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A „kerek” évforduló mindig jó alkalom és lehetőség arra, 
hogy visszatekintsünk az elmúlt éveknek a témával kap
csolatos kutatási eredményeire, ezzel együtt pedig meg
vizsgálhassuk, hogy az adott esemény milyen helyet, szere
pet kapott, foglalt el emlékezetünkben, hiszen a közösségi 
emlékezés nem spontán, az utóbbi évtizedekben gyakran 
civil kezdeményezésre történik, és ha nincs támogatottsá
ga a politikai közösség (község, állam) részéről, sajnálatos 
módon gyakran elerőtlenedik, sőt elhal. A kettő ugyanis 
(a történetírás és az emlékezés) nem szükségszerűen egy
idejű, párhuzamos folyamat. Egyszersmind mindkettő 
megerősítése (egyfajta számvetés, revízió) szükséges.

Ha azt vizsgáljuk, mennyire volt jelen a holokauszt té
mája a jugoszláviai történetírásban, azt kell mondanunk, 
hogy szinte csak marginálisan.1 Miután a háborús bűnö
ket vizsgáló tényfeltáró bizottságok meghallgatták a túl
élők, valamint a szemtanúk elbeszéléseit, összeállították 
elsődleges jelentéseiket.2 Elmélyültebb levéltári kutatások
ra viszont csak akkor kerülhetett sor, amikor az 1950-es 
években fokozatosan kiépült a levéltári hálózat, s akadtak 
történészek, akik felvállalták a kérdés feltérképezését. Ek
kor azonban már egy alakulóban levő ideológiai szemlélet 
következtében a tanulmányok a fasizmus többi áldoza-

1 Razloge za to delimično poznajemo, a delimično samo naslućujemo; ova tema 
bi zaslužila posebno istraživanje i naučni rad. U tome je, naravno, ključnu ulo- 
gu odigrala činjenica o oružanom ustanku protiv okupatora (narodnooslobo- 
dilački rat) što je za posledicu imalo da su južnoslovenski narodi nakon rata 
mogli da se oslobode bilo kakve griže savesti, uprkos tome što je jedan deo 
stanovništva sarađivao sa okupatorima.

2 Jedan deo tih radova nažalost nikada nije objavljen; redak izuzetak predstav- 
lja tom koji je uredio Zdenko Levntal (vidi spisak literature) i koji je od tada 
već prevaziđen, iako s dozom kritičnosti još uvek predstavlja nezaobilaznu po- 
četnu tačku za istoričare koji nameravaju da istražuju ovu temu. Posebno ako 
uzmemo u obzir da je dugo vremena ovo bilo jedino izdanje koje se jevrejskim 
žrtvama tokom Drugog svetskog rata bavilo kao izdvojenom temom.

1 Ennek okait részben tudjuk, részben csak sejtjük — ez a téma is megérne 
egy kutatást (tanulmányt). Persze döntően közrejátszott a megszállók elleni 
országos szintű fegyveres ellenállás (népfelszabadító háború), aminek követ
keztében a háború után a délszláv népek megszabadulhattak mindenféle bűn
tudattól annak ellenére, hogy a lakosság egy része kollaborált a megszállókkal.

2 Ezek egy része sajnos kiadatlan maradt. Ritka kivétel a Zdenko Levntal szer
kesztette kötet (lásd az irodalomjegyzéket), mely azóta már túlhaladott, de 
kellő kritikával még mindig megkerülhetetlen kiindulópont a témában kutat
ni szándékozó történészek számára, annál is inkább, mert sokáig ez volt az 
egyedüli kiadvány, mely elkülönülten vizsgálta a második világháborús zsidó 
áldozatokat.

„Okrugle” godišnjice su uvek dobra prilika da se rezimi- 
raju rezultati istraživanja kojim smo se bavili tokom pret- 
hodnih godina, a samim tim i da se utvrdi kakvo mesto i 
ulogu određeni događaj zauzima u našem sećanju, budući 
da kolektivno sećanje ne nastaje spontano, štaviše, tokom 
proteklih decenija često ga je podsticalo delovanje civilnog 
sektora. Osim toga, ukoliko ne uživa podršku političke za- 
jednice (opštine, države), u mnogim slučajevima nažalost 
dolazi do zanemarivanja ili čak potpunog zaborava nekih 
istorijskih događaja. Pisanje istorije i sećanje na istorijska 
zbivanja nisu neminovno istovremeni i paralelni procesi. 
Da bi i istoriografija i kolektivno sećanje bili jače utemelje- 
ni, neophodna je neka vrsta rezimiranja i revizije.

Ukoliko se u istraživanju bavimo pitanjem u kojoj meri 
je tema holokausta bila prisutna u jugoslovenskoj istorio- 
grafiji, moramo da zaključimo da se radi o marginalnoj 
pojavi.1 Nakon što je Komisija za istraživanje i utvrđivanje 
ratnih zločina saslušala priče preživelih logoraša, kao i sve- 
dočenja očevidaca, sastavljeni su prvi bilteni.2 Ozbiljnija 
arhivska istraživanja su međutim došla na red tek formi- 
ranjem mreže istorijskih arhiva tokom pedesetih godina 
prošlog veka, kao i pojavljivanjem istoričara koji su se pri- 
hvatili zadatka da istražuju ovu temu. Istovremeno je po- 
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tával együtt tárgyalták a zsidókat is.3 Módszertanilag ez 
talán indokolt volt, de megkerülte azt a tényt, hogy a ho
lokauszt nemcsak a zsidóság, hanem Európa történetében 
is sok tekintetben egyedülálló fenomén volt, gondolván itt 
elsősorban a tervszerűségre, szervezettségre vagy akár a 
népirtásnak a szinte „iparszerű” megvalósítására. Szület
tek ebben a korszakban helytörténeti kiadványok is, me
lyek egy-egy település áldozatait vették számba, de hason
ló szemlélettel.4 Ilyen körülmények között a Jugoszláviai 
Zsidó Hitközségek Szövetsége az 1950-es években ambi
ciózus, szinte lehetetlennek tűnő projektumot próbált 
meg felvállalni: létrehozni egy dokumentációs központot, 
mely nemcsak a holokauszt történetét kutatja, hanem a 
jugoszláviai zsidóság történetét, kultúráját általában. Ezt 
annak ellenére próbálta megvalósítani, hogy a holokauszt, 
valamint (kismértékben) a szervezett aliják következtében 
a mintegy 60.000 zsidónak a háború után alig egytizede 
élt az új Jugoszláviában, s ez a lélekszám nyilván nem volt 
képes kellő számú szakemberi gárdáról gondoskodni a fel
adathoz. A dokumentációs központ álma nem is valósult 
meg, viszont belgrádi székhellyel létrejött a Zsidó Történe
ti Múzeum, mely - úgy-ahogy - valamilyen intézményes 
keretet adott a kutatásoknak, valamint évi rendszeresség
gel publicisztikai pályázatot hirdettek memoárok, tanul
mányok, monográfiák megírására, s a beérkező pálya
munkákat tanulmánykötetekben jelentették meg (Jevrej- 
ski Almanah, Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja). Ezek 

3 Tipičan primer toga predstavlja studija koju je objavio Josip Mirnić (vidi spi- 
sak literature) i koja se tesno vezuje i za naš rad.

4 Tu se prvenstveno radi o spisku imena žrtava, objavljeni su vreme, mesto i 
okolnosti njihove smrti, kao na primer u radu Janoša Doboša (vidi spisak li- 
terature) čiji analitičko delo prvenstveno predstavlja redak izuzetak. Smatram 
međutim da slično kao i podaci Nestora Vukova u spisku žrtava u Kanjiži i na 
drugim mestima se mogu naći neobjavljeni rukopisi.

čela da se oblikuje i ideloška matrica, što je posledično do- 
velo do toga da se pitanje Jevreja istraživalo zajedno sa osta- 
lim žrtvama fašizma.3 Metodološki je takav pristup možda 
i bio opravdan, ali je istovremeno gubio iz vida činjenicu 
da je holokaust po mnogim aspektima predstavljao jedin- 
stven fenomen, ne samo u istoriji jevrejskog naroda nego i 
cele Evrope, imajući na umu prvenstveno samu isplanira- 
nost, organizovanost i takoreći „industrijsko” sprovođenje 
genocida. Vremenom su napisane i lokalne istoriografije 
u kojima se navodi broj žrtava u pojedinim naseljima, ali 
je ideološki pristup bio identičan.4 Usred takve situacije je 
Savez jevrejskih opština Jugoslavije pedesetih godina proš- 
log veka pokušao da se prihvati ambicioznog, takoreći ne- 
ostvarljivog projekta: da stvori dokumentacioni centar koji 
se u istraživanju neće baviti isključivo istorijom holokausta, 
nego uopšteno i istorijom i kulturom jugoslovenskih Jevre- 
ja. Bili su spremni da ostvare ovu nameru uprkos činjenici 
da je zbog posledica holokausta, a delom i zbog organizova- 
nog iseljavanja u Izrael, od nekadašnjh 60.000 Jevreja u no- 
vonastaloj Jugoslaviji nakon rata ostalo da živi jedva jedna 
desetina nekadašnjeg jevrejskog stanovništva, a tako mala 
zajednica očigledno nije bila u mogućnosti da obezbedi do- 
voljan broj stručnih ljudi koji bi sproveli ovakav zadatak. 
San o dokumentacionom centru se nije ostvario, međutim, 
osnovan je Jevrejski istorijski muzej sa sedištem u Beo- 
gradu, koji je kako-tako omogućio da se istraživanja vrše 
u institucionalnim okvirima, raspisujući istovremeno jed- 
nom godišnje književno-publicistički konkurs za izdavanje

3 Tipikus példája ennek a mi témánkat is jelentősen érintő, Josip Mirnić által 
közölt tanulmány (lásd az irodalomjegyzéket).

4 Ezek többnyire csak az áldozatok névsorát, haláluk idejét, helyét, körülmé
nyeit közölték, például Dobos János munkája (lásd az irodalomjegyzéket), s 
inkább csak kivételként járult ehhez elemző tanulmány is. Viszont úgy gondo
lom, hogy Nestor Vukov adai, illetve magyarkanizsai áldozatokat tartalmazó 
jegyzékeihez hasonlóan másutt is maradtak kiadatlan kéziratok. 
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az írások igen vegyes színvonalúak voltak, de közülük több 
megkerülhetetlen a kutatók számára.5 Noha Nyugaton 
az Eichmann-per nyilvánosságának köszönhetően meg
kezdődött a holokausztkutatás, és történészek generációi 
mindmáig foglalkoznak a témával, a kelet-közép-európai 
országokhoz hasonlóan Jugoszláviában is elmaradtak a 
szisztematikus, állami szintű intézményes kutatások (vagy 
legalábbis nem voltak szembetűnőek).6

5 Kao poseban tom muzejskog izdanja objavljen je rad Jaše Romanova (vidi 
spisak literature) koji sadrži mnogo novihčinjenica, ali o vojvođanskim (a 
posebno o bačkim) dešavanjima ima još uvek malo podataka. Razlog za to je 
verovatno nemogućnost da se istraživanje vrši i u Mađarskoj, a možda i nepo- 
znavanje jezika.

6 Knjiga Tomislava Žigića i Miodraga Milića objavljena 1989. godine (vidi spi- 
sak literature) spada u retke izuzetke, ali je karakteristično da se i ona uopšte- 
no bavi jugoslovenskim zarobljenicima u Aušvicu.

7 Knjigu Draga Njegovana (Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini 
protiv Jevreja. Novi Sad, 2011) do okončanja ovog rada nisam imao prilike da 
pročitam, te ne mogu ni da dam mišljenje o njoj.

Jugoszlávia szétesésével és a rendszerváltással meg
szűnt az ideológiai háttér is, a népfelszabadító háború, a 
fasizmus elleni harc, illetve a fasizmus áldozatainak kul
tusza, és ezzel együtt a zsidóság szenvedéstörténete is fele
désbe merült, bár a kilencvenes években (s itt-ott ma is) a 
témát nem egyszer állították a napi politika szolgálatába, 
amikor felvetődött a népirtás fogalma. Emiatt Szerbiában 
a jövőben sem számíthatunk jelentősebb változásra, s a 
témáról továbbra is elsősorban a belgrádi Zsidó Múzeum 
igen rendszertelenül megjelenő tanulmányköteteiben ol- 
vashatunk.7

Tanulmányunk szempontjából - mivel Bácska 1941 
és 1944 között újból Magyarországhoz tartozott - fon
tos megemlíteni, hogy Magyarországon más a helyzet. A

5 A múzeum kiadványaként, de külön kötetben jelent meg Jaša Romano mun
kája is (lásd az irodalomjegyzéket), mely nagyon sok új adalékot tartalmazott, 
de a vajdasági (különösen pedig a bácskai) eseményekről még mindig nagyon 
keveset közölt. Ebben közrejátszhatott az is, hogy ehhez magyarországi kuta
tásokra is szükség lett volna, s talán a nyelvtudás hiánya.

6 Tomislav Žigić és Miodrag Milić 1989-ben megjelent könyve (lásd az iro
dalomjegyzéket) ritka kivételnek számít, ám jellemzően ez is sommásan az 
auschwitzi jugoszláv foglyokkal foglalkozik.

7 Drago Njegovan könyvét (Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini 
protiv Jevreja. Novi Sad, 2011.) e tanulmány megírásáig nem volt módom elol
vasni, így véleményt sem mondhatok róla. 

memoara, naučnih radova i monografija. Radovi pristigli 
na konkurs štampani su u posebnim izdanjima. (Jevrejski 
Almanah, Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja). Iako su 
radovi koji su pristizali na konkurs po kvalitetu bili vrlo 
neujednačeni, neki od njih i danas predstavljaju nezaobila- 
zno štivo za svakog istraživača.5 Dok je u međuvremenu u 
zapadnoj Evropi, zahvaljujući Ajhmanovom suđenju koju je 
pratila javnost, pokrenuto istraživanje holokausta koje traje 
i dan danas kroz angažovanje novih generacija istoričara, u 
zemljama srednje i istočne Evrope, slično kao i u Jugoslaviji, 
izostala su sistematična istraživanja koje bi vršile državne 
institucije (ili pak nisu bile uočljive).6

Raspadom Jugoslavije i promenom društvenog uređe- 
nja nestala je i ideološka pozadina, a time i kult narodno- 
oslobodilačkog rata, borbe protiv fašizma i žrtava fašizma. 
Promenom idelogije je istovremeno potonulo u zaborav i 
stradanje Jevreja, bar tokom devedesetih godina (tu i tamo 
i danas), a tema holokausta je u više navrata upotrebljavana 
u dnevno-političke svrhe tokom javnih diskusija o samom 
pojmu genocida. Zbog svih navedenih činjenica nije real- 
no očekivati da će u budućnosti u Srbiji da bude ozbiljnijih 
promena vezanih za ovu temu, o kojoj i dalje možemo da se 
obaveštavamo prvenstveno iz neredovnih naučnih izdanja 
Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu.7
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rendszerváltásig itt sem volt támogatottsága a holokauszt- 
kutatásnak, ám a kilencvenes évektől napjainkig a törté
nészek közül többen elkezdtek foglalkozni ezzel a témával 
(is), nemcsak egyéni indíttatásból, hanem akár egy kutatá
si projektum részeként, a Holokauszt Emlékközpont felál
lításával pedig nemcsak emlék(ező)helyet, hanem - elvileg 
- rendszergazdát is rendeltek a magyarországi holokauszt 
dokumentálásához, kutatásához.8

8 Különösen ki kell emelni a magyar származású, Amerikában élő Randolph 
Braham bibliográfiai és kutatói-publicisztikai munkásságát, hiszen egyfajta 
megtermékenyítő lendületet adott a magyarországi kutatásoknak is.

