer hold zsidó tulajdonban lévő földet regisztráltak, a birtoknagyságok 20 
és 100 hold között váltakoztak . a gyümölcsösök közül a legnagyobb 15 hold volt,  
a többi 6 és 10 hold között váltakozott .620

a zsidók gazdasági pozíciójának a gyöngítésével volt összefüggésben az 1942 . 
április 14-ei utasítás, amelyben a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter az 
5777/1941 m . E . rendelet621 23 . paragrafusára hivatkozva arra kötelezte a szabadkai 
hatóságokat, hogy az 1939. IV. tc. értelmében zsidónak tekinthető személyek szá-
mára tegyék lehetetlenné az üzlethelyiségek, illetve az üzemek számára megfelelő 
ingatlanok bérbeadását . csak azok az esetek voltak kivételek, amelyek veszélyeztet-
ték a közellátás biztonságát .622

1942. július 20-án ugyanez a minisztérium olyan utasítást küldött a birtokba vett 
délvidéki területek törvényhatóságainak, hogy kezdjék el alkalmazni a zsidók köz-
életi és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939 . iv . tc . 14 . paragrafusát . 
Ennek értelmében szabadka is köteles volt részletes kimutatást készíteni arról, hogy 

616 A zsidók tulajdonában levő mező- és erdőgazdasági ingatlanok forgalmának korlátozásáról és zár-
lat alá helyezéséről szóló 1942. március 18-i 1.750. M. E. sz. rendelet.

617 ias F:60/4832/1943 .
618 uo .
619 uo .
620 Húszezer hold föld van zsidókézen a Délvidéken – Ötszáz holdnál nagyobb birtok egy van – Sza-

badkán tíz zsidó tulajdonban levő szőlőt jelentettek be. Délvidéki Magyarság, 1942. április 18. 3.
621 Az 1941. július 29-i 5.777. M. E. számú rendelet a lakások és egyéb helyiségek bérletére vonatkozó 

egyes kérdések szabályozásáról .
622 ias F:60/14341/1942 .
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a zsidók számára kiadott iparigazolványok és iparengedélyek száma az összes ilyen 
jellegű dokumentum hány százalékát tette ki.623

az efféle lajstromozás azonban számos nehézséget okozott, s tömegével érkeztek 
ezzel kapcsolatban a fellebbezések is . gonda alfréd még 1942 . május 30-án tett jogi 
lépéseket amiatt, hogy a zsidó iparűzők listájára vették fel:

„tisztelettel kérem, méltóztassék jelen jogorvoslati kérelmemet felterjeszteni, 
ahol is a következő kérelmet terjesztem elő, hogy méltóztassék a rám nézve 
sérelmes lajstromba foglalást hatályon kívül helyezni és elrendelni, hogy a nem 
zsidó iparűzők lajstromába vagyok felveendő. Előadom, hogy én iparigazol-
ványt nyertem 1939. év május hó 4 napján Szabadka sz. kir. város I. fokú Ipar-
hatóságától 4108/1939 sy. IV. 29./1929 iparlajstrom tételszám alatt cipő, kalap és 
úridivatárú közvetlen fogyasztók részére való árusítására. Ennek ellenére a lajst -
romban rövidárú és textilkereskedőként vagyok megjelölve, tehát ennek helyes-
bítését kérem . Eredetiben felmutattam és hiteles másolatban csatolom katonai 
kitüntetéseimről szóló igazolásomat, mely szerint az 1914/1919 évi világháború 
alatt katona voltam, sebesülési érmet kaptam és elnyertem a vitézségi bronzér-
met, a bronz »sigmus laudist« a katonai érdemkereszt szalagján kardokkal és  
a károly-csapatkeresztet . továbbá b ./ alatt csatolom a m . kir szabadkai thJv-i 
levente parancsnokság igazolványát, mely szerint, mint kivételezett zsidó lettem 
igazolva és megemlítem, hogy ezen igazolvány elnyerése még sokkal szigorúbb 
elbírálások eredménye alapján volt lehetséges, mint a felhívott törvényhely előír 
és ennél fogva engem megilletnek azon előnyök, amelyeket az elért katonai 
érdemek biztosítanak . miután az 1939: iv . t . c . 2 . paragrafusának 1 . pontja meg-
állapítja, hogy aki sebesülési érem viselésére jogosult és az ellenség előtt tanú-
sított vitéz magatartásáért legalább egy ízben kitüntetésben részesült, arra a tör-
vény rendelkezései nem alkalmazhatók, mély tisztelettel kérem: kegyeskedjék 
ezen előadott kérelmem alapján megállapítani, hogy fentebb megemlített ipar-
igazolványom alapján a nem zsidó iparűzők lajstromába veendő fel üzletem.”

Gonda Alfréd kérelmét – jogorvoslati lehetőség elutasításával –, akárcsak a Lénárd 
testvérekét, arra hivatkozva utasították el, hogy annak ellenére, hogy bizonyítékként 
kitüntetései eredeti igazolását bemutatta, illetve azok másolatát közjegyző által hite-
lesítette, azokat nem fogadják el, mert gonda nem kért az illetékes hadilevéltár 
főigazgatóság által kiállított másolatot.624

623 ias F:60/24492/1942 .
624 ias F:60/18743/1942 .
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Gonda Alfrédnak azonban más gondjai is voltak. Gál István 1942. június 1-jén írt 
levelet a város lakáshivatalának, melyben gonda rudics utca 2 . szám alatti üzlethe-
lyiségének a kiutalását kérte .625

Mások attól sem riadtak vissza, hogy hetekig megfigyeljék egy-egy kiszemelt 
üzlet tulajdonosát, vagy hogy nyomozzanak utána . például Fenyvesi istvánné 1942 
áprilisában azzal az indokkal próbálta megszerezni berger ilona üzletét, hogy az 
moholon élt .626

az ilyen kérelmeket a hatóságok többnyire vagy arra hivatkozva utasították el, 
hogy a bennük leírtak egyszerűen nem fedték a valóságot, vagy a kérvény törvényi-
leg nem volt indokolt . Ez történt az utóbbi esetben is, ahol azzal utasították el Fenyvesi 
Istvánné kérelmét, hogy a magyar iparjogi szabályok nem tették kötelezővé az ipar-
űzők számára az állandó lakhatást az iparűzés helyén. Mintegy válaszul a jogi ano-
máliákra a szabadkai baross szövetség 1942 . augusztus 7-én olyan felhívást tett 
közzé, amelyben arra szólította fel az ingatlantulajdonosokat, hogy mondjanak fel  
a zsidó bérlőknek.627

A zsidó üzletekért való harc lényegében ezután érte el a tetőpontját. A kor közszel-
lemét, az akkor uralkodó állapotokat és megközelítését jól szemlélteti Jánossy béla 
1943 . március 17-i kérelme:

„a Baross újság január hó 22-i számában felhívás jelent meg az üzlethelyiségek 
igénylésére vonatkozólag és ennek alapján bátorkodom azon tiszteletteljes ké -
réssel a fenti iparhatósághoz fordulni, hogy részemre a Fuksz Ferencné /: volt 
paprikakereskedés :/ üzlethelységét hivatalos eljárás keretében kiutalni szíves-
kedjék. Egyben bátorkodom megemlíteni, hogy 39 éve gyarmatárú-kereskedő 
vagyok és 1942 . havában nagykereskedésre szóló iparigazolványt váltottam és 
ezen idő óta kénytelen vagyok lakásomon kereskedelmi tevékenységet folytatni 
üzlethelyiség nélkül . a nevezett üzlethelyiség, mely részemre teljesen meg-
felelő a háztulajdonos özv. Máder Rózsa zsidó /: zombori lakos:/ házában 
Eötvös-u. 7. sz. alatt van. Bérlője Fuksz Ferencné ugyancsak zsidó, volt papri-
kakereskedő és amennyiben paprika árusításával csak elvétve foglalkozik, így 
a nevezett üzletében áru már kb . egy év óta nincs és a helyiséget minden üzleti 
tevékenység nélkül tartja, sőt nagyon sok esetben zárva is van. Mivel üzlethe-
lyiség nélkül állok és a fenti cég semmilyen üzleti tevékenységet nem fejt ki, 
ezért úgy vélem, hogy nemzeti szempontból sem kívánatos az ily nevek díszel-

625 ias F:60/18927/1942 .
626 ias F:60/15053/1942 .
627 a zsidó üzletbérek felmondása . a szabadkai baross szövetség felhívása a keresztény ház tulaj-

donoskhoz . Délvidéki magyarság, 1942 . augusztus 7 . 4 .
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gése városunk területén. Tisztelettel kérem a Tek. I. fokú Iparhatóságot, szí -
veskedjék abban a támogatásban részesíteni, hogy nagykereskedésem részére  
a megfelelő üzlethelyiségnek birtokába jussak.”628

Jánossy kérelme először a szabadkai rendőrségen kötött ki, ahol a feljelentésével kap-
csolatban áprilisban nyomozást rendeltek el . a kihallgatások során nyilas József 
ékszerkereskedő, akinek ugyanabban a házban volt az üzlete, mint Fuchs Ferencné-
 nek, úgy nyilatkozott, hogy Fuchs üzlete többnyire zárva volt, aminek az oka az, 
hogy az anyagilag ellehetetlenített tulajdonos egyszerűen nem volt képes árut be -
szerezni. Hasonlóan nyilatkozott a szomszéd üzletben működő Nagy Mihály üveg- 
és porcelánkereskedő, valamint Nagy József kereskedő is.

Kihallgatások, jegyzőkönyvek és beadványok után a szabadkai I. fokú Iparhatóság 
május 11-én az üzletet Jánossy bélának utalta ki . a megfélemlített ingatlantulajdo-
nos, Máder Rózsa annak átadásáról 1943. június elsején hivatalosan is értesítette  
a hatóságokat . csakhogy Fuchs Ferencné, szül . stein Jolán a határozatot október 
9-én megfellebbezte, több tanút felvonultatva pedig azt igazolta, hogy az ellene fel-
hozott vádak nem felelnek meg a valóságnak. Ráadásul Fuchs férje 1942. július 1-én 
munkaszolgálatosként bevonult, így a lakásrendeletek alapján a bérleti viszony tekin-
tetében őt is megillették azok a jogok, amelyek a katonai szolgálatra bevonult szemé-
lyek eltartásával voltak összefüggésben. Az is az érveit erősítette, hogy ügyvédje az 
a Nagy Ödön volt, aki a két világháború között kiemelkedő és fontos, vezető szere-
pet játszott a magyar párt létrehozásában . a szegedi kereskedelmi és iparkamara 
1943. július 14-én a szabadkai hatóságoknak írt levelében bár elvileg támogatta 
Jánossy kérelmét, azonban, figyelembe véve azt, hogy Fuksz Ferencné férje a fron-
ton teljesített szolgálatot, s így ügyeinek vitelében akadályoztatott személynek szá-
mított, kénytelen volt Fuchsék javára dönteni . az ügynek nem volt vége . 1943 . október 
29-én azonban a szabadkai hatóságok újabb határozatban ismét Jánossynak kedvez-
tek, amit azonban Fuschné ismét megfellebbezett. Úgy tűnt, hogy az újabb pereske-
désben ismét sikerül megvédenie a boltját . azonban, 1943 . október 26-án megérke-
zett a magyar vöröskereszt értesítése, miszerint férje 1943 . március 3-án az orosz 
fronton eltűnt. Ez a fejlemény alapjaiban változtatta meg az ügy menetét; immáron 
minden olyan jogi védelmi akadály elhárult Jánossy előtt, amely addig megakadá-
lyozta az üzlet elfoglalásában. Ennek ellenére az ügy mégis tovább húzódott. A sza-
badkai polgármester végül csak 1944 . augusztus 8-án hagyta helyben az 1943 . októ-

628 ias F:60:kig:1102/1943 .
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ber 29-i határozatot . Fusch Ferencné, született stein Jolán ekkor már nem tartózko-
dott szabadkán .629

a zsidó üzlethelyiségekért folyt harc másik tipikus esetét a bartusz Ferenc kontra 
Donáth testvérek esete szemlélteti a legjobban . bartusz Ferenc hatóságilag kijelölt 
bőrkereskedő 1942. november 28-án olyan panaszt adott be a polgármesteri hiva-
talba, hogy akkori üzletében lényegében nem tudta az áruját elraktározni, s ezért 
kérte a belvárosi, az akkori Deák utca 3 .630 alatt lévő, jóval nagyobb üzlethelyiség 
kiutalását, amelyet akkor a Donáth testvérek béreltek vermes Zoltántól . a szabad-
kai hatóságok 1943 . február 17-én helyt is adtak bartusz kérelmének . csakhogy,  
a Donát testvérek az üzlethez tartozó raktárhelyiséget időközben bérbe adták, s így 
Bartusz lényegében ott tartott, mint az első kérelme előtt: az új üzlethelyiség tovább-
 ra sem felelt meg a raktározásra, ráadásul abba nem is költözhetett be . Emiatt február 
26-án feljelentést tett . az ekkor elrendelt nyomozás azt állapította meg, hogy a ház 
tulajdonosai, vermes Zoltán és Donáthék 1942 . december 18-án keltezett bérbeadási 
szerződése értelmében az üzlethez tartozó raktárhelyiséget 1943. január 1-től az 
Olympia cukrászda tulajdonosának, Ametović Usni Rizának évi 300 pengőért közö-
sen bérbe adták. Bár időközben Donáth Miklós631 és Jenő is megfellebbezték a kila-
koltatási határozatot, amelyben többek közt arra is hivatkoztak, hogy az első világ-
háborúban magyar katonaként szolgáltak. A háztulajdonos, Vermes Zoltán, azonban 
engedve a rá nehezedő nyomásgyakorlásnak, 1943. március 5-én július 1-i hatállyal 
végül felmondott nekik, így Donáthék helyzete lényegében ellehetetlenült . vermes 
azonban arról már hallani sem akart, hogy az üzlethelyiséget az új bérlő kedvezőbb 
feltételekkel vegye ki. Bartusz Ferenc 1943. június 30-án ezért újabb levelet írt  
a városi hatóságoknak, amelyben most már az ingatlan tulajdonosa, vermes ellen élt 
panasszal: „vermes Zoltánnal, a ház tulajdonosával az üzletbérösszeg és a bérleti 
szerződés egyes feltételeiben nem tudtunk megegyezni, miért is kérem a T. Címet, 
hogy a bérösszeg és a szerződés egyéb feltételeit meghatározni szíveskedjék.”632

olyan igények is megfogalmazódtak, amelyek az addig csak összeírt zsidóbirto-
kok kiutalását kérték . a kétgyermekes, 31 éves napszámos szloboda sándor arra 
hivatkozva igényelt zsidó tulajdonban lévő házat és földet, hogy csak ezáltal tud eny-
híteni családja nyomorán .633

629 ias F:60:kig:1102/1943 .
630 A Deák utca a mai Matko Vuković utca.
631 Donáth miklóst 1944 márciusában internálták . 1945-ben hazatért, azonban végkimerültségben 

rövidesen elhunyt .
632 ias F:60/kig .853/1943 .
633 ias F:60/33337/1942 .
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A birtokok összeírása azonban nem haladt a megfelelő ütemben. Ez akkor vált 
egyértelművé, amikor a Zomborban székelő Vitézi Szék 1942 októberében az öt 
holdat meghaladó zsidó erdő- és mezőgazdasági ingatlanok statisztikai kimutatá-
sát kérte a polgármesteri hivataltól . ilyen kimutatás ekkor még csak nem is léte-
zett, ezért annak elkészítésével a zsidó kérdésben igencsak aktív kohán aladárt bíz-
ták meg .634 

1942 . november 17-én szabadka-szerte plakátok jelentek meg, melyek arról érte-
sítették a város polgárait, hogy a zsidóknak a mező-, illetve az erdőgazdasági tulaj-
donukat 1942 . december 10-ig be kell jelenteniük a polgármesteri hivatal 117-es 
számú szobájában.635

az érintettek ennek a felhívásnak eleget is tettek – az ekkor bejelentett vagyonnal 
kapcsolatos dokumentumok mindmáig fennmaradtak . innen tudjuk például, hogy 
Fenyves Ferencné mint kiskorú fiai (Fenyves Péter, Fenyves Pál és Fenyves János) 
gyámja a halasi szőlőkben 800 négyszögöl területnyi szőlőt jelentett be.636 Fenyvesnek 
Nagyfényen is volt birtoka 10 süldő malaccal, 1 csődör csikóval, 4 igáslóval, 1 bika-
borjúval, 5 üszőborjúval, 6 fejőstehénnel, 1 vetőgéppel, 1 kettes ekével, 1 egyes eké-
vel, 1 kukorica-vetőgéppel, 1 12-es tárcsával, 1 boronával, 1 hengerrel, 1 kukorica-
morzsolóval, 1 darálógéppel, 1 4 h .p . petróleummotorral, 1 répavágóval, 3 szekérrel, 
1 hintóval, 1 kétkerekű kordéval, 3 pár lószerszámmal, 1 alfaszeparátorral és 1 vaj-
köpülővel.637

Halbrohr Mórt is ott találjuk a bejelentők között. Neki 62 holdnyi földje és 800 
ölnyi ingatlanja volt: „kisbirtok, szántóföld, amelyen épületek vannak s mely ősi csa-
ládi örökség . saját birtokom . […] bejelentem továbbá, hogy hivatalos kisgazda 
vagyok, más foglalkozásom nincsen, gazdasági főiskolát végeztem.”638

Tegyünk említést Székely Zoltánról is, a két világháború között szintén fontos 
szerepet betöltő Székely Áron testvéréről, aki fontos szerepet játszott a szabadkai 
magyar közéletben, a többi közt a népkör, majd a magyar olvasókör vezetésében . 
Székely ekkor összesen 52 holdnyi ludasi szántót, 267 ölnyi erdőt, 453 ölnyi lakóhá-
zat, 5 holdnyi legelőt jelentett be.639

November 17-én Szabadkán is megkezdték a Földművelésügyi Miniszter 550.000/ 
1942-es rendeletének640 végrehajtását, amely az 5 . kataszteri holdtól kisebb zsidó bir-

634 F:60/Zs .b .4420/1943 .
635 uo .
636 ias F:60/Zs .b . 40365/1942 .
637 ias F:60/Zs .b . 35648/1942 .
638 ias F:60/Zs .b . 39994/1942 .
639 ias F:60/Zs .b . 40227/1942 .
640 Az 550.000/1942. számú F.M. rendelet a zsidók tulajdonában lévő ingatlanok átengedésének, vala-
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tokok, ingatlanok összeírását tartalmazta. Az előzetes becslések szerint ez 120 zsidó 
ingatlantulajdonost érintett .641

a teljes lista 1943 . február 26-án készült el . annak összeállításához felhasználták 
a szabadkai városi katonai parancsnokság 1941. június 29-i összeírását is. Az ekkor 
elkészült lista összesen 125 nevet tartalmazott .642

Bár az összeírás időben megtörtént, a birtokok kisajátítása Szabadkán vontatot-
tan haladt előre. 1943. szeptember 30-án kelt belügyminiszteri leirat sürgetőleg intéz-
kedett arról, hogy ezeket a birtokokat legkésőbb október 15-ig a gondosan kiválasz-
tott sokgyermekes családoknak adják át . a rendelet végrehajtása egyébként nem  
a helyi hatóságok miatt késlekedett. A polgármesteri válaszlevélből tudni azt, hogy  
a döntés előkészítési mechanizmusok a Földművelődésügyi Minisztérium délvidéki 
földbirtok politikai kirendeltségénél akadtak el .643

az ezzel kapcsolatban született határozat ekkor már megszületett . az Fm dél-
vidéki földbirtokpolitikai kirendeltségének 1942 . szeptember 23-án keltezett vég-
határozata azonban csak november 8-án érkezett meg a szabadkai iktatóba . Ennek 
értelmében többek között kötelezték a zsidó ingatlantulajdonosokat, hogy ingatlan-
jaikat az összes alkotórészeikkel és tartozékaikkal együtt államilag meghatározott 
kárpótlás ellenében engedjék át a magyar állam számára .644 az állami kárpótlás 
azonban messze nem a reális értéken történt meg . Erre egyébként a kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter 1943 . december 10-i körrendelete külön is felhívta a ható-
ságok figyelmét:

„a kisajátítás valódi és teljes kártalanítás helyett csupán az 1942: Xv . t . c . 5 . 
paragrafusa által meghatározott térítés, amely a valódi és teljes kártalanításnál 
lényegesen kevesebb, fizethető ki kártalanítás gyanánt. […] Felhívom a Hivatalt, 
hogy a kisajátítási eljárás előkészítése során a fentieket mindenkor tartsa szem 
előtt és az 1942: XV. t.c. szerinti átengedés alá eső ingatlanoknál csak az e tör-
vény – másolatban csatolt – 5 . paragrafusában meghatározott térítést ajánlja fel 
kártalanításul és a kisajátítási összeírásban is csak ezt az összeget tüntesse fel, 
mint ajánlott kártalanítási árat.”645

mint az ingatlanok bejelentésének a módjáról rendelkezett, melyek bejelentési mintáit a földműve-
lésügyi miniszter mellékelte .

641 ias F:60 .504/Zs .b .4420/1943 .
642 ias F:60 (bez broja) 482/1943 .
643 ias F:60/Zs .b .4235/1943 .
644 uo .
645 ias: F:60/Zs .b .54047/1943 .
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az idézett rendelet csak a városok belterületén található ingatlanokra vonatkozott,  
s sok esetben a helyi hatóságok téves értelmezése miatt azokat az ingatlanokat is 
kisajátították, amelyek egyébként nem estek ebbe a kategóriába . az országos szo -
ciális Felügyelőség ezért 1943. november 4-én arra utasította a megyei és törvény-
hatósági jogú városok közjóléti szövetkezeteit, hogy azoknál az ingatlanoknál, ahol 
kétséges az elhelyezkedés, függesszék fel a határozat végrehajtását .646

Hogy pontosan hány személyt és mennyi ingatlant érintett számszerűleg a külön-
böző rendeletek végrehajtása, a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján tud-
juk rekonstruálni . Jelenlegi ismereteink szerint egészen biztos, hogy a már említett 
Fenyves családon kívül (Fenyves Ferencné, szül . baruch Erzsébet, Fenyves péter, 
Fenyves lajos és felesége, geréb klára)647 érintett volt abban a halbroh család: hal-
 broh József, özv . halbroh adolfné, született harstein ida, halbroh mór .648

Egy másik listán, amely 1943 . november 12-én összesen 74 esetben rendelte el  
a földek, illetve a rajta lévő ingatlanok, alkotórészek és tartozékok magyar állam 
javára történő átengedését. Itt a következő neveket tudjuk rekonstruálni: Ádám Imre, 
basch pál, basch József és neje sz . Fischer rózsa, basch miksa, beck miksáné sz . 
Feler regina, beck lajos és neje, sz . nagy Erzsébet, beck irma, beinhauer károly 
és neje, ruff rózsa, telcs imre és neje, sz . ruff margit, Engelmann Zoltán és beck 
lotti, özv . Farkas aladárné szül . bachrach mária, özv . dr . Fenyves Ferencné sz . 
baruch Erzsébet és Fenyves péter, Fenyves lajos és neje, sz . geréb klára, Feldmájer 
Lili, György Mátyás, dr. György Imre, Eiger Jenő, Glied Jakabné sz. Klein Paula, 
Ingusz Gyula, Wilhelm Dezsőné sz. Ingusz Ilona, özv. Klein Mátyásné, sz. Gimtz 
Gima, dr. Klein Tibor, dr. Szegő Lászlóné sz. Klein Erzsébet, Klein Cecília, Klein 
Ilona, Kriszhaber Dezsőné, sz. Gonda Margit, Lengyel Ármin, Leipnik Lajosné, sz. 
Dubrovic Cecília, Leipnik Gyuláné sz. Dubrovic Ilona, Lőwen-thál Henrik és neje, 
sz . beck vilma, dr . lusztig Zoltán és neje sz . barta ilona, pilischer géza és neje, sz . 
Pilischer Hermina, Polgár Ferencné sz. Basch Katalin, Vígh Lipót, Press burger Ernő, 
Révész Béláné sz. György Mária, Ruff József, Schlánger Arthúr és neje, sz. Halbrohr 
Leonka, Streizinger Izidor, Schalter Sámuelné sz. Streizinger Júlia, Streizinger Má -
ria, spitzer sándor, lénárd sándorné, sz . kriszháber teréz, kriszháber lászló,  
dr . szilasi ödön és neje, sz . Weinberger ilona, ungár János, dr . tállyai róth miklós, 
dr . tisza Endre, dr . tisza imréné, sz . szepesi vera, özv . vasvári adolf Józsefné sz . 
Grünfeld Flóra, Vasvári József, Weisz Miklósné, sz. Köhn Irén, Kohn Jenő, Kohn 
sarolta, ádám imre, dr . vas antal, dr . Wolf gyula és neje, sz . schossberger Edit, 

646 ias: F:60/Zs .b .47639/1943 .
647 ias: F:60/Zs .b .51615/1943
648 ias F:60/Zs .b .5658/1943 .
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özv . schossberger Józsefné sz . krausz Etel, dr . schossberger andrás, dr . schulmman 
imre, dr . schulmann Endre, blum alfréd és neje, sz . pick irén, braun gyuláné sz . 
székely ilona, özv . holländer sámuelné sz . rosenbraum helén, lukács géza és neje, 
sz. Brőder Regina, Rosenberg Vilmos és Róza, Schäffer György és neje, sz. Schoss -
berger Zsuzsanna, révész Józsefné sz . schäffer piroska, dr . sarcsevics andrásné sz . 
székely mária, hartmann József, dr . török béláné sz . Deutsch Ella, török anna, 
Lengyel János, dr. Gerson József főrabbi, az Izraelita Hitközség, a szabadkai Izra -
elita szent Egylet, lázár leó, lázár leóné sz . rónai ilona, lászló géza, lászló 
gézáné sz . Fleitz regina, dr . székely Zoltán és felesége, sz . kohn sára, sarcsevics 
andrás, özv . kujuncsics alajosné .649

a kisajátítás és a birtokbavétel decemberben is folytatódott . a birtokbavétel  
a város aljegyzőjének, egy műszaki kiküldöttnek és jegyzőkönyvvezető jelenlét-
ében történt meg . a legtöbb esetben a tulajdonosok azon nem jelentek meg: „ingat -
lanoknak birtokbavétele során helyszínen megjelenvén a tulajdonos távollétében az 
ingatlant átvettnek nyilvánítom és azt 1943 évi december hó 14-vel birtokba veszem 
a Szabadka Városi Közjóléti Szövetkezet részére való átadás céljából.”650

