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Dévavári Zoltán

Nagyméltóságú Miniszterelnök Úr!

Jelentések, emlékiratok − Magyarok, németek és bunyevácok a Bácskában 
(1942−1943)

Napjainkra kevés olyan komplex hagyaték, irattár maradt fenn, amely révén a többségi-
ből kisebbségivé lett magyar közösségek esetében – ha nem is teljesen, de lényegét 
tekintve mégiscsak precízen – rekonstruálható 20. századi múltja. Kétségtelenül ideso-
rolható az a mennyiségi és tematikai fontossága miatt is páratlan archívum, amely 
Várady Imre (Katalinfalva, 1867. március 11.−Nagybecskerek, 1959. március 6.) ügy-
véd, a délvidéki magyarság egyik kiemelkedő politikusának hosszú, fordulatokban gaz-
dag élete alatt jött létre. 

A több tízezer iratot tartalmazó hagyaték Várady Imre családjának köszönhetően 
fennmaradt, egy jelentős részét néhány évvel ezelőtt Várady Imre unokája, Várady Ti-
bor akadémikus, jogtudós, a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek adomá-
nyozta.

Ezek a dokumentumok képezik a gerincét annak a kötetnek, amelyet a téma kiváló 
szakértője, a szegedi történész, A. Sajti Enikő az újvidéki Forum Könyvkiadónál jelen-
tetett meg Kisebbségpolitika és társadalomszervezés − Várady Imre (1867−1959) bánáti 
magyar politikus iratai címmel. A 351 iratot tartalmazó, több mint 900 oldalas forrás-
közlés a nagyközönség által eddig egyáltalán nem ismert iratokat és leveleket ad közre a 
délvidéki magyarság sorsfordulatokkal teli kisebbségi létéről, közvetlenül az 1918-as 
impériumváltás előtti időktől egészen a második világháború utáni új korszakig. 

A  2016-ban megjelent kötet nemcsak az iratközlés precíz válogatása, valamint a 
mindenre kiterjedő, már önmagában is hatalmas munkát igénylő magyarázó lábjegyze-
tek miatt fontos, hanem azért is, mert kismonográfia jellegű bevezető tanulmánya mél-
tó emléket állít Várady Imre politikai és kulturális kisebbségszervező munkásságának. 
Hosszú, kihívásokkal, megpróbáltatásokkal és fordulatokban gazdag életének rekonst-
ruálása révén részletesen megismerhető a délvidéki magyarság kétségtelenül egyik leg-
fontosabb és legnagyobb formátumú vezetőjének életrajzi teljessége.

Az irattár adományozója, Várady Tibor, a fentebb említett kötet megjelenése előtt 
ezen sorok szerzőjét kérte fel a Zentának átadott dokumentumok rendezésére, feldol-
gozására, azok elektronikus adatbázisba történő bevitelére. Az együttműködés a későb-
biekben is folytatódott, a munka második fázisában olyan iratok kerültek feltérképezés-
re, amelyek továbbra is Várady Tibor tulajdonában vannak. 

A most közlésre kerülő hét jelentés, emlékirat ebből a „második merítésből” szárma-
zik, és tulajdonosuk, Várady Tibor tudtával és jóváhagyásával publikáljuk őket.

Steuer György egykori főispán, nyugalmazott államtitkár Kállay Miklós miniszter-
elnökhöz és Perényi Zsigmond volt belügyminiszterhez, a felsőház elnökéhez 1942-ben 
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és 1943-ban írt feljegyzései és memorandumai elsősorban a bácskai német–magyar vi-
szonyrendszerrel foglalkoznak, egy olyan kor hiteles hagyatékai, amellyel kapcsolatban 
ugyan bőségesen állnak rendelkezésre a német és szerb történészek által írt tanulmá-
nyok és monográfiák, amelyek azonban eddig mégsem kerültek a magyar historiográfia 
fókuszába.

Steuer György 1875. augusztus 14-én a dél-bácskai, a palánkai járáshoz tartozó, et-
nikai tekintetben igen heterogén, magyarok, németek, sokácok által lakott Palonán 
(ma: Plavna) született, a neve alapján vélhetőleg sváb családban. Jogi tanulmányait Bu-
dapesten végezte, ezt követően 1896-tól a honvédelmi minisztériumban volt a gazdasá-
gi osztály szervezője és vezetője. 1917-ben nevezték ki Torontál vármegye főispánjává, 
és 1918. március 9-én Várady Imre mellett egyik alapítója volt a Wekerle Sándor által 
létrehozott, a kortársak körében „48-as 67-es”-nek csúfolt Alkotmánypárt helyi, Toron-
tál vármegyei szervezetének.

Steuer Váradyval való szoros kapcsolata tehát ebben az időszakban gyökerezik, és  
A. Sajti Enikő kutatásaiból tudjuk azt is, hogy ennek a rövid életű pártnak Steuer volt 
az elnöke, míg Várady az ügyvezető igazgatója.1 1918 őszén, a szerb megszállás követ-
keztében Steuer kénytelen volt elhagyni Nagybecskereket, s ezzel főispáni megbízatása 
is megszűnt. 

A Várady-hagyatékból most közlésre kerülő bizalmas iratok alapján azonban vélel-
mezhető, hogy Várady Imrével sem 1918 után, sem 1941 után nem szűnt meg a szemé-
lyes kapcsolata. Hogy ezek az iratok pontosan hogyan és miként kerültek Várady birto-
kába, arról, hogy kettejük kapcsolata az impériumváltás után hogyan alakult, jelen 
pillanatban nincsenek megbízható forrásaink, lévén, hogy a teljes hagyaték feldolgozá-
sának eddig csak egy töredéke történt meg. 

Steuer későbbi életútjáról biztosan lehet tudni, hogy a szülőföldjét kényszerűségből 
elhagyva, 1919 augusztusában Magyarországon a nemzeti kisebbségek minisztériumá-
ban vállalt államtitkári szerepet, s egyben a párizsi magyar békeküldöttség szakértője 
volt. 1922-től 1928-ig a magyarországi német ajkúak kormánybiztosa, s ilyen tisztségé-
ben számos, szociális körülményeket javító kormányintézkedés kezdeményezője volt. 
1923-ban a Földművelésügyi Minisztérium és az Országos Központi Hitelszövetkezet 
megbízásából a Földmunkások vállalkozó szövetkezeteinek szervezője lett. Ezt követő 
közéleti tevékenysége − leszámítva gazdag, elsősorban szociális kérdésekkel foglalkozó 
publikációs tevékenységét − a ködbe vész, ezért Steuernek a két világháború közötti és 
a második világháború időszakában a délvidéki magyarsággal kapcsolatos esetleges ta-
nácsadói szerepének pontosítása további kutatásokat igényel. 

A  releváns és megbízható források hiányában Steuer második világháborús kor-
mányzati háttérszerepével kapcsolatban sem tudunk pontos képet adni. Az első iratból 
az tűnik biztosnak, hogy az impériumváltást követően, ha nem is állandó jelleggel (mi-
vel az általa készített iratokat kivétel nélkül budapesti címmel látta el), mint Bács-Bod-

1  A Sajti, 2016, 40.
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rog vármegye törvényhatósági bizottsági tagja2 rendszeresen tartózkodott a Bácskában. 
Steuer vélhetőleg ennek a funkciónak köszönhetően volt abban a helyzetben, hogy az 
itt közlésre kerülő iratokkal kapcsolatos információkat a helyszínen szerzett tapasztala-
tai alapján rögzítse. Kétségtelen ugyanakkor az is, hogy a dokumentumok olvasása so-
rán az utókorban okkal és joggal alakulhat ki az a kép, hogy a valóságban egy, régen a 
partvonalra sodródott néhai politikus próbált meg a délvidéki ügyekben sikertelenül 
nyomást gyakorolni a magyar kormányra, aki ráadásul (az ötödik iratban) egyben sze-
mélyes – kormánybiztosi ambícióit is megfogalmazza.

Mindezt a vélekedést erősíti az is, hogy ugyanebben az iratban arról is említést tesz, 
hogy emlékiratait több esetben a kormány összes tagjának, sőt még Horthy Miklós 
kormányzónak is megküldte, s olyan panasz is olvasható, miszerint észrevételeit a kor-
mányzati döntéseknél szinte kivétel nélkül figyelmen kívül hagyták. 

Ebből az aspektusból nézve az iratok értéke természetesen nem lehet azonos egy 
olyan helyzettel összehasonlítva, amelyben az ilyen jellegű dokumentumoknak releváns 
ráhatása volt a politikai döntések meghozatalára és azok következményeire. Ugyanak-
kor arra is utalni szeretnék, hogy az adott történelmi konstellációban az akkori Magyar-
ország helyzete, a hatalma csúcsán éppen hogy csak túljutott Harmadik Birodalom ár-
nyékában és szövetségeseként, melynek köszönhetően ráadásul a revíziós törekvések 
jelentős része is megvalósulhatott, a német kisebbségi kérdésben erősen behatárolt és 
korlátolt volt. 

Steuer sok esetben akár szubjektívnek is értékelhető, kizárólag magyar szempontú 
jelentései és emlékiratai az utókor számára elsősorban tehát nem a kormányzati dönté-
sekre nézve minimális vagy semmilyen ráhatásai miatt érdekesek, hanem azért, mert 
látleletei és hírvivői egy kornak, gondolkodásnak, egy olyan kérdésnek és világnak, 
amelyről az utókor az elmúlt évtizedekben – elsősorban tabunak számító tematikája 
miatt – jóformán csak minimális információkkal bírt.  

Steuer György, fél évvel az itt publikált utolsó irat megfogalmazása után, 1943. no-
vember 28-án Budapesten hunyt el.

A közlésre kerülő, írógéppel írt és sokszorosított iratokat a tudományos forrásközlés 
szabályai szerint lábjegyzetekkel láttuk el.

*

Témánk kötöttsége és a rendelkezésünkre álló terjedelmi keretek szűkössége miatt nem 
vállalkozunk az iratok fókuszában lévő délvidéki németek 1918-ban bekövetkezett im-
périumváltás utáni, majd második világháborús történetének rekonstruálására, csupán 

2  A vármegyei törvényhatósági bizottság 1870 és 1950 között fennállt testület volt, hatáskörét az 1886: 
XXXI. tc. és az 1929:XXX. tc. szabályozta. Tagságának fele választott személyekből, másik fele pedig a 
legfőbb adót fizető tagokból állt. A Törvényhatósági Bizottság a törvényhatóság egészét képviselő testü-
let volt, s az adott város nevében gyakorolta az önkormányzati hatásköröket. Az önkormányzati szervek 
is tőle nyerték el megbízatásukat.
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az alább közölt iratok háttéreseményeinek átláthatósága és megértése céljából foglaljuk 
össze röviden ennek az időszaknak a magyar–német viszonyrendszerét, annak fókuszá-
ban a Steuer által írt eseményekre összpontosítva.

Az 1918-ban bekövetezett határváltozások után a délvidéki németség élet- és létkö-
rülményeiben is jelentős változások következtek be.3 Az új állam kisebbségellenes poli-
tikája, akárcsak a magyarokat, a németeket is fokozottan sújtotta. Bár a délvidéki néme-
tek két világháború közötti eszme-, politika- és kultúrtörténetének magyar nyelvű 
monografikus feldolgozása a mai napig nem történt meg, a korabeli releváns sajtó,4 il-
letve az idegen nyelvű szakirodalom ismeretében annyi mindenképpen előre bocsátha-
tó, hogy a németek – a magyarokkal ellentétben – már az 1920-as évek első felében si-
keresen megszervezték kisebbségi kulturális és politikai életüket.5

Már ekkor voltak arra irányuló kezdeményezések, hogy a magyarok és a németek 
közötti politikai együttműködés elmélyüljön, az a valóságban, akárcsak Romániában, 
mégsem következett be. A németek 1918 után ugyanis alapvetően abból a tézisből in-
dultak ki, hogy a magyarokkal történő esetleges együttműködésük a szláv politikai elit-
ben róluk is azt a képet alakítaná ki, hogy támogatják a vélelmezhető magyar revíziós 
szándékokat. A magyar–német taktikai együttműködést ráadásul nehezítette a közel-
múlt azon népesedési ténye is, hogy a magyar éra alatt a németek jó része elmagyaroso-
dott, s mindez a megváltozott helyzetben és az új államban a németeknél hasonló di-
lemmákat vetett fel, mint a zsidóknál. Míg a zsidóságnál alapvetően a nyelvi, kulturális 
és identitási okok miatt ez a kérdés más irányba mozdult el – többségük megmaradt 
magyar tudatában és érzelmében, ráadásul befolyásos tagjainak jó része politikai aktivi-
zálódását éppen a kisebbségi magyarság politikai kezdeményezésében,6 a Magyar Párt 
keretein belül kezdte meg –, addig a németeknél éppen a nyelvi, identitás- és számbeli 
eltérés miatt végül a nemzeti alapon szerveződő Német Párt alakult meg, amelynek a 
megváltozott új körülmények között elemi érdeke lett a magyar asszimiláció megállítá-
sa és a német nemzeti öntudat felébresztése, vagyis az „eltévelyedettek” németségébe 
való visszatérítse. Ezt a célkitűzést egy esetleges magyar–német politikai együttműkö-
dés gátolta volna. Az impériumváltás nyomán létrejött, majd elmélyült érdekellentétek 
okozták tehát azt, hogy a németek végül tudatosan el is különültek a magyaroktól, idő-
vel természetszerűleg magával hozva a két kisebbségi csoport egymástól történő eltávo-
lodását.7

Ennek ellenére, az erőszakos, felülről irányított megkülönböztetések, az erőteljes, 
államilag generált asszimilációs folyamatok, a nacionalista oktatáspolitikai megszorítá-

3  A délvidéki németek e korai szakaszának a politikatörténetéről bővebben Zoran Janjetović belgrádi tör-
ténész írt, lásd: Janjetović, 2009, 81–105. 

4  1918 és 1941 között a releváns délvidéki magyar sajtó, a szabadkai Bácsmegyei Napló, a szintén szabadkai 
Hírlap, a nagybecskereki Torontál és az újvidéki Délbácska szinte napi rendszerességgel közölte a német 
kisebbséggel kapcsolatos híreket, fejleményeket. A legnagyobb teret, akárcsak a délvidéki zsidóság eseté-
ben, a Bácsmegyei Napló szentelte a kérdésnek.

5  Bešlin, 1999, 210–213, Janjetović, 2005a, 292–293, Dimić, 1997, 8–13. 
6  Bővebben ld. Dévavári, 2016, 4−18.
7  Dévavári, 2014, 177–178. 
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sok és a névelemzés8 gyakorlati bevezetése, valamint a német osztályok és iskolák felszá-
molása őket is sújtotta, s végeredményben ők sem kerülhették el az irredentizmussal 
való gyanúsítgatásokat sem. A Német Párt a rá nehezedő nyomás ellenére már az 1923-as 
választásokon kilenc képviselővel parlamenti tényező lett – míg a magyaroknak ez csak 
1927-ben a radikálisokkal kötött paktum után sikerült –, s 1929-ig, a diktatúra beveze-
téséig és a pártok betiltásáig mindvégig jelen volt a délszláv állam végletekig kiélezett 
politikai életében.9 

A németek nemcsak a politikai színtéren, hanem a kulturális élet szervezésében is 
sikeresebben érvényesültek az új állam keretei között. Schwäbisch-Deutscher Kultur-
bund névvel már 1920. július 20-án megalakították Újvidéken a délvidéki németek kul-
turális egyesületét, melynek tevékenységét rövidesen az egész ország területére kiter-
jesztették. A  Kulturbund hamarosan fontos szerepet töltött be a jugoszláviai német 
magániskolák és könyvtárak megalapításában és támogatásában is. Sikerét mutatja, 
hogy 1924-ben már 128 helyi szervezettel és 55 ezer taggal rendelkezett. Ez, illetve az 
általános kisebbségellenes hangulat felfokozódása volt az oka annak, hogy 1924. április 
11-én Belgrád betiltotta a működését. Bár 1927-ben újra megkezdhette tevékenységét, 
1929-ben ismét feloszlatták, majd 1931. április 14-én ismét engedélyezték a megalakí-
tását. 1938-tól a szervezet Sepp Janko10 vezetésével azonban egyre inkább a nemzetiszo-
cializmus irányába tolódott el, s egyben a jugoszláviai németek politikai szószólójává 
vált. Seppnek a nemzetiszocializmus felé tolódó kulturbundbeli helyzetét, az Erneue-
rek11 térnyerése mellett erősítette az is, hogy 1940 márciusában a jugoszláviai némete-
ket kizárólagos joggal képviselő Volksgruppenführer (néptörzsvezető) lett.12

1941 áprilisában a mintegy 173 ezer fős bácskai németség a bevonuló magyar csapa-
tokat horogkeresztes zászlókkal köszöntötte, s egyáltalán nem csináltak titkot abból 
sem, hogy a magyar uralmat átmenetinek tartják, s hangot is adtak annak a meggyőző-
désüknek, hogy a Bácska és Bánát jugoszláviai részének az egyesítésével egy különálló 
német autonóm kerület fog megalakulni.

 8  A két világháború között a jugoszláv hatóságok által alkalmazott ún. névelemzés során a iskoláskorú gyerme-
kek neveit szláv hangzásuk alapján elemezték. Mindazok, akiknek a neve szláv elemeket tartalmazott (pl. „-ić” 
végződésű volt), kizárólag szerb tagozatokba iratkozhattak be, még akkor is, ha az államnyelvet nem ismerték. 

 9  Bešlin, 1999, 212. 
10  Josef „Sepp” Janko (Ernőháza /szerbül Banatksi Despotovac, németül Ernsthausen/, 1905. november 

9.−Belgrano /Argentína/, 2001. szeptember 21.) jogi tanulmányait Grazban végezte, 1939. június 6-án 
választották meg a Kulturbund elnökévé. 1941-ben a német megszállás alá került Bánátban a bánáti és a 
szerbiai németek, a náci mintára megszervezett Deutsche Volksgruppe in Serbien und Banat (DVSB) 
Volksgruppenführere (népvezetője) volt. A  második világháború után Argentínában telepedett le, az 
ottani hatóságok elutasították Jugoszláviának való kiadatását.

11  A Kulturbund két irányzatának a polgári-demokrata, konzervatív szárny és az Erneuerer irányzat (felújí-
tók, megújítók, a Kulturbund nemzetiszocialista szárnyának az elnevezése) közötti belharcokban ki-
emelkedő szerepe volt Josef Gionnak, aki (Katalinfalva /szerbül: Ravni Topolac, németül: Kathrein-
feld/, 1903. november 26.−Bruchsal, 1977. szeptember 12.) Sepp Janko egyik bizalmasa volt. Josef Gion 
később, 1941. április 14-től 1944 őszéig Becskerek polgármestere lett. A háború után előbb Argentínába 
emigrált, végül Németországban halt meg.

12  Az Erneuerek térnyeréséről ld. Bešlin, 1999, 213–217. 
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Ezzel összefüggésben, 1941. április 20-án, Hitler születésnapján a Wehrmacht ál-
tal megszállt Bánát németsége13 egy Pancsován megtartott nagygyűlésen követelte is 
a Bácskából, a Bánátból és a Szerémségből álló Duna menti autonóm német állam 
létrehozását, amely corpus separatumként a III. Birodalom része lett volna. 

Minderre végül mégsem került sor. Sőt, négy nappal később, a bécsi Imperial Szál-
lodában Jugoszlávia felosztását rögzítő német–olasz megállapodás a Bánát jugoszlá-
viai részét is Magyarországnak ítélte. A németek azonban – tartva a román területi 
követelésektől és egy esetleges román belpolitikai válságtól – végül megakadályozták 
a magyar csapatok bevonulását, a Bánát területét pedig német megszállás alá helyez-
ték. 1941. június 5-én a területet önálló adminisztratív státussal Szerbiához csatolták, 
annak élére segédbáni minőségben a helyi németek vezetőjét Josef-Sepp Lappot14 he-
lyezték. 1941 augusztusában a bánáti zsidókat gyűjtőtáborokba zárták, vagyonukat 
elkobozták, s megkezdték megsemmisítésüket. 

Bácskában a magyar hatóságok az 1940. augusztus 30-i magyar–német kisebbségi 
megállapodás értelmében biztosították a németeknek a községi szervekben és a vár-
megyei törvényhatósági bizottságokban a részarányos helyeket, s további 30 jegyzői 
és egy főszolgabírói állást kaptak. A magyar parlamentbe három német képviselőt − 
Sepp Spreitzer15 területvezetőt, Franz Hammot16 és Josef Trischlert17 hívták be.

A visszafoglalt területeken – a pacifikáció jegyében – a bácskai Kulturbund 1941 
novemberében hivatalosan is beolvadt a tevékenységét a délvidéki területekre is kiter-
jesztő magyarországi Volksbundba.18

A magyar–német viszonyt azonban az elkövetkező időszakban is komoly súrlódá-
sok terhelték. Ennek első jelei nemcsak az 1941. áprilisi eseményeknél mutatkoztak 
meg, hanem a Waffen-SS-be és a Wehrmachtba történő első toborzásoknál is, ame-

13  Német adatok szerint Bánátban ekkor 295 ezer szerb, 120 ezer német, 95 ezer magyar, 70 ezer román, 
18 ezer szlovák és 4 ezer zsidó élt.

14  Josef Sepp Lapp (? 1873−? 1946) 1941. június 5-től segédbáni rangban a Szerbiához csatolt Bánát veze-
tője volt. Hatáskörébe a Bánát belső ügyei tartoztak. 1941 decemberétől helyettese először Jeszenszky 
Ferenc, majd 1943-tól Botka Béla volt.

15  Franz Josef (Sepp) Spreitzer (?−?) mérnök. A Kulturbund egyik bácskai vezetője, a jugoszláv parlament 
tagja, 1941 és 1944 között magyar országgyűlési képviselő, a bácskai német népcsoport területvezetője 
volt.

16  Franz Hamm (Verbász, 1900. március 18.−Bad Bodendorf, 1988. augusztus 5.) közgazdasági tanulmá-
nyait Belgrádban, Bécsben, Heidelbergben és Mannheinben folytatta. Ezt követően az újvidéki Deut-
sches Volksblatt újságírója, majd a Kulturbund lapjának, a Volkswartnak a szerkesztője volt. 1939-ben 
Sepp Janko mellett a náci irányba tolódott Kulturbund egyik vezetője lett. 1942-től a magyar országgyű-
lés tagja volt. A világháború után a CDU tagjaként parlamenti képviselő, 1950-től 1965-ig a szövetségi 
menekültügyi minisztérium szóvivője, közvetlenül halála előtt, 1987-ben a tübingeni, a Duna menti 
svábok történelmét és földrajzát kutató intézet egyik alapítója volt.

17  Josef Trischler (Boróc, 1903. március 20.−?, 1975. december 18.) német kisebbségi politikus, a jugoszláv 
parlament tagja, a Német Gazdaszövetség egyik vezetője. 1941 és 1944 között a magyar parlament felső-
házának a tagja. 1944 augusztusában a bácskai németekből megszervezte a Heimat-Schutz fegyveres 
alakulatokat. A háború után a Bundestag képviselője, a kitelepített dunai svábok egyik vezetője volt. 

18  A magyar Volksbund történetét bővebben lásd: Spannenberger, 2000, 50−64; Spannenberger, 
2005; Tilkovszky, 1968, 294−312; Tilkovszky, 1978.
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lyek 1942 elejéig illegálisak voltak. Az első legális magyarországi sorozásra, a magyar 
kormány hozzájárulása után csak 1942. február 24. és április 3. között került sor.19 

Ezek a sorozások, ahogyan az Steuer emlékirataiból is kitűnik, a legtöbb esetben a 
vonakodók zaklatásával és megfélemlítésével zajlottak le, s nem volt ritka a frontszol-
gálatról hazatérő SS-katonák erőszakoskodása sem. Mindez pedig a bácskai németek 
megosztottságához vezetett. Jó részük, a Volksbund köré tömörülők, beazonosítha-
tóan a nemzetiszocializmus hatása alatt álltak, azonban jelentős volt azoknak a száma 
is, akik a jelenüket és a jövőjüket az akkori Magyarországon és a magyarsággal való 
együttműködésben látták. A harmincas évekből származó adatok ugyanis azt mutat-
ják, hogy világnézeti és politikai szempontból az itteni németek mintegy 50%-a ke-
resztény-konzervatív, 25%-a szocialista, 20%-a liberális kötődésű volt. Másrészt, a 
németek az impériumváltást követően a magyar nemzetpolitikai szempontból is 
megosztottak voltak. Egy részük azonosult a hungarista eszmékkel, de elismerte a 
magyar állam legitimitását és támogatták a Magyarország javára történő határmódo-
sítást. Jól elhatárolt csoportot alkottak az úgynevezett magyarónok, az elmagyaroso-
dott németek, akik nemcsak a magyar állam legitimitását ismerték el, hanem magu-
kat is magyarnak vallották. A harmadik csoportot pedig a német nemzeti öntudattal 
rendelkezők képezték, az ő németségük megélésében a Duna menti svábsághoz való 
tartozás tudata dominált.20

Ez utóbbi irányzatnak volt a jeles képviselője Adam Berenz21 apatini plébános, aki 
lapjában, a Die Donauban erőteljesen fel is lépett a sorozások, de a Volksbund tevé-
kenységének egésze ellen. Számos településen − Miletics, Doroszló, Fülöpszállás, 
Hódság – a helyi németek prominens tagjai a náci eszmék térnyerése miatt demonst-
ratívan ki is léptek a Volksbundból, s közülük egyesek a kormánypárthoz, a Magyar 
Élet Pártjához csatlakoztak.22 Mindezek s annak ellenére, hogy a Wehrmachtba és a 
Waffen-SS-be bevonulók elveszítették magyar állampolgárságukat, 1943-ban már 
összesen 20 500 bácskai német, vagyis az ottani német közösség több mint 10%-a 
szolgált a német fegyveres alakulatokban. 

S bár nem tartozik már szorosan az általunk közölt emlékiratokhoz, s ekkor már 
maga Steuer is halott volt, arra mindenképpen utalni szeretnénk, hogy az 1944. már-
cius 19-i Margaréta-hadműveletet, a Wehrmacht Magyarországra való bevonulását a 
bácskai németek nagy része a magyar megszállás végeként értelmezte, s ismételten 

19  Mirnić, 1973, 453−454, a magyarországi német sorozásokról bővebben lásd: Kovács−Számvéber, 
2001. és Tilkovszky, 1974.

20  Hegedűs, 2016, 461.
21  Adam Berenz (Apatin, 1898. szeptember 19.−Kalocsa, 1968. október 21.) Teológiai tanulmányait Ka-

locsán végezte, a húszas és a harmincas években bácskai településeken szolgált. 1933-ban nevezték ki 
apatini plébánosnak. A szerkesztése alatt megjelenő Die Donau katolikus hetilapban már 1935-től éles 
cikkekben ítélte el a nemzetiszocializmust. A Gestapó 1944. május 22-én tartóztatta le, előbb Zombor-
ba, Szegedre, végül pedig a topolyai táborba internálták. A második világháború után személyesen tilta-
kozott a jugoszláviai németek kollektív bűnössé nyilvánítása ellen. Az ötvenes években a ferences rend-
hez csatlakozott, 1968. október 21-én teljes magányban hunyt el.  

22  Mirnić, 1973, 457−458.
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erőre kaptak azok az 1941-es elképzelések, amelyek a Bácska, a Bánát és a Szerémség 
egyesítését, s annak a III. Birodalomhoz való csatlakozását vázolták fel. Nem sokkal 
később Berenczet a Gestapó letartóztatta, s a topolyai gyűjtőtáborba internálták, lap-
ját, a Die Donaut pedig betiltották. 

A nagyhatalmi küzdőtéren végbemenő események, a frontvonal közeledte 1944 
nyarára a bácskai németek jövővel kapcsolatos világképét is jelentősen megváltoztat-
ta. Augusztusban még felállították a Heimat-Schutz Gustav Halvax23 szervezetet, s 
azt szeptemberben még bevetették a partizánok ellen. 1944. október elejére azonban 
a Vörös Hadsereg betört a Bánátba, s a Tiszánál elérte a Bácskát. 1944. október 7-én 
megkezdődött előbb a Ferenc-csatornától délre, később az attól északra lévő német 
települések kiürítése, lakosainak Németországba történő kimenekítése. A  kaotikus 
állapotokat jól mutatja, hogy a Zomboron keresztül Baja irányába tartó menetoszlop 
helyenként a 120 kilométer hosszúságot is elérte. 

