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Jugoszlávia Kommunista Pártja az áprilisi összeomlás napjaiban az 
egyetlen országos jellegű társadalmi erő volt, amely a további harc távlatait 
és jellegét egyaránt megszabta. A JKP Központi Bizottságának Politikai 
Bizottsága 1941. április 10-én — azon a napon, amikor kikiáltották az ún. 
Független Horvát Államot — Zágrábban ülést tartott, s a mozgósított kom-
munisták elsődleges feladatait — a pártegység megőrzése mellett — abban 
jelölte meg, hogy kerüljék el a hadifogságot, fegyvereiket pedig rejtsék el. 
Az öt nappal később kibocsátott kiáltvány az ún. Független Horvát Állam 
quisling jellegét hangoztatta, s azt is, hogy a hódítók elleni harcban a kommu-
nisták és a munkásosztály az élvonalban lesznek, s ebben a küzdelemben 
kitartanak egészen a „teljes győzelemig". A JKP Központi Bizottsága a 
hamarosan meginduló harc társadalmi-politikai értelmét is körvonalazta a 
kiáltványban: ebben a harcban „új világ születik", melynek alapja „Jugoszlávia 
népeinek igazi függetlensége és testvéri közössége lesz". 

Jugoszlávia Kommunista Pártja az ország megszállása és feldarabolása 
után is teljes mértékben megőrizte szervezeti egységét, és továbbra is az 
egyedüli szervezett országos erőt képviselte, s ez a korábbi évek eszmei-
politikai és szervező munkájának s a párttagság forradalmi és antifasiszta 
szellemben való nevelésének eredménye volt. A Központi Bizottság Josip 
Brozzal az élen a már említett áprilisi ülésén megalakította a katonai bizott-
ságot. A hamarosan meginduló harc általános politikai platformja abból 
indult ki, hogy a megszállók és a hazai támogatóik elleni küzdelem nemcsak 
a kommunisták, hanem minden igaz hazafi ügye; ennek érdekében olyan 
általános politikai szervezetet kell létrehozni, amely lehetőséget nyújt minden 
antifasiszta és harcra kész erő tömörítésére. A vezetőség ezért tanácskozásokat 
kezdeményezett a volt polgári pártok egyes vezetőivel és csoportosulásaival, 
de ezek a kísérletek nem sok eredménnyel jártak. A polgári osztály képviselő-
inek jó része a nyugati orientáció híveként azt vallotta, hogy a fegyveres 
harc ideje még nem érkezett el, egyelőre passzív, várakozó álláspontra kell 
helyezkedni. Soraikban számos híve volt annak a meggyőződésnek is, hogy 
a kis népek sorsa a szembenálló nagyhatalmak hadszínterein dől el, tehát 
fölösleges a korai véráldozat. Ennek a megnyilvánulása volt például Vlatko 
Maceknak, a Horvát Parasztpárt vezetőjének felhívása a horvát néphez, hogy 
legyen lojális az új usztasa hatalomhoz. 
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Ezzel egyidejűleg a polgári osztály egy része kezdettől fogva a megszállók 
érdekeit igyekezett szolgálni. Csak Szlovéniában jártak eredménnyel a pol-
gári pártok képviselőivel folytatott tárgyalások: április 27-én Szlovéniában 
létrejött az Antiimperialista Front, amelynek politikai programját a meg-
szállók elleni harc képezte. Későbbi nevén ebbe a Felszabadító Front elne-
vezésű politikai csoportosulásba a Szlovén Kommunista Párton kívül a 
keresztényszocialisták, a volt Sokol szervezet demokratikus része és más kisebb 
politikai csoportosulások is tömörültek. 

A JKP szervezeti egységét a harcra való felkészülés időszakában, s 
bizonyos mértékben később is csak a macedóniai tartományi pártvezetőségben 
kialakult álláspont veszélyeztette, amely jórészt a tartományi pártvezetőség 
akkori titkárának személyéhez kötődött: ő nem ismerte el a bolgár bevonulás 
megszálló jellegét, s a macedóniai pártszervezetet, a JKP Központi Bizott-
ságának tudta és beleegyezése nélkül a Bolgár (kommunista) Munkáspárthoz 
csatolta. Ez a párt abban az időben nem támogatta a megszállók elleni harcot, 
sőt elrendelte, hogy a macedóniai szervezetek adják át a hatóságoknak a még 
rejtegetett fegyvereket. A macedóniai szervezeti nehézségeket azonban a 
JKP Központi Bizottságának erőfeszítései révén hamarosan sikerült leküzdeni. 