X. „A zsidók aránytalan térfoglalásának egyik fő tényezője”  
– a singer bernát zsidókórház története

A visszacsatolás előtt összesen 99 orvos praktizált Szabadkán, közülük 38 fő volt 
zsidó, 22 szerb és 17 magyar . az impériumváltás után a visszafoglalt délvidéki terü-
leteken, így Szabadkán is jelentős orvoshiány lépett fel, amit az is súlyosbított, hogy 
miután a bácskai részeket a szegedi orvosi kamara alá rendelték, annak elnöke, 
meskó Zoltán igyekezett ellehetetleníteni a zsidó orvosok kamarai felvételét . Így  
a további praktizálást lehetővé tevő kamarai tagok közé az itt élő 593 orvos közül 
első körben csak 381-et vettek fel. Közülük 106 volt magyar, 101 szerb és 40 zsidó.651

az orvoshiány megléte miatt azonban a hatóságok kénytelenek voltak a pragmati-
kus szempontokat is érvényesíteni. A kamarába fel nem vett jelentkezők ugyanis  
a végső döntést meghozó belügyminiszterhez adhattak be fellebbezést, aki a köz-
egészségügy szükségleteit helyezve előtérbe a kamara többszöri sürgetése ellenére 
egészen 1943 nyaráig halogatta a jogerős döntések meghozatalát. Ennek következté-

649 ias F:60/kb:5658/1943 . és F:60/Zs .b .51615/1943 .
650 ias F: 60/Zs .b .47835/1943 .
651 Margittai L., i.m. (2019) 70–74 .
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ben a bácskai, így a szabadkai orvosok zöme eddig az időpontig jóformán továbbra 
is zavartalanul működhetett.652

Ezzel összefüggésben bár a katonai közigazgatás alatt az adóhivatal 1941 júniusá-
ban arra szólította fel a singer bernát vezetését, hogy 1941 . évi adótartozását egyen-
lítse ki,653 az alapvetően félreértelmezett, s végül el is rendezett intermezzót leszá-
mítva, az impériumváltás első időszakában a kórházzal szemben semmilyen retorzió 
nem történt, s ahogyan az egy 1941. szeptember 10-i keltezésű iratból is kiderül 
„1923. év óta állandóan működik, a katonai közigazgatás ideje alatt működését vál-
tozatlanul fenntartotta és jelenleg is zavartalanul működik”.654

A front elszívó hatása következtében fellépő munkaerő- és orvoshiánnyal össze-
függésben volt magyarázható az is, hogy a hatóságok sok esetben úgy voltak kény-
telenek zsidókat, zömében munkaszolgálatosokat alkalmazni a városi, állami állá-
sokban, hogy azokból elvileg az antiszemita törvények száműzték őket.655 Ennél is 
paradoxabb helyzetet teremtett a honvédelmi miniszter 1943 . április 3-i rendelete, 
amelynek értelmében az összes törvényhatósági jogú és megyei város polgármes-
terének elrendelte, hogy a légoltalom egészségügyi szolgálatába felerészben zsidó 
orvosokat alkalmazzanak .656 az április 9-én keltezett szabadkai válaszlevél arról 
tájékoztatta a honvédelmi minisztert, hogy bár a városban az adott pillanatban negy-
vennégy zsidó orvos is volt, őket mégsem tudták az egészségügyi szolgálatba beosz-
tani, mivel nem rendelkeztek orvoskamarai tagsággal . a kérdésben itt is a prag-
matizmus kerekedett felül: 1943. június 26-án öt zsidó orvost felvettek a kamarába, 
így a polgármester az érintett orvosoknak a következő tartalmú levelet küldte ki: 
„a m. kir. tisztifőorvos javaslatára a m. kir. Honvédelmi Miniszter Úr 162.830/eln. 
35/1943 . sz . rendelete alapján dr . goldman istván, dr . goldner géza, dr . kohn lászló, 
dr. Kőnig Imre, dr. Spitzer László szabadkai lakosokat a fenti rendelet visszavo-
násáig különleges légvédelmi szolgálati kötelezettség címén a hatósági légoltalmi 
szolgálatban tartósan igénybe veszem.”657

A Singer Bernát tehát lényegében ekkor még akadálytalanul működhetett, s alap-
szabályának a módosítását is még ilyen feltételek között vitte végbe 1942 . február 
15-én. Az ülésen Gombos Lajos, Tordai Izsó, Lőwenthál Henrik, Lőbl Marcel, Lóránt 
Zoltán, gerson József, schaffer aladár, hirth Ferenc, székely áron, littman Zsig -
mond, boros Ferenc, Engler albert, bródi mihály, hajnik ottó, stein hermann, 

652 Margittai L., i.m. (2019) 77 .
653 ias F:60/p-6290/1941 .
654 ias F:60/194646/1941 .
655 Margittai L., i.m. (2019) 208 .
656 ias F:60/XX/14537/1943 .
657 uo .
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Lővy Ármin, Mitler Gyula, Goldberger Géza, Feld Ignác és Goldberger Miklós jelent 
meg. Az ülést Gombos Lajos ügyvezető alelnök nyitotta meg, majd a határozatképes-
ség megállapítása után

„emelkedett hangon előadja, hogy a kórházegyesület első ízben tart ülést az 
óta az örvendetes esemény óta, amikor Magyarország kormányzója, őfőmél-
tósága vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr parancsára dicső hon-
védségünk visszafoglalta az anyaországtól 23 év előtt elszakított területet. 
Elnökségünk bizalommal és azzal a reménységgel tekint az ország bölcs kor-
mányzata és minden rendű és rangú hatóságának munkája elé, hogy ezt a mi 
tisztán jótékony intézményünket védelmébe fogadja és működésünket jóindu-
latú támogatásában fogja részesíteni”.658

a belügyminisztérium által kiadott rendeleteknek és utasításoknak eleget téve a kór-
ház rendszeresen megküldte a beteglétszámmal kapcsolatos jelentéseit is . 1942 no -
vemberéig lényegében a működésével nem is voltak nagyobb gondok. Az intézmény 
késés nélkül megkapta a zárolt gyógyszerek és élelmiszerek kiutalását is .659

Mindez annak ellenére volt így, hogy az ott dolgozó orvosok túlnyomó többségét 
nem vették fel az orvoskamarába . az intézményben dolgozó tizenhét orvos (balog 
Ernő sebész szakorvos, Abelsberg Pál fül-orr-gége szakorvos, Brummer László bel-
gyógyász, Frankel Endre, lövi géza, ney lászló, hirsch miksa, somló olga, herceg 
lívia általános orvosok, schreiber Zoltán szemorvos, Wolf gyula gyermekgyó-
gyász, Kohn Imre szív-tüdő szakorvos, Scherzer János szemorvos, Goldstein Vilmos 
alorvos) közül csak hárman voltak kamarai tagok .660

Ennek ellenére a Singer Bernát működését a helyi társadalom ellenséges érzü-
letekkel figyelte. 1942 júliusában a Szegedi Orvosi Kamara Szabadkán tartott tag-
értekezletén fel is vetődött az a kérdés, hogy a kórház egyáltalán milyen alapon és 
meddig működhet még. A Meskó Zoltán, a Szegedi Orvosi Kamara elnökének  
a jelenlétével tartott összejövetelen a felszólalók amellett törtek lándzsát, hogy azt 
egyenesen meg kell szüntetni, s be kell olvasztani a városi közkórházba, mert csak 
ily módon lehet biztosítani azt, hogy az ne legyen a városi intézmény versenytársa .661

Alapvetően ez vezetett oda, hogy a Szegedi Orvosi Kamara hamarosan a kórház 
megszüntetését, épületének a kisajátítását indítványozta . szabadka törvényhatósági 

658 ias F:60/v/51360/1943 .
659 ias F:60/XX/15200/1943 .
660 uo .
661 a szabadkai zsidókórház a város egészségügyi szolgálatában – a nemzetiségi orvosokkal való 

együttműködésről tárgyalt az orvos értekezlet. Délvidéki Magyarság, 1942. július 13. 6.
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bizottsága 1942 . december 17-én foglalkozott a kérdéssel, és arra utasította a polgár-
mestert, hogy a város vagy vegye bérbe az épületet, vagy esetleg vegye meg, s ha 
mindez nem lehetséges, akkor sajátítsa ki .662 a polgármesteri hivatal a bizottságot erre 
a következő indoklással kérte fel: „Tisztelettel javaslom, mondja ki a tvh. bizottság, 
hogy a szabadkai zsidókórház alkalmas intézmény a zsidó hitközség kezében arra, 
hogy a zsidók aránytalan térfoglalásának egyik fő tényezője legyen.”663 csakhogy 
a város az adott pillanatban nem volt abban a helyzetben, hogy fedezze a kórház kisa-
játításának költségeit, ezért a kérdést kénytelen volt a belügyminiszterhez utalni .664

az ügy így lépett ki a szabadkai keretek közül, amit ráadásul az is bonyolított, 
hogy az épületet nem sokkal később hadikórháznak nyilvánították, ráadásul az épü-
let tulajdonviszonyát sem sikerült rendezni, mivel az ingatlan tulajdonjog a hitköz-
ségé volt . 

a dokumentumok arra engednek következtetni, hogy a különféle hatalmi szintek 
között ebben a kérdésben nem volt folyamatos és egyeztetett kommunikáció . himfy 
Jenő belügyminiszteri titkár ugyanis 1943. április 3-án arról tudakozódott, hogy  
a kórház akkori fenntartója, vagyis a hitközség hajlandó-e bérbe adni vagy eladni az 
épületet, s ha igen, akkor az ezzel járó költségeket a város hogyan kívánja fedezni .665 
a szegedi orvosi kamara 1943 . április 14-én keltezett levelében pedig arról tájékoz-
tatta a belügyminisztert, hogy tudomására jutott, hogy a singer bernát orvosai, mi -
után a kórházat hadicélokra lefoglalták, szanatóriumot akartak nyitni . a kamara ez 
ellen arra hivatkozva tiltakozott erélyesen, hogy 

„a felállítandó szanatórium is arra fog szolgálni, hogy meg nem engedett, de 
nem bizonyítható úton és módon a keresztény betegek nagy tömegét tereljék 
oda és ezáltal a zsidó orvosok a keresztény orvosok rovására megengedhetetlen 
és jogtalan anyagi előnyökhöz jussanak”.666

a polgármesteri hivatal 1943 . május 25-én a belügyminisztériumot viszont arról 
tájékoztatta, hogy az időközben hadikórházzá nyilvánított ingatlant annak új jogi 
státusa miatt nem tudja közkórházként bérbe venni .667 a polgármesteri kabinet ezért 
arra szólította fel a Zsidó hitközséget, hogy közölje a várossal az ingatlan eladásának 

662 uo .
663 ias F:60/19646/1941 .
664 uo . és: ias F:60/XX:15200/1943 .
665 uo .
666 uo .
667 ias F:60/XX/15200/1943 .
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feltételeit .668 A hitközség viszont elkezdte az időt húzni. 1943. június 7-én azzal a jogi 
kifogással tért ki a válasz elől, hogy az izraelita vallásfelekezet jogállását szabályozó 
1942 . évi viii . tc . 3 . paragrafusa nem állapította meg, a vallásfelekezet mely szerve 
hivatott dönteni a felekezet jótékony céljait segítő ingatlanok elidegenítésére és álta-
lában a dologi jogok szerzésére, megszüntetésére vonatkozó kérdésekben .669

A hitközség válasza után az ügy a szabadkai főügyészhez került. Ám, ő is kényte-
len volt elismerni, hogy a kérdéses törvénynek valóban nem volt végrehajtási rende-
lete. Egyszersmind azt is hozzátette, hogy célszerűnek tartaná beszerezni a kórház 
alapszabályát és előírásait, amit a következőkkel indokolt:

„amennyiben nem lenne megállapítható a zs. kórház jótékonysági jellege, úgy  
a minisztériumhoz intézendő jelentésben ezt hangsúlyozni kellene, felhívva a 
figyelmét az 1885. XLIII. 9. paragrafusának 6. pontjára, amely az elismert val-
lásfelekezetek ingatlan vagyonszerzési képességét korlátozza . Esetleg remél-
hető, hogy az 1942. VIII. t. c. illetőleg annak végrehajtási rendelete e korlátozást 
megszigorítja és talán módot fog nyújtani, hogy a jótékony cél mellett ily intéz-
mény felállításának általános célszerűségét is vizsgálat tárgyává tehesse a köz-
igazgatási hatóság.”670

az ügyészi jelentés után a polgármester végül kihátrált az egész kérdés mögül . 1943 . 
október 20-án a belügyminisztériumnak írt levelében tényszerűen beszámolt a jogi 
anomáliákról, majd kijelentette, hogy

„tekintettel arra, hogy a zsidó kórház épülete jelenleg vöröskereszt hadikórház 
célját szolgálja, az intézmény már nem áll a zsidóknak e téren is aránytalanul 
uralkodó térfoglalásának szolgálatában . Ennek következtében az ügy a jelen 
viszonyok mellett egyelőre intézkedést nem igényel.”671

Mindez azonban csupán egy időre prolongálta a véget. A kórházat a német megszál-
lás után, 1944. április 27-én, Mike Ernő ezredesnek, a szabadkai helyőrség akkori 
parancsnokának az utasítására, az 1939 . évi ii . törvénycikk alapján megszüntették, 
tárgyait pedig a Mária Valéria Közkórház nevében Bárány János igazgató főorvos 
vette át .672

668 ias F:60/XX:15200/1943 .
669 uo .
670 uo .
671 uo .
672 ias F:60/Xii/21669/1944 .
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XI. „Nem részesíthető hadisegélyben” 
– a munkaszolgálat és a hadisegély-kérelmek

Az első bácskai zsidó munkaszázadot már 1941-ben felállították. Novákovits azon-
ban a munkanélküliség enyhítése céljából ekkor még csak abban az esetben engedé-
lyezte a felhasználását, amennyiben az elvégzendő munkára más munkaerő nem állt 
rendelkezésre .673

bár már 1941-ben is történtek behívások a munkaszolgálatra,674 a fennmaradt iratok 
azt mutatják, hogy a szabadkai zsidók többségét 1942 nyarán, illetve az év második 
felében sorozták be . a munkaszázadokba való tömeges bevonultatás 1942 . december 
elején vette kezdetét .

az 1942 novemberében megjelent rendelet értelmében az 1894 . január 1-e és az 
1924. december 31-e között született 18–48 éves korosztályba tartozó újvidéki, kúlai, 
óbecsei, titeli, zsablyai járásokhoz tartozók az újverbászi 140. bevonulási központ-
nál, a szabadkai, magyarkanizsai, zentai és topolyai járásban élő zsidók a szabadkai 
141. bevonulási központnál, a zombori, palánkai, hódsági, apatini járás területén élők 
pedig a 145 . zombori bevonulási központnál voltak kötelesek 1942 . december 3-a és 
december 21-e között jelentkezni .675

a szabadkai zsidók közül voltak olyanok, mint azt már láthattuk – például ingusz 
sándor –, akik a bori bányába kerültek, egy részük az addigi munkanélküliséget  
a bevonulások következtében felváltó erőteljes munkaerőhiány miatt városi, állami 
állásokat töltött be, ugyanakkor sokan közülük a keleti frontra kerültek, ahonnét 
jóformán szinte sen ki sem tért vissza .676

bár a városi állásokba beosztott munkaszolgálatosok kétségtelenül lényegesen 
jobb körülmények közé kerültek, mint azok a társaik, akiket borba, a keleti frontra 
vagy a különböző munkálatokra küldtek, 1944 áprilisában az ő sorsuk is megpecsé-
telődött: Székely Jenő polgármester elrendelte az azonnali elbocsátásukat, ami lénye-
gében egyet jelentett a gettóba telepítéssel, majd a többnyire biztos halált jelentő 
deportálással .677

673 ias F:60/p-10892/1941 .
674 ias F:60/41242/1942 .
675 Kiegészítő rendelet a zsidószármazásúak bevonulásával kapcsolatban – Szabadkára kell bevonulni 

a magyarkanizsán, Zentán, a zentai és topolyai járásban lakó zsidóknak . bácsmegyei napló, 1942 . 
november 30 . 3 .

676 A délvidéki zsidók munkaszolgálatával kapcsolatban bővebben lásd: Margittai L., i.m. (2019) 203–
219 .

677 ias F:60/XX:19349/1944 .



175

Olyan esetekről is tudomásunk van, amikor a munkaszolgálatot teljesítő családját 
érte hatósági zaklatás. Grün Ernőné 1942 októberében kétségbeesett táviratot küldött 
a honvédelmi minisztériumba: „Férjem Grün Ernő katonai munkaszolgálatot teljesít. 
Én hadárva vagyok, apám a harctéren esett el ennek dacára Kővári Károly csendőr-
őrmester erőszakkal lakásunkat el akarja venni. Kérünk sürgősen védelmet.”678

Az ügyből jókora botrány kerekedett. Székely Jenő polgármester egyenesen Csa -
tay lajos honvédelmi miniszternek volt kénytelen az ügyben referálni . mint kiderült, 
Grünék lakását valóban a helyi csendőrség szerette volna az egyik altisztje részére 
megszerezni. Az erélyes miniszteri intézkedés után végül elálltak ettől.679

Radó Imre, a két világháború közötti délvidéki magyar kisebbségi irodalom egyik 
vezéralakja ugyancsak munkaszolgálatos volt . 1944 . május 30-án az ügyben írt a 
szabadkai polgármesteri hivatalba, hogy munkaszolgálata miatt volt akadályozva  
a gettóba költöztetés előtt a tulajdonát képező berendezés és háztartási tárgyak köte-
lező leltározásában, ami miatt megbízottja tévedésből rossz bejelentést adott be.  
a hibás bejelentést ezért csak utólagosan tudta pótolni .680

A szabadkai levéltárban fennmaradt iratok alapján nyomon követhető a munka-
szolgálatosok sorsa, illetve az is, hogy milyen volt a szabadkai hivatalnokoknak  
a zsidó munkaszolgálatosok hadisegély kérelme iránti hozzáállása .

anker leó 1942 . október 9-én a 293/26 . tábori postáról küldött levelet családjának:

„édes Fiam! hála istennek egészséges vagyok, csak a régi bajomból kifolyólag 
van egy kis fájdalmam . mit csináltok, mi van Zolival? légyszíves azonnal írják 
a túloldali címre. Már alig várom, hogy viszontlássuk egymást. Sokszor csókol-
lak benneteket, szerető férjed Leó. Csókolom Teriéket is.”

Felesége, anker leóné, szül . sternhárdt Jolán, 1943 . január 13-án fordult hadisegély-
kérelemmel a szabadkai polgármesteri hivatalhoz. Anker ügyét három nappal később 
kezdték el kivizsgálni . 1943 április 21-én a honvédelmi minisztérium a kérelem elbí-
rálásához további iratokat kért be, többek között annak az indoklását kérte, hogy 
anker leóné férje bevonulásakor egyáltalán alkalmazásban állt-e, illetve miért nem 
tudott munkát vállalni. Arra is kíváncsiak voltak, hogy a férj a bevonulás időpontjá-
ban eltartotta-e a családot, illetve, hogy a bevonulása után milyen rosszabbodás 
következett be a családtagok havi jövedelme terén . a helyi hatóságok eleget téve  
a budapesti instrukcióknak, 1943. június 25-én keltezett válaszukban a segély eluta-

678 ias F:60/41242/1942 .
679 uo .
680 ias F:60/XX:34572/1944 .
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sítására tettek javaslatot, mert „amint a nyomozói jelentés bizonyítja, a bevonult hoz-
zátartozóinak havi jövedelme 110-120 pengőt tesz ki”. A budapesti viszontválasz 
után a szabadkai hatóságok 1943 . augusztus 23-án arról értesítették anker leónét, 
hogy hadisegély-kérelmét a Honvédelmi Miniszter jogerős határozatával elutasította, 
a fellebbezésnek helye nem volt .

Az ügy azonban pár hónappal később vett újabb fordulatot, amikor Anker Leó 
1943 októberében az orosz hadműveleti területen életét vesztette. Ezt követően fele-
sége újabb kérelmet adott be a segélyezésre. Az 1944. április 11-i véghatározat azon-
ban ismét elutasította a kérelmet:

„a hivatkozott rendelet rendelkezése szerint nem részesíthető hadisegélyben 
azon személyek hozzátartozói, akik kisegítő szolgálatuk alatt annak sajátos-
ságából kifolyólag haltak meg, vagy a hadműveleti területen eltűntek és ezen 
veszteségről a hozzátartozóik, vagy a közigazgatási hatóság 1943. november 
30 .-ig értesülést szerzett . Úgy a közigazgatósági hatóság, mint a bevonult hoz-
zátartozói 1943. október havában értesítve lettek, hogy nevezett eltűnt. Ezen 
személyek hozzátartozói a rendelet értelmében csak hadigondozásra tarthat-
nak igényt.”681

Az 1906-ban született Fischer Imre 1942. július 1-én vonult be a 195/7 munkaszá-
zadba . 1943 januárjában az orosz hadszíntéren vesztette életét . anyja, a 76 éves 
munkaképtelen Fischer henrikné, 1944 . február 23-án fordult hadisegélyért . a kör-
nyezettanulmány arra hivatkozva kérte a kérvény elutasítását, hogy az édesanya  
a bevonulás előtt nem lakott együtt a fiával. A kérelmet így 1944. május 13-án el is 
utasították .682

pressburger pál683 ugyancsak 1942. június elején vonult be, majd 1943. január 21-én 
tűnt el a keleti fronton. Felesége, a 34 éves Pressburger Pálné, szül. Gálfy Ida 1944. 
március elsején arra az átmeneti időre kért hadisegélyt, amíg a hadigondozó hivatal 
nem kezdi el folyósítani a hadigondozási segélyt . a környezettanulmány-író press -
burger kérelmét támogatólag terjesztette fel a polgármesteri hivatalnak, rámutatva 
arra, hogy Gálfi Ida az akkor 11 éves gyermekével él együtt, s bár a család rendelke-
zik saját ingatlannal, mégis mélyszegénységben élnek. A kérelmet a város aljegyzője 
1944 . április 19-én mégis elutasította .684

681 ias F:60/iv/7122/1944 .
682 ias F:60/iv/9275/1944 .
683 pressburger pál (bács-topolya, 1902 . február 2 . – ukrajna, 1943 . december 31 .)
684 ias F:60/iv/10069/1944 .
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Krausz Izsó 1943. március 3-án tűnt el a keleti fronton. A családot minderről 1943. 
október 19-én értesítették. A Krausz család azért érdemel külön figyelmet, mert 
1942 . december 4-én a szabadkai szent györgy plébánián kikeresztelkedtek, s a ró -
mai katolikus vallásra tértek át . a hadisegély kérelemre 1944 . április 7-én íródott 
környezettanulmány ugyanakkor arra hivatkozva kérte annak elutasítását, hogy  
„a bevonult feleségét az anyja élelemmel ellátja és lakással, ennek ellenében a bevo-
nult felesége minden háztartási munkát végez”. A hadisegélykérelmet ebben az eset-
ben is végül az anker leónál már hivatkozott indokkal utasították el .685

rausnitz oszkár 1944 januárjában halt meg a keleti fronton . Felesége 1944 . feb-
ruár 11-én fordult hadisegély-kérelmével a hatóságokhoz . arra hivatkozva kapott 
elutasító választ, hogy hadisegélyre nem, esetleg hadigondozásra lenne jogosult, 
azonban „egyébként sem igazolta férje katonai szolgálatát”.686

Biermann Andor 1944. február 15-én vonult be a M. Kir. 113. Vasútépítő Mun -
kaszázadba. Édesanyja, özvegy Biermann Mórné két nappal később, február 17-én 
adta be hadisegély kérelmét . a hatóságok 1944 . március 16-án kezdtek el az üggyel 
foglalkozni . a kérelem elbírálást végül meghaladta a történelem: „minthogy a bevo-
nult hozzátartozóit ismeretlen helyre internálták, a fél megjelenéséig intézkedést 
nem igényel. Szabadka, 1944.VIII. 26.”687

a fenti, szinte kivétel nélkül elutasító határozatok ellenére azonban voltak olyan 
esetek is, amikor a hadigondozó bizottság mégis folyósított egy meghatározott 
összegű segélyt. Ilyenben azonban csak azok részesülhettek, akik teljesen vagyonta-
lanok voltak, bevétel és eltartó után maradtak . az így kapott összeg rendkívül cse-
kély volt: özvegy után 72, gyermek vagy egyéb családtag esetében 25 pengőt tett ki.688

XII. „Zsidókkal együtt élni nem tudunk”  
– a német megszállás és következményei

1944 . március 19-én érkezett szabadkára a honvédelmi miniszternek a megszálló 
német haderő elhelyezésével kapcsolatos rendelete. Ennek értelmében a katonai el -
szállásolást a városi helyőrségekben a helyi parancsnokoknak és a polgári közigazga-
tási hatóságoknak a német igényeknek megfelelően kellett biztosítaniuk. A rendelet 
a honvéd alakulatok elhelyezését nem érintette, annál nagyobb terhet rótt a közigaz-
gatásra, mivel a megszálló német erők rendelkezésére át kellett adni az arra kijelölt 

685 ias F:60/iv/10022/1944 .
686 ias F:60/iv/6999/1944 .
687 ias F:60/iv/9711/1944 .
688 Margittai L., i.m. (2019) 210 .