A  rendelkezésre álló adatok szerint ekkor a bácskai németek fele hagyhatta el 
örökre a szülőföldjét, a többiekre pedig az új jugoszláv hatalom megtorlása várt. So-
kan közülük nem élték túl az ekkor felállított koncentrációs táborok poklát. 

Forrás

1. irat

Steuer György levele Kállay Miklóshoz

1942. március 26.

Dr. Stauer György ny. államtitkár
Budapest, II. Pasaréti ut 102.
Másolat
NAGYMÉLTÓSÁGU MINISZTERELNÖK ÚR!
Dél-bácskai közállapotok.

A dél-bácskai közállapotokkal kapcsolatban, 1941. július hó 15-ről kelt Emlékiratomra 
és 1941. évi október hó 15-ről kelt Helyzetjelentésemre24 való hivatkozással legyen sza-
bad Nagyméltóságodnak nagybecsű figyelmét közérdekből és további szíves intézkedés 
végett a következőkre is felhívnom:

23  Gustav Halvax (Istvánvölgy /németül Heideschütz, szerbül Hajdučica/ 1910−? 1941) teológiát tanult 
Berlinben, a Kulturbund funkcionáriusa volt. 1939-ben Németországba emigrált, s belépett a Waffen- 
SS-be. 1941 szeptemberében a keleti fronton esett el.

24  Az említett emlékirat és helyzetjelentés egyelőre nem került elő a Várady-hagyatékból.
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1./ Palánkán25 1941. évi augusztus hó 20-án, Szent István napján a magyar nemzeti 
zászlót egy palánkai származású német birodalmi katona egy házról letépte és azt el-
égette. Letartóztatásakor azt vallotta, hogy erre őt felbujtogatták, mire őt szabadon bo-
csátották.

A magyar nemzeti zászló elégetése a magyarság és a magyar érzelmű svábság köré-
ben a legnagyobb megdöbbenést és elkeseredést váltotta ki.

2./ Hódságon26 Schneider Antal tanító, népszámláló biztosnak a magyar kender-
gyári munkások a következőket panaszolták:

A magyar gyermekeket, hogy ha iskolába mennek, a Kulturbund tagjainak gyerme-
kei állandóan zaklatják és következőkép szidalmazzák:

„Ti piszkos magyarok, ti kutya magyarok, ti szalonnasütő trottlik,27 ti Horthy bun-
dások”.

Ezek után a szidalmazások után a német és magyar gyermekek összeverekedtek.
Az iskolába bevonult magyar gyermekeket a magyar iskolában a német községi 

csendőrök elverték, mert azok az utcán a Kulturbündlerek28 gyermekeivel verekedtek.
Erre a Kulturbund tagjainak gyermekei, akik amúgy is a helyzet urai, vérszemet kap-

tak és még inkább verték a magyar gyermekeket, akik panaszra nem mehetnek és ott-
hon sírják el keservüket.

5./ A hódsági német járási főszolgabíró29 Mühl Imre Bács községben – Farkas Imre 
községi bírónak előttem és mások jelenlétében tett kijelentése szerint – azt mondotta a 
magyaroknak, németeknek és sokácoknak, hogy Dél-Bácska csak megszállott terület és 
csak a háború befejezése után fogják eldönteni azt, hogy vajon Dél-Bácska hová fog 
tartozni.

A német főszolgabírót a csendőrségnél feljelentették és az elhangzott kijelentést ta-
núk igazolták. Mühl Imre állítólag maga ellen fegyelmi eljárást kért.

Mint Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, magam is arra 
kértem a vármegye alispánját, hogy Mühl Imre hódsági járási főszolgabíró ellen, 
akit a nemzet területi integritását igen súlyosan sértő kijelentése miatt azonnal fel 
kellett volna függeszteni, a fegyelmi eljárást folytassa le és ennek eredményét velem 
is közölje.

25  Palánka /szerbül Bačka Palanka, németül Plankenburg/, a Duna közelében fekvő településről 1237-ből 
maradt fenn az első írásos említés. A mai település Ópalánka, Újpalánka és Palánka egyesülésével jött 
létre. 1900-ban Ópalánka 5586 lakosából 3964 szerb, 855 német, Újpalánka 1899 lakosából 1759 né-
met, 91 magyar, míg Palánka 5704 lakosából 4530 német, 820 magyar, 206 szlovák, 97 szerb volt. 1945-
ben a német lakosságot kitelepítették, s helyükre szerbeket költöztettek.

26  Hódság /szerbül Odžaci, németül Hanfhausen/ Zombortól 35 kilométerre délre fekvő település. A le-
véltári iratokból vélelmezhető, hogy a település 1332–1342-ben már létezett. 1900-ban 4344 lakosából 
3798 német, 460 magyar, 45 szlovák, 29 szerb volt. 1945-ben a németeket kitelepítették, helyükre szer-
bek költöztek.

27  Trotli jelentése: gyámolatlan és bárgyú, ügyefogyott.
28  Német szó, ebben az esetben a Kulturbund tagjai az értelme.
29  A főszolgabíró a 20. században egy város és a hozzátartozó településeken a közigazgatással és az igazság-

szolgáltatással megbízott személy volt, akit a vármegyegyűléseken választottak meg, helyettesítését két 
szolgabíró látta el.
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4./ Bujtogatás a német lakosság körében.

Emlékiratomban és Helyzetjelentésemben részletesen beszámoltam azokról az állam- 
és nemzetellenes bujtogatásokról, melyeket a dél-bácskai német lakosság körében a 
Kultur bund tagjai és vezetői folytatnak.

Államhűségükről elhangzott lojális kijelentéseiket magyar- és államellenes cseleke-
deteik meghazudtolják. 

A járási főszolgabírák által a Kulturbund tagjai közül kinevezett községi elöljárók és 
képviselőtestületi tagok az esküt letenni vonakodtak, mert ők mint németek, csak né-
met főszolgabíró előtt teszik le az esküt.

A verbászi30 német gimnázium felső osztályú tanulói a vasúton, karácsonyi ünne-
pekre történt hazautazásuk alkalmával eldicsekedtek azzal, hogy a magyartanárt ho-
gyan szekírozzák31 és hogyan teszik nevetségessé, hogyan rendeznek cirkuszt a magyar-
tanár óráján. Ők németek és azért nem kötelesek magyarul tanulni. Mindezeket a 
magyartanár, a diákok dicsekedése szerint eltűri és nem is mer nekik rossz osztályozást 
adni, noha nem tanulnak semmit sem. Merjen a magyartanár valamit is tenni ellenük. 
A többi tanár és az igazgató az ő pártjukon van. A magyartanár állását vesztené.

Palonán32 több német gyermek magyar iskolakönyvet nem akart venni. Az október 
6-iki ünnepélyről33 a német gyermekek megszöktek és a Kulturbundba mentek, ahová 
állandóan járnak.

A tantestület 1941. évi október hóban az újvidéki elsőfokú tanügyi igazgatási ható-
sághoz fordult közelebbi utasításért, de előterjesztésére 1942. évi január hó 28-ig még 
választ sem kapott. A választ magam is megsürgettem, de a tanügyi igazgatási hatóság az 
én megkeresésemre nem válaszolt.

A magyar érzésű német lakosság, mely elöljáróival, jegyzőjével, bírájával és papjával 
kötelességszerűleg békében együtt akar munkálkodni, a legnagyobb terror alatt áll és a 
legnagyobb kellemetlenségeknek van kitéve.

Azokat a németeket, akiknek házán nincsen a horogkeresztes „V” – „Der deutsche 
Sieg”,34 „Schlawak”-nak,35 „Volksverräter”36-nek, janicsárnak nevezik el és azokat megbé-
lyegzik. Házaikra zsidó csillagot rajzolnak és elnevezik őket bolsevikeknek, angoloknak.

30  Verbász /szerbül Vrbas, németül Werbass/ a Bácska középső részén, a Ferenc-csatorna mellett, Újvidék-
től 40-re északra fekvő település. Jelenlegi formáját Ó- és Újverbász egyesítésével nyerte el. 1910-ben 
Ó-Verbász 7454 lakosából 2571 német, a többi magyar, ruszin és szerb volt. Újverbász 6924 lakosából 
5171 volt német nemzetiségű. 1944/45-ben a német lakosság jelentős része elmenekült. A maradó ma-
gyarokat és németeket a helyi temetőben végezték ki a bevonuló szerb partizánok.

31  Zaklat, bosszant.
32  Palona /szerbül Plavna, németül Plawinge/ Bácstól délnyugatra, a Dunához közel fekvő település. Első 

írásos említése 1522-ből maradt fenn. 1900-ban 1903 lakosából 1161 sokác, 584 német, 138 magyar és 
8 szerb volt.

33  1849. október 6-án Pesten végezték ki Batthyány Lajost, Magyarország első miniszterelnökét, illetve 
Aradon a szabadságharc 12 honvéd tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat.

34  „Victoria” − „A német győzelem”.
35  Német szó, jelentése: semmirekellő, mihaszna.
36  Német szó, jelentése: népáruló.
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Ezek jó szóra és segítségre nem számíthatnak, sőt őket állandóan bojkotálják és őket 
megvetik.

Bács községben,37 amint ezt velem levélben közölték, Schiller József német községi 
jegyző a Kulturbund legelső előharcosa és annak tagjait erősen favorizálja. Azoknak, 
akik nem akarnak magyar állampolgárok lenni, nem kellett államkölcsönt jegyezniök.38

Ellenben az államhű német gazdákat államkölcsön jegyzésére szükség esetén kény-
szerítették.

Ezek nem sajnálták a jegyzett pénzösszeget, hanem fájlalták az egyenlőlten elbánást.
Az első bácsi német Kulturbrüder községi bírót, aki harisnyakötő és elűzött dobro-

voljácok39 állataival üzérkedett és a befolyt pénzről el nem számolt és két évre elzárták.
A Kulturbundista németek, amint ezt tudomásomra hozták, féktelen és nemzetelle-

nes izgatásuk mellett mindenféle ipari és kereskedelmi előnyöket élveznek. Ellenben 
napról napra, lépésről lépésre nyíltan ellene fordulnak mindennek, ami magyar és gúny 
tárgyává tesznek mindent, ami magyar.

A magyar érzésű németek közül többen üzletük és megélhetésük érdekében a Kul-
turbundista németek táborába átszivárognak.

Mialatt az ismertetett magyarellenes terror itthon folyik, azalatt a magyarokat Ber-
linben folyton feljelentgetik, hogy Magyarországon a németeket elnyomják és bántal-
mazzák, holott a magyarok nekik mindent elnéznek és mindent megengednek.

A Kulturbund vezetőit, akik a bevonult magyar honvédség fogadása ellen agitáltak, 
mégis a magyar országgyűlés képviselőházába behívták.40 Berlinben azt mondották, 
hogy a honvédségre Bácskában nem volt szükség, mert a Kulturbund maga is tudta 
volna Délbácskát megszállani.

Majd ha Oroszországot Németország legyőzi, ezt terjesztik, akkor Németország 
Bácskában is rendet fog teremteni.

A Kulturbund szélsőséges tagjai kétségtelenül állambontó törekvéseket szolgálnak 
és a legnagyobb gyűlölettel viselkednek minden ellen, ami magyar.

37  Bács /szerbül Bač, németül Batsch/ Újvidéktől 62 km-re északnyugatra, Zombortól 52 km-re délre, Pa-
lánkától 20 km-re északnyugatra fekvő település. Első írásos említése 1111-ből származik. 1910-ben 
3908 lakosából 719 magyar, 188 német volt. A német lakosságot 1945-ben kitelepítették.

38  Steuer vélhetőleg az 1924-ben a Magyar Állam és a Nemzetek Szövetsége Tanácsának határozata alapján 
kiadott, eredetileg 1944-ben lejáró, 7,5% kamatozású magyar államadóssági kötvényre utal, melynek le-
járatát 1937-ben 1979-re, kamatát pedig évi 4,5%-ra módosították.

39  A többnyire szerb nemzetiségű dobrovoljacok (önkéntesek) eredetileg az osztrák–magyar hadseregben 
szolgáltak. Többségük az orosz fogságba esés után állt át az antant oldalára. Az 1919. február 25-én ki-
hirdetett délszláv földreform 206 440 igénylőjének a többsége közülük került ki. Az etnikai arányok 
megváltoztatása céljából a két világháború között a Délvidéken 62 zárt dobrovoljac telepet hoztak létre, 
megközelítőleg 53 ezer hold területen. Az 1941-es impériumváltás után a magyar hatóságok szerb ada-
tok szerint 24 921 főt telepítettek ki, további 13 ezret internáltak. Az 1944−1945-ös magyarellenes vé-
rengzésekben a visszatérő kitelepített dobrovoljacok is részt vettek.

40  A magyar parlamentbe Franz Sepp Spreitzert, Franz Hammot és Josef Trischlert hívták be. 
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A Kormányzó Úr41 névnapján a bácskai nagy német napilapban,42 egyetlen sort sem 
hoztak. Ellenben Jugoszláviában hasonló esetekben hasábokat írtak a szerb államfő 
iránti hódolatról.

„A mi svábjaink – írta egyik régi barátom – teljesen elvesztették az eszüket. Úgy 
tesznek, mintha semmi közük nem volna Magyarországhoz és mintha soha sem tartoz-
tak volna ide.”

A magyar kormánynak e téren is mielőbb cselekednie kell, mert az eddig elkövetett, 
kétségtelen nagy mulasztások is helyrehozhatatlan bajokat vontak maguk után.

A  Kulturbund államellenes propagandáját és annak végtelenül káros kihatásait, 
amint ezt már néh. Gróf Teleki Pál43 miniszterelnök úrtól kértem, a német birodalmi 
kormánynak diplomáciai úton tudomására kellene hozni és annak megszüntetése iránt 
a maga részéről is intézkednie kellene. Hitlernek a gerinces magyar jobban imponál, 
mint a gerinctelen magyar.

A németségnek a magyarsággal való összeveszítése, a magyar államtól való elszaka-
dás iránti törekvés, a folytonos gyűlölet és veszekedés szítása, a szudéta állapotoknak 
teremtése végtelen nagy kárára válik magának a hazai németségnek, mely immár több 
mint 200 éve a magyar állam fennhatósága alatt a magyarsággal való testvéri egyetértés-
ben kereste és meg is találta boldogulását.

Német lakosságunk nyelvi, faji és kulturális igényeinek kielégíthetésére nincsen 
szükség a magyarság elleni gyűlölet szítására és féktelen izgatásra, hanem az államalkotó 
magyarsággal való békés és eredményes együttmunkálkodásra.

Ezt azonban ne hangoztassuk folyton lojalitástól csöpögő üres szavakkal, hanem 
mutassuk azt ki a mindennél szebben beszélő cselekedetekkel.

Mi, a magyarországi németségnek fiai, akik népünknek boldogulását, nyelvük, faji-
ságuk és kultúrájuk megóvása mellett, a magyar állam fennhatósága alatt, a magyar köz-
élet keretein belől úgyszólván önmagukra hagyatva áldozattal szolgáljuk, újból és újból 
arra kérjük a magyar kormányt, hogy tegye nekünk is lehetővé azt, hogy német lakossá-
gunkat gazdasági és kulturális szervezeteikben hivatásszerűen szolgálhassuk és a ma-
gyarsággal való szükséges együttmunkálkodás lehetőségét biztosíthassuk.

„Dixi et salvavi animam meam.”44

41  Miklós névnap december 6-án van.
42  A  Deutsches Volksblatt az egyetlen német nyelvű, Jugoszláviában megjelenő napilap volt. Első száma 

1919. október 25-én jelent meg Újvidéken. Utolsó száma 1944. szeptember 6-án hagyta el a nyomdát. 
10-12 ezer példányban nyomtatták.

43  Teleki Pál János Ede (Budapest, 1879. november 1.−Budapest, 1941. április 3.) geográfus, egyetemi ta-
nár. 1905 és 1910 között az Országos Alkotmánypárt országgyűlési képviselője volt. Az első világhábo-
rúban önkéntesként harcolt előbb a szerb, majd az olasz fronton. 1920-ban a Keresztény Nemzeti Egye-
sülés Pártja színében lett országgyűlési képviselő. 1920. április 9. és 1920. július 19. között 
külügyminiszter, 1920. július 19. és 1921. április 14., illetve 1939. február 16. és 1941. április 3. között 
miniszterelnök. 

44  Latin mondás, jelentése: én megmondtam és ezzel eleget tettem kötelességemnek, megnyugtattam lelki-
ismeretemet.
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5./ Önkéntes belépések a német hadseregbe.45

Mikor legutóbb Délbácskában tartózkodtam, a palonai Kulturbund megbízottai ház-
ról házra jártak és a 18–30 éves német ifjakat, akár tagjai a Kulturbundnak, akár nem, 
felhívták, hogy a hatóság rendelkezése értelmében összeírás és a német hadseregbe való 
önkéntes belépés végett okvetlenül jelentkezzenek.

Ellenkező esetben azokat, akik nem jelentkeztek, a háború után felelősségre vonják 
és őket fejbe lövik. Ennek dacára többen nem jelentkeztek. 

Szépliget községben46 a gazdák fiai megtagadták az önkéntes belépést. Csupán a 
nincstelen ifjak jelentkeztek önkéntes belépésre. A  községi bíró a tanácsért hozzájuk 
fordult szülőknek és ifjaknak azt mondotta, hogy Horthy katonái legyenek.

Bács községből 1942. évi február hó 21-ről a következő levelet kaptam: 
Méltóságos uram! Bocsánatot kérek, hogy levelemmel háborgatom, de bajomban 

nem találok más kiutat, minthogy Önhöz, ezen kérdés legjobb ismerőjéhez és környé-
künk nagyra becsült szülöttjéhez forduljak, megkérve Önt, hogy az általam leírandó 
ügyben tanácsát és véleményét sürgősen hozzámjuttatni méltóztassék.

Bácsi német ember vagyok, aki büszke magyar állampolgárságára. Ezen a téren nem 
állok egyedül és így levelemet azok nevében is írom, akik magukat a magyar hazában jól 
érezzük és nem kivánkozunk a német birodalomba.

Méltóságod előtt is bizonyára ismeretes az a tény, hogy a Kulturbund tűzzel-vassal 
bele akarja kényszeríteni az összes 18–30 éves tagjait, hogy önként jelentkezzenek a 
német hadseregbe.

Sőt újabban már 30–40 évig is verbuválják az embereket a német hadseregbe való 
belépésbe azzal a kecsegtetéssel, hogy egyedül csak így érhető el, hogy a Bácska a német 
birodalom tartozékává legyen. A szellemi terror oly erős, hogy annak minden változatát 
nem lehet egy levél keretében ismertetni, s így csak a magam esetét tárom föl Méltósá-
god előtt.

45  Bácskában a Waffen-SS-be és a Wehrmachtba történő toborzás 1942 elejéig illegális volt, annak vezeté-
sével Viktor Nageler (Spittal, 1930. március 14.−?) SS-alezredes volt megbízva. A bácskai németek, hogy 
elkerüljék a magyar hadseregbe való bevonulást, a német megszállás alatt lévő Bánátba vagy Horvátor-
szágba szöktek, ahol legálisan léphettek be az SS kötelékébe. 1941. október 1-jéig mintegy százan a Nord 
nevű 6. SS hegyi hadosztályhoz kerültek. A többségük azonban, mintegy kétezer fő a „Das Reich” nevű 
2. SS-hadosztályban teljesített szolgálatot. A Wehrmachthoz kb. 1000-1500 fő csatlakozott, nagyjából 
ennyire tehető az Organisation Todt szervezet műszaki alakulataiban szolgálók száma is. Az első legális 
magyarországi sorozásra, a magyar kormány hozzájárulása után 1942. február 24. és április 3. között ke-
rült sor. A Bácskában 12 868-an jelentek meg a sorozáson, közülük végül 9419 főt hívtak be katonai 
szolgálatra. Ekkor az SS-hez 4176-an, a Wehrmachthoz 5243-an vonultak be. Az iratokban érintett tele-
pülések közül Cservenkáról 600-an, Újszivácról 395-en, Újverbászról 360-an, Óverbászról 90-en, Kúlá-
ról pedig 146-an jelentek meg a sorozási bizottságok előtt. 

46  Szépliget /szerbül Gajdobra, németül Schönau/ Palánkától 12 km-re északkeletre fekvő település. Az 
1910-es népszámláláskor 2569-en lakták, ebből 2429 német, 124 magyar, 76 szlovák és 28 szerb, 88 fő 
egyéb nemzetiségű volt. 1944-ben a szerb partizánhatóságok itt gyűjtőtábort állítottak fel. Az évekig 
létező, borzalmas körülmények között üzemelő táborban sok német halt meg.
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Vőm a honvédségnél szolgál október óta, és nagyon jól érzi ott magát. Fiam most 
lesz 19 éves és a Kulturbund dobszóval közzétett felhívására, több más német fiatalem-
berrel együtt, nem jelentkezett. Erre következett az egyéni megdolgozás. Hozzám eljött 
egy itteni német községi esküdt, hogy figyelmeztessen elhatározásom következményei-
re, amelyek szerinte a következők lesznek: házamból kitesznek és eljárásomnak megfe-
lelő jelzőkkel teli táblával a nyakamban kísérhetnek majd utcahosszat és a végén el lehe-
tek készülve a golyóra is. Mindez a saját lakásomban történt. Ennyire vetemednek a 
Kulturbund vezetői mindenkivel szemben, aki nem akar bábjuk lenni, akit tetszésük 
szerint rángathatnak. Ezenkívül még azzal is megfenyegetett, hogy ha nem változtatom 
meg határozatomat, a napokban a házamban fog valami nagy baj történni. Így ki va-
gyunk szolgáltatva ezen lelkiismeretlenek kénye-kedvének, akik német takaró alatt na-
gyobb terrort fejtenek ki, mint maguk a kommunisták. Bennünket bolsevikeknek, an-
goloknak, hazaárulóknak stb. neveznek és mint a legenyhébb büntetést azt helyezik 
részünkre kilátásba, hogy innen ki kell vándorolnunk Magyarországba, mert ez Német-
ország lesz.

Azt hiszem ennyi elég is arra, hogy Méltóságod megközelítő képet festhessen magá-
nak le bácsi helyi viszonyokról és nagyon kérem sürgősen válaszolni: mi a véleménye 
erről az erőszakos akcióról, lehet-e bennünket terrorizálni, valamint kérjük tanácsát is, 
mit tegyünk, mert nem tudjuk elhinni, hogy ezen eljárásnak ne legyen ellenszere, amit 
viszont Méltóságod bizonyára ismer.

Kérve lehetőleg német nyelvű válaszát, hogy azt többi társammal is közölhessem és 
még egyszer szíves elnézését kérve a háborgatásért, és szívességeiért előre is hálás köszö-
netet mondva maradok teljes tisztelettel: 

Neumeyer István s. k. 

Méltóságos Uram! Egy derék német ember a levél írója és majdnem sírva adta elő pana-
szát! Kérem én is Méltóságodat, legyen szíves ennek az embernek néhány megnyugtató 
szót írni, lehetőleg németül, mert ez a levél vigasz lesz a vele együtt érző többi derék 
németeknek is, akik jól érzik magukat itt Magyarországon is.

Maradtam Méltóságodnak őszinte tisztelő híve: 
Geosittin Gyula erdőmérnök s. k.”

Erre a végtelenül szomorú levélre, mint magyar sváb ember, aki nemcsak sváb népét, 
hanem magyar hazáját is szereti és mindkettőt, amíg él, tényleg szolgálni akarja, 1942. 
évi február hó 24-én a következőket válaszoltam:47

47  Tisztelt Neumayer Úr és kedves honfitársaim! December 21-én keltezett levelükre válaszolva tájékozta-
tom Önt, hogy a velem közölt hírek mélyen meghatottak, és mindezekre a következőket tudom válaszol-
ni: a német hadseregbe való önkéntes belépés mindenki számára engedélyezett. De az, aki a német sereg-
be belépett, elveszíti a magyar hazához (magyar állampolgársághoz) való jogát, német állampolgár lesz és 
ősi magyar hazáját elhagyva, a Német Birodalomba kell átköltöznie. Általános megnyugtatásként meg-
teszek mindent, ami arra vonatkozik, hogy nyomatékosan felhívjam a figyelmét arra, hogy senki, semmi-
lyen hivatal a világon nem tudja Önöket sem ígéretekkel, sem fenyegetésekkel arra kényszeríteni, hogy 
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Sehr geehrter Herr Neumayer und meine lieben Landsleute! In Beantvortung Ihres 
worten Schreibens vom 21. d.M teile ich Ihnen mit, dass mich die mitgeteilten Nach-
richten tief ergriffen haben und ich kann Ihnen darauf nur volgendes erwiedern:

Der freiwillige Eintritt in das deutsche Herr ist für, jeden erlaubt. Aber, derjenige, 
der in das deutsche Heer eingetreten ist, der verliert sein ungarisches Heimatsrecht, 
wird deutscher Staatsbürger und muss in das deutsches Reich übersiedeln und seine 
angestammte ungarische liebe Heimat für immer verlassen.

Zur allgemeinen Beruhigung mache ich alle, die es angeht, auf das nachdrücklichste 
darauf aufmerksam.

Niemand und selbst keine Behörde der Welt kann Euch weder mit Versprechungen, 
noch mit Drohungen dazu zwingen, dass Ihr gegen euren freien Willen in das deutsche 
Heer eintreten sollt.

Darum rufe Euch zu, meine lieben Landsleute, wartet mit ruhigem Herzen die all-
gemeine ungarische Assentierung ab, die euch unter die glorreichen Fahnen unseres 
geliebten Reichverwesers Horthy ruft.

Im übringen kann ich Euch das eine raten, werdet Euch mit allen Klagen und Be-
schwerden mit deutschen Offenheit an den ungarischen Gemeinderichter Emmerich 
Farkas. Dieser Mann ist berufen Euch zu helfe, weil er dazu kraft seines Amtes nicht nur 
dazu berufen, sondern dazu endlich auch verpflichtet ist.

Euere Interessen hat er mit allen ihm zu Gebote stehenden Machtmitteln zu vertre-
ten und nötigenfalls muss er euere Beschwerden und Klagen dem Obergespan dr. Leo 
Deák unterbreiten.

Schliesslich teile ich Euch mit, dass mir euer Leid und Weh so sehr zu Herzen geht, 
dass ich nichts unterlassen will und selbst bei den kompetenten höchsten Stellen alles 
tun will um Euch in euerer schweren Bedrängniss nach meinem besten Wissen und 
Gewissen zuhelfen!

In Erwartung eurer weiteren Nachrichten entbiete ich Euch, mein lieben Landsleu-
te, mit meinen besten Wünschen für euer Wohlergehen meine herzlichsten Grüße. 

Dr. Georg Steuer Staatssekräter a. D. 

akaratuk ellenére belépjenek a német hadseregbe. Ezért arra biztatom Önöket, honfitársaim, hogy nyu-
godt szívvel várják meg az általános magyar mozgósítást (?), amire dicső zászlónk alatt a mi szeretett 
Horthynk Önöket hívja. Egyébként azt az egyet tudom Önöknek tanácsolni, hogy összes panaszukkal 
forduljanak a magyar községi bíróhoz, Farkas Imréhez. Ez az ember segíteni fog Önöknek, mert hivatal-
ból is ez a feladata, s így tulajdonképpen erre kötelezve van. Ezért a rendelkezésére álló összes hatalommal 
meg kell védenie az Önök érdekeit, s ha szükséges, a panaszaikat felterjessze a főispánnak, dr. Deák Leó-
nak. Végezetül elmondom, hogy az Önök szenvedései és fájdalmai olyan nagyon a szívemig hatoltak, 
hogy semmilyen lehetőséget sem mulasztok el, a legmagasabb helyeken is mindent megteszek annak ér-
dekében, hogy súlyos megpróbáltatásaikban a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint segítsek magu-
kon. A további híreket várva, a legjobb kívánságaimmal üdvözlöm Önöket, kedves honfitársaim, szívé-
lyes üdvözlettel, Dr. Steuer György államtitkár 
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6./ Bujtogatás a sokác és bunyevác lakosság körében

A sokác és bunyevác lakosságot Újvidékről az „Ustanova za istraživanje porekla i ured-
jenje društva”48 cím alatt kibocsátott horvát szöveg, az alábbiakban magyarul ismerte-
tett és név szerint megcímzett borítékban megküldött felhívásokkal árasztották el:
Intézmény a származás kikutatására és a társadalom elrendezésére
Kedves szerb, bunyevác és tót testvérek!
Mindnyájan jól tudjuk, hogy a mostani és az előző világháború oka is abban rejlik, hogy 
Közép-Európában a különféle nemzetiségek nagyon össze vannak keverve és nincs egy 
állam sem nemzeti kisebbségek nélkül. Ennek következtében van széthúzás és torzsal-
kodás a szomszédos államok között.