9 S persze szólni kell(ene) az Izraelben (elsősorban a Jad Vasemben) folyó mun
káról, ám ennek publikálása részben számunkra nem érthető nyelven (ivritül) 
történik, érdemében tehát nem foglalkozhatunk vele.

10 Ebből kiindulva már a zentai zsidóság kutatásakor is felvetődtek mindazok a külön
legességek, amelyek a Tisza-vidéki települések lakosságának egészét (s nem csupán a 
zsidóságot) érintették. Ezek figyelembevétele nélkül nem is lehetett volna sokoldalúan 
megvilágítani az itt élő zsidóság letelepedésének, boldogulásának történetét.

Azok tehát, akik ma a magyar holokauszt vajdasági 
(bácskai) vonatkozásait vizsgálják, leginkább a Magyaror
szágon megjelent munkákban találnak eligazodást.9

A bácskai Tisza-vidék és zsidósága

Nyilvánvaló, hogy mind a bácskai, mind azon belül 
a Tisza-vidéki zsidóság nagy vonalakban beleilleszthető 
a történelmi Magyarország zsidóságának történetébe, az 
is tény azonban, hogy minden területnek, közösségnek 
megvoltak a maga kisebb-nagyobb jelentőségű specifiku- 
mai.10 Természetesen itt nem szólhatunk részletesen erről

S aspekta našeg istraživanja, ako se uzme u obzir da 
je u periodu od 1941. do 1944. godine Bačka ponovo pri- 
ključena Mađarskoj, važno je da se napomene da je u Ma- 
đarskoj situacija drugačija. Do promene režima ni tamo 
nije bilo podrške za istraživanje holokausta, međutim, od 
devedestih godina pa sve do danas brojni istoričari su po- 
čeli da se bave (i) ovom temom, ne samo iz ličnih pobuda, 
nego i kao segmentom nekog šireg istraživačkog projekta. 
Otvaranjem Memorijalnog centra posvećenog holokaus- 
tu, koji ima karakter spomen obeležja, istovremeno je u 
načelu utemeljeno i centralno mesto za dokumentovanje i 
istraživanje holokausta u Mađarskoj.8

Sledstveno tome, istraživači koji se danas bave vojvo- 
đanskim (bačkim) aspektima mađarskog holokausta, po- 
datke za kojima tragaju najčešće nalaze u radovima objav- 
ljivanim u Mađarskoj.9

Bačko Potisje i Jevreji

Nema sumnje da bački Jevreji, a time i Jevreji koji su 
živeli u Potisju, u grubim crtama mogu da se smatraju de- 
lom sveukupne istorije Jevreja na području tzv. istorijske 
Mađarske, kao što je činjenica i to da su u zavisnosti od

8 Posebno treba da se naglasi bibliografski i publicističko-istraživački rad Ran- 
dolfa Brahama, poreklom iz Mađarske i nastanjenog u Sjedinjenim državama, 
budući da je svojim delom inicirao istraživanja i u Mađarskoj.

9 Neophodno je da se pomene i rad koji se odvija u Izraelu (prvenstveno u Jad 
Vašemu), međutim te publikacije su na jeziku koji ne razumemo (ivrit) stoga 
nemamo mogućnosti da se bavimo njima. 
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az egyébként igen érdekes történelmi-területi keretről, né
hány mondatban azonban szükséges ismertetni.

A török ellen vívott felszabadító háború során (a sors
döntő zentai csata, illetve a karlócai béke után) Bácska fel
szabadult az oszmán uralom alól. Miután az újabb hábo
rúk eredményeképpen további területek (például a Temesi 
Bánság) felszabadítására is sor került, feleslegessé vált a 
tiszai határőrvidék, s ezek községeiből a bécsi udvar 1751- 
ben kiváltságos koronakerületet szervezett. A kiváltságok 
ekkor még csak a görögkeleti vallású, egykori határőrökre 
vonatkoztak, a vidék újratelepítésével azonban a katolikus 
magyarság létszámfölénybe került, ezért 1774-ben a privi
légiumokat rá is kiterjesztették. Három község - Óbecse, 
Zenta és Magyarkanizsa - még mezővárosi kiváltságokat 
kapott, vásár- és piactartási joggal. Az első zsidók az 1770- 
es években kezdtek letelepedni a kerület községeiben, s a 
századforduló táján már kezdetleges felekezeti intézmény
rendszer (temető, imaházként használt épület) kiépítésébe 
fogtak, a 19. század közepéig pedig felekezeti iskolákat is 
nyitottak. Mozgásterük itt sem volt túl nagy, hiszen rájuk 
természetesen nem terjedtek ki a kiváltságok, a céhekbe 
sem engedték be őket, de szabadon kereskedtek, ebben 
ugyanis nemigen akadt konkurenciájuk, és bizonyos hi
ányszakmákkal is foglalkozhattak, idővel pedig ők lettek a 
kisebb királyi haszonvételek bérlői is. Ilyenként a községek 
többsége nem gördített nagyobb akadályokat a letelepedé
sük elé, a felsorolt foglalkozásokból eredően pedig közü
lük kerültek ki az első vállalkozók is.

Az 1848-49-es események különösen tragikusan érin
tették a vidéket, hiszen 1849 januárjában Bácskát védte
lenül hagyták a szerb csapatok előtt, és mivel a községek 

određenog područja, kao i od konkretne zajednice, svuda 
postojale veće ili manje posebnosti.10 Razumljivo je da na 
ovom mestu ne možemo da govorimo o inače vrlo zani- 
mljivim istorij sko-geografskim okvirima, međutim mora- 
mo da ih predočimo u nekoliko rečenica.

10 Već su se tokom istraživanja istorije Jevreja u Senti ocrtale sve te posebnosti 
koje su bile karakteristične za stanovništvo svih naselja Potisja (a ne samo Je- 
vreja). Bez uzimanja u obzir svih tih razlika ne bismo ni bili u mogućnosti da 
osvetlimo istoriju naseljavanja i snalaženja ovdašnjih Jevreja.

Nakon što je usled novih ratova na red došlo oslo- 
bađanja i ostalih teritorija (npr. Tamiške županije), voj- 
na krajina na Tisi je postala suvišna, a od tih opština je 
bečki dvor 1751. godine formirao privilegovani Krunski 
distrikt. Privilegije su se u to vreme odnosile samo na ne- 
kadašnje graničare pravoslavne veroispovesti. Ponovnim 
naseljavanjima opustošenih teritorija Mađari katoličke 
veroispovesti postali su vremenom brojčano nadmoćni, te 
su zahvaljujući toj činjenici 1744. godine privilegije date i 
njima. Tri opštine - Stari Bečej, Senta i Kanjiža dobile su i 
posebne privilegije davane trgovištima, što je podrazume- 
valo i pravo da se drže vašari i pijace. Prvi Jevreji počeli su 
da se naseljavaju u pojedine opštine okruga tokom 70-tih 
godina 18. veka, a krajem 18. veka krenuli su da izgrađuju 
i rudimentarni konfesionalni sistem institucija (jevrejsko 
groblje i zgradu koja je služila kao bogomolja). Do sredine 
19. veka otvorili su i verske škole. Manevarski prostor im 
ni ovde nije bio previše širok, s obzirom da se privilegije 
na njih nisu odnosile, kao što nisu mogli da budu ni člano- 
vi esnafa. Mogli su slobodno da trguju, budući da u tome 
nisu ni imali neku ozbiljnu konkurenciju. Mogli su takođe 
da se bave i pojedinim deficitarnim strukama, a vreme- 
nom su počeli da iznajmljuju i manja kraljevska regalna 
prava. Zbog svega navedenog većinsko stanovništvo im 
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többsége ellenállást tanúsított, itt-ott (Adán, Zentán) ke
gyetlen vérfürdőre került sor, és minthogy a magyar több
ségű települések zömében a zsidók - aktívan vagy passzí
van, de - a magyar ügy mellett álltak, osztoztak a véráldo
zatukban is.11

11 Vidi Pejin, 16-44.

A koronakerület teljes mértékű felszámolására csak a 
kiegyezés után került sor. A volt kerületi községeknek - a 
kellő „megváltási díj” lefizetése után - viszonylag nagy
méretű határuk volt, megindult a polgáriasodás, s ezzel 
egyidejűleg az itt élő, immár egyenjogúsított zsidóság is 
szabadon prosperálhatott. Az úgynevezett „zsidó kong
resszus” utáni, felekezeten belüli szakadás következtében 
itt is megkezdődött a neológ, illetve az ortodox hitközsé
gek külön szerveződése, ami azonban majd csak az első 
világháború után véglegesedett. Ortodox közösségek vol
tak Péterrévén, Moholon, Adán, Zentán és még Magyar- 
kanizsán is, ezenkívül (nem túl nagyszámú) haszid közös
ségek is jelen voltak ugyanezeken a településeken.

Mivel a Tisza menti települések lakossága többségében 
magyar volt, az itteni zsidók is magyar tudatúak voltak, 
Trianon után tehát nagy beilleszkedési nehézségekkel ta
lálták szemben magukat, emellett az új hatalom is bizal
matlan volt velük szemben. Válaszul különféle stratégiák 
közül választhattak: szövetkezni a szintén kisebbségbe ke
rült magyarsággal; integrálódni az országos zsidó közös
ségbe, vagy éppen elkülönülten élni tovább; fenntartani a 
kapcsolatot az „anyaországi” zsidósággal; bekapcsolódni a 
cionista mozgalomba; bekapcsolódni a kommunista moz
galomba... A választás gyakran generációs konfliktusok
hoz vezethetett, hiszen az idősebbek, valamint a közép-

11 Lásd: Pejin, 16—44. o. 

pri naseljavanju nije stvaralo značajnije prepreke, a zahva- 
ljujući prirodi navedenih zanimanja, prvi preduzetnici su 
takođe bili Jevreji.

Događaji tokom revolucije 1848-49. godine predstavlja- 
ju prilično tragičan period u istoriji ovog kraja, budući da 
je u januaru 1849. godine Bačka ostala bez odbrane pred 
srpskim četama, a s obzirom da je većina opština pružila 
oružani otpor, došlo je mestimično do surovog krvoproli- 
ća (Ada, Senta). U velikom broju naselja sa većinskim ma- 
đarskim življem Jevreji su aktivno ili pasivno podržavali 
mađarske interese, s toga je krvoproliće i njih pogodilo.11

Do potpunog rasformiranja krunskog okruga došlo 
je tek nakon Austro-Ugarske nagodbe. Postojeće opštine 
okruga su nakon plaćanja „otkupa” raspolagale sa rela- 
tivno velikim atarom, dok je istovremeno krenuo i razvoj 
građanstva, a paralelno s tim je i već nastanjeni jevrejski 
živalj, sada već izjednačen u građanskim pravima, mogao 
slobodno da prosperira. Kao rezultat tzv. „jevrejskog kon- 
gresa”, koji je za posledicu imao konfesionalni rascep unu- 
tar jevrejskog korpusa, te je i na ovim teritorijama počelo 
posebno organizovanje neoloških i ortodoksnih verskih 
zajednica koje će se dovršiti tek nakon Prvog svetskog rata. 
Ortodoksne zajednice su se nalazile u Bačkom Petrovom 
Selu, Molu, Adi, Senti, ali i u Kanjiži. Pored toga postojale 
su u tim naseljima i ne previše brojne hasidske zajednice.

S obzirom da su Mađari predstavljali većinu stanovniš- 
tva potiskih naselja, ovdašnji Jevreji su prihvatili mađarski 
identitet, zbog čega su se nakon Trijanonskog mirovnog 
ugovora suočili sa velikim teškoćama vezanim za integri- 
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korosztály ragaszkodott a magyar nyelvhez, kultúrához, 
a fiatalabbak pedig szívesen fogadták az újdonságokat, és 
könnyebben alkalmazkodtak, hiszen szinte beleszülettek, 
vagy legalábbis belenőttek az új helyzetbe. Ilyen körül
mények között - igen képlékeny állapotban - érte a Tisza 
menti zsidóságot (is) az újabb világháború kitörése.

Helység 1840(%) 1880(%) 1910(%) 1941 (%)
Ada 150 (2,1) 410 (4,2) 403 (3,2) 326 (2,4)
Bácsföldvár 95 (2,1) 181 (3,4) 98 (1,4) 32 (0,5)
Magyarkanizsa 112 (1,2) 371 (2,8) 266 (1,6) 222 (1,1)
Martonos 68 (1,5) 103 (2,0) 49 (0,8) 11 (0,2)
Mohol 68 (1,3) 186 (2,4) 181 (1,8) 103 (0,8)
Óbecse 99 (1,1) 570 (3,8) 594 (3,1) 234 (1,1)
Péterréve 180 (3,3) 293 (4,1) 425 (4,2) 324 (3,0)
Zenta 140 (1,0) 1082 (5,1) 1328 (4,5) 1432 (4,5)
Szabadka 284 (0,8) 1647 (2,6) 3539 (3,7) 3549 (3,5)
Újvidék 727 (4,2) 1141 (5,4) 2326 (6,9) 3621 (5,9)
Zombor 56 (0,3) 637 (2,6) 1017 (3,3) 1011 (3,1)

A Tisza-vidéki zsidóság számának alakulása települé
senként, összehasonlítva a nagyobb központokkal (Sza
badka, Újvidék, Zombor)12 

12 Izvor: Kepecs András, ured.: A zsidó népesség száma településenként (1840
1941). Budapest, 1993.

sanje u širu zajednicu. Osim toga i nova vlast je bila sum- 
njičava prema njima. Kao odgovor na novonastalu situa- 
ciju mogli su da izaberu jednu od nekoliko strategija: da 
stvaraju savezništvo sa Mađarima koji su takođe postali 
manjina, da se integrišu u jevrejsku zajednicu u okviru 
države ili da i dalje žive odvojeno; da održavaju veze sa 
Jevrejima iz „matice”; da se uključe u cionistički pokret; da 
se uključe u komunistički pokret... Izbor je često dovodio 
do međugeneracijskih konflikata, budući da su stariji, kao 
i srednja generacija bili privrženi mađarskom jeziku i kul- 
turi, dok su mlađi rado prihvatali novotarije i lakše su se 
prilagođavali, s obzirom da su se takoreći rodili u novim 
uslovima ili su bar bili srasli s njima. U takvom društve- 
nom raslojavanju su (i) potiski Jevreji dočekali izbijanje 
Drugog svetskog rata.