178

iskolákat, kultúrotthonokat és előadótermeket. A rendelet nyomatékosan felhívta  
a figyelmet arra is, hogy az elszálláso láskor minden súrlódást kerülni kell a németek-
kel. Ugyancsak a helyi közigazgatás feladata volt a megszálló erők irodáinak a felál-
lítása, azok berendezésének a biztosítása .689

hogy szabadkára mekkora számban vonultak be a német alakulatok, azt eddig 
nem sikerült rekonstruálni . az egészen bizonyos, hogy 1944 . március 21-án a 42 . 
Vadászdivízió (42. Jäger Division) 3 tonna tűzifát igényelt a szabadkai honvédpa-
rancsnokságtól .690 Az is biztos, hogy március 22-én már jelentős számban tartózkod-
tak német erők a város területén,691 illetve azt is tudjuk, hogy május elsején kigyul-
ladt a német katonai parancsnokság egyik vagonja, aminek során ezer pengő kár 
kelet kezett .692

A Wehrmach, az SD és az SS szabadkai működését az iratok hiánya miatt szintén 
nem tudjuk rekonstruálni . azt viszont tudni lehet, hogy a város területén aktív tevé-
kenységet fejtettek ki . Egy 1944 . május 3-i iratból az derül ki, hogy heisler Zoltán693 
orvost, a heisler szanatórium tulajdonosát, a német katonai hatóságok letartóztatták 
és internálótáborba szállították .694

Azt is bizonyosággal lehet állítani, hogy az Einsatzgruppe C felső tisztikarába tar-
tozó adolf blunck695 SS Sturmbannführer még a deportálások előtt, 1944. június első 
felében érkezett a városba . az ss és az sD . szabadkai parancsnokságát három nap-
pal a szabadkai deportálás előtt, június 13-án az egykori Halbrohr-féle ház második 
emeletén a családi bútorok felhasználásával rendezték be a Kazinczy utca 4.-ben.696

Egy nappal a deportálás előtt a Petőfi utca 21.-ben létesítették a 3./527. jelzésű 
német hadikórházat, amely ezer sebesült befogadására volt alkalmas. Ebből a célból 

689 ias F:60/iv .13195/1944 .
690 ias F:60/iv .13173/1944 .
691 Halbrohr J., i.m. (2015) 73 .
692 ias F:60/XX/20804/1944 .
693 heisler Zoltán (? 1890 – ? 1950) 1921-ben kezdte meg salg mátyás tervei alapján a család tulaj-

donában lévő épület bővítését, amelyet 12 ágyas szanatóriummá és fürdővé alakított át. A fürdőt 
a jugoszláv hatóságok 1948-ban államosították. A Szabadka belvárosában (Petar Drapšin uca) lévő 
épületet 2007-ben egy telekspekuláció során lebontontották, napjainkban a telken csak az épület 
romjai állnak .

694 ias F:60/XX/20804/1944 .
695 adolf blunck ss sturmbannführer (hamburg, 1909 . augusztus 19 . – altona, 1969 . január 6 .) 1941-

ben az Einsatzgruppe C parancsnokságának az adjutánsa, 1944-ben előbb az újvidéki, majd az 
onnét Szegedre áthelyezett Birodalmi Biztonsági Rendőrség és Biztonsági Szolgálat (Kommandeur 
der sicherheitspolizei und des sD – kds) regionális parancsnoka volt .

696 ias: F:60/XX .26787/1944 . a kazinczy utca napjainkban a petar Drapšin utca .
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a városban negyven ápolónő és húszfős legénység teljesített szolgálatot. A német kór-
házat kivétel nélkül zsidó bútorokból szerelték fel.697

Azt is tudjuk, hogy már a deportálást követően, 1944. június 24-én, a helyi német 
erők három irodahelyiséget, hét tiszt számára lakást, 3 altiszt részére egy-egy szobát, 
a 15 fős legénységnek együttes elhelyezésre egy termet, az 5 női alkalmazott szá-
mára pedig „megfelelő elhelyezést” igényeltek. Ez a szabadkai német kontingens  
10 lóval, 3 gépkocsival és 5 darab fogatolt járművel rendelkezett.698 a kiutalt ingatla-
nok a Kossuth utca 4., a Szegedi út 9., a 86. Gyalogezred útja 79/81., a Wesselényi 
utca 49 ., a horthy miklós utca 19 . és a garay utca 4 . szám alatt helyezkedtek el .699

bárhogyan is történt, az ország megszállásával és a német egységek szabadkai 
berendezkedésével párhuzamosan Budapestre érkeztek a Birodalmi Biztonsági Fő -
hivatal (Reichssiherheitshauptamt – RSHA) képviselői, majd Adolf Eichmann700 
Obersturbann führer a IV. B/4 alosztály vezetője, illetve Ernst Kaltenbrunner,701 az 
RSHA főnöke, hogy a végső megoldást, az Endlösungot Magyarországon is végre-
hajtsák. Ilyen előzmények után a minisztertanács már március végén megkezdte  
a zsidórendeletek tárgyalását .702

697 IAS: F:60/XX.24164/1944. és IAS F:60/XX.24550/1944. A Petőfi utca napjainkban is ezt a nevet 
viseli .

698 ias F:60/XX .28833/1944 .
699 IAS F:60/XX.33985/1944. A Kossuth utca Szabadka főutcája, a mai Korzó utca, a Szegedi út nap-

jainkban is ezt a nevet viseli, 86. Gyalogezred út (1941 és 1944 között a Thököly és a Halasi út nevet 
is viselte) a mai Karađorđe út, a Wesselényi út a mai Radić fivérek útja, Garay utca a mai Kosovska 
utca .

700 otto adolf Eichmann (solingen, németország, 1906 . március 19 . – ramla, izrael, 1962 . május 31 .) 
1935-től a SD zsidóügyek felelőse. 1937-ben Palesztinában a tanulmányozta a zsidó kivándorlás 
lehetőségeit, a következő évben a bécsi Zsidó Kivándorlás Központi Hivatalának a vezetője, 1939-
től a Birodalmi Biztonsági Főhivatal IV-B-zsidóügyi ügyosztályának volt a vezetője, 1942-ben az 
Endlösungot előkészítő wansseei konferencia résztvevője, majd az európai zsidók deportálásának 
egyik fő szervezője, irányítója. A háború után Argentínában bujkált. 1960 májusában az izraeli tit-
kosszolgálat Jeruzsálembe vitte. 1961 decemberében halálra ítélték, az ítéletet a következő évben 
végrehajtották .

701 Ernst kaltenbrunner (ried im innkreis, ausztria–magyarország, 1903 . október 4 . – nürnberg, 
1946 . október 4 .) 1930-tól az osztrák nemzetiszocialista német munkáspárt tagja, az anschluss 
előtt német hírszerző, 1937-től az ausztriai SS vezetője. 1938 augusztusától német belügyi államtit-
kár, a mauthauseni koncentrációs tábor egyik létrehozója, Bécs rendőrfőnöke volt. 1943. január 
30-tól a Birodalmi Biztonsági Főhivatal irányítója, a koncentrációs táborok, valamint a zsidó 
deportálások és megsemmisítés felelőse. 1946-ban a nürnbergi perben halálra ítélték, majd kivé-
gezték .

702 Molnár Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben. Bp., 1995. 34–35., 58–59.
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március 24-én baky lászló703 nyilas országgyűlési képviselő, a németek bizalmi 
embere lett a belügyi államtitkár, míg Endre lászló704 kinevezésére április 8-án ke -
rült sor . baky és Endre felügyelete, közvetlen irányítása alá tartozott a belügy-
minisztérium VI. csendőri, VIII. rendőri büntető-, XVIII. országmozgósítási és XX. 
csendőrségi osztálya, valamint vármegyei, városi közigazgatási osztályok, illetve  
a lakásügyi ügyosztály .705

1944 . március 31-én jelent meg a budapesti közlönyben az 1240/1944 . m . E . 
számú rendelet, amelynek értelmében április ötödikétől a zsidóknak megkülönböz-
tető jelzést, sárga csillagot kellett viselniük.706 ugyanaznap a helyi sajtó részletesen 
ismertette az ezzel összefüggő zsidórendeletek tartalmát.707 április 12-én a belügy-
minisztérium olyan utasítást küldött a törvényhatóságoknak, valamint a rendőrség 
vezetőinek, hogy haladéktalanul kezdjék meg annak ellenőrzését, hogy a sárga csil-
lag viselésére kötelezettek eleget tettek-e a rendeletnek . Egyben arra is parancsot 
adott, hogy mindazokat, akik nem voltak hajlandóak a megkülönböztető jelzést 
viselni, azonnal internálják .708

Szissmann Illés szűcsmester még április elsején fordult azzal a kérelemmel a pol-
gármesteri hivatalhoz, hogy a szerb impérium alatti magyarhű magatartása miatt 
mentesítsék a rendelet hatálya alól . kérelmét április 20-án azzal az indokkal utasí-
totta el a polgármes ter, hogy a kiadott rendeletek nem adnak a szabadkai hatóságok-

703 baky lászló (budapest, 1898 . szeptember 13 . – budapest, 1946 . március 29 .) 1919–1920-ban a nem-
 zeti Hadsereg tagja, majd a csendőrségben szolgált. 1939-ben pártonkívüli nyilaskeresztes prog-
rammal lett országgyűlési képviselő. 1941-től az Imrédy Béla alapította Magyar Megújulás Pártjá-
nak tagja volt. 1944. március 24-től belügyi államtitkár, a deportálások egyik fő irányítója. Egyes 
információk szerint már június 20-án, más források szerint július 20-án felmentették a zsidó ügyek 
intézése alól, 1944 . augusztus 9-én lemondott, szeptember 2-án hivatalosan is felmentették állam-
titkári állásából. A nyilas hatalomátvétel után a Nemzetbiztonsági Iroda vezetője volt. 1946-ban 
háborús bűnösként végezték ki.

704 Endre lászló (abony, 1895 . január 1 . – budapest, 1946 . március 28 .) 1938 és 1944 között pest-pilis-
solt-kiskun vármegye alispánja, 1944 áprilisa és 1944 augusztusa között a belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára . a magyar zsidóság gettósításának és deportálásának a részleteit adolf 
Eichmannal közösen dolgozta ki . a sztójay-kormány menesztése után bevonult katonának, a nyi-
las puccs után a hadműveleti területek polgári közigazgatásának a kormánybiztosává nevezték ki. 
1946-ban háborús bűnösként kivégezték.

705 Molnár J., i.m. (1995) 36 .
706 A zsidók megkülönböztető jelzése tárgyában készült 1.240/1944. M. E sz. rendelet. Budapesti Köz-

löny, 1944 . március 31 . 3 .
707 Megjelentek a zsidó-rendeletek. Április 5-ikétől minden zsidónak sárga csillagot kell viselni 

– Zsidó nem lehet sajtókamarai, színművészeti és filmművészeti kamarai tag – Törlik a zsidókat 
az ügyvédi kamarából – Zsidó háztartás nem tarthat keresztény cselédet . Délvidéki magyarság, 
1944 . március 31 . 7 .

708 ias F:60 .563/XX/16477/1944 .
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nak módot arra, hogy bármilyen méltánylást érdemlő körülmény figyelembevéte-
lével mentesítést adjanak .709

A szabadkai zsidók közül sokan nem voltak hajlandóak önként eltűrni a sárga csil-
lag viselésével járó megaláztatást, s egyre többen ilyen vagy olyan módon obstruál-
ták a 16 centiméter hosszúságú, 2 centiméter széles, a szív magasságába felvart sárga 
Dávid-csillag710 megkülönböztető jel viselését. Egyesek azt csak a kabátjukra varrták 
fel, s kizárólag az utcán viselték, az üzletekben és a családi otthonok falai között 
viszont már nem tették ezt meg. Sok szabadkai nő a sárga csillagot pedig csak egy 
gombostűvel szúrta fel a ruhájára, s amikor már úgy érezték, hogy nem figyelik őket, 
levették. Voltak olyanok is, akik a szégyenérzettől, az utcán sétálva, a kézitáskájuk-
kal igyekeztek azt eltakarni . és olyanok is voltak, akik egyenesen megtagadták 
annak a viselését. Ezért május első napjaiban egy célzott rendőrségi akció során le -
tartóztatták Friedmann ilonát, Fuksz hermannét, mayerhoff arankát, rosenfeld sán-
 dort, özv. Dr. Pollák Lajosnét, és Steisinger Izidort, majd internálták őket. Ugyanekkor 
tartóztatták le és internálták ingusz sándor feleségét is .711

április 11-én érkezett a városi hatóságokhoz az a belügyminiszteri utasítás, amely 
állambiztonsági okokra hivatkozva elrendelte a cionista szövetség kötelékébe tar-
tozó fiókegyesületek feloszlatását. Ezzel kapcsolatban május harmadikán a polgár-
mesteri hivatal kultúrügyosztályára hívatták a Zsidó Tanács képviselőit, akik ott 
arról számoltak be, hogy a város területén csak a jugoszláv éra alatt működött egy 
Országos Cionista Szövetség nevű egyesület, amely viszont az impériumváltás után 
megszűnt. A Tanács ezt az álláspontját az államrendőrség szabadkai kapitányságára 
írásban szintén eljuttatta. A leterhelt adminisztráció nehézkes ügyintézését, lassúsá-
gát mutatja, hogy a szabadkai hatóságok ezzel kapcsolatban csak július 3-án vála-
szoltak a június 29-i a belügyminiszteri sürgetésre.712

április 22-én a kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter táviratában az 50 .500/ 
1944 .-es rendelet713 végrehajtására, vagyis a zsidó kis- és nagykereskedések azonnali 
bezárására kötelezte a szabadkai iparhatóságot . a bezárt üzletek árukészletét és 
berendezési tárgyait zár alá vették . a rendelet értelmében a honvédelmi vagy kö -
zellátási érdekekből nélkülözhetetlen üzletek élére vállalatvezetőket rendeltek ki.714 

709 ias F:60/XX/14787/1944 .
710 Halbrohr J., i.m. (2015) 73 .
711 Internáltak hat szabadkai zsidót, mert nem viselték a sárga csillagot – A szabadkai rendőrség állan-

dóan ellenőrzi a szabadkai zsidókat. Délvidéki Magyarság, 1944. május 2. 8.
712 ias F:60/v .15707/1944 .
713 A zsidó kereskedők üzletéhez tartozó árukészletek és üzleti berendezések zár alá vétele tárgyában 

1944 . április 21-én kiadott 50 .500 . k . k . m . sz . rendelet .
714 ias F:60/kig .1184/1944 .
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Ezzel volt összefüggésben az 58.000/1944-es számú rendelet715 is, amelyben a ke -
reskedelem- és a közlekedésügyi tárca ügykörébe tartozó olyan zsidó iparosok üzle-
tének a bezárását rendelték el, amelyek nem estek az 50 .500/1944-es rendelet hatálya 
alá. E két rendelet így végül az összes zsidó iparos, kereskedő üzletének, üzemének 
és irodájának a bezárását vagy vállalati vezetővel való további működtetését írta elő. 
A helyi hatóságoknak azt is elrendelték, hogy a lezárt üzleteket állandóan figyel-
tessék, s akadályozzák meg az esetleges illetéktelen belépéseket . Ezt az utasítást 
Szabadkán majd csak július 12-én, a deportálások után majd egy hónappal később 
kezdték el alkalmazni .716

Egy héttel később már megdöbbentő kép tárult a belvárosban sétáló szabadkaiak 
elé: a Rudics utcában és a szabadkai főutcán, a Korzón 12-12 lezárt zsidó üzlet volt. 
ugyanennyit zártak be a szent istván, a mai köztársasági téren is . az Eötvös, a mai 
Strossmayer utcán 11, a Deák, a mai Matko Vuković utcán 9, a Széchenyi, a mai 
Jakab és komor téren 7, a mussolini, a mai Jovan nenad cár téren pedig 8 zsidó üzlet 
tartott zárva .717

Május első napjaira összesen 385 zsidó iparjog szűnt meg Szabadkán, amivel pár-
huzamosan a város iparjogi hatóságát ellepték az új igénylők beadvány-inváziói.718 
Ezzel párhuzamosan kezdte meg szabadkán az országos Földhitel intézet az öt hol-
don felüli zsidó birtokok átvételét .719

Halbrohr József sebesicsi tanyáján május 10-én hajnalban két csendőr kíséretében 
jelentek meg a birtok összeírását végző biztosok, akik a tulajdonos távollétében szó 
szerint a padlástól a pincéig vették fel a birtok leltárát .720 halbrohr családja már a get-
tóban lakott, amikor május második felében az így leltárazott jegyzőkönyv alapján  
a tanyáját hivatalosan is átadta a csendőrségnek.721

ugyanazon a napon, amikor a Délvidéki magyarság a belvárosi bezárt boltokról 
cikkezett, a polgármesteri hivatal eleget téve az 1210/1944. M. E. számú rendelet722 
1§-nak, illetve a Belügyminiszter 37402/1944. III. sz. rendeletének, utasítást adott  

715 a zsidók ipari (kereskedelmi) tevékenységének további korlátozásáról 1944 . május 18-án kiadott 
58.000. K. K. M. számú rendelet.

716 ias F:60/kig .1621/1944 .
717 tucatjával zárják be szabadkán a zsidó boltokat . Délvidéki magyarság, 1944 . április 22 . 2 .
718 Csak tűzharcosok, hadirokkantak és hadigondozottak igényelhetnek zsidó üzletet. Délvidéki 

magyarság, 1944 . május 4 . 4 .
719 az országos Földhitel intézet megkezdte szabadkán az öt holdon felüli zsidó birtokok átvételét . 

Valószínű, hogy a hadigondozottak szövetkezeti alapon művelik meg az átvett földeket. Délvidéki 
magyarság, 1944 . május 2 . 2 .

720 ias F:60/XX:351616/1944 .
721 Halbrohr J., i.m. (2015) 74 .
722 A zsidók közszolgálatának és közmegbízatásának, továbbá ügyvédi működésének megszüntetése 

tárgyában 1944 . március 31-én kiadott 1 .210/1944 . m . E . sz . rendelet .
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a felügyelete alá tartozó összes hivatal vezetőjének, valamint a Mária Valéria Köz -
kórház, a gázgyár és a városi takarékpénztár igazgatóságának, hogy haladéktalanul 
kezdjék meg a tisztviselők, a közalkalmazottak és házastársaik származásának az 
igazolását, illetve készüljenek fel a zsidó tisztviselők elbocsátására, jobbik esetben 
kényszer-nyugdíjaztatására .723

az összeírás azonban lassan haladt, mert a rendelkezést többen is szabotálták:

„tisztelettel jelentem, hogy a zsidók közszolgálatának és megbízásának tárgyá-
ban kiadott belügymi niszteri rendeletben foglalt határidőnek nem tudtam eleget 
tenni, mert a május 10-ére megadott határidőt dr. Polgár Ernő t.b. tanácsnok 
többszöri kérésem dacára sem tartotta be, sőt annak dacára, hogy megmond-
tam neki, hogy csak azokét adja be, akikét már felülvizsgálta és rendben találta, 
a pénzügyi osztályhoz tartozó tisztviselők személyi lapjait még ma reggelre 
sem adta be hozzám, szóbelileg azt az indoklást adta, hogy nagyon sok az alkal-
mazottja és nem ért rá felülvizsgálni azokat . Ezzel kapcsolatban bátor vagyok 
rámutatni arra, hogy polgár tanácsnok május 13-án elutazott bocsára és onnan 
csak 14-én este jött meg és hogy tegnap d . u . sem vizsgálta felül a személyi 
lapokat, mert hivatalában kerestem, de ő elment a pénzügyigazgatóhelyettessel 
a zálogházakat megnézni. Dr. Polgár az adott határidőkkel egyáltalán nem törő-
dik. Ha Ő úgy találta helyesnek, hogy a Pénzügyigazgatóval a zálogtárgyakat 
nézze meg, az adóhivatali főnökhelyettes a tisztviselők személyi lapjait felül-
vizsgálhatta volna és a kimutatást elkészítve benyújthatta volna hat nappal  
a megadott határidő után. Minthogy a felelősséget az esetleges késedelemért 
nem vállalhatom már tovább, kérem polgármester Úr hatásos intézkedését . sza-
 badka, 1944. V. 17. polgármesterh.”724

Polgár az obstrukciót ekkor egy szóbeli figyelmeztetéssel megúszta.725 azonban nem 
csak ő obstruálta az átvilágítást, hanem maguk az érintettek is, aminek következté-
ben nem sikerült határidőre elkészíteni az ezzel kapcsolatos jelentést és kimutatást,  
s a polgármester május 17-én a belügyminiszternek végül kénytelen volt arra hivat-
kozva haladékot kérni, hogy a háztartársok származásával kapcsolatos iratokat  
a tisztviselők mintegy 15%-a nem tudta beszerezni. Ugyanebből az iratból lehet azt 
is tudni, hogy a belügyminiszteri kinevezés alá eső állásoknál a rendelet Teleki 
István pénztári felügyelő feleségét érintette. A főispáni és a polgármesteri kinevezés 

723 ias F:60/ii/19349/1944 .
724 ias F:60/XX:19349/1944 .
725 ias F:60/ii/19349/1944 .
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és alkalmazás alá eső tisztviselőknél pedig Balog István végrehajtó és Laták István 
kezelő házastársait.726

Április 24-én a szabadkai rendőrkapitány elrendelte a szabadkai zsidóknak a ke -
rékpárok, írógépek, fényképezőgépek, látcsövek beszolgáltatását, a tulajdonukban 
lévő gépkocsik és motorkerékpárok bejelentését.727

A szabadkai zsidóság elleni egyre agresszívebb légkörben kiemelkedő szerepet 
játszott a helyi Turul Szövetség. Április 27-én, amikor már erőteljesen folytak a mun-
kálatok a szabadkai gettó kialakítására, sőt az első lakókat már oda át is telepítet-
ték, amikor a Turul helyi vezetősége beadványt küldött a város polgármesterének, 
amelyben a zsidóknak a Délvidékről történő azonnali kitelepítését követelte:

„magyarság és a nemzetiség közé a zsidóság mindig két kézzel verte az éket és 
nem tanácsos, hogy a sorsdöntő órákban a zsidóság még gettószerűen is közöt-
tünk éljen . a gettó elhelyezést a zsidó ravaszság, szívóság ki fogja játszani és  
a gettók az örökös zavarkeltés telepei lesznek.”

A Turul a kitelepítést azért is sürgette, mert az egykéző délvidéki magyarok, a tőle 
jóval szaporább szlávokkal szemben csak így tudja megerősíteni kereskedő- és 
iparosrétegét . mindaddig, amíg a végleges kitelepítés nem történik meg, a turul 
kilenc pontos memorandumában arra kérte a polgármestert, hogy további szigorítá-
sokkal korlátozza a szabadkai zsidók életét: 1. A zsidók összes nyilvános helyről való 
kitiltása; a színházból, a mozikból, a vendéglőkből, a kávéházakból, a sportpályákról 
és a szabadkai főutcáról. 2. Este 8 és reggel 7 között csak engedéllyel tartózkodhas-
sanak az utcákon. 3. A hetipiacokon csak 11 óra után vásárolhassanak. 4. A fürdők 
látogatásának a korlátozása . 5 . az összes városi alkalmazott átvilágítása, zsidókkal 
való kapcsolataik feltérképezése. A zsidó házastárssal élők azonnali elbocsátása.  
6 . a városi könyvtárból a zsidók kitiltása, a zsidó könyvek kirostálása és a budapesti 
Zsidókutató intézetbe való elküldése . 7 . minden anyagi támogatás megvonása az 
olyan egyesületektől, amelyek a zsidó könyveket nem selejtezik ki. 8. A zsidók köz-
munkába állítása . 9 . az elhagyott zsidó bérházakból, házakból, lakásokból színész-
szállás szervezése .728

április 29-én a turul a polgármesterhez intézett fenti beadványt azzal a további 
érvvel kívánta erősíteni, hogy a szabadkai zsidóság 1930-as kongresszusán Szirtes 

726 uo .
727 ias F:60/XX/18877/1944 .
728 ias F:60/XX/19789/1944 .
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sándor topolyai zsidó olvasta fel az az oktrojált határozatot, amelyben a délvidéki 
magyarok hitet tettek a délszláv állam mellett .729

A Turul a gettósításban és a sárga csillag „ellenőrzésében” is fontos szerepet ját-
szott . tagjai állandóan járták a gettót, az utcákon pedig a sárga csillag viselését ellen-
őrizték.730

A Turul követelései – elsősorban a központi kormányzat ráhatása miatt – rövide-
sen a mindennapi valóság részei lettek, s a megszorítások egyre jobban súlyosbod-
tak . május 4-én a szabadkai piacrendészeti igazgatóság hozott olyan rendeletet, hogy 
a sárga csillag viselésére kötelezettek a város összes napi- és heti piacán, valamint  
a termelőknél és a viszonteladóknál csak délelőtt 10 óra után vásárolhattak. A ren-
delet szigorúan megtiltotta, hogy a piaci árusok árucikkeik egy részét a tíz órai 
időszakra félretegyék, s kilátásba helyezte, hogy bűnvádi feljelentéssel és azonnali 
internálással kell szembesülniük. A rendelet szigorú betartását a rendőri és a városi 
hatóságok ellenőrizték.731

halbrohr miklós május negyedikén a zsidó tanács megbízásából még azt a kérést 
terjesztette elő, hogy hittársai a Heller-féle Batthyány utcai gőzfürdőt minden pén-
teken egész nap látogathassák . a polgármester végül olyan döntést hozott, hogy  
a fürdőt péntekenként reggel 8 órától délig a nők, a délutáni órákban pedig a férfiak 
használhatták .732

Május 16-tól a szabadkai rendőrkapitányság olyan rendeltet hozott, amelynek 
értelmében a szabadkai zsidók vasárnap és ünnepnapokon egyáltalán nem hagyhat-
ták el a gettó területét, hétköznaponként pedig este 7 és reggel 9 óra között volt tilos 
a kijelölt területről távozniuk. A hétköznapi szabad mozgás is behatárolt volt. Ki  zá-
rólag csak a munkahelyre való eltávozás, vagy élelemszerzés céljából lehetett átlépni 
a gettó kapuját . villamoson csak az utolsó pótkocsi hátsó felében utazhattak, tilos 
volt számukra Palicsfürdő és az ott elterülő Nagypark területének a látogatása. 
Megtiltották számukra a színházba járást, a mozikban pedig csak az első előadásra 
engedték be őket. Ugyancsak tilos volt a vendéglők, kávéházak, bárok látogatása.733

ugyanezen a napon a turul már Endre lászlónak írt beadványt, amelyben sür-
gette a délvidéki zsidók mihamarabbi kitelepítését, s egyben olyan felhívást tett 
közzé, hogy az üzletek – a borbélyok, fodrászok, cukrászok és élelmiszerkereskedők 

729 a szabadkai turul megszervezi a délvidéki jobboldali szervezetek összejövetelét – az egyesület 
gömbös gyula szellemében folytatja tovább munkáját . Délvidéki magyarság, 1944 . április 26 . 5 .

