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BEVEZETÉS

„...Négy hosszú nap csatáztunk 
Rettentő vad csatát,
Minőt a messzelátó 
Nap csak nagy néha lát...”

(Petőfi Sándor: Négy nap dörgött az ágyú)

A könyvünkben olvasható harctéri történetek hiteles és megrá
zó emberi történetek. Elszántságról, kitartásról és hősiességről 
szólnak. Szereplőik főként vajdasági magyar önkéntesek és mozgó
sítottak. Ezek közül is leginkább a zentaiakkal foglalkozik, akik a 
II. világháború utolsó hónapjaiban a Jugoszláv Népfelszabadító 
Hadsereg különböző alakulataiban, köztük a Petőfi brigádban sok 
nagy győztes csatában vették ki részüket, s közülük sokan hagyták 
fiatal életüket a csatatereken.

A történetek aránylag kései megírására több okból került sor. 
Ha ezt időrendi sorrendbe rakjuk, akkor így áll: az idén van 
Petőfi Sándor születésének 175., a magyar forradalom és szabad
ságharc 150., a Jugoszláv Harcosszövetség megalakulásának 50. 
évfordulója. De vannak egyéb okok is. Még 1996 kora tavaszán e 
sorok írója a zentai Történelmi Levéltárban a város vadászatá
nak régi adatai után kutatva ráakadt egy könyvecskére, amely 
egyebek között a zentaiak népfelszabadító háborúban való rész
vételével is foglalkozik. Ebben van olyan névsor is, amely azok 
nevét sorolja föl, összesen 78-at, akik 1945-ben estek el a fron
ton, vagy később haltak bele sebesülésükbe. Ebből az is kiderül, 
hogy nagyobb részük 17-26 éves volt.

Egy másik kiváltó mozzanat: a nyomtatványban közölt adatok 
között sok a pontatlanság. Vonatkozik ez elsősorban az ütközetek 
és egy-egy személy hősi halálának színhelyére, de olykor még az 
időpontra is. Aztán -  bár harminc évvel ezelőtt könyvet is írtak a 
Petőfi brigádról, a vajdasági magyar önkéntesek önálló harci alaku
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latáról (Baki Ferenc-Vébel Lajos: A Petőfi-brigád, Fórum, Növi 
Sad, 1968), a zentaiakról (négy úgynevezett toborzó személy és öt 
önkéntes nevének említésén kívül) egy szó sem esik benne. Pedig 
legalább fél századra való gyűlt belőlük össze Topolyán 1944 őszén.

Aztán egy kis pontosításra is szükség van: Szloboda János nyu
galmazott zentai tanár Zentán történt 1944-ben című, tavaly kiadott 
könyvének bevezetőjében -  és később is -  megemlíti, hogy a kivég
zettekről szóló történeteket nem lehet minden esetben hitelesnek 
tekinteni. Részben azért, mert régen történt, az emlékek kikoptak, 
részben pedig azért, mert nem a szemtanú hitelességével mondtak 
el mindent az adatközlők, hanem a másoktól hallottak alapján. Ezt 
bizonyítja az az eset is, amely szerint egy adatközlő a könyvben „úgy 
tudja”, hogy a Bubolyák fivéreket valami partizánnők verték agyon 
1945 márciusában a fronton (100. o.) Nos, a valóság egészen más: a 
két fivér -  akik közül az egyik nevére nem is emlékszik az adatközlő
-  a harctéren vesztette ugyan életét, de úgy is mondhatnánk, a másik 
oldalon: a Népfelszabadító Hadsereg harcosaként!

Végül egy különlegesnek nevezhető oka is volt e történetírás
nak. A szerző ugyanis 1997-ben a Zentai Hírmondó című helyi, 
kéthetenként megjelenő lapban régi öklözőkről írt és ebben meg
említette, hogy 1941-ben Zentán a Leventeegyesület keretében már 
létezett ökölvívóklub. Ezért aztán a szerkesztőbizottság két tagja 
megdorgálta és ki is hagyták az írás folytatását, azzal a megokolás- 
sal, hogy „márpedig leventékről nem írunk, ezzel nem irritáljuk az 
olvasókat”. Talán emlékeztetőül -  a fiatalabb nemzedékek ismerte
tésére -  érdemes megemlíteni, hogy kik is voltak a leventék, mire 
nevelték őket és milyen ember is lett belőlük.

A Leventeegyesület ifjúsági szervezet volt, számos alosztállyal, 
amely különösen a két világháború között Európa sok más országá
nak példájára hazaszeretetre, emberszeretetre, vallásosságra, szor
galmas munkára, tanulásra, a szülők megbecsülésére, kitartó spor
tolásra nevelte az ifjúságot. Hasonló eszmék és módszerek alapján 
ténykedett az I. világháború utáni Jugoszláv Királyságban a Sokol 
(Sólyom) elnevezésű ifjúsági szervezet is, azzal a különbséggel, 
hogy annak csak szerb ifjak lehettek tagjai. Nem így a zentai Leven
teegyesületnek. Adatközlők közül nem egy egykori leventesportoló 
is megerősítette, hogy a II. világháború alatt a zentai leventék lab
darúgócsapatának nagyobb részét igen tehetséges szerb ifjak képez
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ték. És láss csodát: még a mai Magyarország egyes városaiban szép 
győzelmeket arattak! De még a szintén rangos bírkózócsapatban is 
több „szerb levente” jeleskedett. Hadd ne soroljam föl, hogy a hábo
rú után mégis hányán közülük milyen felelős tisztséget töltöttek be 
az új Jugoszláviában. Például Borđoški Sava, Tomié Sanja, Todorov 
Brane, Fogaraš Božidar, Tomin Milko, Popov Vlada, Kragujevié 
Jaáa, Slavnié Milo. Ide sorolhatjuk még az akkori I. Szövetségi 
Vadásztársaság vezetőségének szerb tagjait is, hiszen akkor egyfajta 
polgári kötelesség volt betársulni a Leventeegyesületbe: Preradov 
Bogdán, dr. Lolin Milivoj, dr. Konjović Božidar, Branovački Dani- 
lo, dr. Pecarski Branko, Teodorovié Slavoljub, akik „ettől függetle
nül” a háború után is megbecsült és rangos polgárai maradtak Zen- 
tának.

Maradjunk azonban csak a magyar fiataloknál. Az adatközlők 
hozzávetőleges összevetéséből arra lehet következtetni, hogy a nép
felszabadító háborúban elesett 78 magyar harcos közül mintegy 50 
volt 1941-től a Leventeegyesület tagja, s ezek közül legalább húszán 
a Petőfi brigád önkéntesei! Minderről konkrétabban is lesz még szó 
az adatközlők nyilatkozatában. Aki keres, talál, tartja a közmondás. 
Addig érdeklődtem, levelezgettem, olvasgattam, amíg kiderítettem, 
hogy nem csak két bánsági helységből mentek önkéntesek a Petőfi 
brigádba, -  mint ahogy azt a brigádról szóló könyv állítja -  hanem 
több helységből is szép számban, és közülük is sokan estek el a 
harcokban, s nyugszanak idegen földben.

Zenta, 1998februárja A szerző
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I. RONGYOSAN BÁTORSÁGGAL
MÉG EGYSZER A PETŐFI 

BRIGÁDRÓL

Nem csak azért kell szólnunk róla, mert zentai frontharcosai 
voltak, inkább azért, hogy lássuk (főként az azóta fölnevelkedett 
nemzedékek), miért is fogott olyan tömegesen fegyvert a vajdasági 
magyarság a fasiszta haderők ellen 1944 őszén. Akkor, amikor ide
haza -  leginkább Bácskában -  nagyban folyt a magyarok elleni 
megtorlás. Sok csatát megjárt adatközlők elmondásából szereztünk 
tudomást a Petőfi brigád létrejöttéről, meg arról a történelminek is 
nevezhető csatáról, ami csaknem az egész brigád vesztét okozta.

Először is tisztáznunk kell, hogy 1944 decemberében Topolyán 
összesereglett önkéntesekből létrehozott katonai alakulat tulaj
donképpen még nem a Petőfi brigád volt, hanem annak három 
későbbi zászlóalja. Ez a téves megfogalmazás részben a korabeli 
sajtó hiányos értesülése és magyarázata folytán került a köztudatba. 
A Petőfi brigádról szóló könyvet sokan már el is felejtették, s aki az 
akkori önkéntesekre még emlékszik, általában úgy tudja, hogy To
polyán alakult meg a brigád. Egyébként ezt hirdeti a város központ
jában a Moravica felé vezető út elágazódásánál fölállított emléktáb
la is: „Innen indult el a Petőfi brigád 1944. november 28-án”. Az 
imént említett könyv részletesen leírja a Petőfi brigád harci útját, 
1. zászlóaljának megalakításától a brigád föloszlatásáig. Mi ennek 
alapján igyekszünk kivonatosan ugyan, de mégis áttekinthetően is
mertetni a brigádot.

A Petőfi Sándor elnevezésű brigád, a 3. Jugoszláv Népfelszaba
dító Hadsereg 16. hadosztályának 15. brigádja volt. Ebben a kato
nai-hadászati besorolásban fejezte be küldetését. Sajnos, még a II. 
világháború vége előtt! Mégis igen hosszú és jelentős volt az odáig 
vezető útja. A vajdasági magyar közvélemény talán éppen a brigád 
megalakulásának 20. évfordulóján szerzett tudomást arról, hogy az
1. Petőfi zászlóalj a horvátországi Zveőevón alakult meg 1943.
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augusztus 15-én. 1963-ban ugyanis egy Petőfi Sándor arcképével és 
nevével kivarrott magyar nemzetiszínű lobogót ábrázoló fénykép 
érkezett a Magyar Szó szerkesztőségébe Horvátországból, annak 
bizonyítására, hogy a legnagyobb magyar költő nevét viselő zászló
alj nem Topolyán, hanem Horvátországban alakult meg. Ezt igazol
ja egyébként a brigádról szóló könyv is. (27. o.)

Nos, az első zászlóalj alakulását megelőzően 1943. augusztus 
9-én a Horvátországi Népfelszabadító Hadsereg és Partizánoszta
gok parancsnoksága a következő rendeletet juttatta el a megszállt 
horvát területeken tevékenykedő harci alakulatokhoz:

„A fenti parancsnokság határozata értelmében megalakul a 
Népfelszabadító Hadsereg Petőfi Sándor nevét viselő magyar egy
ség. E célból elrendeljük, hogy valamennyi katonai alakulat és in
tézmény augusztus 14-éig bezárólag minden magyar nemzetiségű 
elvtársat indítson útba a zveőevói közvetítőbe, ahonnan majd tele
fonon igazolják érkezésüket.

A parancsnokság hangsúlyozni kívánja, hogy a rendelkezés kivé
tel nélkül minden magyar nemzetiségű elvtársra és elvtársnőre vo
natkozik, rendfokozatra és tisztségre való tekintet nélkül, mivel a 
fentebb említett csapattest létrehozásának elsőrendű politikai je
lentősége van.

Hasonlóképpen Zveéevóra kell vezényelni a német nemzetiségű 
elvtársakat és elvtársnőket is, hogy külön német katonai egység is 
alakulhasson.

A parancsot feltétlenül és időre végre kell hajtani.

Halál a fasizmusra -  Szabadság a népnek!”

D. Brkiépolitikai biztos Petar Drapšin parancsnok

Aztán 1944. augusztus 15-ei keltezéssel az említett hadsereg
2. hadteste a következő közleményt tette közzé:

„A 2. hadtest parancsnokságának területén állomásozó összes 
katonai egységnek és intézménynek.

A fenti parancsnokság elrendeli a Horvát Népfelszabadító Had
sereg Petőfi Sándor nevét viselő magyar zászlóaljának megalakítá
sát. Az egység a Dráva menti osztag állományába tartozik, és 80 
harcosból áll. (Alig egy századnyi legénység -  T. I. megjegyzése.) Ha 
történetesen nem lenne elegendő magyar nemzetiségű harcos, az
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alakulatot a Dráva menti osztag parancsnoksága szerb és horvát 
nemzetiségű harcosokkal töltse fel.

A Horvátországi Népfelszabadító Hadsereg Petőfi Sándor nevű 
magyar zászlóaljának parancsnoka Kis Ferenc, politikai biztosa Gé
ri Károly. A parancsnokhelyettesi tisztséget Pleskó György tölti be, 
a politikai biztos helyettese pedig Virág Róbert. A parancsnokság 
főnöke Kaufer Sándor elvtárs.

A századparancsnokokat és a politikai biztosokat az osztag pa
rancsnoksága nevezi ki, figyelembe véve az elvtársak képességeit. A 
kinevezéseket a hadseregparancsnokság erősíti meg.

A Népfelszabadító Hadsereg magyar zászlóaljának vezényleti 
nyelve magyar, a zászlóalj harcosainak jogukban áll partizánsapká
jukon az ötágú csillag mellé magyar nemzetiszínű kokárdát tűzni.

A Dráva menti osztag köteles a legrövidebb időn belül minél 
több magyar harcost toborozni, megerősíteni a zászlóaljat és bri
gáddá fejleszteni.

A magyar zászlóalj megalakulásának célja, hogy a magyar ki
sebbséget, azaz a magyarajkú lakosságot bevonja a Népfelszabadító 
Hadsereg kötelékeibe, s mozgósítsa a fasizmus elleni harcra, az igazi 
demokrácia megteremtéséért. (Kiemelés -  T. I.)

Halál a fasizmusra -  Szabadság a népnek!”
A főként szlavóniai magyarokból összeverődött zászlóalj első 

tűzkeresztsége a Pakrac környéki harcokban történt, amikor hosszú 
és kemény küzdelem után kiverte az ellenséget egy nagyobb beton
erődítményből. Ekkor egyebek között több láda lőszert, 1 nehéz 
géppuskát, 2 golyószórót zsákmányolt. Nagy esemény volt ez, hi
szen jószerével az ellenségtől zsákmányolt fegyverrel vívta csatáit. 
A 6. hadtest alakulataival csaknem tizenkét órai harcot vívott, erős 
német és horvát domobrán gyalogsági és gépesített alakulatok el
len, Pakrac és Lipik, e két fontos hadászati támaszpont elfoglalásá
ért. Ekkor a Petőfi zászlóalj ismét jelentős mennyiségű hadianyagot 
zsákmányolt: 5 nehéz géppuskát, 12 könnyű géppuskát, 30 golyó
szórót és 40 pisztolyt, ezenkívül több mint 100 domobrán hadifog
lyot is ejtett. Ez az ütközet 1944 szeptemberében dúlt, s ezzel még 
érdemes foglalkozni néhány mondat erejéig, illetőleg idézni Baki 
Ferencnek, a később megalakult Petőfi brigád komisszárjának ide 
vonatkozó visszaemlékezéseit, amit tulajdonképpen tollba mondott 
Vébel Lajosnak, a brigádról szóló könyv másik társszerzőjének.
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EGY LEGENDA ÁRNYFOLTJA

A Pakracért vívott csatában a Petőfi zászlóalj két magas rangú 
domobrántisztet is elfogott. Egy sötét szobába rejtőzködtek el, s a 
petőfisták fölszólítására harc nélkül megadták magukat. Ezt Baki 
pontosan így mondja el:

,,(...)Szobocsán elkiáltotta magát:
-  Nyisd ki az ajtót és add meg magad!
A válasz helyett csönd lesz. Az ajtó csukva marad. Szabocsán 

lenyomja a kilincset és belép. Utána a többiek. A zseblámpa fénye 
villan. Es van mit látni.