Mesto 1840 (%) 1880 (%) 1910 (%) 1941(%)
Ada 150 (2,1) 410 (4,2) 403 (3,2) 326 (2,4)
Bačko Gradište 95 (2,1) 181 (3,4) 98 (1,4) 32 (0,5)
Kanjiža 112 (1,2) 371 (2,8) 266 (1,6) 222 (1,1)
Martonoš 68 (1,5) 103 (2,0) 49 (0,8) 11 (0,2)
Mol 68 (1,3) 186 (2,4) 181 (1,8) 103 (0,8)
Stari Bečej 99 (1,1) 570 (3,8) 594 (3,1) 234 (1,1)
Bačko P. Selo 180 (3,3) 293 (4,1) 425 (4,2) 324 (3,0)
Senta 140 (1,0) 1082 (5,1) 1328 (4,5) 1432 (4,5)
Subotica 284 (0,8) 1647 (2,6) 3539 (3,7) 3549 (3,5)
Novi Sad 727 (4,2) 1141 (5,4) 2326 (6,9) 3621 (5,9)
Sombor 56 (0,3) 637 (2,6) 1017 (3,3) 1011 (3,1)

12 Forrás: Kepecs József szerk.: A zsidó népesség száma településenként 
(1840—1941). Budapest, 1993, Központi Statisztikai Hivatal.

Rast broja jevrejske populacije Potisja po naseljima u 
poređenju sa većim centrima (Subotica, Novi Sad, Som- 
bor)12
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A Délvidék visszacsatolása Pripajanje Južnih krajeva Mađarskoj

A március 27-ei belgrádi németellenes, illetve a pak
tumhoz való csatlakozást ellenző tüntetés és az azt követő 
fordulat miatt Hitler Jugoszlávia lerohanásáról döntött, s 
ennek végrehajtásában Bulgária, Olaszország és Magyar
ország részvételére is számított. Miután április 10-én Zág
rábban kikiáltották a Független Horvát Állam megala
kulását - ez jó hivatkozási alap volt a revíziós törekvések 
megvalósítására, s „az örök barátságról” szóló szerződés 
felrúgására, tudniillik elkezdődött Jugoszlávia felbomlása 
és vele a trianoni határoké -, a 3. hadsereg a gyorshadtest
tel április 11-én megindította a támadást, és néhány nap 
alatt elérte a Duna vonalát, vagyis a régi magyar határt. A 
jugoszláv hadsereg visszavonulása miatt csak szórványo
san került sor tűzharcra visszamaradt fegyveres egyének
kel, kisebb csoportokkal („csetnikekkel”).

A katonai részvételért cserébe Magyarország meg
kapta Bácskát, a baranyai háromszöget és a Muravidéket 
(11.475 km2), vele az etnikailag igen heterogén lakosságot 
(1.030.000), melynek 39%-a magyar, 19%-a német, 16%-a 
pedig szerb volt. A zsidóság részaránya alig több mint 1% 
(11 445), jobbára tíz nagyobb településen elosztva.13

13 Romsics, 251-252. Vidi još Braham I., 151-153.

14 Mirnić, 18-21.; Braham I., 152.

A katonai közigazgatás augusztus 16-áig tartott, majd 
sor került a polgári közigazgatás bevezetésére, Bácskát 
Bács-Bodrog megyébe tagolták be, ám a Délvidéket vég
legesen csak december 16-án csatolták vissza.14 A polgári

13 Romsics, 251—252. Lásd még Braham I., 151—153. o.

14 Mirnić, 18—21. o.; Braham I., 152. o.

Zbog beogradskih antinemačkih demonstracija 27. 
marta, tačnije, zbog odbijanja da se zemlja pridruži Troj- 
nom paktu, Hitler je odlučio da napadne Jugoslaviju, a u 
tom poduhvatu je računao i na učešće Bugarske, Italije i 
Mađarske. Nakon što su 10. marta u Zagrebu proglasili 
nastanak Nezavisne države Hrvatske - bila je to dobra os- 
nova za ostvarivanje revizionističkih stremljenja, kao i za 
raskid ugovora o „večnom prijateljstvu”. Ovim činom je 
počeo raspad Jugoslavija, a time i trijanonskih granica - 3. 
armija je 11. aprila započela napad i za nekoliko dana sti- 
gla do linije Dunava iliti do nekadašnje mađarske granice. 
Zbog povlačenja jugoslovenske armije samo je sporadično 
dolazilo do okršaja sa zaostalim naoružanim pojedincima 
i manjim grupama („četnicima”).

Kao nagradu za vojno učešće Mađarska je dobila Bač- 
ku, Baranju i Prekomurje (11.475 km2), a time i etnički 
vrlo heterogeno stanovništvo (1.030.000), od kojeg su 39 
% predstavljali Mađari, 19 % Nemci, a 16 % Srbi. Postotak 
Jevreja je jedva prelazio 1 % (11.445) uglavnom podeljenih 
u deset većih naselja.13

Vojna samouprava trajala je do 16. avgusta, a zatim je 
uvedena civilna samouprava. Bačku su uvrstili u župani- 
ju Bač-Bodrog, ali je do konačnog prisajedinjenja Južnih 
krajeva došlo tek 16. decembra.14 Uvođenjem građanske 
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közigazgatás bevezetésével ezekre a területekre is kiter
jesztették az úgynevezett „zsidótörvényeket” (a harmadik 
augusztus 8-án lépett életbe), ami nyilvánvalóan sokként 
hatott az itteni zsidóságra, hiszen itt érvényesítésük nem 
fokozatosan, hanem egyidejűleg történt, és bár a zsidók 
nyilván tudtak róluk, nem voltak rájuk felkészülve.

Mindez nem azt jelenti, hogy már a katonai közigaz
gatás alatt, illetve a polgári közigazgatás első hónapjaiban 
nem történtek zsidóellenes atrocitások. Szórványosan 
már a bevonuláskor is voltak zsidó áldozatok, többnyire 
annak ürügyén, hogy a „csetnik” ellenállás-lövöldözés 
helyenként zsidó házakból érte a katonákat, a következő 
hetekben pedig a területek pacifikálása okán, túlkapások, 
visszaélések következtében.15 A miskolci (19.) dandárnak, 
ezen belül a 43. gyalogezred csapatainak 1941. április 13-ai 
bevonulásáról így tudósítottak:

15 Vojnike su bili pripremili na veći otpor, te su okupaciju doživeli u dosta ra- 
strojenom duševnom stanju, u nekim slučajevima je vladala prava masovna 
histerija, verovatno su se zbog toga na više mesta događala „preterana reago- 
vanja” - što naravno nije izgovor, samo objašnjenje.(Vidi A. Sajti, 20 -25.) Na 
celom području Potisja tih dana su bile sveukupno tri jevrejske žrtve: po jedna 
u Kanjiži, Senti i Adi (Šosberger, 178.).

16 Összetartás, 1941. április 19.

„Amint az ezredes [Haynal Alajos] autója a vasútállo
más épületét elhagyva a Szabadkai utca és a gyepszél ke
resztezéséhez ért, a szomszédos zsidó- és dobrovolyáchá- 
zak padlásáról hirtelen záporszerű gépfegyver- és puska
tűz fogadta.”16

A „megbízhatatlan” elemek, továbbá az 1918 előtti 
időszakra visszamenőleg honosságukat bizonyítani nem 
tudó (főleg délszláv vagy zsidó) lakosok összegyűjtésére 

samouprave i na ove teritorije su prošireni tzv.”zakoni o 
Jevrejima” (treći je stupio na snagu 8. avgusta) što je ne- 
sumnjivo delovao kao šok na ovdašnje Jevreje, budući da 
su se ovde ti zakoni počeli primenjivati svi istovremeno, a 
ne postepeno. Iako su Jevreji nesumnjivo znali za ove za- 
kone, nisu bili pripremljeni za njih.

Sve to ne znači da se još tokom vojne uprave, kao i u 
prvim mesecima civilne uprave nisu događali antijevrej- 
ski ispadi. Već tokom ulaska vojske pale su sporadično 
i jevrejske žrtve, u većini slučajeva pod izgovorom da je 
do „četničkog” otpora i otvaranja vatre na pristiglu voj- 
sku mestimično dolazilo iz jevrejskih kuća, a tokom sle- 
dećih nedelja su se u ime pacifikovanja područja dešavale 
i prenagljene akcije i zloupotrebe.15 O ulasku brigadira iz 
Miškolca (19.) i 43. čete pešadinaca 13. aprila 1941. godine 
izveštavalo se na sledeći način:

„Čim je auto pukovnika [Alajoša Hajnala] napustio 
zgradu železničke stanice i stigao na raskrsnicu Subotičke 
ulice i travnatog ivičnjaka sa tavana susednih dobrovo- 
ljačkih i jevrejskih kuća ga je iznenada zasula rafalna palj- 
ba iz mitraljeza i pušaka.”16

Za „nepouzdane” elemente, kao i za stanovnike (pre- 
težno jevrejskog i južnoslovenskog porekla) koji nisu mo- 
gli da dokažu svoje matično poreklo iz perioda pre 1918.

15 A katonákat nagyobb ellenállásra készítették fel, tehát eléggé felajzott álla
potban élték meg a bevonulást, némely egységben igazi tömeghisztéria uralko
dott, talán innen a több helyütt történt „túlreagálás” - ami természetesen nem 
mentség, csak magyarázat. (Lásd A. Sajti, 20—25. o.) Az egész Tisza-vidéken 
ezekben a napokban összesen három zsidó esett áldozatul: egy-egy Magyarka- 
nizsán, Zentán és Adán. (Šosberger, 178. o.)

16 Összetartás, 1941. április 19. 
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táborokat állítottak fel (némely közülük állandóvá vált). 
Ezzel egyidejűleg ki akarták szűrni azokat a zsidókat is, 
akik más területről - például a Bánságból - menekültek 
Bácskába.17 A bácskai gyűjtőtáborok felállítását Goron- 
dy-Novák Elemér, a 3. hadsereg parancsnoka rendelte el, 
és Novákovics Béla, a délvidéki katonai közigazgatás pa
rancsnoka ezt május elején továbbította beosztottjainak, 
azoknak a helységeknek a nevével együtt, ahol ilyen tá
borokat létre kell hozni (Palánka, Zombor, Óbecse, Topo
lya, Szabadka stb.)18 - melyekbe természetesen zsidók is 
kerültek. A honosság, a megbízhatóság kérdéséről külön 
erre a célra megválasztott bizottságok döntöttek, s a mun
kában helyenként közreműködtek a Délvidéki Magyar 
Közművelődési Szövetség emberei is - például Zentán -, 
ami rendkívüli hatalmat adott a kezükbe. Hírlapi tudó
sítás szerint Zentán 1941 májusának első felében a zsidó 
közösség 10.000 pengőt adott át adományként az említett 
szövetség zentai szervezetének, nyilván tudatában annak 
befolyásával.19 Április 18-án 150-200 zsidót vittek Óbecsé
re, ahol mintegy húsz napig tartották őket fogva, s kiválo
gatták, ki a bácskai, ki pedig a bánsági származású.20

17 Levntal 136-137. O ulasku vojske i vojnoj samoupravi (vidi spisak literature) 
je vrlo detaljno i objektivno pisala Enikő Sajti.

18 Romano, 160-162.

19 Zentai Újság, 1941. május 14.

20 Saopštenja..., 51-52.

A nagyobb hitközségektől (Újvidék, Szabadka, Zom- 
bor, Zenta) egyfajta hadisarcot követeltek annak címén, 
hogy a két világháború közötti időszakban kiszolgálták az 
előző hatalmat. Zentán 22.650 dinárt gyűjtöttek össze és

17 Levntal, 136-137. o. A bevonulásról és a katonai közigazgatásról A. Sajti 
Enikő (lásd az irodalomjegyzéket) értekezik igen részletezően és tárgyilago
san.

18 Romano, 160-162. o.

19 Zentai Újság, 1941. május 14.

20 Saopštenja., 51-52. o.

godine, formirani su sabirni centri (neki od njih su postali 
stalni logori). Istovremeno se pokušavalo i sa identifika- 
cijom Jevreja koji su sa drugih teritorija - npr. iz Bana- 
ta - pobegli u Bačku.17 Podizanje bačkih sabirnih centara 
naredio je Elemir Gorondi-Novak, komandant 3. puka i 
na osnovu toga je Bela Novakovič, komandant vojne sa- 
mouprave u Južnim krajevima početkom maja svojim 
potčinjenima ovu naredbu preneo, uz istovremeni spisak 
naselja u kojima treba da se podignu ovakvi centri (Bač- 
ka Palanka, Sombor, Stari Bečej, Bačka Topola, Subotica 
itd.).18 U ove sabirne centre su, naravno, zatvarani i Jevreji. 
O pitanjima mesta porekla i pouzdanosti odlučivale su ko- 
misije sastavljene za ovu namenu, a u poslu su povremeno 
učestvovali i ljudi iz Saveza za mađarsku javnu kulturu 
Južnih krajeva (na primer u Senti), što je ovim ljudima da- 
valo neizmernu moć u ruke. Po izveštavanju štampe u pr- 
voj polovini maja 1941. godine u Senti je jevrejska zajedni- 
ca u ime donacije predala senćanskom ogranku pomenute 
organizacije 10.000 penga, verovatno svesna njenog utica- 
ja.19 Na dan 18. aprila 150-200 Jevreja transportovano je u 
Stari Bečej gde su ih držali zatvorene skoro dvadeset dana, 
da bi izdvojili one koji su rodom iz Bačke od onih rodom 
iz Banata.20

Od većih verskih zajednica (Novi Sad, Subotica, Som
bor, Senta) zahtevali su neku vrstu ratnog poreza pod iz- 
govorom da su u periodu između dva svetska rata služili 
prethodnoj vlasti. U Senti su sakupili 22.650 dinara i pre- 
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adtak át április 22-én „nemzeti és jótékony” célra.21 Voltak 
egyedi zsarolások is: a már említett táborokba hurcoltakat 
csak bizonyos összeg kifizetése után engedték haza. Az így 
befolyt pénz lehetővé tette az új hatalomnak, hogy látsza
tépítkezésekbe, populista beruházásokba kezdhessen az 
általános pénztelenség közepette is.

21 Összetartás, 1941. április 26. Po drugim podacima radilo se o 1 200 000 di
nara (Šosberger, 179.).

22 Saopštenja..., 72a. U istorijskom odeljenju Gradskog muzeja u Senti postoji 
nekoliko fotografija na kojima su ovekovečeni. Po mišljenju pojedinih savre- 
menika fotografije nisu nastale 1941. nego 1944. godine. Međutim, po starosti 
pojedinih likova na fotografijama (budući da su mlađe ljude kasnije odvodili 
na prisilne radove) naša je pretpostavka da su fotografije nastale 1941. godine, 
ili bar većina njih.

A férfiak egy részét közmunkára vitték, sokszor meg
alázó feladatokat végeztetve velük. Zentán a városháza ud
varára rendelték, és onnan például utcaseprésre, vécétisz
tításra irányították őket, közben fizikai bántalmazásra is 
sor került, a katonák puskatussal ösztökélték az embereket 
munkára, bizonyos idős személyeket pedig arra kénysze
rítettek, hogy hason fekve, a szakállukkal söpörjék a jár- 
dákat.22

A Szovjetunió megtámadásával, valamint a volt Ju
goszlávia területén kitört felkeléssel összetettebbé vált a 
közbiztonsági helyzet Bácskában is; valójában ezzel ösz- 
szefüggésben került sor a kommunistákkal való őszi leszá
molásra, illetve az 1942 januárjában végrehajtott „razzi
ára” is. Az észak-bácskai, kommunistaellenes tisztogatás 
következtében sok zsidóra mondtak ki halálos ítéletet, 
nyilván a példastatuálás szándékával, s a félrevezető „ju- 
deo-bolsevista összeesküvés” indoklásával (Zentán a hat 

dali ih 22. aprila za „nacionalne i dobrotvorne” ciljeve.21 
Dešavale su se i pojedinačne ucene, kao kada su zatvoreni- 
ke već pominjanih sabirnih centara puštali kući tek nakon 
što bi isplatili određeni iznos. Tako sakupljen novac omo- 
gućio je novim vlastima da ulažu u prividne građevinske 
radove i populističke investicije i usled opšte besparice.