A mi intézményünk azért létesült, hogy ezt az okot a jövő új Európájából kikapcsol-
juk s ezért elkezdtük azt az akciót, hogy a kisebbségek átköltözzenek azokba az álla-
mokba, ahol testvéreik otthon vannak és többségben.

Nincs szükség arra, hogy ennek a mozgalomnak a célszerűségéről és eredményéről, 
s arról, hogy kié lesz a nagyobb érdem a béke megszilárdításában. Egy-egy állam kereté-
ben fognak élni mindazok, akiket a közös származás és közös nyelv, közös kultúra és 
gazdasági érdekek összekapcsolnak. Csak ezen az úton lehet elérni azt, hogy végül 
egyetértés és béke legyen.

Kedves testvéreink! Töltsék ki pontosan a mellékelt lapot, amely a származásról szól 
és jelöljék meg, hogy melyik államba szeretne átköltözni. Az ilyen módon összegyűjtött 
adatok alapján megtesszük majd a kellő lépéseket arra, hogy régi vágyunk teljesüljön. 
Kérjük, küldjék vissza a levelet a csatolt borítékkal együtt.

Testvéri üdvözlettel: 
Intézmény a származás kikutatására és a társadalom elrendezésére.” 

A  horvát nyelvű származási lap a következő és az alábbiakban magyarul ismertetett 
kérdéseket tartalmazza:

48  Intézmény a Származás Kutatására és a Társadalom Elrendezésére. Az iratban említett Intézményről nem 
találtunk releváns információkat.

Megye: Járás:
A város neve: A község neve:

Származási levél.
Az összeírt neve /leánykori neve/: Születési év:
A születés helye: Vallása:
Anyanyelv: Tud-e magyarul beszélni:
olvasni: írni:
Előző vallása: Mikor tért át jelenlegi hitére és miért?
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A sokác és bunyevác nép körében ismertetett propaganda nem más, mint magyar érzésű 
sokác népünk zaklatása és rosszakaratú félrevezetése, egyenes nemzetellenes bujtogatás, 
mely semmikép sem egyeztethető össze a szentistváni gondolat eszméjével.

A hazafias érzésű sokác nép, a Bács és Vajszka49 községből kapott hírek szerint amiatt 
is fel van háborodva, mert a rádiót tőle elvették, holott a rádiókat az alispáni rendelet 
szerint csak a zsidóktól és a szerbektől kellett elvenni.

A  sokác és bunyevác nép jóravaló nép, magyar érzésű volt. Egyesek eltévelyedése 
miatt nem szabad az egész népet büntetni. Ennek a népnek is, mint a magyarnak, jó 
vezetőket kell adni.

49  Vajszka /szerbül Vajska, németül Wajska/ Bácstól pár kilométerre, a Dunánál fekvő település. 1910-ben 
2196 lakosából 1092 magyar, 248 német, 28 szerb, 822 sokác és roma volt, 9 fő pedig egyéb nemzetiségű 
volt. 1941-ben a magyar hatóságok Bukovinából egyes források szerint 204 főt, más források szerint 301 
főt telepítettek ide.

Az összeírt vagyoni állapota.
Ingatlan: ház:
föld: erdő, rét:
egyéb: amelynek értéke kb. P*

Ingóságok: Összesen: P.
Mióta lakik jelenlegi helyén: Ha bevándorolt, honnan jött:
Át akar-e költözni: Hová szeretne átköltözni:
Akar-e más vallásra térni: Akar-e régi vallására visszatérni:
Az összeírt atyjának neve: Vallása:
Anyanyelve: Tud-e magyarul beszélni:
olvasni: Esetleges előbbi vallása:
Az összeírt anyjának neve: Anyanyelve:
Előző vallása: Mikor és miért tért át:
tud-e magyarul beszélni: olvasni:
írni:

Az összeírt gyermekeinek neve: A gyermekek életkora:
Tudnak-e magyarul: beszélni:
olvasni: írni:
A gyermek vallása: Anyanyelve:
Előző vallásuk: Miért tértek át és mikor:
* A „P.” ebben az esetben a pengőre, a magyar pénzegységre való utalás.
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7./ A dél-bácskai földbirtokszerzéssel kapcsolatban az idézett Helyzetjelentésben elő-
terjesztett igen súlyos panaszokat sajnos még mindig nem orvosolták, azok úgy a ma-
gyarokat, mint pedig a szentistváni népeket50 állandóan forradalmasítják.

Újabban is igen súlyos panaszok merültek fel a földbirtokrendezés körül.

A Helyzetjelentésemben a földbirtokrendezésre nézve felsorolt panaszokat kényte-
len voltam 1942. évi január hó 29-én Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottsá-
gának a közgyűlésén is szóvá tenni.

Az erre vonatkozó konkrét panaszokat a Bács-Bodrog vármegyei m. kir. gazdasági 
felügyelőséghez intézett és A./ alatt másolatban ide mellékelt előterjesztésemben is ösz-
szefoglaltam és a m. kir. gazdasági felügyelőnek kérésére megküldöttem.

A szabadkai bunyevácoknak erre vonatkozó panaszait Dr Völgyi János51 szabadkai 
polgármester úrhoz intézett és B./ alatt másolatban csatolt előterjesztésemben kellett 
szóvá tennem. Előterjesztésemre azonban választ nem kaptam.

A  szabadkai bunyevácok panaszkérvényét annak idejében Nagyméltóságodnak is 
voltam bátor megküldeni. /20239/1941 M.E. sz./

A földbirtokrendezés körül keletkezett félreértéseket, zavarokat, rendetlenségeket 
és a felszabadult földeknek illetékteleneknek jogtalanul történt kiadását előidézte a 
többi között az az ellentét is, mely a katonai közigazgatás52 és a m. kir. földmívelésügyi 
minisztérium földbirtokpolitikai csoport újvidéki kirendeltsége által kiadott rendelet 
között fennállott.53

A katonai közigazgatás rendeletét kiadta, anélkül, hogy a földbirtokpolitikai ki-
rendeltség szakvéleményét kikérte volna, és emellett favorizálta Vajszkán a hivatásos 

50  A „Szent István-i népek” fogalma a harmincas években formálódó Szent István-i állameszme, illetve an-
nak keretén belül épült be a korabeli szóhasználatba. A  dualista kisebbségpolitikai szemlélet egyfajta 
folytatásaként és a realitásokból kiindulva, de a magyarság domináns jellegének hangsúlyozása mellett 
elfogadta a Kárpát-medence többnemzetiségű tényét, melyben a magyarság együtt kíván működni a 
Kárpát-medencében élő, ugyanakkor a magyar államhoz hű és lojális nemzetek közötti béke, egység és 
megértés megteremtése érdekében.

51  Völgyi János (Szabadka, 1880. május 24.–Szabadka, 1944 ősze) jogász végzettségével a világháború ki-
töréséig a városi közigazgatásban dolgozott. A háborút követően a Bácskai Napló keresztény napilap szer-
kesztője és a (szabadkai) Magyar Olvasókör egyik alapítója volt. A Varga-féle kémper után Magyaror-
szágra szökött, ahol Budapesten a miniszterelnökség alatt működő Szent Gellért Társaságnál dolgozott. 
Az 1941-es visszacsatolást követően áprilisban tért vissza szülővárosába, s augusztus 16-tól vette át a 
polgármesteri hivatal irányítását. Nevéhez fűződik a polgári közigazgatás megszervezése, az ügyosztá-
lyok felállítása. Nyugdíjaztatására 1943. augusztus 31-én került sor. 1944 októberében a bevonuló parti-
zánok letartóztatták és a szabadkai Zentai úti temetőben kialakított tömeges vesztőhelyen kivégezték.

52  A visszafoglalt délvidéki területek a Muraköz kivételével 1941. április 17-től 1941. augusztus 15-ig álltak 
katonai közigazgatás alatt. 

53  1941 júliusában a minisztertanács kimondta a jugoszláv agrárreform juttatási rendszerének hatálytalaní-
tását, annak megváltási részét azonban továbbra is érvényesnek fogadta el. Ezzel 192 ezer kat. hold föld-
birtok szabadult fel, amiből 1941 novemberében a Telepítési Kormánybizottság 35 ezer kat. hold földet 
osztott ki a bukovinai székelyeknek, 53 moldvai csángó családnak, valamint 481 vitézi családnak, illetve 
46, a délvidéki harcokban elesett katona családjának.
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gazdálkodókkal szemben nem hivatott földbérlőket. Az ezeknek kiadott földek bér-
leti szerződésének tiltakozásunk ellenére újabb egy évre történt meghosszabbítását 
kieszközölte.

Ellenben a hivatásos gazdálkodóktól a bérletet megvonta. Ezt az eljárást mindenki 
érthetetlennek tartja, de a tényleges bajok orvoslást célzó intézkedéseket hiába várjuk.

Legújabban az a hír terjedt el, hogy azok, akik illetéktelenül jutottak földhöz, csend-
őr- és rendőrfelügyelet alatt állanak. Egymás között a koncon összevesztek.

A  sok csendőrkihallgatás miatt az egyik illetéktelen, favorizált bérlő csődöt fog 
maga ellen kérni és egy szép napon Horvátországba fog menni, mert felesége zagrebi.

Ennek közérdekből elejét kell venni, illetőleg intézkedni kellene, nehogy a rengeteg 
jó termőföld megművelés nélkül maradjon.

Nagy felháborodást idéztek elő a magyarság és a szentistváni népek körében a követ-
kező esetek is:

Mikor a szerb kormány dr Pajzs Aurél54 zsidónak megengedte gróf Széchenyiné 
vajszka-bogyáni55 uradalmának eladását. Relyin Cvetó ókéri lókupecnek csak 50 hold 
föld vételét hagyta jóvá. Ma már nevezett a bogyáni rétben 600 kat. hold föld telek-
könyvi tulajdonosa.

Kovcsin Misko zombori lakosnak a szerb kormány a bogyáni rétben csak 10 kat. 
hold földnek vásárlását hagyta jóvá, ma nevezett a bogyáni rétben 400 kat. hold telek-
könyvi tulajdonosa.

Nevezett szerbek és mások, azalatt, mialatt a magyarok, a frontharcosok, a vitézek és 
a szentistváni népek még mindig nem jutottak földhöz és nélkülöznek, szabadon és za-
vartalanul gazdálkodnak és vagyonosodnak.

A Futurának 300–500 q búzát, a kendergyárosoknak 1000–1400 q nyers kendert 
szállítanak.

Vajjon a magyaroknak a szerb kormány megengedte volna-e, hogy azok ilyen te-
kintélyes földbirtokhoz juthassanak és gazdagodjanak, mint ahogy a magyar uralom 
alatt lehetővé tették a palonai rétben az A./ alatt csatolt előterjesztésben említett 
szerbek és a fentebb említett szerbek a bogyáni és vajszkai rétben gazdálkodjanak és 
gazdagodjanak.

Mindezeket az igen súlyos panaszokat, melyekről az újvidéki földbirtokrendezés 
tagjai is meggyőződhetnek, kérem közérdekből kivizsgáltatni!

8./ A felszabadult Délbácskából a képviselőknek az országgyűlés képviselőházába tör-
tént behívása56 általában örömet váltott ki.

54  Pajzs Aurél újvidéki ügyvéd, pontosabb életrajzi adatait egyelőre nem ismerjük.
55  Bogyán /szerbül Bođani, németül Bogjani/ Vajszka és Palona közt fekvő település. 1910-ben 854 lako-

sából 407 sokác, 313 szerb, 77 német, 56 magyar, 1 fő egyéb nemzetiségű volt.
56  A visszacsatolt területeken nem tartottak parlamenti választásokat, a képviselők kinevezéssel, ún. behí-

vással lettek az országgyűlés tagjai. A Délvidékről összesen 26 képviselőt hívtak be, a parlamentbe törté-
nő ünnepélyes bevonulásukra közvetlenül a dél-bácskai razzia után, 1942. február 9-én került sor.
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Spreitzer Józsefnek és Trischler Józsefnek behívása azonban nagy megdöbbenést 
keltett, mert nevezettek nem bizonyultak méltóknak arra, hogy a magyar törvényhozás 
tagjai lehessenek.

Az 1941. évi október hó 15-ről kelt Helyzetjelentésem 23. pontjának h/ betűje alatt 
azt a kérelmet terjesztettem elő, hogy a „a németség részéről a magyar országgyűlésre azok 
a német agitátorok ne hívassanak meg, akik a magyarság, a magyar állam és a magyar 
hadsereg ellen dolgoztak. Az ilyenek ellen az összeférhetetlenséget be fogjuk jelenteni”.

9./ Az említett Emlékiratomban és Helyzetjelentésemben felsorolt súlyos panaszok 
sürgős kivizsgálást és végre érdemleges intézkedést igényelnek.

Jól tudom, hogy a külpolitikai helyzet igen súlyos és azt nagy tapintattal kell intézni, 
de ez nem jelentheti azt, hogy a Kulturbund szélsőséges tagjai szabadon és féktelenül a 
nemzetgyalázásban tobzódjanak, a magyarságot és a németséget örökre összeveszítsék. 
Ezért a felelősséget nem vállalhatjuk, amit úgy a magam, mint pedig honfitársaim nevé-
ben ezúttal is Nagyméltóságodnak kötelességszerűleg be kell jelentenem.

10/ A vallástalanság a katholikus német lakosság körében napról napra terjed.
A katholikus német lakosság nagy része, sajnos, templomba nem jár, lelkileg és er-

kölcsileg erősen hanyatlik. A német evangélikus vallású intelligencia, ami évtizedekre 
visszavezethető vágya, a katolikus német nép élére került és ezzel elhelyezkedése bizto-
sítva van. Magatartása és működése azonban az erősen vallásos érzésű katolikus német 
lakosság érzelmi és lelki világára igen káros kihatással van.

A sok eset közül legyen szabad csak a következőket felhoznom:
Az egyik német katholikus leány, aki a Kulturbund tagja, Palonán azt mondotta, 

hogy nem kell gyónni és áldozni. Hisz az evangélikus németek sem gyónnak és sem ál-
doznak és mégis milyen becsületes emberek.

Bácsszentiván57 községben egy szegedi tanítónő, aki odaérkezése előtt és egy ideig 
utána is mindennapi áldozó volt, a Kulturbund tagja lett és a szent áldozásokat abba-
hagyta. A tanítást is most már az óhajtott szellemben végzi.

Palánkára az elmúlt év nyarán Szatmár vármegyei német gyermekeket hoztak nyara-
lásra, „német felfrissülésre”. Mikor ezeket a gyermekeket, kikkel a Bocskay ruhát58 és 
sapkát levetették és helyette német egyenruhát vetettek fel, vasárnap, a katholikus 
templomba, szent misére akarták vinni, az Ortsführer,59 ki annak idejében nagy ma-

57  Bácsszentiván /szerbül Prigrevica, németül Sonnhofen/ Nyugat-Bácskában, Apatintól 10 kilométerre 
lévő község (ma: falu). 1945-ig kizárólag németek lakta település volt. 1945-ben a német lakosságot kite-
lepítették, s helyükre szerbek érkeztek. Római katolikus templomát az 1990-es évek elején felgyújtották, 
a károkat napjainkig sem szanálták.

58  A Bocskai-ruha a két világháború között lett társasági öltözet, több helyen a frakkot és a díszmagyart 
előíró viseletet váltotta fel. Magyaros jellegét a zsinórozás és a különböző gombkötő munkák adták. 
Az 1920-as évek második felétől a középiskolák, internátusok nagy részében is bevezették a használatát.

59  Helyi vezető.
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gyar, majd radikális szerb volt, most meg nagy német, ezt nem engedte és azt mondotta, 
hogy a vallás, templom és szent mise, már kiment a divatból.

Ezt az esetet kivizsgálás végett magam bejelentettem az akkori katonai parancsnok-
nak, Schneeberger alezredesnek, de a vizsgálatot feleslegesnek tartotta. Nevezett alezre-
des ugyanis egy német evangélikus lelkésznek a fia és a színtiszta katholikus német köz-
ségnek érzelmi és lelki világát illetőleg nem akarta megérteni.

11./ Miért nem hallgatja meg a kormány a dél-bácskai közállapotokra vonatkozó emlék-
irataimat?

A Délvidék szülötteit, akik a magyar közéletben igen előkelő szerepet töltenek be, 
valamint azokat, akik nem délvidékiek ugyan, de a Délvidéken fejtettek közéleti műkö-
dést, bizonyos keserűség, sőt megdöbbenés szállta meg, mikor a kormányok őket a dél-
vidéki közállapotokkal kapcsolatban kifejezett kérés dacára meg sem hallgatták.

Az én emlékirataimat a magyar kormány, sajnos, még figyelemre sem méltatja.

12./ Emlékiratommal kapcsolatban délvidéki honfitársaim, amit Nagyméltóságodnak 
be kell jelentenem, a következőképp nyilatkoztak:

„Magyarország nem készült elő sem szellemileg, sem lelkileg az elveszített területek 
újracsatolására. – Elfelejtettük itten, hogy nemcsak föld került vissza, hanem emberek 
is, akik nem törzsökös magyarok. De helyesen kezelve igen hű állampolgárokat lehet 
belőlük nevelni, csak helyesen kell velük az érintkezést felvenni.”

Ezt azonban, amint Emlékiratomban és a Helyzetjelentésemben részletesen kifejtet-
tem, a magyar kormány, sajnos, elmulasztotta. Egyik közéleti fegyvertársam a követke-
zőket állapította meg:

A magyarságnak és a szentistváni népeknek a földbirtokrendezés körüli általános 
elégedetlensége, a németségnek kettészakadása, a radikális németség állambontó törek-
vései, a bunyevácok körében észlelt nagy nyugtalanság és a szerb nép körében megnyil-
vánult vérengzés,60 mely a szerbségnek a magyarsághoz megkívánt békés viszonyát hosz-
szú időre megzavarta, mindmegannyi igen súlyos közéleti jelenség, melynek enyhítése 
és lehető megszüntetése, hogy ha Magyarország lelki újjászületését és a napról napra, 
sajnos, elhalványuló szentistváni gondolatot, annak valódi értelmében tényleg végre 
akarjuk hajtani, az arra leghivatattabb közéleti férfiak bevonásával a legsürgősebb kor-
mányfeladat volna.

Az egyik volt magyar községi jegyző a következőket írta:

60  1942 januárjában egy partizánvadász razzia kiterjesztése során a magyar katonai alakulatok Feketelhal-
my-Czeydner Ferenc altábornagy, Grassy József vezérkari ezredes, Deák László ezredes és Zöldy Márton 
csendőrszázados vezetésével Újvidéken és környékén mintegy 3300-3800, főként szerb és zsidó nemzeti-
ségű polgári személyt lőttek agyon a nyílt utcákon, illetve géppuskáztak a jeges Dunába. A tettesek ellen 
még 1943-ban eljárás indult, a fő felelősöket halálra ítélték. Az ítéleteket azonban nem tudták végrehaj-
tani, mivel az elkövetők Németországba menekültek. A háború után Jugoszláviában háborús bűnösként 
végezték ki őket.
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„A dél-bácskai magyarság Magyarországon, a magyar kormánytól és a magyar ható-
ságoktól a legszélsőségesebb német nemzetiségi mozgalommal szemben jogvédelmet 
kér. Államvezetésre és az államhű szentistváni népek vezetésére Magyarországon a ma-
gyarság van hivatva.

Mindezekre – valljuk mi, délvidékiek – nyíltan rámutatni közéleti becsületbeli kö-
telesség.”

„A  közigazgatási hatóságok és a politikai közélet emberei – ami köztudomású – 
mindent rózsás színben látnak és a mindennapi élet bajait a kormány előtt nem tárják 
fel, sőt azokat teljesen elhallgatják.”

„A  közéleti embereket igen sokszor valami megmagyarázhatatlan bénultság ülte 
meg, írja egyik igen előkelő állású közéleti honfitársam, mintha a bajokon segíteni nem 
lehetne”.

„Pedig csak nyíltsággal és a fenyegető bajokkal való bátor szembenézésével, a valódi 
viszonyok alapul vételével lehet megértést létrehozni. Elhallgatás, eltussolás vagy hamis 
beállítás csak tovább rontja a dolgokat.”

Egy igen előkelő közgazdász barátomat megdöbbentette, hogy emlékirataim fe-
lett, melyek a legsúlyosabb bajokat feltárják, a kormány egyszerűen napirendre tért és 
ezeket írta:

„Sajnos, ez nem szokatlan mai közéletünkben, ahol a még oly felelősségérzettel 
kifejtezett, de nem hivatalos helyről megnyilvánult nézeteket nem igen szokták ho-
norálni.”

„Minden közéleti ügy – írja az illető barátom – csakis valamely aktív politikai ténye-
ző bekapcsolásával, illetve az ügy számára való megnyerésével számíthat az illetékes té-
nyezők részéről is meghallgatásra.”

„Ezért szűkebb Hazád igaz szeretetétől sugalmazott közérdekű akciódat – tanácsol-
ja az illető barátom –, az országgyűlés elé kellene vinned.”

Fogadja Nagyméltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1942. évi március hó 26-án.

dr. Steuer György s. k.
ny. államtitkár,

Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottságának tagja

2. irat
Steuer György emlékirata Kállay Miklóshoz

1942. október 25.

A dél-bácskai magyarságnak és az államhű bunyevácoknak a földbirtokrendezés körüli 
panaszai
ÍRTA: dr. Steuer György ny. államtitkár,
Bács-Bodrog vármegye törvényhatóságának bizottsági tagja
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A magyarságot a magyar nemzeti birtokpolitika végrehajtásával kell megerősítenünk.
„Szeretni a más fajtát egyedül mi magyarok tudjuk ezen a világon. Mi mindig szeret-

tük azokat a népeket, amelyeket itt találtunk, ide behoztunk, ide beengedtünk.”
„A magyar szeretetet jelent: teljes egyenjogúságot a nemzeti életben, annak politi-

kai, kulturális és gazdasági vonatkozásaiban egyaránt”.
„De az egyenjogúság nemcsak jogokat jelent, hanem kötelességeket is.”
„A kötelességeket a teljes nemzeti hűség, a lelki összeolvadás terén, a kötelességet abban, 

hogy bizalommal tekintünk egymásra és nézzük el egymás esetleges gyengeségeit és hibáit.”
„Ne a súrlódások legyenek alapvetők gondolkodásunk kialakításában, hanem az el-

hivatottság, mely szintén kötelességet jelent.”
Kállay Miklós m. kir miniszterelnök úrnak idézett és igazi szentistváni gondolat-

szellemétől áthatott, igen bölcs és ércbevésendő szavainak gyakorlati megvalósításával 
az államhű bunyevác népnek a földbirtokrendezés körüli panaszai közérdekből sür-
gősen orvoslandók volnának.

A dél-bácskai földbirtokrendezés körüli panaszok és a dél-bácskai visszás közállapotok

A  visszafoglalt délvidéki területeken végrehajtott földbirtokrendezéssel kapcsolatos 
kérdések szabályozása tárgyában 1941. évi július hó 15-én 5.280/ME szám alatt kiadott 
törvénypótló rendelet értelmében a jugoszláv földbirtokpolitikai jogszabályok alapján 
kisajátított ingatlanok tekintet nélkül arra, hogy időközben kinek a tulajdonába kerül-
tek, 1941. évi április hó 15-vel kezdődő hatállyal a magyar államra szálltak át.

A kormánynak ezt a rendelkezését minden igaz magyar nemzeti és szociális szem-
pontokból örömmel üdvözölte.

Az idézett kormányrendeletnek rideg és betű szerint, téves magyarázattal és antiszo-
ciális szellemben történt végrehajtása azonban a dél-bácskai lakosság, úgy a magyarság, 
mint pedig a szentistváni népek körében a legnagyobb elkeseredést váltotta ki.

Félő, hogy földbirtokrendezés körüli bajok a fegyverrel visszaszerzett Délbácská-
ban a szentistváni népeknek a magyarsággal megkívánt lelki és érzelmi egybekapcso-
lódását a legnagyobb mértékben veszélyeztetik, sőt azt, hogy ha a kormány idejében 
nem intézkedik, előreláthatólag egyszer és mindenkorra, úgy a magyarság, mint pe-
dig a szentistváni népek nagy hátrányára könnyen lehetetlenné teszik.

Erre Nagyméltóságodnak nagybecsű figyelmét közérdekből és felelősségem teljes 
tudatában, kötelességszerűleg fel kell hívnom.

I. A földbirtokrendezési kormányrendeletnek téves magyarázása és sérelmes alkalmazásai

A  földbirtokrendezési kormányrendelet, kifejezetten és minden kétséget kizárólag 
arról intézkedik, hogy a jugoszláv földbirtokpolitikai jogszabályok alapján kisajátí-
tott ingatlanok a magyar államra szállnak át.61

61  Ld. az 53. lábjegyzet.
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Ezzel a határozott rendelkezéssel szemben az állami igénybevételt a kormányrende-
let végrehajtásánál tévesen kiterjesztették és kiterjesztik még ma is azokra az ingatlanok-
ra is, amelyeket nem sajátítottak ki a jugoszláv földbirtokpolitikai jogszabályok alapján.

Így Szabadka város tulajdonában volt földeket ugyanis nem sajátították ki, hanem 
azokat maga a város árverésen adta el.

A szabályszerűen megvásárolt földek árát a vásárlók kifizették és tulajdonjogukat 
az adásvételi szerződés alapján a telekkönyvben hivatalosan és jogérvényesen beje-
gyezték.

Ezeket a városi homoki földeket, melyeken még fü sem termett és melyek még a 
bevetett magot sem adták vissza, a tulajdonosok véres-verejtékes munkáikkal rendbe-
hoztak, azokon szőlőt és gyümölcsöst ültettek, kultúrát teremtettek.

A földeket hosszú éveken át háborítatlanul birtokolták, rajtuk házakat építettek, 
magoknak és gyerekeiknek hajlékot és megélhetést, jobb jövőt biztosítottak.

A városi földek árverésén a bunyevácokon kívül a magyarok is részt vettek. Azok 
a magyarok, akiknek adásvételi szerződését nem hagyták jóvá, amiért a bunyevácok 
nem okolhatók, a befizetett vételárat és a beruházási költséget a jugoszláv bíróság íté-
lete alapján visszakapták.

Szabadka városa által szabályszerűen eladott földeket nem sajátították ki és így 
azok nem „agrárjellegű” földek. Ennélfogva azok jogilag a magyar államra nem száll-
tak át s így azokat az illetőktől jogosan nem lehetett elvenni.

Mindezeknél fogva Szabó János, Polyákovics Fülöp és társai szabadkai /Kelebia:/, 
továbbá a tavankuti és bajmoki lakosok és mások által Szabadka városától vásárolt 
földeket és az azokon épített házakat a földbirtokrendezési kormányrendelet világos 
rendelkezése ellenére vették el.

Nevezettek Szabadka városától vásárolt földjeik elvétele miatt a m. kir. miniszter-
elnök úrhoz fordultak jogorvoslatért és panaszkérvényüket a m. kir. földművelésügyi 
minisztérium 138.332/1941 szám alatt leküldötte az újvidéki földbirtokpolitikai ki-
rendeltségnek.

Öreg János kir. törvényszéki bíró, aki a földbirtokrendezéssel meg van bízva, neve-
zetteknek a földek tulajdonjogára vonatkozó igényjogosultságát előttem beismerte. 
Az érdekeltek a kir. bíróságnál jogigényüket nem érvényesíthették, mert a kormány 
az arra vonatkozó bírói eljárást felfüggesztette.

II. A volt katonák és katonai szolgálatra bevonult honvédek szüleinek panaszai.

A megszámlálhatatlan panaszok közül legyen szabad csak Tavankutról62 a következőket 
felhoznom:

1./ Lebovics Amáliának hét élő gyermeke van. Férje négy évig a világháborúban 
volt. 6 hold földjét elvették. Jelenleg 3 fia katona.