730 Kibővítették Szabadkán a gettó céljaira szolgáló területet. Délvidéki Magyarság, 1944. május 4. 4.
731 ias F60/XX/1323/1944 . és: ias F:60/kig .1323/1944 .
732 ias F:60/XX .20635/1944 .
733 korlátozzák a szabadkai zsidók mozgási szabadságát . vasárnap és ünnepnap nem hagyhatják el 

a gettó területét . Délvidéki magyarság, 1944 . május 16 . 3 .
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kivételével – tagadják meg a zsidók kiszolgálását . Ennek sokan eleget is tettek, s szá-
mos üzlet bejáratán megjelent a „Zsidót nem szolgálunk ki” tábla.734

Már a deportálások után, július nyolcadikán, Szabadka kultúrtanácsnoka arra 
utasította a Városi Könyvtárat és a Városi Kereskedőtanonciskolát, hogy 5 példány-
ban készítsenek kimutatást a zsidó szerzők műveiről. A kimutatásnak tartalmaznia 
kellett a szerző nevét, a mű címét, nyelvét, jellegét, megjelölését, illetve azt, hogy 
egy-egy könyvből a két intézményben hány példány van. A listázott könyveket  
a könyvtárban elkülönítve kellett őrizni, s azokat csak indokolt és igazolt tudomá-
nyos kutatás céljaira, kizárólag felnőtteknek lehetett kiadni.735

Végül arra szeretnénk még röviden utalni, hogy a napjainkban is erőteljesen jelen-
lévő közhiedelemmel ellentétben ezekben az eseményekben nem vett részt a 420 fős 
tagsággal rendelkező Turáni Vadászok Egyesülete. A Turáni Vadászok Országos 
Egyesületét mint az állambiztonságot veszélyeztető szervezetet Jaross Andor bel-
ügyminiszter a Független magyar szocialista párt, a Független magyar polgári 
párt, a polgári szabadságpárt, a nemzeti tábor magyar szociális népmozgalom és 
a magyar cionista szövetség mellett 1944 . április 11-én feloszlatta .736 Ennek értel-
mében a szabadkai polgármester április 17-i végzésében a Turáni Vadászok műkö-
dését azonnal hatállyal megszüntette, összes ingóságát zár alá helyezte, helységeit 
bezáratta .737

Xiii . „a folyó hó 16-án szabadkáról elszállított zsidó  
egyénekről jegyzéket, vagy kimutatást sem magánosoknak,  
sem más hatóságoknak rendelkezésre nem bocsájthatja”  
– a szabadkai gettó és a deportálás története

1944 . április 7-én baky lászló elnöklete alatt Endre lászló, két ss tiszt, valamint 
csendőr- és rendőrtisztek értekezletet tartottak a magyar zsidókérdés megoldásának 
ügyében . Ezen az értekezleten került közlésre és ismertetésre a 6163/1944 . b . m vii . 
res rendelet, amelynek értelmében a zsidóságot nemre és korra való tekintet nélkül 
gyűjtőtáborokba kellett szállítani. Ezt a feladatot a területileg illetékes rendőrségnek 
és csendőrségnek kellett végrehajtania. Az összeszedési sorrend a következő volt: 

734 „Zsidót nem szolgálok ki” A zsidótanács felhívása a vagyontárgyak bejelentésével kapcsolatban. 
Délvidéki magyarság, 1944 . 17 . 4 .

735 ias F:60/20244/1944 .
736 a belügyminiszter feloszlatott négy baloldali párttömörülést – Feloszlatták a turáni szövetséget és 

a cionista szövetséget is . Délvidéki magyarság, április 15 . 4 .
737 iasF F:60/v/16475/1944 .
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kassai (viii .), marosvásárhelyi (X .), kolozsvári (iX .), miskolci (vii .), debreceni 
(vi .), szegedi (v .), pécsi (iv .), szombathelyi (iii .), székesfehérvári (ii .) és budapesti 
(I.) csendőrkerületek, végül pedig Budapest székesfőváros. Az elszállítás vonatok-
ban vagy a községi elöljáróságok által kirendelt előfogatokon történt. Az elszállí-
tandó zsidóknak szigorúan tilos volt pénzt, ékszereket, aranyat és más értéktárgyat 
magukkal vinniük, csak a rajtuk lévő ruházatot, két váltás fehérneműt és fejenként 
legalább 14 napi élelmet vihettek magukkal .738

április 19-én táviratilag a belügyminisztériumba rendelték a szegedi, a pécsi és  
a szombathelyi csendőrkerületek parancsnokait, a nyomozó alosztályparancsnokokat 
és a rendőrség vezetőit. A Baky László elnöksége alatt megtartott értekezleten 
elhangzott, hogy az ország északi és északkeleti részeiben folyamatban van a get-
tósítás, s a Bácskának a Ferenc csatornáig terjedő alsó területén és Tisza mentén 
egészen martonosig is meg kell kezdeni a kiürítést . Ebbe a területbe beletartozott 
Újvidék, Zombor, Zenta és magyarkanizsa is . az innét kitelepített zsidókat szabad -
kán, baján és szegeden kellett elhelyezni, aminek során ezekben a városokban get-
tókat kellett kialakítani . az értekezleten az is elhangzott, hogy a kiürített területeken 
a zsidók lakásait megfelelő ingatlannal nem rendelkező tiszteknek, köz- és magán-
tisztviselőknek, munkásoknak kellett átadni. Baky azt is egyértelművé tette, hogy  
a kitelepítés során a zsidók teljes vagyona az államra száll át, s kiemelt figyelmet várt 
el a készpénz, értéktárgyak, ékszerek elrejtésének a megakadályozásában . a kiürítést 
április 26-án reggel 5 órakor kellett elkezdeni, s lehetőleg 4-5 nap alatt kellett befe-
jezni .739 A levéltári adatok szerint a bácskai kiürítés a németeket is meglepő, kizáróla-
 gos magyar döntés volt, amelyet az egyre növekvő partizánveszéllyel ma  gyaráztak.740

Bajára az első 309 fős zombori szállítmány április 27-én érkezett meg, akik közül 
másnap 80 főt átirányítottak a topolyai internálótáborba.741 a vidéki zsidók internálá-
sára szolgáló szabadkai tábort a Zimonyi út 120. alatt lévő Bácska (eredetileg: Margit) 
malomban április második felében kezdték el megszervezni .742 április utolsó napjai-
ban Újvidékről, illetve a Bácska középső részeiről; a kúlai, az óbecsei járásokból, 
valamint Ó- és Újverbászról Szabadkára szállították. A kúlai és újverbászi zsidókat 
a sándor-telepen koncentrálták .743 Április 26-án és 27-én az újvidéki zsidókat a helyi 

738 Molnár J., i.m. (1995) 58–59 .
739 Molnár J., i.m. (1995) 60–61 .
740 Christina Gerlach – Götz Aly: az utolsó fejezet . reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók legyil-

kolása . bp ., 2005 . 124–125 .
741 Molnár J., i.m. (1995) 66 .
742 ias F:60/XX/20283/1944 .
743 Braham, Randolph L.: a népirtás politikája . a holokauszt magyarországon . i–ii . köt . bp ., 2015 . ii . 

köt . 819–820 .
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zsinagógába, a környező épületekbe, valamint a Szabadság szállodába terelték, majd 
április 28-án a szabadkai nagymalomba szállították .744 Bár Dušan Jelić monográfiá-
jában négyezer újvidéki személyről írt,745 azonban ez az adat erősen eltúlzott volt. 
Molnár Judit tanulmányában 1900 főt említ,746 s az ezzel kapcsolatos első hírek is 
arról szóltak, hogy ide mintegy kétezer főt szállítottak.747 a levéltári iratok is ezt 
támasztják alá . a Zsidó tanács május ötödikén a nagymalomba 2 ezer tífusz elleni 
védőoltás kiutalását kérte.748 a közellátási minisztériumnak május 8-án megküldött 
jelentése szerint 1755 személy tartózkodott ott .749 Négy nappal később a tábor lét-
száma 1800 főre nőtt, ezt abból az iratból tudjuk meg, amelyet a budapesti Ga  bo -
naközpont küldött a szabadkai hatóságoknak, melyben arra utasította a város vezető-
ségét, hogy a táborok élelmiszerszükségletét június végéig fedezzék.750 Mindebből 
arra is következtethetünk, hogy a közép- és dél-bácskai zsidók nem egy, hanem mini-
mum kettő vagy három transzporttal érkeztek Szabadkára és távoztak onnan.

A malom túlzsúfoltsága mellett az ott uralkodó állapotokról érzékletes képet fes-
tenek azok az adatok, amelyekből azt tudhatjuk meg, hogy az internálótáborként 
funkcionáló épület vízellátását két fúrott kút biztosította. A férfiak a malom udvará-
ban deszkavályúból mosakodhattak, a nők részére pedig egy ugyanilyen berendezés 
a malom ülepítőjével szemberni zárt helyiségben volt. A tetűvel fertőzötteket hetente 
egyszer, szombatonként szállították át tetvetlenítésre a Halasi úti fertőtlenítőbe, míg 
az elhalálozottakat a zsidótemetőben földelték el. Az épületben világítást csak a zárt 
helyiségekben biztosítottak 15 wattos izzókkal. Az elsötétítés miatt az udvari világí-
tásra kizárólag zseblámpákat lehetett használni .751 hogy napra pontosan mikor, azt 
nem lehet tudni, de az egészen bizonyos, hogy a vidéki zsidókat május 17-ig elszállí-
tották a városból .752 Ezt erősíti meg a Felsőbácskai Egyesült Gőzmalmi RT. május 
23-i levele is, amelyben „a zsidók múlt héten történt elszállítása után” kérte az épü-
let kitisztítását .753

744 Molnár J., i.m. (1995) 66 .
745 D. Jelić, i.m. (1985) 658 .
746 Molnár J., i.m. (1995) 66 .
747 Újvidékről is Szabadkára költöztetik a zsidókat. Délvidéki Magyarság, 1944. április 29. 4.
748 ias F:60/XX/20967/1944 .
749 ias F:60/XX/20971/1944 .
750 ias: F:60/Xv/22534/1944 .
751 ias F:60/XX/20283/1944 .
752 ias: F:60/Xv/22534/1944 . a vidéki zsidókat szabadkáról bajára szállították, s május 27–28-án 

deportálták őket. Az újvidéki zsidók deportálásának dátumaként május 13-át adja meg. R.L. 
Braham, i.m. (2015) ii . köt . 817 ., 820 .

753 ias F:60/XX/24004/1944 .
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A szabadkai gettó első határát Székely Jenő polgármester, Datky Lajos rendőr-
tanácsos és Bácskay Árpád a katonai ügyosztály megbízottja, a város aljegyzője ápri-
lis 27-én jelölték ki. A gettó a várost keresztülszelő vasúti csomópont két oldalán 
helyezkedett el. Egyik része közvetlenül a belvárosban, a vasútállomás központi épü-
lete melletti területen a Horthy Miklós út, Erzsébet utca, Stomm sor és a Baross (a mai 
Đure Đaković – Vasa Stajić – Reichl tér – Bosa Miličević utca) utca által határolt épü-
lettömb volt . másik része az ezzel átellenes területen, a kertvárosban a gyóni géza 
utca vasút felőli részét, a Gárdonyi Géza utca vasút felőli oldalát, a Fejedelem és  
a vámház utcát754 jelentette. A gettó első lakói már aznap megkezdték a beköl tözést:

„A kapuban két sárgacsillagos, a kapu alatt egy keresztény bejárónő ágyneműt 
vonszol. Az udvaron bútorok, nagy összevisszaságban, zsidókat jellemző ren-
detlenségben. Úgy néz ki az egész ház, mint egy óceánjáró gőzös fedélköze, 
amely annak idején a magyar faj legizgalmasabb, legegészségesebb hajtásait 
vitte tengerentúlra. Árvíz sújtotta magyarokat lehetett így látni falvaink kál-
váriahegyein, amint az Istent könyörögték. […] Az egyik szobában idős zsidó 
asszony és egy fiatal lány. Az ágy alatt szétszórva könyvek. Érdekelt, hogy mit 
olvasnak . Forgatom a könyveket . közben a lány elém dobta somerset maugham755 
könyvét, az Örök szolgaságot. […] Nehéz lehet annak, aki négy-öt, sőt több szo-
bás lakáshoz szokott, most negyedmagával egy szobában . a magyar népi töme-
gek szélesebb rétege számára ez apáról fiúra megszokott dolog. ”756

a szabadkai Zsidó tanácsot757 április 29-én alakították meg. Tagjai Fischer Ernő, 
halbrohr miklós,758 dr. Havas Emil, Guttman Jenő, Rippner Jakab, Weiss László és 

754 A Gyóni Géza a mai Jovan Mikić út, a Gárdonyi Géza a mai Vladimir Majakovski utca, a Fejede-
lem a mai gavrilo princip utca . a vámház utcanév elírás, a korabeli vámpalota, a mai papp pál 
utcáról van szó .

755 William somerset maugham (párizs, 1874 . január 25 . – nizza, 1965 . december 16 .) angol szárma-
zású regény- és drámaíró. Legjelentősebb műve az 1915-ben írt önéletrajzi regénye, az Örök szol
gaság (Of Human Bondage), amelynek főhőse az árva, életszerető, szerelemre és kalandra vágyó 
Philip Carey, aki gyötrő szerelmi kapcsolatban vergődve egzisztenciálisan is a tönk szélére jutott. 
Maugham többi jelentős alkotása is alapvetően a megélt élményekből táplálkozott. Jelentősebb 
művei között tartják számon az 1919-ben megjelent Ördög sarkantyúját (The Moon and Sixpence), 
az 1944-es Borotvaélen (The Razor’s Edge), az 1949-ben megjelent, s válogatott írásait tartalmazó 
Egy Író jegyzetei (A Writer’s Notebook) kötetét .

756 Ahol Szabadka 4300 zsidója új fészket rak. Délvidéki Magyarság, 1944. április 29. 4.
757 A Zsidó Tanács működéséről, szerepéről, létrehozásának előzményeiről bővebben lásd: Braham, Ran

 dolph L.: A magyar holocaust. 1–2. köt. Bp., 1988. 1. köt. 339–384.; Karsai L., i.m. (2001) 255–269 .
758 Az eredeti szövegben Halbrohr Ernő szerepel. Halbrohr Tamás 2019. július 30-i közlése szerint 

ezt vélhetőleg elírás. Ilyen személy nem létezett. Az egyik fenmaradt levéltári iratból (IAS 
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Zopf hermann volt .759 Ez a testület a polgármester rendelete értelmében minden nap 
reggel nyolc órától este nyolcig teljesített ügyeletes szolgálatot . a zsidók kizárólag 
rajta keresztül kommunikálhattak a hatóságokkal . ugyancsak tilos volt számukra  
a katonai ügyosztályon való megjelenés is, ezért ottani ügyeiket szintén csak a tanács 
közbeiktatásával, írásban intézhették . Ennek a testületnek volt a feladata azokról az 
internáltakról, munkaszolgálatra vagy gyűjtőtáborba vitt személyekről szóló jelenté-
sek, valamint az ingósági leltárok elkészítése azoknál, akik hozzátartozók hiányában 
nem tudták kimutatni a tulajdonukban lévő lakásokban hagyott ingóságukat.760

Május elsején Endre László belügyi államtitkár Szegedről Szabadkára utazott, 
ahol Székely Jenő polgármesterrel és Simon István rendőrkapitány-helyettessel meg-
szemlélte a Margit Malomban lévő internálótábort és a gettó részére kijelölt város-
részt . Endre látogatása mindössze fél órát tartott, s megelégedéssel nyugtázta, hogy 
a városban a zsidórendelkezéseket „sürgősen és pontosan végrehajtották”.761 

másnap a polgármester elrendelte, hogy mindazok, akik ekkor még nem költöz-
tek be a gettóba, 24 órán belül jelentsék be lakásuk címét, az ingatlan pontos adatait, 
az ott lakók névsorát és korát . ugyancsak elrendelte, hogy mindazok, akik ekkor már 
a gettóban éltek, haladéktalanul jelentsék be előző lakcímüket.762

Május 3-án a gettó területét tovább bővítették. Ezzel egy harmadik városrészt is  
a gettóhoz került. Az új részt a Zentai út 9. számú házától a mellékutcákkal együtt a 
gázgyárig bővítették. A Kertvárosban pedig a Kupeczky utca lett az új határ.763 pár 
nappal később, május 10-ében véglegesítették a gettóba való beköltözés határidejét, 
illetve tovább bővítették annak területét.

Az így kialakított gettóba a következő utcák és házak tartoztak: Baross utca 5., 7., 
23., 25., 27., 29., 31.; Erzsébet utca 12., 16., 18.; Horthy Miklós út 13.; Láng utca 3., 4., 
5., 7., 8., 9.,10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.; Jókai utca 11.; Gyóni utca 6., 8., 10., 12., 14., 
23., 30., 32., 34., 44., 46., 48., 50., 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 70., 72.; Szegedi út 
5., 7/a, 7/b, 9., 16.; Fejedelem utca 5., 7., 9., 11., 27., 29., 37.; Semmelweis utca 1., 3., 7., 
9., 11., 18.; Gárdonyi utca 1., 3., 5., 7., 9., 9/a, 11., 13., 52., 54., 56., 58., 60., 62., 65., 67., 
68., 69., 72., 74., 76., 78., 80., 82.; Kiskőrösi út 1., 3.; Botond utca 2., 4., 6., 8., 10., 12., 
14.; Kemény Zsigmond utca 2. számú háza, továbbá a Biermann telep és a Szkriborit 

F:60/v .15707/1944 .) rekonstruálható az, hogy a valóságban halbrohr miklós volt a zsidótanács 
tagja .

759 Újvidékről is Szabadkára költöztetik a zsidókat. Délvidéki Magyarság, 1944. április 29. 4.
760 A szabadkai gettó élete. Délvidéki Magyarság, 1944. június 13. 2.
761 vitéz Endre lászló belügyi államtitkár szabadkán . Délvidéki magyarság, 1944 . május 2 . 3 .
762 ias F:60/XX/20282/1944 .
763 Kibővítették Szabadkán a gettó céljaira szolgáló területet. Délvidéki Magyarság, 1944. május 4. 4. 

A Kupetzky utca a mai Pavlovačka utca.
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telep. A kikeresztelkedett zsidó és a vegyesházasságban élő zsidók részére a két 
vámpalotát jelölték ki .764 

azonban az ekkor kijelölt, összesen 101 ház kevésnek bizonyult . május 18-án 
ezért újabb házakat is a gettó alá vontak, s ekkor már véglegesítették is annak a hatá-
rát, amikor ahhoz csatolták a belvárosi Jókai, a mai Zmaj Jovan utca 39., 41.-es számú 
házait, a Gyóni út 28.-as házát és az annak a végén lévő Primarius telepet, a Szegedi 
út 3.-as házát, a Csáky, ma Bolmani utca 1., 3., 5., 7., 9., 11. számú házait, a Botond 
utca 13.-as házát, a Zentai út 9., 11., 15., 17., 21.-es számú házait, illetve a Kemény 
Zsigmond utcában a 3. számú házat is bevonták. 

A Kertváros végén lévő szűk, Szőlő, mai Líkai utca egésze pedig egyfajta cor  pus 
separatumként, az egybefüggő gettótól elkülönített, önálló területként jött létre. Ez 
volt így az ötödik, a zsidók elkülönítésére szolgáló városrész .765

az így kialakított gettó a város eredetileg négy, majd végül öt részét és három  
– szkriborit, biermann, primarius – ipartelepét foglalta magába . Egy része közvet-
lenül a belvárosban helyezkedett el a központi vasúti pályaudvar mellett. A gettó leg-
nagyobb részét az ezzel átellenes kertvárosi rész, illetve újvárosi terület egy szűk 
sávja adta. A gettó negyedik része a Zentai utat ölelte fel, míg ezektől teljesen elkü-
lönítve állították fel a mai líkai utcai különgettót . hogy ennek pontosan mi volt  
a szerepe, azt miért ott állították fel, arra nem találtunk adatokat . a különgettót 
leszámítva, ezen a területen összesen 117 ház, illetve a kikeresztelkedett zsidók kény-
szerlakhelyéül kijelölt vámpalota két épülete helyezkedett el . ha megnézzük a város 
mai térképét, láthatjuk, hogy a gettó a szabadkai vasúti csomópont nyomtávját kö -
vetve, lényegében kelet–nyugat irányban szelte ketté a várost .

Május első napjaiban egy felbolydult méhkasra hasonlított Szabadka. A kiköl-
töző zsidók addigi ingatlanjaik egy elkülönített helyiségébe voltak kötelesek ingósá-
gaikat elraktározni, s arról négy példányban leltárt készíteni .766 miközben a város 
utcáin posztoló német katonai járőrök lemezjátszóinak a hangszórójából hangosan 
szólt a Lili Marlen, s a helyi mozik pedig a deportálás napjáig nap mint nap újra adták 

764 kijelölték a szabadkai gettó területét . május 10-ikén déli 12 óráig kell elhagyni a zsidóknak a város 
többi részét. Délvidéki Magyarság, 1944. május 6. 3. A Baross utca a mai Bosa Milčević utca, az 
Erzsébet utca a mai Vasa Stajić utca, a Horthy Miklós út a mai Đure Đaković utca, a Láng utca  
a mai Boško Vujić utca, a Jókai utca a mai Zmaj Jovina utca, a Gyóni utca/út, vagy Párhuzamos út 
a mai Jovan Mikić út, a Szegedi út napjainkban is ezt a nevet viseli, a Fejedelem utca a mai Gavrilo 
Princip utca, a Semmelweis a mai Bistrička utca, Gárdonyi utca a mai Majakovski utca, a kiskőrösi 
út a mai Kőrösi út, a Botond utca a mai Singer utca, a Kemény Zsigmond utca a mai Teslina út.  
a vámpalota épületei a mai papp pál utcában vannak, lakóingatlanként funkcionálnak .

765 Újabb házakat jelöltek ki Szabadkán a zsidók részére. A polgármester legújabb rendelete. Délvidéki 
magyarság, 1944 . május 18 . 4 .

766 uo .
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a Jud Süßt, lovaskocsik tucatjai özönlötték el az utcákat, s szállították be a gettóba 
költözők legszükségesebb lakberendezési tárgyait, eszközeit, illetve vitték onnét el  
a kényszerből kiköltöztetett keresztények bútorait. Szabadkán, akárcsak az ország 
akkori területén, ekkor szintén megjelentek a szorult helyzetben lévőket kihaszná-
lók, így május 9-én eleget téve a közellátási miniszter utasításának maximalizálták  
a költöztetések árait, amelyet egy kétlovas fogatnál egész napra 37,50, félnapra 22,50, 
egylovas fogatnál napi 28,5, félnapnál 17,25 pengőben határoztak meg.767

a gettóba költözés anyagi terhei mellett a kényszerlakhelyül kijelölt ingatlanokért 
az ott elszállásoltaknak lakbért is kellett fizetniük. Minderre az 1941-ből számunkra 
már ismerős, fentebb egyszer már idézett Czigler Gyula768 szeptember 4-i leveléből 
tudunk . czigler 1944 szeptemberének elején az ügyben írt a polgármesternek, hogy 
a gettóba sorolt lakásai után egyrészt 939 pengő értékben követeli az ott keletkezett 
károk megtérítését, másrészt pedig az átmenetileg oda költöztetett zsidóktól besze-
dett összegen túl további hat hónapnyi lakbér címén még 1532 pengőt követelt. 
Ugyanakkor a városi hatóságok által a gettóba telepített személyektől bevételezett 
45 500 pengőből saját jutalékaként további 503 pengős igényt is megfogalmazott.769

Az évtizedek óta nagy lakásínséggel küszködő városban, amit akkor már a szövet-
séges bombatámadások csak tovább fokoztak, a gettóba költöztetés híre futótűzként 
terjedt. A hivatalokat kérelmezők százai és ezrei rohanták meg, hogy érdeklődjenek 
a felszabadult zsidólakások kiutalásának a feltételeiről. A legtöbben 2-3 szobás la -
kások iránt érdeklődtek. Az elmúlt években azonban a nagy polgári ingatlanokat 
birtokló zsidók hely zete anyagilag teljesen megrendült, ezért az általuk kiürített ott-
honok többsége igen lelakott állapotban volt:

„a lakások nagy része – csak most a kiköltözés után látható igazán – rideg és 
barátságtalan, az mellett tatarozásra szorul . a tulajdonos nem tudott költeni 
reá, a bérlő nem törődött vele. Egy hatszobás lakásban szétnézek. Fürdőszoba is 

767 mennyi fuvardíj számítható fel szabadkán a költözködésnél? hivatalos magyarázat a közellátási 
miniszter által jóváhagyott fuvardíjakhoz . Délvidéki magyarság, 1944 . május 9 . 4 .

768 Fentebb már idéztünk Cziglertől, akinek 1941-ben még csak egy ingatlana volt Szabadkán, amely 
az áprilisi harcok során súlyosan megrongálódott. Annak idején éppen arra hivatkozva kérte egy 
zsidó üzlet kiutalását, hogy az impériumváltáskor olyan súlyosan megrongálódott a tulajdonát 
képező egyetlen ingatlanja, hogy az egzisztenciáját csakis egy zsidó üzlet kiutalásával látja bizto-
sítottnak. Az 1944 szeptemberében a polgármesternek írt levélből viszont már arról szerezhetünk 
tudomást, hogy a három éve még napi megélhetési gondokkal küszködő, vagyontalan Cziglernek 
időközben egy háromszobás teljes komfortú, négy kétszobás, illetve két egyszobás ingatlana volt 
csak a gettó területén .

769 ias F:60/XX: 40250/1944 .
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van benne . De olyan siralmas az egész, hogy szinte kiváncsi vagyok, ki fog ide 
beköltözni.”770

A fennmaradt iratok azt mutatják, hogy a gettó területéről a kiköltöztetett kereszté-
nyeket a volt zsidó lakásokban, házakban helyezték el. Ezekből az iratokból tudjuk 
azt is, hogy a Délvidéki Magyarság fentebb említett cikke megfelelt a valóságnak . 
rubus József 1944 . augusztus másodikán fordult a polgármesterhez:

„tiszteletteljes kéréssel fordulok polgármester Úrhoz, miszerint én 1944 .v .4 .-én 
az 559/1944. lakszám alatt a XI. ker. Semmelweis utca 11 sz. 2 szobás lakásom-
ból kiköltöztettek, miután ezen lakásom a gettóhoz lett csatolva, helyette a vi . 
ker . 86 .gyalog ezred utca 36 .sz . alá költöztettek hol 3 szobás lakásom van, ami 
egészségügyi szempontból egyáltalán nem felel meg, mert a volt zsidó háztulaj-
donos a lakást annyira elhanyagolta, hogy rendbehozatalához a mai viszonyok-
nak megfelelően legkevesebb 1000.- Pengőre lenne szükségem amire és képte-
len vagyok, mert a vasúti fizetésemből 10 tagból álló családom megélhetését 
sem tudom biztosítani . továbbá bátorkodom még megemlíteni, hogy a szerb 
uralom alatt a magyar magatartásom miatt a Kormányzó Úr főméltósága nem-
zetvédelmi keresztel tüntetett ki . ha ezen lakásom lakhatóvá tétele zsidóva-
gyonból nem lehetséges, úgy tisztelettel kérem házgondnokává való kinevezé-
semet, mely esetben a saját költségemen fogom a házat rendbe hozatni, először, 
hogy az lakható legyen, másodszor, hogy az értékét ne veszítse el, mivel a ház 
kincstári tulajdon . a ház merkel Zsigmond bádogos mester/zsidó/ tulajdonát 
képezte. A ház telekkönyvi betét száma 4696, helyrajzi szám 5360.”771

A szabadkai központi gettó létszámáról a közelmúltig csak közvetett bizonyítékok 
voltak . a Délvidéki Magyarság napilap 1944. április 29-i cikkében 4300 főről írt,772 
Dušan Jelić monográfiájában 3000-3500 főre tette annak lakosságát.773 a levéltári 
adatok ezzel szemben más számokról tudósítanak . Egy 1944 . május 8-án, a polgár-
mesternek keltezett dokumentum, amely a zsidók élelemmel való ellátásával volt 
kapcsolatos, 2686, az 1941. XV. t. c. alapján zsidónak tekintendő személyről tett be -

770 többszáz lakás szabadult fel szabadkán . kevés a 2-3 szobás lakás, elhanyagolt állapotban vannak 
a házak . Délvidéki magyarság, 1944 . május 4 . 5 .