Jedan deo muškaraca odveden je na prinudne radove 
i često su im nametani ponižavajući poslovi. U Senti su, 
na primer, naredili da se okupe u dvorištu gradske kuće 
odakle su ih slali na razne ponižavajuće poslove (metenje 
ulica, čišćenje toaleta), a tokom tih akcija dolazilo je i do fi- 
zičkog zlostavljanja; vojnici su ih kundacima podsticali na 
rad, a pojedine starce su primoravali da ležeći potrbuške 
bradama metu trotoare.22

Napadom na Sovjetski Savez, kao i ustankom koji se 
podigao na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, situacija na 
polju opšte sigurnosti je i u Bačkoj postala složenija; s tim 
je u stvari bio povezan i jesenji obračun s komunistima, 
kao i „racija” u januaru 1942. godine. Tokom antikomu- 
nističkog čišćenja na području severne Bačke, mnogim 
Jevrejima je izrečena smrtna presuda, očigledno s name- 
rom da posluže kao primer, uz licemerno obrazloženje 
da se radi o „judeo-boljševičkoj” zaveri (u Senti su od šest

21 Összetartás, 1941. április 26. Más adat szerint 1 200 000 dinárról volt szó 
(Šosberger, 179.).

22 Saopštenja., 72a. A zentai Városi Múzeum történeti gyűjteményében van 
néhány fénykép, mely megörökítette őket. Bizonyos kortársak véleménye sze
rint nem 1941-ben készültek, hanem 1944-ben. A fotón látható személyek egy 
részének korára való tekintettel azonban (mivel a fiatalabbakat később kisegítő 
munkaszolgálatra hívták be) inkább hajlunk arra, hogy a képek - vagy leg
alábbis többségük - készítésének idejét 1941-re tegyük. 
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kivégzettből öt zsidó volt).23 Adán és Péterrévén egyébként 
hasonlóan végletes ítélkezésre nem volt példa, ott csupán 
börtönbüntetésre ítéltek egy, illetve öt zsidó származású 
kommunistát.24

23 Pejin, 234-237. Time se delimično uspelo u prikrivanju činjenice da je među 
komunistima u značajnom broju bilo i Mađara ili kao članova partije ili kao 
simpatizera.

24 Šosberger, 179.

25 Ibid. 180.

A polgári közigazgatás bevezetése, illetve a kommunis
ta szervezkedés felszámolása némi nyugalmat hozott. A 
visszacsatolást, a „zsidótörvények” kiterjesztését azonban 
mindennek a megdöbbentő, tragikus kulminációja követ
te: az 1942. január 4-e és 29-e között a szerbek, valamint 
részben a zsidók ellen lefolytatott újvidéki „razzia”, mely 
a városon kívül kiterjedt a Sajkásvidékre, illetve Óbecsére 
is. Óbecsén január 26-a és 28-a között mintegy száz zsidó 
személy esett áldozatul.25

A munkaszolgálat

smaknutih osoba petoro bili Jevreji). 23 U Adi i u Bačkom 
Petrovom Selu međutim nije došlo do sličnih smrtnih pre- 
suda, tamo su na zatvorske kazne osudili samo jednog, a 
u drugom mestu petoro komunista jevrejskog porekla.24

Uvođenje civilne samouprave, kao i obračun sa komu- 
nističkom organizacijom donelo je nešto mira. Pripajanje 
Južnih krajeva i stupanja na snagu „jevrejskih zakona” je 
međutim kulminiralo u neshvatljivu tragediju: Novosad- 
ska racija koja je vođena od 4. do 29. januara 1942. godine 
protiv Srba, a delom i protiv Jevreja, proširila se i van grada 
na šajkaško područje, kao i na Stari Bečej. U Starom Be- 
čeju25 je između 26. i 28. januara ubijeno preko sto Jevreja.

Prinudni rad

Az egyéb jogfosztások mellett a „zsidótörvények” ér
telmében a zsidó hadkötelesek csupán kisegítő katonai 
szolgálatra voltak behívhatóak. A bácskaiak helyzete lé
nyegében nem különbözött a Magyarország más terüle
teiről származó zsidókétól. Alapvetően három csoportba 
sorolhatóak: némelyek Magyarországon maradtak („honi 
munkaszolgálat”), mások Magyarországon kívülre kerül
tek - Borba vagy Ukrajnába (valójában csak az utóbbiak 
láttak el tényleges frontszolgálatot). Nem került sor külön

23 Pejin, 234-237. o. Ezzel valójában sikerült némiképp elterelni a figyelmet 
arról, hogy a kommunisták között szép számban voltak magyarok, akár párt
tagként, akár szimpatizánsként.

24 Šosberger, 179. o.

25 Uo. 180. o.

Pored oduzimanja svih građanskih prava na osnovu 
„jevrejskih zakona”, jevrejski vojni obveznici su bili pozi- 
vani isključivo za pomoćne vojne službe. Položaj bačkih 
Jevreja se u suštini nije razlikovao od položaja Jevreja na 
ostalim teritorijama u Mađarskoj i faktički je mogao da 
se uvrsti u jednu od tri moguće situacije: neki su ostali u 
Mađarskoj („patriotski prinudni rad”), drugi su dospeli 
van Mađarske - u Bor ili Ukrajinu (u stvari su samo ovi 
potonji zaista služili na frontu). Nije došlo do formiranja 
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munkásszázadok megalakítására a bácskaiak számára, 
bár voltak századok, melyekben nagyobb számban fordul
tak elő; ugyancsak nem volt szempont a származás a bori 
különítmények kialakításában sem.26

26 Situacija u Južnim krajevima je bila posebna u tome što prinudni rad nije 
bio predviđen samo za Jevreje nego i za jedan deo Srba, tojest i za politički 
nepodobne, sumnjive elemente (npr. komuniste, među kojima je, kao što smo 
pomenuli, u značajnom broju bilo i Mađara).

27 Jelić 1987, 164. Jedan novinski članak međutim obaveštava o tome da su Je- 
vreji iz Sente i okoline trebali da budu regrutovani u Subotici. (Zentai Újság, 
1942. november 22.). Većina izvora se inače ne bavi detaljno brojkama, stoga 
stvara teškoće ne samo da se odredi broj Bačvana, nego i da se otkrije iz kog 
mesta su konkretno poreklom. Očigledno je da nas još uvek čeka obiman po- 
sao otrkivanja datalja vezanih za prinudne radove u Bačkoj; tom temom su se 
ranije mnogo manje bavili nego okolnostima deportacije.

28 Levntal, 163-166.

29 Jelić 1987, 165-166.

1943 végéig mintegy 4.000 - 21 és 48 év közötti - 
bácskai zsidót hívtak be. 1942. július 1-jétől 3-áig bizo
nyos számú zsidót Zomborba rendeltek, s itt létrehozták 
a 105/5., 105/6., 105/7. és 105/8. számú századot, melyet a 
bácskaiakon kívül „anyaországi” és kárpátaljai zsidókkal 
töltöttek fel.27 A gyűjtőhelyeken orvosi vizsgálat alá vetet
ték őket, mely igen felületes volt. Megesett, hogy súlyos 
betegeket (szívbetegeket, tébécéseket) is szolgálatképesnek 
nyilvánítottak. 200-250 fős munkásszázadokat alakítot
tak. Mindegyik négy ötvenfős szakaszból állt, és mint az 
előbbiekben elhangzott, Ukrajnába, a bori bányába, illetve 
Magyarország bizonyos pontjaira küldték őket. Csak kisz- 
számú munkaszolgálatos maradt Bácska területén, ők is 
főleg Zomborban.28

Mintegy kétezren Magyarországon maradtak, és kü
lönféle helyeken különféle munkát (útépítést, repülőterek 

posebnih bačkih radnih četa, iako je bilo četa gde ih je bilo 
u većem broju; ni poreklo takođe nije igralo ulogu čak ni u 
formiranju borskih jedinica.26

Do kraja 1943. godine bilo je regrutovano otprilike 
4000 bačkih Jevreja starosti između 21 i 48 godina. Od 
1. do 3. jula 1942. godine određeni broj Jevreja je poslat 
u Sombor gde su formirane čete pod brojem105/5, 105/6, 
105/7 i 105/8, u kojima su se osim njih nalazili i Jevreji iz 
„matice” i Potkarpatja. 27 U sabirnim centrima podvrgnuti 
su lekarskom pregledu koji je bio vrlo površan, a dešavalo 
se da teške bolesnike (obolele od srca ili tuberkuloze) tako- 
đe proglase sposobnim za vojnu službu. Formirane su čete 
od 200-250 ljudi, svaka četa se sastojala od četiri jedinice 
sa po pedeset ljudi, i kao što smo ranije pomenuli, slali 
su ih u Ukrajinu, Bor ili na različita mesta po Mađarskoj. 
Samo je mali broj obveznika za prisilni rad ostao u Bačkoj 
i to pretežno u Somboru.28

Otprilike dvehiljade ih je ostalo u Mađarskoj, na ra- 
zličitim mestima su obavljali različite poslove (izgradnja 
puteva, održavanje aerodroma).29 Iako su i oni često radili

26 A délvidéki helyzet annyiban volt különleges, hogy nemcsak a zsidókat érin
tette a munkaszolgálat, hanem a szerbek egy részét, illetve a politikailag meg
bízhatatlan, kétes elemeket is (például kommunistákat, akik között, mint már 
említettük, szép számban akadtak magyarok is).

27 Jelić 1987, 164. o. Egy hírlapcikk viszont arról tájékoztat, hogy a zentai és a 
zentai járási zsidóknak Szabadkára kell bevonulniuk (Zentai Újság, 1942. no
vember 22.). A források többsége egyébként a számadatok tekintetében nem 
részletező, ezért nemcsak a bácskaiak számának megállapítása okoz nehézsé
get, hanem annak kiderítése is, hogy konkrétan mely településekről származ
nak. Nyilvánvaló, hogy bőven akad még tennivaló a bácskai munkaszolgá
latokkal kapcsolatos részletek feltárásában. Ezzel korábban jóval kevesebbet 
foglalkoztak, mint a deportálások körülményeivel.

28 Levntal, 163-166. o. 
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rendben tartását) végeztek.29 Bár gyakran ők is emberpró
báló körülmények között dolgoztak, és ki voltak téve atro
citásoknak, túlélési esélyeik jóval nagyobbak voltak, mint 
a Borba vagy Ukrajnába került sorstársaiknak. A Zom- 
borban megalakított 105/7. és 105/8. századokat Erdélybe 
vitték, majd a 105/7.-et más büntető- és munkásegységek
kel Ukrajnába - mintegy 2.000-et Bácskából, Baranyából, 
valamint a Muravidékről. Bizonyos századok Kassa köz
beiktatásával kerültek Ukrajnába (Kassán mintegy 10 000 
munkaszolgálatost gyűjtöttek össze). Egy részük erdőirtá
son, útépítésen dolgozott, mások aknát szedtek, lövészár
kot ástak Osztrogovnál és másutt. A 105/3. századot, mely 
főleg délvidéki zsidókból állt össze, Osztrogovba küldték, 
a frontvonalra, ahol árkot kellett ásniuk, -40 fokos hideg
ben, éjjel-nappal, téli ruha és takarók nélkül. A 124 fős szá
zadból néhány hét alatt 29-en meghaltak, 70-en súlyosan 
megbetegedtek a hideg, valamint a kegyetlen bánásmód 
miatt. Amikor 1943 elején a Vörös Hadsereg felszabadí
totta őket, mindössze hatan voltak még életben. A 105/9. 
század tagjainak, akik közt szintén voltak bácskai zsidók, 
hasonló sors jutott osztályrészül. Erdőirtásra, útjavításra 
vezényelték ki őket, majd aknát szedtek fel és hatástalaní
tottak minden felkészítés nélkül. A sokszor halálos kime
netelű balesetek szinte mindennaposak voltak. Az embe
rek többsége tehát ott pusztult el az éhségtől, a hidegtől, a 
verésektől, vagy megölték őket. Keveseknek sikerült meg
szökni, átszökni szovjet területre, ahol általában beálltak a 
Vörös Hadseregbe vagy a szovjet területen megalakított 1. 
jugoszláv tankbrigádba.30 Ami a „boriakat” illeti, Bácská
ból és Baranyából mintegy 500-600-an voltak.31 

29 Jelić 1987, 165-166. o.

30 Levntal, 163-166. o., Jelić 1987, 164. o., valamint Romano, 158. o.

31 Romano, 84. o.

u uslovima na granici ljudske izdržljivosti i bili izloženi 
zlostavljanju, šanse za preživljavanje su im bile znatno 
veće nego njihovim sunarodnicima koji su dospeli u Bor 
ili u Ukrajinu. Čete 105/7. i 105/8 formirane u Somboru 
poslate su u Transilvaniju, a nakon toga su četu 105/7 za- 
jedno sa drugim kažnjeničkim i radnim odredima posla- 
li u Ukrajinu. Među njima je bilo otprilike 2000 ljudi iz 
Bačke, Baranje i Pomoravlja. Neke čete su stigle u Ukra- 
jinu preko Košica (u Košicama je bilo skoncentrisano oko 
10.000 ljudi predviđenih za prisilni rad). Jedan deo je ra- 
dio na seči šuma, izgradnji puteva, drugi su vadili mine ili 
kopali šančeve kod Ostrogova, kao i na drugim mestima. 
Četu 105/3 koja je pretežno bila sastavljena od Jevreja iz 
Južnih krajeva poslali su u Ostrogovo na liniju fronta gde 
su morali i danju i noću da kopaju šančeve na hladnoći od 
-40 stepeni, bez zimske odeće i ćebadi. Od čete sastavljene 
od 124 čoveka nakon nekoliko nedelja umrlo ih je 29, a 
70 ih se teško razbolelo od hladnoće i surovog tretmana. 
Kada ih je Crvena armija oslobodila početkom 1943. godi- 
ne ostalo ih je još samo šestoro živih. Četi 105/9, u kojoj je 
takođe bilo Jevreja iz Bačke, bila je namenjena slična sud- 
bina. Izvodili su ih u seču šuma, na popravljanje puteva, a 
zatim su ih bez ikakve prethodne pripreme slali da vade i 
uništavaju mine, te su nesreće sa često fatalnim ishodom 
bile takoreći svakodnevne. Većina ih je tamo poumirala 
od gladi, hladnoće i batina ili su ih jednostavno ubili. Mali 
broj je uspeo da pobegne - prebegne na sovjetsku teritori- 
ju, gde su se najčešće pridruživali Crvenoj armiji ili su stu- 
pali u Prvu jugoslovensku tenkovsku brigadu, koja je bila 
formirana na tlu Sovjetskog saveza.30 Što se tiče „Borana”, 
njih je bilo oko 500-600 poreklom iz Bačke i Baranje.31

30 Levntal, 163-166., Jelić 1987, 164., kao i Romano 158.

31 Romano, 84.
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Mint már említettük, egyelőre nagyon nehéz név sze
rint, vagy akár csak számszerűen meghatározni a bácskai, 
illetve a Tisza-vidéki települések munkaszolgálatosait. 
Csupán kísérletet tehettünk legalább a számbeli veszteség 
nagyságának megállapítására. Eszerint 27 adai, 8 moholi, 
79 zentai és 5 magyarkanizsai - összesen 119 - zsidó mun
kaszolgálatos halt meg 1942 és 1944 között.32

32 Šosberger 294-512 . je spisak imena žrtava sastavio na osnovu različitih izvo- 
ra koji nisu uvek rađeni po istim principima. Stoga je retko razdvajao deporto- 
vane od pojedinaca poslatih na prinudni rad ili ostalih žrtvava koje su umrle 
pod drugim okolnostima, što izaziva mnogo zabune kod korišćenja ovog spi- 
ska. Uporedi podatke sa rukopisima G. Nestora Vukova, kao i sa podacima iz 
knjiga Tibora Molnara i Atile Pejina.