Két domobrántiszt áll egymás mellett. Az idősebb gallérján há
rom csillag. A fiatalabbén kettő.

Szobocsánnak és Fujsznak a torkában ver a szíve. Öreg harcos 
mind a kettő. S nem is először ejtettek foglyul ellenséges katonát. 
Kevés partizánnak sikerült azonban ilyen nagy vadakat elejteni. 
Megléptek azok mindig idejében. Sorsára hagyva persze a legénysé
get. Most azonban kelepcébe kerültek.

Matkovićnak hívták a rangosabbat. Ő volt a pakraci védősere
gek parancsnoka. A másik a tüzérséget irányította, és Sál névre 
hallgatott. Ebből a szobából adták ki telefonon az utasításokat az 
egységeknek. És várták talán az erősítést Daruvárról, Banova Jaru- 
gáról, vagy Gradiátéról -  mindhiába. A városba vezető utakat meg
szállva tartotta a Népfelszabadító Hadsereg.

A zseblámpa sugara gondosan kivasalt egyenruhákon páztáz. Egy 
ideig a rendfokozaton nyugszik, majd feljebb, az arcokon állapodik 
meg.

Elegáns vigyázzban áll mindkét törzstiszt. Jóllehet most nem 
Pavelić főhadiszállásán vannak raporton, jelezve, hogy ennyi és 
ennyi partizánt semmisítettek meg.

A két úriember ezúttal egy alacsonyabb rendfokozatú katona 
előtt üti össze a bokáját. Majd válaszol készségesen a feltett kérdé
sekre. Előbb a magasabb rangú, aztán a másik. Úgy, ahogyan azt 
előírja a szolgálati szabályzat.

12



Kis Ferenc kapitány, a Petőfi Sándor zászlóalj parancsnoka tart
ja a furcsa kihallgatást. Méghozzá a nyílt utcán és a közkatonák 
jelenlétében.

A szemét nem látom. Hangja nyugodt. Legalábbis annak látszik. 
Egészen addig, amíg el nem dördül a géppisztolya.

Ő sem tudott uralkodni magán ezen az éjszakán.
Amelynek légkörét, hiába is magyarázkodnánk, csak az értheti meg 

úgy is, aki úgy hitte ott akkor, hogy sohasem lesz reggel.” (104. o.)
Jól mondta: hiába is magyarázkodna, mi ezt „úgy sem értenénk 

meg”, különösen több mint fél évszázad távlatából. Bár tudjuk (ők is 
tudták), hogy már akkor létezett a hadifoglyok jogait és a velük való 
bánásmódot szabályozó nemzetközi egyezmény. Arról nem is szól
va, hogy az elfogáskor nem is tanúsítottak semminemű ellenállást 
és vigyázzban állva, készségesen válaszoltak minden kérdésre. Le
hetséges, hogy a kapitány parancsnokként addig nem ölt meg egyet
len ellenséges katonát sem, s most legénysége előtt meg akarta 
mutatni, hogy ő is képes erre? Nagy bátorságnak tartotta?

Azt sem tudjuk, hogy előbb lehúzatta-e róluk a kivasalt 
egyenruhát és a lakkcsizmát, hiszen a zászlóalj legénysége igen 
rossz ruházatban volt. Ezt elárulják az ütközet utáni állapotot 
leíró sorok:

„Másnap a zászlóalj felsorakozott. Rá sem lehetett ismerni. Va
donatúj egyenruhában és bakancsban feszítettek a harcosok. És 
felfegyverkezve végre tisztességesen. Öt géppuskát, 12 golyószórót, 
30 géppisztolyt és 40 revolvert szedtünk el attól a százvalahány 
domobrántól, akiket Prekopakrán elfogtunk.”

A hadifoglyokkal történő általános bánásmódról szeretnék itt 
elmondani valamit, amit eddig „bizonyos okok miatt” csak kevés 
jó ismerőssel közöltem. Hátborzongató, kegyetlen látványról van 
szó.

„Amikor 1945 áprilisának elején a bánsági mozgósítottakból 
alakított két zászlóaljnyi állománya, kétnapi gyaloglás után elhagy
ta Sremska Mitrovicát, néhány kilométerre nyugat felé haladva egy 
velük szembe jövő lovaskocsinak kellett utat engedniük. Egy fegy
veres partizán ült a bakon. Felső ruha nélküli, véres, csonkított 
testű német katonákkal volt tele a kocsiderék! Egyiknek a karja és 
a lába, a másiknak a lába hiányzott, a harmadik az ölében tartotta a 
beleit.
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Közben nem is messziről egy-két robbanást hallottunk. Először 
azt hittük, hogy tisztjeink becsaptak bennünket, amikor előző este 
azt mondták, hogy mintegy két napi járásra van előttünk a frontvo
nal. Aztán nem sokkal odébb láttuk, hogy mi történik. Honnan a 
sebesültek. Igen sok, lehet, hogy száznál is több, szintén alsóneműre 
vetkőztetett német hadifogoly, egymásba kapaszkodva széles láncot 
alakítva, lassú léptekben haladt a szántóföldeken. Mögöttük 40-50 
méterre golyószórós partizánok, lövésre készen. Az aknaszedés ere
deti módja volt ez. Éppen a németek által lerakott taposóaknákat 
tapostatták velük ki. Mondhatnánk, egyfajta partizánrulett volt: 
akinek szerencséje volt, nem lépet aknára. Mégis volt némi esélye 
az életben maradásra, mert ha megtagadta a taposást, lelőtték.

Valamikor nyár elején századunk -  köztük tízen voltunk 17 éves 
szajániak, a többiek pedig padéiak, mokriniak, bocsáriak, a deletov- 
ci vasútállomás környékén dolgozott, már hetek óta. Egy nagyon 
meleg napon, dél körül arra figyeltünk föl, hogy a távolabb elterülő 
erdő melletti úton egy végeláthatatlan katonai menetoszlop közele
dik. Felugráltunk a vasútállomás lombos fái alól, és a közeli sorom
póhoz siettünk, mert közben láttuk, hogy hadifoglyok képezik a 
menetoszlopot, és az eleje bekanyarodik felénk, vagyis a falu felé 
vezető útra ért, nagy lövöldözések és kiabálások közben.

Usztasa egyenruhás hadifoglyok voltak, rettenetesen fáradtan, 
sokan vérző, vagy véres kendővel átkozott fejjel, egymásba kapasz
kodva. A menetoszlop két oldalán partizánok sűrű egymás után, 
egyik kezükben golyószóró, a másikban bot. A foglyok négyes sor
ban egymás után, egymást fedezve haladtak, s ha nem tartották be a 
pontos távolságot, akkor leállították őket, újra kellett rendezni so
raikat, majd gyors ütemben a többiek után futniuk. Aki le-lemaradt, 
arra lesújtottak a bottal. Aki meg kilépett, vagy összerogyott, azt 
agyonlőtték. Ott, a sorompó előtt is ledurrantottak egyet, amikor 
inogva kitántorgott a menetből és az árok felé szédelgett.

A falu előtt elterülő hatalmas legelőre terelték őket, és itt pi
hentek néhány órát. Közben a szálláshelyünk elé állt néhány, kato
naköpennyel magasan megrakott fogatos kocsi. Az egyiket egy sza
badkai bunyevác partizán hajtotta, magyarul beszélgetett velünk, s 
tőle tudtuk meg az adatokat: mintegy négyezren vannak, a kocside
rék tele van a foglyoktól elszedett köpennyel és más jó minőségű 
katonaruhával, továbbá rengeteg zseb- és karórával. Azt is elmond
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ta, hogy a sorból kidőlteket, vagyis a lelőtteket egy kocsi összeszedi 
és egy-egy pihenő idején valahol elföldelik őket. A foglyok már 
három napja étlen-szomjan menetelnek. Éjszakánként tartanak 
egy-egy kis pihenőt velük.”

*

Aztán december közepén parancsot kapott a zászlóalj, hogy 
hagyja el a našicei csatateret és vonuljon Podravska Slatina felé, 
mert egy magyar brigádot szándékoznak alakítani.
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BÁNSÁGI MAGYAROK IS A 
HARCTEREKEN

Utólag, úgy is mondhatnánk: az utóbbi esztendőkben föltárt 
adatokból arra lehet következtetni, hogy a Bánságban a bácskaitól 
eltérően 1945 elején nem egységesen, nem azonos időpontban tör
tént a hadköteles férfiak mozgósítása. Ez majdnemhogy járáson
ként, de legalábbis három területi egység szerint különbözött: 
Észak-, Közép- és Dél-Bánságra vonatkozott. Hogy mi volt ennek 
az oka? Nagy lehetett a szervezetlenség, hiányzott az egységes kato
nai irányítás, és még valami! Egyes híresztelések szerint a magyarok 
bírósági ítélet nélkül tömeges kivégzése után az újdonsült politiku
sok és a hadvezetés attól tartott, hogy az általános mozgósítással 
frontra kerülő magyarok „visszafordíthatják fegyverüket”, illetőleg 
egy döntő ütközetben átállhatnak az ellenséghez! A szervezetlensé
get és a magyarok iránti bizalmatlanságot támasztja alá Patai Sán
dor egykori magyarittabéi frontharcos igen részletes elbeszélése.

„Közép-Bánátban 1945. január 21-én tíz korosztályt mozgósí
tottak. Módosra vittek bennünket, Ittabéről összesen 97-en indul
tunk el, és egy nagy kocsmahelyiségben kaptunk szállást, sok kör
nyékbeli hadkötelessel együtt. Emlékezetem szerint valami Babu- 
nović nevezetű személy volt a mozgósítási központ parancsnoka, és 
főként a harctereken kialakult helyzetről tájékoztatott bennünket. 
Mindig azzal fejezte be mondókáját, hogy mi is jelentkezzünk ön
ként a frontra. Erre valahányszor azt válaszoltuk, hogy a németek is 
erre akartak rábeszélni bennünket, de mi akkor sem fogtunk fegy
vert, most se szándékozunk. Inkább derekasan dolgozni kívánunk 
és hajlandóak vagyunk részt venni az ország újjáépítésében. Febru
ár derekán kiválogatták közülünk azokat, akiknek valamilyen mes
terségük volt, és ezeket besorolták a leégett spirituszgyár felépítési 
munkálataiba, minket pedig Suplyákra szállítottak. Az elmenekült 
német gazdák földjét kellett fölszántanunk és bevetnünk az oroszok 
által hátrahagyott, legyengült lovakkal.
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Patai Sándor

Aztán március elején a falu központjában gyülekeztünk, majd 
innen Becskerekre vittek bennünket. Itt több száz közép- és dél-bá- 
náti mozgósítottál együtt gyorsan átestünk egy fölületes orvosi vizs
gálaton, s ebben kivétel nélkül mindenkit egészségesnek találtak. 
Aztán a vasútállomáson tehervagonokba szálltunk és a fölrobban
tott titeli Tisza-hídig utaztunk. Itt libasorban átkeltünk egy rögtön
zött pallón, majd a bácskai oldalon is marhavagonos szerelvény várt 
ránk és Palánkán kötött ki velünk. Kiválogatták közülünk azokat,
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akik már leszolgálták a tényleges időt, és Szerémségbe vitték őket. 
A többieket, legalább kétdandárnyi állományt, Topolyára irányítot
tak, a Bajsai úton levő, szögesdróttal körülvett táborba, ahol azelőtt 
zsidókat őriztek a megszállók. Idősebb szerb fegyveresek őrködtek 
most a táborunkban. Rövid olasz karabélyokat kaptunk, de lőszer 
nélkül. Naponta kijártunk egy nagy legelőre gyakorolni különböző 
harci jeleneteket.

Április 25-e körül váratlanul a vasútállomásra vezényeltek ben
nünket, nyitott tehervagonokba szálltunk, miközben a hozzánk 
csatlakozó partizántisztek géppisztolyból több sorozatot engedtek 
a levegőbe, és hangosan kiáltozták: „Irány Berlin!” Mi pedig még 
mindig egy szál töltény nélkül voltunk. Aztán Hóknál kompon át
keltünk a Dunán, miközben csodálkozva néztük az ottani katolikus 
templom szétlőtt tornyát. Odaátról már gyalog indultunk Szlavónia 
irányába, lerombolt falvakat magunk mögött hagyva. Közben elter
jedt köztünk a hír, hogy töltényt nem is kapunk, hanem majd az 
ellenségtől kell más fegyvert és töltényt szereznünk. Bizony, inunk
ba szállt a bátorság, és talán akkor tettük fel magunkban először a 
kérdést: vajon túléljük-e ezt a tavaszt? Április 30-án Pakracra ér
keztünk és beosztottak bennünket a Nikola Tesla nevét viselő had
osztály különböző alakulataiba. Használt szovjet fegyvereket kap
tunk, s nekem egy 12 lövetű karabély jutott. „Ennél nincs jobb 
fegyver a világon” -  magyarázta a tizedes, amikor kioktatott a keze
lésére. Kaptunk még vörös posztóból készült ötágú csillagot is, 
amelyre sarló és kalapács volt nyomtatva. Ezt a kalapunkra tűztük.

Ezután a harctérre kerültünk és egymás után elég gyorsan követ
keztek a csaták. Azzal kezdődött, hogy előőrsként egy falu felé 
haladva civil halottakkal teli fogatos kocsi haladt el mellettünk. A 
faluban egy idős ember elmondta, hogy az „ellenség” (?) végzett 
velük. Azt hiszem, horvát ember volt és jófajta borral kínált ben
nünket. Először bizalmatlanok voltunk iránta, de miután megivott 
belőle egy pohárral, mi is nekibátorkodtunk. Több kisebb-nagyobb 
csatározás után eljutottunk Zágrábig. Első rohamunkat visszaverte 
az ellenség, de aztán tüzérségünk támogatásával másnap bejutot
tunk a külvárosba. Egy füves tisztáson haladva megpillantottam a 
fűben földinket, Szakái Ferencet, hátán fekve, holtan! Lábáról le
húzta valaki a bakancsot, a kalapja se volt ott, és mellén ki volt 
gombolva a kabát, tehát valaki még ki is kutathatta, ugyanis az

18



előző napi visszavonuláskor eshetett el. Előrenyomulás közben 
visszapillantottam rá: valóban ő az? Rédai Mihály és Péter, a két 
fivér is látta, megerősítették, hogy valóban Szakái volt a halott. 
(Azóta is sokszor megjelenik halvány halotti arca előttem.) Másnap 
Fésűs Sanyi mesélte, hogy Szakái az ő géppuskájánál volt kisegítő és 
a visszavonuláskor egyszer csak azt mondja: „No, komám, én kap
tam egyet, te csak eridj, én lemaradok.” És lemaradt -  örökre. 
Fésűsnek meg olyan szerencséje volt, hogy a hatalmas golyózápor
ban csupán az egyik füle cimpáját szakította át egy golyó. Lám, csak 
egy-két centi hiányzott a halálos fejlövéstől!

Az ittabéiek közül a Čazma-foly0cska régi kőhídjánál estek el 
legtöbben. Már a fegyverletétel után, Zágrábnál összecsaptunk egy 
kisebb német alakulattal, s a heves tűzharcban a mieink közül halá
los találat érte Damján Palit. Zágráb előtt és (Sazmánál esett el 
további 17 ittabéi harcos: Antal Károly, Cséki Sándor, Csontos János, 
Csüllög Sándor, Fekete András, Jámbor Imre, Jóba Péter, Lódi János, 
Mester Sándor, Molnár Ferenc, Némedi Imre, Rácz János, Sípos La
jos, Somogyi Imre, Varga János, Varga József, Vass Sándor.