62  Tavankút /szerbül és horvátul: Tavankut/ Szabadkától 16 km-re nyugatra fekvő település. A 20. század 
elején 3-4 ezer, zömében horvát/bunyevác lakosa volt.
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 2./ Sztipics Jánosnak öt élő gyermeke van, négy évig a világháborúban, 4 hold föld-
jét elvették – egy fia a harctéren van.

 3./ Özv. Szente Józsefnének öt gyermeke van, férje négy érig volt a világháborúban, 
2 hold földjét vették el – egy fia a harctéren 1942. aug. 7-én Staroshewoje63 melletti 
harcokban hősi halált halt.

 4./ Özv. Szaulizs Gergelynének négy gyermeke van, férje 3 évig volt a világháború-
ban, 2 hold 300 földjét elvették – egy fia a harctéren van.

 5./ Markovics Péter hadirokkant, 6 hold földjét elvették – 1 fia katona.
 6./ Szuknovics Tamás, öt gyermeke van, két évig volt a világháborúban, 8 1/2 hold 

földjét elvették – 1 fia katona.
 7./ Mihálvovics Gergely, három gyermeke van, 4 évig volt a világháborúban, 5 hold 

földjét elvették – egy fia a harctéren van.
 8./ Vida Márton a világháborúban részt vett, ötször megsebesült, a nagy ezüst vi-

tézségi érem tulajdonosa, 1 hold földjét és házát elvették, s a kitüntetett honvéd most 
földönfutó koldus.

 9./ Kollár Antal, egy gyermeke van, négy évig volt a világháborúban, 900 földjét 
elvették – hadirokkant.

10./ Sztipics Jenő még az 1903. évben, a „régi jó magyar világban” báró Vojnits Sán-
dor64 és Bíró Károly65 idejében a várostól öt hold földet haszonbérbe vett és azon házat 
épített. Földjét és házát elvették. A magyar hazának hat gyermeket nevelt fel. Az egyik 
fia az 1916. évben a m. kir. 6. honvéd gyalogezrednél,66 az orosz fronton, Bukovinában 
hősi halált halt.

A másik fia, Sztipics Péter a ceglédi közös huszároknál szolgált. Az első világháborút 
hősiesen végigküzdötte. Háromszor megsebesült.

Mint kitanult pincér italmérési engedélyt kapott, 20 évi keresetét szőlejébe ölte 
bele. Italmérési jogát azonban, melyet az „ős jó magyarok idejében” – amint ezt maga 
írta – kapott meg és szőlejét, melyet „kétkézzel és 10 ujjával megszerzett”, elvesztette.

Azt kéri, hogy szőlejét adják vissza neki, 80 éves apjának pedig adják vissza földecs-
kéjét és a lakóházát.

63  Sztorozsevoje (Сторожевое, Oroszország) a Don-kanyarban található település.
64  Vojnits Sándor (Szabadka, 1865. augusztus 17.−Budapest, 1948. február 21.) 1896-tól 1912-ig ország- 

gyűlési képviselő, 1910-től a Nemzeti Munkapárt alelnöke, Tisza István miniszterelnök bizalmasa, Sza-
badka város díszpolgára.

65  Bíró Károly (Szabadka, 1864. január 21.−Szabadka, 1952. február 21.) 1885-tól Szabadka árvaszéki 
jegyzője, 1902. december 21-től 1918. november 11-ig Szabadka polgármestere, a Nemzeti Párt szabad-
kai vezére volt. Nevéhez fűződik a város gazdasági felvirágzása, illetve belvárosának a kiépítése. 1920–
1941 között magánvállalkozása révén tartotta el magát. Az 1941-es impériumváltáskor nem vállalt sem-
milyen tisztséget, visszavonultan élt egészen 1952-ben bekövetkezett haláláig.

66  A szabadkai m. kir. 6. honvéd gyalogezredet 1886-ban állították fel. Ezredtörzse és I. zászlóalja a mozgó-
sításkor Szabadkán, II. zászlóalja Zomborban, III. zászlóalja pedig Újvidéken állomásozott. Hadrendileg 
a 80. pécsi honvéd gyalogdandár keretében a 40. budapesti hadosztályhoz volt beosztva. 1914-ben a 
szerb fronton, 1915 januárjától 1918. március 22-ig az orosz hadszíntéren állomásozott. Ezt követően 
1918 júliusáig Horvátországban látott el karhatalmi feladatokat, majd 1918 augusztusában az olasz had-
színtéren vetették be.
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11./ Opracsics Nikola 69 éves, Bajmokon, négy évig volt háborúban, 4 gyermek 
apja, kettő fiú. 4 1/2 hold földjét, melyet kifizetett, tőle elvették és őt a házából kitették.

12./ Polyák Antal 4 évig volt a világháborúban, 2 hold földjét és házát tőle elvették.
13./ Skenderovics István testvérével a világháborúban volt. Három testvére hadi-

rokkant és egy elesett. Földjeiket és házukat elvesztették.
A felsorolt panaszokon kívül még sok-sok bunyevác szenvedett a földbirtokrende-

zésnél jogsérelmet, melyeket hivatalból ki kell derítenünk és azokat a további elkesere-
dések és esetleges zavargások megelőzhetése végett mielőbb hivatalból orvosolnunk 
kell.

III. A vitézjelölt, – tart. főhadnagy67 – tanító jogsérelme.

Romich Vince tavankuti tanyai központi tanító 7 hold homok-földjét és 3 hold szőlejét 
elvesztette. Földjét harmadkézből olyanoktól, jóhiszeműleg vásárolta, akik földjüket 
Szabadka városától árverésen vették. Ez a föld nem kisajátított és nem agrárföld.

Romich tanító Tavankuton, a tanyai központban nem járhatott kaszinóba vagy mozi-
ba, társadalmi szórakozást nem talált, a kulturális művelődésnek megkívánt lehetőségét 
nélkülözni volt kénytelen. Ezért vett magának néhány hold homokot és azon szőlőt és 
gyümölcsöst ültetett, hogy elemi népiskolai tanítás után ne töltse el tétlenül idejét. Lelkét, 
tettvágyát, szorgalmát és munkaerejét a szőlő és gyümölcsös megteremtésébe fektette és 
keservesen megtakarított filléreit ingatlanába ölte, hogy ő is a háborúban tanúsított vitéz-
ségével kiérdemelt életörömét valahogy megtalálja, továbbá, hogy a tavankuti derék és 
hazafiságában megrágalmazott szegény bunyevác népnek az iskolán kívül is hazafias és 
kulturális neveléssel, a gazdálkodás terén is gyakorlati vezetője lehessen.

Földjét, szőlejét és gyümölcsösét azonban tőle, a tanítótól a vitéz-jelölttől és a tart. 
főhadnagytól elvették!

IV. „E l ő r e ,  h o n v é d e k”

Szülővármegyémnek, Délbácskának meglátogatásakor a MÁV. első osztályú éves bér-
letjegyemmel igen gyakran harmadosztályú vasúti kocsin utazom. A falusi nép, a szent-
istváni népek vasúti parlamentjébe megyek, ahol a szabad szólás joga mindenkit megil-
let. Hadd tudjam meg tőlük közvetlenül, anélkül hogy fesztelen beszélgetésüket 
megzavarnám, vajon mi a felfogásuk a magánéletüket oly közelről érintő közéleti kérdé-
sekből, mik a bajaik és mik a panaszaik.

Ezek az utazásaim és az azokon tett megfigyeléseim rendkívül érdekesek és közéleti 
embereknek nagyon értékesek, de igen gyakran végtelenül elszomorítók.

Legutóbbi utazásomkor az egyik állomáson bunyevác munkások szálltak be a vasúti 
kocsiba. Vagy tizenketten voltak. Egymás után sorban vonultak fel előttem a vasúti ko-
csiban. Egyszerre az egyik harsányan elkiáltotta magát:

67  Tartalékos főhadnagy.
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„Előre, honvédek”

Erre a bunyevác munkások fejüket felszegve, erősen tagozott menetlépésben, díszlé-
pésben büszkén vonultak fel a vasúti kocsiba.

Ezen a végtelen megható látványon elgondolkodva eszembe jutott az a sok panasz, 
melyet a derék bunyevácok nekem a földbirtokrendezéssel kapcsolatban elmondottak 
és amelyek ellenére ezen hűséges bunyevácokat milyen büszkeséggel töltötte el a ve-
zénylés: „Előre, honvédek.”

Most, amikor a világháborúban, az orosz fronton „Előre, honvédek” csatakiáltás 
mellett a magyarság oldalán a szentistváni népek fiai, a bunyevácok is az ország létérde-
kéért és függetlenségéért harcolnak, életüket és vérüket áldozzák, mily méltányos és 
igazságos volna, hogy ha idehaza a volt bunyevác katonáknak és a bunyevác honvédek 
szüleinek igazságot szolgáltatnának és földjeiket nekik meghagynák.

Ezzel az igazán szentistváni eljárással igen nagy szolgálatot tennénk a honvédelem és 
a magyar nemzeti ügy szent gondolatának.

Berger Antal68 tavankuti plébános, a derék bunyevác nép lelkes védője nekem a kö-
vetkezőket írta:

A bunyevácoktól a földeket elvették és azok mint nincstelen hontalanok fájó szí-
vükből fakadó könnyeikkel édes magyar hazánknak kárára lehetnek, azok, akik velünk 
együtt a legnagyobb „örömmel várták, hogy ismét annak a hazának a gyermekei lehes-
senek, ahol születtek és nevelkedtek, ahol Magyarországnak mindig áldozatkész alatt-
valói voltak, mint most is, amikor fiaik önzetlenül harcolnak édes hazánkért, Magyar-
országért!”

V. A világháború előtti bunyevácok is elvesztették a Szabadka városától vásárolt földje-
iket, akik legősibb lakosok és akik annak idejében magyar pártok, a függetlenségi párt 
zászlóvivői voltak.

Egy a számtalan eset közül.

Kollár István tavankuti lakost /:228. lakhelyszám:/ Szabadka város polgármestere 
17825/1942 számú rendeletében arról értesítette, hogy a m. kir. földmívelésügyi mi-
nisztérium újvidéki kirendeltségének 17903/19422 számú határozatával a 2 kat. hold 
agrárjellegű mezőgazdasági ingatlanra 1941/1942. gazdasági évre kötött haszonbérleti 
szerződést hatályon kívül helyezte.

A polgármester felhívta nevezettet, hogy a haszonbér tárgyát képező ingatlant tar-
tozékaival együt „a karhatalom igénybevételének mellőzésével” hiánytalanul Erdődi 
János tavankuti lakosnak adja át!

68  Berger Antal (Kunbaja, 1884. január 19.−? 1944 novembere), 1917-től Tavankut plébánosa volt. Lebo-
vity János rivális paptársa feljelentése után 1944 novemberében a szerb partizánok elhurcolták, megkí-
nozták, majd kivégezték.
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Nevezettet felhívták, hogy amennyiben a haszonbérlet tárgyát képezett ingatlanon 
elvégzett munkák és vetőmag ellenértékére igényt tartana, úgy ellenértékének megálla-
pítása végett, 1942. évi június hó 6-án a polgármesteri hivatalban /:II. emelet 99. szobá-
ban:/ jelentkezzék.

A  munkáért és vetőmagért Kollár István a következő költségeket igényelte: vető-
magra 45 pengőt, szántásért 56–60 pengőt, trágyáért 68 pengőt, kukorica-szántásért 
14 pengőt, vetőmagért 10 pengőt, kukorica kapálásért 20, másodkapálásért 20, kaszálá-
sért 30, behordásért 10, összesen: 273,60 pengőt.

Kollár István jelentkezett, munkájáért és a vetőmagért azonban, kijelentése szerint, 
még egy fillért sem kapott.

Kollár István 2 kat. hold földjét Szabadka városától vette és azt öt év alatt ki is fizet-
te. Földjét, miután nem agrárföld, tőle jogszerűen nem lett volna szabad elvenni.

Lássuk már most, hogy kicsoda Kollár István, akitől a földet elvették és kicsoda Er-
dődi János, akinek Kollár Istvánnak a földjét át kellett adnia.

Kollár István 76 éves bunyevác, akinek négy élő gyermeke van és két évig katona volt 
Bécsben. Nyolc unokája van éspedig hat fiú és két leány.

János nevű, 35 éves fiának ugyancsak négy gyermeke van /: 7, 9, 11 és 13. éves:/
Géza nevű 45 éves fiának szintén négy gyermeke van. Egy katona. Ő maga /:Kollár 

Géza:/ 1916, 1917. és 1918. évben a világháborúban tűzvonalban volt.
Őneki 2 1/2 hold szőleje és háza van. A földet és a házat tőle el akarják venni.
Erdődi János 40 éves, nős, de gyermektelen, Tavankutra Horgosról jött. Ő maga  

1 lánc földet Vukovics Mátétól, Fink Györgytől, pedig 1/2 hold földet vett. Utóbbi az 
eladott földjét ugyancsak a várostól vette.

Erdődi Jánosnak említett földjei ugyanoly jellegű földek, mint Kollár István földje. 
Kollár István földjét azért mégis elvették, míg Erdődi Jánosnak földjét meghagyták, sőt 
azt Kollár István földjével gyarapították is.

Kollár István szabadkai őslakos, kinek gyermekei és unokái vannak. A magyar hazá-
nak katonát adott és unokái is katonák lesznek.

Erdődi János Szabadkának nem őslakosa, gyermektelen és ellene alig egy fél évvel 
előtt feljelentést tettek, melyet azonban eddig érdemileg még nem intéztek el.

Mindezeknél fogva teljesen méltánytalan és igazságtalan, hogy Kollár Istvánnak a 
szabadkai őslakosnak, Szabadka városától vásárolt földjeit elvették és a 76 éves Kollár 
Istvánt öreg napjain földönfutóvá tették, aki bunyevác, de aki a magyar hazának hű fia 
és amellett a magyar hazának katonája volt. De érdemben megőszült bunyevác, a jó 
hazafi a Magyar Élet Pártjának tagja is. Részére 5215 szám alatt a tagsági jegyet kiállí-
tották és tőle Macskovics Benedek69 községi pártvezető titkár 1 pengő tagsági díjat is 
beszedett.

69  Macskovics Benedek (1886. március ?−Szabadka /?/, 1944 /?/) 1914-ben Budapesten szerzett mérnöki 
oklevelet, a Népkör Magyar Olvasókör egyik vezetője volt. A harmincas években a szabadkai magyarok 
egyik kiemelkedő, keresztény nemzeti alapon álló politikusa volt. Miután a Népkör Magyar Olvasókörnél 
is előtérbe került az antiszemitizmus kérdése, tiltakozva a zsidóknak a Népkörben betöltött szerepe ellen, 
1937. október 10-én, Veréb Gyula mérnökkel kivonult abból, s életre hívta a Katolikus Kört. 1941. szep-
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Mindezek után mily kifogás emelhető a földönfutóvá lett 76 éves Kollár István el-
len. Csak az a körülmény, hogy a bunyevácnak született, de régi magyar érzésű bunye-
vác, csak nem szolgáltathatott jogalapot arra, hogy földjeit tőle elvegyék és őt öreg nap-
jaira földönfutóvá tegyék? Hisz Szent István birodalmában a bunyevácok is a 
szentistváni népek közé tartoznak, akiktől sokan magyar hazafiságot tanulhatnának.

VI. Miből indult ki a földbirtokrendezés a szabadkai bunyevácok földjeit illetőleg?

Szabadkán, mint ezt velem közölték, körülbelül 180.000 kat. hold föld van a bunyevá-
cok kezében, míg a magyaroknak csak 100.000 hold földjük van. Ezt az aránytalanságot 
meg akarják szüntetni. Ez azonban a magyar jogrend és joguralom alatt, melyre a tria-
noni békediktátum revíziójáért vívott küzdelmeinkben hivatkoztunk, máról holnapra 
el nem érhető.

Az erőszakos eljárás igazságtalanságokat és jogos panaszokat vonhat maga után, 
amelyek a bunyevácoknak a magyarsággal való szükségszerű lelki egybekapcsolódását 
megnehezítenék, sőt lehetetlenné tennék.

A szegény sorsú bunyevácok 2000–3000 hold földdel kielégíthetők volnának. Ezzel 
a lelki békét, melyre Szabadkán oly nagy szükség volna, vissza lehetne állítani.

A jugoszláv uralom alatt a magyarok Szabadkán és máshol földet nem kaptak.
Ezért még nem lehet a bunyevác népet okolni és őket földjeik elvételével megbün-

tetni. A  magyarságnak a jugoszláv birtokreformnál történt mellőzése kétségtelenül 
igazságtalanság volt. De őket a jugoszláv állameszmének nem is akarták megnyerni. 
A magyarságnak bizonyos tekintetben talán előnyére vált, hogy a jugoszláv uralom alatt 
nem kapott földet. A  magyarságnak, mint azt Herczeg Ferenc70 mondotta, sok szép 
lelki, erkölcsi és nemzeti tulajdonsága van. De egy nagy hibája van a magyarnak, hogy 
hamar felejt és könnyen beletörődik. De hogy a magyarság ne törődjék bele az idegen 
uralomba és ne felejtse el azt, hogy magyar, arról gondoskodtak a szerbek, az oláhok és 
a csehek az erőszakos kormányzatukkal! Ez volt a mi szerencsénk!

Mi, akik az önkényes trianoni békediktátum ellen tiltakoztunk és annak revízióját 
állandóan követeltük, nem akartuk és nem akarhatjuk, hogy a magyarság és a vele 
együttérző szentistváni népek az idegen uralomba beletörődjenek, bár abba vezetőik 
közül már-már sokan beletörődtek.

tember 20-án a Magyar Élet Párt szabadkai szervezetének a titkára lett. A magyar impérium alatt Szabadka 
város főmérnöke volt. Halála időpontja bizonytalan, vélhetőleg 1944 őszén a szerb partizánok kivégezték.

70  Herczeg Ferenc (Versec, 1863. szeptember 22.−Budapest, 1954. február 24.) író, színműíró, újságíró, a 
Horthy-korszak „írófejedelme”. Verseci német polgári családból származott, édesapja, Herczog József Ver-
sec polgármestere volt. 1896-tól 1901-ig, majd 1904-től 1918-ig országgyűlési képviselő, 1903-tól 1910-ig 
a Tisza István alapította Az újság belső munkatársa, 1916-ban Berlinben politikai megbízott volt. 1910. 
április 28-tól a MTA rendes, 1922 és 1946 között igazgatósági tagja. 1920-ban a Délmagyarországi Közmű-
velődési Egyesület, 1922-ben a Délvidéki Otthon, a Pátria Magyar Írók, Hírlapírók és Művészek Klubja, 
1927 és 1945 között a Magyar Revíziós Liga országos elnöke volt. 1925-ben, 1926-ban és 1927-ben Az élet 
kapuja című regénye alapján az Akadémia Nobel-díjra jelölte, 1930-ban megkapta a Magyar Corvin-lánc 
kitüntetést. 1949 után műveit évtizedekig nem adhatták ki Magyarországon.
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Az egyik palánkai sváb gazda azt mondotta nekem, hogy a magyarok a nemzetisé-
gekkel éppoly erőszakossággal fognak bánni, ahogy azokkal a jugoszlávok elbántak.

Mi nem követjük – válaszoltam – a jugoszláv, a balkáni politikát, mert az Jugoszlá-
viának előre megjósolt összeomlásához vezetett. Minekünk az ezer éven át tűzpróbát 
kiállott szentistváni politikát kell követnünk. A népeket a renddel és fegyelemmel páro-
sult igazságos kormányzattal kell lelkileg megnyernünk. A magyarságot elsősorban kell 
megerősítenünk és államvezetésre alkalmassá kell tennünk, de nem a vele sorsközösség-
ben élni hivatott és a vezetése alá helyezendő szentistváni népek tönkretételével.

Az igazi szentistváni politikát, melyet a magyarságnak a szentistváni népek leghiva-
tottabb fiainak bevonásával kell végrehajtani, sajnos, nélkülözzük a magyar közéletben, 
de nélkülözzük azt a földbirtokrendezésnél is. Ezt eddigi emlékirataimban és jelen elő-
terjesztésemben konkrét adatokkal közérdekből igazoltam.

VII. Az államhű bunyvevácok és sokácok, valamint a többi szentistváni népek is igaz-
ságos és egyforma bánásmódot kérnek.

Az államhű szentistváni népek igazságos és méltányos, megértésen alapuló bánásmódot 
kérnek. A szentistváni népek, s így a bunyevácok és a sokácok is olyanok, amilyeneknek 
őket 22 év alatt a nagy horvát eszmének apostolai71 nevelték. Ezek az apostolok jelenleg 
egyrészt passzivitásban vannak, vagy száműzetésben élnek, másrészt azonban a bunye-
vácokat és sokácokat egyszerűen cserben hagyták, ők pedig magyarok, a felszabadulás 
hónapjáról elnevezett áprilisi magyarok, sőt a legnagyobb magyarok lettek.

A  bunyevácoktól, sokácoktól sokszor hallottam: „mi smo magyarszki bunyevci”, 
„Mi smo magyarski sokci”, „Mi magyar hunyevácok”, „mi magyar sokácok” vagyunk.

Lépten-nyomon hallom azonban azt is: „miért akarnak azonban csak bennünket 
büntetni azért, mert állítólag nagy horvátok voltunk? Miért nem büntetik meg azokat 
is, akik a nagy horvát mozgalmat megindították és azt mint vezérek mindenképp elő-
mozdították”.

Ezeket most mint jó magyarokat megjutalmazzák. A bunyevácok, sokácok, szlová-
kok és a többiek államhű polgárok, jó gazdák és vitéz katonák voltak és ma is azok, akik 
velünk az ország felépítéséért testvéri egyetértésben dolgozni akarnak.

Eltévelyedett fiaik és vezetőik bűneiért és a pánszláv72 agitátorok73 nemzetellenes 
üzelmeiért, a magyarsággal évszázadokon át békében együtt élt, államhű szentistváni 
népek nem büntethetők, hanem azokat a magyar állami eszmének lelkileg meg kell 
nyernünk, éspedig jó közigazgatással és nagyvonalú gazdaságpolitikával, népi, faji, nyel-
vi, kulturális, gazdasági és szociális érdekeik kielégítésével.

71  Steuer itt Stjepan Radić, illetve a későbbi usztasa mozgalom bácskai híveire utal.
72  A konnacionalista mozgalom célja a szláv népek politikai, kulturális és társadalmi egységének megterem-

tése.
73  Lázító, bujtogató politikai nézeteket terjesztő személy.
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A szentistváni politika megkívánja azonban azt is, amit évtizedeken át hirdettem, 
hogy az államalkotó magyarságot, melyet a magyar kormányok végtelenül könnyelmű-
en elhanyagoltak, gazdaságilag megerősítsük és államvezetésre alkalmassá tegyük.

A szentistváni politika végrehajtásának további feltétele az is, hogy a szentistváni 
népek között a megkívánt rendet és a fegyelmet mindenképp végre biztosítsuk!

VIII. A dél-bácskai közállapotok végtelenül elszomorítók és ezeket mi idézte elő?

Bács-Bodrog vármegye felszabadult területén, sajnos, nagyon elszomorítók a közálla-
potok. Ezt magyar és keresztény hitemmel és a szentistváni lelkületemmel nyíltan állí-
tom és azt bizonyítani is tudom.

Vannak közéleti férfiaink, akik azt vallják, hogy minden úgy van jól, amint van. 
Nem kell semmit sem csinálni, auslaufen lassen.74 Nem szabad mindent sötéten látni. 
A fejbólintó Jánosok, sajnos, igen sokan vannak. Mindent rózsás szemüvegen néznek és 
felfelé csak szépet és jót mondanak, nehogy esetleg kegyvesztettek legyenek.

Mások meg mindent elítélnek és elgáncsolnak, ami a kormánytól jön. Ezek mindent 
sötéten látnak. Mindenáron kellemetlenkedni akarnak a kormánynak és a hatóságok-
nak egyaránt.

Vannak azonban, hála Istennek, olyan közéleti férfiaink is, sajnos, nagyon kevesen 
ugyan, akik a magyar közügyeket úgy bírálják el, amint azok tényleg vannak. Semmit 
sem szépítve és semmit sem torzítva, mindent igaz valójukban, lelkiismeretesen, tárgyi-
lagosan és a bajok orvoslását célzó közérdekű nemes szándékkal ítélnek meg.

Elismeréssel vannak azért, amiért elismerés jár, de a szükséges jogos kritikával élnek, 
azonban csak akkor, amikor azzal élni közérdekből szükséges és kívánatos. Felfelé gerin-
cesek. Amikor közérdekről van szó, hajthatatlanok. Szenvedő embertársainkhoz, az el-
esett magyarsághoz s az elhagyatott szentistváni népekhez, lehajlani, velük együtt érez-
ni, értük dolgozni, szenvedni és küzdeni: óh mily szép és magasztos keresztény feladat, 
és óh mily igaz magyar kötelesség!

Én ezt a közéleti iskolát jártam és végeztem. Az abban kapott nevelés szent paran-
csait, amíg élek és lélegzeni tudok, a kötelességteljesítés édes tudatában, magyar hazám, 
szülővármegyém, magyarságom és a szentistváni népek érdekében híven és lelkiismere-
tesen követni fogom.

IX. Emlékirataim a dél-bácskai közállapotokról.

A dél-bácskai közállapotokról a helyszínen nagy fáradsággal és sok költséggel szerzett 
tapasztalataim alapján 1941. évi július hó 6-án, 1941. évi október hó 15-én, az 1942. évi 
február hóban és 1942. évi március hó 26-án mint a vármegye szülöttje, mint Bács-Bod-
rog vármegye törvényhatósági tagja a miniszterelnök úrnak részletes jelentést tettem,75 

74  Fokozatosan (német).
75  Az említett jelentések egyelőre nem kerültek elő a Várady-hagyatékból.
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melyet másolatban Horthy Miklós kormányzó úr Ő Főméltóságának és a kormány ösz-
szes tagjainak is megküldöttem.

A dél-bácskai közállapotokat legyen szabad ezúttal összefoglalva a következőkben 
ismertetnem:

1./ Délbácskát csak területileg és fegyverrel szereztük vissza, de annak népeit a ma-
gyar állameszmének lelkileg nem nyertük meg.

2./ A magyarság a magyar állam fennhatósága alatt a nemzetiségi vidéken kisebbségi 
állapotban érzi magát és jogvédelemért kiált.

A magyarság és a szentistváni népeknek évszázados békés együttélését és közös bol-
dogulását, a népek faji, nyelvi, kulturális, gazdasági és szociális érdekeinek megóvásával 
Magyarországon, a magyarság vezetése alatt és a megkívánt rend fenntartása mellett 
mindenképpen biztosítanunk kell. 

3./ A dél-bácskai közélet irányításával nem bízták meg intézményesen, amint kez-
dettől fogta javasoltam, a vármegye leghivatottabb közéleti férfiait, akik egyrészt a jugo-
szláv uralom alatt, másrészt pedig az anyaországban fejtettek ki közéleti munkálkodást. 
Együttes megbízatást kértünk. A dél-bácskai közéletet kizárólag azok irányítják, akik 
Jugoszláviában a magyarság vezetői voltak,76 de akaratlanul is a balkáni szellemnek vol-
tak kitéve és az anyaország közéleti szellemétől el voltak zárva. Ezért a felszabadult 
dél-bácskai terület közügyeinek eredményes és lehetőleg közmegnyugtatásra való inté-
zésére egymagukban képtelenek. Emellett egymás között a közjó kárára, sajnos, állan-
dóan civakodnak.

A felszabadult területek közügyeinek intézésére az azokba való intézményes bekap-
csolással, a vármegye valamennyi leghivatottabb szülöttjének és közéleti férfiának joga 
és kötelessége. A vármegyei közéleti munka asztalánál helyet kell hogy kapjon minden-
ki, aki hazáját és a vármegye népeit áldozatos munkával szolgálni hivatott.