A deportálás

Kao što smo već pominjali, za sada je još vrlo teško da 
se poimenice ili samo u brojevima iskažu Jevreji poreklom 
iz Bačke i naselja u Potisju, koji su bili na prinudnom radu, 
i jedino što možemo je da pokušamo da utvrdimo brojnost 
gubitaka. Na osnovu toga smo utvrdili da je između 1942. 
i 1944. godine na prisilnom radu umrlo 119 Jevreja, od 
toga 27 iz Ade, 8 iz Mola, 79 iz Sente i 5 iz Kanjiže32.

Deportacija

A „zsidótörvények” kiterj esztésével s alkalmazásával 
az itteni zsidókat is megfosztották szinte minden állam
polgári joguktól, erkölcsileg megbélyegezték, gazdasági- 
lag-társadalmilag teljesen ellehetetlenítették őket, megél
hetésük egyre nehezebbé vált, hiszen már szinte minden 
munkalehetőség megszűnt számukra. Ennek ellenére a 
legtöbben bíztak benne, hogy Magyarországon biztonság
ban vannak, s a háború befejezésével sorsuk valamilyen 
módon rendeződik.

A helyzet 1944. március 19. után gyökeresen megválto
zott, amikor sor került Magyarország német megszállásá
ra. Április első hetében (április 7-ei keltezéssel) a Magyar 
Zsidók Központi Tanácsa a következő körlevelet küldte 
szét a hitközségeknek:

32 Šosberger, 294-512 . o. Az áldozatok névsorát különféle források alapján 
állította össze. Ezek nem mindig ugyanazon elv szerint történtek, ezért rit
kán választotta szét a deportáltakat, munkaszolgálatosokat, illetve az egyéb 
körülmények között áldozatul esetteket, ami sok zavart okoz e névjegyzékek 
használatában. Vö. Vukov, G. Nestor kéziratainak, valamint Molnár Tibor és 
Pejin Attila könyveinek adataival.

Stupanjem na snagu „jevrejskih zakona” i ovdašnje Je- 
vreje su lišili takoreći svih građanskih prava; moralno su 
ih žigosali, privredno i društveno ih potpuno onesposobi- 
li, postalo im je sve teže da prežive, budući da im je tako- 
reći svaka prilika za rad bila onemogućena. Uprkos tome 
većina Jevreja se nadala da su u Mađarskoj na sigurnom i 
da će sa završetkom rata i njihova sudbina nekako da se 
sredi.

Situacija se nakon 19. marta 1944. godine korenito pro- 
menila kada je došlo do nemačke okupacije Mađarske. U 
prvoj sedmici aprila (sa datumom od 7. aprila) Centralni 
savet mađarskih Jevreja poslao je sledeće cirkularno pi- 
smo svim jevrejskim verskim zajednicama:
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„A Magyar Zsidók Központi Tanácsa nevében felhív
juk a Tekintetes Elnökséget, hogy a mellékelt 2 kérdőívet 
az 1943. évi dec. 31-i állapot szerint pontosan kitöltve és 
aláírva hozzánk legkésőbb jelen felhívás átvételétől számí
tott 24 órán belül feltétlenül megküldeni szíveskedjék. A 
kérdőívek adataira a magyar zsidóság országos megszer
vezése céljából - amelyet a hatóságok rendeltek el - hala
déktalanul szükségünk van. A mai viszonyokra és a súlyos 
felelősségre való tekintettel szíveskedjék a felhívást szigorú 
utasításként kezelni és annak haladéktalanul eleget tenni.

Felhívjuk a tekintetes Elnökség figyelmét, hogy a Ma
gyar Zsidók Központi Tanácsa a felsőbb hatóságok által 
kirendelt szerv, amely hatósági utasításokat hajt végre, és 
azok teljesítéséért a legszigorúbb felelősséggel tartozik. 
Ennélfogva a legsúlyosabb következmények terhelhetik 
azokat is, akik a Központi Tanács által közvetített utasítá
soknak haladéktalanul nem tesznek eleget.”33

33 Citira Komoróczy I., 17.

34 ibid. 18.

A megszálló német hatóságokat - mert az adatszol
gáltatást ők rendelték el - a következők érdekelték: a hit
község vezetőjének neve, foglalkozása; a rabbik neve; a 
hitközség fizetett funkcionáriusainak, tisztviselőinek ösz- 
szlétszáma; az adófizetők száma; a hitközség lélekszáma; 
a hitközség felügyelete alatt álló intézmények, továbbá a 
kebelében működő egyesületek; a hitközségi intézmények, 
valamint az egyesületek anyagi helyzete; a tagok állami 
adófizetési kötelezettségei és ezek mértéke.34 A hitközsé
gek többsége - így a bácskai Tisza mentén is - eleget tett a 
felhívásnak, bár adódtak nehézségek, ahogyan azt az adai 
eset is példázza:

33 Idézi Komoróczy I., 17. o.

34 Uo. 18. o.

„U ime Centralnog saveta mađarskih Jevreja pozivamo 
poštovano Predsedništvo da 2 upitnika koje šaljemo sa da- 
tumom od 31. decembra 1943. godine tačno ispunjene i pot- 
pisane budu ljubazni da nam bezuslovno pošalju najkasnije 
za 24 časa. Podaci iz upitnika imaju za cilj da organizuju 
Jevreja na državnom nivou - po naredbi vlasti - potrebni su 
nam bez ikakvog odlaganja. Zbog nastale situacije i velike 
odgovornosti molimo vas da ovaj zahtev tretirate kao stro- 
go uputstvo i da na njega odgovorite bez ikakvog odlaganja.

Podsećamo poštovano Predsedništvo da je Centralni 
savet mađarskih Jevreja organ ovlašćen od strane viših in- 
stanci da izvrši uputstva dobijena od državnih vlasti i za to 
je neizostavno odgovoran. Iz navedenih razloga će nesagle- 
dive posledice trpeti svi oni koji bez ikakvog odlaganja ne 
pošalju odgovore na zahteve i uputstva Centralnog saveta 
mađarskih Jevreja.”33

Nemačku okupatorsku vlast - budući da su oni naredi- 
li prikupljanje podataka - zanimale su sledeće stvari: ime 
predsednika jevrejske zajednice, njegovo zanimanje, imena 
rabina; ukupan broj funkcionera i službenika koje plaća je- 
vrejska opština; broj osoba koje plaćaju porez; broj svih čla- 
nova jevrejske opštine; institucije koje su pod pokrovitelj- 
stvom jevrejske opštine, kao i udruženja koje funkcionišu 
unutar jevrejske opštine; institucije same jevrejske opštine, 
kao i materijalno stanje udruženja; poreske obaveze prema 
državi svih članova zajednice i suma koju to iznosi.34 Veći- 
na jevrej skih opština je - isto kao i u bačkom Potisju - od- 
govorila ovom zahtevu, uprkos tome što je bilo i poteškoća, 
kao što to pokazuje primer Ade:
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„Csatoltan küldjük a nekünk beküldött kiállított kér
dőíveket. A késés azért történt, mivel e hó 8-án hitközsé
günk elnökét, Léderer Lipót pékmestert, pénztárnokát, 
titkárát, gondnokait és a Szentegylet elnökét huszonheted 
magukkal a topolyai int. táborba szállították mezei mun
kára. Alulírott hitk. alelnöknek csak később jutott tudo
mására kérdőíveik elintézetlensége. A kérdőívek feldol
gozása 24 órán belül megtörtént. Hittestvéri üdvözlettel 
Kohn Márton hitk. alelnök”35

35 ibid 20-21.

36 ibid 50.

37 ibid 91. Prema zabelešci verska zajednica je ukinuta 1941. godine.

Az adatszolgáltatásra, a gyors lebonyolításra nyilván 
azért volt szükség, hogy a hatóságok teljes képet kapjanak 
a zsidóság helyzetéről mind a kifosztásuk, mind a halál
ba küldésük érdekében. Az események azonban annyira 
felgyorsultak, hogy rövidesen túlhaladták (így felesleges
sé tették) az összeírást. Számunkra viszont fontos forrás, 
mert a visszajelző hitközségekről ez az utolsó rögzített 
adat (és sajnos az utolsó életjel is egyúttal). Eszerint a Ti- 
sza-vidéki hitközségekben röviden a következő volt a hely
zet (itt csak a legfontosabb adatokat idézzük):

Ada ortodox anyahitközség. - Elnök Léderer Lipót 
(foglalkozása pékmester), anyakönyvvezető rabbija Hoff- 
mann Dávid, alkalmazottak száma 6, a hitközség lélekszá- 
ma 335.36

Bácsföldvár kongresszusi (neológ) fiókhitközség. - 
Gondnok Piliser Albert (anyakönyvvezető rabbi-helyet
tes), lélekszám 28.37

35 Uo. 20-21. o.

36 Uo. 50. o.

37 Uo. 91. o. A megjegyzés szerint a hitközség 1941-ben megszűnt.

„Šaljemo vam u prilogu upitnike koje ste nama poslali. 
Do kašnjenja je došlo zato što su 8. dana tekućeg meseca 
predsednika naše verske zajednice, pekara Lipota Lederera, 
blagajnika, sekretara, skrbnike i predsednika Hevra Kadiše, 
dobrotvornog društva, zajedno sa još dvadeset sedam člano- 
va poslali u sabirni centar u Bačkoj Topoli na poljoprivred- 
ne radove. Dole potpisani potpredsednik jevrejske opštine 
je tek kasnije saznao za neispunjene upitnike. Ispunjavanje 
upitnika je urađeno u sledećih 24 sata. S bratskim pozdra- 
vom Marton Kon, potpredsednik jevrejske opštine.”35

Brzo prosleđivanj e podataka je verovatno bilo potreb- 
no da bi vlasti stekle jasnu sliku o položaju Jevreja, kako 
u cilju njihovog pljačkanja, tako i slanja u smrt. Događaji 
su se međutim toliko ubrzali da je nakon kratkog vremena 
popisivanje postalo nepotrebno. Za nas međutim ti popisi 
predstavljaju važan naučni izvor, budući da su to poslednji 
postojeći podaci (a nažalost i poslednji znaci života) jevrej- 
skih zajednica koje su se odazvale popisivanju. Prema tim 
dokumentima situacija je bila sledeća (ovde ćemo da nave- 
demo samo najbitnije podatke):

Ada ortodoksna verska zajednica. - Predsednik: Lipot 
Lederer (zanimanje: majstor pekar) rabin koji vodi matič- 
nu knjigu: David Hofman, broj zaposlenih 6, broj članova 
verske zajednice 335.36

Bačko Gradište neološka verska zajednica. - Skrbnik: 
Albert Piliser (matičar, zamenik rabina), broj članova ver
ske zajednice 28.37
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Magyarkanizsa kongresszusi anyahitközség. - Elnök 
Grüner Ármin (foglalkozása magánzó), anyakönyvvezető 
rabbi Török Andor (anyakönyvvezető rabbi-helyettes), al
kalmazottak száma 2, a hitközség lélekszáma 137, adózók 
száma 66. Felekezeti egyesületek: Hevrá kádisá, Izraelita 
Nőegylet.38

38 ibid 178.

39 ibid. 380.

40 ibid 416.

41 Komoróczy II. 504.

42 ibid. 547.

Magyarkanizsa ortodox anyahitközség. - Elnök Men- 
cer Bernát (foglalkozása kereskedő), anyakönyvvezető 
rabbi Buxbaum Nándor, lélekszám 65, adózók száma 11.39

Mohol ortodox anyahitközség. - Elnök Schlesinger 
Mátyás (foglalkozása kereskedő), anyakönyvvezető rabbi 
Bresnitz Jenő (péterrévei rabbi), lélekszám 83, adózók szá
ma 25. Felekezeti egyesületek: Hevrá kádisá.40

Óbecse kongresszusi anyahitközség. - Elnök néhai 
Gombos Henrik (foglalkozása ny. tisztviselő), rabbi nincs, 
alkalmazottak száma 3, lélekszám 91, adózók száma 49.41

Péterréve ortodox anyahitközség. - Elnök Heiduska 
Béla, anyakönyvvezető rabbi Práger Salamon, rabbi Bres- 
nitz Jenő, alkalmazottak száma 4, lélekszám 310, adózók 
száma 20. Felekezeti egyesületek: Hevrá kádisá.42

Zenta kongresszusi anyahitközség. - Elnök Vig Károly 
(foglalkozása ügyvéd), anyakönyvvezető rabbi Ehrenfeld 
Sándor, alkalmazottak száma 5, lélekszám 504, adózók

38 Uo. 178. o.

39 Uo. 380. o.

40 Uo. 416. o.

41 Komoróczy II. 504. o.

42 Uo. 547. o.

Kanjiža neološka verska zajednica. - Predsednik: Ar- 
min Griner (zanimanje: nezaposlen), rabin koji vodi ma- 
tičnu knjigu: Andor Terek (matičar, zamenik rabina), broj 
zaposlenih 2, broj članova verske zajednice 137, broj pore- 
skih obveznika 66. Konfesionalna udruženja: Hevra kadi- 
ša, Izraelitsko žensko udruženje.38

Kanjiža ortodoksna verska zajednica. - Predsednik: 
Bernat Mencer (zanimanje: trgovac), rabin koji vodi ma- 
tičnu knjigu Nandor Buksbaum, broj članova verske za- 
jednice 65, broj poreskih obveznika 11.39

Mol ortodoksna verska zajednica. - Predsednik: Ma- 
ćaš Šlezinger (zanimanje: trgovac), rabin koji vodi matič- 
nu knjigu: Jene Brešnic (rabin Bačkog Petrovog Sela), broj 
članova verske zajednice 83, broj poreskih obveznika 25. 
Konfesionalna udruženja: Hevra kadiša.40

Stari Bečej neološka verska zajednica. - Predsednik: 
pokojni Henrik Gomboš (zanimanje: službenik u penziji), 
rabina nema, broj zaposlenih 3, broj članova verske zajed- 
nice 91, broj poreskih obveznika 49.41

Bačko Petrovo Selo ortodoksna verska zajednica. - 
Predsednik: Bela Hajduška, rabin koji vodi matičnu knji- 
gu Solomon Prager, rabin Jene Brešnic, broj zaposlenih 4, 
broj članova verske zajednice 310, broj poreskih obveznika 
20. Konfesionalna udruženja: Hevra kadiša.42 
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száma 146. Felekezeti egyesületek: Hevrá kádisá, Talmud 
Tóra Egyesület, Izraelita Nőegylet.43

43 Uo. 766. o.

44 Uo. 767. o. A megjegyzés szerint a hitközség 175 családot számlál, de csak 
97 fizet adót; van 60 teljesen szegény, sokgyermekes család, több családfő a 
fronton eltűnt.