Aztán Zágrábban egy katonai kórházban halt bele sebesülésébe 
Bodnár János. Már a háború befejezése után jutott el hozzánk a hír, 
hogy Erdős Ferenc is elesett. Ezzel 21-re növekedett a népfelszaba
dító háborúban hősi halált halt magyarittabéiek száma.”
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KÉT MOZGÓSÍTÁS SZAJÁNBAN

Szajánban sokan ma sem tudják, hogy a német megszállás idején 
az ellenállási mozgalom négy tagjának kivégzésén kívül a népfelsza
badító háborúnak a fronton is voltak helybeli áldozatai. Varga Sán
dor és Zombori György is „egyfajta” önkéntes volt, és 1945 tavaszán 
részt vett a Virovitica környéki harcokban, föltehetően a Petőfi brigád 
kötelékeiben. Ott látták őket március végén, s egyesek szerint a bolmá- 
ni ütközetben is részt vettek. Később nyomtalanul eltűntek.

Róluk Palatínus (Nagy Gyura) Lajos mondott el egy hitelesnek 
tekinthető történetet. A háború kezdetétől béresként szolgáltak 
Nákófalván (Kikinda mellett) és 1944 őszén, a bánsági németek 
tömeges menekülésekor nem hagyták el gazdájuk házát, mert azok 
azt mondták nekik: „úgy is visszajövünk nemsokára”! Amikor októ
ber elején az oroszok és a partizánok bevonultak a faluba (Zsombo
lya felől), igazoltatták, majd fölszólították őket, csatlakozzanak a 
népfelszabadító alakulatokhoz, ellenkező esetben „németnek te
kintik őket” -  és semmi jóra nem számíthatnak. Az előbbit válaztot- 
ták és innen kerültek aztán Baranyába, majd pedig Szlavóniába. 
1945 áprilisának elején Palatinius Lajos, Szőke Imre és Törköly 
Lajos Virovitica közelében lovakat vezetett a frontvonal felé. Meg
álltak pihenni, egyszer csak trombitaszóra közeledett utánuk egy 
ágrólszakadt fiatal magyar fegyveres alakulat. Egy század lehetett. 
Szomorú látvány volt: saját gúnyájukban, lerongyolódva, hitvány 
lábbeliben, fáradt tekintettel meneteltek el előttük, a közeli harcvo
nal felé. Megpillantottak köztük néhány jázovait, meg a szajáni 
Vargát és Zomborit. Pár szót váltottak is velük. Később, már Vin- 
kovcin hallották visszatérő sebesültektől, hogy a „rongyos század” 
jószerével ott veszett a szlavóniai csatákban. Köztük a két szajáni is.

Amikor jó pár évvel később Palatínus Lajos lett a helyi harcosszer
vezet elnöke, javasolta: Varga és Zombori neve is kerüljön a népfelsza
badító háború helyi áldozatainak listájára, valamint az áldozatok köz
pontban fölállított emlékművére. Kikindán ezt azzal ütötték el, hogy 
„nem tisztázódott eléggé eltűnésük oka és körülménye”!
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A szerző a zsákmányolt német egyenruhában, a 6. vajdasági brigád
5. zászlóaljának futáraként

Ami a népfelszabadító háború többi szajáni áldozatait illeti, 
szólni kell arról a három fiatalemberről is, akik egy kiegészítő gya
logsági dandár tagjaiként végelgyengülésben haltak meg 1945 tava
szán Vinkovcin, illetőleg annak környékén, amikor a frontvonal 
már jóval nyugati irányba terelődött. Berta András (a mozis Berta), 
Kormányos (Simon) István és Kovács Sándor, annak a bánsági moz- 
gósítottakból álló alakulatba tartozott, amely saját, hiányos ruháza
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tában Újvidékről a Fruáka gorán át három nap alatt tette meg az 
utat Vinkovciig, követve a frontvonalat. Ebben az alakulatban még 
kikindai, bocsári, mokrini, pádéi, töröktopolyai magyar hadkötele
sek vonultak fel, s köztük mintegy 150 szajáni volt. Vinkovcin leál
lították a menetet és a hatalmas vasúti gócpont még épségben ma
radt raktárhelyiségeiben szállásolták el. Másnaptól a földig rombolt 
pályaudvar bombatölcséreinek betömésén, majd pedig a város és 
Mirkovci között a kettős vágányút, fölszaggatott vasútvonal újjépí- 
tésén dolgoztak.

Egy egész hónapig teljesen sótlan ételnek nevezett löttyöt fo
gyasztottak, naponta kétszer-háromszor, olykor egy kis lóhússal. 
Mondták is akkor: otthon a kutya is különb ételt kapott. Napi pár 
órai pihenővel, sokszor éjjel, még szakadó, hideg, tavaszi esőben is 
cipelték a rettenetes nehéz talpfákat és sínvasakat. Olyan nehéz 
munka volt ez, hogy gyakran emlegették: a legszívósabb ló is régen 
beledöglött volna. Hogy az ember mit nem bír ki!

Lerongyolódva, letetvesedve, lesoványodva, sokuknak hullani 
kezdett a foga, s még az a szerencse, hogy járvány nem ütötte fel a 
fejét. Sajnos a három nevezett szervezete nem tudta elviselni ezt a 
megterhelést és a nélkülözést. Aránylag rövid, de súlyos szenvedés 
után távoztak egy „békésebb harcmezőre”. Kormányos István földi 
maradványait hazaszállították szülei, Bertát Mirkovcin, Kovács Sa
nyit pedig valószínűleg Eszéken temették el, mert állítólag az ottani 
kórházban halt meg.

És most tisztázzunk egy-két dolgot: Szajánból a mindenkori, 
széles körben alkalmazott jugoszláv mércék szerint mintegy 160 
résztvevője volt a népfelszabadító háborúnak. Ennek során vég
eredményben nem négy katona -  amennyit a kizárólagos párt és 
harcosszervezeti mindenhatók elismernek -, hanem kilenc ember 
vesztette életét: Móra Károly, Hallai Mihály, Égető József, Tóth Fe
renc (akiket a németek végeztek ki), továbbá a már említett Varga 
Sándor, Zombori György, Berta András, Kormányos István és Ko
vács Sándor. A mai nemzedéknek, de az utókornak sem szabad 
megfeledkeznie róluk. Akkor mindannyian egy közös ügy, egy jobb 
és békésebbnek remélt élet megvalósításáért adták életüket. Érdemük 
se különbözik -  emlékük se különbözzön a többi áldozatokétól.

Egyébként Szajánban kétszer volt mozgósítás. Először 1945. ja
nuár 4-én, s akkor az 1915-1926-belieket sorozták, összesen 126

22



személyt. Kikindáról dermesztő hidegben, fűtetlen vasúti kocsikban 
szállították őket Versecre. Az utazás napokig tartott, mert nem volt 
elegendő fűtőanyaga a gőzmozdonynak! A határban gyűjtött fával 
és kukoricaszárral igyekeztek „mozgásra bírni”. Ott, Dél-Bánság 
csücskében az oroszok által kiürített piszkos, tetves kaszárnyába 
irányították a különítményt. Miután gyorsan kitakarították a ka
szárnyát, katonatisztek és civilruhás hatósági emberek arra igyekez
tek rávenni őket: írják alá, hogy önként kimennek a frontra. Nem 
írták alá! Még abban a hónapban hazaengedték őket.

A második, általános mozgósítás március végén kezdődött, és 
ekkor az 1927. évi korosztály is sorra került. Ekkor folytak az előké
születek a hadászatilag rendkívül fontos szerémségi front áttörésére 
(a hadtörténetben ez ma is szerémségi csata néven ismert esemény), 
s ekkor egyes vajdasági magyar politikusok (Sóti Pál, egykori szö
vetségi képviselő visszaemlékezéséből tudjuk) helyeslésével fel 
akartak áldozni még egy magyar dandárt, azt a gyalázatot lemosan
dó, amit a magyar alakulatok követtek el a hírhedt újvidéki és 
Sajkás-vidéki razziával.

Csodával határos módon nem jött be az alig néhány karabéllyal 
„fölfegyverzett” alakulat bevetésének, föláldozásának terve. Persze, 
előtte meg még utána is sok vajdasági magyar fiatal és kevésbé fiatal 
esett el a szabadságért. És mi benne a köszönet?
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A KISKŐSZEGI (BATINAI) CSATA

Kiskőszeg, ez a Duna baranyai oldalán kiemelkedő magaslati 
falu fontos hadászati hídfőt képezett 1944 őszén a Magyarország és 
Szlavónia felé irányított hadműveletekben. Mi sem bizonyítja job
ban, minthogy kezdetben csaknem 60 ezer német és más katonát 
számláló haderő védte, de a valamivel több mint másfél hónapig 
tartó hadművelet vége felé ez a szám már mintegy 150 ezer főre 
duzzadt. A bácskai oldalról a Tolbuhin marsall által vezényelt
3. Ukrán Front rendkívül ütőképes haderőt összpontosító alakula
tai, pontosabban az 57. hadsereg, a 3. Jugoszláv Hadsereg 12. ro
hamhadteste és az 51. vajdasági rohamhadosztály folytattak véres 
küzdelmet. (Nincs adat róla, de föltételezhető, hogy ezen az oldalon 
is több mint 150 ezer katona vonult föl.)

Az 1944. október 25-től december 10-ig tartó kiskőszegi csatát a 
háború után több hadtörténész és e harcokban résztvevő magas 
rangú katonatiszt is leírta. Könyvünkben nincs szándékunk részle
tesebb elemzésbe bocsátkozni az ütközet jelentőségével és a had
művelet levezetésével kapcsolatban. Annyit azonban „előzetes
ként” megállapíthatunk, hogy úgyszólván senki sem írta le teljesen 
tárgyilagosan. Egy kicsit mindegyik a „saját szemszögéből látta”! A 
szovjet hadtörténészek úgy állítják be, mintha e hídfőcsata kizáró
lag szovjet hadművelet lett volna, Budapest ostromának előkészíté
sében.
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MIÉRT ÉPPEN KISKŐSZEG?

Nemcsak egyszerű halandók tették már fel ezt a kérdést, akik 
ismerték a csata színhelyét. Könyvek és a nagy ütközetet túlélő 
elbeszélők is úgyszólván csodálkozva ismételgetik: miért éppen a 
Duna e szakaszán indult hadművelet az átkelésre? Állítólag ezen 
„még az ellenség is elcsodálkozott??’ Ott, ahol a Duna őszi áradata 
elöntötte az árteret, s itt a folyó, amikor medrében van, 500 méter 
széles, most meg csaknem „tengerré szélesedett”! Tetejében még 
azokban a napokban szüntelenül hideg eső esett. Nem egy magas 
beosztású katonatiszt állította később (csata után minden hadvezér 
okosabb), hogy e hely kijelölése könnyelmű, majdhogynem fe
lelőtlen katonai döntés volt. Nem várt nagy veszteséget okozott a 
támadó félnek. Igaz, ma is azt mondják: az oroszok nagyobb ütköze
teknél nem sokat számoltak az emberveszteséggel.

Szemben, a baranyai oldalon a pélmonostori dombvonulat ma
gasságában meredeken emelkedett ki Kiskőszeg, vagyis Batina, 
ahonnan az ellenség széltében-hosszában betekinthette a túloldalt. 
Fölkészülten várta tehát a már jól bemért, a föltételezett csatatérre 
érkező támadókat. Ennek megfelelően jól kiképzett lövész- és futó
árkokat épített ki több kilométer szélességben. Kiskőszeg majd 
minden házának kővel kirakott pincéje volt és ezeket kisebb 
erődökké rendezte be. Lenn, a Duna-töltés mindkét oldalán jó 
fedezékű lövészárkok, lőállások húzódtak. Innen várták könnyen 
mozgatható ágyúkkal, aknavetőkkel, nehéz géppuskákkal és min
den más gyalogsági fegyverzettel a jugoszláv és a szovjet alakulatok 
sík vízről indított, vakmerő rohamait. Fenn, a magaslaton helyezke
dett el nehéztüzérségük és páncélos alakulatuk.

Egyébként innen lőtték már napokon át a Zombor és Bezdán 
felől vezető, egyetlen kövesúton fölvunuló szovjet és jugoszláv ala
kulatokat. Ezért ezek, főként éjjel közeledhettek az átkelésre kije
lölt terület felé, nappal meg a sekélyebb vízzel, mocsárral borított
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erdős területeken húzódtak meg, és igyekeztek elrejteni az ágyúkat 
meg az átkeléshez szükséges műszaki fölszerelést.

Tudjuk: az átkelés helyét és stratégiáját a szovjet alakulatok 
vezérkara dolgozta ki. A csatát egyik részletesen leíró könyv 
(Nikola Božić: Batinska bitka, Rád, Beograd, 1978) nem ad hatá
rozott választ a címben is föltett kérdésre: miért éppen 
Kiskőszeg lett az átkelés iránya? Igen „szabadon fogalmazva” egy 
helyütt azt mondja (35. o.), hogy ,/iem volt jobb megoldás enném  
Aztán még a következőket állítja: „A soron következő hadművelet
ben a szovjet hadvezérlés alapvető célja a Duna baranyai oldalán 
húzódó ellenséges védelmi vonal áttörése volt, s miután a 3. 
Ukrán Front alakulatai elfoglalják a hídfőt, előrenyomulnak 
Nagykanizsa felé, illetve egy másik szárny Budapest és Székesfe
hérvár felé veszi az irányt (...)”.

Ez volt tehát a cél -  és ez szentesítette az eszközt. Aki a háború 
után járt a szovjetek győzelmét jelképező, hatalmas kiskőszegi em
lékműnél, megfigyelhette, hogy erről a magaslatról úgyszólván Ba
jáig áttekinthető az egész vidék. Ez lehetett a döntő érv az átkelés 
helyének meghatározásában.

Október 25-én éjjel elhangzott a parancs az átkelésre, s ekkor 
elsőként a jugoszláv alakulatok egy igen jelentős állományát 
„ugrasztották víznek”. A Duna közepére érve az ellenség megne- 
szelte (vagy addig engedte) őket, vagyis a katonákkal telerakott 
csónakok és más katonai vízialkalmatosságok hadát, s pokoli tüzet 
zúdított rájuk. Csatát túlélő magyar elbeszélők szerint némelyik 
csónakban csak ketten-hárman maradtak életben -  20-40 közül -, 
ha egyáltalán partot értek. A többit golyók, aknagránátok ölték 
meg még a folyóban, vagy géppuskák kaszálták le, amint az ártéren 
kiugráltak a térdig érő vízben. Ezért volt itt nagyon sok ellőtt lábú 
sebesült. A csónakok igen jelentős részét gránát robbantotta szét, 
és nagy vérfoltok, jajveszékelő sebesültek lebegtek a vízen.

Erre, a biztos halálba vezényelt katonára mondja nagyon találó
an a mi népünk: ágyútöltelék Bizony azok voltak az első rohamo- 
zók, hiszen nagyobb részük a hadrafoghatóság alapfokát se érte el, 
szárazföldi harcban is járatlan volt. Védekezni meg hogyan lehetett 
volna? És aki még úszni se tudott? A szovjet tüzérség csak valami
kor másnap sorakozott fel kellő hadrendben, a Katyusák hathatós 
támogatásával. Ekkor sikerült kiverni az ellenséget az első tűzvo-
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nalból, majd tömegesen partot érni és megkezdeni a pontonhíd 
építését.

Addigra sok-sok holttest lebegett a népek barátságát is jelké
pező, hat országot összekötő nagy folyó jéghideg vizében, és emberi 
testcsonkok sokasága csüngött az ártéri füzes bokrain és fáin! Szél- 
tében-hosszában...