771 ias F:60/XX:35845/1944 .
772 Ahol Szabadka 4300 zsidója új fészket rak. Délvidéki Magyarság, 1944. április 29. 4.
773 D. Jelić, i.m. (1985) 657 .
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jelentést. Ebből 58 személyre az élelmiszerkorlátozások nem vonatkoztak.774 Egy 
június 5-i jelentés 2800 főről írt.775 

Nemrégiben került elő az a 133 oldalas, írógéppel készített névsor, amelyen össze-
sen 2740 név mellett tartalmazza az azon szereplők anyjának nevét, vallását, szüle-
tési helyét, idejét, foglalkozását, gettóbeli pontos lakhelyét, illetve nemét . a névsort 
1944. június 1-én a belügy miniszter, ugyanakkor Baky aláírásával ellátott, április 4-i 
6136/1944 . viii . res szám alatti bizalmas rendeletére776 állították össze, amelyet 
május 24-én küldtek meg szabadkára . ugyanebben az iratcsomóban található meg 
egy június 7-én keltezett kimutatás is, amely az 1944. március 22-i és a június 6-i 
adatokat hasonlítja össze . Eszerint március 22-én a város területén összesen 2778 
zsidó személy tartózkodott. Június 6-ig közülük 544 személyt vagy munkaszolgá-
latra hívtak be, vagy internáltak. A gettó létszáma ekkor 2234 fő volt. Ez a kimuta-
tás a nemenkénti és korosztályonkénti statisztikai adatokat is tartalmazza . március 
22-én 1189 férfit és 1589 nőt mutatott ki. Június 6-án a gettóban 645 férfi és 1589 nő 
tartózkodott. Ekkor a 70 év felettiek száma 99 férfi és 128 nő volt. A 61–70-es kor-
osztályban 132 férfit és 199 nőt tüntetett fel. Az 51 és 60 évesek száma 224 férfi és 
286 nő volt. A 17–50 éves korosztályból egyetlen egy férfi sem volt, míg 773 volt  
a nők száma. A 12–16 éves korosztályban 76 férfi és 81 nő, míg a 12 éven aluliaknál 
ez a szám 114 férfi és 122 nő volt. A számok megegyeznek az 1944. március 22-i táb-
lázattal is, azzal, hogy itt a 17–50-es korosztálynál még fel volt tüntetve az időköz-
ben internált, vagy munkaszolgálatra behívott 544 férfi.777

Egy másik, augusztus 5-i aktában, mely a lezárt zsidó üzletek vállalati kinevezé-
sével kapcsolatos iratokat tartalmazza, viszont egy oda nem illő kétoldalas névsort 
találtunk . az irat eredeti iktatási sorszáma 21956 volt . a címezetlen és számozatlan, 
hiányos iratkötegben összesen 62 név szerepel különböző – 5351 és 574 – sorszámok 
alatt . Ezen a névsoron kizárólag olyan személyek találhatók, akiknél az utolsó sorban 
zömében a „Budapest” megjelölés szerepel. Csakhogy, olyan ismert nevek is olvas-
hatók rajta, mint például radó imréné, kalmár Elemér, littman imre, allein andor, 
ingusz sándor, holländer lázár . a rendelkezésre álló adatok alapján nem tudjuk 
rekonstruálni ennek a névsornak sem a keltezését, sem a valós eredetét, az viszont 
kizárható, hogy a teljes listán csak azok a szabadkai zsidók szerepeltek, akik a gettó-
sítás vagy a deportálás időszakában a város területén tartózkodtak, mivel közülük 

774 ias F:60/Xv/24822/1944 .
775 uo .
776 a rendelet kiadási napját április 7-ére datálja: Molnár J., i.m. (1995) 58 . a szabadkai hatóságokhoz 

bosnyák Zoltán által 1944 . május 24-én keltezett irat ugyanakkor annak keltezését április 4-ében 
adta meg . ias F:60/XX/25200/1944 .

777 ias F:60/XX/25200/1944 .
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többen a 2740 főt felsoroló névjegyzéken778 is szerepelnek, ugyanakkor olyanok is 
rajta vannak, akik az említett névsoron nincsenek rajta .779

A gettóban élők munkaszolgálatra való behívása május második felében erősödött 
fel. Halbrohr József a gettóban, a Botond utca 2. számú házban, mindössze tíz napot 
töltött el, amikor május 23-án SAS behívóval Hódmezővásárhelyre a 105/302 mun-
kaszázadba kellett bevonulnia . a 240 délvidéki zsidóból összeállított munkaszá-
zadot egy hét múlva marhavagonokban Szabadkán át Újvidékre irányították az ott 
építendő repülőtér munkálataira: „a szabadkai gettóban is elterjedt a hír érkezésünk-
ről és a teherpályaudvar léces rácskerítésén keresztül ismét összecsókoltam Alicét, 
ki nagy csomag élelemmel jelent meg, mert valóban fél évre való élelmet halmoztam 
fel a gettóba kerüléskor”.780

május 16-án, mivel a gettóba rendkívül sok keresztény vitt be élelmiszert és köz-
szükségleti cikkeket, a hatóság elrendelte a gettó területének az elkerítését, ablakai-
nak a befalazását, vagy befestését, s kijelölték a gettóban felállítandó konyhákat, 
amelyek 30 személyt szolgáltak ki .781 A szabadkai gettó őrizetével 20 őrszem és 2 járőr 
volt megbízva, 8 pengő napi illetmény ellenében. A karhatalom napidíja 1944. július 
8-ig 11.112 pengőt tett ki.782

A gettóba telepítés számos családi drámát is hozott. Jakobcsics Jenőné, szül. Sze -
pessy Vera azzal a kéréssel fordult a szabadkai rendőrkapitánysághoz, hogy az első 
házasságából származó kiskorú András nevű fiát adják ki neki a gettóból. A kérvé-
nyében arra hivatkozott, hogy a szabadkai törvényszék jogerős végzéssel felbontotta 
Tisza Endrével kötött házasságát, a gyermeket pedig a nő gondjaira bízta. „Mivel én 
nem vagyok zsidó a zsidók jogait korlátozó rendeletek értelmében, volt férjem pedig 
munkaszolgálatot teljesít Szabadka területén kívül, kiskorú gyermekemről csakis 
úgy tudok gondoskodni, ha az velem az én háztartásomban él.”783 hogy végül siker-
rel járt-e, vagy sem, nem tudni .

Az őskeresztény Décsei Ernőné, született Fajth Ilona május 17-én kérte férje, Ernő 
és lányainak a gettóba költözés alóli mentesítését . kérelmében arra hivatkozott, hogy 
férje a szerb impériumváltás kezdetekor megmentette egy halálra ítélt magyar tiszt 
életét. Décseiné kérelmére nem kapott választ. A hatóságok végül július 28-án írták 

778 ias F:60/XX/25200/1944 .
779 ias F:60/XX/36174/1944 .
780 Halbrohr J., i.m. (2015) 74–75 .
781 „Zsidót nem szolgálok ki” A zsidótanács felhívása a vagyontárgyak bejelentésével kapcsolatban. 

Délvidéki magyarság, 1944 . május 17 . 3 .
782 ias F:60/XX/31320/1944 .
783 ias F:60/XX/24148/1944 .
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rá kérelméhez a következő bejegyzést: „A zsidók Szabadkáról való elszállításával 
tárgytalanná vált.”784

A katolikus Lőbl Bernátné, született Pekanovics Katalin férjét és Terézia lányát 
arra hivatkozva akarta megmenteni, hogy magatehetetlen, s ápolását csak így tudja 
megoldani .785 A hatóságok két nappal a deportálás előtt, június 14-én arról értesítették 
Lőblnét, hogy „kérése jelenleg nem időszerű”.786

A katolikus Fischer Lajosné, született Perkovics Mária, június harmadikán ki -
lencéves kisfiát, a zsidó apától és keresztény anyától született Györgyöt azzal az 
indokkal kérte ki a gettóból, hogy szívbajban szenved, s a fia az egyetlen, aki rosz-
szullétekor segíthet neki. Két nappal a deportálás előtt arról értesítették, hogy kérése 
teljesítése „jelenleg még nem időszerű”.787

pressburger pálné, született gálfy ida ugyanaznap adta be kérelmét, mint per -
kovics Mária. Ő 11 éves fiát, Tibort próbálta meg kihozni a gettóból. 14-én ugyan-
olyan választ kapott, mint Fischerné .788

kovács lajos cipész a feleségét szerette volna kimenteni a gettóból . E célból még 
hatósági igazolást is szerzett arról, hogy súlyos beteg, és emiatt neje állandó ápolá-
sára van utalva. Az igazolással és a kérelmével 1944. június 6-án fordult a rendőr-
séghez. Az ügy azonban elakadt. A hatóságok ugyanis elsőként annak kivizsgálását 
rendelték el, hogy a város területén egyáltalán hol tartózkodhat, illetve lakhat zsidó 
személy. Kérelmében végül nem is született döntés, mivel 1944. június 29-én a ható-
ságok arra a megállapításra jutottak, hogy a „zsidók elszállításával kapcsolatban  
a gettó megszűnt, így az ügy tárgytalan”.789

Teljesen más ügyben fordult két héttel a deportálás után, 1944. július 4-én a pol-
gármesterhez lázár leóné:

„alulírott lázár leóné sz . rónai ilona, szabadkai lakos kérem, hogy a gettó -
ban /vámpalotában/ általam férjem odaköltözésekor elhelyezett és a saját tulaj-
donomat, édesanyám által hozományként férjhezmenetelemkor ajándékozott 
ingóságokat, bútorokat a zár alá vétel alól feloldani és tulajdonomba visszaadni 
méltóztassék. Kijelentem, hogy őskeresztény származású vagyok és nem esem 
az 1941: Xv . t .c . 9 . és 16 .-par .-ainak hatálya alá . kijelentem továbbá, hogy fér-

784 ias F:60/XX/24146/1944 .
785 ias F:60/XX/26551/1944 .
786 ias F:60/XX/26551/1944 .
787 ias F:60/XX/26548/1944 .
788 ias F:60/XX/26549/1944 .
789 ias F:60/XX/27086/1944 .
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jem ellen, aki jelenleg munkatáborban van, a házassági bontópert folyamatba 
tettem. Szabadka, 1944 évi július hó 4-én. Tisztelettel: Rónai Ilona”790

Wallentin Erna hajdújárási parasztasszony június 9-én a fentiekben már többször 
említett Ingusz Sándor kisfiát próbálta meg a gettóból kimenteni. Kérelmét június 
14-én a szabadkai aljegyző a következő indoklással utasította el:

„Így kellett határoznom, mivel őskeresztény nőknek elsősorban érezniök kell, 
hogy van a fronton küzdő katonák családtagjai, illetve gyermekeik között is 
megsegítésre érdemes keresztény gyermek. Sőt, ha becsületes keresztény nem-
zeti szociálista szemmel nézzük a mai háborút, bizonyára fog találni keresztény 
hadiárvákat is, akik jobban megérdemlik a segítséget, mint a nemzetközi zsidó-
ság visszamaradott sarjai . igazán meglepett fenti tárgyban adott kérés, hogy 
még a mai nemzeti szociálista államban akadnak egyének, akik a zsidók meg-
mentésével foglalkoznak és elítélendő kérésükkel a hatósághoz fordulnak. Az 
ügy kivizsgálását egyidejűleg a kérvény eredeti csatolásával az illetékes ható-
sághoz megküldtem, ahol az ügyet majd elbírálják és annak alapján intézkedni 
fognak.”

Bácskay aljegyző még aznap levelet írt a ludasi csendőrparancsnokságnak:

„Wallentin Erna Szabadka – Hajdújárás 367 sz. a. lakós kérelmét megküldöm 
azzal, hogy állapítsa meg a csendőrörs, hogy nevezett milyen összeköttetésben 
van a kérelemben előadott zsidógyerek szüleivel. Van-e nála zsidó ingóság, 
azok be vannak-e jelentve és hogy miért lett egyszerre olyan nagylelkű, hogy  
a gettóból egy zsidó gyermeket akar örökbe fogadni, holott van elég hadiárva a 
keresztények között, akiket örökbe lehet fogadni . a zsidó gyerek ezen megmen-
tésére irányuló kérelem kivizsgálását kérem . kérem továbbá megállapítani, 
hogy nevezett nemzeti szempontból megbízható-e, és a vizsgálat eredménye 
alapján az internálása ügyében a szükséges intézkedés megtételét.”

Több mint egy hónappal a szabadkai zsidók deportálása után, június 27-én a szegedi 
csendőrkerület részletes jelentést küldött Szabadkára. Wallentin Erna az őt faggató 
rendőrök előtt végül megtört, s lemondott eredeti kérelméről, Milán örökbefogadá-
sáról .791

790 ias F:60/XX:30181/1944 .
791 ias F:60/XX/26596/1944 .
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tegyük hozzá, hogy a felsorolt példák közül egyedül Fischer lajosné, született 
Perkovics Mária fiát, Györgyöt találtuk meg az 1944. június 1-én összeállított névso-
ron . györgy azon a 618 . helyen szerepel . ingusz milánt nem sikerült rajta megtalál-
nunk . 1168 . sorszám alatt ingusz gyula, 1169 . szám alatt ingusz vilmos, 1170 . szám 
alatt ingusz ádámné, 1171 . sorszám alatt ingusz ádám van . csakhogy, Wallentin 
Erna kérelmével foglalkozó akta 1944 . augusztus 1-i lezáró mondata így hangzik:  
„A beidézett Wallentin Erna előadta, hogy a Szabadkáról időközben elszállított zsi-
dókkal együtt azt a kis gyereket is elvitték, akit örökbe akart fogadni.”792

Mindez arra utal, hogy a június elsején összeállított névsor nem tartalmazott 
minden adatot. Tegyük hozzá, hogy azon olyan, ebben a monográfiában is szereplő 
nevek, mint például gonda alfréd is hiányoznak, de sok olyan is szerepel rajta, mint 
például a Fenyves család, székely Zoltán vagy sugár Elemér . azt is tudjuk, hogy 
június első felében a szabadkai zsidó tanács utasítást kapott a gettóba költözött csa-
ládok névsorának az összeállítására . az elkészített névjegyzékeket házanként és 
házcsoportonként összegyűjtve vette át a városi katonai ügyosztály. A névjegyzék 
hátlapján feltüntették az egyes zsidó családok által lakott lakószobák méreteit, vala-
mint a mellékhelyiségeket is. Ugyanekkor leltár készült a gettóba vitt bútorokról, 
ruházati cikkekről, háztartási felszerelésekről, élelemről és egyéb ingóságokról. Ki -
mutatást kellett készíteni a gettóba készült zsidóknak előző lakásukról is. A bevallott 
adatoknak tartalmaznia kellett a lakás tulajdonosának és bérlőjének nevét, a ház-
tulajdonos nevét, továbbá azt, hogy kiköltözése után tudomása szerint ki került  
a lakásba . a lakás részletezése után fel kellett tüntetni a lakás bérét is .793

Azt is említsük meg, hogy az általunk megtalált július 1-i névjegyzék vélhetőleg 
ugyanannak a névsornak az egyik kísérő irata, amelyről az idézett cikk is említést 
tett június 13-i írásában.

mindez azt mutatja, hogy a gettóról a napjainkban fennmaradt és eddig megtalált 
egy névsoron kívül a hatóságok számos más listát is összeállítottak . a gettó lakóinak 
a pontos számát ennek ellenére nem tudjuk rekonstruálni . a rendelkezésünkre álló 
2740 név azonban vélhetőleg nem fedte le az ott megfordultak teljes számát.

Több iratból tudjuk azt, hogy a gettó házaiban általános túlzsúfoltság uralkodott. 
Gutwein László szeptemberi kártérítési kérelmében például arról írt, hogy a házába 
23 személyt költöztettek be .794 A beazonosított 117 házban így nagyjából 2700 főt 
zsúfolhattak össze, ami viszont megegyezik a június 1-i létszámmal. Csakhogy, eb -
ben a számban nincs benne a három ipartelep, valamint a fentebb említett, corpus 

792 ias F:60/XX/26596/1944 .
793 A szabadkai gettó élete. Délvidéki Magyarság, 1944. június 13. 2.
794 ias F:60/XX/42655/1944 .
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separatumként működő különgettó. Ráadásul az is bizonyos, hogy a gettó létszáma 
nemcsak az elhúzódó beköltözések miatt változott állandóan – a befolyásos szabad-
kai zsidók oda csak május utolsó napjaiban költöztek be795 –, hanem a május második 
felétől munkaszolgálatra behívásra kerültek és az időközben internáltak miatt is. 
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy már 1944 előtt jelentős volt azoknak a zsidóknak  
a száma, akiket munkaszolgálatra hívtak be vagy internáltak . számos olyan sze-
mélyről is tudunk, akik még a júniusi deportáció előtt életüket vesztették az ausch-
witzi koncentrációs táborban. Azt is tudjuk, hogy a horvátországi jasenovaci tábor-
ban is haltak meg szabadkai zsidók . a dilemmát pedig fokozza, hogy a Délvidéki 
Magyarság már április 29-én 4300 szabadkai zsidóról írt, miközben, az alább ismer-
tetésre kerülő június 10-i szegedi értekezlet a szabadkai-bácsalmási gyűjtőtábor tel-
jes létszámát jelölte ki ennyiben, amiben a szabadkaiakon túl a bajaiak és a bács-
topolyaiak is benne voltak . ilyen dilemmák közt a szabadkai gettót megjártak és  
a deportáltak teljes létszámát illetően 2700 főt teljes névvel, születési és foglalkozási 
adatokkal egészen biztosan be tudunk azonosítani, a többiek és a pontos létszám 
tekintetében pedig kénytelenek vagyunk hagyatkozni a Délvidéki magyarság fen-
tebb már említett 4300 fős közlésére, illetve Dušan Jelić 3000-3500 fős becslésére. 
Az 1948-ban az áldozatok névsorát összegző kimutatás 2006 személyt sorolt fel.796 
összegezve: az ellentmondó adatok tükrében jelen pillanatban a szabadkai zsidók 
1941 és 1944 közötti teljes populációjának és a holokauszt áldozatainak a pontos szá-
mát nem tudjuk rekonstruálni .

Június 10-én, miután Endre László és Baky László látogatást tettek a szegedi get-
tóban, a szegedi városházán értekezletet tartottak a környékbeli törvényhatóságok 
vezetőivel, melyen a főispánok, az alispánok, a polgármester és a rendészeti vezetők 
vettek részt. A jelenlévőket arról értesítették, hogy a szegedi 5. és a debreceni 6. hon-
védhadtest területén június 16-án reggel 5 órakor megkezdik a zsidók gyűjtőtábo-
rokba való szállítását, amelynek június 20-án 21 óráig be kell fejeződnie. Ekkor ha -
tározták meg a gyűjtőtáborok helyét, illetve az ott összpontosítandó létszámot is: 
Szeged, Kecskemét, Szabadka (Bácsalmás?), Debrecen, Berettyóújfalu, Szolnok, 
Békéscsaba. A létszám tekintetében a szabadkai (bácsalmási) gyűjtőtábor létszámát 
4300 főben jelölték ki, s ide sorolták Baját, illetve Topolyát is. A táborba szállítandók 
fejenként 50 kg súlyú csomagot vihettek magukkal: ágyneműt, matracot, ruhákat, 
tisztító- és mosdószereket, edényeket, egy rend munkaruhát, egy váltás fehérneműt, 
egy felsőkabátot és egy pár cipőt. Ugyancsak engedélyezték 14 napra elegendő szá-
razélelmet, ugyanakkor szigorúan megtiltották az értéktárgyak elvitelét. Ezügyben 

795 ias F:60/XX/34386/1944 . ias F:60/XX/34575/1944 . ias F:60/XX/35789/1944 .
796 Imenik Subotičkih jevreja: žrtava fašističke okupacije, 1941–1945. Subotica, 1948.



200

elrendelték azok elkobzását, illetve három példányban a „bűnjeljegyzék” elkészítését. 
Az értekezleten az is elhangzott, hogy a táborokba szállítandó személyekről nem volt 
készíthető névjegyzék, ugyanakkor a bevagonírozáskor számszerinti nyugta-ellen-
nyugtát kellett készíteni az átkísérő őrszemélyzetnek. A szegedi értekezleten el  ren-
 delték, hogy a gyűjtőtáborokat 50 méter távolságból tilos volt megközelíteni, megtil-
 tották a tábor, a beszállítás fényképezését, illetve a sajtót eltiltották a zsidóügyekkel 
való foglalkozástól . az értekezleten az is elhangzott, hogy az elszállítás kizárólag 
vonaton történhet . Egy-egy szerelvény 47 g . kocsiból állt . a szerelvény 23 . és utolsó 
kocsiját az őrség számára jelölték ki. Egy-egy őrség 1 parancsnokból, 19 fő csendőr-
ből állt, egy szerelvény pedig körülbelül 3500 főt szállított, 1 kocsiban 70-80 főt 
helyeztek el .797

a rendelkezésünkre álló források ugyanakkor azt mutatják, hogy a szabadkai zsi-
dók elszállítására több szakaszban került sor. Ehhez vélhetőleg az is hozzájárult, 
hogy május 17-én szeged és szabadka kiürítési táborait bajára helyezték át .798 az 
egyik korabeli újságcikkből ugyanis arról tájékozódhatunk, hogy 1944. június 13-ig 
a szabadkai gettóból 720 főt szállítottak el.799 

Az átfogó és totális deportációra végül június 16-án került sor, amikor annak la -
kóit a Szabadkától 40 kilométerre lévő bácsalmási összpontosított gettóba szállítot-
ták át .800 

Az V. csendőrkerülethez tartozó bácsalmási tábor létszámával kapcsolatban me -
gint csak ellentmondásos adatok állnak a rendelkezésünkre, azt sem tudjuk, hogy 
sza  badka helyett végül miért ott került sor az összpontosításra, ráadásul ez a fejle-
mény a szabadkai zsidók számával kapcsolatban tovább erősíti a fenti dilemmákat. 
bács almáson egyes adatok szerint 2793 személyt,801 más források szerint június köze-
pére 5-10 ezer főt zsúfoltak ott össze.802

Az eddigi források alapján a legtömegesebb mentőakcióra a szabadkai gettó fel-
számolását követőn került sor. 1944. június 22-én 126 szabadkait tartóztattak le, akik 
a bácsalmási összpontosított gettó lakói részére vittek élelmiszercsomagot . a csoma-
gokat, „amelyekben rengeteg füstölthús, szalonna, sőt az egyikben békebeli csoko-

797 Molnár J., i.m. (1995) 133–137 .
798 Molnár J., i.m. (1995) 65 .
799 A szabadkai gettó élete. Délvidéki Magyarság, 1944. június 13. 2.
800 a délvidéki gettósítás és deportálás történetével kapcsolatban lásd még: Molnár Judit: Zsidótlanítás 

a déli határsávban 1944-ben . in: tanulmányok a holokausztról, viii . szerk .: randolph l . braham . 
Bp., 2017. 31–64.; R.L. Braham, i.m. (2015) ii . köt . 815–820 .

801 R.L. Braham, i.m. (2015) ii . köt . 821 .
802 Polgár Ernő: holocaust . gettó a Délvidéken . bp ., 2014 . 31 .
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ládé is volt, bácsalmás község elöljárósága a hadbavonultak hozzátartozói között 
osztotta szét”.803

Négy nappal később, június 26-án előbb Szegedre irányították a bácsalmási tábor-
ból induló vonatot, amelyet hozzácsaptak a szegedi vagonokhoz . a mintegy hatezer 
embert szállító szerelvény ezután Auschwitznak indult. Felsőzsolcánál máig isme -
retlen körülmények között azonban a szegedi szerelvény egészét, a bácsalmási egy 
részét lekapcsolták, és Strashofnak irányították, a többi vagon 2737 személlyel előbb 
Kassára, majd Auschwitzba ment.804

A deportálás megtörténtéről szóló első jelentéssel június 20-i dátummal találkoz-
tunk . incze belügyi kormánybiztos az ügyben táviratozott szabadkára, hogy a zsi-
dók elkülönítése, vagy gyűjtőtáborba szállítása után igénybe veszi az utánuk maradt 
gyógyászati eszközöket . a polgármester válaszában azt írta, hogy a zsidók elszállí-
tása után a Szabadkán maradt a zsidó orvosi rendelők leltározása folyamatban volt.805

a deportálás után a hatósági dokumentumokban egy-egy ügyirat kapcsán kisebb-
nagyobb eltérésekkel többnyire a következő szófordulattal találkozhatunk: „A zsidó-
kat/hitközség tagjait Szabadkáról f. évi június hó 16-án ismeretlen helyre szállították 
és ezidőszerint ügyintéző szerve nincsen.”806

Ezt az „ismeretlen helyre szállították” fordulatot használták a zsidó vagyon gond-
nokságával kapcsolatban is. Ennek szemléltetésére idézünk most egy 1944. június 
26-án keltezett dokumentumból .