45 Molnár Judit, 60-61. o. Vö. Braham I., 419-421. o.

Zenta ortodox (szefárd) anyahitközség. - Elnök ifj. Kle- 
in Lipót, anyakönyvvezető rabbi Teitelbaum Mózes, rabbi 
Lebovits Kálmán (alrabbi), alkalmazottak száma 6, lélek- 
szám 880, adózók száma 97. Felekezeti egyesületek: Hevrá 
kádisá, Talmud Tóra Egyesület.44

A martonosi fiókhitközségről nincs semmilyen adat.

A déli határsáv kiürítésének körülményeit az április 
1-jére összehívott belügyminisztériumi értekezleten beszél
ték meg, majd írásos tájékoztatót küldtek szét a helyi ha
tóságoknak. A kiürítés a zsidó lakosságra vonatkozott (ezt 
a helyi sajtó mindvégig „kiürítésként” kommunikálta), s 
egyelőre Bácskának a Ferenc-csatornáig terjedő alsó terü
letére és a Tisza mentére korlátozódott egészen Martonosig, 
beleértve Újvidék, Zombor, Zenta és Magyarkanizsa váro
sokat is. Az előirányzott intézkedések sora (ingóságok és in
gatlanok lefoglalása, illetve zár alá helyezése) nem hagyott 
kétséget afelől, hogy a zsidók nem fognak többé visszatérni. 
Az elszállítandók csak azt a ruhát vihették magukkal, ame
lyet viseltek, valamint két váltás fehérneműt és két hétre 
való élelmet, emellett legfeljebb ötvenkilós poggyászt (ágy
nemű, takaró, matrac). Az összegyűjtött zsidókat ideiglene
sen Szabadkán, Szegeden és Baján helyezték el. Szabadkára 
Bácska középső részéről, Szegedre a Tisza-vidékről, Bajára 
pedig (közvetlenül) a Duna mentéről szállították őket.45

Senta neološka verska zajednica - Predsednik: Karolj 
Vig (zanimanje: advokat), rabin koji vodi matičnu knjigu: 
Šandor Erenfeld, broj zaposlenih 5, broj članova verske za- 
jednice 504, broj poreskih obveznika 146. Konfesionalna 
udruženja: Hevra kadiša, Udruženje Talmud Tora, Izrae- 
litsko žensko udruženje.43

Senta ortodoksna (sefardska) verska zajednica - Pred- 
sednik: Lipot Klajn ml., rabin koji vodi matičnu knjigu:- 
Mozeš Tejtelbaum, rabin Kalman Lebovič (rabin pomoć- 
nik), broj zaposlenih 6, broj članova verske zajednice 880, 
broj poreskih obveznika 97. Konfesionalna udruženja: 
Hevra kadiša, Udruženje Talmud Tora.44

O martonoškoj verskoj zajednici nema nikakvih poda- 
taka.

Okolnosti ispražnjavanja južnog graničnog područ- 
ja dogovorena su na sastanku Ministarstva unutrašnjih 
poslova zakazanog za 1. april, a zatim su poslata pismena 
obaveštenja svim lokalnim vlastima. Ispražnjavanje se od- 
nosilo na jevrejsko stanovništvo (to su lokalne novine sve 
vreme prenosile kao „ispražnajavanje”) i u prvo vreme je 
podrazumevalo samo donji deo Bačke sve do Kanala Du- 
nav-Tisa-Dunav, kao i na Potisje sve do Martonoša, uklju- 
čujući i gradove Novi Sad, Sombor, Senta i Kanjiža. Pred- 
viđene akcije vlasti (zauzimanje ili stavljanje pod katanac 
svih pokretnih i nepokretnih vrednosti) nije ostavljalo 
nikakve sumnje u vezi činjenice da se Jevreji više neće vra-

43 ibid 178.

44 ibid 767. Na osnovu zabeleške Jevrejska zajednica se sastoj ala od175 porodi- 
ca, ali je samo 97 plaćalo porez; 60 su bile siromašne porodice s mnogo dece, a 
nekoliko glava porodica je nestalo na frontu.

79



Közben már március végétől egymást érték a zsidóel
lenes rendeletek, melyek célja a magyarországi zsidóság 
teljes mértékű, végleges gazdasági-társadalmi elszigetelése 
volt. Ezek egyike a megalázó, messziről is jól látható külső 
megbélyegzés volt.

„1944. április hó 5-ikétől kezdve minden hatodik élet
évét betöltött zsidó, nemre való tekintet nélkül, köteles 
házon kívül felső ruhadarabjainak bal mellrészén jól lát
hatóan tízszer tíz centiméter átmérőjű szövetselyem vagy 
bársonyanyagból készült kanárisárga színű hatágú csilla
got viselni.”46

46 Zentai Újság, 1944. április 2.

45 Molnár Judit, 60-61. uporedi Braham I., 419-421.

46 Zentai Újság, 2. april. 1944.

A végkifejlet április 26-án következett be, amikor a 
vidéki településeken kiragasztott hirdetmények felhívást 
intéztek a zsidó lakosokhoz.

Az újságban a zsidóknak szóló felhívást mintegy utólag 
jelentették meg, valójában a nem zsidó lakosság tájékozta
tása céljából.

„Hirdetmény. - Felhívom Zenta város területén lakó 
akár megkülönböztető jelzés viselésére kötelezett, akár 
nem kötelezett összes zsidó származású, bármilyen korú 
és bármilyen foglalkozású egyéneket, hogy f. hó 26-án reg
gel 5 órától kezdve lakásukat el nem hagyhatják, amennyi
ben ezen rendelet megszegését megkísérelnék, a tilalom 
megszegőjével szemben a m. kir. rendőrség fegyverét fogja 
használni.

Zenta város területén statárium lépett életbe, ezen rög- 
tönbíráskodás rendelkezései ma is hatályban vannak. A 

titi. Građani predviđeni za deportaciju mogli su da ponesu 
sa sobom samo odeću koju su imali na sebi, dva kompleta 
belog rublja, kao i hranu za dve nedelje, a osim toga even- 
tualno i prtljag do pedeset kila (posteljinu, ćebad, madra- 
ce). Privremeni smeštaj interniranih Jevreja su predvideli 
u Subotici, Segedinu i Baji. U Suboticu su ih transportovali 
iz srednjeg dela Bačke, u Segedin iz Potisja, dok su u Baju 
stigli (neposredno) iz Podunavlja.45 46

U međuvremenu su jedna za drugom donošene anti- 
jevrejske uredbe koje su imale za cilj da mađarske Jevreje 
konačno i u potpunosti dovedu do privredne i društvene 
izolacije. Jedan od takvih postupaka je bilo i ponižavajuće 
žigosanje šestokrakom zvezdom našivenom na odeći koja 
se iz daleko mogla uočiti.

„Počevši od 5. aprila 1944. godine svaki Jevrejin koji 
je napunio šestu godinu, bez obzira na pol, ima obavezu 
da van kuće na grudima, na levom gornjem delu odeće 
nosi dobro vidljivu, deset puta deset santimetara veliku 
šestokraku zvezdu jarko žute boje, napravpljenu od svile 
ili somota.”46

Konačni ishod dogodio se 26. aprila kada su plakati 
izlepljeni po naseljima u provinciji uputili poziv jevrej- 
skom stanovništvu.

Poziv upućen Jevrejima su tek kasnije objavili u novi- 
nama, u stvari ta vest je služila kao obaveštenje za nejevrej- 
sko stanovništvo.
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lepecsételt zsidó lakásokba való behatolás megkísérlése 
is halálbüntetéssel jár. Felhívom a lakosságot arra, hogy 
bárkinél zsidó tulajdonban lévő vagyontárgy, pénz, ékszer, 
szőrme vagy bármilyen érték megőrzés végett van, azon
nal bejelentendő a város polgármesteréhez. Figyelmezte
tem mindazokat a keresztényeket, akik 1944. évi március 
hó 22. napjától zsidóval bármilyen vételi ügyletet kötöttek, 
hogy ezen ügyletekre vonatkozó bejelentési kötelezettsé
güknek saját érdekükben feltétlenül tegyenek eleget, mert 
a mulasztó keresztényekkel szemben a legszigorúbb eljárás 
fog megindulni, internálás és egész vagyonuk elkobzása. - 
Zenta, 1944. évi április hó 25-én. Dr. Gusáth György s. k. 
polgármester”47

47 Zentai Újság, 1944. április 28. A hírlapban megjelent hirdetmény fura mó
don már akkor jelent meg, amikor a zentai zsidókat elszállították. Inkább tehát 
a nem zsidó lakosság tájékoztatására íródott.

48 Idézi Molnár Judit, 62. o.

A Tisza-vidéki zsidóságot tehát Szegedre szállították. 
Hamvas Endre csanádi püspök Serédi hercegprímásnak 
tartott beszámolójában így foglalta össze a Szegeden látot
takat:

„Fájdalmas benyomást tettek a Zentáról, Magyarkani- 
zsáról és Zomborról ide terelt zsidók, kb. 2000-en, kiknek 
egy kis batyuval kellett elhagyniuk nagy gyorsasággal ott
honukat. Az itteni hatóságok nem tudták, hogy hamar
jában hová helyezzék el őket, és egyelőre a zsinagógában, 
zsidó iskolában és egy szalámigyár sertésólaiban juttatták 
őket fedél alá.”48

Szegedről több transzport indult Bajára. A Tisza men
tieket feltehetően a május 17-eivel szállították oda. Baján

„Objava. - Pozivam sve stanovnike jevrejskog porekla 
svih uzrasta i zanimanja na teritoriji Sente, koji su obavezni 
ili čak i ako nisu obavezni da nose znak za razlikovanje, da 
počevši od 5 časova ujutru tekućeg meseca svoje stanove ne 
napuštaju. U slučaju da neko pokuša da prekrši ovu objavu, 
znači protiv svakog ko se bude ogrešio o naredbu mađar- 
ska kraljevska žandarmerija će da upotrebi oružje.

Na teritoriji grada Sente stupio je na snagu preki sud i 
naredbe ovog suda su i danas važeće. Čak i zbog pokušaja 
da se upadne u zapečaćene jevrejske stanove sledi smrtna 
kazna. Pozivam stanovništvo da svako kome je na čuvanje 
data jevrejska imovina, novac, nakit, krzno ili bilo kakva 
druga dragocenost to odmah da prijavi kod gradonačelni- 
ka. Upozoravam sve hrišćane koji su od 22. marta 1944. 
godine sklopili bilo kakav posao sa Jevrejima da svoju 
obavezu o prijavljivanju tih poslova u svom interesu be- 
zuslovno ispoštuju, budući da će se prema hrišćanima koji 
to propuste da urade primenjivati najstroži postupci, in- 
ternacija i oduzimanje celokupne imovine Senta, 25. april 
1944. godine. Dr Đerđ Gušat s.r. gradonačelnik”47

Jevrejsko stanovništvo iz Potisja su znači transporto- 
vali u Segedin. Endre Hamvaš, čanadski biskup u svom 
izveštaju upućenom nadbiskupu Šerediju ovako je sažeo 
ono što je video:

„Bolan utisak su ostavili Jevreji koji su doterani ovde 
iz Sente, Kanjiže i Sombora, njih otprilike 2.000 koji su s 
malim prtljagom na brzinu morali da napuste svoje domo-

47 Zentai Újság, 28. april. 1944. Naredba koja je objavljena u štampi se na čudan 
način pojavila nakon što su senćanski Jevreji deportovani. Znači da je prven- 
stveno služila za informisanje lokalnog nejevrejskog stanovništva. 
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szintén embertelen körülmények között kellett tovább vá
rakozniuk, mígnem vélhetőleg május 27-én továbbvitték 
őket, ezúttal a végállomáshoz: Auschwitzba.

Nem tudunk olyan esetről, hogy valakinek sikerült 
volna elkerülnie az elszállítást. A helyi hatóságok igen 
alaposan tették a dolgukat a Tisza-vidéken is. Gusáth 
György polgármester felhívása arról tanúskodik, hogy a 
zentai zsidóság deportálása után is azon buzgólkodtak, 
nehogy valaki netalán elkerülje az intézkedést.

„Felhívom Zenta megyei város keresztény lakosságát, 
hogy aki tudomást szerez arról, hogy a város területén 
zsidó fajú egyén, korra, nemre való tekintet nélkül tar
tózkodik, az elszállítás alól magát valami módon kivonta, 
vagy a kitelepítés óta a városba beszivárgott, azonnal je
lentse be a rendőrkapitányságon. Figyelmeztetem a város 
lakosságát, hogy aki ilyen zsidó fajú személyről tudomást 
szerez és azt a rendőrkapitányságnak haladéktalanul be 
nem jelenti, közigazgatási eljárás alá kerül és a rendőrka
pitányság internálását fogja elrendelni.”49

49 Zentai Újság, 1944. május 5.

50 Šosberger, 294-512. o. Vö. Vukov, G. Nestor kéziratainak, valamint Molnár 
Tibor és Pejin Attila könyveinek adataival.

48 Citira Judit Molnar, 62.

49 Zentai Újság, 5. maj. 1944.

Szóltunk már az áldozatok településenkénti száma 
megállapításának nehézségeiről, itt is megkíséreltünk 
azonban - ahogyan a munkaszolgálatosok esetében - 
legalább hozzávetőleges adatokat megállapítani. Ezek 
szerint a deportáltak száma Óbecsén 87, Bácsföldváron 
17, Péterrévén 272, Moholon 91, Adán 292, Zentán 1310, 
Magyarkanizsán 181, Martonoson pedig 15 volt.50 Hang
súlyozni kell: ezek az adatok korántsem pontosak, talán 

ve. Ovdašnje vlasti nisu znale gde da ih na brzinu smeste i 
za sada su im našli krov nad glavom u sinagogi, jevrejskoj 
školi i u svinjcima fabrike salama.”48 49

Iz Segedina je više transporta krenulo za Baju; Jevreje 
iz Potisja su verovatno 17. maja odvezli tamo. U Baji su ta- 
kođe pod nehumanim uslovima morali da čekaju sve dok 
ih nisu - po pretpostavkama 27. maja transportovali dalje, 
ovaj put do konačnog odredišta: Aušvica.

Ne znamo za slučaj da je neko uspeo da izbegne de- 
portaciju; lokalne vlasti su veoma temeljito obavljale svoj 
posao i u području Potisja. Objava gradonačelnika Đer- 
đa Gušata svedoči o tome da su se i nakon deportacije 
senćanskih Jevreja svesrdno trudili da se ne desi da neko 
slučajno izbegne deportaciju.