Rendkívül bonyolult társadalmi-politikai é? gazdasági helyzet alakult 
ki a három megszállási övezetre osztott Vajdaságban is. Formailag egyik 
térségnek sem volt megszállási státusa: Bácskát és Baranyát 1941 végén 
Horthy-Magyarországhoz csatolták, Szerémség az ún. Független Horvát 
Állam szerves iésze lett, Bánát pedig formailag a megszállt Szerbiához tarto-
zott, ahol a közigazgatásban a régi Jugoszlávia folytonosságát és törvény-
hozását próbálták alkalmazni. Itt a tényleges uralom a német népcsoport 
kezében volt. A többnemzetiségű Vajdaságban a társadalmi-politikai helyzetet 
tovább bonyolította, hogy a németség nagy többsége elfogadta és támogatta 
az új rendszert. Egy ideig a magyarság egy részének is voltak illúziói a meg-
szálló hatalommal kapcsolatban; ennek okai jórészt a régi jugoszláv rendszer 
elnyomó politikájában gyökereztek. A szerb polgári osztály jó része, amely 
egyébként ugyancsak nyugati tájékozódású volt, és nem támogatta a megszálló 
hatalmat, megrettent a bevonuláskor elkövetett kegyetlenkedésektől, s vára-
kozó álláspontra helyezkedett. 

így Vajdaságban sem volt lehetséges össznépi felkelést szorgalmazó 
politikai platformot létrehozni a volt polgári pártok képviselőivel. 

A Vajdasági Tartományi Pártbizottság szervezeteinek egysége, szervezeti 
felépítésének szilárdsága ezekben a nehéz napokban is teljes mértékben 
kifejezésre jutott. A szervezeti felépítés jugoszláv irányultsága, s az, hogy a 
Tartományi Pártbizottság a JKP szerves részét képezi, sohasem vált kérdésessé, 
legfeljebb egyedi véleményekként jutottak kifejezésre olyan elképzelések, 
főleg a Központi Bizottsággal való laza kapcsolatok időszakában, hogy a 
bácskai illegális pártszervezetet esetleg a Kommunisták Magyarországi 
Pártjához, vagy pedig a legálisan tevékenykedő Magyarországi Szociálde-
mokrata Párthoz kellene csatolni. 

A JKP Központi Bizottságának 1941. május elsejei kiáltványában meg-
fogalmazódott a felhívás,- hogy „még eltökéltebb és még jobban szervezett 
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harcot kell folytatni a megszállók és szolgáik, a nemzeti gyűlölködés szítása 
ellen, Jugoszlávia népeinek és a Balkán népeinek barátságáért". 

Május elsején a JKP vezetőinek aktívája Zágrábban tanácskozást tartott, 
amelyen Macedónia kivételével valamennyi nemzeti és tartományi párt-
vezetőség képviselői részt vettek. Tito elvtárs olvasott fel beszámolót. Ezt 
a tanácskozást a harcra való felkészülés jegyében tartották meg, s egyben 
behatóan elemezték az elmúlt időszak eseményeit és a királyi Jugoszlávia 
kapitulációja után bekövetkezett helyzetet. A vajdaságiak közül a tanácskozá-
son Zarko Zrenjanin-Uca, a Tartományi Pártbizottság politikai titkára vett 
részt. Vajdaság kommunistáinak feladatait a részvevők a következőkben 
jelölték meg: 

„A vajdasági kommunistákra az a nagy feladat vár, hogy útját állják a 
nemzeti gyűlölet szításának, s megértessék Vajdaság népeivel, hogy a meg-
szállók zsarnokok, minden nemzetiségnek ellenségei. A vajdasági kommunisták-
ra az a nagy feladat hárul, hogy az összes nemzetiséget igyekezzenek tömörí-
teni a háború és a megszállás okozta károk felszámolásában, igyekezzenek 
megteremteni Vajdaság népeinek testvériségét, hogy vállvetve harcoljanak 
az imperialista zsarnokok és megszállók ellen, a testvéri egyetértésért és 
egyenjogúságért, valamint a nemzeti kérdésnek a nép önrendelkezése útján 
való tényleges megoldásáért." 

