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A hevje:i ~sa:perttak eltjny0_mul,áea I~gya:r~azágon 1944...,.he:a a 

Ju~eia$l..áv p~~~~olt t,evi_ékellySégét !tita:t>aközben megélénkitette. 
Az 1941 .... e:s Délvidéld. ~s fil'tn."alllt)rai t~~letek viss~ae~atolisa 1.lt:iin,. 

béke és rend unlkod~tt e~ake:n a _tce:rUl.etekém mindaddigíamig ~ 
ltl~-m.et és magy~:n- ~eapat&k mé~*n a ts0~v3$i}:mlióaan ha~$-ltak..-, . . , 
©-:&s~ ahol sz~lgáltam k'tizel v&l:t a f:l'ianf'i:ni ha.táJ?hM*J~~sml:áV' 
1te~l.ejn,.,Rés:l~lt$?l ma.gya!'itrésg~en vend lakessá:ggal.A v!!~ lakosság 
ia s~eretett ber~nket 1 nagy ~$$ttk keeye~et Magyar.~rs$ágen 
kerest~k meg.A~ ide$se~bek még mi11dig ;jól bee~él.tek ngyá'.rllll.V~lta.li!; 
limztut ~kik vité'Zek lettek a~ e!s~ rllágl'tábowuban va.10 h4!Jaie~ 
t.ette1keért * S~~"s báe.at és Ki$fal.vi Sbmfa~ Géza és mások. , 

e~ te1ef$ll é:rtesi'té.st kapo'bt,~[ •. k~zaég iianit,jától.tháQ a falu 

határiaan l:évo vhe·ellér ~ba:a jugesis:lá:" partuá:n$.k lehetnek,niert 
~ vineellér fia l$koláb'l haza men„e nem irl'l.dGtt ~em.~nni bá2la1t'ba, 
$efl f!>tt ef!,y ~~lie~•ás t5.!' áll géppi.szto.llyaL 
{lljt,aapar•c.s•kom a tén;yt .~:tz~lU.'lal. i}el.oentatte ilelef~c.n a S~a
ranesnoksj~alhA pa.lí>a~a.n~~k riadozta.t ta ,a h~zá ta~t.QJaé. ~~s~ls<:et. 
majd a !ti~ae~~baitl h~lllvéi ha tá~vad~sz paranésn,ok-got i~ éwtest.-

. I 

i>ette.R0v1d i-itln be1U.l a helyszineii ~ elen~ esend~rök ~s ·na.;tá.rva'!'! 

dás~ek felszólitcirt:átt a há~b~n 1é'V't;,u;~tfhD&Y ad;já'k :meg m~gu~t. 

A tel:S$tSlitáa elwtt :!!)._~~' i:v'l.>$ln lfö~1ve~;t~ a· házat,,telk:éEJ.~ttlve 

egy f'egYv(if'Pee ti111adásPS.-Bkker ~g nem lehetett tu.dni a házban 

l.é•ö- ~e.gbaj·6 pa.~tiz.án.Ck seA•t.A. fels~l.itás~ a háttb~,J. e~e 

~éppis~tol~ t1.tztel válas"e'tJ:ltak fll% a.~lak~k~n ltereíS~tu::h 

·A ~ !aesan $~tt~t ée ~~ $St~-16 er~k k~~e.~e'bb ker~ltek a 
»-ázhe<z~iii.fndkét ~é$z~l aa.~ ttt~baJ",$ kel&tkézett.A ~aavtá.zánok 
er-ös-eia ta~t~ttátf mag~at;Jninda.ddi$ anrl.g kézigránat&k nem lettek 
a h4.~ba bedeb~A r-0~bamás-ok után :a parii~ánek a padlt\.aril a 
eae~pek e\ól kezdtek 'lU$eln1 .• Paranesno.kllink prur.a:nesct ad~t'.t_.h~ 
g0>1}1Óew6r6k~al a es,ere:pet le kell veretni a. tatört'll•ami hamaroi!mn 
meg is tttt~té$1t ,A parttzhfJ:k e~után mál;' ~sak a kér.Qény fa.la mt!giil 
biltak t~·ehli.A Wfll?(H;'1t még akkarr se-m adták f~l,esak akko'.lí', ,amikor 

t(1lt~yttk elfc.gyott.,A.~ egyik h$tá~ad.áS$ raj pa:ra.~snoJ,m egy 

i:inz.a~as:ffe~ete megunta a "Vá.rake·sást és lé1r.ván igyekezett f"ol a 
padlé.sn,he-gy el:f0gja a :pa::rt.iztnokat • .Az eg.yik '!)arti.$4~ géppisztoly~ 