„Pozivam hrišćansko stanovništvo županijskog grada 
Sente da svako ko dođe do saznanja da se na teritoriji gra- 
da nalazi bilo koja osoba jevrejske vrste, bez obzira na go- 
dine ili pol, koja se na neki način izvukla od deportacije ili 
se ušunjala u grad nakon iseljavanja, da je odmah prijavi 
na policijskoj kapetaniji. Upozoravam stanovništvo gra- 
da da ukoliko neko sazna za takvu osobu jevrejske vrste 
i ukoliko to bezuslovno ne prijavi u policijskoj kapetaniji 
biće na udaru zakona o samoupravi i policijska kapetanija 
će narediti njegovo interniranje.”49

Već smo ranije pominjali teškoće koje postoje u odre- 
đivanju tačnog broja žrtava po naseljima, međutim - slič- 
no kao i kod određivanja broja ljudi poslatih na prisilni 
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soha nem is lesznek azok, hiszen lassan a különféle céllal 
készített jegyzékek egyedüli kontrollja, a túlélők is eltá
voznak közülünk.

A deportálás után - a nem zsidó 
lakosság viszonyulása

Ennyi év távlatából is újra feltesszük a kérdést: vajon 
minderre hogyan reagált a nem zsidó lakosság? Ezt egyre ne
hezebb megválaszolni, hiszen a kortársak elfogynak, lassan 
nincs kit megkérdezni, emellett senki sem szívesen vallja be, 
hogy akkor ellenérzéssel tekintett a zsidókra, elhitte a sajtó 
hirdette propagandát. Másrészt a sajtó meg éppenséggel nem 
feltétlenül a közhangulatot tükrözte, helyenként inkább ma
nipulálni próbálta azt, és egyébként is elsősorban a propa
ganda szócsöve: közvetíti a rendeleteket, a szalonképes, koz
metikázott hadijelentéseket. S ahogyan elhallgatta a doni 
katasztrófát, ugyanúgy azt is, hova szállítják a zsidóságot.

„Letűnt csillagok. - Államvédelmi és belbiztonsági intéz
kedések következtében a déli végekről eltávolították a sutto
gó propaganda, a paktáló és destruáló elemek csillagos kép
viselőit. Nem vagyunk kíváncsiak, hogy hová távoztak, de 
megnyugvással tölt el mindenkit, hogy nem látjuk jellegzetes 
alakjukat, titkot sejtető ábrázatukat, s nem érezzük kaftán
juk zsírjának bűzét.

Nincs bennünk kárörvendés, de megelégedéssel tölt el 
minden keresztény magyart az állambiztonság délvidéki 
védelmének eme szükségszerű folyama. Úgy vélték, nem 
sokáig tart kiváltságos fajuk csillagos megjelölése s azt a 

rad - i na ovom mestu ćemo pokušati da barem okvirno 
utvrdimo podatke. Na osnovu njih se vidi da je broj de- 
portovanih bio približno 87 u Starom Bečeju, 17 u Bačkom 
Gradištu, 272 u Bačkom Petrovom Selu, 91 u Molu, 292 u 
Adi, 1.310 u Senti, 181 u Kanjiži i 15 u Martonošu.50

50 Šosberger, 294-512. Uporedi podatke sa rukopisima, G. Nestora Vukova, 
kao i sa podacima iz knjiga Tibora Molnara i Atile Pejina.

Nakon deportacije; odnos 
nejevrejskog stanovništva

Uprkos tome što je u međuvremnu proteklo nekoliko 
decenija, ponovo moramo da postavimo pitanje: Kako je 
na sve što se dešavalo reagovalo nejevrejsko stanovništvo? 
Na pitanje je sve teže da se odgovori budući da savreme- 
nika tih događanja sve manje ima među živima, polako 
nemamo kome ni da postavimo pitanje, a osim toga niko 
s lakoćom ne priznaje da je u to vreme na Jevreje gledao 
sa odbojnošću, da je poverovao u propagandu koju je ši- 
rila štampa. S druge strane, ne znači ni da je štampa be- 
zuslovno prikazivala opštu atmosferu, verovatnije je da je 
u nekim prilikama pokušavala da manipuliše njome, a i 
inače je prvenstveno bila oruđe propagande: prenosila je 
uredbe i prihvatljive, ulepšane izveštaje sa fronta... I kao 
što su prećutali katastrofu na Donu, isto tako su oćutali 
gde su deportovani Jevreji.

„Zgasle zvezde. - Kao posledica postupaka izvedenih 
u ime odbrane države i očuvanja unutrašnje sigurnosti, iz 
južnih krajeva su odstranjeni destruktivni elementi, zvez- 
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tudatot terjesztették, hogy mihamarabb visszaálljanak 
arra a glóriás magaslatra, ahonnan valamikor mindenkit 
lenéztek, aki nem fajtájukbeli. Ezen tudat suttogó propa
gandája kötötte össze őket s a mindenkori készség, hogy 
államvédelmünket bármikor készek voltak az ellenség 
titkos ügynökeinek kiszolgáltatni a saját fajuk, a maguk 
bőrük megmentése érdekében. Szükséges volt tehát a déli 
határszél biztonságának érdekében a megbízhatatlan ele
mektől megtisztítani a végeket.”51

51 Zentai Újság, 1944. április 28.

52 Mirnić, 56. o.

53 Zentai Újság, 1944. június 7.

Nem lehet nem észrevenni, hogy az antiszemitizmu
sukban is szélsőséges nyilasok száma feltűnően nagy a Ti- 
sza-vidéken: persze ez nem perdöntő, de azért itt közölnénk 
néhány érdekes adatot erre vonatkozóan. Ezek szerint 1942. 
december 31-én Szabadkán 1.154, Zentán 1.467, Magyarka- 
nizsán 425 tagja volt a helyi szervezeteknek. 1943 novem
berében Szabadkán 988, Zentán 1.429, Magyarkanizsán 171 
tagot számláltak, Szenttamáson 220, Bácsföldváron 151, 
Óbecsén 168, Moholon 92, Adán pedig 170 tagot. A szociális 
összetételt tekintve a tagság zömét mindenütt a földművesek 
tették ki, kisebb mértékben az iparosok.52 Nem tudhatjuk, 
hogy mennyien léptek a pártba meggyőződésből, és meny
nyien csupán a nyilas demagóg ígéreteknek engedve. A két 
év adatainak összevetése arról árulkodik, hogy Szabadkán 
csökkent a számuk, Magyarkanizsán is drasztikusan, Zen- 
tán viszont nem volt jelentős ingadozás. A pártvezér, Szála- 
si mindenesetre fontosnak tarthatta ezt a kisrégiót, hiszen 
tudjuk, hogy a többi közt Zentán is járt, de csak a zsidóság 
deportálása után, a Zentai Újság hirdetése szerint 1944. „jú
nius 7-én reggel 8 órakor érkezik” a párt helyi szervezetének 
látogatására.53 Erről részletes beszámoló nem jelent meg. 

dom obeleženi predstavnici tihe propagande i zavereniš- 
tva. Ne zanima nas gde su otišli, ali svakoga od nas čini 
spokojnim što ne viđamo njihove karakteristične pojave 
i lica koje skrivaju neke tajne, kao što više ne osećamo ni 
smrad njihovih masnih kaftana.

Nema u nama zluradosti, ali svaki Mađar hrišćanin 
oseća zadovoljstvo zbog ove neophodne akcije državne bez- 
bednosti u interesu odbrane južnih krajeva. Smatrali su da 
neće dugo da traje obeležavanje zvezdom njihove izabrane 
vrste i širili su to mišljenje da bi se što pre vratili na obasja- 
ne visine odakle su nekada prezrivo gledali na svakoga koji 
nije njihove fele. Povezivala ih je ta tiha propaganda, kao i 
neprekidna spremnost da u interesu spasavanja sopstvene 
kože i sopstvene vrste našu državnu odbranu izdaju tajnim 
agentima neprijateljskih država. Bilo je znači neophodno 
da u interesu sigurnosti južne granice očistimo od tih ne- 
pouzdanih elemenata naše južne krajeve.”51

Ne možemo a da ne primetimo da je broj krajnje an- 
tisemitski nastrojenih pripadnika Strelastih krstova izra- 
zito veliki u Potisju: naravno, to ne predstavlja krunski 
dokaz, ali bih na ovom mestu naveo nekoliko zanimljivih 
podataka vezanih za ovu temu. Oni svedoče o tome da je 
31. decembra 1942. godine u lokalnoj organizaciji Partije 
strelastih krstova broj članova u Subotici bio 1.154, u Senti 
1.467, a u Kanjiži 425. U novembru 1943. godine u Subotici 
ih je bilo 988, u Senti 1.429, a u Kanjiži 171, a osim navede- 
nog broja bilo ih je i u Srbobranu 220, u Bačkom Gradištu 
151, u Starom Bečeju 168, u Molu 92 i u Adi 170. Posma- 
trajući socijalni sastav članstva vidi se da su većinu svuda 
predstavljali zemljoradnici, a u manjem broju zanatlije.52

51 Zentai Újság, 28. april 1944.

52 Mirnić, 56.
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Az elszegényedett földműves- és iparosréteg annak el
lenére, hogy a Délvidék visszacsatolásától kezdve újra és 
újra csalódnia kellett a beteljesületlen ígérgetések miatt, a 
zsidóság deportálása után is arra számított, hogy részesül
ni fog a „zsidóvagyonból”: földből, üzletekből, árukészle
tekből. Ez ma már gyomorforgató, akkor azonban - a 
saját nyomoruktól - ezek az emberek bele sem gondoltak, 
vajon mi történhetett azokkal, akiknek a vagyonát kép
zeletben már felosztották egymás között (talán elhitték a 
propagandát, talán csak el akarták hinni). S ezúttal is 
csalódniuk kellett.

A többség hallgatott, vagy legalábbis némán tűrte, hogy 
elvigyék a zsidókat. Persze a túlélők arról is vallottak, hogy 
akadtak jóérzésű, együtt érző emberek helyben, Szegeden 
és Baján is, de legalább annyian (ha nem többen) voltak 
azok, akik kezdettől fogva részt vettek a zsidók elleni atro
citásokban, és gúnydalokat költöttek ismert dallamokra, 
például a munkaszolgálatosokról:

„Elhangzott a szó
sok a behívó, 
talicskázik már, 
a Kohn és az Izsó.

Refrén:
Ásó, lapát, itt vagyunk, 
érted élünk és halunk, 
jaj, de bús az életünk, 
meg kell döglenünk!”54

54 Újházi Erzsébet (Zenta, 1919) közlése nyomán. 53 Zentai Újság, 1944. június 7.

Végezetül hadd álljon itt - egyfajta viszonyításként - a 
volt Jugoszlávia zsidóságának teljes embervesztesége (te- 

Ne znamo koliko njih je u partiju stupilo iz ubeđenja, a 
koliko je njih samo palo pod uticaj demagoških obećanja 
Strelastih krstova. Upoređivanje podataka iz dve različite 
godine pokazuje da im je u Subotici broj članova opao, u 
Kanjiži se vidi drastičano smanjenje broja, dok u Senti nije 
bilo značajnog variranja u broju članstva. Vođa partije, 
Salaši je u svakom slučaju smatrao značajnim ovaj mali 
region, s obzirom da znamo da je među ostalim gradovi- 
ma posetio i Sentu, ali samo nakon deportacije Jevreja. Na 
osnovu izveštaja senćanskih novina „stiže u grad 7. juna 
1944. godine u 8 sati ujutro.” da bi posetio mesnu orga- 
nizaciju partije53 Detaljan izveštaj o poseti nije objavljen.

Osiromašeni slojevi zemljoradnika i zanatlija, uprkos 
tome što su se u više navrata razočarali zbog neispunjenih 
obećanja datih nakon pripajanja Južnih krajeva, računali 
su i na to da će nakon deportacije Jevreja dobiti udeo od 
„jevrejske imovine”: od zemlje, radnji ili trgovinske robe... 
Takva očekivanja danas izazivaju mučninu, ali u to vreme 
su ti ljudi živeli u krajnjoj bedi i nisu ni razmišljali šta se do- 
godilo sa onima čiju su imovinu u mašti već podelili među 
sobom (možda su i poverovali u propagandu ili su samo 
želeli da poveruju)... I ponovo su morali da se razočaraju.

Većina je ćutala ili je bar nemo otrpela deportaciju Je- 
vreja. Preživeli su, naravno, svedočili i o tome da su se naš- 
li i dobronamerni, saosećajni ljudi kako u lokalu, tako i u 
Segedinu ili Baji, ali ih je bar toliko bilo (ako ne i više) koji 
su od početka učestvovali u zlostavljanju Jevreja i pisali 
pesme rugalice na poznate melodije, kao na primer slede- 
ća o ljudima odvedenim na prinudni rad:

„Naredba je izdata,
Puno je regruta,
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kintet nélkül az elhalálozás körülményeire), melyen belül 
elhelyezhetjük a Tisza-vidék zsidó közösségeinek veszte
ségét.

Terület
Zsidóság 

száma 
1941-ben

A holokauszt 
áldozatainak száma

Szerbia 12.500 11.000
Bánság 4.200 3.800
Bácska, Baranya 16.000 13.500
Horvátország, Szlavónia, 
Szerémség 25.000 20.000

Szlovénia, Muraköz, 
Muravidék 1.500 1.300

Dalmácia 400 148
Bosznia-Hercegovina 14.000 10.000
Macedónia 7.762 6.982
Sandžak 300 260
Koszovó-Metohij a 550 210
Crna Gora (Montenegró) 30 28
Összesen: 82.242 67.248

A jugoszláviai zsidóság véráldozata (1941—1944)54 55

54Na osnovu svedočenja Eržebet Ujhazi (Senta, 1919).

55 Romano, 201.

***

A munkaszolgálat, valamint a deportálások következ
tében a háború után csak a nagyobb városok közösségei 
maradtak fenn szervezetten, hiszen ide - a nagy számok 
törvénye alapján - több túlélő tért vissza. A Tisza-vidék 
zsidósága szinte teljesen megsemmisült. Zentán még egy 
ideig tartotta magát, hiszen 256-an jöttek vissza, de a kö-

Taljigaju ipak -
I Kon i Isak

Refren:
Ašov i lopata, evo nas;
Živimo i mremo za vas.
Život nam je prava mora,
I crknuti se, jao, mora!”54

Neka na kraju stoji na ovom mestu - kao neka vrsta 
upoređivanja - celokupni ljudski gubitak Jevreja u bivšoj 
Jugoslaviji (bez obzira na okolnosti smrti), u čije okvire mo- 
žemo da uvrstimo i gubitke jevrejskih zajednica u Potisju.

Jevrejske žrtve Jugoslavije (1941-1944)55

Područje Broj Jevreja1941. Broj žrtava
Holokausta

Srbija 12.500 11.000
Banat 4.200 3.800
Bačka, Baranja 16.000 13.500
Hrvatska, Slavonija, Srem 25.000 20.000
Slovenjia, Međumurje,
Murska oblast 1.500 1.300

Dalmacija 400 148
Bosna i Hercegovina 14.000 10.000
Makedonija 7.762 6.982
Sandžak 300 260
Kosovo i Metohija 550 210
Crna Gora 30 28
Ukupno: 82.242 67.248

55 Romano, 201. o.
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vetkező évtizedben, Izrael megalakulásával sokan a kite
lepülést választották, s a kisrégió legnagyobb közössége is 
végleg megszűnt.