4/ A  községi jegyzők, járási és vármegyei tisztviselők kinevezésénél, akik között 
több kiváló egyént ismertem meg, sajnos, nagyon érvényesült a közérdek hátrányára az 
illetéktelen és meg nem engedett befolyás. Ezzel az eljárással mellőzték azokat a várme-
gyei pályázókat, akik a helyi viszonyokat ismerik, a nép nyelvét beszélik, az elengedhe-
tetlen közigazgatási szakképzettséggel rendelkeznek és a falusi nép vezetésére hivatva 
volnának.77

5./ A földbirtokrendezés körül a m. kir. földmívelésügyi minisztérium birtokpoliti-
kai csoportja, dr. Tass Elek miniszteri osztályfőnök úr és az újvidéki birtokpolitikai ki-

76  Steuer itt elsősorban a valós politikai hatalommal és súllyal bíró Deák Leó Bács-Bodrog vármegye és 
Zombor, később Újvidék város főispánjára, illetve Reök Andor szabadkai és bajai főispánra utal. Deák 
már az 1922-ben alakult Országos Magyar Párt egyik vezetője volt, s Várady Imrével együtt a párt mér-
sékelt politikusának számított. Reök politikai aktivizálódása későbbre, a harmincas évekre datálható, s 
bár politikai felfogásában Deáktól és Váradytól jobbra állt, ugyanakkor a Kállay-kormány megbízható 
hívének számított.

77  Az 1941-es visszacsatolás után a bácskai közigazgatásban lévő tisztségviselőket, elsősorban a megyei, já-
rási és községi hivatalnokokat leváltották, s utódaikat zömmel az anyaországból nevezték ki, akik nem 
ismerték a helyi viszonyokat. Mindez az őshonos magyarság körében is elégedetlenséget váltott ki, a ki-
nevezett tisztviselőket a helyi köznyelv „ejtőernyősökként” emlegette. 
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rendeltség, Köllő Zoltán gazdasági felügyelő úr vezetése alatt kétségtelenül igen nagy és 
elismerésre méltó munkát végzett, de annak végrehajtása során, sajnos, igen sok panasz 
merült fel, melyeket lehetőleg mielőbb orvosolni kell.

Így a községi legelők létesítése igen fontos és sürgős birtokpolitikai feladat, mely 
mielőbbi végrehajtásra vár. Ellenkező esetben az annak idejében virágzott dél-bácskai 
állattenyésztés teljesen tönkremegy. Kárára lesz a mezőgazdaságnak és a közgazdaság-
nak egyaránt.

Jugoszláv uralom alatt Vajszkán, Bogyánban és Palonán illetéktelenül és jogtalanul, 
a törpe- és kisbirtokosok hátrányára szerzett 50–200 holdon, nem hivatásos gazdák és 
idegen jövevények, földjeiken, melyek az idézett kormányrendelet értelmében ugyan-
csak a magyar államra szálltak át, sajnos, még mindig zavartalanul gazdálkodnak.

Vajon a szerbek mikor bejöttek Magyarországba, megtűrték-e földjeiken ilyen so-
káig az ősmagyar lakosságot, mikor a dobrovolyácokat akarták letelepíteni?

Most pedig a palonai és vajszkai magyarság nem tud földhöz jutni.
Szabó János palonai lakos, szülőföldem egyik magyarja kilenc gyermek apja, aki a 

világháborúban 3 1/2 évig katona volt, akinek kis ezüst és bronz vitézségi érme, Károly 
csapatkeresztje van, előttem azt panaszolta, hogy talpalatnyi földhöz sem tudott hozzá-
jutni.

6./ A háború alatt, a hadviselés érdekeire való tekintettel a nemzetiségi vidékeken, a 
magyar honosságú törpe- és kisbirtokosok földrendezését nem lett volna szabad végre-
hajtani.78

Leírhatatlan elkeseredést okozott a földek elvétele a világháborúban részt vett kato-
náknál, a katonai szolgálatra és hadrakelt sereghez bevonult honvédeknél és azok hoz-
zátartozóinál. Ennek a hadviselés érdekében elejét kell vennünk.

7./ A  dél-bácskai magyar telepítés körül,79 melyet egész közéletemben állandóan 
sürgettem és melyet mindenki örömmel üdvözölt, és melyet az éghajlati viszonyokhoz 
szokott és a mezőgazdálkodáshoz értő bácskai és tiszavidéki magyarság mellőzésével 
hajtottak végre, sajnos, igen sok a panasz, melyeket, hogy ha ez még valamiképp is lehet-
séges, orvosolnunk kell.

78  A  minisztertanács 1941 júniusában hatálytalanította a jugoszláv agrárreform ún. juttatási rendszerét, 
azonban a megváltási részét továbbra is érvényesnek fogadta el. Ezzel mintegy 192 ezer kat. hold szaba-
dult fel, zöme a jugoszláv agrárreform során létrehozott 62 dobrovoljác telep 53 ezer kat. holdjáról, vala-
mint egyéb juttatásokból származó 139 ezer kat. holdból tevődött össze. A minisztertanács ugyanakkor 
azt is kimondta, hogy ezekből a földekből nem kártalaníthatók a jugoszláv földreform során kárt szenve-
dett birtokosok, erre a célra más földeket kívánnak felhasználni, másrészt a kormány további kisajátítá-
sokat is lehetővé tett, s minden olyan, elvileg őslakót kizárt a juttatásokból, aki csetnik vagy más magyar-
ellenes szervezet, egyesület tagja volt. A meginduló székely telepítések következtében 1941-ben azonban 
a helyi magyarok zöme is kiszorult a földreformból. 

79  A magyar kormány 1941 májusában és júniusában a dobrovoljácok helyére és a magyar etnikai arány ja-
vítása céljából 3279 bukovinai székely családot, 13 200 főt telepített le 35 ezer kat. hold földre. A buko-
vinai székelyeket 14 községbe, illetve ún. szállásra helyezték el. 
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 8./ A dél-bácskai községi, a jegyzői és iskolai földeket, valamint a legelőket a jugo-
szláv uralom alatt felparcellázták és odaadták a dobrovolyácoknak. Ezzel végtelenül 
nagy károkat okoztak a közületeknek.

Délbácskának visszafoglalásakor a magyar kormány az említett földeket nem adta 
vissza a községeknek, hanem odaadta azokat a csángóknak.

A községek most visszakövetelik a földjeiket, hogy községi háztartási és iskolafenntar-
tási, valamint kulturális és szociális kötelezettségeiknek eleget tehessenek. A községek em-
lített jövedelmeik megszűnésével igen terhes községi pótadókat fizetni képtelenek.

A községi földeknek visszaadására vonatkozólag Bács-Bodrog vármegye közigazga-
tási bizottságának albizottsága előterjesztésemre a földmívelésügyi minisztériumhoz és 
az újvidéki birtokpolitikai kirendeltséghez a szükséges felterjesztést megtette.

 9./ A délvidéki földbirtokrendezési tanács80 megalakításánál és tagjainak kinevezé-
sénél, amire emlékiratomban rámutattam, figyelmen kívül hagyták: a megkívánt érdek-
telenséget, a birtok-, nemzet- és szociálpolitikai szakképzettséget.

Ezért a földbirtokrendezési Tanács lehetőleg közmegnyugvást kelteni hivatott mű-
ködést nem fog tudni kifejteni.

10./ Vajszkán és Bogyánban a szerb pátriárka és a bogyáni szerb kalugyerek81 földjei-
nek a magyarság és a szentistváni népek érdekeinek ellenére a katonai közigazgatás 
alatt történt bérbeadását, mely a legnagyobb elkeseredést váltotta ki, emlékirataimban 
szóvá tettem és sürgős orvoslást kértem. A szerződésnek meghosszabbítása ellen is köz-
érdekből óvást emeltem. De sajnos, eredménytelenül. Panaszkérvényeimre, jobban 
mondva vádirataimra még választ sem kaptam.

Kerülő úton azt hallottam, hogy az említett földeket, melyek házi kezelésben állot-
tak, gazdaságosan csak úgy lehet kezeltetni, hogy ha azokat nem kisembereknek, ha-
nem közép- és nagybérlőknek adják ki bérbe.

Hogy ha ezeket a földeket tényleg hivatásos földbirtokosoknak vagy okleveles gaz-
dáknak adták volna ki bérbe, úgy a gazdálkodásra hivatott földbirtokosok, a magyarság 
és szentistváni népek körében nem kelnének szárnyra azok az aggodalmak és gyanúsítá-
sok, melyekkel sajnos, lépten-nyomon találkozunk. Ezeknek Délbácskának a magyar 
állam fennhatósága alá történt visszakerülésével a jogrend és a joguralom érdekében 
mielőbb hivatalból véget kell vetnünk. Most már beszéljenek ebben a kérdésben az 
alábbiakban következő tények.

11./ Szkenderovics Tamás tart. huszárszázados, aki a jugoszláv uralom alatt a szerb 
radikális pártszervezetek82 bunyevác csoportjának a vezetője volt, a felszabadulás után a 

80  A Délvidéki Földbirtokrendezési Tanácsot 1941-ben a 6140 M.E. számú rendelettel hozták létre a jugo-
szláv földbirtokpolitikai jogszabályok során beállott egyenlőtlenségek és méltánytalanságok kiküszöbö-
lésére, valamint a földbirtokpolitikai célok megvalósítása érdekében. A véleményező, javaslattevő szerve-
zet központja Újvidéken volt. 

81  A görög eredetű szó, többnyire az ortodox kolostorok idős, tekintélyes szerzeteseinek gyűjtőneve.
82  A  Szerb Népi Radikális Pártot 1881-ben parasztpártként alapították, a 20. század elejétől azonban a 

szerb elit középosztály pártja lett, fókuszában Nagy-Szerbia megteremtése állt. A Nikola Pašić vezette 
radikálisok 1918 és 1929 között az SZHSZ Királyság legerősebb politikai pártjaként a központosítási 
törekvések és a szerb szupremácia érvényesítésének az egyik fő letéteményesei voltak. 
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m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumból a szerb pátriárka földjeiből 3000 hold 
földet bérbe kapott.

Felesége, a magyar asszony ellen, a jugoszláv uralom alatt, a több oldalról kapott 
hiteles információ szerint azon a címen indította meg a válópert, mert leányát magyar 
iskolába járatta és nem nyújtott garanciát arra, hogy leányát szláv szellemben neveli.

Patatics Josif grajzleros,83 akinek felesége zagrebi nő, 1.500 hold földet kapott bérbe 
ugyancsak a szerb pátriárkának birtokából, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól. 
Ellenben 600 vajszkai magyarnak csak 90 hold földje van.

Markovics Stipan asztalosmesternek és Lieli István korcsmárosnak a bogyáni szerb 
kalugyer-földekből 200-200 holdas földbérlet jutott.

Majd földbérlethez jutott egy Kulturbündler is, aki a gazdálkodáshoz szükséges üz-
leti forgótőkét a palánkai Horovitz zsidó kenderestől kapta.

Ellenben a magyarok és államhű szentistváni népek, a hivatásos gazdák nem jutottak 
földbérlethez. A kormány Szabadkán gazdasági akadémiát, Zomborban és Újvidéken gaz-
dasági középiskolát óhajt felállítani. Ezalatt a hivatásos gazdákat a földbérleteknél mellőzik.

A földbérletek versenytárgyalási feltételei értelmében ajánlattevőnek igazolnia kell 
vagyoni állapotát, gazdasági szakképzettségét és erkölcsi feddhetetlenségét.

Vajjon a tart. huszárszázados, a grajzleros, az asztalosmester és a korcsmáros rendel-
keznek-e a megkívánt gazdasági szakképzettséggel? Ezt alig tudjuk elhinni. A mai zsi-
dóellenes világban pedig miért kell a zsidónak üzleti forgótőkét adnia? A zsidó bizonyá-
ra üzlettársa lett a földbérletnek.

Földbérlő-szövetkezetek útján, melyek szakavatott vezetés alatt állanak és egyete-
mes felelősséggel dolgoznak, a magyar népen és a szentistváni népeken segíteni lehetne.

A  földbérlő-szövetkezetek megalakulását azonban nem tartják célirányosnak, 
amennyiben a földeket csak egy évre adják bérbe.

Ellenben a nem hivatásos bérlők, a gazdasági felszerelés igen olcsó használati díjával, 
évről évre bérlik ugyan a földeket, az egyes éveket azonban összeadva mégis csak hosz-
szabb időre bérlők.

Méltányos és igazságos lenne, hogy ha a földeket egyrészt hivatásos és okleveles gaz-
dáknak, mint középbérlőknek, másrészt pedig az említett földbérlő-szövetkezetek út-
ján kisembereknek, a magyaroknak és a szentistváni népeknek adnák ki bérbe.

Ilyképp kellene a szentistváni gondolatot a földbérleteknél is igazságosan és megér-
téssel végrehajtanunk.

12./ A dél-bácskai magán- és közélet, amint ezt mint Bács-Bodrog vármegye tör-
vényhatósági bizottsági tagja az első közgyűlésen őszintén és nyíltan leszegeztem, szel-
lemileg, lelkileg és erkölcsileg balkanizálva van. Ez állja sok tekintetben útját az áldoza-
tos közéleti munkának és a szentistváni gondolat végrehajtásának Emellett nagyon 
hiányzanak a vármegyében a közéleti szerzetesek, akik hazájukért önfeláldozó, apostoli 
munkát végeznek. Az egyházakra e téren is, amint ezt a kalocsai érseki hatósággal is 
közöltem, igen szép és nagy hivatás vár.

83  Német eredetű szó, jelentése szatócs, kiskereskedő.
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X. Javaslatok a dél-bácskai földbirtokrendezés bajainak és a visszás közállapotok orvos-
lása iránt.

1./ A dél-bácskai földbirtokrendezés forradalmasító akut bajainak és a dél-bácskai visz-
szás közállapotok sürgős megvizsgálására, valamint úgy az államalkotó magyarság, 
mint pedig a szentistváni népek közéletének a magyar nemzeti szellemben és az igazi 
szentistváni gondolat jegyében szükségessé vált irányítására, valamint a szükségessé vált 
intézkedések végrehajtására teljhatalmú kormányzói biztos neveztessék ki.

Olyan kormányzói biztosra84 volna szükségünk, aki a helyi, népi és nemzetiségi vi-
szonyokat a gyakorlati életből ismeri, a nyelveket beszéli, a közigazgatási, gazdasági, szo-
ciális és nemzetiségpolitikai gyakorlati szakképzettséggel rendelkezik. Akinek e téren 
nélkülözhetetlen gyakorlati élettapasztalatai vannak és akivel szemben a magyarság és a 
szentistváni népek, mert a népi, nemzeti, szociális és szentistváni gondolat gyakorlati 
szószólója és előharcosa, bizalommal viseltetnek.

2./ A földbirtokrendezés a háború tartamára, a hadviselés érdekeire való tekintettel a 
nemzetiségi vidékeken a magyar honosságú törpe- és kisbirtokosoknál függesztessék fel.

3/ A bunyevác kérdés, a bunyevácok népi, gazdasági és szociális kívánságainak meg-
tárgyalására a bunyevác nép vezetőinek, a nemzetiségi kérdéshez is értő közéleti férfiak, 
valamint Bács-Bodrog vármegye és Szabadka város főispánjának85 bevonásával legsür-
gősebben értekezlet hívassék össze.

Az előterjesztendő javaslatok értelmében a szükséges intézkedések foganatosíttassanak.
4./ A  már végrehajtott földbirtokrendezés gazdasági, nemzeti- és szociálpolitikai 

szakképzettséggel rendelkező, független bizottság által felülvizsgálandó volna.
A felmerült panaszok és méltánytalanságok orvoslandók volnának.
5./ Vajszkán, Bogyánban és Palónán, valamint más helyeken a földbirtokrendezés 

körül keletkezett igazságtalanság és esetleges visszaélések megszüntetendők, illetőleg 
megtorlandók volnának.

6./ A délvidéki földbirtokrendezési Tanács újjászervezendő volna: a teljes érdekte-
lenség, a gazdaság-, nemzet- és szociálpolitikai szakképzettség figyelembevételével. 
A dél-bácskai közállapotokra és a földbirtokrendezés bajaira vonatkozó tényeknek egy-
szerű és száraz előterjesztésével a hangulatkeltésnek még a látszatát is el akartam kerülni, 
éspedig annál is inkább, mert meg voltam győződve, hogy a tárgyilagosan előterjesztett 

84  A Horthy Miklós által kinevezett kormányzói biztos a vármegyei törvényhatóságokat megillető, vala-
mint a főispáni hatáskörbe utalt jogokat gyakorolta, egyben ellátta a tanügyi közigazgatási és iskolai 
tennivalókat is. A második világháborúban a kárpátaljai kormánybiztosság volt a legismertebb, ennek 
élére 1939. június 28-án Horthy Perényi Zsigmondot nevezte ki kormányzói biztosnak.

85  Reök Andor (Szeged, 1899. január 20.−Újvidék, 1944 novembere) agrártudományi tanulmányait 
Keszthelyen végezte. 1923-tól az SZHSZ Királysághoz került horgosi birtokot vezette. A  harmincas 
években a délvidéki magyarok egyik jobboldali politikai vezetője, 1941. augusztus 13-tól 1944 októbe-
réig Szabadka és Baja főispánja volt. A politikai közélet mellett a Szenteleky Irodalmi Társaság elnöke 
volt. A háború végén a szerb partizánok letartóztatták, 1944 novemberében Újvidéken a fogságban ön-
gyilkosságot követett el.
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adatok egymagukban elegendők lesznek arra, hogy a dél-bácskai közéleti helyzetnek 
igen súlyos voltát feltárják.

Midőn közérdekű javaslataimat teljes tisztelettel előterjesztem, legyen szabad a fél-
reértések lehető megelőzhetése és eljárásom jogosultságának igazolása végett újból fel-
hoznom azt, hogy Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottsági tagja és a várme-
gye szülöttje vagyok; a magyarság érdekeinek képviselete mellett a szentistváni gondolat 
gyakorlati megvalósításának előharcosa vagyok; negyvenéves közéleti munkálkodásom 
alatt – mint miniszteri főtisztviselő, mint főispán, mint államtitkár, mint kormánybiz-
tos és mint országgyűlési képviselő, valamint közel húsz évig mint törvényhatósági bi-
zottsági tag, mint a társadalmi, gazdatársadalmi és szociális szervezetek egyik előharco-
sa – mint újságíró és lapszerkesztő mindig a keresztény nemzeti ügy, a közérdek, a 
legszélesebb nép- és munkásrétegek, a szentistváni gondolat szolgálatában élethivatás-
sal, áldozatos közéleti munkát végeztem.

Magamnak soha anyagi előnyöket nem kerestem és közéleti megbízatásokat soha 
nem kértem és ezúttal sem kérek.

Emlékirataim és jelen beadványom előterjesztésivel is egyes-egyedül magyar hazám-
nak, szülő vármegyémnek, magyarságomnak és a szentistváni népeknek véltem szolgá-
latot tenni.

Azt, hogy a dél-bácskai közállapotok és a földbirtokrendezés körül keletkezett bajo-
kat és panaszokat az ezek orvoslása érdekében felelősségem teljes tudatában, gyakorlati 
élettapasztalataim alapján kötelességszerűleg őszintén és nyíltan, igaz élethivatásomnál 
fogva feltárom, azt hiszem, csak kötelességemet teljesítettem.

Mindezek után mély tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, hogy a magyarság és 
szentistváni népek érzelmi és lelki egységének megteremtése, a magyarság megerősítése 
s a szentistváni népeknek lelki megnyerése és azoknak a magyar állam- és munkaközös-
ségbe megkívánt intézményes bekapcsolhatása végett a földbirtokrendezés körül kelet-
kezett bajok és a dél-bácskai szomorú közállapotok tekintetében felmerült panaszok 
orvoslása iránt előterjesztett javaslataim értelmében sürgősen intézkedni és nagybecsű 
intézkedéséről engem is értesíteni méltóztassék. 

Fogadja Nagyméltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1942. évi október hó 25-én.

Dr. Steuer György s. k.
ny. államtitkár

Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottsági tagja

Nagyméltóságú 
KÁLLAY MIKLÓS
m. kir miniszterelnök úrnak
Budapest
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3. irat
Steuernek a magyar kormányhoz írt elemzése,

1943. május 5.

A MAGYAR LEVENTEINTÉZMÉNY ÉS A HAZAI NÉMETSÉG

A m. kir kormány szives figyelmébe. 

Írta:
Dr. Steuer György ny. Államtitkár
Torontál vármegye v. főispánja,
Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottsági tagja

A magyarság és a németség egymásra van utalva, de a hazai németségnek nem szabad 
felednie, hogy Magyarországon van.

A magyar leventeintézmény

A honvédelemről és a leventekötelezettségről szóló 1939. évi II. törvénycikk és ennek 
végrehajtására vonatkozó utasítás intézkedik a leventeintézményről. Az idézett végre-
hajtási utasítás I. fejezetének 1. §-a értelmében a leventekötelezettség honvédelmi köte-
lezettség.

A leventeképzésnek, amely a magyar ifjúság nevelésének egyik eszköze, célja, hogy 
az ifjúságot a hagyományos magyar katonai erényekben való nevelés útján a haza védel-
mének magasztos feladataira testben és lélekben előkészítse.

A leventeképzés – bár elsősorban a katonai előképzést szolgálja – szerves kiegészítő 
része az egységes és egyetemes magyar nemzetnevelésnek. A leventeképzés mint a nem-
zetnevelésnek szerves része feladatát a nevelésnek minden egyéb tényezőjével:
a vallásoktatással, az iskolával, a helyesen irányított hazafias és vallásosan élő családdal 
együttesen és párhuzamosan teljesíti.

A leventék vallási kötelezettségét

az idézett Utasítás 8. és 23. §-a egyenest előírja. A leventének hazafias, vallásos és erköl-
csös ifjúhoz illő magatartást kell tanúsítania, vasárnapon és ünnepnapon vallásfelekeze-
tének istentiszteletén részt kell vennie. Az istentisztelet látogatását a vallásfelekezet lel-
készei ellenőrzik. Aki az istentisztelet látogatásának kötelezettségét igazolás nélkül 
elmulasztja, az fegyelmi vétséget követ el, amiért őt megintéssel, szóbeli vagy írásbeli 
megfeddéssel, egy órától kilenc óráig fogsággal büntetik. A leventéknek az istentiszte-
letre zárt rendben való vezetéséről a leventeparancsnok gondoskodik. A  leventéket 
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minden év tavaszán a vallásfelekezetük szerint gyónásra és áldozásra, illetőleg csendes 
órákra és úrvacsora vételére kell vezetni.

A leventekiképzési évet ünnepélyes istentisztelettel kell kezdeni és fejezni. /(22. §/

A magyar nyelv – anyanyelv

A leventeintézmény hivatalos és vezényleti nyelve, az idézett végrehajtási utasítás 7. §-a 
értelmében, a magyar. A magyarul nem tudó leventéknek a magyarázatokat és erkölcsi 
oktatást anyanyelvükön kell megadni. A leventeképzésről alkotott törvény és végrehaj-
tási utasításának rendelkezéseit az állami egységnek szükségszerű megóvása, a nemzet-
védelemnek és nemzetnevelésnek minél hatályosabbá tétele érdekében igen bölcsen, a 
legnagyobb szakszerűséggel és igen nagy tapintattal alkották meg. A törvényt és ennek 
végrehajtási utasítását azonban a törvényhozás szándékának megfelelően lelkiismerete-
sen végre kell hajtani.

A leventeintézmény gyakorlati előnyei – magyar közéleti működésem tapasztalatai szerint

Az ifjúságnak a leventeintézmény útján az idézett törvénycikkben és ennek végrehajtási 
utasításában elrendelt nevelése a gyakorlati életben minden irányban rendkívül nagy elő-
nyökkel jár. Fejleszti: az ifjak testét, katonai szolgálatra való alkalmasságát, szellemét, lelki 
és erkölcsi erejét, a vallásos és hazafias érzést, értelmét és tudását. Beléjök oltja: a szülők, 
nevelők, az elöljárók, a feljebbvalók és hatóságok iránt megkívánt tiszteletet és engedel-
mességet, a helyes közszellemet és bajtársiasságot, az érzelmi és lelki egybeolvadást.

A katonás nevelés nemcsak a test ügyességnek és mozgékonyságnak fejlesztését, a 
hadkötelezettség teljesítésére való élőkészítését szolgálja, hanem megalapozza a szemé-
lyes jellemességet, a fegyelmet és az öntudatot, a férfias elszántságot, a gyors és értelmes 
megfontolást, a vállalkozó szellemet, a munka- és küzdelemszeretetet is.

A falusi ifjúságot a korcsmáktól, a kávéházaktól és éjjeli mulatóhelyektől, ahol lelki-
leg és erkölcsileg igen sokszor elzüllik, csak úgy tudjuk elvonni, hogy ha azt a mulatóhe-
lyeken kívül közhasznúan megszervezzük és nemesen szórakoztatjuk.

A nemzet fiatalságából dolgozó állampolgárokat és kitűnő katonákat kell hogy ne-
veljünk. Mindezeknek a magán és közéleti elveknek a legszélesebb népes munkásréte-
gek, a magyarság és a szentistváni népek körében való gyakorlati megvalósítását egész 
közéleti működésem alatt szóval és tollal hirdettem.

„A Magyar Közigazgatás”86 című hetilapnak 1911. évi július hó 2, 9. és 16-iki számá-
ban „A serdülő ifjúság katonai gyakorlása és a céllövészeti tanfolyamok” cím alatt meg-
írt cikkeimben, tehát már 32 évvel azelőtt az ifjúság katonai neveléséhez fűződő életbe-
vágó feladatoknak gyakorlati megoldását sürgettem.

86  1883 és 1943 között Budapesten, vasárnaponként megjelent gazdasági szaklap.
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Mint a magyarországi német ajkúak m. kir. kormánybiztosa az 1925. és 1926. évben 
a leventeegyesületeknek a német községekben való megalapítását szorgalmaztam, mert 
a leventeegyesületek az ifjúságnak hazafias, valláserkölcsi, kulturális, gazdasági és testi 
nevelése körül igen fontos feladatokat voltak hivatva betölteni.

Tudomásomra jutott, hogy egyes német községek lakossága részéről a leventeegye-
sületi mozgalom ellen ellenszenv mutatkozott, a német ajkú falusi ifjúság a leventeegye-
sületbe nem akar belépni, illetőleg egyes szülők gyermekeiket a leventeegyesületekbe 
nem akarják beléptetni. Ez a panasz azonban, amint ezt sikerült megállapítanom, csak 
kivételes jelenség volt, mert a német községek ifjúsága tömegesen lépett be a levente-
egyesületekbe.

A leventegyesületeknek a német községekben kifejtett működése körül szerzett tapasz-
talatairól

Összefoglaló jelentésemet megküldöttem 1926. évi október hó 26-án a m. kir. minisz-
terelnök87 úrnak és az Országos Testnevelési Tanácsnak.88

A német községek ifjúsága is megkedvelte a katonai rend-, svédtorna-89 és szabadgya-
korlatokat,90 a footballt, súlydobást, a céllövészetet, úszást stb. A téli hónapokban szó-
rakoztató, tánccal egybekötött műkedvelői előadásokat rendeztek. A szellemi, lelki és 
erkölcsi élet ápolására és erősítésére, a gazdasági és kulturális oktatásra a német közsé-
gekben is nagy gondot fordítottak.

A leventeegyesületek az ifjúságot általában távol tartották a közromlástól.
A táncmulatságon több községben csak azok a leventék vehettek részt, akik igazol-

ták, hogy aznap a leventegyakorlaton részt vettek. Némelyik községben azonban az ifjú-
ságot a megszokott és túlzott korcsmázástól alig lehetett visszatartani.

Az egyik községben a fiatalságot csendőrökkel kellett a korcsmából a leventegyakor-
latokra elővezettetni. A másik községben már otthon a pincékben leitták magukat és a 

87  Bethlen István (Gernyeszeg, 1874. október 8.−Moszkva, 1946. október 5.) 1901-től 1918-ig országgyű-
lési képviselő, 1918−1919-ben az ellenforradalmi erők egyik vezetője, a Keresztény Nemzeti Egyesülés 
Pártja és az Antibolsevista Comité vezetője. 1921. április 14. és 1931. augusztus 24. között Magyarország 
miniszterelnöke. Nevéhez fűződik a világháború utáni Magyarország gazdasági és politikai konszolidá-
ciója. 1931-ben lemondott, de a háttérben Horthy mellett mindvégig jelentős szerepet töltött be. 
1943−44-ben támogatta az angolszász orientációt és a háborúból való kiugrást. 1945 áprilisában a Szov-
jetunióba hurcolták, a moszkvai Butirszkaja börtönben halt meg.