'Val aka~t.a e s:zákaszvereetöt fejbe "•ág'llitakinek $ZU:re-nya a 
p~tizán hasába-~ k~tijtt 1d .• Ezzen a bare véget ia ért. 



batánadás-zok- nalt $em halett~a~sem scbesU.lt~e nem 1.ett. 
Itt derttlt ki.b.G-gy az 5 paff'tl.zű gyilkolta le o~ éjnek idején 
a Cs.e:nO.lald. esnd~lt' <lr$ ~gjai.t;·-~t a pa:rti~~nok a t;$e?adtlrb!1t 

egy-e~ájál>an voltak :re:U:>lt&~ire.K~~be:n még a~ A.e kide~it,l':tt>§ .a 

p~:l.~$k C$end(\5:ttruh-á-k'ba ?Jl.to~.e ~abelga.tták a ~~~vüek 
1ake8$ágát néhány napig_. 

fj;'itó ;pa~tlzánjai ·~inl ~~a.:"1 :t~l.eg éi.j~l t~tlt.ak meg né:met, 
:magy:a;r egyn:rwtüi.a ~áirmrökét1mag;ysr!? ~eg_yztlket. tani t -6'.kat .• postás~kat, 

ugy .ez:tntém a magJ,..a.l?.aágh.02 hU ~:ndeket o:rvul.Egyenruhé.{3 magyar 
vagy n~met a.1aku.latokat mess2e ~1kerU1ték. 

A habóru bef"ejeztév~l !'i.ió partiz.á~ai a fal.1a végeKen~l.!-Oa~l a 
~ri:anon1 :na~hoz fosz.t~gatták az 0 hazá:ba igyekv"d magyarokat • 
.Ezek a ~agyar<>k a~ 1941•be:n Jttgosi1áviát6.1 vi.eaza.kapott teraleteke~ 
a k~~rigagga tástJá1~ p&stánál, va.a"Qta.nál éB -e~éb ál 1~ beoe~tá$e'.ki>e-~ 
-te13ee1tettek sz0lgálatot„éppen ugy mi:n~ a cse?;t.diSTS~g tagja!. 
Az 1941„·es né'l'rie·t ·támadás alka l:mával a Jug-os$láv ltiriU't .hade;r~ 

s~~tszaladt •. el.!enál.list nem ta!'l'W.Sitctt a német esapatek ellen. 
De a ~1Ugat:1 ee€itségg~l !W1&.1$1S~ewe~~tt pa~t:!:z,áttek fi·t0 pa;ra1~eenok
s,ága alatt .aem #eleBtattek nag.yebb ell~na11:ásokat .a németekkel. 

s-te1::íben.Erittl!b~ tanyáz~a .kiaabb n~b l~~lit12ésekkel bosszantot• 
ták a néme't ha~lerölfet. 
Jill. . i;al?il9 !~~ol . t ._:tl_le-v_· i_~_ió_b~n...~~dé orvul ... ?!_!() me~~ilkel~a?. 
~--~~-- ..,,....~ ... „ .. ~ . ' ..-.-~-....-.---~....,- ..... . ~~!ii.12í. ....... ......,..,.~---~ 

ké.s:~teti3tt ana.„hegy leuja:m a fent-i anegt~:r-t·ént e$e'.te"t 55 é·vvel 
késöbb • .Bddig a na.g;r-világ békés polgá7a1 :nem hittek el mindazt.. an it 
mi ta~s~talatból m~ndtunk el á aze~b vérangzésekrö1. 
A~ 11.j-vidéki S$ab-adkai magyar l:llegtt}rl~sok p<>11tosan a az.e:r'b vé~ngzése 

,...-.. 

ld1v.etke~m~~e1 voltak~ ' 
A .eze·rbek vál~l~t,~k magukra Jill Th:andé meggyilkolá.$.Ílt,m{JBdv~. 
ez v•lt e. vá!as~uk a :B~lgráfüi felerlsíió épUle~e. s.rzét~vésének • 
. áltáz'ki gyi,lk$lta. meg az artat~ Ji.11 DandiFt„ett~l i'Ugget~e)l\l! 
a n.agy rlJ..á.s láthat~ a.hogy a .sssi.q;.ak mi~.e képesek Ktmovn---ba:n„. 
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