Nem kívánunk az átkelés további részleteibe bocsátkozni. Ez 
volt egyébként a vajdasági magyar önkéntesek első nagyobb cso
portjának (főként bánátiaknak) a tűzkeresztsége. Ezért azt igyekez
tünk kideríteni: milyen árat fizettek fiaink a kiskőszegi győzele
mért? A magaslaton folytatott harcok leírásában az említett könyv 
szerzője egy helyütt (174. o.) arra panaszkodik, hogy a szovjet tüzér
ség esetenként „találomra” mérte be a célpontul kijelölt területet, 
és a mieink állásait is lőtte! így például november 17-én reggel 
össztüzet zúdítottak a kiskőszegi magaslat ellen. Megszólaltak a 
Katyusák is, ám annyira „szétszórtan” lőttek, hogy a gránátok a 12. 
Vajdasági brigád állásait is érték! Ekkor a brigádparancsnok elren
delte egy bizonyos Sándor nevű beosztottnak, hogy egységével hú
zódjon legalább 50 méterrel oldalt, addigra már 10 halottja volt. 
Bizonyára magyarok. Ugyanakkor gyorsfutárt menesztettek a szov
jetekhez és a Katyusák lőpályájának módosítását kérték. Az volt a 
válasz, hogy már módosították, de „ilyen kis egymás közti távolság
ban lehetséges ekkora szóródás”.

A nagy csatában az ellenségnek (német, magyar, usztasa, do
mobrán és csetnik alakulatok) mintegy 4000 katonája esett el, il
letőleg vált harcképtelenné, a szovjeteknek 1237, a jugoszlávoknak 
pedig 648 halottja és eltűntje volt. Eltűntnek bizonyára azokat kell 
számítani, akiket az átkelésnél nyelt el a Duna, taposta szét őket 
páncélkocsi a kiskőszegi utcai harcokban: vagy roncsolta szét testü
ket gránát. Későbbi adatok arra utalnak, hogy mind az oroszoknak, 
mind a mieinknek ennél nagyobb emberveszteségeik voltak. Miien- 
ko Beljanski egykori zombori publicista Partizansko groblje u Som- 
boru című, 1970-ben kiadott könyvében azt állítja, hogy a helybeli 
ún. Partizántemetőben 140 jugoszláv és 150 orosz ismeretlen kato
na alussza örök álmát. Sok ismeretlennel együtt, akik sebesültként 
kerültek ide a kiskőszegi csatából.

Az elesett vajdasági magyar önkéntesek száma, sajnos, ismeret
len. Tény, hogy a Petőfi brigádba jelentkezők egy része a kiskőszegi

27



harctérre került a zombori gyülekezőhelyről más brigádok, vagyis 
dandárok gyors feltöltésére. A zentai adatközlők közül egy se vett 
részt a kiskőszegi csatában, s a már említett zentai kiadvány szerint 
itt csak a 18 éves Tóth Dávid kereskedősegéd esett el, 1945. április 
(?) 18-án?! Ez a dátum viszont a kiskőszegi győzelem utáni 4. 
hónapot jelzi, s ezért csak találgatni lehet: itt sebesült meg és 
később halt bele, vagy pedig ezen a napon nyilvánították holttá?

A kiskőszegi csata könyvében a halottak és eltűntek listáján 
csupán 25 magyar nevet találtunk. Legalábbis ennyiről föltételez
zük bizonysággal, hogy magyarnak születtek. Arról van ugyanis szó, 
hogy vagy a hősi halottak listájának összeállítója, vagy a könyv írója 
„átkeresztelte szerbre” a magyar utóneveket (nesze neked sarjadzó 
testvériség-egység!) mint például Ljudevit, Dezider, Andrija, Ladis- 
lav, Mihajlo, Juliján. Ezért a nem tiszta magyar hangzású előnevek, 
vagyis vezetéknevek esetében nem bocsátkoztunk bizonytalan beso
rolásba. Ilyen például Benja Franja, Benja Alojzije Zomborból (mi 
magyar Benyákat is ismerünk), Kis Vece Joca Szabadkáról, Boros 
Julijana Ladislav Sándoregyházáról (Ivanovo) stb. Több, hasonlóan 
leírt név van, akiknek viselője szabadkai, zombori, bajmoki, pancso- 
vai és más bácskai (kb. 30), illetve bánsági helység szülöttje volt. A 
bánsági elesettek között találtuk Sándoregyházáról Bazsó Pál, Bo
ros L. László, Erős Gergő, Debellácsról Orbán Lajos, Pancsováról 
egy másik Boros László és Csáki Antal nevét.

*

A 60-as években a szerző vadásztársa volt Újvidéken Farkas 
Imre építészmérnök, a Neimar Építőipari Kombinát egykori vezér- 
igazgatója. A később ismertté vált fácános építésekor sok önkéntes 
munkán vettünk részt, Farkas Imre kivételével. Egyszer azt mondta: 
„A kiskőszegi csata után sokan megfogadtuk, hogy többé még lako
dalomba se megyünk önként.” Aztán elmesélte, hogy 1944 őszén ő 
is önkéntesként indult Törökbecséről, és részt vett a kiskőszegi 
átkelési csatában. Erről ugyan alig mondott valamit, de annál töb
bet beszélt vidám és szomorú esetekről, sebesültekről, baj társai 
tragikus sorsáról. íme néhány történet.

-  Az átkelés után talán a harmadik nap éjszakáján egy orosz 
Makszim nehéz géppuskás állása közelében feküdtem, egy kis fede
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zékben. Körülöttünk síri csend, csak távolról hallatszott időnként 
szórványos lövöldözés. Egyszer csak elkezd a ruszki tüzelni! Nagyon 
megijedtem, megleptek volna bennünket a németek? Kidugtam a 
fejem, de nem láttam, se nem hallottam ellenség közeledtét. Az 
orosz még csak eteti a Makszimot, már vagy két füzért kilőtt. Aztán 
odaszólt: „Tovaris, prigyi szudá” (Bajtárs, gyere ide). Odakúsztam 
és ekkor ért a második, ám kellemes meglepetés. A tovaris fölhaj
totta a köpenye sarkát: egy féloldalnyi szalonna lógott alatta. Levá
gott egy jó tenyérnyit nekem, aztán magának, és mohón enni kezd
tünk. Alig rágtam, csak nyeldestem a nagy falatokat, hiszen már két 
napja alig ettem valamit. Amikor bevágtuk, sejtelmesen rám mo
solygott, aztán leszerelte a géppuska hűtőjét, kicsavarta a fedelét, a 
szám elé tartotta: igyák belőle. Elég jól fölmelegített, zamatos bor 
volt benne! Többször is meghúztam és ez igen jó hatással volt rám, 
s mindjárt bátrabb is lettem. Hanem pár nappal később, Kiskőszeg 
elfoglalása után rádöbbentem valamire. Én is egy ilyen szakaszba 
kerültem és a vállunkon cipeltük menetelés közben a géppuska 
részeit és a hűtőt is kiürítettük, könnyebb volt. Amikor közeled
tünk a tűzvonalhoz, ha nem volt a közelben hozzá víz, akkor a 
segédgéppuskás elkiáltotta magát: „Fiúk, kinek kell pisálnia?” 
És akkor eszembe jutott: milyen jót ittam a ruszki géppuskájá
nak hűtőjéből.

Egy fiatal társuk úgyszólván a csodával határos módon úszott 
meg egy fejlövést. Éppen rohamra készülődtek, és amint kiemelke
dett a futóárokból, golyótalálat érte a jobb szeme alatt. Pontosab
ban az arc közepén az orra mellett hatolt be a lövedék, keresztül 
haladt a száj üregen és a tarkón a nyakcsigolya mellett fúródott ki. A 
fiatalember még csak eszméletét se vesztette el és másnap már 
velük menetelt. Hanem néhány nap múlva „szaga lett” a lassan még 
mindig szivárgó sebnek, olyannyira, hogy nem szívesen tartózkod
tak a közelében. Túlélte a sebesülést.

Valahol Kiskőszeg alatt egyik baj társuk mögött aknavetőgránát 
robban és leszakította a herezacskóját! A harc elcsendesülése majd 
a kötözés után keservesen zokogni kezdett a szép szál legény: „Mi 
lesz velem? Milyen ember leszek én? Micsoda szánalmas nyomo
rék... Otthon vár a nagylány, megbeszéltük, hogy hazajövetelem 
után megtartjuk az esküvőt, nagy lakodalmat rendezünk...”
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Egy másik meg taposóaknára lépett és az leszakította mindkét 
lábát, térden felül. Ez délelőtt történt és amikor szegény önkéntes 
magyar fiú rádöbbent borzalmas állapotára, rimánkodni kezdett: 
„Emberek, barátaim! Ne hagyjátok, hogy szenvedjek... Könyörülje
tek meg rajtam... Az Isten áldjon meg benneteket... Lőjetek agyon!” 

Körülvették, ingdarabokba, majd pokrócba csavarták lábcsonk
jait, törölgették verejtékező arcát, és kezét szorongatva nyugtatni 
próbálták. Sok baj társ nem tudta vissztartani könnyeit. Közben 
el-elvesztette eszméletét. Délutánra lassan elcsendesedett, elsimul
tak arcán a fájdalom ráncai, csendben meredezett nagy barna sze
mével a szomorkodó bajtársaira. Aztán egy nagy sóhajtás után el
szállt belőle a lélek.

A keresztény ember hite szerint föl, a csillagok közé vitték az 
angyalok.
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TORDAIAK, MAGYARCSERNYEIEK, 
TÓBAIAK A PETŐFI BRIGÁDBAN

Tordáról is akkor „vitték el a legények elejét”, mint amikor 
Ittabéról, vagyis 1945. január vége felé. Ekkor 152-en vonultak be. 
Ám előbb volt még 10 önkéntes is, akiket -  Dobai József helyi 
krónikás följegyzése szerint -  a KP toborzott, még 1944 decemberé
ben. Csíkos József \olt közülük az első, aki 20 évesen fölíratta nevét 
a listára. Példáját még 9 helybeli fiatalember követte: Mészáros 
András, Mészáros Mihály; Perjész Mátyás, Erdélyi István, Takarics 
János, Gulyás Ferenc, Bénák Ferenc (Pola Ferenc), Csíkos András 
(Kala) és Frank Mihály.

Ők a zombori elosztóközpontba kerültek és „bizonyos kiképzés” 
után a majdani Petőfi brigád kötelékeiben elindultak a frontra. 
Sajnos, a Harcosszövetség helyi szervezete nem rendelkezik arra 
vonatkozó adatokkal, hogy a frontharcosok közül ki hol harcolt, 
illetve az elesettek melyik ütközetben lelték halálukat. És elhunyt 
már Csíkos József is, aki úgyszólván mindent tudott a tordai front
harcosokról. Annyi azonban bizonyos, hogy a 10 önkéntes részt vett 
a Petőfi brigád minden csatájában, és közülük Mészáros Mihály a 
bolmáni harctéren vesztette életét.

Azt is megtudtuk, hogy a 152 mozgósított közül hatan megszök
tek Topolyáról, a többiek pedig a 3. Jugoszláv Népfelszabadító 
Hadsereg különböző alakulataiba sorolva harcolták végig a horvát
országi hadszínteret. Közülük 37-en haltak hősi halált és nyugsza
nak -  főként -  ismeretlen sírokban. Nevükkel még 1951. november 
29-én emléktáblát helyeztek el a régi községháza épületén, majd 
amikor 1982-ben elkészült az új művelődési otthon, az előtte fölál
lított emlékműre szerelték fel. Erről a tábláról ismeretlen okok 
miatt hiányzik Mihályfi Mátyás neve! A többi tordai hősi halott: 
Albert F. József, Belovai F. Ferenc, Bénák J. Imre, Báli P. János, Vörös 
/. István, Varga M. Mátyás, Gulyás F. Ferenc, Gulyás I. István, Gulyás 
M. Mihály, Deák J. József, Gyapjas J. Mihály, Krizsán M. András,
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Kovács J. Antal, Kórsai P. Pál, Kelemen F. Ferenc, Kószó S. Sándor, 
Lengyel A. Sándor, Mészáros A. Mihály, Mészáros J. Zakar, Mihályfi 
A. Antal, Nagy M. Márton, Novák J. István, Rúzsa János, Rúzsa M. 
Mátyás, Sztojkó P. Péter, Szalma I. János, Szekeres I. Péter, Tóth F. 
Mátyás, Pálinkás I. István, Fejes I. István, Farkas I. István, Csonti I. 
Imre, Csorba M. Mátyás, Csonka M. Mátyás, Madarász András és 
még egy Fejes I. István.
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TIZENEGY MAGYARCSERNYEI 
KÖZÜL HAT ELESETT

Még egy adatra bukkantunk arra vonatkozóan, hogy a Petőfi brigád 
katonáit több bánsági helységből toborozták, mint amennyit a Topolyán 
összeállított lista kimutat. Ezt bizonyítja a magyarcsemyei példa is.

Tanók József, nyugalmazott helybeli tanító 1992-ben kiadott Em
lékőrző című, Magyarcsernye történetét földolgozó első könyvében a 
népfelszabadító háború helyi részvevőiről egyebek között ezt írja, hogy 
az Ifjúsági Szervezet kezdeményezte (?) az önkéntesek toborzását. „A 
fölszabadulás napját követve (1944. október 4-én) 11 magyarcsemyei 
ifjúkommunista jelentkezett önként a népfelszabadító egységek sorai
ba és vett részt a Petőfi rohambrigáddal a bolmáni ütközetben. Közü
lük hatan -  Bálint Ferenc, Versing Imre, Máté György, Máté János, 
Pozsár Mihály és Szekula József- életüket vesztették”.

Aztán az 1945. január 21-én hirdetett mozgósításkor további 
204 helybeli hadköteles vonult be a Jugoszláv Néphadseregbe (ak
kor még így nevezték, s majd csak az év március 1-én vette fel a 
Népfelszabadító Hadsereg elnevezést, és addigra már három hadse
regre gyarapodott a hadra fogható emberállománya).

Az Emlékörzőben szó van arról is, hogy két katonájuk 1945. 
április 13-án a szlavóniai Josipovacnál esett el, „s ott emléktábla 
őrzi az ő nevüket is”! A könyv azonban -  sajnos -  nem nevezi meg 
őket! Kár, mert aki ezt a táblát nem látta, illetőleg már nagyon 
régen elhagyta szülőfalvát, bizony nem tudja, ki az a két egykori 
földije. Ennek kiderítésére 1998-ban két levelet is küldtem Cser- 
nyére, de egyikre sem kaptam választ! A leveleket ismert közéleti 
személyiségeknek címeztem!