Vajdaságban a háború előestéjén hat körzeti bizottság, egész sor járási, 
valamint néhány városi és helyi pártbizottság működött. Az 1940 szeptember 
első felében Sremska Kamenica közelében megtartott VI. tartományi párt-
értekezlet dokumentumai szerint Vajdaságban akkor 650 párttag volt, ezeknek 
30%-a volt magyar nemzetiségű. Az 1941-es áprilisi napokban és a későbbi 
évek során is viszonylag kevés magyar nemzetiségű párttag lett hűtlen a 
mozgalomhoz, jóllehet számukra a forradalmi munkásmozgalom mellett 
való további kiállás a „nemzeti felszabadulásit valló némely környezetben 
legkevésbé sem volt könnyű. 

Visszatérve a zágrábi tanácskozásról, ahol a vajdasági kommunistákat 
képviselte, 2arko Zrenjanin Zarko Turinski Petrovgrad (Nagybecskerek) 
melletti szőlejében megbeszélést tartott a Tartományi Pártbizottság politikai 
bizottságának tagjaival: Svetozar Markovictyal, Szervo Mihállyal és Ivan 
Vioglavinnal. A tanácskozás részvevői megfogalmazták a vajdasági kommu-
nistáknak a fegyveres ellenállással és a harcra való felkészüléssel kapcsolatos 
feladatait, és kidolgozták a feladatok végrehajtásának tervét. A Tartományi 
Katonai Bizottság vezetőjévé Radivoj Cirpanovot, a Tartományi Pártbizottság 
titkársági tagját nevezték ki. A Tartományi Katonai Bizottságnak katonai 
bizottságokat kellett alakítania a körzeti, a járási és a helyi pártbizottságok 
keretében. Fegyvert és hadifelszerelést kellett gyűjtenie, harci és diverzáns-
csoportokat kellett alakítania, elsősegély-tanfolyamokat kellett szerveznie a 
a nők részére stb. 

A Tartományi Katonai Bizottság tétovázás nélkül nyomban hozzáfogott 
e feladatok megoldásához. A kommunisták Vajdaság egész területén a meglevő 
párt- és ifjúkommunista szervezetek megszilárdításán és tömegesítésén mun-
kálkodtak. Ennek az előkészítő munkának az eredménye abban is megmutat-
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kozott, hogy a párttagok száma 1940 őszétől, vagyis a VI. tartományi pártér-
tekezlet megtartásától 1941 nyaráig megkétszereződött: elérte az 1200-at, 
az ifjúkommunisták száma pedig 1300-ra növekedett. Ez a forradalmi él-
csapat már képes volt tömöríteni és harcba vinni a tömegeket. A Párt és az 
ifjúkommunista szervezetek eszmei befolyásának eredményeként Vajdaságban 
már 1941 júniusában a nevelő- és az olvasócsoportok az antifasiszták ezreit 
tömörítették soraikba, s még ennél is nagyobb volt a szimpatizánsok száma. 
Hasonlóan eredményes szervező és előkészítő munkát fejtettek ki azokban a 
magyarlakta városokban és falvakban is, ahol már a háború előtt erős forra-
dalmi munkásmozgalom létezett. Voltak ugyan olyan egyének is, akik az 
új helyzetben elbizonytalanodtak, s elszakadtak a mozgalomtól, helyettük 
azonban újak jelentkeztek, akik készek voltak harcba indulni. 

A Tartományi Pártbizottság 1941 júniusában kiáltvánnyal fordult 
Vajdaság népeihez. Ezt a dokumentumot szerbhorvát, magyar és német 
nyelven sokszorosították. Arra szólította fel Vajdaság népeit, hogy közös 
erővel küzdjenek a felszabadulásukért és egyenjogúságukért. 