„Heller Józsefné szabadkai lakosnak folyó évi június hó 16-án ismeretlen helyre 
történt elszállításával kapcsolatban az 1 .610/1944 . sz . m . E . rendelet 11 . para-
grafusa értelmében úgy az ő, mint a férje tulajdonát alkotó vagyon kezelésére 
gondnok kirendelése vált szükségessé . Ez a vagyon – tudomásom szerint –  
a Batthyányi u. 12. sz. alatti ingatlanból, az ott lévő gőzfürdőből és szikvízgyár-
ból, valamint ezek felszereléséből áll. Fent nevezett férjét a német hatóságok 
még március végén internálótáborba szállították, s azóta tartózkodási helye 
ismeretlen.”807

1944. július 17-én a városban állomásozó I. lovas-gépkocsi osztag parancsnoksága 
az általa ekkor már használt zsidó hitközségi iskolaépületre, a kultúrházra, illetve  

803 Bácsalmási tömegjelentek. Délvidéki Magyarság, 1944. június 23. 4.
804 Molnár J., i.m. (1995) 148–149.; Margittai L., i.m. (2019) 213 .
805 ias F:60/XX/27555/1944 .
806 ias F:60/XX .31923/1944 .
807 ias F:60/XX/21910/1944 .
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a rituális baromfivágóhídra kérte a zárgondnok kirendelését,808 majd a következő 
napon a szabadkai honvéd állomásparancsnokság a következőkre hívta fel az ille-
tékesek figyelmét:

„a gettókban elhelyezett zsidók kutyáikat a legtöbb esetben szabadon engedték 
és ezek most a zsidók elszállítása után, a városban gazdátlanul kóborolnak . 
Mivel ezen gazdátlan kutyák között sok őr és járőr szolgálatra alkalmas fajku-
tya /dobermann, farkaskutya, puli, stb./ van, amelyeket a harctéren levő csapa-
tok nagyon jól felhasználhatnak, – hivatalos tisztelettel kérem, megállapíttatni 
és az állomás parancsnoksággal f . hó 23-ig közölni, hogy a városi gyepmesteri 
telepen hány ilyen őr és járőrszolgálatra alkalmas kutya van.”809

a polgármesteri hivatal közellátási tanácsnoka hasonlóan írt a tej- és tejter mék-
forgalmi Központnak címzett, 1944. július 18-i levelében, melyben a következőkről 
számol be: „törvényhatóságom területéről az összes zsidónak tekintendő személye-
ket elköltöztették.”810

Feltűnő azonban, hogy a helyi sajtó – mely előtte szinte naponta foglalkozott  
a „zsidókérdéssel”, s egyre erőteljesebb, személyeskedő retorikát is alkalmazott a zsi-
dósággal szemben, sőt ahogyan a fentiekben is láthattuk, még helyszíni riportot is 
közölt a gettó életéről – magáról a deportálásról, a szabadkai zsidóság elhurcolásáról 
a június 10-i szegedi értekezlet értelmében jóformán egyáltalán nem írt, június folya-
mán szinte teljes hallgatásba burkolódzott. A deportálás megtörténtéről azonban már 
másnap a – lentiekben rövidesen ismertetésre kerülő – Seftics-ügy révén azonban  
a figyelmes olvasó értesülhetett.811

bár a Délvidéki Magyarság olvasóit csupán közvetett, mellékhírek révén, utalás-
szerűen tájékoztatta a történtekről, úgy tűnik, hogy más vidéki sajtóval ellentétben 
azért itt mégiscsak jóval több cikk jelent meg . a seftics-ügyön, illetve a bácsalmási 
tömegjeleneteken kívül egy június 21-i eldugott hírben arról lehetett olvasni, hogy  
a polgároknak is feltűnt már az egykori gettó területén tartózkodó rengeteg kóbor 
állat, s ezért az állatvédők indítványozták a hatóságoknál, hogy a napok óta étlen-
szomjan tengődő állatokat gyűjtsék össze, s adják oda az állatbarátoknak.812

Végezetül térjünk ki a deportálás irányítóira, fő felelőseire. A megmaradt iratok 
azt mutatják, hogy a szabadkai deportálásban a központi szerepet bácskay árpád 

808 ias F:60/XX/31923/1944 .
809 ias F:60/XX/32669/1944 .
810 ias F:60/Xv/31/048/1944 .
811 ld . alább, 519 . sz . jegyz .
812 Mi történjék a zsidó által visszahagyott állatokkal? Délvidéki Magyarság, 1944. június 20. 2.
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aljegyző, illetve Jánoska Tibor rendőrfőtanácsos játszotta, míg az SS és az SD részé-
ről azt vélhetőleg Adolf Blunck SS Sturmbannführer koordinálta.813 teljes bizony-
sággal állítható, hogy a deportálással kapcsolatos utasításokat szigorúan szóban ad -
ták ki, arról semmilyen írásbeli parancsot nem közvetítettek . közvetett forrásokból 
azonban tudjuk, hogy Szabadkán úgy a deportáltak teljes névsoráról készült lista, 
ahogyan a kiürített házakban hagyott ingóságokról is, s azt is tudjuk, hogy ezek 
kiadása az összes hatóság részére szigorúan tilos volt.

Bácskay, akinek aláírása a zsidókérdéssel összefüggésben aljegyzőként addigra 
már iratok százain szerepelt, június 16-án a polgári közigazgatás személyzetét irá-
nyította, mely a rendőrséggel és a pénzügyőrséggel együttműködve vett részt a de -
portálásban. Az ő feladatuk volt, hogy a gettóban a karhatalmi egységek által ki -
ürített ingatlanokat és az ott található ingóságokat leltározzák, illetve megvédjék  
a fosztogatástól és addig őrizzék, amíg a pénzügyőrség tagjai azokat le nem pecsé-
telték. Minderre Seftics Gergely bűnügyéből tudunk visszakövetkeztetni. 

Seftics Gergely 47 éves városi levéltáros június 16-án, a deportálás napján az 
egyik kirendelt házparancsnok volt, s az volt a szerepe, hogy közreműködjön a kiürí-
tés során ott hagyott, illetve a deportálandóktól elvett ingóságok átvételében és az 
adatok leltározásában. Seftics az egyik házból egy bőröndnyi ruhát lopott el, mint-
egy 2000 pengő értékben. Hogy pontosan ki jelentette fel, azt nem tudni, annyi min-
denesetre bizonyos, hogy a rendőrség egy telefonon érkezett hívás után tartóztatta 
le, s a házkutatás alkalmával megtalálta a koffert .814 A polgármester június 20-án 
az ügyészségnek Seftics bűnügyével kapcsolatban megerősítette a napilap közlé-
seit, azzal, hogy abban a deportálás közvetlen végrehajtóját is megnevezte: „neve-
zettnek kirendelése szóbeli intézkedés alapján történt és azt az ezen ügyek végrehaj-
tásával megbízott dr. Bácskay Árpád II. o. aljegyző, lakik Mátyás u. 10. sz. alatt, aki 
ez ügyben a szükséges utasításokat szóban adta ki.”815 

Egy június 22-i cikk cáfolta a rendőrség tagjainak a deportálás során elkövetett 
visszaéléseit, ugyanakkor ebből a cikkből az is kiderül, hogy a bevagonírozott embe-
reket útjuk előtt utoljára még egyszer teljesen kifosztották. A korabeli cikk ugyanis 
arról tudósít, hogy a deportálás során a rendőrség feladata elsősorban az volt, hogy 
összeszedje a bevagonírozásra váró emberektől a pénzüket és az el nem vihető érték-
tárgyaikat. Az értékek átvételéről minden esetben jegyzőkönyv készült. Az ingó-
ságok átvételét és jegyzékbe foglalását mindenütt legalább két személy végezte . az 
összegyűjtött tárgyakat ezután a tételes elszámolással együtt a rendőrkapitányságra 

813 ias: F:60/XX .26787/1944 .
814 Letartóztatták Seftics Gergely szabadkai városi tisztviselőt, mert megpakolt zsidó bőröndöt talál-

tak a lakásán. Délvidéki Magyarság, 1944. június 17. 4.
815 ias F:60/ii/27722/1944 .
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vitték be. A deportálást némán nézők sok esetben még azelőtt feljelentést tettek  
a rendőrök ellen, mielőtt azok a bevagonírozással végeztek volna. A cikkből azt is 
megtudjuk, hogy a fent említett seftics eseten kívül a vagyonelvétel során „más sza-
bálytalanság nem történt”, s 21-én már őt is szabadlábra helyezték.816

Jánoska Tibornak a deportálásokban játszott szerepéről, illetve arról, hogy a de -
portálásokkal kapcsolatos kimutatások utólagos összeállítása és kiadása úgy a ma -
gánszemélyek, mint a hatóságok számára tilos volt, arról a városi árvaszéknek 
küldött levélből tudunk, amelyben a városi közigazgatás elutasította a névjegyzék 
megküldését .817

XIV. „Mint frontharcos özvegye igényt tartok egy Zsidó üzletre” 
– a zsidó üzletek igénylése, átadása

míg a végveszélyben egyesek embertársaik, mások családtagjaik segítségére próbál-
tak sietni, addig voltak olyanok, s a levéltári dokumentumok tanulsága szerint nem 
is kevesen, akiknek a gondolatait akárcsak 1941-ben, a gyors meggazdagodás remé-
nye töltötte el, s így ismét megkezdődött a tolakodás és a zsidó üzletek, üzemek, áru-
készletek, üzlethelyiségek megszerzéséért vívott magánháborúk sora.

a sort bachinger Frigyesné nyitotta, akinek a levele, s az abban leírt indoklása és 
nyelvezete talán az összes többi hasonló igénytől elütött.

„A nyersanyaghiány teljesen megbénította iparomba a termelést, úgy hogy már 
a teljes anyagi összeomlás előtt állva kénytelen voltam 1941-ben eladni 1300 
négyszögöl szőllőmet amit boldogult édesapámtól örököltem és azt éltük fel 
családommal. 1942 március 20-án a két legidősebb fiam megértve a Führer sza-
vát és felhívását az Európát fenyegető Bolsevizmus ellen bevonultak az Ön -
kéntes német ss alakulathoz, ahol már a harmadik éve teljesítenek katonai 
szolgálatot, ebből a három évből tizenegy hónapot az Orosz fronton harcoltak 
és most a Francia fronton harcolnak Európa határaiért . Ezen indokoknál fogva 
mint frontharcos özvegye és frontkato nák édesanyja igényt tartok egy Zsidó 
üzletre, még pedig kérem a tek . polgármesteri hivatalt, hogy hasson oda, hogy 
a vasvári a . József festék üzletét mussolini tér 6, vagy neményi györgy fes-
téküzletét Mussolini tér 5 szám alatt utalná ki árúval együtt cégemnek hogy 

816 Nem történt szabálytalanság a zsidóértékek átvételénél – A szabadkai rendőrkapitányság a rosszin-
dulatú rágalmazókról. Délvidéki Magyarság, 1944. június 22. 4.

817 ias F:60/kig .1829/1944 .
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addig is míg a fiaim a fronton küzdenek nékem megélhetésem legyen biztosítva, 
mer se vagyonom se segélyben nem részesülök és harmadik fiam is most megy 
szintén Önként katonának pedig alig múlt 18 éves. És ha haza jönnek győztesen 
és dicsőségesen tovább az Ő megélhetésük is biztosítva legyen. Jó magam nem 
vagyok vagyonos, mert egy házunk van együtt a gyerekekkel bercsényi u 34 
szám alatt, a mai értéke circa 50,000P ezenkívül a kis rámaműhelyem berende-
zése gépekkel együtt circa 25,000p egyéb ingó, vagy ingatlannal nem rendel-
kezünk . alázatos kérésem méltányos elbírálását kérve vagyok, szabadka, 1944 
júni 5, Hazafias tisztelettel: özv. Bachinger Frigyesné”818

Kapiszta Simon fényképész még a deportálás előtt, június 14-én igényelte a belvárosi 
Szent István tér 9. szám alatt lévő Spitzer szűcsüzlet helyiségét. Azt is hozzátette, 
hogy bár eredetileg fényképészüzletet kíván nyitni, azonban, amennyibe az üzlet 
átvétele csak annak a berendezéseivel együtt lehetséges, neki úgy is jó. Kapiszta 
azzal is számolt, hogy ezt az üzlethelyiséget nem fogja tudni megszerezni, így biz-
tos, ami biztos, bejelentette az igényét a szent istván tér 5 . szám alatti klopfer divat-
árú helyiségére, illetve a Szent István tér 7. szám alatti Kovács F. és társa üzletére is.819

berényi József a deportálás napján jelentette be igényét palócz mór, Engler mátyás 
és pottesmann izsó egyik fakerekedésére . indokában többek közt arra hivatkozott, 
hogy „mostani telephelyem olyan úton van, ahol másik 2 hasonló üzlet is van, azon 
a környéken, ahol és amelyik közül bátor vagyok igényelni, még a környéken sincs 
hasonló.”820

Berényinek egyébként nem ez volt az egyetlen kérelme. Június 5-én a Polgármes -
teri hivatal birtokpolitikai osztályához írt levelében önmagát kétgyermekes csa -
ládapaként, fölműves családból származó, két alkalmazottal, 2 lóval és kocsival 
rendelkező kereskedőként jellemezve 5-10 hold zsidóbirtok bérleti kiutalását kér -
vényezte .821

A 24 éves Tamási József június 5-én a Beinhauer vagy a Halbrohr fuvarozó üzemre 
jelentette be igényét .822

Fodor József, a szabadkai törvényszék altisztje június 22-én Eisler Izidor Mussolini, 
a mai Jovan Nenad cár téren lévő készruhaüzletére és Földes Samu Rudics utcai üzle-
tére kérte vállalati vezetői kinevezését.823

818 ias F:60/XX/30183/1944 .
819 ias F:60/XX/27081/1944 .
820 ias F:60/XX/27340/1944 .
821 ias F:60/XX/26012/1944 .
822 ias F:61/XX/26011/1944 .
823 ias F:60/XX/28359/1944 .
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Július 5-én több szabadkai festékkereskedő azért indított petíciót, mert Neszményi 
györgy festékkereskedését a város egy magánhivatalnoknak utalta ki . a festék-
kereskedők azt sérelmezték, hogy ebben az esetben olyan egyéntől kapnak konku-
renciát, akinek nincs meg a kellő szakértelme egy ilyen üzlet vezetésére. A városi 
hatóság szeptember 12-én a panasztevőket a zombori kerületi pénzügy-igazgatóság-
hoz irányította .824

Szakál Mátyás július 15-én egy zsidó aranyműves üzlet kiutalását kérte berende-
zéssel és áruval . kérelmében hármat is megjelölt: veisbergerer rudics utcai üzletét, 
Ádám aranyműves Rudics utca 6., illetve Donáth aranyműves Deák utca 8. szám 
alatti üzletét .825

Az első vállalatvezetőket június 25-én jelölték ki. Ekkor 12 kereskedésbe és kis-
üzembe neveztek ki új vállalatvezetőket. Beinhauer Károly fuvarozási vállalatához 
kalmár vince sándort, spitzer Ferenc fuvarozási vállalatához kalmár gyula györ -
gyöt, Klein Géza és fiai festék- és gyarmatáru-kereskedéséhez Jánossy Béla fű -
szerkereskedőt, Herzl Jenő illatszer-kereskedésébe és drogériájába Botka Györgyöt, 
Balázs Mór cipőüzemébe Lakatos Istvánt, Tímár Imre fényképészeti műtermébe 
berecz sándorné beck terézt, neményi györgy festékkereskedésbe és festékké-
szítő üzemébe Demeter Ferencet, Hermann Mátyás orvosi műszerüzemébe Szántó 
Imrét, Kriszháber László optikusüzletébe Rattkay Ernőt, Sándor Árpád kerékpár és 
műszaki cikk kereskedéséhez, javítóüzeméhez Nemes Andrást, Engler Mátyás fake-
reskedéséhez berényi Józsefet, vígh lipót fakereskedéséhez pedig bokor lászlót 
rendelték ki .826

A deportálás után kezdődött meg a városban a zsidó ingatlanok és ingóságok 
számbavétele, átvétele, illetve azokra a gondnokok kinevezése . a fennmaradt jegy-
zőkönyvi kivonatok lényegében ugyanazokat az információkat és adatokat tartal-
mazzák. Példaként említsük meg a Lusztig Zoltán és felesége tulajdonát képező 
ingatlan helyszínelését, amelyre június 21-én került sor. A város részéről Komoróczy 
Iván aljegyző, Pletikoszics Sándor a városi műszaki ügyosztály részéről, valamint 
Zeöld János a vármegyei gazdasági felügyelőség részéről volt azon jelen. A 

„Dr . lusztig Zoltán és felesége, sz . barta ilona volt szabadkai, jelenleg ismeret-
len helyen tartózkodó lakosok tulajdonát képezett és a szabadkai 879 számú 
tkvi. betétben 15532/6 és 15532/7 hrsz. alatt felvett 961 n. öl kiterjedésű földin-

824 ias F:60/kig/1976/1944 .
825 ias F:60/XX/32111/1944 .
826 Vállalatvezetői kirendelések Szabadkán – Tizenkét zsidóvállalat kapott új vezetőt. Délvidéki Ma -

gyarság, 1944. június 26. 4.
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gatlannak és az azon épült lakóháznak helyszínelése során megállapítást nyert, 
hogy a kérdéses ingatlan teljes egészében lakóházzal beépített ingatlannak mi -
nősítendő.”827

Olyan esetekről is van tudomásunk, amikor a polgármesteri hivatal egyenesen sür-
gette a városi árvaszéket a vagyoni gondnok kinevezésére . érdemes beleolvasnunk 
az egyik 1944. június 27-én keltezett ilyen jellegű iratba, melyből az is kiderül, hogy 
milyen indokkal kérték a vagyonkezelési gondnok kinevezését:

„blum alfréd828 és neje, szül . pick irén szabadkai, miklós u .829 6 . sz . a lakosok 
ismeretlen helyen tartózkodnak, és – tudomásom szerint – vagyonuk kezelésére 
megbízottat nem rendeltek . nevezettek vagyona a miklós u . 6 . sz . alatti ingat-
lanból, az ugyanott lévő /többszázezer pengő értékű/ gyógynövény, gyógyszer 
és kozmetikai cikkek raktárából és gyógynövényfeldolgozó ipari gépekből áll. 
A vagyonhoz tartozó mezőgazdasági ingatlant a magyar állam időközben 
átvette . tekintettel az 1 .610/1944 m . E . sz . rendelet830 11.§-ában, valamint a m. 
kir belügyminiszter úr 231.300/1944. B. M. sz. rendeletében831 foglaltakra, vala-
mint arra a veszélyre és károsodásra, ami a raktáron lévő értékek szakszerű 
kezelés hiányában való tönkremenéséből állana elő, kérem, hogy a szóbenlévő 
vagyonra minél sürgősebben gondnokot kirendelni szíveskedjék.”832

a zsidó ingatlanok számbavétele és a részükre való gondnok kinevezése azonban 
elhúzódott. A városi főügyész augusztus 11-én arról értesítette a polgármestert, hogy 
mintegy 400 tkvi betétszemlét kellett neki elkészítenie és a kimutatások adatait 
egyenként összehasonlítania, illetve a térképeken is egyeztetnie . mindez a teljes mun-
 kaerő 3-4 heti munkáját jelenti, azonban az ügyészségen mindössze egy fő, Matkovics 

827 ias F:60/XX/23882/1944 .
828 Blum Alfréd (Brod na Savi, 1893 – Auschwitz, 1944?) gyógyszerészeti tanulmányait Budapesten, 

Zágrábban és Bécsben végezte. 1911-ben költözött Szabadkára. Az ő tulajdonában volt a belvárosi 
(Strossmayer utcai) Arany kereszt gyógyszertár. Az első világháború után alapította meg a gyógy-
növények feldolgozásával foglalkozó Jugodrog céget . a gyógynövényeket 15 hektár saját földjén, 
illetve a várostól bérelt parcellákon termesztette . 1928-ban az éves forgalma már elérte a 3 millió 
dinárt . a nyári hónapokban 50, télen 30 munkást alkalmazott . a Jugodrog 1929-ben a barcelonai 
nemzetközi kiállításon grand prix díjat nyert .

829 A Miklós utca a mai Nikola Kujundžić utca.
830 a zsidók lakásával és lakóhelyének kijelölésével kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyá-

ban 1944 . április 20-án kiadott 1610/1944 . m . E . sz . rendelet .
831 A távollévő zsidó egyének részére gondnok kirendeléséről 1944. május 5-én kiadott 231.300. B.M. 

sz . rendelet .
832 ias F:60/XX:29054/1944 .
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Miklós végezte ezt a feladatot. A főügyész újabb munkaerőt kért erre a célra, mert az 
eddig feldolgozott 400 ügyön kívül tovább 3-400 személy ingatlanával kapcsolatos 
adatokat kellett feldolgozni . 

mindez azt jelenti, hogy szabadkán nagyjából 700-800 zsidó ingatlan szabadult 
fel a deportálás után. Ugyanakkor, a főügyészi állítás ellenére, az ekkor megküldött 
átfogó kimutatás mindössze 94 ingatlant tartalmazott . köztük volt a fentiekben már 
említett grossberger ignác, heisler Zoltán lakása .833

Ebben az időszakban, májusban a városban összesen 39 zsidó „ipartelepet” szá-
moltak fel. A korabeli dokumentumokban szereplő „ipartelep” terminus azonban 
erős túlzás volt, mert többnyire egy-két fős családi vállalkozásokról lehetett be -
szélni. A július végén elkészült összesítés szerint ekkor zárt be a Modell és a Buci 
kötöde, Kramer Antal, Weiss Károly, Künstler Ernő, Ungar Ferenc úri szabósága, 
Hermann Lea fehérnemű készítő kisüzeme, Eppinger (Panni) Anna fűszerkészítő 
üzlete, Deutsch József, valamint Engel Lajos órásmester boltja, Lénárt Ernő, Madák 
Lipót lakatosműhelye, Hermann Mátyás orvosi műszerjavító műhelye, Kriszháber 
lászló látszerész üzlete, a zseb- és kerékpár lámpákat árusító haász bolt, sebestyén 
Jenő mérlegkészítő üzeme, Jelinek László fogtechnikai irodája. Ekkor szűnt meg 
Binder Lajos asztalos működése, a Matador fatelep, a Kunetz testvérek üvegcsiszo-
lója és Blondell keretkészítő kisüzeme is. Ugyancsak felszámolták Kornstein Sán-
dorné, Ladányi Istvánné, Bőhm Klára és Heiduska Mariska kalapboltjait, Steiner 
Imréné fűszerboltját, Lichtig Jenő szabóműhelyét, Geiger Klára nyekkendő készítő 
boltját, Krámer Endre művirágkészítő üzletét. Deszka került Preszburger Márkus 
cipész, Katz Emánuel szabó, Neuhaus Macsa fűszerkészítő, Herczlné Víg Jolán var-
rónő üzletére is. Nem nyitott ki Heller József szikvízüzeme, Mittler Gyula vegyé-
szeti boltja, Klein Géza lakkfőző üzeme, a Kalmár testvérek festészete és Fischer 
Ernő nyomdája sem fogadott már ügyfeleket. A felszámolást a hadiipari szükségle-
tek miatt csupán a Vértesi Béla tulajdonában lévő Orient keményítőgyár kerülte el.834

A vállalatok átvétele augusztus elsején kezdődött meg. Merkel Salamon bádogos 
üzemének átvételi jegyzőkönyve illusztrálja az ekkor végbement folyamatot.

„Jelen vannak: kozári imre forg . adóhiv ii . o . tiszt, kirendelt leltározó, bit -
termann Jenő közgyám, az árvaszék képviseletében, Kubáth József városi 
kezelő, városi megbízott, Veró József kirendelt városi vezető, Bódics Boldizsár 
szakértő becslő.

833 ias F:60/tüsz/1534/1944 .
834 ias . F:60/kig .2263/1944 .
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Hivatkozott számú rendeletre a leltározást 1944. július 21-én és augusztus 
1-én foganatosítottuk . a leltározás megkezdésekor a zárpecsétet felszakítva 
találtuk . a zárat lakatossal nyitottuk fel . a bizottság megállapítása szerint a zár-
 felszakítás ellenére idegen személy behatolása és eltulajdonítás ténye nem volt 
megállapítható. Az üzem 1 4-szer 5 m-es és egy 4-szer 2 m-es helyiségből, 
amelyhez a bejárat csak az utca felől van áll. Az üzem helyiségekben készpénz-
vagyon, üzleti könyvek, számlák feltalálhatók nem voltak és így az üzem köve-
telései és tartozásai megállapíthatók nem voltak . […] az üzem berendezése és 
szerszámgépek erősen elhasznált állapotban vannak és így ennek figyelembe-
vételével lett ezek becsértéke értékelve.”835

augusztus 31-én a zombori pénzügyigazgatóság arról értesítette a szabadkai ható-
ságokat, hogy a zsidók anyagi és vagyonjogi kérdéseinek megoldására kinevezett 
kormánybiztos 1500/1944 számú rendeletével a lezárt zsidó üzletekben és üzemek-
ben lévő áru- és anyagkészletek, berendezési és felszerelési tárgyak tekintetében 
elrendelte azoknak szakmabeli kereskedők részére történő eladását, az eladásból 
ugyanakkor kizárták a magánszemélyeket . a textil üzletek árukészlete nem került 
eladásba .

szabadkán összesen öt bizottságot alapítottak az iparhatóság és a pénzügyi ható-
ság kiküldöttjeiből. Az érdekelt kereskedőknek igényeiket írásban kellett jelezniük  
a zombori kirendeltség felé, fel kellett tüntetniük, hogy kinek az üzletében lévő ingó-
ságokat akarták megvásárolni. Az értékesítés felgyorsítása és egyszerűsítése céljából 
egy-egy üzlet áru- és anyagkészletét egyszerre adták el . a meghirdetett eladásnál 
előnyt élveztek a helybeli kereskedők, de amennyiben egy-egy üzlet készletének 
megvásárlására ilyen nem jelentkezett, akkor távolabbi vidékek vásárlási igényeit is 
elfogadták .836

Augusztus 5-én a 21 zsidó üzlet élére neveztek ki vállalati vezetőt, s ezeket újra 
megnyitották. Hallbrohr Miklós raktára, a Batthyány, mai Dimitrije Tucović utcában 
belvárosi gőzfürdő, Beinhauer Károly, Halbrohr Miklós és Spitzer Ferenc fuvarozási 
vállalatai, Tenner Imre és Kriszháber László optikai és orvosi műszerkereskedései, 
Sándor Árpád, Engl Ferenc, Wolkenstein Dezső műszaki cikk kereskedései, Beck 
Jenőné zsák-zsineg kereskedése, a Kunetz testvérek üvegkereskedése, Engler Albert, 
Róna Miksa, a Litman Testvérek rövid- és divatáru üzletei, Hegyi Fülöp női ruha 

835 ias F:60/XX/30372/1944 .
836 ias: F:60/XX .40310/1944 . (a Délvidéki Magyarság napilap még a hivatalos értesítés előtt, 1944. 

augusztus 24-én hosszú cikkben számolt be minderről.)
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kereskedése, Boros Béla, Neményi György, Klein Géza és fiai festéküzletei, Harc 
Jenő drogériája, illetve Grünwald Rózsi illatszer kereskedése nyitott ki eddig új vál-
lalati vezetővel.837

XV. „Megvagyunk arról győződve, hogy figyelembe veszik  
nyomorúságos helyzetünket” – Az elhagyott vagyonok sorsa

Mint azt már láthattuk, a vagyonösszeírást közvetlenül a deportálások előtt az arra 
kötelezetteknek személyesen kellett elvégezniük . az ingóságok egy részét vagy  
a lakás elkülönített helyiségébe, vagy a központilag kijelölt raktárak egyikébe kellett 
beszállítani . 