Ugyanígy jártam a szomszédos Tóbával is. Onnan is csupán 
néhány adatot és nevet kértem, de két levelemre nem válaszoltak, 
így kénytelen voltam Mirko Dalmacija: Susreti i razgovori u zavičaju 
című, 1973-ban kiadott könyvére hagyatkozni. Ez viszont úgyszin
tén hiányosan ismerteti a tóbaiak részvételét a népfelszabadító há
borúban. Végül, a könyv kéziratának végleges elrendezésekor még
is befutott egy igen jó összegezés.
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TÓBA: SZÁNTÓ ANDRÁS HÁROM FIA

Az imént idézett, a begaszentgyörgyi (žitištei) község falvainak 
leendő monográfiájához adalékként összeállított könyv szerzője 
„bátorpartizánok*-nak nevezi a tóbai önkénteseket. Ők 1945 kora 
tavaszán az akkor még jóval nagyobb, mintegy 1300 lelket számláló 
falu összesen 105 mozgósítottjával együtt végigharcolták a Petőfi 
brigádban és más harci alakulatokban Bolmán, Virovitica, Vinkov- 
ci, egy másik ágon pedig egyebek között Bjelina és Brčko harctereit. 
Ezek mindegyikének tömegsírjában tóbai frontharcos is nyugszik! 
A szlavóniai Vrbovec községhez tartozó Srpska Kapela elfoglalása
kor estek el közülük a legtöbben, amikor egy nagy búzatáblán roha
mozták a betonerődítményeket. Az itt fölállított emlékmű őrzi Csa
pó Péter; Szántó Antal\ Szántó Dezső, Sági István, Bózsó József, Fái 
István, Hangya István és Kószó Illés nevét. „A közvetlen közelben 
elesett még néhány hős tóbai partizán” -  írja -  számunkra és bizo
nyára az olvasó számára is érthetetlen fölületességgel -  a könyv név 
nélkül.

A Zicsi András egykori frontharcos és Ördög András anyakönyv
vezető által összállított lista szerint Tóbáról a következő önkénte
sek mentek a frontra: Ferenci István, Dizsák Mihály, Rocsing Gyur- 
ka, Kazán László, Varga István és Radu Isván.

Az ütközetekben összesen 55-en vettek részt. A Topolyáról in
duló önkéntesek Petőfi brigádjában Ferenci István harcolt.

A csatatereken 22-en haltak hősi halált: Bózsó József, Burger 
Ferenc, Csapó Péter, Csányi Pál, Dizsák Mihály, Fái István, Hangya 
András, Hangya István, Hegyközi Sándor, Karácsonyi János, Ke
resztesi Ágoston, Kószó Illés, Ördög András, Ördög Tamás, Sári 
István, Szabó Gyula, Szántó Antal, Szántó Dezső, Szorcsik Antal, 
Túri József, Visnyei Ferenc, Zsizsik János.

A néhai Varga Mihály, szintén önkéntes petőfista, többször em
legette ezeket a csatákat. Elmesélte azt is, amikor a 70-es évek 
elején több mint 80 tóbai ellátogatott az említett emlékműhöz. 
Köztük volt idősb Szántó András is, akinek három fia: András, Dezső
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és János is harcolt majdani egyenjogúságunkért, s amikor megmu
tatták neki, hol esett el Dezső, a középső fia, nem tudta visszatarta
ni könnyeit, s elvonult az emlékmű mögé. Dezső, a bátor legény 
akkor kapott végzetes lövést, amikor segítséget akart nyújtani uno
katestvérének, Antalnak, akit pár pillanattal előbb sebzett halálra 
egy golyó.

Es most a látogatáskor apák, anyák, testvérek, rokonok és más, 
jó tóbaiak könnyüket hullatták az egykori harctéren kalászokat 
ringató búzaföldre...
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MAGYAR ÖNKÉNTES VÖRÖS 
PETŐFI BRIGÁD

Amikor jó két évtizeddel ezelőtt Herceg János, az akkori jugo
szláviai magyar irodalom kimagasló egyénisége egy újságcikkben 
méltatta Milenko Beljanski zombori publicista^ Zombor környéki 
magyarok a fasizmus elleni harcban című könyvét, az olvasók nem 
kis meglepetéssel vették tudomásul, hogy abban egy zombori Petőfi 
brigádot emleget. Egy ismert szerkesztő elégedetlenül reagált is rá, 
„milyen Petőfi brigádot emleget az öreg szenilis, mi már megírtuk, 
hogy a Petőfi brigád Topolyáról indult, nem Zomborból”! Pedig 
nem volt igaza!

Igenis, Zomborban is alakult egy azonos nevű, illetőleg a nagy 
magyar forradalmi költő nevét viselő brigád, s azt még Magyar 
Önkéntes Vörös jelzővel is veretesebbé téve nevezték el. Ez már 
nemcsak Bácskából, hanem Bánságból is toborozta a magyar ön
kénteseket. Nos, erről a brigádról, amely még zászlóaljként is szere
pel Beljanski leírásában, ennek az alakulatnak egykori önkénte
sétől, a debellácsi Kasza Ferenctől, a zombori Magyar Önkéntes 
Vörös Petőfi brigád tisztjétől szereztünk hiteles adatokat. Méghozzá 
rendkívül érdekeseket: a Börszt Henrik tüzér százados irányításában 
levő brigád megalakulásában igen nagy szerepe volt a debellácsi 
önkénteseknek. A vezérkarban Márton Pál volt a komisszár (politi
kai biztos), Csende Károly az ifjúsági vezető, Kasza Ferenc a népvé
delmi osztály vezetője, Varga István a hadtáposztály vezetője, he
lyettesei pedig Jeges Jenő és Tokai Péter. Ezenkívül a brigád 12 
századából 9-nek debellácsi állt az élén, parancsnoki vagy politikai 
biztosi beosztásban. Azt is hozzáfűzte, hogy ugyanakkor 15 földijük 
a szerémségi fronton teljesített szanitécszolgálatot. Mielőtt a „vö
rös brigádról” részletesebben szólnánk, mondjuk el, hogy Debel- 
lácsról 352-en vettek részt a népfelszabadító háborúban, közülük 
72-en a zombori vörös brigád önkéntesei voltak. Összesen 30 hősi 
halottjuk van. Róluk majd később részletesebben is szólunk.
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Papp Imre, az Újvidéki Rádió nyugalmazott szerkesztője a nem 
sokkal halála előtt, 1999 vége felé megjelent könyvében, Szivác 
monográfiájában elmondja, hogy onnan „közel hatvanan mentek a 
zombori Petőfi brigádba, és közülük 13 fiatal magyar esett el a 
népfelszabadító háborúban”. Hozzáfűzi még, hogy ugyanakkor ide
haza december 2-án négy önkéntes frontharcos édesapját kivégez
ték (bírósági tárgyalás nélkül, a Vajdaság-szerte folytatott megtorlási 
sorozatban -  T. I.). Köztük Szalai Jánost is, akinek fia, László na
pokkal később hősi halált halt a harcmezőn a hazáért...
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EGYSZERRE TÖBB EZER 
ÖNKÉNTES?

Zombori levéltári adatok szerint 1944 novemberének elején a 
helyi partizánosztag toborzó tevékenységének eredményeként 
mintegy 150 magyar önkéntes jelentkezett a városból és környé
kéről. Mire ezek valamilyen besorolást kaptak a hatalmas megyehá
za helyiségeiben, addigra Vajdaság más helységeiből is (igen sokan 
Bánátból) érkeztek. Ekkor a 12. Vajdasági brigád kötelékében „a 
zombori helyi parancsnoksághoz tartozó 6. Petőfi zászlóaljban megkö
zelítőleg 7000 magyar önkéntest képeznek Börszt Henrik parancsnok- 
lása alatt. A kiképzés után a JNH I., II. és III. alakulataiba küldik 
őket” (...).

Ezek az adatok azonban nem egészen pontosak, illetőleg magya
rázatra szorulnak. Eleinte ide sorolták a kényszermunkára -  hivata
losan: munkaszolgálatra -  fogott magyarokat is, akiknek létszáma 
az itt gyülekező önkéntesekkel együtt, egyes adatok szerint, mintegy 
12 000 főre gyarapodott. Ebből az állományból alakította a tüzér 
százados a Magyar Önkéntes Vörös Petőfi brigádot. Megalakulásának 
napja még a levéltári adatokban is eltérő, s november első napjaira 
tehető. A brigádba először mintegy 400 önkéntest választottak ki, 
és a tanítóképző internátusában helyezték el őket. A Bácskából, 
Bánátból, Baranyából és Magyarországról érkező magyar önkénte
sek jelentős része 10-12 napi kiképzés után a három hadsereg köte
lékeiben a baranyai, szlavóniai, szerémségi és szerbiai frontra ke
rült. Más források a 400-as létszámnak a többszörösét közlik. így 
például Takács András, a brigád önkéntese 1944. november 19-én 
kiálított eltávozási engedélyéből az derül ki, hogy a brigád akkor 
három zászlóaljból állt, s a hivatalos neve: Magyar Önkéntes Vörös 
Petőfi brigád.

Egy másik dokumentum brigád helyett ismét zászlóaljat említ. 
Momčilo Velimirović alezredes, a zombori 2-es számú kórház 
egészségügyi parancsnoka 1945. január 25-én és 26-én szemlét tar
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tott a városban tartózkodó egységek felett. Naplójában erről egye
bek közöt a következőket írta: „A Bajai utca végén levő laktanyába, 
a magyar Petőfi zászlóaljhoz látogattunk. Létszáma több mint 
háromezer, tehát nem is zászlóalj, hanem három partizánbrigád (ki
emelés T. I.). Kiütéses tífusz terjed el náluk. Ellenőriztük, hogyan 
akadályozzák meg a járvány továbbterjedését.” (...)

Még néhány érdekes adat arról, hogy hány ember létesült kato
nai és politikai oktatásban Zomborban. A visszaemlékezők szerint 
ez a szám 7000-12 000-re tehető. Beljanski elmondásából azt is 
megtudjuk, hogy „a politikai oktatás keretében előadást tart Her
ceg János író, Szentgyörgyi István, aki nemrégen szabadult a kalo
csai fogházból háromévi börtönbüntetéséből, Grác András szabó, 
Kucsera Ferenc lakatos, Franja Liščević cipész, Székely József asz
talos, Jovan Velicki borbély és mások”.

A zombori petőfisták történetét Börszt Henrik, a parancsnok, a 
legendás hírű tüzérszázados is vázolta:

„A Magyar Önkéntes Vörös Petőfi brigád 1944. november ele
jén alakult meg Zomborban. Voltaképpen már október végén és 
november elején egy bizonyos számú magyar partizán tartózkodott 
Zomborban és több magyar volt egy munkásszázad kötelékeiben is. 
1944. október 21-én a város fölszabadulásának napján a zombori 
partizánosztag rendelkezésére álltam, s ezután kineveztek a mun
kásszázad parancsnokává. Valamivel később megkezdődött az 
előkészület a Vörös Petőfi brigád megalakítására a tanítóképző 
épületében. A mintegy 1100 magyar önkéntest és munkaszolgála
tost a körzeti és a városi parancsnokság tisztjei köszöntötték, majd 
közölték velük, hogy bárki hazamehet, vagy maradhat. A jelenlevők 
fele azonnal kijelentette, hogy marad, és belép a néphadseregbe, 
fele pedig hazament, de pár nap múlva visszajött Zomborba. En
gem mint az egység parancsnokát mutattak be. Saját magam jelöl
tem ki a zászlóaljak és a századok parancsnokait és politikai bizto
sait. A brigád politikai biztosa Márton Pál debellácsi pártmunkás 
lett, aki az előkészületek alatt érkezett Zomborba, mintegy nyolcvan 
emberrrel. A helyettesem a pancsovai Miodrag Petrović alhadnagy 
lett, aki úgy beszélte a magyart, mint anyanyelvét. (...) Nem emlék
szem, hány harcost vezényeltek ki a hadszíntérre a zombori ki
képzőközpontból. A brigád parancsnoksága Žika Lázié főhadnagy
tól, a helység parancsnokától kapta a rendeletet és neki tett is
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jelentést mindenről. Egy esetre emlékszem, amikor a kiskőszegi 
Fuderer József március 9-én 499 önkéntessel Topolyán csatlakozott 
az 1. hadsereg tartalék brigádjához.”

Néhány héttel később Börsztöt Siklósra rendelték jelentéstétel
re. Kosta Nadj tábornok fogadta, s a beszélgetés végén megkérdez
te: elhagyná-e a parancsnoki helyet és vállalna-e egy újabb feladatot 
mint tüzérségi szakértő? Azt válaszolta: „Katona vagyok, és teljesí
tek minden feladatot, de ha lehet, Zomborban szeretnék maradni”. 
Ott is maradt, de csak 1945 tavaszáig. Ekkor az 51. vajdasági had
osztály nehéz tüzérségi alakulatainak lett a parancsnoka. Több nagy 
ütközetben vett részt. Dravográdnál is ott volt ütegeivel, amikor 
négynapos heves csata után mintegy 150 000 főt számláló ellenséges 
haderőt bekerítettek és foglyul ejtettek.

A Magyar Önkéntes Vörös Petőfi brigád hagyományait folytató
4. zászlóaljat 1945. március 19-én áthelyezik Apatinba és ott meg
alakítják a 3. hadsereg tartalék brigádját, s ez továbbra is fogadja az 
újoncokat. Rövid kiképzés után százával indulnak a frontra. A föl
jegyzések szerint a csonoplyai Takács András, a zombori „vörös 
brigád” egyik parancsnoka 1945. május 5-én 550 fős magyar állo
mányt visz a harcba. Varaždinig jut el velük, és ezzel véget is ér a 
zombori Petőfi brigád és a zászlóalj küldetése is.

Mostmár biztosan tudjuk, hogy innen, a vörös brigádból 
töltődött részben fel a topolyai néven is emlegetett Petőfi brigád. 
Például egy századnyi debellácsi meg más bánsági helységekből va
ló, „már katonai előkészítésben részesített” önkéntessel és valószí
nűleg mozgósítottál is.

Most visszatérünk a debellácsiakhoz. A vörös brigádból indult 
önkéntesek: Antal Illés, Angyal Illés, Balogi Bálint, Balogi István, 
Bajusz István, Bajusz Mihály, Becsei József, Bíró István, Csala Fe
renc, Csáki Ferenc, Csáki István, Csende Károly, Dávid Gyula, Do- 
lezsán Dezső, Dömény Antal, Dömény Sándor, Erős László, Fehér 
János, Fehér Gyula, Gutvájn Géza, Graóhber István, Gyenes Imre, 
Hegyes András, Hódi István, Hős András, Illés József, Ivanica And
rás, Jeges Jenő, Juhász János, Kasza Ferenc, Kasziba Ferenc, Kaszi- 
ba János, Konc Dezső, Kállai István, Kegyes István, Kovács Mihály, 
Kovács Pál, Körösi József, Kún Antal, Laki Mihály, Ládi Sámuel, 
Lovra Mihály, Márton Pál, Mohácsi Gyula, Nagy Antal, Nagy Jó
zsef, Nagy Mihály, Német Péter, Német Gyula, Német István (apa
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két fiával, köztük Istvánnal, az újságíróval, az Újvidéki Rádió néhai 
rendezőjével, T. 1. megj.), Orbán Lajos, Petrecz Benjámin, Polgár 
József, Sirbik Gyula, Szakter Imre, Szekeres János, Tokai Péter, 
Tóth Attila, Tóth György, Tóth Mihály, Varga Péter, Varjú István, 
Vári Sándor, Vencel István.

Megjegyzés: A névsort a Harcosszövetség Helyi Szervezete irodá
jából kaptuk, azzal a magyarázattal, hogy az ottani névsorból hiány
zik 9 egykori frontharcos neve. Ők a háború befejezése után máshol 
telepedtek le, nevükre már nem emlékeznek.

Az elesett frontharcosok: Bárány János, Becsei Ferenc, Debrece
ni Lajos, Drahos Benjámin, Djukić Torna, Győri Imre, Hódi Fe
renc, Kiss Imre, Kovács Lídia, Kmety József, Laskai István, Lovra 
Mihály, Zs. Nagy Fehér Imre, Német Péter, Novkovié Slavujka, 
Orbán Lajos, Rácz József, Papp Imre, Petrecz Benjámin, Szilágyi 
Benjámin, Szőke Mátyás, Srdanov Nedeljko, Takács Ferenc, Takács 
József, Tóth Mihály, Vígh Ferenc, Vígh Imre, Vígh Sándor, Virág 
János-Cuki, Zebeljan Velimir.