A Pártbizottság felhívása így fejeződött be: 
„Vajdasági munkások és munkásnők! 
Jugoszlávia népeinek további sorsa elsősorban az ország munkásosztályá-

nak egységétől függ, Vajdaság népeinek sorsa tehát a ti egységeteken múlik. 
Szilárdítsátok meg ezt az egységet az összes kizsákmányoló elleni közös 
harcban, attól függetlenül, hogy milyen nemzetiségűek vagytok! Küzdjetek 
a sovinizmus, a más nemzetekkel szembeni gyűlölködés ellen, tépjétek ki ezt 
a mérgező fullánkot, amelyet a kapitalisták alattomosan a néptömegekbe 
döftek. Teremtsétek meg népeitek egyetértését, hogy egységes egészként 
vezethessétek őket a megszállók és a hazai elnyomók elleni harcban. Teremt-
sétek meg ily módon a proletár internacionalizmust, Vajdaság boldogabb 
jövőjének fontos feltételét. A Jugoszláv Kommunista Párt vezetésével és a 
Szovjetunióra támaszkodva Vajdaság népei csak ily módon, együttesen dönt-
hetik el, hogy akarnak-e és mely más nemzetekkel együtt akarnak testvéri 
közösségben élni." 

A Tartományi Pártbizottság Katonai Bizottsága június 19-i ülésén 
konkrét tervet dolgozott ki a petrovgradi, kikindai és pancsovai katonai 
raktárak elleni támadásra, hogy fegyverhez jusson. 

Ebben az időben és később is a fegyveres erőknek, a tizes létszámú 
harci alakulatoknak és diverzánscsoportoknak a megszervezésében főleg 
Leninnek A forradalmi hadsereg osztagainak feladata című cikke szolgált 
útmutatóul; ezt sokszorosították és szétosztották, illetve eljuttatták a kerületi 
bizottságokhoz, s ezek révén a többi szervezethez is. 

A Szovjetunió elleni német támadás napján, június 22-én a JKP Köz-
ponti Bizottsága felhívta Jugoszlávia minden népét, elsősorban pedig a 
munkásosztályt, hogy sürgősen készüljön fel az „utolsó és döntő" ütközetre. 
A következő napon a Vajdasági Tartományi Pártbizottság Zarko Turinski 
Petrovgrad melletti szőlejében értekezletet tartott, amelyen Zarko Zrenjanin 
beszámolt a JKP KB üléséről. A részvevők elhatározták, hogy a népfelkelés 
előkészületeit a legrövidebb időn belül be kell fejezni. A harci alakulatok 

2 



A S O R S D Ö N T Ő 1941. É V 369 

szervezési formáját úgy képzelték el, hogy a katonai tizedekből politikai 
tizedeket és osztagokat alakítanak. Döntés született arról is, hogy mindazoknak 
a párttagoknak és ifjúkommunistáknak, akik a hatóságok szemében gyanúsak 
voltak, a harci egységek kötelékébe kell lépniük, vagy pedig azonnal illegali-
tásba kell vonulniuk. 

Zarko Zrenjanin még ezt megelőzően, június közepén Mitrovicán ismer-
tette a JKP szerémségi területi bizottsága előtt a JI<P KB májusi tanácsko-
zásának és a Vajdasági Tartományi Pártbizottságnak a határozatait. Az össze-
jövetel részvevői elhatározták, hogy a pártvezetőség minden erőfeszítést 
megtesz a bebörtönzött elvtársak kiszabadításáért, és hogy Zarko Zrenjanin, 
a JKP Központi Bizottságával való megállapodás után a foglyokat értesíti 
majd a végleges határozatról. 

A JKP Központi Bizottságának június 22-ei felhívását a vajdasági ifjú-
kommunisták egy része úgy értelmezte, hogy azonnal harcba kell szállni és 
diverzáns akciókat kell indítani. 1941. június 25-én tíz ifjúkommunista, két 
JKISz-tag és három párttag — köztük voltak a Fogarasi testvérek: György 
és Árpád, továbbá Fazekas János — végrehajtották az első diverzáns akciót; 
megrongálták Petrovgrádnál a Bega vasúti hídját, s ennek következtében 
leállt a forgalom. Ez az akció egész Vajdaságban nagy visszhangot váltott ki. 