Az 1990-es években - talán részben az akkori esemé
nyek következtében - feléledt az érdeklődés e közösségek 
iránt, ami nemcsak a múltjuk kutatásában mutatkozott 
meg, hanem abban is, hogy egy-két helyen (előbb Magyar- 
kanizsán, majd Zentán is) kezdtek rendszeresen megem
lékezni a holokauszt áldozatairól. Ez még nem feltétlenül 
annak a jele, hogy az itt élő magyarság kész szembesülni 
múltjának e dicstelen részével, de a kezdetek biztatóak, és 
csak remélhetjük, hogy az idő múlásával erre sor kerül.

x-x-x-

Posledica prinudnog rada i deportacije bila je da su 
nakon rata opstale samo zajednice organizovane u većim 
gradovima, budući da se u njih - po zakonu o velikim bro- 
jevima - vratilo više preživelih. Jevrejske zajednice Poti- 
sja su takoreći potpuno uništene. U Senti su se još jedno 
vreme održali, s obzirom da ih se iz logora vratilo 256, ali 
su tokom sledeće decenije, nakon osnivanja države Izrael, 
mnogi izabrali da se isele, čime je i najveća jevrejska zajed- 
nica ove male regije definitivno prestala da postoji.

Tokom 90-tih godina 20. veka - verovatno delom i kao 
posledica tadašnjih dešavanja - probudilo se interesovanje 
za ove zajednice, što se pokazalo ne samo u istraživanju 
njihove prošlosti, nego i u tome da su na dva mesta (prvo u 
Kanjiži, a nakon toga i u Senti) počeli redovno da se pod- 
sećaju na žrtve holokausta. To još nije nesumnjiv znak da 
su ovdašnji Mađari spremni da se suoče sa tim periodom 
svoje neslavne prošlosti, ali prvi koraci su obećavajući i 
ostaje nam samo nada da će kako vreme bude prolazilo i 
do toga da dođe.
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Odazivanje senćanskih
Jevrejau radne jedinice 
vojske
(Zentai Újság - Senćanske 
novine - 22. novembar 
1942.)

A zentai zsidó 
munkaszolgálatosok 
bevonulásáról 
(Zentai Újság, 1942. 
november 22.)



április ;8.

Megjelent! hetenklnt 3.sz»n SzerdAa, pénteken és vasárnap

Novinski članci o deportaciji 
Jevreja 

(Zentai Újság - Senćanske 
novine - 28. april 1944.)

Hírlapcikkek a zsidók 
elszállításáról 

(Zentai Újság, 1944. április 28.)

Letűnt csillagok
Államvédelmi é■ belbiztonsági in* 

tézkedés következtében a déli végek
ről eltávolították a suttogó prcpigsn 
da, a paktáló és destruáló elemek 
csillagos képviselőit.

Nem vagyunk kiváncsiak, hogy 
hová távoz’ak, de megnyugvással tölt 
«1 mindenkit, hogy oem látjuk jelleg 
xatea alakjukat, titkot sejtető ábrá- 
satukat 8 nem éreszök kaftánjuk 
Babjának tizét.

Nincs bennünk kárőrvendét, de 
megelégedéssel tölt 01 minden kérész 
tény magyart az áll hm biztonság dél 
vidéki védelmének érne szükségszere 
folyama Úgy vélték, nem sokáig tart 
kiváltságos fajuk csillagos megjelölése 
a azt a tudatot képviselték és tér* 
)•estették, bogy mihamarabb vissza* 
áljoak arra a glóriáé magaslatra, a 
honnan valamikor mindenkit lenéztek, 
aki nem fajtájukbcli. Ezen tudat sut־ 
fogó propagandája kötötte össze őket 
a a mindenkori készség, bogy állam
védelmünket bármikor készek voltak 
az ellenség titkos ügynökeinek ki
szolgáltatni a saját fajuk, a maguk 
bőrük megmtnlése érdekében.

Szükséges volt tehát a déli ha- 
tárazél biztonságának érdekében a 
megbízhatatlan elemektől megtiszti* 
tani a végeket.

S most, bogy elmentek a kérész* 
tény társadalomnak még fokozottab- 
bán kell összetartani, nyitott szem* 
mai járni; a kivágott fekély hege egy 
darabig még látszani fog, rossz cm- 
lékük még egy ideig kísérteni fog, 
de azután már úgy fogunk rájuk 
gondolni, mint egy üdére álomra.

Vagyonuk természetesen befolyik 
az államvagyonba, — ahonnan ide 
gén fajiséguk miodeh mohóságával 
összeszedték, összegyűjtötték.

, Különben már eddig is elég 80־ 
kan vannak gyilkos politikájúk kö- 
vatkezmé nyék ént bomba sújtott áldó- 
xatai a keresztény magyar életnek, 
akiknek kárenyhítése az állam nya
kába szakadt. (a-1

gény magyart elzárni attól, bogy egy 
nagyon csekély részt 61 is kapjon--* 
nem ingyen — a tóle elvett értékből.

Nem tudjuk még, hogy hogyan 
fog az illetékei hatóság e tekintetben 
intézkedni. Leghelyesebb az volna, 
ha városunkban példát nyújtanánk 
arra, bogy hogyan elégítsük ki igazán 
a ,köz“ érdekét. Úgy, hogy nem 
juttatnánk egyetlen zsidó üzletet 8•»- 
kinek, hanem az üzletek készletét a 
közellátási hivatal utján, megfelelő 
szakember vezetésével, leltári áron, 
minden haszon kizárásával kiárusita- 
nának, megállapítva a személyenként 
vagy "család részére vásárolható meny־ 
nyiséget. így városunk mind eh lakója 
részesülne a ziídó vagyonból. KS’Ó״ 
nősen a szegényebb népoiztály ér
demelné már meg, bogy egyszer meg• 
felelő olcsó áruhoz jusaon. Arra azon• 
bán vigyázni kellene, hogy a zsidó 
fizietek árui fsltétlenfil itt, Zentán 
kerüljenek forgalomba s nem enged■ 
ni, hogy azokat, vagy azoknak csak 
egy részét ia bárhová elszállítsák.

Bízunk vároauok vezetőiben és 
reméljük, hogy ezt a nagyon fontos 
kérdést a közhangulatnak megfelelően 
fogják elintézni. B. B.

A zsidó üzletek 
és árúk sorsa

Ma, amikor a kereskedelmi élet
bői kiszorultak a magyarság parazi* 
fái, évszázados kirsákmányolói. eljött 
az idő, bogy az általuk ösazehará- 
csőit vagyon visszakerfiljön azok ke* 
zébe, akiktől azt kitartó éa számitó 
fizelmeikkel elvonták : a magyarság 
kezébe. י Hisszük és tudjak, hogy a 
zsidó ingatlanok hamarosan magyar 
munkás szorgalmas éa áldó munkája 
nyomán fogják gyarapítani nemzeti 
termoléifioket 8 bkunk kormányunk* 
bán, bogy e tekintetben az intézka- 
déseket sürgősen megteszi.

A legújabb rendelettel bezárt 
zsidó fizietek még mindig óriási rak• 
tárait, a zsidó kereskedők állal tör* 
vényellenesen eldugott, .jobb időkre* 
tartalékolt áruit szintén vissza kell 
jutlani a magyarságnak. Itt, e vissza* 
juttatásnál azonban vigyázni kell I 
Már megindult a tőrtetés egyesek 
részéről, bogy a zsidó fizieteket és 
árukat maguknak megszerezzék 8 
rokoni, baráti vagy egyébb összeköt* 
tatásaik révén azokat megkaparintsák 
Itt kell vigyázni, és itt terheli a fe 
lelősség azokat, akik majd a juttatá* 
sokat intézik. Szem előtt kell tartani, 
bogy a zsidó áruk a magyarság ősz* 
szeségétől leltek elvonva, kőlönören 
népünk szegényebb rétegeitől, akik 
nem voltak abban a helyzetben, hogy 
maguknak és családjaiknak a lég• 
azfikségesebbeket beszerezzék, tehát 
nem egyeseknek, hanem a magyar* 
ság őssxeségének kell azokat vissza■ 
juttatni. Nem lenre igazságos, bogy 
néhány ember kapja a roppant textil, 
fa- és egyéb raktárakat, bogy azokat 
aztán, hozzácsapva a mai fekete 
haszonkulcsot, talán még drágábban 
sózza a magyarság nyakába, mint a 
zsidó kereskedő tette volna. Ném 
lehet néhány embert megajándékoz* 
ni 8 ugyanakkor ezer—meg ezersze*

Hol vagyunk hát ?
(Folytatás.)

Ezen törvény sssriot napszámosok* kai a szerződés szóbelileg is megköt belő, amikor is a napszámos munkásiga־ zolványál a munkaadó kívánságára tar* toiik annak áfadci.
Az igy kötött szerződések rregsx•־ göil a törvény értelmében böntelték és a bflnfetéspénzekböl • munkások segély•■ zése céljára segélyalapot kellett léteaiteci az 1998. évi II. Le 71. 9 ■ szerintMinthogy sem a szenődéeek meg• kötését, sem azok betartását a múltban hosszú ideig nem ellenőrizték, — a se gélyalapok csak névleg léteztek éa azok• ból munkáaióléli intézményeket nem lé- 

teeiteltek.Ab első komoly lépéa több kisérlel alán 1920, évi XVI■ t e. munkáajóléli is»-
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a bisebog^tkVf aicí'öt vezető renaészeti szervek esetenként

Másolat «-
־ .- י ז •

-M.kir. ondőrség szegedi felügyeleti Körzetének Szemlélője. л
: .j . . .. . .. _ b rí. .. . . .;.X- -־
jl-el I? 1 . ■ X > . K á 3 « 1 . a"t i -".■4.: úti . / r .:
4- - < - ---

- M.klr«Belügynini3zter0Száni 61^3/19■«■. re 3.׳psr&r: Zsiapk lakáé !yenek
kijelölése. . . . .

A n.kir.Korá«ny az országot jövid időn belükjegtisztxtja 
a zsidóktól.־•■ tüztó'gatust tera-letréSáenként rendelő■ el^nolynek^ere»-

- ■éávoként’' a zsidónágőt пепге. ősTcorra, való fckHíte t nélkül a kijelölő 
gyű,ו tő táborokba kell azullit-ni«ynrő«okban aü'. aagyoab közse®rkben ké- 
Jobba ,zsidóság egyrésze a rendészeti hatosatok altul kijelelt zsidó

- épületekbe«,illetőleg Ghetóba* nyer elbolyezést.Kivétel t képeznék a
- *aaifo«toss-©1 üzemekben, banyáknál és «agyobu vállalatéкп il.folabirt e- 

koknál alkalaazott ,azok .1 szakképzett zsidók, akiknek azonnali felval- 
tása az übe■ terhelését xxxxnX negakadalyezna» A KJ haaifestessá©1 
tízeseknél,banyáknál és Vállalatoknál azonban a felváltást alánnal 
végre kell hajtani és azok élére az illető Vállalat,üzeu.stb.szőnél;- 
zetéböl a legnegfelelőboet kell teljes jogkörrel állítsak »Egeket a 
törvényhatóságok által klküloött bizotts. gok -ll״pitj״k tug.Pötl3s11krcl 
a hatosat;ok nár sast gon.leskeajanak. jiint azanban a leváltás lehető
sége ■egvaa,aelyré a területileg illetékes közigazgatusi. hatóságok veáe- 
tőjének törekeasie kell, hegy ez nieloba »gtörteshessen,azonnal lehe- 
tőle5 egy szakképzett gondnokot jelöljön ki és állítsa az üzen vagy 
vállalat stb.élére telje3 joju felelősséggel, a zsisskösszeszoiését

, ■ a területileg, illetékes - renaőrség és a u.kir.cséásőrség vég־..i,3zűksé.; 
esetén a csenaőjség varosokban a-n.kir.reaáörségnek karhit־-l.TÍ segélyt 
nyujt,TV nénet biztonsági renaorség tanácsauoszervként a helyszínre 
ki fog sznllanl,akikkel "a elvártál-■jáj^ttküköaésre különös suly.t 
kejl nelyeznil Á váráé gyeítönvényhatösl^ok a zsiíok székár anyához 
viszonyítva a ■egfeleiő helyen és 4a״abjn étesitsejiek gyűjtő
táborokat,-. Azok helyét a közéizte«é*ii sGiiJreití^rnak jéiea'tsék^e. , 
Minőén városba« vagy nagyobb közséjbenyHhht ■ T*ai-a>k !гахгч• гсЈЈу.г נ KuríR 
zsidó épületek létesítését inaskoljapezökajk^kiigíöléáére a renáőrhcta- sá^ok 'sTja? RSVaikoruíuen nár mo^t' iatézLeffeaék, hcrf í SajtotAbéfč- 
báb״ кк’к>0<> Ö-jtiftiétÖA 1 szempontból veszélyes zsi.Hék nmrao.11 

óceán..;nyernek .elhelya: ״ .
,0 ' Ј0*4иЈ5Л1-*а. épülőtöket kell ki jei ölti iJaal .«silók ■töyxmatbbf^l^kn jk. 

■4 •* jSzeJből az ottlakó ne■ Zsidó szaraazásuakbt a rbncórhitős^g'п •zJjiöZ*
'— ártát־kiürített hasohló értékű é3 bérif lákSsiíbá-a־yegfbíslí5»>»í»^t-*‘

fészea végrehajtott tisztogatási kelő befejezését köve tő, 5.0 napon
i ki,hogy « gyüjtőtaborokböl kihelyezett isidókat a

1hba*l!>ÓKpa&otekben ansakidejen azonnal el lehessen helyezni. . ZáiSak 
összegyűjtésével és élsz állításával egyidejűleg a hely^hs.ybJ'^íík.. • 

--■bi«»b«üé^öís%-dölölje2ék ki',a'»lyač_i zsírok lakásai..t_ls_uz.le.tei t. az 
eljáró renuóri os cőea'oóA kög: g-eakel együtt lezár j *k és külön- külön 
aevÜB«.1 íepoás^tolik, a külc :'■ek■-■ t ^eSaö nevévé!'. fc pento.. 1 kei névéi 

iabér paraj’4........־־־ "  ' ~ ‘ ' ""
. _ . —______— élőálla-

célokat nen-szolgálnak;'a .varos£~£ütüsaxok és 
žvek at. Ez éket elsősorban a honvö-~é.; .és köz- 
.borban' helyi kéz ellátás célj ■ira kell igénybe 
. _ jpepust'néaisE^eszvények stb./ az előde 

впДЈГСГ-ЛјдГо szervák vegyék őrizetbe és azok niaenüséjét feltün- 
rfkjrjegyzék ,ellenuoe a aaják ■t a városi ható נift0^öv4i«зоавмкгвгЧ< '*גי0

. énitoa^UÜnljariUh.wbkJaókJgaeket 4 értékekét ,< községi: Ж.Т «י ״ Ad« •annn ♦:< A7t־eraf:u 4< h<*r4i1t*i: ktznsn 1h;1■

a ־X>ve’ ;
. .A״

•v sx>f > 3♦ жј ע. ?

Naredba lokalnoj samoupravi 
u vezi sabiranja i deportacije 
jevrejskog stanovništva 
(Istorijski arhiv, Senta, F: 098 za
Opštinu Ada 1941-1944)



Utasítás a helyhatóságoknak 
a zsidók összegyűjtésével és 
elszállításávalkapcsolatban 

(Történelmi levltár, Zenta, F: 098
Ada község 1941-1944)
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