A debellácsi frontharcosok még ma is büszkeséggel emlegetik, 
hogy a bolmáni heves ütközet utolsó csatájának végén egy földijük, 
Juhász János jutott át elsőként a Dráva túloldalára, és foglalta el a 
hídfőt.
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KI IS VOLT BÖRSZT HENRIK?

Zomborban született (1907-ben), ott fejezte be a gimnáziumot, 
majd 1929-ben Belgrádban a katonai akadémiát. A második világ
háború kirobbanása Valjevóban éri. A drinai hadosztály tüzérségi 
ütegparancsnoka századosi rangban. Négy tarackágyúval ačak és 
Kraljevo felé indul, amikor német gépesített hadoszlop közeled- 
téről értesítik. Tüzet nyit, négy ellenséges harckocsit tesz ártalmat
lanná. A váratlan támadásra a németek visszavonulnak. Börszt egy
sége lőszer nélkül marad, ezért elhagyja a hadállást. Közben Jugo
szlávia 1941. április 18-án kapitulál. Börszt, mielőtt német fogságba 
esik, hasznavehetetlenné teszi az egység fegyverzetét, az üteg szét
esik. Négy hónapi fogság után visszatér Zomborba. Bár nyomást 
gyakorolnak rá, nem lép be a magyar hadseregbe. A partizánok 
bevonulásának első napján jelentkezik a városi partizánosztag pa
rancsnokságán és az ún. fölszabadító alakulatok szolgálatába áll. A 
háború után több rangos tisztséget is betölt. Huzamosabb ideig a 
járási népbizottság titkára.

Háború utáni civil életéről többet is megtudtunk. Ebben különö
sen nagy segítségünkre volt Polyvás József nyugalmazott újságíró, a 
Dunatáj egykori szerkesztője, aki személyesen is ismerte a tüzérszáza
dost.

-  Amikor én Zomborba kerültem, akkor már a járások meg
szüntetése után a községi képviselő-testület titkára volt. A Har
cosszövetség és a Tartalékos Tisztek Egyesülete is vezetőségi tagjá
vá választotta. Később megfigyeltem, hogy nagy tekintélynek ör
vend, s afféle „magyar szakértőnek” tartották a nem magyarok. 
Mindenki nagy petőfistának tartotta. Szinte minden magyar ügyben 
benne volt. Oszlopos tagja volt például a zombori Magyar Kaszinó
nak, s törzsasztal is járt neki esti kártyapartijaihoz. Asztaltársaságá
ban rendszerint ő vitte a szót, úgymond: népszerű és befutott társa
ságbeli ember volt.

Pubinak becézték, s ha Herceg János élne, talán egy regényt is írna 
róla. Valószínűleg szerepel valamelyik novellájában, talán álnéven,
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hiszen jó barátságban volt vele. A Dunatájnsk írt Visszanéző rovatában 
is foglalkozott vele. Úgy tudom, hogy az egyik legszebb zombori lány lett 
a felesége, a délceg, bár nem magas termetű katonatisztnek. Annyit 
tudok még, hogy ő meg társai is már régen elhunytak.

Mi megtudtuk, hogy Börszt Henrik a „magyar érában” újságírás
sal is foglalkozott, csinos feleségét, egy hentes lányát, Holpert Má- 
ria-Macának hívták.

Börszt Henrik
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A PETŐFI BRIGÁD 
MEGALAKULÁSÁRÓL

Topolyán politikai aktivisták kezdeményezésére 1944 októberé
ben, tehát nem sokkal a Vörös Hadsereg és a partizánok egységei
nek bevonulása után, egy igén élénk toborzás indult, azzal a céllal, 
hogy egy külön egységgel az ottani magyarok is vegyenek tömege
sebben részt a fasizmus elleni háborúban. Később ismertté vált: 
társadalmi-politikai egyéniségek a járás nagyobb helységeiben ki
fejtett akciója olyan sikeres volt, hogy úgyszólván órák alatt 
összírtak egy századra való önkéntest. Ez adta az ötletet, hogy az 
önkéntesek toborzását terjesszék ki az egész Vajdaságra. Ekkor 
fölvetődött az az elgondolás is, hogy Dózsa György legyen a 
magyar alakulat neve.

Mivel október végén már mintegy 200-ra gyarapodott az önkén
tesek száma, Varga István, egykori spanyolharcos, polgárháború
beli ismerőséhez, Kosta Nad altábornagyhoz folyamodott tanácsért. 
Vele együtt fölkeresték az Újvidéken székelő Tartományi Népfel
szabadító Bizottságot, s ott előadták, hogy Topolyán egy önálló 
magyar zászlóaljat szeretnének létesíteni, Petőfi Sándor elnevezés
sel. (Csupán közbevetésként említjük, hogy akkor ők még valószí
nűleg nem tudták, hogy Szlavóniában már létezik egy azonos nevű, 
magyar önkéntesekből álló zászlóalj.)

Miután a Népfelszabadító Hadsereg és Partizánalakulatok Vaj
dasági Bizottsága 1944. november 23-ai határozatával katonailag is 
jóváhagyta a zászlóalj megalakítását, megkezdődött a Vajdaság ma
gyarlakta vidékeire kiterjedő önkéntestoborzás. Egyébként a hatá
rozat így szól:

„Jóváhagyjuk a Petőfi zászlóalj megalakítását magyar nemzeti
ségű önkéntesekből.

A zászlóalj parancsnoka Varga István, politikai biztosa Lőrik 
István.

A nevezett elvtársak, mint a zászlóalj parancsnoksága egész Vaj
daság területén önkénteseket toborozhatnak a magyarok soraiból.
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A zászlóalj székhelye egyelőre Topolya és az is marad, amíg 
másként el nem rendeljük.

A zászlóalj a további rendelkezésig közvetlenül a fenti parancs
nokság alá tartozik.

A zászlóalj-parancsnokság rendszeresen megküldi a zászlóalj
hoz tartozók pontos névjegyzékét a fenti parancsnokságnak, amely 
a listát a katonai közigazgatási-mozgósítási osztályhoz továbbítja 
nyilvántartás végett.

Valamennyi hatóság, katonai és polgári egyaránt köteles a zász
lóaljat Jugoszlávia Népfelszabadító Hadserege és Partizánosztagai 
szerves egységeinek tekinteni.”

Aláírás: Lj. Momčilović alezredes, politikai biztos és Kosta Nad 
altábornagy, parancsnok.

Néhány nap múlva már több mint 600 név volt az alakuló zászló
alj listáján. Zentával kapcsolatban igen kevés derül ki a brigád 
könyvéből. Először az, hogy itt Nagy József, Farkas Nándor, Olajos 
Mihály és Rehák László „beszélt az egybegyűltekhez”, mármint az 
önkéntesek toborzására összehívott népgyűlésen. Igen meglepő 
azonban, hogy a zászlóalj hivatalos listáján csupán Szép József, 
Halász Pál, Annus András, Cseh Nándor és Vébel Lajos neve szere
pel. Lehetséges, hogy az agitációs gyűlésen csak ez az öt ember 
szánta rá magát a jelentkezésre? A könyvből erről nem tudunk 
egyebet, mi azonban -  harminc évvel később -  megtudtuk, hogy az 
önkéntesek toborzásának volt egy másik, nem egészen önkéntes 
módja is. Ám erről majd később.

Elég az hozzá, hogy két hét alatt csupán az akkori topolyai 
járásból több mint ezer önkéntes jelentkezett és ezek közül mintegy 
630 Topolyáról. Ám ezek közül orvosi vizsgálat után törölték a 
listáról az „öregeket és gyengébb testalkatúakat”, összesen mintegy 
70 nevet.

„Majd 1945 áprilisáig öt hullámban ennél is többen álltak be 
szabadságharcosnak Adáról, Péterrévéről, Zentárói, Becséről (itt 
Varga István szerint Ribár Pál volt spanyol harcos a sikeres szer
vezőmunka vezetője) és máshonnan a 3. hadsereg különböző bri
gádjaiba. Csak Debellácsról egy század önkéntest vezetett Zombor
ba Márton Pál.”

Közben 1944. november 26-án, már csaknem egy brigádra való 
önkéntest Jontovics Rudolf politikai biztos a 16. hadosztály megbí
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zásából Zomborba vezette. Ebben az időben itt, valamint a nyugat
bácskai sváb falvakban dolgoztak a bácskai magyar munkaszolgála
tosok ezrei. Igen rossz ellátási körülmények között, nehéz fizikai 
munkára fogták őket. A Petőfi-brigád című könyv erről megle
hetősen szépített stílusban így ír:

„A prózaibb katonahétköznapok már Zombor után elkez
dődtek. Nem sokáig maradt ugyanis az önkéntes sereg az elosztó
központul szolgáló városban, ahol is hónapokig nyüzsögtek még az 
újoncok, miután a vajdasági főparancsnokság feloszlatta az első 
napokban létesített magyar munkaszolgálatos egységeket és közöt
tük is megindult a toborzás. (Erről a toborzásról részletesebben 
szól a későbbiekben több adatközlő is. -  T. I.) Hozzávetőleges 
számítások szerint mintegy 14 000 ifjú lépett be folyamatosan a 
Népfelszabadító Hadseregbe. A topolyai járásbeliek voltak az elsők 
és nekik azonnal tovább kellett sietniük. Többen le is maradtak, 
mert nem bírták az erőltetett menetet. Ezt egyebek között Lőrik 
Péter jegyezte le, aki Cservenák Imre vezetése alatt a 4. vajdasági 
brigáddal menetelt a csapattest rendeltetési helyére. Pihenőt kap
tak a parancsnokságtól és reggel indultak az egység után Beremend, 
majd Drávaszabolcs felé.”

Az eddig elmondottakból látszik, vagy inkább sejteni lehet, hogy 
az önkéntesek toborzása Zomborban már módszerében is elütött a 
topolyaitól. Aztán ami a 14 000-res létszámot illeti, itt talán azokat 
is figyelembe vették, akik az általános mozgósítás után kerültek 
ebbe a nyilvántartásba. Akkor ugyanis kilenc korosztályt mozgósí
tottak (1919-1927-belieket). Ekkor például a Bánságból egyhetes 
kiképzés után több zászlóaljat kitevő magyar állományt vezényeltek 
a szerémségi frontra. Persze, ezek a tények egyáltalán nem csökken
tik a jugoszláviai magyarság részvételének értékét és jelentőségét a 
fasizmus elleni fegyveres harcban.
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MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN A 
PETŐFISTÁK

Zomborban tehát több ezer új magyar önkéntes jelentekezet a 
frontharcra. Nem tudjuk azonban, hogy közülük hány került be a 
majdani Petőfi brigádba. Annyi bizonyos (adatközlőktől tudjuk), 
hogy nagyobb részüket más vajdasági, sőt Vajdaságon kívüli brigá
dokba sorolták. Ez egyébként abból is látszik, hogy a horvátországi 
magyar zászlóaljjal is együtt mintegy 1200 főt számlált a Petőfi 
brigád.

„Azt már tudjuk, hogy a našicei hadállásból vontuk ki váratlanul 
a szlavóniai magyar egységeket. Jontovics Rudolf feljegyzéseiből 
most már az is nyilvánvaló, hogy 1944. december 19-én adta ki a 
parancsot a vezérkar, amelynek értelmében a Petőfi zászlóaljat a 
vajdasági főparancsnokság fennhatósága alá rendelték. És hogy már 
másnap december 20-án ennek alapján Kosta Nad tábornok elren
delte az egység kivonását a 6. hadtest kötelékeiből és a 16. hadosz
tályba osztotta be, azzal, hogy azokat a bácskai magyar harcosokat, 
akik ideiglenesen az említett hadosztályhoz tartozó 1., 2. és 4. vajda
sági brigádban tartózkodnak, Felsőszentmártonba irányítsák a 
Petőfi brigád megalakítása céljából.

így hát a Drávánál vagyunk megint a zászlóaljjal. Kapince falu 
magasságában kell átkelni a folyón. Odaát az már Magyarország.

Nem először járunk a Dráva mentén. Most azonban nincs ellen
ség a túloldalon. Szabad az út, szinte el sem tudjuk hinni. Golyózá
por helyett baráti ölelés vár bennünket.

December 26-án vagy 27-én szorítottak kezet egymással a szla
vóniai és a bácskai fiúk és lányok. Harcedzett partizánok és az 
újdonsült harcosok lelkesen éltették Tito marsallt és a pártot. Egy
mást követték a kérdések és a feleletek. Mindenki egyszerre beszélt.

Ugyanakkor a bensőnkben is folyt az ünnepség: nehéz küzdel
meink eredményének véltük a brigád megalakulására vonatkozó 
parancsot. Az első napok jutottak eszünkbe egy reggeli sorakozón,
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amelyben sokkal kevesebben voltunk. A vajdasági bajtársak meg 
bizonyára az elmúlt esztendő szorongatásaira gondoltak, meg arra, 
hogy most már nem kell soha többé szégyenkezniük amiatt, hogy 
magyarok. (Miért kellett volna magyar mivoltunkat szégyellni? így 
vélekedhet egy magyar ember, a brigád felelős tisztje? -  T. I. meg
jegyzése.)

Nemsokára négy zászlóalj állt katonás rendben. Öregek és fiata
lok, apák, fiúk és lányok feszítettek egymás mellett a sorban. Mint
egy 1200 megilletődött harcos hallgatta Kis Ferenc századost. A 
parancsnok lelkes beszédben köszöntötte a brigádot és ez a szó még 
sokáig a fülünkben cseng. A díszszemle után műsor következett.

1944 utolsó napján Kiscsányban történt mindez, amelyről egybe
hangzóan azt állítják a résztvevők, hogy nagyon szép kis falu volt.”

A könyv igen részletesen és több helyütt is foglalkozik a brigád 
tisztikarával, illetőleg annak egyes beosztottjaival. Mi most csak 
annyit mondunk el, hogy ki hány éves, mi volt a foglalkozása és 
milyen rangot viselt. (Nem derül ki mindegyikről minden.) Tesszük 
ezt azzal a célzattal, hogy a későbbiekben -  akár gondolatban is -  
föltegyük magunknak a kérdést: vajon mindez mennyire befolyásol
ta egyes döntő fontosságú csaták kimenetelét és az embervesztesé
gek súlyát?

A brigád parancsnoka Kis Ferenc, 39 éves, szlavóniai borbély, I. 
osztályú százados. A politikai biztos (komisszár, úgyszólván a pa
rancsnoknál is fontosabb volt) Jontovics Rudolf, 25 éves, belgrádi 
fémmunkás, I. osztályú százados. Helyettese Baki Ferenc, 45 éves, 
szlavóniai fémmunkás, szintén I. osztályú százados. A brigád pa
rancsnokhelyettese Varga István, 30 éves, topolyai munkás, I. osztá
lyú százados. A parancsokság főnöke Szobocsán Mihály, 27 éves, 
szlavóniai munkás, főhadnagy. A közbiztonsági szolgálat tisztje Ba
lázs József, 32 éves szlavóniai munkás, főhadnagy, „beosztottja” 
pedig Kis Iván-Figaró, 22 éves, szlavóniai borbély, százados. A bri
gád egészségügyi szolgálatának vezetője a szlavóniai Buden Ivo- 
Zrik, orvosa pedig dr. Máriás József, 23 éves, aki két hónappal 
korábban fejezte be az egyetemet Szegeden. A hírszerző tiszt Kis 
Júliusz, Szlavónia földműves, helyettese Zsiga Máté, szlavóniai 
munkás, főhadnagy.