Feny ves lajosné, aki a gettóba kerülés után a vámpalota utca 7 . szám alá volt 
kénytelen költözni, a Jókai tér 3. alatti ingóságát a Teréz tér 4. számú raktárhelyiség-
ben helyezte el. Az összeírás szerint Fenyvesné az ebédlőből 1 nagy és 1 kis kreden-
cet, 1 álló órát, 1 nagy asztalt, 12 ebédlőszéket és 1 faliszekrényt adott át. A hallból 
1 kerek asztalt és 6 széket, a beépített szekrényt és a tálalót a lakásban hagyta . 
Fenyvesék konyhájából 1 nagy kredencet, 1 asztalt, 2 széket, 1 fásládát, 1 szemetes-
ládát, 2 láda üveget és porcelánt adtak át . az éléskamrából állványokat, lisztesládát, 
szennyesszekrényt, vasalóasztalt és -deszkát vittek el. Az úriszobából 1 díványt, 1 kis 
könyvállványt, 2 láda könyvet, 4 festményt . a gyerekszobából 1 ágyat, 1 díványt,  
1 kis garnitúrát, 1 kisasztalt, 1 szekrényt, 1 gyerekíróasztalt, 1 láda használt füg -
gönyt, illetve festményeket adtak le . a lányszobából pedig 1 ágyat, 1 szekrényt,  
1 kisasztalt és 7 nagypárnát .838

Székely Zoltán 1944. május 30-án szintén maga állította össze a leltárt. Az idős 
ügyvéd Damjanich utca 4. alatt lévő otthonában a következő ingóságok voltak: 12 sze-
mélyes ezüst evőkészlet, 2 ezüst gyertyatartó, 2 ezüstkosár, 1 ezüstkupa, 1 ezüstve-
der, 4 ezüsttál, 6 festmény, 14 rézkarc, családi festmények . a család tulajdonában 
volt 1 ruhásszekrény férfiruhákkal és -cipőkkel, 2 kisebb perzsaszőnyeg, 1 becskereki 
szőnyeg, néhány gépszőnyeg, 1 négyszögletes asztal, 1 kerek asztal, 4 szék, 1 egyaj-
tós arnheim vasszekrény, 1 íróasztal székekkel, 1 szekreter, 1 antik szekrény, 1 kis-
szekrény, 1 fehérneműsszekrény, 1 kisasztal, 1 barométer, 2 fehér gardróbszekrény, 
1 vitrin, 2 hokedli, 1 antik óra, 1 kéttagú roletta, 1 konyhaállvány, 2 konyhaszekrény, 
1 tükrös szekrény, 1 kottatartó, 3 zöld plüss-szék, 1 fásláda, 1 éléskamraállvány, 12 li -
kőröspohár, 1 kottatartó, 2 láda üveg és porcelán, 2 nagy vörös Zsolnay váza, 1 kecs-

837  ias F:/0/XX/36174/1944 .
838 ias F:60/XX/34575/1944 .
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két ábrázoló Zsolnay figura, 1 bécsi valcert ábrázoló figura, 1 tipegőbaba-figura, kb. 
100 üres befőttes- és borosüveg, 1 matrac, 1 tollas dunyha, 1 tollas vánkos, 1 tollas 
díszpárna, 1 kínaezüst álló óra .839

érdemes áttekintenünk radó imrének a polgármesteri hivatalhoz írt levelét is, 
mely arra mutat rá, hogy a vagyonösszeírás, illetve a leltárkészítés nem minden eset-
ben volt zökkenőmentes.

„tekintetes polgármesteri hivatal! munkaszolgálatos vagyok és minthogy aka-
dályozva voltam a tulajdonomat képező berendezési és háztartási tárgyak lel-
tározásában, megbízottam tévedésből 1944. május hó 20. napján csak azokat 
az ingóságaimat vette leltárba és jelentette be, amelyek a volt lakásom egyik 
helyiségében, Szemere utca 12 sz. a. házban voltak beraktározva és amelyekről 
455/1944 lak . sz . a . be is terjesztette a 3 drb . leltár jegyzéket és a lezárt szoba 
kulcsát. Utólag értesültem erről a mulasztásról, miért is a tulajdonomat képező 
azon ingóságokról, amelyek a régi lakásom egy másik szobájában, amelyet idő-
közben Török Anna bérelt ki, és tart használatban, újabb leltárt készített, amely-
ben fel van sorolva azon három darab berendezési tárgy is, amelyet gerspán 
Józsefné volt házvezetőnőm, illetve a vele együtt lakó veje, Horváth András 
MÁV. tisztviselő I. kör, Katona utca sz. a. lakásában tart őrizetben. Ezen ingó-
ságokról a birtokban tartók kellő időben szabályszerű bejelentést tettek a zom -
bori m . kir . pénzügyigazgatóságnál, azonban a tek . lakáshivatalhoz bejelenteni 
elmulasztottak, miért is tisztelettel kérem: méltóztassék a 3 példányban bemu-
tatott ezen leltárjegyzéket átvenni, a késedelmet igazoltnak tekinteni és jóváha-
gyólag tudomásul venni . tisztelettel: radó imre, szabadka, 1944 . évi május hó 
30. napján.”840

Az ingó zsidóvagyon jelentős részét a gettóba költöztetés során a város területén kije-
lölt raktárakba szállították, más elemeit a kiürített lakások egy-egy szobájában 
helyezték el. A jómódú szabadkai zsidó családok tulajdonában számos értékes műal-
kotás, festmény is volt. A korabeli szakértői becslés 60-80 darabra tette a nagyértékű 
festmények számát, köztük volt Munkácsy-kép, de távoli idegen mesterek művei is. 
csincsák Elemér841 festő, rajztanár ezért azzal a javaslattal állt elő, hogy a raktárakba 

839 ias F:60/XX/35789/1944 .
840 ias F:60/XX/34572/1944 .
841 Csincsák Elemér (Szabadka, 1893. június 25. – Budapest, 1944. július 4. ?) Budapesten a Mintarajz 

és Rajztanárképző Főiskolán diplomázott. Első tárlatát 1922-ben Zomborban rendezte meg. Utolsó 
kiállítására 1944 júliusában a budapesti Szépművészeti Múzeumban került volna sor, de július 2-án 
a képtárból kijövet, a városligeti fák alatt megbújva, bombatalálat érte, s két nap múlva elhunyt. 
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lerakott nagyértékű festményeket kutassák fel, majd a város alapítson egy művészeti 
múzeumot, ahol ezeket később kiállítanák.842

bár a gettóba költözés, majd a deportálás után a szabadkai zsidók házait és laká-
sait a hatóságok lepecsételték és lezárták, sőt a gettó utcáin a rendőrség tagjain kívül 
segédrendőröket is alkalmaztak a fosztogatások megakadályozására, a bevagoníro-
zás után napi esetté váltak a rablások és a fosztogatások. A betörők szőnyegeket, evő-
eszközöket, festményeket, ágyneműket vittek el. Július 10-én nagyszabású betörés-
sorozat történt a gettóban . a tettesek az elsötétítés során behatoltak a vámpalotai 
lakásokba, a Láng, a Csáky, a Gyóni utcák házaiba, s kifosztották a különálló Szőlő 
utcai gettót is . a betörést a reggeli órákban az ingatlanok kiürítésével megbízott 
tisztviselők vették észre. Mócsy István polgármester-helyettes még a délelőtti órák-
ban bejárta a betörés színhelyeit, a rendőrség pedig átfogó nyomozást indított, s több 
tettest elfogtak, akik statáriális bíróság elé kerültek . a további fosztogatásokat meg-
akadályozandó, megerősítették a gettó területének az őrzését, illetve intézkedés tör-
tént a kiürítés felgyorsítására .843

Két nappal később a városi hatóságok arra utasították a szabadkai rendőrkapi-
tányságot, hogy zsidó üzleteket lehetőleg állandóan figyeljék, s azokba hatósági 
engedély nélkül senkit sem engedjenek be . a levél külön listát nem küldött, arra 
hivatkozva, hogy „a zsidó üzletek felirattal el vannak látva, így azok a többi üzletek-
től könnyen megkülönböztethetők”.844

a front közeledtével szeptember végére azonban már összeomlóban volt a ma -
gyar közigazgatás, s egyre többen fogták menekülőre azok közül is, akik nem is 
olyan rég még személyes kapcsolatrendszerüket is kihasználva sürgették a zsidó 
üzletek, üzemek élére való kinevezésüket .

„A magyarkodók, a ködevők, a hazafias szónoklatok lovagjai, az utóbbi esemé-
nyek sodrásában mintha megkevesbedtek volna . mateoszkocsik és mindenféle 
járművek gondoskodtak bizonyos értékek biztosításáról. Vannak olyanok, akik 
féllábbal és félfüllel, féltesttel már valahol máshol leledzenek és várják azt  
a negyedórát, amikor utánam az özönvíz jeligével megléphetnek . nem gondol-
nak arra, hogy ez a föld éveken keresztül számukra a puszta megélhetésen kívül 

842 Meg kell menteni a pusztulástól a zsidó tulajdonban volt nagyértékű festményeket – Munkácsy és 
más nagy magyar mesterek képeit fel kell kutatni és a létesítendő városi múzeumban elhelyezni – 
Érdekes terv a művészi értékek megóvására. Délvidéki Magyarság, 1944. június 26. 3.

843 Betörők fosztogatták a szabadkai gettó lezárt zsidó lakásait. A polgármesterhelyettes személyesen 
győződött meg a károkról és megtett minden intézkedést a gettó gyors kiürítésére. Délvidéki 
Magyarság, 1944. július 10. 3.

844 ias F:60/kig .1621/1944 .
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talán hatalmat, vagyont és jólétet is adott, és most nem törődnek üzemükkel, 
iparigazolványukkal, jogosítványuk kal és állásukkal járó köteleségükkel, ha -
nem csak a saját rongy életük biztonságával, no meg az előre kimentett vagyon 
hatalmával . […] Jól jegyezze meg magának mindenki, akinek szívét-lelkét  
a gyávaság kerítette hatalmába, hogy a Délvidék nem al kuszik. Aki tőlünk el -
megy a veszély óráiban, az ne számítson arra, hogy visszatérhet majd a jólét 
napjaiban!”845

1944. október 10-én rövid harcok után, Szabadkán megtörtént az újabb impérium-
váltás . 1944 . október 18-án megalakult a Zsidó vagyon bizottsága (odbor za jev-
rejsku imovinu), amely még aznap szabadkezet kért a várost ellenőrzése alatt tartó új 
hatóságoktól a raktárakban lévő zsidó vagyonok, illetve a zsidó tulajdonban lévő 
közingatlanok kezelésére . a bizottság tagjai azt is kérték, hogy delegálhassák saját 
képviselőjüket az új hatalmi szervekbe. Két nappal később a szabadkai Népfelsza ba-
dító bizottság megadta a kért felhatalmazást .846 

A zsidó vagyon számbavétele azonban már az első napokban anomáliák sorait 
szülte, s hamarosan felszínre úszott mindaz, ami a felerősödő fosztogatásokkal 
együtt járt. A bizottságnak az új városi hatalomhoz címzett november 14-i levele 
precíz képét adja azoknak az októberi–novemberi zűrzavaros napoknak, ezért annak 
tartalmát teljes egészében közöljük .

„Zsidó vagyon bizottsága, szabadka
49/1944 . sz .
népfelszabadító bizottság
Elnökségének
szabadka

i . az október 20-i felhatalmazás értelmében azt a feladatot kaptuk, hogy a meg-
szálló magyar hatóságok által elvett és különböző raktárakban elhelyezett teljes 
zsidó ingóság felett az nFb-al együtt rendelkezzünk, azt összeírjuk, az igények 
szerint a visszatérő testvéreink között szétosszuk, illetve biztonságosabb táro-
lási helyekre szállítsuk .

három hetes munkánknak az a tapasztalata, hogy lényegében lehetetlen  
a teljes vagyonról kimutatást készíteni, mert az ingóságok sok helyen teljesen 

845 Délvidéki számonkérés! Délvidéki magyarság, 1944 . szeptember 28 . 5 .
846 ias F:166 .27 .18/gnoo subotica, odbor za Jevrejsku imovinu 19 .X .1944 do 2 .ii .1945 predsedništvu . 

(rendezetlen anyag .)
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felügyelet nélkül vannak elhelyezve, s azokat a mai napig a bizottság tudta nél-
kül széthordják, így a Bizottság működése lényegében nem több puszta illúzió-
nál. Illuzórikus már csak azért is, mert a hatalmi szervek részéről sem kaptuk 
meg azt a támogatást, amely a vagyon biztonságba helyezéséhez lenne szüksé-
ges . a vagyon feletti általános felügyelet teljesen elégtelen és az az igazság, 
hogy az ingóságokat napról-napra felgyorsuló ütemben hordják el az arra nem 
felhatalmazott személyek . sem a bizottság, sem a zsidóság nem rendelkezik 
azokkal az eszközökkel, amelyekkel önállóan tudná az ezzel kapcsolatos költ-
ségeket állni, s az a véleményünk, hogy ennek az árát és az ezzel járó fizikai 
munkát elsősorban talán azoknak kellene viselniük, akik ezt az egész helyzetet 
előidézték. A mi Bizottságunk nincs abban a helyzetben, hogy naponta 300 pen -
gőt fizessen két kocsiért, ahogyan azt, a múlt héten tettük, ráadásul ez a munka 
két fogattal hat hónapig is eltartana, amely idő alatt egészen biztosan széthor-
dásra kerülne mindaz, ami a zsidó ingóságokból eddig még megmaradt .

ii . a nagy- és az ortodox Zsinagógában847 tárolják a deportált zsidók tulajdo-
nát képező ruhákat és ágyneműket, azonban annak ellenére, hogy ez az egyik 
legégetőbb kérdés, ez a bizottság a mai napig nem volt abban a helyzetben, hogy 
ezekhez a dolgokhoz hozzáférjen. Az eddig visszatérő zsidók pedig teljesen 
meztelenek és ruhátlanok . 

A Bizottság arról győződött meg, hogy ezekből a raktárakból pont azokat  
a tárgyakat és eszközöket hordják és osztják szét a vörös hadseregnek és a par-
tizánoknak, valamint a hadsereg igényének az álarca alatt teljesen felelőtlen 
egyének részére, amelyekre nekünk létszükségletünk van . mi feltétel nélkül 
elismerjük a hadsereg igényeinek az előnyét, azokét, akik hősként és oly sok 
sikert elérve harcolnak a fasiszta hordák ellen, de mindazt nem tudjuk iga -
zoltnak tekinteni, hogy a hadsereg teljes igényét pont a kirabolt zsidó vagyon-
ból kell kielégíteni, különösen akkor nem, ha azt is figyelembe vesszük, hogy  
a hadsereg részére jóformán korlátlanul állnak a rendelkezésre ellenségeink és 
népünk árulóinak az ingóságai .

iii . mint arra fentebb már kitértünk, az összes zsidó, aki a városba eddig 
visszatért, jóformán semmilyen anyagi eszközzel és egzisztenciával nem ren-
delkezik . a fasizmus ezen áldozatai naponta fordulnak ehhez a bizottsághoz, 

847 A Zsidó, majd Erdő utca 19-ben 1838-ban épült fel az első szabadkai zsinagóga. Az épület homlok-
zatát 1850-ben kibővítették. 1902-től 1944-ig itt volt a szabadkai ortodox zsinagóga. A mai Fran -
kopanska (Frankopán) utca 14-ben lévő épület (ennek egy része a mai Jugović fivérek, Braće 
Jugovića utca felé nézett) 1978-ban a város tulajdonába került, akkor a templomot lebontották, majd 
a helyére tornatermet építettek . utóbbit jelen kézirat lezárása idején bontották le, helyére jelenleg 
egy több emeletes lakóépületet építenek .
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arra kérve, hogy legalább abban segítsünk, hogy valamilyen létbiztonságot tud-
janak maguknak teremteni . a visszatért zsidók fele azonnal katonai szolgálatra 
is jelentkezett, a másik fele, amely alkalmatlan erre, viszont azt várja a bi -
zottságtól, hogy az, mint a zsidó vagyon megbízottja, lehetőséget biztosítson 
nekik a megélhetésükre . Ezzel kapcsolatban mi meg is küldtük az illetékesek-
nek a szakképzett munkaerő névsorát, ennek ellenére azt a mai napig teljesen 
figyelmen kívül hagyták.

 az agrárbizottsághoz azzal a kéréssel fordultunk, hogy az elkobzott zsidó-
földek a bizottságunk által ajánlott zsidó személyt jelöljenek ki, azonban a ké -
résünk azzal az indokkal lett elutasítva, hogy a mérvadó hatalmi szervek dön-
tése nélkül annak nem lehet eleget tenni . bár az igaz, hogy 2-3 esetben az ilyen 
földek kezelését valamilyen zsidóknak adták ki, de ezt a kérdést megítélé-
sünk szerint általános egészében kellene rendezni, mert jelenleg ez az egyetlen 
olyan lehetőség, amely a visszatérő zsidók számára valamilyen létbiztonságot 
tudna teremteni . Ezzel ellentétben az a valóság, hogy olyan esetekben is, ami-
kor az eredeti tulajdonosok közeli hozzátartozói már hazatértek, a mi tudtunk 
és beleegyezésünk nélkül megtörtént a zsidó üzemek, házak, földek élére a ha -
tósági biztosok kinevezése, ráadásul úgy, hogy az új vezetők között még magya-
rok is vannak .

IV. Nyomatékosan szeretnénk hangsúlyozni, hogy a mi célunk nem az anyagi 
előny megszerzése, még akkor is, ha első olvasatra talán úgy tűnik; de kérjük 
figyelembe venni azt is, hogy tőlünk e földön mindent elvettek, hogy puszta 
kézzel tértünk haza. Ezért érthető, hogy mi zsidók, a több éves üldöztetés, szen-
vedések, kifoszttatások után olyan emberhez méltó életet szeretnénk élni, mint 
a Jugoszláv Föderáció többi társadalmi rétege . amennyiben élvezzük az egye-
sült Jugoszláv Föderáció nemzeteinek teljes egyenjogúságát, akkor abban bí -
zunk, hogy az illetékesek szerény kívánságainknak is eleget tesznek, ellenkező 
esetben ez a bizottság nem tudja tovább végezni a munkáját, s nem akarja 
viselni a morális felelősséget a már hazatért és a majdan hazatérő testvéreink 
előtt, s ezért kénytelen lesz a kollektív lemondásának a benyújtására.

Mi meg vagyunk arról győződve, hogy Népfelszabadító Bizottság, és a mi 
felszabadítóink figyelembe veszik nyomorúságos helyzetünket, s eleget tesz-
nek szerény kéréseinknek .

halál a fasizmusra – szabadság a népnek!
Szabadka, 1944. november 14.”848

848 ias F:166 .27 .18/gnoo subotica, odbor za Jevrejsku imovinu 19 .X .1944 do 2 .ii .1945 predsedništvu . 
(rendezetlen anyag .)
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A lemondásra végül nem került sor. Egy héttel később a Bizottság félelmei beiga-
zolódtak, annak szolgálataira már az új hatalomnak nem volt többet szüksége. No -
vember 21-én ivan ribar849 aláírásával született meg a Határozat az ellenséges 
vagyon állami kézbe való átmenetéről című rendelet, amely állami tulajdonná nyil-
vánította az ellenséges, ugyanakkor az ország területén található teljes zsidó vagyont 
is . a rendelet második szakasza értelmében az ellenség által kényszermunkára vitt 
vagy elmenekült személyek vagyona az állami népvagyonkezelő tulajdonába került 
át, míg az időközben harmadik személyek részére kiosztott vagyon állami szek vesz-
 tum alá került. A rendelet negyedik szakasza úgy rendelkezett, hogy azok a vagyon-
tárgyak, amelyekkel kapcsolatban időközben a polgári és a katonai bíróságok ítéletet 
hoztak, az állami népvagyonkezelő kereskedelmi és ipari népbiztosságának a tulaj-
donába kerültek át. A hetedik szakasz értelmében a rendeletet érintő vagyonoknak 
az állami tulajdonba való átmenetelével együtt megszűnt az addigi tulajdonosok 
minden tulajdoni és használati joga .850

Az ezzel kapcsolatos, rendezetlen levéltári anyag is megerősíti a bizottság no -
vember 14-i állításait . azt is tudni lehet, hogy a bizottság feloszlatása után az elrak-
tározott zsidó vagyon kezelése és kiadása a katonai hatóságok illetékességébe tar-
tozott. December 21-én két fogatoskocsi a zsinagógában tárolt bútorok egy részét  
a katonai közigazgatás engedélyével a városi kaszinó épületébe vitte át . Egy másik 
engedély Milka Marjanović tanítónő nevére szólt, amely alapján a zsinagógában 
tárolt iskolapadokat az egyik külvárosi iskolába vitték el .851 a katonai hatóságok 
1945. május 24-én arról értesítették az Állami Népvagyonkezelőt, hogy a raktárak-
ban ekkor még mindig nagyobb mennyiségű, hadicélra nem alkalmas tárgy volt ta -
lálható, s kérték azok sürgős elszállítását. A tárolókban lévő zsidó ruhákat Beljanski 
Jovan a vajdasági katonai közigazgatás parancsnokának a szóbeli utasítására két 
nappal később, 1945. május 26-án adták végül át az Állami Népvagyonkezelőnek.852

849 Ivan Ribar (Vukmanić, Károlyváros mellett, 1881. január 21. – Zágráb, 1968. február 2.) jogot Zág-
rábban, prágában és bécsben tanult, 1904-ben Zágrábban doktorált . 1913-ban a horvát szábor kép-
viselője, 1918-ban a zágrábi Nemzeti Tanács tagja volt. 1942-ben csatlakozott a Jugoszláv Kommu-
nista párthoz . az avnoJ végrehajtó bizottságának az elnöke, majd a jugoszláv alkotmányozó 
nemzetgyűlés elnöke, 1946 és 1953 között a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság országgyűlés-
ének az elnöke volt .

850 IAS F:166/ Komandna mesta, rendezetlen anyag: Odluka o prelazu u državnu svojinu neprijateljske 
imo vine (Határozat az ellenséges vagyon állami kézbe való átmenetéről) A határozat teljes szövege 
elérhető: Odluka o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine. Radio Gornji Grad, 2016. már-
cius 7. Online: radiogornjigrad.wordpress.com – 2019. szeptember 6.

851 ias F:166/ komandna mesta, 1944- komandna mesta i Dnoo sub . prosv od 1944–45 sa brojv i bez 
broja . (rendezetlen anyag .)

852 ias F:68 unD sub (svabdenje) km sub intend . 4269/1945 (rendezetlen anyag .)
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még dörögtek a fegyverek, s az éjszaka félelmetes sötétsége nyelte el az ártatlan 
németek és magyarok tízezreit, amikor a holokauszt poklát túlélő mintegy ezer sza-
badkai zsidóra újabb megpróbáltatások vártak. A sztálini mintára kiépülő titói dikta-
túra 1946-ban végérvényesen kijelölte az új kereteket: 1944. november 21-i rendelet 
értelmében nacionalizálta a szabadkai zsidó vállalatokat, gyárakat, s ezzel is kény-
szerítve a túlélők többségét szülőföldjük végleges elhagyására.

A győztesek dölyfös gőgjénél talán csak a végtelen cinizmusuk volt határtalanabb.
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prológus

A szabadkai zsidók túlnyomó többsége az 1918/20-ban végbement impériumváltás 
után együtt osztozott a magyar tömegek sorsában, kiszolgáltatottságában. Az első 
sorokban állt, amikor fel kellett rázni a közömbösségbe beletörődők érdektelenségét, 
ott volt, amikor egy zászló alá kellett hívni mindazokat, akiket osztályhelyzetük, 
vagyoni érdekeik, ideológiai különbözőségeik szétszaggattak.

Az őket ért hatósági üldöztetések, megszorítások és kirekesztések ellenére hittel, 
tudással és anyagiakkal támogatták a magyar kultúra lángjának az őrzését, a magyar 
szó és a magyar betű újjáéledését, a kisebbségi magyar kultúra szárbaszökkenését 
és csírázását. A vágyakból és kívánságokból terveket alkottak, az egymást kereső 
néma és esendő kulturális és politikai tétovázásokból, a fuldokló légszomjból öntu-
datos kisebbségi hitet, cselekvési programot, kitáguló horizontot mutattak .

A zsidók megnyilvánulásait az új állam állandó gyanakvással nézte, az első idő-
szakban közülük sokat kiutasítottak, az irredenta és kémkedési perek nehéz at  mosz-
férájában az általános bizalmatlanság ólomsúly-légköre rájuk is kivetült. A helyi saj-
tóban közülük többeket meghurcoltak, az iskolai továbbképzésüket hátráltatták, 
gazdasági érvényesülésüket sokszor megnehezítették, nem egy esetben ellehetetle-
nítették. A szabadkai zsidók ebben a végtelenül türelmetlen és erőszakos közeg-
ben értetlenkedéssel és csalódottsággal figyelték az irányukba megnyilvánuló ma -
gyar antiszemita kilengéseket és felhangokat, de ennek ellenére zömük továbbra is 
– s mindvégig – magyarnak tartotta magát, s magyar hazaszeretetre nevelte gyer -
mekeit is .

1941 áprilisának illuzórikus öröme azonban már az első órákban félbeszakadt  
s megtört. Talán ők maguk sem hitték, hogy a figyelmeztető viharfelhők, a magyar 
zsidótörvények híre egy nap őket is elérheti, hogy a katonai közigazgatás alatt kísér-
leti terepként sújt le rájuk az még annak erején felül is. S nehéz volt elhinni azt is, 
hogy a visszatérés órái végül nem a két évtizedes üldöztetés és elnyomatás végét, 
hanem éppen ellenkezőleg; a kirekesztés, a megpróbáltatások, a megaláztatások és  
a teljes ellehetetlenítés egész tárházának az özönét hozza majd meg számukra .