Július elején a Tartományi Pártbizottság határozata alapján a korábbi 
katonai bizottság helyett megalakult a vajdasági partizánalakulatok parancs-
noksága. A parancsnokság tagja volt: Danilo Grujic parancsnok, Svetozar 
Markovié politikai biztos és Zarko Turinski parancsnok-helyettes. 

Július 4-én Tito elvtárs összehívta a JKP Központi Bizottsága politikai 
bizottságának kibővített ülését, amelyet Vladislav Ribnikarnak, a Politika 
című napilap igazgatójának belgrádi villájában tartottak meg. Úgy döntöttek, 
hogy a szabotázs- és diverzánsakciókról át kell térni az általános népfelkelésre, 
és hogy a partizánháború lesz az alapvető harcmodor. A július 4-ei határozatok 
alapján Tito elvtárs újabb kiáltványt intézett az ország népeihez és kommunis-
táihoz. 

A szerbiai népfelkelés 1941. július 7-én kezdődött. A rákövetkező idő-
szakban Szerbia területén már 23 partizánosztag fejtett ki harci tevékenységet: 
a harcosok száma elérte a húszezret. Nyugat-Szerbiában nagy, kb. egymillió 
lakost számláló felszabadított terület létesült. Tito szeptember 16-án elhagyta 
Belgrádot, és 18-án megérkezett a felszabadított területre. Ebben az időszakban 
voltak a fasiszta tengelyhatalmak katonai erejük teljében: Európa nagy részét 
megszállás alatt tartották. Az „új európai rend"-ben azonban 1941. szeptember 
22-e és november 29-e között Nyugat-Szerbiában létrejött az azóta már 
legendássá vált Uzicei Köztársaság. Ebben az időszakban az ország más 
vidékein is javában lángolt a harc. 

Vajdaságban a szerbiai népfelkelés ötödik ntpián, vagyis 1941. július 
12-én szólaltak meg a fegyverek. Ezen a napon a dél-bánáti osztag öttagú 
csoportja szabotázsakciót hajtott végre a vladimirovac-alibunari vasútvonalon, 
és megütközött egy csendőr- és rendőrosztaggal. Ezekben a napokban Bánát-
ban 12 tízes létszámú partizánalakulat fejtett ki harci tevékenységet. Július 
végén ezek 5 partizánosztagba tömörültek: a petrovgradiba, a dragutinovaciba, 
a karadordevo-aleksandrovaciba, a stajicevóiba és a dél-bánátiba. Ezenkívül 
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négy külön partizáncsoport is tevékenykedett. Mindezek az 1941. év folyamán 
több mint háromszáz harcost számláltak, s mintegy száz kisebb-nagyobb 
fegyveres akciót, valamint huszonnyolc szabotázs- és diverzánsakciót hajtot-
tak végre: vasútvonalakat rongáltak meg, kidöntöttek több mint kétszáz 
távvezeték-oszlopot, leromboltak több hidat, felgyújtottak 70 hold búzát 
és 300 vagon kendert. Ugyanebben az időben Bácskában az újvidéki és a 
sajkási partizánosztag tevékenykedett, s több diverzánscsoport Óbecse, Zombor 
és Szabadka környékén. Mindezek az 1941. év végéig több mint ötven fegy-
veres szabotázs- és diverzánsakciót hajtottak végre, tizenegy alkalommal 
pedig tűzharcot folytattak a megszállókkal és a hazaárulókkal. 

Hasonló volt a helyzet Szerémségben is. Itt augusztus 22-én hajtották 
végre a legjelentősebb vállalkozást: sikeresen megszervezték 32 politikai 
fogoly kiszabadítását a mitrovicai fegyházból. Az eredményes vállalkozás 
sorsdöntőén befolyásolta Szerémségben a népfelszabadító mozgalom további 
kibontakozását, s jelentősége folytán túllépte a tartomány határait. Hamarosan 
Szerémségben is megalakult két partizánosztag, a Fruska Gora-i és a Duna-
menti, amelyek több mint hetven harcost számláltak. 