88  Az Országos Testnevelési Tanácsot az 1913. június 13-i rendelettel hozták létre. Először 1918. december 
30-án szűnt meg. Működését 1921 novemberében kezdte meg újra. A Tanács a húszas években, elsősor-
ban Klebelsberg Kunónak köszönhetően fontos szerepet töltött be az ifjúsági sportoktatásban. A negy-
venes évek elején azonban jelentősen háttérbe szorult a leventeoktatás miatt. A második világháború 
után, 1945-ben gyakorlatilag megszűnt, helyére 1948-ban az Országos Sporthivatal, illetve az Országos 
Sport és Testnevelési Tanács lépett. 

89  A svédtorna a 19. század végén és a 20. század elején alakult ki, elsősorban tárgyi eszközök, tornaszerek 
alkalmazására fókuszál. Férfiaknál idetartozik a lólengés, a gyűrű, a korlát, míg a nőknél a gerenda és a 
felemáskorlát.

90  A szabadgyakorlat egyszerű, tornaszer felhasználása nélkül végzett tornagyakorlat.
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korcsmákba ittas állapotban jöttek. A leventeegyesületek elleni ellenszenv és a fogada-
lom letételének megtagadása több községben külső befolyásra volt visszavezethető.

Az egyik községben egy német lapra is hivatkoztak, mely azt hozta, hogy az ifjúság 
nem tartozik levente-órákra elmenni. A német levente ifjúsággal ismeretlen szemé-
lyek elhitették, hogy német anyanyelvüktől a leventeintézmény útján akarják őket 
megfosztani.

A szociáldemokraták azzal is agitáltak a leventeintézmény ellen, hogy a leventéket 
katonáknak képezik ki és egy újabb háborúra készítik elő. Ezt a nemzetgyalázást a szo-
ciáldemokraták a magyar községekben is elkövették. A módosabb gazdák több német 
községben sokáig inkább milliókat fizettek pénzbírság fejében, de fiaik egyetlen egy 
gyakorlaton sem vettek részt. A szegény polgárok fiai pedig látván azt, hogy a módosak 
a leventegyakorlatról elmaradnak, vagy széjjel mentek vagy pedig a gyakorlatokat csak 
ímmel-ámmal végezték.

Az iparos ifjak, sőt a gyári munkások gyermekei is azt hangoztatták, hogy ha a gaz-
dag parasztok fiai nem mennek el a levente-gyakorlatra, akkor arról ők is elmaradnak. 
Szívós kitartással, szép szóval, ahol kellett, ismételt és súlyos bírságolással, az ügynek 
megszerettetésével, írta Bács-Bodrog vármegye akkori alispánja, sikerült a német közsé-
gek nagy részét a levente-intézménynek megnyerni. Különösen jó befolyást gyakorolt 
az ifjakra a bajai, az 1925. évi vármegyei leventenap, amelyen köteles volt minden egye-
sület megjelenni. Azok a községek, ahol a leventeintézményt elhanyagolták, szégyen-
kezve vallották be, hogy bizony az ő leventéi elmaradtak a leventeképzés terén. Az 1926. 
évi vármegyei leventenapra a német községek is már oly nagy ambícióval és ügyszeretet-
tel jöttek el, hogy a vándorzászló nagy versenyében a második, harmadik és negyedik 
helyezést vitték el.

A  leventeegyesületeknek működéséről kormánybiztosságom alatt szerzett és fen-
tebb röviden ismertetett tapasztalataim útbaigazításul és hasznos tanulságul szolgálhat-
nak az 1939. évi II. törvénycikk által kötelezővé tett leventeképzés gyakorlati végrehaj-
tásánál is.

MIT MOND A MAGYAR–NÉMET KISEBBSÉGI MEGÁLLAPODÁS A NÉMET 
IFJÚSÁG GONDOZÁSÁRÓL ÉS SPORTJÁRÓL

Az 1940. évi augusztus hó 20-án Bécsben a magyar kir. kormány és a német birodalmi 
kormány között létrejött, a Budapesti Közlöny91 1940. évi november hó 29-iki számá-
ban közzétett és a magyar törvényhozás által 1940. évi XXVI. t.c. 1. §-ával jóváhagyóan 
tudomásul vett magyar–német kisebbségi magállapodást tartalmazó jegyzőkönyv I. fe-
je zet 1. pontja értelmében a német népcsoporthoz tartozó személyeknek az ide vonat-
kozó általános szabályok figyelembevételével joguk van arra, hogy szervezkedjenek és 

91  A Budapesti Közlöny 1867. március 12. és 1944. december 24. között a mindenkori magyar kormányok 
hivatalos lapja volt. 
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hogy különleges célokra, mint aminők például az ifjúság gondozása, a sport, a művésze-
ti tevékenység stb. egyesületeket alakítsanak.

Az idézett megállapodás II. fejezete értelmében a magyar királyi kormány és a biro-
dalmi kormány között teljes egyetértés áll fenn arra nézve, hogy a fenti alapelvek sem-
miképpen se érintsék a lojalitásnak azt a kötelességét, amellyel a népcsoporthoz tartozó 
személyek a magyar államnak tartoznak.

A népi német ifjúság gondozására és sportjára vonatkozólag létrejött általános meg-
állapodás semmiképp sem teszi lehetővé azt, hogy a népi német ifjak leventeképzése az 
idézett magyar tételes törvényben és ennek végrehajtási utasításában lefektetett és kivé-
telt nem tűrő alapelvektől eltérőleg megszerkesztett és alábbiakban megismertetett 
megállapodás értelmében hajtassék végre és a leventeképzés terén megkívánt egyönte-
tűség megzavartassék, illetőleg megbontassék.

MEGÁLLAPODÁS A NÉPI IFJÚSÁG LEVENTEKÉPZÉSÉRE NÉZVE

Az Újvidéken megjelenő „Deutsches Volksblatt”92 politikai napilap 1942. évi szeptem-
ber hó 7-iki és 1943. évi április hó 9-iki számában a népi német ifjúságnak leventekikép-
zésére vonatkozólag 1942. évi augusztus havában folytatott megbeszélések alapján lét-
rejött megállapodást a következőkben ismerteti: 

1./ a népi német ifjúság /:Volksdeutsche Jugend – DJ.:/ kiképzése elkülönített egy-
ségekben hajtatik végre. A népi német ifjúságot /:DJ:/ nem szabad más nemzetiségű 
leventekötelesekkel összefoglalni. Csak azokban a községekben, ahol a népi német ifjú-
ság a leventeköteleseknek csak csekély töredékét teszi ki és népi német oktató nem áll 
rendelkezésre, ott ez a töredék más nemzetiségű csoportba vagy egységbe beutalható.

A területvezetőség által előterjesztett népi német leventeoktatók elsősorban a népi 
német leventekötelesek kiképzésére alkalmazandók. A nem német leventeegységeknél 
való kivételes alkalmaztatások nem történhetik a német egységeknél fennálló kötele-
zettségeik hátrányára.

3./ A  megállapodás nem írja elő a német leventeegységeknek a templomban a le-
ventemiséknek zárt látogatását. Ezen istentiszteleteknek látogatása minden német ifjú-
nak szabad tetszésére van bízva.

4./ Amíg népi német leventecsoportokban hiány van, mely a kilátásba helyezett má-
sodik tanfolyam után megszűnik, az illető községekbe, melyek a népi német oktatókat 
nélkülözik, a népi német oktatókat a szomszéd községekből veszik igénybe.

5./ A népi német leventeifjúság más nemzetiségű ifjúsággal együttesen csak a kifeje-
zetten zárt levente-felvonulásoknál menetel. Más nyilvános ünnepélyeknél mint elkülö-
nített német leventeegység vesz részt.

„Volksdeutsch – népi német” szó alatt azt értik, aki Volksbund tagja. A német nép-
csoporthoz, a magyar–német megállapodás értelmében csak az tartozik, aki a német-

92  Ld. a 42. lábjegyzet. 
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séghez tartozónak vallja magát, s akit a Magyarországi Németek Szövetségének /:Volks-
bund der Deutschen in Ungarn:/ vezetősége népi németnek /:Volksdeutsch:/ elismer.

Azok a német ifjak tehát, akik nem tagjai a Volksbundnak, nem tekinthetők népi 
németeknek és így ezekre a népi német ifjúság levente-kiképzésére vonatkozó megálla-
podás nem vonatkozik, és ők a magyar levente ifjúságra vonatkozó rendelkezések alá 
tartoznak.

A népi német leventék kiképzésére vonatkozó megállapodás, amiről az idézett lap 
részletesen beszámol, a német népcsoport vezetőjének megbízásából Huber Mátyás or-
szágos ifjúsági vezető és Béldy Alajos93 altábornagy között jött létre.

Ezt a megállapodást 1942. évi augusztus hóban Újvidéken Ing. Spreitzer területve-
zető és Bácska leventeparancsnoka, Gunde94 ezredes jelenlétében a járási leventepa-
rancsnokokkal és a helyi népi német vezetőkkel részleteiben megtárgyalták és a végre-
hajtás irányelveit megállapították.

Gunde ezredes katonai valós rövidséggel kijelentette, hogy a megállapodás becsüle-
tes és maradéktalan végrehajtásáért helytáll. Ing. Spreitzer területvezető biztosította, 
hogy német részről lelkiismeretesen gondoskodni fognak arról, hogy a megállapodás 
alapján surlódás nélküli együttműködést lehetővé tegyenek.

1942. évi szeptember hó 7-én ing. Spreitzer területvezető Gunde ezredes utódjával, 
vitéz Kuczoray Dezső95 ezredessel megbeszélést tartott, melyről a Deutsches Volks-
blatt96 1942. évi szeptember hó 7-én a következőkben számolt be:

„Ing. Spreitzer területvezető rámutatott arra, hogy ő az egész kérdést a volt levente-
parancsnokkal, Gunde Géza ezredessel baráti módon megtárgyalta és kerületenkénti 
közös tanácskozásoknál, melyeken a járási leventeparancsnokok, Gunde ezredessel az 
élükön, a német népcsoport kerületi és helyi vezetői Spreitzer vezetése alatt, részt vet-
tek, megállapították az előfeltételeket, hogy a népi német ifjúság súrlódás nélküli kikép-
zése és a barátságos együttműködés biztosítható legyen. A területvezető a megállapított 
irányelvek lojális megtartása esetére garantálta német részről a megállapodás szigorú 
betartását.

Vitéz Kuczoray ezredes Spreitzer területvezető előadásával szemben teljes megértést 
tanúsított és azzal teljesen egyetértett és kijelentette, hogy ő a legrövidebb idő alatt a járá-
si leventeparancsnokokhoz a megállapodás és megegyezés és betartása érdekében külön 
írásbeli rendeletet fog kibocsátani. Vitéz Kuczoray ezredes a területvezetőnek elismerését 

93  Béldy (született Bruckner) Alajos (Budapest, 1889. július 8.−Budapest, 1946. december 22.) 1941 
augusztusától az Ifjúság Honvédelmi Nevelése és a Testnevelés Országos Szervezetének a vezetője volt. 
A nyilas hatalomátvételt követően 1944 októberében letartóztatták. A háború után a Népbíróság azzal 
vádolta meg, hogy az ő parancsára történt a leventék nyugatra való evakuálása. Halálra ítélték, végül 
kegyelemből életfogytiglani büntetést kapott. 1946. december 22-én a rabkórházban halt meg.

94  Gunde Géza (Újvidék, 1892. január 2.−Budapest, 1976. június 16.) a Tanácsköztársaság idejében a Vö-
rös Hadseregben szolgált. 1939 és 1940 között a nagykanizsai lengyel tábor parancsnoka volt. 1940 vé-
gén, 1941 elején lengyelbarátsága miatt német nyomásra vizsgálat indult ellene, azonban a vádakat nem 
találták bizonyítottnak és felmentették. Ezt követően a Délvidékre helyezték át.

95  Kuczoray Dezső (?−?) 1941 áprilisában a 10. gyalogezred parancsnoka volt.
96  Ld. a 94. lábjegyzetet.
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fejezte ki a bajai leventeoktató tanfolyam népi német résztvevőinek férfias magatartásáról, 
fegyelmezettségéről és tanulmányi előmeneteléről. Az ezredes azt indítványozta, hogy ne 
elégedjenek meg ezzel az egyszerű megbeszéléssel, hanem a bajtársi együttműködés és el-
mélyítése érdekében hasonló összejöveteleket többször rendezzenek. Kuczoray ezredes 
kijelentette, hogy Gunde ezredes által követett úton továbbhaladva a levente kerületeket 
meg fogja látogatni és a népi német kerületvezetőkkel folytatandó közös megbeszélések 
után arra fog törődni, hogy az esetleges nehézségek és akadályok, melyeken a megállapo-
dás végrehajtásának útját állják, elháríttassanak.”

ÉSZREVÉTELEK A  NÉPI NÉMET LEVENTEKÉPZÉSRE VONATKOZÓ 
MEGÁLLAPODÁSRÓL

1./ A megállapodás értelme és szelleme a népi németséget illető jogot és velük szemben 
tanúsítandó kötelességet és nem egyúttal az anyanyelven szükséges és eredményes ki-
képzés célszerűségét tüntetni fel.
2./ A megállapodás 3. pontja, nem írja elő a német leventeegységeknek a leventemisék 
zárt látogatását. Ezeknek az istentiszteleteknek látogatása minden német ifjúnak szabad 
tetszésére van bízva.

A leventék az istentiszteletet általában nem egyénenként, hanem zárt csoportokban 
látogatják.

Az ezzel ellenkező és a leventék tetszésétől függővé tett megállapodásból a népi né-
met leventék azt következtetik, hogy ők istentisztelet látogatására nem kötelesek, to-
vábbá nem tartoznak gyónáshoz és áldozáshoz járulni. A honvédelemről és a leventekö-
telezettségről szóló 1939. évi II. t.c. végrehajtására vonatkozó utasítás II. rész 8. § a/ 
betűje alatt foglalt rendelkezés szerint pedig a levente kötelessége vasárnapon és ünnep-
napon vallásfelekezetének istentiszteletén részt venni.

Az idézett végrehajtási utasítás 23. § harmadik bekezdése határozottan előírja, hogy 
a leventéket minden év tavaszán vallásfelekezetük szerint gyónásra és áldozásra, illető-
leg csendes órákra és úrvacsora vételére kell vezetni.

A megállapodás 5. pontja szerint a népi német leventék csak zárt levente-felvonulá-
soknál tartoznak más nemzetiségű ifjúsággal együttesen menetelni. Kifejezetten ki kel-
lett volna mondani azt is, hogy a népi német leventék más nemzetiségű leventékkel 
összefüggő kiképzésen és gyakorlatokon is részt venni tartoznak.

A megészrevételezett megállapodás nem fedi az idézett végrehajtási utasítás határo-
zott és kivételt nem tűrő rendelkezéseit és nem erősíti a magyarságnak és a németségnek 
egymásra utaltságából eredő kötelességérzést, de nem segíti elő az összetartozás lelkisé-
gének ápolását sem.

A valláserkölcsös és hazafias szellemet a népi német leventeifjúság körében veszé-
lyeztetve látjuk. Ez előbb-utóbb hátrányára lesz a honvédelemnek, a nemzetvédelem-
nek és magának a leventeintézménynek is. Nélkülözzük a megállapodásban azt, hogy a 
népi német ifjak is leventesapkát tartoznak viselni. A nem népi német, az államhű né-
metek, szerbek, bunyevácok, sokácok, szlovákok és ruszinok leventesapkát viselnek.
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A népi német ifjakkal szemben a leventesapka viselésének elengedésével tanúsított 
kivételes és semmiképp sem helyeselhető elbánás a szentistváni népek körében nagy 
visszatetszést szült.

Az idézett tételes törvényünk értelmében a levente-kötelezettség honvédelmi köte-
lezettség. Ez pedig a kivételt nem tűrő tételes törvény értelmében általános jellegű, mely 
úgy e tényleges szolgálat teljesítésében és leventeképzésben, mint pedig a közös egyen-
ruha, a jelen esetben a leventesapka közös viselésében, valamint a honvédelmi és leven-
teszolgálat útján a magyar államhoz való tartozásként okvetlenül kifejezésre kell jutnia.

A népi német ifjúság levente-kiképzésére vonatkozó megállapodás letárgyalásakor a 
kölcsönös elismerések után a népi német ifjúság súrlódás nélküli kiképzésének és a ba-
rátságos együttműködésének módozatait és feltételeit tárgyalták meg és azoknak lojális 
és szigorú betartásában egyeztek meg.

A megállapodásra – ezt nem vonom kétségbe – közérdekből a magyarság és a né-
metség békés együttműködése érdekében szükség volt, és annak őszinteségéhez, míg an-
nak ellenkezőjéről meg nem győződünk, kétséget nem fűzhetünk. A lojális megállapo-
dás feltételeit azonban, amint ezt az alább ismertetendő igen szomorú esetek igazolják, 
a gyakorlatban, sajnos, nem tartották be és ebből államvédelmi és közbiztonsági zava-
rok és beláthatatlan káros következmények keletkeztek.

A HÓDSÁGI NÉPI NÉMET LEVENTÉK ENGEDETLENSÉGE ÉS AZ EZZEL 
KAPCSOLATOS ZENDÜLÉS

A hódsági népi német leventék közül igen sokan, amint ezt nekem a helyszínen a nép-
nek hivatott vezetői személyesen elmondották, az idei húsvéti gyónást és áldozást szán-
dékosan elmulasztották, illetőleg azt megtagadták. Dr. Hampel Ede97 hódsági róm. 
katolikus plébános a hódsági leventeparancsnoknak kötelességszerűleg bejelentette 
azokat a népi német leventéket, akik a húsvéti gyónást és áldozást elmulasztották.

A leventeparancsnok, miután az idézett végrehajtási utasítás értelmében a leventé-
ket minden év tavaszán vallásfelekezetük szerint gyónásra, áldozásra, illetőleg csendes 
órákra és úrvacsora vételére kell vezetni, a feljelentett leventéket magához idézte, de 
azok kétszeri idézésre sem jelentek meg. Miután a leventék az idézett végrehajtási utasí-
tás 8. §-a értelmében parancsnokaiknak és elöljáróiknak engedelmeskedni tartoznak, a 
leventeparancsnok az engedetlen leventéket csendőrökkel elővezettette. Minthogy 
azokat az igen súlyos fegyelmi vétségük miatt megérdemelt fogsággal, megfelelő fogda 
hiányában, nem büntethette, elrendelte azoknak csendőrök kíséretében a 7 km távol-
ságra levő Dernye98 községbe és vissza való menetgyakorlatát.

97  Hampel Ede (Bácsújlak 1893. augusztus 24.−? 1965. február 18.) 1915-ben Bécsben teológiából dokto-
rált. 1916. január 14-én szentelték pappá. Apatinban káplán, majd 1919 és 1921 között Palánkán, 1921-
től 1921-ig Bácsszentivánon szolgált, 1923-ban Zentán hittantanár volt. Ezt követően Újvidéken élt, 
1930 és 1936 között a Hírnök katolikus hetilap szerkesztője, majd hódsági plébános volt.

98  Dernye /szerbül Deronje, németül Dornau/ Bácstól északra, a Mosztonga bal partján fekszik Hódságtól délre. 
1910-ben 2668 lakosából 1619 szerb, 805 német, 139 roma, 44 magyar, 61 fő egyéb nemzetiségű volt.
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Ezalatt a község lakossága – nem magától – összejött, a hazaérkezett leventéket tün-
tetéssel fogadta, a leventeoktatókat és csendőröket kővel megdobálta.

A tüntető, zendülő tömeg állítólag azt is kiáltotta: „le Magyarországgal, le a magyar 
hadsereggel”. A róm. katolikus plébánia ablakait pedig a tüntetők beverték.

A plébános és káplánjai szerencsére nem voltak odahaza és azok csak rendőrök kísé-
retében mehettek haza. A lelkészek élete állandóan veszélyben van és azok kénytelenek 
voltak önmagukat önvédelemből revolverrel felszerelni.

A nyílt zendülés tetteseit, illetőleg azoknak bujtogatóit ki kellett volna nyomozni és 
őket bíróság elé kellett volna állítani, hogy azok méltó büntetésüket megkaphassák.

Ehelyett a német főszolgabíró, aki Bács községben kijelentette, hogy a Bácska hova-
tartozandósága felett csak háború után fognak dönteni, de ezért többszöri feljelentés 
dacára, még mindig a helyén működik, csak egynehány tüntetőt rendőri felügyelet alá 
helyezett.

Más alkalommal, azok közül néhányat, akik az államhű németek ablakait beverték, 
a kistarcsai táborba internálták. Az egyszerű rendőri felügyelet alá helyezés büntetése 
Hódság község magyarsága és államhű németsége körében a legnagyobb megdöbbenést 
és elkeseredést váltotta ki.

Felkerestem egyik Volksbündler gazda ismerősömet is, hogy tőle is megtudjam a 
zendülés okát és lefolyását. Az illetőnek egy alkalommal nagy szívességet tettem és őt 
arra kértem, hogy a németségre nagyon káros szélsőséges német mozgalomban ne ve-
gyen részt és az ellentétek elsimításában, a németség körében kívánatos békés állapotok 
visszaállításában legyen a segítségemre.

A felkeresett gazda a tüntetés és ablakverés okát abban vélte feltalálni, hogy a lakos-
ság a német ifjúságra kirótt büntetést jogtalannak és igazságtalannak tartotta. Erre meg-
jegyeztem, hogy az elkövetett büntetendő cselekményt a hatóság van hivatva elbírálni 
és azt nem lehet egyszerűen a magyarságra, a hatóságra tolni és ezzel a délvidéki német-
ségnek immár az egész ország által elítélt viselkedését mentesíteni.

„Addig nem lesz rend, mondottam, míg a délvidéki németségnek leghivatottabb fiai 
nem jutnak vezető szerephez, akik nem üzletszerzők, és a mindenáron való meggazda-
godást hajhásszák, hanem német népük és magyar hazájuk érdekében áldozatos és ön-
zetlen, élethivatásszerű munkálkodást fejtenek ki.”

Nagy figyelemmel hallgatta az illető gazda családjával együtt megjegyzésemet és 
megígérte, hogy keresni fogja az alkalmat és lehetőséget, hogy a Volksbündlerek is más 
alkalommal maguk hallják figyelmeztetéseinket. Utána elmentem vásárlás ürügye alatt 
a papírkereskedőhöz, aki, bár nem tudta, hogy ki vagyok, mindenről tájékoztatott. Pa-
naszkodott, hogy az idegenből jött népboldogítók, a bujtogatók az okai minden baj-
nak. A népet céljaik elérése után cserben hagyják és a félrevezetett nép utána sok kelle-
metlenségnek van kitéve.

A hódsági zendülés is kétségtelenül azt igazolja, hogy a dél-bácskai közállapotok, 
melyeket öt emlékiratban a kormány előtt feltártam, igen szomorúak és az emlékira-
taimban javasolt kormányintézkedések mielőbb végrehajtandók volnának.
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A  DUNABÖKÉNYI KÖZSÉGBEN EGY MAGYAR LEVENTÉT VÉRESRE 
VERTEK

Dunabökény99 községben a néhány magyar leventét a népi német leventékkel együtt 
képezték ki. A húsvéti ünnepek előtti héten tartott gyakorlaton véresre vertek egy ma-
gyar leventét, amit az államhű németség a legnagyobb mértékben elítélt és az esetet 
nekem elpanaszolta. Mikor a községben tisztelőimet, hívőimet és barátaimat megláto-
gattam, felkerestem a többi között Willand Mátyás gazdát is, hogy a nála szolgáló, a 
véresre vert magyar leventét megismerjem és személyesen meghallgassam.

A véresre vert magyar levente adatai a következők:
Neve Márkus Antal. Jó kiállású és rokonszenves fiú. Horvátországban, Czernán100 

született. Édesapját Márkus Mátyásnak hívják. 7 gyermeke van. Telepet, 15 kat. hold 
földet kapott Vajszkán /Bács vármegye:/.

Márkus Antal levente mint legidősebb fiú, Dunabökénybe jött szolgálni Willand 
Mátyás gazdához, akitől 10 1/2 hónapra 700 pengőt, ellátást, 5 nadrágot és 1 pár bocs-
kort kap.

Antal magyar levente véresre történt megveretésének esetét a következőkben mon-
dotta el:

A leventegyakorlaton a német leventék összetűztek a magyar leventékkel, és kilátás-
ba helyezték, hogy gyakorlat után majd elbánnak a magyar leventékkel. A  gyakorlat 
után a leventeoktató, bár tudott a kitörő verekedésről, egyszerűen kerékpárra ült és elil-
lant a gyakorlótérről.

A német leventék által előidézett verekedés elől egy másik magyar levente, aki ta-
nonc, megszökött. Márkus Antal azonban felvette a küzdelmet. Megkérdezte a német 
fiúkat, vajon miért akarják bántani a magyar fiúkat, hisz Magyarországon vagyunk. 
Erre Márkus Antalt a német leventék bökdösni kezdték. Majd földre teperték. Kővel 
agyba-főbe, véresre verték és azt mondották, hogy nem magyar, hanem német föld. 
„Bácska nem Magyarországhoz, hanem Németországhoz fog tartozni.”

A  szegény magyar leventét, porosan, kiizadva és véres arccal elvezették dr. Steuer 
Mihály községi orvoshoz, akiben fiatalabb édes öcsémet tisztelem, aki az orvosi leletet 
felvette és azt a járási leventeparancsnokságnak beküldte. A hivatalos vizsgálat megin-
dult, de vajon a bűnösök megkapják-e méltó büntetésüket, azt a jövő fogja igazolni. 
Ebben a lakosság, sajnos nem bízik. A véresre vert magyar levente a hivatalos kihallga-
tásnál mindent hűen és bátran elmondott. A tettesek neveit, akik többen voltak, nem 
tudta megmondani, mert Dunabökénybe csak rövid idővel előbb jött szolgálni és a né-
met leventefiúkat név szerint nem ismerheti.

 99  Dunabökény /szerbül Mladenovo, németül Bukin/ Palánkától északnyugatra fekvő település. 1910-ben 
3322 lakosából 2914 német, 212 sokác, 169 magyar, 27 szerb és szlovák volt. A német lakosságot a 
második világháború után deportálták.

100  Cerna falu Vinkovci és Županja között fekszik. 1910-ben 2097, többségében horvát lakosa volt, jelen-
tős magyar és német kisebbséggel. A településnek a mai nap is ez a neve. Más elnevezése (magyar, né-
met) nem volt.
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Megnyugtattam a magyar leventét, hogy a tettesek büntetésüket megkapják. Jövőben 
se féljen és hogy ha bármiféle bántódása lesz, úgy teljes bizalommal hozzám is fordulhat.

A leventeoktatást Dunabökényben Mutavcsics József végzi, aki az ottani ármentesítő 
társulatnál van alkalmazva. Nevezett a magyar leventének véresre verése előtt, holott az 
előzetes összeütközésről tudomása volt, a gyakorlótérről biciklin eltávozott. Hogy ha 
mindjárt el nem távozott volna, a magyar leventének véresre verését megakadályozhatta 
volna.

Mutavcsics József a jugoszláv uralom alatt a magyarokkal tartott, Délbácskának Ma-
gyarországhoz történt visszacsatolása után, a magyar uralom alatt azonban, mint sajnos, 
sok magát magyarnak vallott német, sőt sok törzsökös magyar is konjunktúrából – né-
met lett.

JAVASLATAIM

1./ A hódsági leventezavargást, a magyar leventének Dunabökényben véresre verését ne 
csak hatóságilag, hanem vegyes bizottság bevonásával legszigorúbban vizsgáltassák 
meg. A vizsgálat eredményéhez képest a tetteseket és azok felbujtogatóit megfelelően 
büntessék meg.

2./ A népi német leventék kiképzésére vonatkozólag létrejött megállapodás vétessék 
revízió alá és azt a törvény és a végrehajtási utasítás tényleges rendelkezéseinek és valódi 
szellemének megfelelően és félreérthetetlenül az egységes leventeképzés, az érzelmi és 
lelki közösség megteremtése érdekében kell megszövegezni.

3./ A leventetörvény és a végrehajtási utasítás rendelkezéseit, melyek a leventeintéz-
mény közérdekű céljait és a leventék összes kötelességeit ismertetik, de különösen az 
istentisztelet látogatásának, a gyónás és áldozás, és úrvacsora vételének a kötelességét 
előírják, németül és a más nemzetiségek nyelvén is népies füzetben ki kellene adni.

4./ A német és más nemzetiségi nyelvű lapokban, a leventeintézmény fontosságát és 
a leventék kötelességeit havonként ismertetni kellene.

5./ A leventeintézményhez fűződő népi, nemzeti, valláserkölcsi és honvédelmi fel-
adatokat a sajtóban és előadásokban a köztudatba át kell vinnünk.