A magyarul gondolkodó, magyarul beszélő és magyarul érző zsidókra az új ma -
gyar uralom nem mint felszabadított véreire és sorstársaira, hanem már az első per-
cektől kezdve mint egy idegen, ellenséges fajra tekintett, s ebben az atmoszférában 
hitetlenkedve és döbbenettel kellett szembesülniük mindazzal, hogy a bajban az 
emberek legtöbbször egészen más arcukat mutatják, mint amit addig megismertek, 
azzal, hogy a társadalmi és szociális feszültségek, a nincstelenség nyomora képes 
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felülírni minden morális féket, hogy az addigi bizalmasokból, munkatársakból, al -
kalmazottakból és barátokból egyik napról a másikra ellenségek lettek, hogy voltak, 
s nem is kevesen, akik az elmúlt két évtized emlékeit, gesztusait, áldozatait, a kisebb-
ségi sors tapasztalatait negligálva, minden baj kizárólagos okozójaként, annak bűn-
bakjaiként tekintettek rájuk .

Talán ők maguk sem hitték, mert józan ésszel elhinni valóban nehéz, hogy sokan, 
nagyon sokszor a hazafias szónoklatok álcája mögé rejtőzve, a zsidóellenes intéz -
kedésekre támaszkodva, minden erkölcsi gátat levetkőzve, önmagukból is kikelve,  
a mindenkin való áttaposás révén szakmai képzettség, tudás, alázat és befektetés nél-
kül a gyors meggazdagodás és a karrierépítés reményében előbb a vagyonukra, majd 
az életükre is törtek .

ami 1941 és 1944 között történt, az helyrehozhatatlan, az jóvátehetetlen, az nem-
zeti önpusztítás volt. A szabadkai zsidóság hangja elnémult, életereje eltűnt, s az 
újabb impé riumváltás után, az összeomló világ kataklizmájában az ismét kisebbségi 
sorba került, az új államhatalom által megtizedelt szabadkai, de a bácskai és a bán-
sági magyarság is, egyszer és mindenkorra, végérvényesen elveszítette azt az etni-
kai, kulturális, gazdasági, morális és polgári támaszt, hitet és erkölcsi tartást, amit  
a zsidóság 1941-ig jelentett és biztosított számára .

1944/1945 fordulóján így ért véget végleg az a polgári világ, amely 1918-ban, a mo -
narchia összeomlásával és feldarabolásával, egy rövid időre talán még úgy tűnt, úgy 
tűnhetett, hogy csak átmenetileg, kényszerűségből szakadt félbe.
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beck margit 144
beck miksáné sz . Feler regina 168
beinhauer károly 168, 206, 209
beinhauer károlyné sz . ruff rózsa 168
berecz sándorné sz . beck teréz 100, 

206
berényi József 205–206
berger Erzsébet 95
berger ilona 163
berger lászlóné 151
bessenyei györgy, báró 115
bethlen istván, gróf 113
békeffy györgy 33
biermann andor 177
biermann hugó 124
biermann mórné, özv . 177
binder lajos 208
birkás gyula 33, 43
Bittermann Jenő 208
Bittó Dezső tábornok 93–96, 106, 109, 

115–117, 132, 144, 146–148
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bíró károly 13, 94
bloch, marc 11
blum alfréd 169, 207
blum alfrédné sz . pick irén 169, 207
blum istván 132, 134
blunck, adolf 178, 203
bocshán samu 61
bogner József 114, 116–117
bokor lászló 206
bolla lajos 115
bori imre 31, 222
boros béla 210
boros (és Weiss) 153
boros Ferenc 170
bosnyák benedek 148
bosnyák Zoltán 194
botka györgy 206
bódics boldizsár 208
Bőhm Klára 208
braham, randolph l . 187–200, 222, 226
braun gyuláné sz . székely ilona 169
brestyánszky miklós 14
bródi mihály 170
Brőder Lipót 66, 95
Brőder Miklós 95, 132
brummer gyula 152, 156
brummer lászló 171, 
brüll györgy 144, 148
Budanović, Lajčo 126
Budimčević, Geza 132
bugarski, lazar 49
byford, Jovan 138, 225

Carr, Edward H. 11
conen Jakobcsics vilmos 101, 146, 154–

155
Crolovszki Dezső 100
czabay József 128

czigler gyula 146, 192
Csabai Dezső 117, 230
Čirić, Irinej 64
Čulinović, Ferdo 18, 222
csapo sándor 76
csarnay gábor 147
csatay lajos 175
csáth géza 13, 32
cseh károly 142
csiszéri nagy samu 33, 43
csuka János 45, 63, 65, 67, 73–74, 

76–77, 79, 81, 106–107, 109–115, 117, 
122, 125–126, 222

Damjanovné Zimmer sarolta 103, 222
Darvas József 118
Datky lajos 189
Deák imre 114
Deák leó 37, 39–41, 43, 87, 101, 113–

114, 125–126, 135
Decleva Zoltán 108, 150
Dekker Endre 117
Demeter Ferenc 206
Dettre János 13, 29–32, 41, 44–45, 222
Deutsch herman mózes 49, 67, 146
Deutsch izidor 153
Deutsch József 101, 208
Deutsch mózes 49, 58, 67
Deutsch Zsigmond 59
Décsei Ernőné sz. Fajth Ilona 195
Dér gyula 133
Dévavári Dér Zoltán: 44, 111, 225
Dévavári Zoltán: 22, 32, 50, 64, 222, 

225
Diamant Ernő 133
Dimić, Ljubodrag 53, 222
Dohány gyula 26, 62, 65, 142
Dohány ottó 153
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Doktor sándor 30
Donáth miklós 165, 205
Donáth (testvérek) 165
Dörflinger György 51–52
Drenkovics istván 119
Dubovics Zoltán 144
Dugovich imre 17

Edelstein leopold 133
Eichmann, adolf 179–180
Eiger Jenő 168
Eisler izidor 205
Eisler izsó 154
Eisler Zsigmond 60, 61
Eizler Zsigmond 146
Endre lászló 128, 180, 185–186, 190, 199
Engel lajos 208
Engelmann adolfné, özv . 60
Engelmann lajos 151
Engelmann Zoltán 151, 168
Engler albert 146, 154, 170, 209
Engler mátyás 153, 205–206
Eppinger anna (panni) 208
Erdélyi József 118

Farkas aladárné sz . bachrach mária, 
özv . 168

Fáth Ferenc 36
Fekete béla 160
Feld ignác 171
Feldmájer lili 168
Fellner alfréd 123
Fenves, steven Joseph 93, 222
Fenyves (Friedmann) Ferenc 13, 16–17, 

24–25, 29, 31, 38–39, 41–45, 60–61, 
67, 69, 72, 93, 112

Fenyves (Friedmann) Ferencné sz . 
baruch Erzsébet 93–94, 112, 166

Fenyves (Friedmann) lajos 93, 112, 168
Fenyves (Friedmann) lajosné sz . geréb 

klára 168
Fenyves (Friedmann) pál 112, 166
Fenyves (Friedmann) péter 166, 168
Fenyves (Friednann) János 166
Fenyvesi istvánné 163
Féja géza 117
Fischer Ernő 189, 208
Fischer henrikné 176
Fischer imre 176
Fischer Jákó 25–27, 32–33, 43, 146
Fischer lajosné sz . perkovics mária 

196, 198
Fischer lászló 108–111
Fodor gellért 76, 79
Fodor József 205
Földes olga 99
Földes samu 154, 205
Frank Ferenc 61
Frankel Endre 171
Freiberger, salamon 65
Freystadtl miklós 109
Friedmann ilona 181
Frőlich Ferenc 95
Fuksz Ferencné (Fuchs Ferencné, szül . 

stein Jolán) 163–165
Fuksz hermanné 181
Fürst Dávid 101
Füzy vilmos 101, 154

Gaćeša, L. Nikola 122, 223
galántai József 50, 223
gál Ferenc 147
gál lászló 77
gárdos izsó 124
geiger klára 208
gerson József 58–59, 61, 67, 169–170
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gerson miklós 132, 134
gingold soma 95
glied bernát 61
glied Jakabné sz . klein paula 168
glied vilmos 49, 61
gloszánkszki, Dragoljub 110
goldberger géza 171
goldberger miklós 171
goldman istván 170
goldner béla 124, 133
goldner Ede 123
goldner géza 170
goldner (testvérek) 60
goldstein margit 42
goldstein sándor 101
goldstein vilmos 171
Golubović, Zvonimir 135, 223
gombos lajos 61, 170–171
gonda alfréd 153, 162–163, 198
gottesmann gajdos tibor 131
gömbös gyula 66, 119, 127, 185
göring, hermann 154
gráber lászló 34, 36–37, 39, 41, 43–45
grossberger ignác 95, 124, 147–148, 

153, 208
grossberger mór 154
Grün Ernő 175
Grün Ernőné 175
grünn rózsi 110
Grünwald Rózsi 210
guiten Dávid 60
Guttman Jenő 189
guttman simon 67
gyimessy Frigyes 104
györgy imre 168
györgy mátyás 77, 142, 168

haisler györgy 134
haisler spitzer Edit 132
haisler Zoltán 154
hajnik ottó 170
halbrohr adolfné 60
halbrohr imre 60
halbrohr József 99, 178, 181–182, 195, 

223
halbrohr leonka 168
halbrohr miklós 61, 185, 189–190, 209
halbrohr mór 166
halbrohr tamás 189
Harc Jenő 209
harlan, veit 129
hartmann József 60, 95, 169
hartmann rafael 95
hartmann rafaelné 60
Hauzer Ernő 52
havas Emil 32–33, 42
havas károly 42 
hegedüs benjamin 33
Hegedűs Antal 223
Hegedűs Ferenc 132, 134
Hegedűs Sándor 119
hegyi Fülöp 209
heiduska mariska 208
heisler györgy 132
heisler Zoltán 153, 178, 208
heller József 123, 133, 148–149, 185
heller Józsefné 201
herceg lászló 153
herceg lívia 171
herczlné víg Jolán 208
Herel Jenő 153
hermann lea 208
hermann mátyás 206, 208
hermann vilmos 61
Herzl Jenő 206
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hesser lászló 61
Heuduska Benő 61
hirsch miksa 171
hirsch pál 144
hirschler Ferenc 112
hirth aladár 70
hirth Ferenc 170
hitler, adolf 70, 73
hoffmann sándor 115
Holländer Arthúr 123
holländer lázár 123, 194
holländer salamon 123
holländer sámuelné sz . rosenbraum 

helén, özv . 169
hollósi József 44
horthy miklós 30, 118, 121, 139, 171, 

225
horvát cvetkó 44
Hösz Dezső 115
hubert Dávid 60

ilich, Frances allysa 137, 223
ingusz ádám 198
ingusz ádámné 198
ingusz gyula 168, 98
ingusz lipót 95, 97, 99, 133, 147
ingusz milán 198
ingusz sándor 42, 133, 174, 181, 194, 

197
ingusz vilmos 198
ispánovics imre 142
Ivanović, Mladenka 137, 226

Jakobcsics imre 96
Jakobcsics Jenőné sz. Szepessy Vera 196
Jaross andor 119, 186
Jánoska tibor 203–204
Jánossy béla 163–164, 206

Jászi oszkár 31–32
Jelić, Dušan 9, 20–21, 62, 66, 188, 193, 

199, 223
Jelinek lászló 208
Jeremić, Radle 137, 226
Joó gusztáv 149
Jovan, beljanski 216
Juhász antal 130, 226
Juhász Ernő 150

kainer vilmos 61
kalmár Elemér 66–70, 95, 100–101, 

146, 194
kalmár gyula györgy 206
Kalmár Jenő 61
kalmár (testvérek) 208
kalmár tihamér 117
kalmár vince sándor 206
kaltenbrunner, Ernst 179
kapiszta simon 205
Karakašević, Gavran 98
kardos Ferenc 154
karsai lászló 135, 138, 189, 223
kasaš, aleksandar 135, 223
katz Emánuel 208
kaufman herman 95
kaufmann Ferenc 133
kaufmann lászló 133
kállay miklós 130
kántor irma 124
károlyi mihály 30
kek Zsigmond 142
Kellert Benő 58, 61
Kemény Dezső 151
kemény gyula 133
kemény herman 51
kende Ferenc 70
kincses katalin 143
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Kiss Ernő 142
klein adolf 20, 23–24, 35, 59, 62, 

65–68, 99
klein ármin 64
klein cecília 168
klein Endre 23, 95, 99
klein géza 153, 206, 208, 210
klein ilona 168
klein izsó 59
klein mátyás 66
klein mátyásné sz . gimtz gima, özv . 

168
klein tibor 168
Klenić Andrija (Klein Endre) 95
kobrehel János 149
kodály Zoltán 117
kohán aladár 157, 166
kohn györgy 100
kohn imre 171
Kohn Jenő 168
kohn lászló 170
kohn sarolta 168
kohn Zoltán 99 
kokay antal 115
koller éva 117
kolozsi tibor 18, 29, 31, 42, 69, 106, 

114, 223
komor gyula 95
komoróczy iván 206
koncz andrás 33
kongó tivadar 86, 106, 118
konrád rudolf 145
kopp marcell 133
koráni Elemér 87
kornhauser ignác 61
kornstein ödön 134–135
kornstein sándorné 208
Kosztolányi Dezső 13, 

Kovačević, Miloš 137, 148–149
kovács györgy 142
kovács károly 86–87
kovács sztrikó imre 85, 119
kovácsevics l . béla 136
kozma gyula 127–128
Kőnig Imre 170
Kőrösi Géza 159
kramer antal 208
krausz izsó 177
krámer Endre 153, 208
Kriszhaber Dezsőné sz. Gonda Margit 

168
kriszhaber sándor 146
kriszháber lászló 168, 206, 208–209
Krstić, Predrag 137, 223, 227
Krupežević, Vladislav 16
kubáth József 208
kujuncsics alajosné, özv . 169
Kulunčić, Joso 150
kun-szabó györgy 106
kunetz béla 33
kunetz györgy 145
kunetz (testvérek) 153, 208–209
kutna mór 45, 52
Künstler Ernő 208

lackenbach konstantin 132, 134–135
ladányi istvánné 208
lakatos istván 206
Lakatos Júlia 101
Lalošević, Jovan 18, 226
lampel béla 108, 113
laták istván 142, 184
Lazić, Sladjana 137–138, 226–227
lászló géza 61, 169
lászló gézáné sz . Fleitz regina 169
lázár leó 169
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lázár leóné sz . rónai ilona 169, 196
lebl, Zeni 138, 224
ledvay József 86
leipnik gyuláné sz . Dubrovic ilona 168
leipnik lajosné sz . Dubrovic cecília 

168
leipnik (testvérek) 60
lelbach gyula 33
lendvay lajos 155–157, 160
lengyel ármin 168
lengyel imre 144
lengyel istván 142
lengyel János 169
léh lászló 100, 108, 110, 113
lénárd József 151–152
lénárd sándor 151–152
lénárd sándorné sz . kriszháber teréz 

168
lénárd (testvérek) 21, 151–152, 162
Lénárt Ernő 208
Lévai Lővi Oszkár 111
lévay Endre 73, 75, 77, 80, 84, 94, 110, 

115, 117–118, 142, 224
licht József 132–133
licht, aleksandar 65
Lichtig Jenő 208
linder béla 15, 30
lipsich sándor 133, 151
listhaug, olga 137–138, 224–227
littman béla 124
littman (testvérek) 146
littman Zsigmond 146, 170
littman Ferenc 133
littman imre 194
lošonc, mark (losoncz márk) 137, 223, 

227
lossonczy istván 160
lovászy márton 30

löbl iván 142
Lőbl Marcel 170
Lőbl Árpád 77
Lőbl Bernátné sz. Pekanovics Katalin 

196
Lővi Ferenc 145
lövi géza 171
Lővy Ármin 171
Lőwenthal László 105
Lőwenthal Sándor 105
Lőwenthál Henrik 95–96, 105, 133, 150, 

168
Lőwenthál Henrikné sz. Beck Vilma 

168
Lőwy Mór 65
Lőwy Salamon 65
Lőwy Simon 58
Lukács Gázáné sz. Brőder Regina 169
lukács géza 169
lukács gyula 134
lukács istván 134
Lukić, Predrag 65
lungulov, radivoje 63, 66, 68–70, 72, 

81
lusztig Zoltán 168, 206
lusztig Zoltánné sz . barta ilona 168, 

206

Mačković, Stevan 11, 21, 111, 223–224, 
226

macskovics benedek 33, 80, 82–83, 85
madák lipót 208
magyari Domokos 114
Malović, Gojko 50, 224
malušev, cvetko 142, 224
malušev, Dušan 125
mamuzsich pál 33
Mandić, Mijo 21, 25
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Manojlović, Pintar Olga 138, 226
manoschek, Walter 138, 225–226
Mara Jenő 45
margittai linda 63, 93, 103, 105, 127, 

136–138, 143, 154–156, 169, 170, 174, 
177, 201, 224, 226

Marjanović, Milka 216
markovics mérnök 126
Matijević, Stipan 17
matkovics János 136
matkovics miklós 207–208
maugham, somerset William 189
mayer kálmán 134–135
mayer miklós 134–135
mayer ottmár 8, 77–80, 84, 86, 122, 

131–135, 137, 141–142, 222
mayerhoff aranka 181
máder rózsa 163–164
Märweiller Antal 33
medák lipót 60
merkel salamon 208
merkel Zsigmond 193
mesaroš, Šandor (mészáros sándor) 33, 

50, 121, 224
meskó Zoltán 169, 171
méray béla 85, 128
Mihailović, Draža 137–138, 226
Mihaldžić, Stanoje 67
milkó aurél 70
milkó izidor 32, 45–46, 61, 224
Milodanović, Radivoj 149
milotay istván 108
Milutinović, Kosta 18, 206
minder Frigyes 105, 110
Minderović, Sher Kata 77
miskolczi miklós 15, 226
mittler gyula 208
molnár János 148

molnár Judit 179, 188, 200, 224, 226
Munk Arthúr 13, 32, 70

nagy istván (1) 117
nagy istván (2) 124
nagy iván 73–74, 76, 78–80, 83–84, 86, 

113, 121–122, 131, 140
nagy János 148, 164
nagy József 164
nagy mihály 164
nagy ödön 35–36, 43–44, 86–87, 96, 

164
nagy vilmos 95
nánay csaba 119
Nedić, Milan 137–138, 226–227
neményi györgy 133, 204, 206, 210
nemes andrás 206
németh József 134
Nešić, Lazar 131
neszményi györgy 206
neuhaus macsa 208
neuman oszkár 65
ney karolina 93
ney lászló 70, 171
niedermann mór 67
Nikić, Fedor 63, 66, 69, 79, 81
nojcsek géza 33, 43, 80, 86, 115–116, 

119
novákovits béla 93, 103, 105, 108, 148
nyilas József 164

Ostojić, Selimir 67
Ősz Szabó János 142

palencsár József 117, 242
palócz mór 205
papp árpád 91, 130, 141, 223–224
papp pál 77, 142, 189, 191
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pataky antal 86, 96, 106, 113
pataky lászló 118
pauk János 33
paukovich andor 33
páger antal 129
pece Franci 142
pecze Ferencz 33
perl gellért 134–135
petkovics kálmán 94, 117, 132–135, 141, 

224
Petrović, Kosta 91
pihurik Judit 135, 224, 226–227
pilischer bernárt 144
pilischer géza 168
pilischer gézáné sz . pilischer hermina 

168
pleszkovich lukács 14, 16–17, 41, 74
pletikoszics sándor 206
Polgár Ernő 183, 200, 224
polgár Ferencné sz . basch katalin 168
pollák katalin 95
pollák lajos 59–61
pollák lajosné, özv . 181
Popović, Nebojša 48, 224
pops Frigyes 65
pottesmann izsó 133, 153, 205
pressburger pál 176
pressburger pálné, sz . gálfy ida 176, 

196
preszburger márkus 208
Pribičević, Svetozar 14, 47, 50, 53–54, 

57–58, 62
prokesch mihály 83–84, 86, 106, 115
pummer sándor 87, 113, 117

rabstein mátyás 33, 125
Radić, Stjepan 50, 73–74
radó imre 32, 61, 70, 175, 211

radó imréné 194, 211
Radosavljević, Milan 65
raichenberg sándor 101
Rakić, Dmitar 132
ramet, p . sabrina 137–138, 224–227
rappstein mátyás 96
Rattkay Ernő 206
rausnitz oszkár 177
rácz andor 134
rácz magda 134
reiberger samu 64
reich Etel 148
reich lajos 145
reis, Dr . 125
reményi Frigyes 61, 118
reök andor 82, 87, 101, 113, 116–118, 

127, 160
Réfi 125
révész albin 61
révész béláné sz . györgy mária 168
révész Józsefné sz . schäffer piroska 

169
ribar, ivan 216
rieger mihály 33
rippner Jakab 189
rosenberg róza 169
rosenberg vilmos 169
rosenfeld antalné 144
rosenfeld armin 145
rosenfeld ignác 95, 145, 153
rosenfeld móricz 133
rosenfeld sándor 95, 153, 181
rottman imre 21, 60, 151
róna miksa 209
róth ármin 124, 153
róth mátyás 61
rubus József 193
ruby gyula 33, 43
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ruff József 152, 168
ruff rózsa 168
ruff (testvérek) 21, 152, 156
rukovina tamás 152
Ruzmanné Siflis Irma 118

sarcsevics andrás 169
sarcsevics andrásné sz . székely mária 

169
sámuel natan 52
sándor árpád 206, 209
sándor pál 66
sántha györgy 32–33, 37–38, 42–43, 

125
schaffer aladár 170
schaffer pál 132
schäffer györgy 169
schäffer györgyné sz . schossberger 

Zsuzsanna 169
Schalter Sámuelné sz. Streizinger Júlia 

168
scher kató 142
scherzer János 171
Schlánger Arthúr 168
Schlánger Arthúrné sz. Halbrohr 

leonka 168
schossberger andrás 169
schossberger Edit 168
schossberger József 32
schossberger Józsefné sz . krausz Etel, 

özv . 169
schossberger Zsuzsanna 169
schreiber istván 144
schreiber Zoltán 171
schulmann Endre 169
schulmann imre 70
Schwalb Miklós 77, 135, 142
Schweiger József 144

Schweiger Miklós 133, 142
Schwimmer Béla 60–61
Sebestyén Jenő 21, 208
seftics gergely 202–204
sekelj, laslo (székely lászló) 48
Sértő Kálmán 118
simokovich rókus 134, 135, 142
simon istván 190
Simović, Dušan 69, 89
singer adolf 32, 77, 133–135, 142
singer béla 32–33, 133
singer bernát 33, 45, 58, 59–61, 169–

172
sinka istván 117
Slepčević, Milan 64
Šokčić, Joso (Sokcsics József) 111
solty györgy 152
Sólyom Ernő 60
somló olga 171
somoskövi antal 142
sóvári Zoltán 33
spiegler, oskar 65
spitzer Ferenc 206, 209
spitzer gyula 124
spitzer lászló 170
spitzer mór 61
spitzer salamon 
spitzer sándor 153, 168
spohrer imre 105
stamberger (testvérek) 151
stantity lajos 149
Stefanović, Žarko 65
stein hermann 170
steiner imréné 208
Steiner nagykikindai főrabbi 67
steiner, Drago 65
steinfeld sándor 77, 142
steinitz tibor 77
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steisinger izidor 181
stern Emil 77, 142
stern lázár 27–28
stern Zsiga 146
stern Zsigmond 60
stiglitz Elek 61, 149
Stipić, Dragutin 65
Stojanić, Dubravka 137, 227
stomm marcell 90, 118–119
strassburger izidor 60
strasszer béla 69
streizinger izidor 168
streizinger mária 168
strelitzky Dénes 36–37, 39, 41, 43–46, 

76, 78, 81–87, 96, 101, 106, 113, 115, 
120, 125–126

sugár Elemér 198
sugár manó 146, 154
sugár miklós 142
Suturović, Antun 134
szabó géza 134, 142
szabó mihály 142
szabó Zoltán 90, 100
szakál mátyás 206
szalay Zoltán 146
szántó (schlesinger) gábor 33, 75–76, 

78–80, 82, 86
szántó imre 206
szántó miklós 111
szántó róbert 33, 42–44
szegedi Emil 85, 106
Szegő Lászlóné sz. Klein Erzsébet 168
szeli istván 31, 224
szenes kálmán 153
szerbhorváth györgy 47, 137, 227
székely áron 170
székely imre 59
Székely Jenő 174–175, 189–190

székely Zoltán 169, 198, 210
székely Zoltánné, sz . kohn sára 169
szilasi ödön 168
szilasi ödönné sz . Weinberger ilona 

168
szilágyi nándor 44
szissmann illés 180
szitberleittner Ferenc, ifj . 33
szloboda sándor 165
szombathelyi Ferenc 134

tamási József 205
tállyai róth miklós 168
telcs imre 168
telcs imréné sz . ruff margit 168
tenner imre 145, 153, 209
tikvicki Elemér 134
tikvicki, Šime 134
tiller tímár Ferenc 114
tisza andrás 69
tisza Endre 168, 195
tisza imréné sz . szepesi vera 168
tímár imre 100, 206
Todorović, Vladimir 47, 225
tordai imre 66
tordai izsó 170
törley bálint 33
török anna 169, 211
török béla 59, 61, 70
török béláné sz . Deutsch Ella 169
tucics mihály 136
tumbász József 149

ujváry gábor 50, 64, 225
ulreich sándor 144
ungar Ferenc 208
ungár János 168
ungváry krisztián 131, 225
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urbán lajos 147
Újhelyi kovács F . (és társa) 154

vadász pál 60–61
varga györgy 49, 98, 119
varga gyula 142
varga József 160 
vas antal 168
vasiljev, lazar 134
vass kálmán 33
vass lipót 61
vasvári adolf 204
vasvári adolf Józsefné sz . grünfeld 

Flóra, özv . 168
vasvári József 69, 168
vay andrás119
váli gyula 146
várady imre 34, 37, 41, 45–46, 78, 113, 

120, 122, 125–126, 222
várady kálmán 124
Veljić, Aleksandar 135, 225
veréb gyula 33, 80, 83, 106, 113, 116–

117
veress péter 117–118
vermes Zoltán 165
veró József 208
vervat, stejn 137, 227
vécsei Emil 33
vécsey samu 33

vértesi béla 151, 154, 208
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