1941. július 30-án a Jugoszláv Ifjúkommunisták Szövetségének Tarto-
mányi Bizottsága felhívást intézett Vajdaság valamennyi nemzetének fiatal-
jaihoz, hogy lépjenek „a proletár internacionalizmus zászlaja alá, s hogy 
tekintet nélkül nemzetiségi hovatartozásukra, vallásukra, politikai és ideo-
lógiai világnézetükre, különböző szervezetekhez való tartozásukra, a hősi 
Kommunista Párt vezetésével indítsanak közös harcot a fasizmus ellen, a 
nemzeti felszabadulásért, valamennyi nemzet ifjúságának testvériségéért, a 
demokratikus szabadságért, a boldogabb életért, az ifjúság szebb jövőjéért 
és az emberiség kulturális felemelkedéséért". 

A népfelszabadító harc 1941-ben s a későbbi háborús években is Vajda-
ságban kedvezőtlen földrajzi és stratégiai terepen folyt. Ennek ellenére a 
vajdasági népfelszabadító mozgalomnak megvolt az ereje ahhoz, hogy szembe-
szálljon az óriási túlerőben levő ellenséggel. A nemzeti kérdésben elfoglalt 
helyes irányvonalának köszönhetően a JKP-nek már a népfelszabadító harc 
első évében Vajdaságban is nagyrészt sikerült leküzdenie a megszállók által 
szított sovinizmust, s ily módon a népfelszabadító harc Vajdaságban a nem-
zetek és nemzetiségek közös küzdelmévé válhatott. Ez volt az alapja a négyéves 
harc egyik legnagyobb vívmányának, a vajdasági és a többi jugoszláv nép 
testvéri közösségének. 

A népfelszabadító harccal párhuzamosan folyó politikai munka alapja a 
propagandatevékenység volt. A párttagok kiáltványokat, röpiratokat, újsá-
gokat és másfajta politikai kiadványokat terjesztettek, amelyek illegális helyi 
nyomdákból kerültek ki. Ebben a politikai munkában különösen nagy szerepe 
volt az Újvidéken létesült agitációs és propagandacsoportnak, és a Tarto-
mányi Pártbizottság nyomdájának. Innen terjesztették egész Bácska területén 
a propagandaanyag jó részét, köztük a Vesti és a Hírek című nyomtatványt. 
Szerémségben a sikeresebb politikai tevékenység érdekében a Fruskogorski 
Partizan című lapon kívül az Istina című újságot, valamint a JKP körzeti 
bizottsága szócsövének, az Udarniknak egy számát is kiadták. 
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A Fruska Gora-i partizánosztag Mala Remeta közelében az erdőben 
megünnepelte az októberi szocialista forradalom 24. évfordulóját. A harcosok-
nak Stanko Paunovic Veljko osztagparancsnok mondott beszédet az októberi 
forradalom jelentőségéről, a megszállók és csatlósaik elleni küzdelemről. 
A leigázott Európában csupán itt és Uáicén ünnepelték meg ezt a jelentős 
évfordulót. 

A hősi küzdelem során a népfelszabadító harc sok gyöngesége is felszínre 
került. A sokszoros túlerőben levő ellenség terrorja sok embert eltántorított 
a mozgalomtól, amely emiatt több helyen elszigetelődött a széles néptömegek-
től. Különösen összetett volt a helyzet a vegyes lakosságú helyeken: a német 
népcsoport zöme az ellenséget szolgálta. Komoly nehézséget okozott a háború 
gyors befejezésébe vetett alaptalan remény is; egyes helyi bizottságok ugyanis 
ettől, továbbá a szovjet ejtőernyősök érkezésétől tették függővé szabotázs-
és diverzánsakcióik megkezdését. Mindez, persze, nemcsak vajdasági jelenség 
volt. 