Amint látjuk, a „vezérkart” az orvoson (Szabadkán született) és 
Varga Istvánon kívül kizárólag szlavóniaiak képezték, noha a le

48



génység csaknem háromnegyede bácskai volt. Úgyszintén szlavóniai 
volt a brigád hat legismertebb futára is. Mindebben nyilván a szla
vóniai partizánharcokban szerzett tapasztalatot vették alapul.

A Petőfi brigádnak volt egy felderítőszázada, egészségügyi sza
kasza, intendantúrával és fogatos vontatóosztaggal. Az 1. zászlóalj 
parancsnoka Kis János-Iván, 30 éves szlavóniai földműves, politikai 
biztosa pedig Cservenák Pál, 28 éves topolyai munkás volt. Ennek a 
helyettese meg Vencel Branko, 24 éves Szlavónia harcos. A 2. zász
lóaljat Ferenc József, 26 éves szlavóniai munkás vezényelte, a ko
misszárt teendőket pedig Racsek János, szintén 26 éves szlavóniai 
földműves látta el. Az ő helyettese is szlavóniai volt: Sípos István, 24 
éves tanuló. A 3. zászlóalj parancsnokává Zsibrek Gyúrót nevezték 
ki, aki „a Dráva mentéről származott valahonnan, és 23 éves volt 
akkoriban”. A politikai biztos Cservenák Imre Topolyáról, helyette
se pedig Smiderkál Ferenc, 22 éves szlavónaiai munkás. A 4. zászló
alj parancsnoka Handó Iván, 29 éves szlavóniai földműves, a ko
misszárt tisztre ismét egy szlavóniai borbély került a 23 éves Nagy 
Dénes személyében. Helyettese viszont bácskai volt, éspedig a 30 
éves Fenyvesi Balázs Topolyáról.

A négy zászlóalj legrangosabb beosztottjai is többnyire Szlavóni
ák voltak. „Később persze változott is némileg a helyzet és a zászló
aljak, illetve századok tisztikarába került még Fújsz Károly, Fehér 
Lajos, Virág János, Csík Ferenc, Pelle Károly, Burcsa István, Málik 
József, Dognár József, Metykó Gyula és mások” -  áll a könyvben.

Érdemes megemlíteni, hogy Délnyugat-Magyarország területén 
gyorsan elterjedt a brigád megalakulásának híre és még siklósi tar
tózkodása idején több ottani, pécsi és más környékbeli helysé
gekből tucatjával csatlakoztak hozzá ifjak: fiúk, lányok, de felnőttek 
is. Később pedig budapesti, szegedi és más ottani városokból valók 
követték őket. A nyilvántartás szerint 86-an.

*

Fölvetődik a kérdés: miért kellett a vajdasági magyar önkénte
seknek akkora utat megtenniük gyalog, hogy eljussanak Szentmár- 
tonba, és miért éppen Magyarország területén alakult meg a Petőfi 
brigád? Erről dr. Máriás József a brigád egykori orvosa így vélekedik:

„1945 februárjának elején kerültem a brigádba. Előtte 1944 no
vemberében kaptam első beosztásomat a 8. vajdasági brigádba, az
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tán az 51. hadosztályba, majd pedig a 3. hadsereg parancsnokságá
nak beosztásában kórházakban sebesülteket kezeltem. Ami a ma
gyarországi brigádalakulási helyet illeti, tudni kell, hogy a Topolyán 
összesereglett, majd a zombori elosztóközpontból irányított ma
gyar önkéntesek tulajdonképpen kivétel nélkül petőfistának számí
tottak. Menet közben azonban besorolták őket egy-egy vajdasági és 
más brigádba, a harci helyzet szükségletei szerint. Jelentős részük 
végül is nem jutott el a Petőfi brigádba. Addigra Pécsen átvonult 
már a 3. Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és nagyobb bolgár 
alakulatok, tehát azon a környéken már nem folyt hadművelet, 
szabad volt a terület. Az idevezénylés másik oka pedig az volt, hogy 
ez közel esett a szlavóniai Petőfi Sándor zászlóalj mozgási területé
hez. Ez képezte aztán a brigád első zászlóalját és ez adta a tisztikar 
jelentősebb részét. A Topolyán gyülekező önkéntesekből tevődött 
össze a másik három zászlóalj.”
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BÁTOR HELYTÁLLÁS -  NAGY 
VESZTESÉGEK

„Háborúzni valamikor 1945 január első napjaiban kezdett az 
addigra már rádiós és aknavetőszázaddal is megerősített Petőfi bri
gád -  meséli Baki Ferenc, majd így folytatja: „Ezen a napon délután 
négy óra körül mintegy 700 ellenséges katona támadta meg čađevi- 
cai állásaiban a Petőfi brigádot. Noha ez volt az első komoly ütkö
zete, jól tartotta magát. Mivel azonban meglehetősen széles fronton 
húzódott széjjel, vissza kellett vonulnia...”

Bizony, majd minden frontszakaszon, faluért, útvonalért vívott 
támadásban vagy éppen védekezésben jól fölfegyverzett túlerővel 
találta magát szemben a brigád. Csak a bátorság és a magas fokú 
harci szellem önt bele újabb és újabb erőt. „A Petőfi brigád harcme
zeje sík, egy bucka sincs rajta, hogy megbújhasson mögötte a kato
na, és törődöttek is már a harcosok a mindennapi csatározásoktól.” 

Cservenák Imre zászlóalja már két napja harcolt egyfolytában: 
„Az én zászlóaljam 20-án (1945. január 20-án -T . I.) Rostovacra 

sietett. Itt még az előző napon németek voltak. Koromsötétben 
értünk oda az állásokba. Egész éjszaka és még másnap is azt erősít- 
gettük, nagy ágyútűz hallatszott. Alighanem bekerítettek bennün
ket három oldalról. A legénység hangulata kitűnő volt. Huszonket
tedikéig maradtunk itt. A szlovák brigád váltott fel bennünket és 
még délelőtt Kosicára mentünk. Este értünk oda. A legénység na
gyon fáradt volt, még enni sem akart. Másnap fertőtlenítettek ben
nünket, de csak az egyik századot, mert azonnal Medincire kellett 
indulni. Itt tartózkodtunk 25-éig. Hajnalban egy falut támadtunk 
meg, a nevére már nem emlékszem...”

„Virág Jánosék egysége az erdőben tanyázott. Este a 3. zászlóalj 
váltotta fel őket és visszamentek Nova Bukovicára. Huszonhatodi
kén azonban Starinba siettek ismét, mert a 2. zászlóalj az éjjel 
súlyos veszteséget szenvedett. Handó István volt az egység parancs
noka, aki éppen odavalósi. Három napja vagyunk a Gornji Miho-
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ljac-i erdőben és az emberek már alig várják, hogy pihenő legyen, 
vagy harc. Lesz, ami lesz, csak történjen már valami. Ruházatunk 
gyenge, főleg a cipőink szakadtak...”

Ez utóbbiakat maga Handó panaszolta el a brigád helyettes 
komisszárjának és bizony kiérződik belőle a hiányosan szervezett 
hadművelet, s a legénység nagyfokú fizikai terheltsége. Csak az 
elszántság az életben maradás ösztöne tartotta benne a lelket!

„Az ellenség mindenhol megtámad bennünket -  panaszkodik 
egy Faragó nevű harcos ahol csak megpihenünk. így volt ez 
minden brigádban, nem csak nálunk. A harcosok ázva-fázva, fárad
tan, de elszántan küzdöttek...”

íme egy hadijelentés is. 1945. január 26-án küldte a brigád pa
rancsnoksága a hadosztálynak:

„A 3. zászlóalj egyik százada a vranješevci gát bal oldalát védi.
Az 1. zászlóalj egyik százada a Vranješevci felé vezető út jobb 

oldalán levő állásokat tartja.
Az 1. zászlóalj két százada a VranjeSevci és Starin közötti térsé

get támadja, nyugatról pedig Starint.
A 2. zászlóalj Starint ostromolja.
A 3. zászlóalj egyik százada a Suševo irányában bevetett ágyúkat 

őrzi.
A 3. zászlóalj egyik százada oldalról az Adolfovac felőli térséget 

ellenőrzi.
Ezen a szakaszon a 15., azaz a Petőfi brigád helyenként felveszi 

a harcot is. Az ellenség néhol keményen támadott. Innen a brigád a 
Višnjica-Novska-Vaška vonalán levő állásokba vonult és a 16. had
osztályjobb oldalát védi.”

Egészen február 7-éig dúlt itt kemény csata, amikor is visszavo
nulásra kényszerült a túlerőben levő ellenség elől a 4. vajdasági és a
6. bródi brigád, miközben a Petőfi brigád 3. zászlóalja a hátvéd 
szerepét töltötte be. Hogy milyen hevesen támadott és védekezett 
itt a magyar brigád, bizonyítja egy levéltári adat is: „21 000 töltényt 
használtak el a mieink, 2 visszamaradt puskát, 1 gépfegyvert, 2000 
töltényt és 10 nehéz aknát zsákmányoltak. Négyen sebesültek meg 
mindössze...”

Ám közben a parancsnokság megítélése szerint komoly mulasz
tások is történtek. Először is a 3. zászlóalj parancsnokával volt 
elégedetlen Kis Ferenc és Jontovics Rudolf. Állítólag nem fogta fel
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komolyan a parancsokat és emiatt a 4. zászlóalj veszélyben forgott. 
Az írás szerint az 1. zászlóalj századkomisszárja is felelőtlenül visel
kedett, nem serkentette kellőképpen a legénységet. „A 4. zászlóalj 
politikai biztosát pedig idejekorán figyelmeztettük -  írták a hadosz
tálynak -, hogy viselje gondját a legénységnek, amely 24 óráig sem
mit sem evett, mégsem gondoskodott az élelemről. A fegyelmi eljá
rás lefolyása végett mindhárom elvtársat a hadosztály parancsnok
ságára küldjük, a negyediket viszont, aki eldobta a puskáját, hadbí
róság elé kell állítani. Baj volt az is, hogy a brigádok visszavonulása 
nem folyt megfelelő rendben. A bródiak nem is értesítettek ben
nünket szándékukról, minek folytán egész közel engedtük magunk
hoz az ellenséget.”

Az történt, hogy a bríkói dandár „angolosan lelépett”, magára 
hagyta a gyanútlan magyar brigádot. Mire azok észbe kaptak, hogy 
nyakukon az ellenség, vagyis „túl közel engedték magukhoz”, ko
moly veszteség árán hátrálhattak csak meg a tűzvonalból. Itt sincs 
egy szó sem a veszteségekről.

Ezután 8-án elindult az 1. és a 2. zászlóalj és Barcsnál átkelt a 
Dráván, a 3. és a 4. pedig kemény harcok után egy másik helyen, 
Növi Gradacnál jutott át sikeresen és végre találkozhatott a másik 
két zászlóaljjal. Magyarországon Petrend felé vették az irányt, 
hosszabb pihenőre.

Térjünk azonban még vissza néhány mondat erejéig az előbb 
említett „fegyelmi intézkedésekre”. Vajon véletlen volt-e az egyes 
századok és zászlóaljak téves irányítása? Gondoljunk csak vissza a 
tisztikar képzettségére és civil foglalkozására. A parancsnokok, ko
misszárok (politikai biztosok), korábbi foglalkozására és hadászati 
képességeire gondolunk. Na, és a legénység? Jelentős részének -  
talán a nagyobbiknak -  most volt életében először fegyver a kezé
ben. Annak kezelését is harc közben sajátította el, ha volt hozzá 
ideje és tölténye. Nem csoda, hogy az első hetek lelkesedése és 
kemény ütközetei után a hiányos öltözetű, fegyverzetű és táplálko- 
zású harcosok egy-egy csoportja minden győzelmi reményt és bátor
ságot vesztve, alkalmas pillanatban elhagyta egységét és hazaszö
kött! Erről a könyv egy helyütt már-már együtt érez az úgynevezett 
lógósokkal, de aztán -  a valós harctéri állapotokat elkendőzve -  
„népfrontosan” politizál. „(...) és ezekben a napokban mintha új 
erőt kapott volna a katonákban az életféltés ösztöne. Arra gondol

53



tak, hogy most már csakugyan értelmetlen lenne elesni, ha eddig ép 
bőrrel sikerült megúszni ezt a világháborút.

Elég az hozzá, hogy egynéhányan mitőlünk is hazaszöktek, ki
agyalt rémhírekkel igazolva magukat az ijedt hozzátartozók előtt. 
Másként a jó topolyaiaknak is alig jutott volna eszükbe küldöttet 
meneszteni a frontra, hogy megtudakolja a valót. A legnagyobb 
lógós csoportot Szabadkán gyűjtötték össze a hátországi helyőrsé
gek, és Varga István parancsnokhelyettes innen vezette vissza őket 
a brigádba március elején. Az úgynevezett lógósok terjesztette rém
hírekkel kapcsolatban írta 1945. január 18-án a Szabad Vajdaság (a 
Magyar Szó elődje):

„Több száz magyar topolyai férfi és néhány nő önként belépett a 
Petőfi brigádba, hogy fegyverrel a kezében harcoljon a fasizmus 
ellen. Ezek a magyar alakulatok valahol a Dunántúlon harcolnak és 
ezzel kapcsolatban egy-két felelőtlen elem azt híreszteli, hogy a 
Petőfi brigád nagyobb része megsemmisül. A topolyai Egységes 
Népfront szervezetei ezért kiküldte Sinkovics Dezsőt, hogy a Petőfi 
brigád topolyai tagjait keresse fel és az itthon maradottak megnyug
tatására hozzon tőlük levelet. Sinkovics a megbízatásnak eleget tett 
és úgyszólván a Petőfi brigád összes topolyai tagjaitól közös levelet 
hozott...”
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ALEVÉL

Hosszadalmas lenne a levél idézése, s nyilvánvaló, hogy a brigád 
parancsnoksága fogalmazta, mintegy 500 aláírással. Ebben rémhír- 
terjesztőknek, hazugoknak és a fasizmus támogatóinak nevezi a 
szökevényeket. A veszteségekről meg ezt írja:

„Mély felháborodással utasítjuk vissza a rendbontók és árulók 
azon állításait, hogy brigádunk tagjai közül igen sokan meghaltak, 
de még többen megsebesültek. A valóság ezzel szemben az, hogy a 
Petőfi brigád tagjai közül a mai napig sem egyetlen sebesültünk, 
sem pedig hősi halottunk nincs...”

Itt a levélírók is nyilvánvalóan csupán a topolyaiakat értelmez
ték a Petőfi brigád legénységeként. Esetleg a Szabad Vajdaságnak 
tévesen továbbították a levél megfogalmazását. Tény, hogy a brigád 
könyve a következő oldalon (143. o.) már megfeledkezik a levélben 
leírtakról és „visszamenőleg” számol be a veszteségekről:

„Mondani sem kell, hogy milyen nagy megnyugvást hozott az 
üzenet a szülőknek és a feleségeknek éppúgy, mind mindazoknak, 
akik állandóan a magyar brigádra hivatkoztak (...).

Jóllehet időközben már nem is egy halottja és sebesültje volt a 
harcoknak. (Kiemelés-T.I.)

Január 13-án szenvedtük el az első súlyosabb veszteségünket, 
amikor az 1. vajdasági brigád bal szárnyán küzdöttünk Őadevicá- 
nál, a lövedékek és a hangszórók ellen egyaránt. Az éjszaka folya
mán hárman vagy négyen estek el, Sípos István, a zászlóalj ko
misszárhelyettese pedig súlyosan megsebesült. Cservenák Imre el
mondásából tudjuk, hogy január 25-én egy falu megtámadásakor 
több sebesültet húztak ki az állásokból. Kókai Mihályra ismert az 
egyikben. Rajta kívül egy halottat is hátravittek, s annyit tud róla, 
hogy bajsai volt.