6./ A leventeképzés szabályozásánál, az anyanyelv és a népi érdekek kielégítésére a 
leventeképzéshez fűződő magyar nemzeti érdekek és a honvédelem érdekei által vont 
határokon belől figyelemmel kell lennünk.

A magyarság és a németség egymásra van utalva, de a hazai németségnek nem szabad 
felednie, hogy Magyarországon van.

Budapest, 1943. évi május hó 5-én.

Dr. Steuer György s. k. 
ny. államtitkár

Torontál vármegye v. főispánja,
Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottságának tagja.

II. Pasaréti út 102. szám.
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4. irat
Steuer György levele Kállay Miklóshoz

1943. május 7.

Nagyméltóságú
KÁLLAY MIKLÓS Miniszterelnök úrnak
BUDAPEST

A magyar nemzeti zászlónak erélyesebb védelme.

A dél-bácskai közállapotokról 1941. évi július hó 15-én a m. kir. miniszterelnök és a 
m. kir. belügyminiszter urakhoz intézett Emlékiratomban a magyar nemzeti zászlónak 
legerélyesebb védelmét kértem.101

A nemzeti szín, a nemzeti zászló, a magyarság nemzeti mivoltának, nemzeti létének, 
az ország területén lakók nemzeti együttérzésének és magának a magyar államnak jelké-
pes kifejezője.

Ennek a törvényszerű rendelkezésnek szem előtt tartása mellett vita tárgya, vajon 
idegen államnak nemzeti zászlója Magyarországon kitűzhető-e, ha igen, mikor és mi-
lyen feltételek mellett tűzhető az ki.

A Magyarországon tartózkodó német birodalmi állampolgárok Hitler születés- és 
névnapján a német horogkeresztes zászlót Magyarországon kitűzhetik, de mellette a 
magyar nemzeti zászlót is ki kell tűzniök.

A magyarországi Volksbund tagjai a német horogkeresztes zászlót lépten-nyomon 
kitűzik, sokszor anélkül, hogy mellette a magyar zászlónak helyet adnának.

Május hó 19-én Palánkán Hitler születésnapján történt átutazásom alkalmával az 
egész község horogkeresztes zászlókkal volt feldíszitve. A horogkeresztes zászlók mel-
lett azonban a magyar nemzeti zászlók is ki voltak tűzve.

Ellenben Dunabökény községben, amiről személyesen meggyőződtem, legnagyobb-
részt horogkeresztes zászlók voltak kitűzve és csak 4-5 házon láttam a horogkeresztes 
zászló mellett a magyar nemzeti zászlót is.

Így lehetett ez más dél-bácskai német községben is, ahol a Volksbund ünnepélyeket 
rendezett.

Általános a panasz, hogy magyar nemzeti ünnepeken, így a kormányzó úr születés- 
és névnapján is a házakat magyar zászlókkal nem lobogózzák fel.

A m. kir. Belügyminisztérium közjogi és közbiztonsági osztályában felvilágosítást 
kértem, vajon a horogkeresztes zászlót a német lakosság kitűzheti-e, ha igen, úgy mikor, 
és a magyar zászlót tartozik-e a horogkeresztes zászló mellett kitűzni.

A kapott felvilágosítás szerint a magyar állampolgárok a külföldi államok zászlóit, 
jelen esetben a horogkeresztes zászlót általában nem tűzhetik ki.

101  Az említett iratokat nem sikerült a Várady-hagyatékban megtalálni.
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Délbácskában azonban a kormány, illetőleg a belügyminiszter102 a Volksbündlerek-
nek kivételesen megengedte, hogy Hitler születésnapján a horogkeresztes zászlót há-
zaikra kitűzhetik, de egyidejűleg a magyar zászlót is kitűzni kötelesek.

A horogkeresztes zászlónak kivételes kitűzhetését a m. kir belügyminiszter a Volks-
bündlereknek a kapott felvilágosítás szerint azért engedte meg, mert a horogkeresztes 
zászlót Hitler születésnapján a Volksbündlerek állítólag azelőtt is kitűzhették.

A jugoszláv uralom alatt azonban, amint ezt sikerült megállapítanom, Hitler szüle-
tésnapján nem volt szabad sem a horogkeresztes, sem a jugoszláv zászlót kitűzni.

A belügyminiszter említett rendeletéhez képest Palánkán a horogkeresztes zászló-
nak kitűzésekor szabályszerűen, míg Dunabökényben szabályellenesen jártak el.

A dunabökényi községi elöljáróság a belügyminiszter rendeletét nem hajtotta végre 
és ezzel vétkes mulasztást követett el.

A  dunabökényi államhű német lakosság a legnagyobb mértékben elítélte, hogy a 
horogkeresztes zászló mellett a magyar zászló hiányzott, és ebben a magyar állam elleni 
újabb tüntetést láttak.

Ennélfogva és tekintettel arra, hogy a magyar nemzeti zászlónak tételes törvényben 
előírt védelmét a magyar nemzeti érzületnek szükségszerű ápolása és erősítése érdeké-
ben gyakorlatilag foganatosítanunk kell, nehogy a szentistváni népeknek megkívánt 
államhűsége és hazaszeretete megrendüljön és még inkább csökkenjen, mély tisztelettel 
kérem Nagyméltóságodat, hogy a m. kir. miniszterelnök és belügyminiszter urakat 
megkeresni méltóztassék aziránt, hogy a magyar nemzeti zászló védelmére vonatkozó 
törvényeknek és kormányrendeleteknek a gyakorlati életben tényleg érvényt szerezzen.

Az e téren elkövetett mulasztások a magyar állam nemzeti jellegének és tekintélyé-
nek, a jogrendnek és a közbiztonságnak előreláthatólag legnagyobb, mondhatnám vég-
zetes hátrányára lesznek.
Fogadja Nagyméltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1943. évi május hó 7-én

Dr. Steuer György s. k.
ny. államtitkár, 

Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottsági tagja.

102  Keresztes-Fischer Ferenc (Pécs, 1881. február 18.−Bécs, 1948. március 3.) 1921-től Baranya és Pécs, 
1925-től Somogy vármegye főispánja volt. 1931. augusztus 24. és 1935. március 4., valamint 1938. 
május 13. és 1944. március 22. között belügyminiszter. Horthy személyes környezete és a Bethlen–Kál-
lay konzervatív csoport tagjaként az angolszász orientáció híve volt. 1944 tavaszán a Gestapo letartóz-
tatta és a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolta. 
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5. irat
Steuer György levele Perényi Zsigmondhoz

1943. május 7.

Nagyméltóságú
BÁRÓ PERÉNYI ZSIGMOND103 
v.b.t.t.104 ny. Belügyminiszter úrnak,
BUDAPEST

A dunabökényi német lakosságot tovább izgatják

NAGYMÉLTÓSÁGÚ ELNÖK ÚR!

A dunabökényi német lakosság körében lefolyt izgatásról a folyó év április hó 7-ről kelt 
előterjesztésemben Nagyméltóságodnak részletes jelentést tettem. 

A  Marienbund105 tagjait inzultálták. Szilveszterkor Dunabökényben tartózkodó 
szabadságolt 33 katona a katolikus államhű németek vendéglőjében éles tölténnyel lö-
völdözött, és a káplán mellére szegezte revolverét, kijelentette, hogy a papokat, akár a 
németek, akár a bolsevikiek győznek, felakasztják stb.106

A  jelen volt csendőrök és rendőrök nem avatkoztak be. A  vizsgálat megindult. 
A jegyzőkönyvi kihallgatások megtörténtek. De a közrend és közbiztonság érdekében 
szükséges intézkedések, sajnos, elmaradtak.

103  Perényi Zsigmond (Pest, 1870. november 25.−Budapest, 1946. március 18.) 1903 és 1913 között Má-
ramaros vármegye főispánja, 1919. augusztus 15.−szeptember 11. között a Friedrich-kormány belügy-
minisztere volt. 1927 és 1933 között országgyűlési képviselő, majd koronaőr. 1939. április 28. és 1940. 
szeptember 12. között Kárpátalja kormányzóbiztosa volt. 1939. június 15. és 1943. október 23. között 
a felsőház alelnöke, 1943. október 23. és 1944. november 3. között a felsőház elnöke volt. Tisztségéről 
a nyilas hatalomátvétel után tüntetőleg lemondott.

104  A v.b.t.t. rövidítés a valóságos belső titkos tanácsnok címre utal, melyet a legmagasabb közhivatalnokok 
kitüntetésként kaptak. 

105  A  Marienbund katolikus, náciellenes német ifjúsági szervezetet a harmincas években Berencz Adam 
alapította meg Apatinban, 1944-ben a német megszállás után a működését betiltották.

106  A Bácskában a Waffen-SS tagjai, a helyi magyar, illetve a magyar érzelmű németek, valamint a magyar 
karhatalom között sorozatosak voltak az összetűzések. 1942 márciusában az SS-hez tartozó önkéntesek 
a Volksbunddal Hódságon 71 házat és 573 ablakot rongáltak meg. A német–magyar ellentét megrend-
szabályozására Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a Magyar Királyi Honvédség vezérkari főnöke elren-
delte az ügyek kivizsgálását, amivel az újvidéki vérengzésért felelős Feketehalmy-Czeydner Ferenc altá-
bornagyot bízta meg. A kivizsgálások ellenére az összetűzések nem mérséklődtek, ezért 1943 tavaszán 
Zomborban, később máshol is önálló német parancsnokságok létesültek.
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A  szabadkai érseki biztos, dr. Ijjas József107 a Buschbacher108 dunabökényi káplán 
elleni merényletről tett két rendbeli panaszra a megtorló intézkedés iránt illetékes he-
lyen a lépéseket megtette.

A merénylő SS-katona ellen a külügyminisztérium útján tett feljelentés alapján az 
eljárás folyamatba tétetett. Intézkedés történt aziránt is, hogy a német hadseregből sza-
badságra jövő SS-katonák saját feletteseiktől utasítást kapjanak, hogy itthon ne garáz-
dálkodjanak.

A beígért rendszabályozást azonban nem foganatosították.
A húsvéti ünnepekre az illető SS-katona újból hazajött és az egyik magyar honvéd-

nek azzal dicsekedett, hogy 150 éles töltényt magával hozott. Nyíltan hirdette, hogy a 
káplánt és még néhány személyt le fog lőni. Nem fogták le, mert nálunk virul a szabad-
ság. Az említett kijelentéseket akár valóság, akár esetleg ugrasztás volt, el kell ítélni és 
meg kell torolni.

A húsvéti ünnepek után SS-katonák, saját bevallásuk szerint, a békés magyar érzel-
mű német polgárok ablakait beverték. A házakat éjnek idején ismeretlen tettesek min-
denkinél bepiszkították és a házakra ráírták a kormányzó úr nevét és azt, hogy „le a si-
dókkal”.

Az illetők eljárásukat a magyarokra vélték áttolni. De a magyar nem írja a „sidó”, 
hanem a „zsidó” szót.

A Dunabökényben elhelyezett németországi fiúk kihívó viselkedése nem szűnik.

Az egyik németországi fiú a tanítónő elé állt és neki a következőket mondotta:
„Waa sind Sie? lch hörte, Sie sind eine Deutsche und doch sind Sie es nicht. Das 

bleibe da nicht ungarisch, das wird deutsch.”109

„Ez a gyerek, írták nekem, eszi itt a magyar kenyeret...
Ouo usgue tandem...”110

A  bácskai közigazgatásnak, a rendőrségnek és a csendőrségnek, hogy ha hivatása 
magaslatán áll, amit nem szeretnék kétségbe vonni, az említett közállapotokat nem vol-
na szabad eltűrnie és megtorlás nélkül hagynia.

107  Ijjas József (Baja, 1901. november 5.−Kalocsa, 1989. április 29.) 1925. június 14-én Kalocsán szentelték 
pappá. 1929-től érseki szertartó, 1931-től főegyházmegyei cenzor Kalocsán, 1935-től a budapesti Szent 
Imre Kollégium prefektusa volt. 1937-től a jeruzsálemi Szent István zarándokház igazgatója, 1942-ben 
zsinati vizsgáló, 1944-ben pápai prelátus, 1969 és 1987 között kalocsai érsek volt.

108  Buschbacher József (Apatin, 1914. február 14.−?) az Apatinban 1935 és 1944 között megjelenő Die 
Donau német nyelvű katolikus hetilap főmunkatársa volt. 1941-től az államhű német lap szembeszállt 
a náci eszmék térhódításával, elítélte az SS-be való sorozást, támadta a Volksbundot. Több számát a 
Volksbund nyilvánosan elégette Apatin főterén, a lap betiltását a budapesti német követség jegyzékben 
kérte. Arra végül az 1944. március 19-i megszállás után került sor. 1944 őszén Buschbacher Józsefet a 
szerb partizánok ismeretlen helyre hurcolták el.

109  Ön micsoda? Hallottam, hogy Ön is német, de nem, mégsem az. Ez itt nem marad magyar, ez német lesz.
110  Az eredeti szövegben elírás történt. Steuer itt Cicero Catilina elleni beszédéből idéz: „Quo usque tand-

em abutere, Catillina, patientia nostra.” (Meddig élsz vissza, Catilina a türelmünkkel?)
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Az államhű német lakosság, amire összes emlékirataimban őszintén és nyíltan rámu-
tattam, régóta sürgős jogvédelmet kér.

Ezt azonban többszöri kérés és sürgetés dacára, sajnos, nem tudja megkapni.
Ezért az elkövetett mulasztásért a felelősséget a hatósági közegeknek viselniök kell.
„Dixi et salvavi animan meam!”
Jelen előterjesztésemet kérném sürgős intézkedés végett a m. kir. miniszterelnök, 

belügyminiszter és külügyminiszter urak elé terjeszteni.
Budapest, 1943. május 7-én

Maradtam mély tisztelettel:
Dr. Steuer György s. k.

ny. államtitkár,
Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottsági tagja.

6. irat
Steuer György előterjesztése Perényi Zsigmondhoz

1943. május 7.
A leventemozgalomról111 az alispáni és polgármesteri évnegyedes jelentésben  

való beszámoló

NAGYMÉLTÓSÁGÚ ELNÖK ÚR!

A  leventemozgalomhoz fűződő, nemzeti, fajvédelmi és honvédelmi érdekek minden 
kétségen felülállanak. Ezeknek gyakorlati kielégítése parancsszerű állam- és nemzetvé-
delmi feladat, melynek minél eredményesebb megoldása érdekében a törvényhozás és a 
kormány minden áldozatot meghoz.

A leventeintézmény fontosságát a köztudatba át kell vinnünk, hogy nemcsak a ható-
ságok, hanem maga a társadalom is a leventeképzés életbevágó feladatainak gyakorlati 
megoldásánál a maga részéről is kötelességszerűleg közreműködjék.

A leventemozgalomhoz fűződő nemzetvédelem érdekében Bács-Bodrog vármegyé-
nek 1943. évi március hó 23-iki törvényhatósági bizottsági közgyűlésén a többi között 

111  A levente intézményt az 1921. évi LIII. tc. állította fel, annak értelmében minden 12 és 21 év közötti 
magyar fiatal, aki nem járt iskolába, illetve olyan iskolába járt, ahol nem volt kötelező a testnevelés, he-
tente bizonyos óraszámot testedzéssel volt köteles eltölteni. A leventeoktatók a legtöbb esetben hivatá-
sos tisztek voltak, az intézményi szigor miatt maga a mozgalom nem volt népszerű. A honvédelemről 
szóló 1939. évi II. tc. kötelezővé tette a leventeképzést, 1941. július 18-án pedig a Honvédelmi Minisz-
térium VIII. csoportjának a hatáskörébe rendelték.
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felkértem a vármegye alispánját112 arra is, hogy jövőben az évnegyedes alispáni jelentés-
ben számoljon be a leventemozgalomról is.

A vármegye törvényhatósági bizottsága mindenképp elő akarja mozdítani a levente-
mozgalmat, mely a leventeköteles ifjúságot életének 12. évétől 23. évéig hazafias és val-
lásos szellemben együtt tartja, az iskolában nyert nevelést továbbmunkálja és kiegészíti.

A leventeintézmény az egész magyar ifjúságot nevelő, művelő és szórakoztató mun-
kájával katonai szellemben honvédekké neveli.

A vármegye alispánja és a város polgármestere a törvényhatósági leventebizottság 
elnöke. Az ő feladatuk, hogy a leventebizottságok megalakulását és azok működésére 
vonatkozó felsőbb utasítások végrehajtását ellenőrizzék.

Ehhez képest a vármegye alispánjának és a város polgármesterének a leventemozga-
lomnak gyakorlati célkitűzéseiről, a leventeegyesületek működéséről és jövőbeli felada-
tairól a vármegye és a város közönségét önkormányzati szerve útján, törvényhatósági 
bizottságának közgyűlésein közérdekből tájékoztatniok kell.

Mindezeknél fogva mély tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, hogy a m. kir. mi-
niszterelnök, belügy- és honvédelmi113 miniszter urakhoz felterjesztést intézni méltóz-
tassék az iránt, hogy az összes vármegyék alispánjai és a törvényhatósági joggal felruhá-
zott városok polgármesterei évnegyedes jelentéseikben a leventemozgalomról a 
törvényhatósági bizottságot részletesen tájékoztassák és az erre vonatkozó jelentésüket 
a m. kir. honvédelmi és belügyminiszter urakhoz és a Leventeegyesületek Országos 
Központjához114 terjesszék fel.

A jelen előterjesztésemet a leventemozgalom körül szerzett tapasztalataim alapján 
közérdekből tettem meg.
Budapest, 1943. május 7-én.

Maradtam mély tisztelettel:
Dr. Steuer György s. k. ny. államtitkár,

Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottsági tagja.

Nagyméltóságú
BÁRÓ PERÉNYI ZSIGMOND
v.b.t.t. ny. Belügyminiszter úrnak, mint a Magyar Nemzeti Szövetség115 elnökének,
BUDAPEST

112  1941 és 1944 között Bács-Bodrog vármegye alispánja dr. Bajsay Bauer Ernő (Budapest, 1893. október 31. − 
Újvidék, 1946. november 4.) volt. A Szombathelyi-féle pörben háborús bűnösként halálra ítélték és kivégezték.

113  Nagy Vilmos (Parajd, 1884. május 31.−Piliscsaba, 1976. június 21.) katonatiszt, vezérezredes. 1942. 
szeptember 24. és 1943. június 12. között honvédelmi miniszter. 1965-ben a Jad Vasem Intézet a „világ 
igazának” ismerte el.

114  A Leventeegyesületek Országos Központját 1941. augusztus 13-án miniszterelnöki rendelettel állítot-
ták fel. A Leventeintézményt az Ideiglenes Nemzeti Kormány az 529/1945. számú miniszterelnöki ren-
delettel oszlatta fel, vagyonát pedig elkobozta.

115  A Magyar Nemzeti Szövetség 1918 végén, 1919 elején alakult magyar irredenta szervezet, több más ir-
redenta szervezettel együtt a Területvédő Liga tagja volt. Ellentétben más irredenta szervezetekkel, a 
Magyar Nemzeti Szövetséget a magyar hatóságok nem oszlatták és nem tiltották be. A két világháború 
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7. irat

Steuer beszámolója a magyar kormányhoz

1943. május 8.
Beszámoló több dél-bácskai német községben szerzett tapasztalatokról  

és sürgős orvoslásra váró közállapotokról

A m. kir. kormány szives figyelmébe. 

Irta:
Dr. Steuer György
ny. államtitkár
Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottsági tagja

„A tapasztalat igen drága leckepénz,
de úgy tanít, mint egyetlen tanító sem” 

(Carlyle)

A visszás közállapotoknak szemébe kell nézni és azokat közérdekből idejében, lehetőleg 
közmegnyugvásra tényleg orvosolnunk kell.

Az 1943. évi április hó 16-tól április hó 20-ig Szabadka várost, Gombos,116 Hódság, 
Bácsordas,117 Boruc,118 Palánka és Dunabökény községeket előzetes értesítés nélkül 
meglátogattam.

Mint Bács-Bodrog vármegye szülöttje és mint annak törvényhatósági bizottsági 
tagja lelki és magyar közéleti hivatással, népi, nemzeti és szociális alapon igyekszem az 
államalkotó magyarság és vele sorsközösségben élni hivatott szentistváni népek jogo-
sult érdekeit élethivatásszerű, önzetlen közéleti munkával előmozdítani.

Lelkem egész erejével azon vagyok, hogy mindent szépítés és torzítás nélkül, híven és 
őszintén, a valóságnak megfelelően megírjak mindent úgy, amint ezt Isten látnom adta.

A hódsági német leventék tüntetéséről, a dunabökényi magyar leventének véresre 
veréséről és arról, hogy a dunabökényi államhű németség körében tovább folyik az izga-
tás, külön jelentést tettem. Ezúttal legyen szabad az említett községekben szerzett egyéb 

közötti időszakban jelentős propagandatevékenységet fejtett ki. 1930 júniusában a Szövetség székhe-
lyén például állandó Trianon-kiállítást nyitott.

116  Gombos /szerbül Bogojevo/ Apatintól 27 km-re délkeletre, a Duna bal partján fekvő település. 1910-
ben 3225 lakosából 3008 magyar volt.

117  Bácsordas /szerbül Karavukovo, németül Wolfingen/ Hódság melletti, Duna menti település. 1910-ben 
3663 lakosából 3522 német, 130 magyar volt. 1945-ben a német lakosságot deportálták.

118  Az eredeti szövegben elírás történt, bár Boruc község szerepel, a valóságban Steuer itt Borócra utal. 
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tapasztalataimról és észlelt más sürgős, orvoslásra váró közállapotokról jelentést ten-
nem.

1./ GOMBOS KÖZSÉGBEN
a Gombos-vajszkai ármentesítő társulatnál tudomásomra jutott, hogy Horvát-Szlavón-
országból nemcsak a magyarok jönnek át Magyarországba, akik idehaza telepet kap-
nak, hanem a németek, szerbek és horvátok is a partizánok elől Bácskába menekülnek.

2./ A PARTIZÁNOK
között, amint ezt velem Palánkán közölték, sok szerb van, kiktől a földeket a horvátok 
elvették és templomaikat lerombolták. Horvátországban vannak: domobranáczok119 /: 
honvédek :/, ustasák /: felkelők :/120 és partizánok /: rablo és gyilkosok :/121. Igen sok 
horvát van, aki nappal ustasa, éjjel pedig partizán.

A  partizánok főleg élelmiszert és ruhát harácsolnak és rabolnak. Azokat, akik az 
élelmiszerüket és ruhájukat megosztják és nem szállanak szembe, a partizánok állítólag 
nem bántják. „Egyébként jó emberek ezek a partizánok”, mondotta nekem egy horvát. 
„A  partizánok a horvát és a szerb néppel elkövetett nyilvánvaló igazságtalanságokat 
megbosszulják.” Mindezek mellett közismeretes tény, hogy a partizánok rabolnak és 
gyilkolnak, veszélyeztetik az állami és közrendet, a békés emberek életét.

3./ A HORVÁTOK VÁRJÁK A MAGYAROKAT
A horvát népnek nem kellenek sem a szerbek, sem az olaszok, hanem – amint ezt velem 
egy horvát közölte – lépten-nyomon azt kérdik, vajon mikor jönnek már a magyarok.

Mikor híre terjedt, hogy odahaza Bácskában vagyok, a horvátok és szerbek a Dunán 
átjönnek, hogy viszontlássanak, velem beszéljenek és panaszaikat előadhassák. Az egyik 
szerb figyelmeztetett azonban, hogy vigyázzak, mert engem is, mint a nép emberét, 
éppúgy, mint annak idejében Radics Istvánt,122 a horvát népvezért, meg fognak ölni.

119  Az 1941-ben kikiáltott Független Horvát Állam reguláris hadseregének az elnevezése volt, azonban már 
1942-ben közvetlenül a Wehrmachtnak rendelték alá. 1943-ban a szárazföldi haderőben 130 ezer fő 
szolgált. Valódi súlya azonban csekély volt, egyrészt a gyakori dezertálások, másrészt pedig az usztasák-
kal való rivalizálás miatt. 

120  Az eredetileg szeparatista és nacionalista usztasa mozgalmat 1929-ben Olaszországban a szerb közpon-
tosítás és hegemónia elleni fegyveres küzdelem, a Független Horvát Állam létrehozása céljából alapítot-
ták meg. 1929 és 1941 között terrorszervezetként működött. 1932-ben a Velebit-hegységben sikertelen 
fegyveres felkelést robbantottak ki, 1934-ben merényletet követtek el Sándor jugoszláv király ellen. 
Fegyveres alakulatai a második világháborúban a reguláris hadsereg mellett, Ante Pavelić, a Horvát Füg-
getlen Állam vezérének vezetése alatt tovább működtek, s kegyetlen mészárlásokat követtek el a horvát-
országi szerbek és zsidók körében. Az áldozatok számával kapcsolatban a mai napig nincsen konszenzus; 
mértéktartó becslések szerint is mintegy 30 ezer zsidó és 217 ezer szerb esett az usztasa terror áldozatául.

121  Eredetileg irreguláris katonai alakulat, akik egy adott területen többnyire a megszálló idegen hatalom 
ellen harcolnak. A jugoszláv partizánmozgalom összekapcsolódott a kommunista ellenállással.

122  Stjepan Radić (Trabajevo Desno, 1871. május 11.–Zágráb, 1928. augusztus 8.) horvát politikus, a Hor-
vát Parasztpárt első elnöke volt. Az 1920-as években a szerb centralista pártok fő ellenfele, távlati célja 
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Ezt a figyelmeztetést mosolyogva fogadtam, hisz a dél-bácskai tulsó Kulturbündle-
rek közül is többen azt mondották testvéreimnek, hogy a „Steuer” családot magyarsá-
gáért Németország győzelme esetén meggyilkolják. Ennek a fenyegetésnek, ha Isten is 
úgy akarja, természetesen elébe fogunk állani.

4./ HÓDSÁG KÖZSÉGBEN
a képviselőtestületben a magyarság és az államhű németség csak hat taggal van képvisel-
ve. Míg a Kulturbündlerek óriási többségben vannak. Mindent, ami nekik német szem-
pontból nem tetszik, azt leszavazzák. A magyar polgári iskola szükségleteinek kielégíté-
sét megtagadják. A magyar orvosnak nem adnak lakást stb. A közigazgatás zavartalan 
vitelét lépten nyomon megakadályozzák. A községi képviselőtestületekben a magyarsá-
got és az államhű németséget kétharmadrészben, a Kulturbündlereket pedig, bármeny-
nyien is vannak, csak egyharmadrészben lett volna szabad kinevezni.

A közigazgatás zavartalan vitele a dél-bácskai német községekben, sajnos, nincsen 
biztosítva.

Kéréseinket és javaslatainkat, melyeket előterjesztettünk, nem hallgatják meg és elő-
terjesztéseinkre, sőt vádjainkra, ami a legkönnyebb és a legkényelmesebb elintézés, még 
csak nem is válaszolnak.

5./ BÁCSORDASON
a német lakosság a német községi jegyző vezetése alatt, sajnos még mindig nem tud vagy 
nem akar abba a tényleges helyzetbe beilleszkedni, hogy Dél-Bácska a magyar állam 
fennhatósága alá visszakerült.

A Mosztonga ér123 szabályozása tárgyában az 1942. évben Bácsban tartott értekezlet 
után – melyre a zombori kultúrmérnöki hivatal124 engem is meghívott és a német gaz-
dáknak azt mondottam, hogy ha folyton veszekednek, a Mosztonga folyóban nem víz, 
hanem német vér fog folyni –, a bácsordasi német községi jegyző előadta, hogy a köz-
ségnek 1 km bekötő kövező útra volna szüksége és ennek megépítését szorgalmaznám. 
Erre kész örömmel vállalkoztam és csupán azt kértem, hogy a német községi jegyző 
foglalja írásba a község kérelmét és azt küldje el nekem. Ezt azonban a mai napig nem 
tette meg, mert amint ezt a Kulturbündlereknél többször tapasztaltam, valószínűleg 
nem akarta, hogy kezeim között írásbeli bizonyíték legyen arra, hogy hozzám Kultur-
bündlerek is fordultak és rajtuk is, amint az többször tényleg megtörtént, segítettem.