Az ellenség terrorja és a megtorló intézkedések fokozódása következtében 
egyes helyeken nem készítették elő a szervezett visszavonulást és az illegali-
tásba vonulást, nem építettek időben megfelelő búvóhelyeket, s emiatt 1941 
őszéri a bácskai és a bánáti népfelszabadító mozgalmat súlyos veszteségek 
érték. Bácskában 1941 második felében a letartóztatottak száma elérte az 
ezret. Közülük 120-at rögtönítélő bíróság elé állítottak, és 68 szerb, zsidó, 
magyar, szlovák és horvát nemzetiségű harcost kivégeztek. Az elesettek és 
kivégzettek között voltak: Radivoj Óirpanov, a JKP Tartományi Bizottságának 
titkársági tagja, a népfelszabadító mozgalom bácskai vezetője, Kiss Ernő, 
a Tartományi Pártbizottság tagja, a JKP nyugat-bácskai és baranyai körzeti 
bizottságának titkára, Vlada 2ivanovic, a JKP dél-bácskai körzeti bizottságának 
titkára, Mayer Ottmár, a JKP észak-bácskai körzeti bizottságának titkára, 
Ivan Lakovic Vioglavin, a JKP Tartományi Bizottságának titkársági tagja 
és mások. Bánátban az elesett és kivégzett kommunisták és hazafiak között 
volt Szervo Mihály és Sonja Marinkovic, a JKP Tartományi Bizottságának 
tagjai, Koca Kolarov, Rada Trnic, Bogdán Teodosin, valamennyien a JKP 
észak-bánáti körzeti bizottságának tagjai, Marko Kulic és Petar Albu, a 
JKP dél-bánáti körzeti bizottságának tagjai, Rudolf Kornauer verseci párt-
munkás, Lengyel János, a verseci helyi bizottság titkára, és Sulmann Rózsa, 
a JKISz észak-bánáti körzeti bizottságának tagja. 

A megszállók és az usztasák terrorja következtében Szerémség népe 
is súlyos veszteségeket szenvedett ebben az időszakban. Számos kiváló kommu-
nista vesztette életét: Hugyi Mátyás, Karlo Bernajz, Johann Mike, Jankó 
Cmelik, Bosznia területén pedig Jusuf Tulic. 

Az első időszak harcának eredményeit és fogyatékosságait a Tartományi 
Pártbizottság 1941 november elejei durdevói értekezletén elemezték. Itt a 
részvevők azt is elhatározták, hogy 2arko Zrenjanin Bánátba megy, Svetozar 
Markovié pedig Bácskában marad, és a bácskai mozgalmat fogja irányítani. 
A szerémségi körzeti bizottság december közepén megszervezte a pecinci 
párttanácskozást, amely 1941-ben a szerémségi népfelszabadító mozgalom 
politikai zárószakaszának tekinthető. 
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A vajdasági népfelszabadító mozgalom nagy veszteségei ellenére is 
győztesként került ki a küzdelemből. Sikeres harcával nagymértékben hozzá-
járult Jugoszlávia népeinek emberfeletti harcához. 

Tito elvtárs az 1953. évi májusi nagygyűlésen elismeréssel szólt a felkelés 
szervezőiről és részvevőiről, s egyebek között az alábbiakat állapította meg: 

„A vajdasági felkelésnek sajátos jellege volt. Vajdaság sík vidék, nincse-
nek hegységei, erdőségei. E vidék népének magas fokú öntudatáról éppen az 
tanúskodik, hogy már 1941-ben megindította a felkelést, elragadta a fegyvert 
a megszállóktól és a hazaárulóktól, hogy küzdhessen létéért és szabadságáért. 
A körülmények rendkívül súlyosak voltak, s hogy a felkelés mégis kibontakoz-
hatott, azzal magyarázható, hogy mindazok, akik puskával a kezükben harcba 
indultak a megszállók ellen, maguk mögött tudtak egy olyan egységes népet, 
amely egyöntetűen arra törekedett, hogy megszabadítsa az egész országot 
az árulóktól és a megszállóktól. A felkelés azért bontakozhatott ki eredmé-
nyesen, mert a nép hű szövetségese és támogatója volt harcoló fiainak és 
leányainak." 
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