Megnehezíti a közigazgatás terén közérdekből megkívánt működésemet az a körül-
mény is, hogy Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottságának kis gyűlésében, 
kifejezett kérésre nem kaptam helyet, ellenben a 40 Kulturbündler megyebizottsági tag 

Horvátország önrendelkezésének kivívása volt. Bár 1925-ben kiegyezett Belgráddal, de tartós megbéké-
lésre nem került sor. 1928-ban a belgrádi parlamentben gyilkolták meg.

123  A Mosztonga 129 km hosszú, mindössze néhány méter széles ér. Béreg, Küllőd, Bezdán mellett halad, s 
Monostorszegnél ömlik a Ferenc-csatornába.

124  A kultúrmérnöki hivatalokat az árvízvédelem és az árvízkárok elhárítása céljából 1879-ben állították fel.
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közül négyen kerültek be a kis gyűlésbe, ahol Jánoshalma,125 a 13.721 lelket számláló 
színtiszta magyar község csak egy póttaggal van képviselve.

Ezek és más állapotok azt igazolják, hogy a bácskai közállapotok, amire emlékira-
taimban rámutattam, sincsenek rendben és azok a vármegye összes közismert ás elis-
mert közéleti férfiainak bevonásával közérdekből legsürgősebben orvoslandók volnának.

6./ BORÓC KÖZSÉGBEN
az államhű németek közül többen, akik megtudták, hogy a községben tartózkodom, 
ami futótűzként terjed el a faluban, késő este felkerestek és velem csaknem egész éjjel, 
3-4 óra megszakítással, a 8 órakor Palánka felé induló vonatig ügyes-bajos dolgaikat, 
a község erős német nemzetiségi közhangulatát elmondották és közölték velem azokat a 
sérelmeket és bántalmakat, melyek őket államhűségük és magyarságuk miatt érte. 

A szélső német nemzetiségi mozgalom a korcsmában, a Heimben126 összpontosul. 
Mindenki odajár és ott hallgatják rádión a harctéri eseményeket és veszik át a központi 
területi és körzeti vezetőség utasításait, melyek sokszor nem egyeznek meg a sajtóban 
leadott államhű véleményekkel és nagy fogadkozásokkal.

A közvélemény szerint Dél-Bácska a magyarság által csak meg van szállva és az nem 
fog Magyarországon maradni, hanem abból Prinz Eugenstadt127 – volt Belgrád – szék-
hellyel önálló / „Donauschwabenland” lesz.

Az egyik német vezér, aki tanúk igazolása szerint a német lakosságot felszólította, 
hogy a magyar honvédséget ne fogadja, Boróc község128 szülöttje és tiltakozásunk elle-
nére, másokkal együtt, ma a magyar képviselőház tagja.129 A magyarországi németség 
erősítése körül szerzett érdemei elismeréséül a Volksbund által a becsületjelvénnyel lett 
kitüntetve.

7./ PALÁNKÁN
a járási főszolgabíróságnál és a kir. erdőhivatalban a dél-bácskai német lakosságot érintő 
kérdések elintézését szorgalmaztam. Az állami polgári iskola igazgatóival pedig a szór-
ványmagyarok gyermekeinek iskoláztatását és azzal kapcsolatos kulturális képzéseket 
beszéltem meg. A polgári iskolai igazgató igen képzett és lelkes magyar, aki a csehszlo-
vák államban átszenvedte az üldözött magyarság nehéz sorsát, Palánkán is magyar apos-
toli munkát fog végezni.

125  Jánoshalma /horvátul Jankovac/ Kiskunmajsától 20 km-re található Baja irányában. 1930-ban 11 141 
lakosából 10 798 magyar, 303 német volt.

126  Otthon, menhely
127  Savoyai Jenő (Párizs, 1663. október 18.−Bécs, 1736. április 21.) Habsburg tábornok, korának legtehet-

ségesebb hadvezére. A császári csapatok 1686-ban az irányítása alatt foglalták vissza Buda várát. Belg-
rádnak a nevére történő esetleges átnevezése szimbolikus értelmezéssel bírt, mivel Savoyai Jenő 1688-
ban Miksa bajor választófejedelem mellett vett részt a város elfoglalásában.

128  Boróc /szerbül Obrovac, németül Oberndorf/ Palánkától 7 km-re délre található. 1900-ban 3105 lako-
sából 1985 német, 1037 szerb, 38 magyar volt.

129  Josef Trischler, életrajzát ld. a 17. lábjegyzetben.



651

Rendkívül kiváló munkatársat kapott az igazgató Unterreiner Károly130 kat. hitok-
tatóban, aki a hittanítás mellett a szórványos magyarság fiai részére felállítandó interná-
tust fogja vezetni.

A palánkai német lakosság, a polgári iskola igazgatójának közlése szerint, az állami 
polgári iskolában, a Kulturbund által kért német tagozat felállítását nem kívánja, mert 
azt akarja, hogy a német gyerekek magyarul megtanuljanak.

Palánkáról történt elutazásom előtt beható megbeszélést folytattam az érdemekben 
megőszült 80 éves Büchler Róbert ny. községi jegyzővel, a Bács-Bodrog vármegyei Köz-
ségi Jegyzők Egyesületének volt elnökével, Prohászka István pelenkái131 községi jegyző-
vel, aki igen képzett és erős kezű jegyző, valamint Vermes Imre kir. erdőfőmérnökkel, 
aki a Felvidéken működött és Délbácskában is igen fontos hivatást fog betölteni.

A csempészés a Dunán megfelelő ellenőrzés hiányában több feljelentésünk dacára 
még mindig szabadon folyik. Az iloki132 horvát vezető tisztviselő Palánkáról minden 
nehézség nélkül szerzi be élelmiszereit, míg a palánkaiak, akiknek Ilokon szőlejük van, 
saját munkásaiknak nem vihetnek élelmiszert.

Tudomásomra hozták Palánkán azt is, hogy dr. Reiter József palánkai községi orvos, 
német körzetvezető 1942. évi május hó 4-től 1942. évi szeptember 28-ig a budapesti 1 
számú honvéd helyőrségi kórházban átképzésen volt.

Az orvosokat felszólították, hogy nemzetiségek szerint csoportosuljanak. Erre Rei-
ter a magyar orvosok csoportjához lépett, mire egy szerb orvos előlépett és kijelentette, 
hogy Reiter József odahaza Palánkán nagy német, Kreisleiter,133 Budapesten meg ma-
gyarnak vallja magát.

Belter a német körzetvezető budapesti pálfordulását azzal indokolta, hogy édesany-
ját „Borbélynak” hívták.

Palánkán azonban Budapestről történt hazaérkezése után továbbra is nagynémet, 
Kreisleiter maradt, aki a legújabb hír szerint Németországba készül kivándorolni.

A Volksgruppenführer134 Reiter Józsefet, aki Budapesten magyarnak vallotta magát, 
a németség erősítése körül szerzett érdemei elismeréséül a „Volksbund Ehreabezeichel-
jével” /:becsületjelvényével:/ tüntette ki.

Hasonló német vezér Ressely Ottó palánkai nagykereskedő, földbirtokos is.

130  Unterreiner Károly (Szentfülöp, 1897. március 25.−Palánka, 1944. október 27.) 1921-ben Kalocsán szen-
telték pappá. 1921-ben helyezték Palánkára, ahol népszerű hitoktató volt. 1944. október végén a partizá-
nok letartóztatták, mintegy száz német férfival együtt megkínozták és október 27-én agyonlőtték.

131  Vélhetőleg elírás − Palánka.
132  Újlak /horvátul Ilok/ Horvátország legkeletibb városa, a Tarcal-hegység nyugati oldalán, Palánkával 

szemben, a Duna partján fekvő település. A 14. században Magyarország egyik legnépesebb városának 
számított. Az 1860-as években jelentős szlovák etnikum költözött a településre. 1910-ben 4809 lakosá-
ból, 2728 horvát, 825 szlovák, 557 német, 448 szerb, 228 magyar volt. 

133  A Kreisleiter a Német Nemzetiszocialista párt helyi vezetője volt.
134  A Volksgruppenführerek a Német Birodalom határain kívül élő német kisebbség etnikai/politikai veze-

tői voltak Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Magyarországon, Dél-Tirolban és 
Dániában.
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Annak idejében, a magyar uralom alatt nagy magyar volt. Egy szegedi magyar kö-
zépiskolai igazgató magyar leányát vette el feleségül, aki ma nagy német. Ressely Ottó a 
jugoszláv uralom alatt azonban a szerb radikális párt listáján Dungyerszki Gedeon135 
mellett mint képviselőjelölt szerepelt és őt meg is választották a németpárt jelöltjével 
szemben. Dungyerszki Gedeonnak a képviselőségről történt lemondása után Ressely 
Ottó a jugoszláv parlamentbe jutott.

Délbácskának felszabadulása után Ressely Ottó felfedezte németségét és a szélső né-
met nemzetiségi pártnak és a magyarság ellen indított mozgalomnak igen exponált elő-
harcosa lett.

A katonai közigazgatás alatt mint a németség vezére, a kezeim között levő írás, sze-
rint, küldöttséget vezetett a német nemzetiségi mozgalommal rokonszenvező katonai pa-
rancsnok elé, akitől azt kérték, hogy egyes községi jegyzőket váltson fel. A  katonai 
parancs nok azonban a kérelmet megtagadta, amiért a német küldöttség nagyon el volt 
keseredve.

A német küldöttség vezetője, Ressely Ottó visszament a katonai parancsnokhoz és 
azt mondotta neki, hogy igaza van. Ezek a németek, mondotta Ressely a német vezér, 
mindennap kicseréltetnék a községi jegyzőket. Ressely Ottó azonban előzőleg magáévá 
tette a német küldöttség kérelmét, de azzal csakhamar nem vállalt közösséget. Ressely 
Ottó ma igen szép jövedelemmel egy budapesti ipari vállalkozásnak a vezetője. Vagyo-
nilag gyarapszik és rokonainak azt mondotta, hogy tönkre fognak menni.

A Volksdeutschok lépten nyomon azt hirdetik, hogy a németek nevüket ne magya-
rosítsák meg. Leányaikat ne adják férjhez magyarokhoz vagy magyarosokhoz. Ellenben 
Ressely Ottó leányát férjhez adta „Zengő” nevű katonaorvoshoz, aki Zimmer német 
nevét feladta és „Zengő” magyar nevet vett fel s ezzel népi német felfogás szerint ma-
gyaronná136 lett.

Ez nem magánügy, hanem az exponált népi német vezérnek oly eljárása, amely a 
német közügyet közelről érinti és melyet minden népi német az államhű németekkel 
szemben teljes mértékben elítél. Mindezek dacára a Volksgruppenführer Ressely Ottót, 
amint ezt Schönborn137 Stabsführer138 1943. évi április hó 28-án kelt levelében hivata-

135  A Dunđerski család Ausztria–Magyarország egyik leggazdagabb földbirtokos dinasztiájának számított. 
A szövegben elírás történt, a család vagyoni alapját megteremtő Dunđerski Gedeon ugyanis 1807 és 
1883 között élt. A szövegkörnyezetből Bogdan Dunđerskit (Szenttamás, 1861. ?−Becse, 1943. novem-
ber 14.) lehet beazonosítani. Bogdan mintegy 2600 hold örököse volt, a földművelés mellett lótenyész-
téssel is foglalkozott. 1910 és 1918 között magyar országgyűlési képviselőként következetesen a délvidé-
ki szerbek érdekeiért emelt szót. A  két világháború között visszavonult a politikától, 1942-ben és 
1943-ban a magyar parlament behívott képviselője volt. Ebben az időszakban is a jogi keretek betartása 
mellett a délvidéki szerbek érdekérvényesítéséért, az őket ért sérelmek orvoslásáért szállt síkra. Ennek 
ellenére, 1945 után az új jugoszláv hatalom árulóként tekintett rá, családja vagyonát elkobozták.

136  A magyarón gúnynevet az olyan szláv és német nemzetiségű egyénekre használták, akik beilleszkedve a 
magyar államkeretek közé, a magyar politikai elitet támogatták.

137  Josef Schönborn (Szatmár, 1905. november 15.−?) romániai német politikus, a Volksbund törzsvezető-
je, 1942-től a magyar felsőház tagja volt.

138   Stabsführer: a Volksbund törzsvezetője.
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losan közölte, a németség erősítése körül szerzett érdemei elismeréséül a Volksbund be-
csületjelvényével tüntette ki.

Ressely Ottó magyar, szerb és szélső német nemzetiségi szereplése után a magyar 
felsőház tagja lett. A Palánkáról a Dunabökénybe indult autóbuszra a Laufer féle ven-
déglőben várakoztam, mely a Kulturbundlerek korcsmája, ahol éppen a Hitler születés-
napjára rendezett ünnepély próbáját tartották. A vendéglős mindjárt arra kért, hogy a 
záróra meghosszabbítása iránti kérvényét, melyet be fog adni, vegyem pártfogásába. Ezt 
a legnagyobb készséggel megígértem, de a kért adatokat a mai napig sem kaptam meg. 
Csakhamar észrevettem, hogy asztalomnál Kulturbündlerek foglaltak helyet, akiket 
Lauffer korcsmáros nekem bemutatott. Iparosok és kereskedők voltak, akik velem azt 
közölték, hogy a magyar rádió szerint Hitlerhez, a Führerhez a magyar miniszterelnök, 
a bécsi rádió szerint pedig a kormányzó úr ment.139 Utóbbi hírt erősítettem meg. Erre 
megkérdeztem tőlük, vajon a német nemzeti szocialismust, melyről annyit beszélnek, 
lényegében ismerik-e. Miután válaszukból arról győződtem meg, hogy a német nemze-
ti szociálismust nem ismerik, néhány szóval, a legalsóbb néprétegek érdekében a Né-
metországban elrendelt vagyonleadás és erősebb adóztatás, nagyobb teherviselés köte-
lezettségének kiemelésével megmagyaráztam a német nemzeti szocialismust. Erre az 
illetők kijelentették, hogy a palánkai jómódú sváb parasztság ezt a német nemzeti szo-
cialismust nem fogja akarni.

Közöltem velük, hogy én Palánkán a német nemzeti szocialismusról előadást szeret-
nék tartani.

Közöltem velük azt is, hogy én a palánkai német munkaadók kapzsiságát jól isme-
rem. Elmondotta nekem ezt a palánkai Karpfengasthausban140 az 1941. évben a felsza-
badulás után általam rendezett ebédre meghívott öt német kendergyári munkás, akik-
nek 30 gyermekük van.

Ezek a munkások, akik vendégeim voltak, és akiknek nevét el nem árulhatom, 
mert különben azok Palánkán többé munkát nem kapnának, elmondották nekem 
panaszaikat, melyeknek orvoslását a magyar kormány kérésemre táviratilag elrendel-
te. Mindezek után a Kulturbündler asztaltársaim kijelentették: „Csakugyan jó volna, 
hogy ha az úr a német nemzeti szocialismusról Palánkán előadást tartana”. Ezt meg-
ígértem. De nem hiszem, hogy ehhez az előadáshoz a hatóságok és a kormány hozzá-
járulnának. Ellene volnának a Kulturbündlerek, akik a kisajátított német mozgalom-
nak igen jól kereső haszonélvezői. Erre a Kulturbündlerektől „Heil Horthy”, „Heil 
Hitler” üdvözléssel elbúcsúztam, amire azok azt mondották, hogy ezt az üdvözlést ők 
is aláírják.

139  Horthy 1943. április 16−17-én a Salzburg melletti klessheimi kastélyban találkozott Adolf Hitler né-
met kancellárral és Joachim Ribbentrop külügyminiszterrel. A feszült légkörben zajlott tárgyalásokon a 
német államvezetés Kállay miniszterelnököt elsősorban az angolszászokkal folytatott ankarai tárgyalá-
sok miatt támadta. Komoly konfliktusok alakultak ki a zsidókérdés körül is, Ribbentrop ugyanis nyíltan 
követelte a magyar zsidóság koncentrációs táborokba szállítását. 

140  A palánkai vendéglőt nem sikerült azonosítani. 
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8./ DUNABÖKÉNY
A község előtt az autóbuszra egy német községi rendőr feljött és magyarul a következő-
képp szólított meg: 

„Maga hová távozik?” „Én – válaszoltam – nem távozom sehová, hanem én Duna-
bökénybe jövök.”

A községházán, ahol az autóbusz megállt, miután egy Palánkán járt embertől megtud-
ták, hogy engem ott láttak, igen sokan vártak s örömmel és szeretettel üdvözöltek, ami 
nagyon jólesett. Mindenekelőtt megállapítottuk a munkaprogramot és a látogatások sor-
rendjét, a kérések és panaszok meghallgatásának és a kért előadás megtartásának idejét. 
Április hó 18-án este egy bizalmas megbeszélést tartottunk a Magyar Élet Pártjának helyi-
ségében. A megbeszélés alkalmával rendkívül súlyos panaszokat adtak elő, amelyeknek 
sürgős orvoslását kérték. A közrend biztosítása, az államhű németek jogvédelme, a népi 
németek és a SS-katonák közveszélyes garázdálkodásának megszüntetése, a község a 
Mosztonga szabályozása körüli kívánságainak letárgyaltatása és teljesítése stb. Stb.

HITLER ÜNNEPLÉSE
Április hó 19-én a Kulturbündlerek Hitler születésnapját ünnepelték. Reggel szentmi-
sére mentek, de a templomba már az előzőleg tartott szentmise evangéliuma alkalmával 
diszlépésben, erős, nagy lármát okozott tagozott lépésben vonultak be. Ez a szentmisét 
látogató közönségnél nagy felháborodást idézett elő. A szentmise után a Kulturbündle-
rek hozzátartozóikkal /:férfiak, öregek, fiatalok, asszonyok és leányok egyaránt:/ az 
Ortsleiter,141 egy mészáros vezetése alatt tüntetőleg felvonultak. Az ily, több száz főből 
állott tüntető felvonulás Dunabökényben még nem volt. Ez a felvonulás tüntetés volt 
Magyarország ellen. Az ünnepélyen szavaltak, énekeltek és beszéltek, Hitlert hűségük-
ről biztosították. A község horogkeresztes zászlókkal, két-három magyar zászlóval fel 
volt lobogózva. Erről külön jelentést tettem. Az egyik államhű német gazda azt kérdez-
te tőlem, vajon mit szólok ehhez a nagy felvonuláshoz? „Az ily felvonulás, mondottam, 
tüntetés Magyarország ellen. Ez a felvonulás azonban nem szünteti meg Magyarország-
nak Bácskára vonatkozó ezeréves jogát.” 

MAGÁNLÁTOGATÁSOK
A Hitler-ünnepély után különböző utcákban, körülbelül tizenöt vezető gazdánál láto-
gatásokat tettem. Mindenekelőtt a kertet és a gazdaságot tekintettem meg. Érdeklőd-
tem a lovak, tehenek, sertések iránt. A csikókat kieresztették az udvarba, hogy azokat 
lássuk. Mint az öt délvidéki vármegyére kiterjeszkedett Délvidéki Földmívelők Gazda-
sági Egyesületének142 alelnöke sok kiállításon voltam. Sok ló- és szarvasmarha-díjazás-
nál közreműködtem. A szakemberektől e téren is igen sokat tanultam. Ennek alapján 

141  Helyi pártvezető.
142  A Délvidéki Földmívelők Gazdasági Egyesülete 1891-ben jött létre, hatásköre Temes, Krassó-Szörény, 

Torontál, Bács-Bodrog és Arad vármegyék területére terjedt ki. Az egyesület keretén belül körülbelül 70 
gazdakör működött, mintegy ötezer taggal. A tagok gazdasági érdekeinek a képviselete mellett Szege-
den internátust tartott fenn.
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hozzászólhattam az állatok minőségéhez és értékéhez. Eljárásom szemmel láthatólag 
nagyon jó benyomást tett a meglátogatott gazdáknál. A gazdaságok iránti élénk érdek-
lődésem után természetesen bementem a gazdák lakásába – a parádésszobákba143 is, 
ahol igen meleg és örömteljes beszélgetést folytattunk.

A meglátogatott gazdák között viszontláttam régi lelkes hívőim közül Dupp Péter 
és Orth Péter gazdákat is. Ezek örömükben megöleltek és megcsókoltak. Elmondották, 
hogy a világháború előtt melyik gazdagyűlésen hallgattak meg először és utoljára. Mit 
beszéltem. A nagybecskereki főispáni beiktatásomon részt vettek. „Hej, más idők vol-
tak azok”, mondották. „Németek voltunk akkor is, de jó keresztény és magyar németek, 
aki a magyarsággal békében és egyetértésben éltünk, Magyarországért dolgoztunk.”

„Bizony szép idők voltak azok – válaszoltam –, de azokat, ha Isten is úgy akarja, 
visszahozzuk. A németség lelki szakadását azonban meg kell szüntetnünk és a németsé-
get leghivatottabb és áldozatos munkát végző fiainak vezetése alá kell helyeznünk, hogy 
a magyarsággal békében és egyetértésben dolgozzék.”

AZ ISKOLÁSGYERMEKEK EGYENETLENSÉGE.
A  Kulturbündlerek iskolás gyermekei az államhű németek gyermekeit mindenféle 
gúnynévvel illetik. A  Volksbund vezetője Dunabökényben azokat a németeket, akik 
nincsenek a Volksbundban, a Kulturbundban nyilvános gyűlésen „seczkojedno”144 né-
meteknek nevezte el. /:Minden államba beilleszkednek:/ A népi német iskolásgyerme-
kek is a több iskolásgyermekeket seczkojedno németeknek hívják. A  leggondosabb 
konkolyhintők és lélekrablók azok, akik még az ártatlan, iskolásgyemekek tiszta és 
rendkívül fogékony lelkületébe is beleoltják az ízig vérig mérgező és egymást megvető 
rút gyűlölet erjesztő magvát. A népi német, a volksdeutsche iskolásgyermekek azt ének-
lik: „Heute gehört uns Deutschland, Morgen die ganze Welt.”145

ELŐADÁSAIM.
Április hó 19-én este, vacsora után, felkérésre közel 500 embernek előadást tartottam a 
Magyar Élet pártjának külön helyiségében. Az előadáson egy csendőr is megjelent, aki 
közölte, hogy őt azért küldték ki az előadásra, hogy meghallgasson, vajon miről beszél-
tem. Előadást tartottam a kormány gazdasági és szociális munkájáról, a jövő feladatai-
ról, a németség egységének helyreállításáról és a magyarsággal való együttműködés 
szükségéről. Az előadás, amint ezt velem közölték, mély benyomást tett a hallgatóság-
nál. Előadás után a Christus-Jugend146 vezetői felkértek, hogy az ifjúságnak is tartsak 
előadást. Ennek idejét május hó 23-ára tűztük ki.
PANASZOK.

143  A 19. és a 20. század első felében a parasztházak lakószobája mellett lévő ünnepi szoba, másik korabeli 
elnevezése a tisztaszoba volt. A két szoba között a különbség elsősorban a díszítettségben, illetve a hasz-
nálatuk módjában volt. A parádésszobát többnyire a vendégek fogadásakor használták.

144  Szláv eredetű kifejezés, a cseh, szlovák és lengyel nyelvben is megvan, jelentése: teljesen mindegy.
145  Idézet a Hitlerjugend egyik dalából, jelentése: Ma Németország, holnap az egész világ a miénk.
146  A Christus Jugendet nem sikerült azonosítani.
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Április hó 20-án reggel, közvetlen elutazásom előtt panaszkodtak, hogy a csendőrőrség 
kilakoltatott egy tekintélyes német családot, holott a csendőrőrs alkalmasabb és inkább 
nélkülözhető lakást kaphatott volna. A  csendőrség két szoba bútorát cigányokkal az 
udvarba kidobotta. Ez nagy felháborodást okozott a községben. A kilakoltatott család-
nak egy férfi rokonát, aki nagy szerepet tölt be az államhű németek körében, csak azért, 
mert azt közölte a csendőrséggel, hogy a főszolgabírónak a lakás kiutalására vonatkozó 
határozatát megfellebbezték az alispánhoz, a csendőr káromkodással megfenyegette az 
államhű derék németet, hogy áttelepítheti Németországba. A dunabökényi csendőrörs 
az ily és sok más visszatetszést szült eljárásával, valamint előírt kötelességének elmulasz-
tásával, nagyon megnehezíti a magyarság és államhű németség által kívánt békés állapo-
toknak mielőbbi visszaállítását. Megjegyzem, hogy a dunabökényi csendőrőrs ellen 
többször merültek fel panaszok. Egy ízben Dunabökény, Bácsújlak147 és Palona közsé-
gek kérésére és nevében a szegedi m. kir. csendőrkerületi parancsnokságnál nekem is 
feljelentést kellett tennem, amikor az egész csendőrörst áthelyezték. A  dunabökényi 
csendőrőrsnek durva és tapintatlan eljárását visszautazásom előtt Palánkán a járási 
főszolgabíró úrral személyesen közöltem és kértem, hogy hasonló eljárások megelőzése 
érdekében intézkedjék. A  községi mészáros, az Ortsleiter azoknak, akik nincsenek a 
Kulturbundban, vasárnap nem adott húst, amiért nagy volt a felháborodás és elkesere-
dés. A panaszosoknak tanácsoltam, hogy jelentsék fel a mészárost. „Sok feljelentést tet-
tünk mi már más ügyekben, válaszolták, de sajnos eredménytelenül. Jogvédelmet állan-
dóan kérünk, de azt sajnos nem tudjuk megkapni.”

A szabadságon volt honvédeket respektálták, de az SS-katonák egy része velük érint-
kezett.

Az egyik honvéd elbeszélte, hogy az Ortsleiter, a mészáros leánya, aki a budapesti 
német iskolába jár és aki odahaza volt, a vele folytatott beszélgetés alkalmával kijelentet-
te, hogy „magyarul nem tanul. A magyar nyelvre nincsen szüksége. Hogyha a magyarok 
nem is tudnak németül, útbaigazítást kaphat a zsidóktól is, akik elég sokan vannak Bu-
dapesten és ezek tudnak mind németül.”

„Különben is – mondotta a nagy német leányzó – kivándorlok Németországba, 
mert Magyarországon nincsen rend.” Ez az iskolásleány, mint sajnos sok más iskolás 
gyermek, a magyarság iránti gyűlölettől van áthatva. A magyar állam területén műkö-
dő, a magyar kormány felügyelete alatt álló iskolákban talán csak mégsem volna szabad 
tűrni azt, hogy a tanulókban a magyar állam iránti gyűlöletet szítsák és mindent meg- 
gyűlöltessenek, ami keresztény és magyar?!

A Kulturbund kulturális és nem politikai célokat van hivatva szolgálni. Nem enged-
hető meg azért, hogy a Magyarországon élő népeknek a magyarsággal megkívánt lelki 
és érzelmi egységét megbontsa és azt teljesen feldúlja. A dunabökényi visszás és anar-
chistikus közállapotok legjobban igazolják a Volksbundnak – Kulturbundnak nép- és 
nemzetrontó, a közrendet és közbiztonságot veszélyeztető működését. Szembeállítja: a 

147  Bácsújlak /szerbül Bačko Novo Selo, németül Neudorf/ Bácstól 12 km-re nyugatra, a Duna partján 
fekvő település. 1910-ben 1799 lakosából 1661 német, 100 pedig magyar nemzetiségű volt.
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népi németséget a vallással és az egyházzal – a magyarsággal és az allamhű németséggel, 
a gyermekeket a szülőkkel – egymással a rokonokat; a hatóságokkal. –Aláássa: a tiszte-
letet és tekintélyt; a megkívánt békés együttélés és együttmunkálkodás lehetőségét.

Mindezekre őszintén és megalkuvást nem ismerő meggyőződéssel közérdekből reá 
kell mutatnom. Szeretem én is a németségemet, talán jobban, mint bárki más ebben az 
országban, mert német népünket önzetlenül, a közéletben meg nem engedett vagyon-
szerzésnek a mellőzésével és Istentől nyert élethivatással, keresztény nemzeti szellemben 
szolgálom.

Hazai németségünknek, népi, faji, nyelvi, kulturális, gazdasági és szociális érdekei-
nek kielégítésével, ősi valláserkölcsös és hazafias érzületének megóvása és erősítése mel-
lett, amíg Magyarországon, Szent István birodalmában, a több évszázados honban él, 
saját érdekében a magyarság oldalán van a helye és a németséget a magyarság oldalán az 
ország érdekében meg is kell, hogy tartsuk. 
Budapest, 1943. évi május hó 8-án,

Dr. Steuer György s. k. 
ny. államtitkár, 

Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottsági tagja
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