Virág János arra is emlékszik, hogy itt esett el Nagy István is, a 
3. zászlóalj harcosa, Zsáki Jánost meg elfogták a németek. Zsáki 
Ferenc is velük volt, de neki sikerült valamiképpen visszajutnia az 
egységéhez.
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A február 6-ai ütközetről szóló jelentést is idéztem, amelyből 
azonban kitűnik még, hogy 28 elvtárs tűnt el a harcok folyamán és 
57-nek nyoma veszett a visszavonuláskor. Ezek még másnap sem 
kerültek elő (kiemelés -  T. I.).”

Ez volt tehát az igazság: odaveszett egy századnyi ember, amit 
nagy köntörfalazással, ki tudja, miért, mikor hoztak hivatalosan 
nyilvánosságra! Ezt akkor valószínűleg nem is lehetett volna más
ként csinálni, hiszen mi lett volna a harci kedvvel, a bátorsággal a 
lövészárokban, a rohamoknál, meg idehaza is a segítőkészséggel és 
a reménykedéssel.
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A BOLMÁNI CSATA

Bolmán, ez a Dráva bal partján fekvő kis horvátországi magasla
ti falu sokat foglalkoztatta a hadtörténészeket a II. világháború 
befejezése után. Itt dúlt a népfelszabadító háború befejező szaka
szának egyik legnagyobb és legádázabb ütközete. Ez volt egyúttal a 
Petőfi brigád leghősiesebb csatájának színhelye. Sajnos, itt szenved
te el legnagyobb veszteségét is.

A balkáni hadszínteret föladó német és más megszálló alakula
tok több százezernyi katonával, még mindig erős gépesített oszta
gokkal, ezen az útvonalon számítottak kimenekülni Magyarország 
területére, a 3. Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg által egyre szo
rosabb bekerítő gyűrűjéből. Itt, Bolmánnál állták útjukat az önkén
tes alakulatok, most már szovjet nehéztüzérség és légierő hathatós 
támogatásával. Majd bolgár alakulatok is csatlakoztak hozzájuk. 
Erről a heves csatáról sokan és sokat írtak azóta, köztük természe
tesen a Petőfi brigád könyve is. Mi éppen ennek alapján csupán 
néhány részletet kívánunk ismertetni, egy utána következő fejezet
ben pedig az ütközet zentai részvevőinek hiteles elbeszéléséből. Ez 
ugyanis némileg különbözik attól, amit a könyv ír róla.

Előbb azonban ismertetünk egy részletet abból az összefoglaló
ból, amelyet a bolmáni csatából egy bizonyos Subotié nevű ezredes 
közölt a Szabad Vajdaság 1945. március 29-ei számában.

„Március elején erős gyalogsági kötelékekkel és 10 motorizált 
hadosztállyal offenzivába kezdtek a németek a keleti front nyugati 
szárnyán, Balatontól a Dráváig, azzal a céllal, hogy kijussanak a 
Dunához, megsemmisítsék a Vörös, a bolgár és a jugoszláv hadsere
get. Lényegében a német offenzíva három fő irányban indult meg: 
Székesfehérvártól dél felé, Nagykanizsától Kaposvár irányába és 
Donji Miholjac-Eszék térségéből Pécs és a Duna irányában.

A németek nagy reményeket fűztek ehhez az offenzívához, 
amellyel meg akarták védeni a már közvetlenül fenyegetett Ausztri
át és Bécset, és amelytől diplomáciai sikereket is vártak. Meg akar
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ták mutatni, hogy a német erő nemcsak hogy meg tudja állítani a 
szövetségeseket, de nagyobb vállalkozásokra is képes.

Március 6-ra virradó reggel Bistrice és Dárda között a németek 
átkeltek a Dráván. Gyors motor- és gumicsónakok segítségével si
került is nagy erőket átdobniuk, noha néhány német századot egysé
geink a Drávába fullasztottak. A veszteségre való tekintet nélkül 
folytatták az átkelést és elfoglalták Bolmánt, kitörtek az úgyneve
zett Barbara-csatornára, és új erők bedobásával eljutottak Uj-Bez- 
dánig.

Az első német foglyoknál a következő német nyelvű felhívást 
találták:

„Katonák!
A haza veszélyben van!
Ütött az óra, hogy megsemmisítsük azokat, akik hazánkat fenye

getik, és hogy még egyszer megmutassuk, hogy a német katona 
legyőzhetetlen!”

„A tüzérséggel támogatott erős ellenséges kötelékek el is foglal
ták Majska medját. Pedig repülőink egész nap az ellenséges hadál
lásokat és az átkelési pontokat támadták. A németek már a bara
nyai Petrovo Selónál voltak. 10-én megjelentek a fronton a Katyu- 
sák. Egy ideig változatlan a frontvonal, majd 18-án új erősítésekkel 
továbbvonul az ellenség Torjanciig. Donji Miholjac szakaszán két 
hadosztálynyi haderőt sikerült áttenniük a Dráván. A bolgár csapa
tok és a gyorsan segítségünkre siető vöröskatonák hősi ellenállása 
azonban megtöri igyekezetüket, hogy kierőszakolják az áttörést 
Pécs felé. Tíznapos kemény és elkeseredett harc után az ellenséges 
csapatok maradványait is visszavetettük a Dráva túlsó oldalára. A 
németek ember- és anyagvesztesége felülmúlt minden eddigit. A 
harcok folyamán 2500 német tisztet és katonák megöltünk, 4200 
megsebesült és 120 foglyul esett. A német egységek csaknem két
harmada harcképtelenné vált. Több mint 50 csónakot és kompot 
megsemmisítettünk.

Hadseregünk a szovjet és a bolgár csapatok segítségével teljesí
tette azt a feladatot, amelyet Tito és Tolbuhin marsall tűzött eléje. 
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy eddig ez volt a legnagyobb frontális 
harc, amelyből ifjú hadseregünk részt vállalhatott, és ez még csak 
növeli a győzelem jelentőségét. Ez volt az első alkalom, hogy megis
merhették a modern háborút a maga valóságában, a gyalogság, a
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tüzérség, a tankok és a repülők együttműködését. De megismerhet
ték egyúttal a Katyusákat és az orosz terepjáró ütegeket is...”

Messziről jött ember azt mond, amit akar, tartja nálunk a szólás
mondás. Sajnos, nem ilyen simán zajlott a „sikerrel zárult csata”. 
Azt, hogy a mi oldalunk katonai alakulatainak nagyságára és veszte
ségeinkre még csak nem is utal, katonai titoktartásnak is vehetjük, 
hiszen még dúlt a háború. Az ellenség veszteségeinek túllicitálása 
azonban -  enyhén szólva -  értelmetlen. Csak a motorizált hadosztá
lyokból tízet említ, s ezért a mintegy 7000 katona harcképtelenné 
tétele nem jelenti az ellenséges haderő kétharmadának megsemmi
sítését. Itt tudnunk kell ugyanis, hogy hány katonából áll egy-egy 
alakulat. Brigád vagyis dandár: több zászlóaljból álló alakulat. A 
hozzávetőleges számítás érdekében megemlítjük, hogy a Petőfi bri
gád négy zászlóaljból állott és kezdetben 1200 főt számlált. Hadosz
tály: több dandárból vagy ezredből álló alakulat. Hadtest: több had
osztálytól álló egység. Hadsereg: több hadtestből álló hadműve
leti egység. Üteg: néhány löveggel (ágyúval) rendelkező tüzérségi 
alegység.

Lássuk azonban, hogyan is zajlott a bolmáni csata és mi várt itt a 
magyar önkéntesekre, mert az ezredes a Petőfi brigádról is megfe
ledkezett. Egyetlen szóval sem méltatja hősi helytállását.

Az ütközet március 6-ától 16-áig tartott a könyv szerint, s a 
Petőfi brigád a 2. vajdasági brigád támogatásával a 6-án hajnalban 
indított támadás után úgyszólván néhány órai tűzharcban elfoglalta 
a németek által megszállt falut. Az ellenségnek itt 150 halottja volt, 
s a petőfisták néhány foglyot is ejtettek. Öt nehéz géppuskát és sok 
más hadianyagot zsákmányoltak. Ezután már azzal is dicsekedhet
tek, hogy minden zászlóaljnak volt már nehéz gépfegyvere, minden 
harcosnak puskája. „Sok német elpusztult, de a mieink közül is jó 
néhányan elestek, például Kis János, a kis Kis, az 1. zászlóalj pa
rancsnoka, Nagy Iván, Kanizsai József, Somogyi Géza, Zsulec Ven
del, Soki Stevo és mások.”

Virág Jánosnak a brigádról szóló könyvben leírt elmondásából 
megtudjuk, hogy az ő századának, amikor elindult az ütközetbe, 
mindössze 16 puskája és 2 géppuskája voltl Ne feledjük: 100-120 
embernek csupán 16 puskája!? Csoda-e hát, hogy másnap hajnal
ban a németek egy rajtaütésszerű ellentámadással visszafoglalták a 
falut és ekkor ismét komoly veszteség érte a brigádot. Egy másik
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elbeszélő szerint a sebesülteket olykor maguk a harcosok kötözték 
át a lövészárokban „akármivel” és cipelték magukkal, ide-oda, 
hordágy híján lópokrócban, rongypokrócban. Bolmán első elfogla
lásakor igen sok volt a sebesült, s ezeket majd csak másnap szállítot
ták biztosabb kötözőhelyre (már aki addigra életben maradt) a 
környéken mozgósított parasztszekereken. Ez a szállítás olykor két 
nap, két éjjel tartott.

A petőfisták fegyverzetéről beszélve dr. Máriás József megje
gyezte, hogy az valóban igen hiányos volt. Ott, a szentmártoni bri
gádavatás után igen sok orosz fegyvert osztottak ki a közelben 
állomásozó egységeknek. Még a szlovák brigád is kapott belőle, a 
Petőfi brigád azonban egyetlen hasznavehető puskát sem kapott! Azt 
mondták: nem jutott mindenkinek...

Később leírt adatokból derül ki, hogy a Petőfi brigád bizony igen 
nagy árat fizetett Bolmán első rohammal indított elfoglalásáért. A 
hiányosan fölfegyverzett, de hihetetlen bátorsággal rohamozó „ron
gyos brigád” 50 halottal és 190 sebesülttel hagyta el a harcmezőt. 
Rettenetes csapás! A vezénylő tisztikarból megsebesült az 1., a 2. és 
a 4. zászlóalj komisszárja, a 2. zászlóalj komisszárhelyettese, pa
rancsnokhelyettese és további 25 tiszt meg altiszt. A halottak 
között volt az 1. zászlóalj parancsnoka, egy tiszt a brigádparancs
nokságból és 11 úgynevezett vezető beosztott. E mintegy 24 órán át 
tartó ütközet hevességét bizonyítja, hogy a magyar önkéntesek a 
hiányos fegyverzettel is mintegy 182 000 töltényt és ezer aknát 
lőttek ki.

Egy másik adatközlő már egy március 18-án lezajlott bolmáni 
ütközetről beszél: az ott harcoló 51. hadosztály parancsára a 
petőfisták egy zászlóalja és két százada kb. 1500 méterre megköze
lítette az ellenséget, de nem indulhattak rohamra, hanem beásták 
magukat, mert „elmaradtak a beígért tankok”! Veszteségük szeren
csére csak két halott és hét sebesült volt.

Cvetko Pejakov őrnagy, a 12. vajdasági brigád egykori tisztje, aki 
szintén részt vett a bolmáni csatában, a 70-es években egy zombori 
baráti körben a következőket mondta a Petőfi brigádról: „Ahogy 
közeledtünk a csatatérhez, olyan kép fogadott, amely örökre emlé
kezetemben marad. A Petőfi brigád harcosai rajvonalban vonultak 
az ellenség hadállásai felé. Hiába vették pergőtűz alá őket, nem 
hátráltak, bár egymás után hullottak ki a sorból.”
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A hadászatilag rendkívül fontos bolmáni hídfőért vívott két hé
tig tartó küzdelem, a már említett hathatós szovjet támogatással és 
a 3. Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg alakulatainak győzelmével 
végződött. Talán még sokan emlékeznek rá, hogy a hírhedt tájékoz
tató irodás években nálunk más „ismérveket is szereztünk” a szov
jet, vagyis a Vörös Hadsereg bolmáni segítségéről. Nevezetesen azt 
híresztelték az újságok, meg a rádiók, hogy a mieink egyik nagy 
ellentámadásakor az oroszok tévesen (egyesek szerint szándéko
san) rosszul mérték be a távolságot és a Katyusa néven ismert, 
félelmetes sorozatvetőkkel meg messzehordó ágyúkkal a mi egysé
geinket verették. Hadtörténeti adatok szerint ekkor a Petőfi brigád 
is súlyos veszteséget szenvedett.

Volt, ahogy volt: a Petőfi brigád parancsnoksága akkor, március 
29-ei keltezéssel, panaszlevélnek is beillő jelentést küldött a 16. 
hadosztály parancsnokságának:

„Az alábbiakban megküldjük a kért adatokat a legutóbbi akciók 
fogyatékosságairól és hibáiról.

A brigád parancsnoksága e hó 28-án megtartott értekezletén 
egységeinknek a Dráva bal partján levő hídfőnél lefolyt hadmű
veletekben való részvétele során a következő mulasztásokat 
konstatálta:

Véleményünk szerint hiba abból adódott, hogy a körülmények 
folytán az 51. hadosztály parancsnoksága alá tartoztunk és emiatt az 
51. hadosztály egységeihez mérten másodlagossá vált a mi egysége
ink részvételének kérdése a harcokban, bár a fenti hadosztály egysé
geivel szorosan együttműködtünk. Egységeink ezért nem egy eset
ben szétforgácsolódtak két-három részre, és az egységes vezénylés 
lehetősége és hatékonysága csökkent. Hasonlóképpen a kitűzött 
feladatok végrehajtását sem lehetett kellőképpen ellenőrizni.

További fogyatékosságok:
A zászolóalj- és századparancsnokok, valamint a harcosok ki

tűnően megállták a helyüket, a parancsnokok azonban nem álltak 
hivatásuk magaslatán. Mert hibásan közvetítették a parancsokat 
felülről lefelé, ami sok esetben oda vezetett, hogy a zászlóalj, sőt 
olykor a brigád parancsnokságának tagjai is szakaszvezetői, század
parancsnoki teendőket végeztek, mivel nem értelmezték helyesen a 
zászlóalj parancsnokságának szerepét, és ezt a csapattest átütőereje 
is megsínylette. A visszavonulások alkalmából a harcosok helytele
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nül, csoportosan és rendetlenül vonultak hátra és ezért nagyobbak 
a veszteségek a kelletténél.

A fenti fogyatékosságok miatt a zászlóalj-parancsnokságok ki
engedték kezükből az egységek irányítását. Ahelyett, hogy paran
csokat osztogattak volna, harcosokká és altisztekké váltak.

A felderítő futárszolgálat sem működött kifogástalanul. A szá
zadok politikai tisztjei lemaradtak és nem volt áttekintésük az egy
ségek tevékenységéről. Ebből kifolyólag a többi vezető sem tudott 
úrrá lenni a harctéri helyzeten. Mindez az akcióegység és az egysé
ges irányítás kárára volt, félreértésekre adva okot a döntő pillanatok
ban. (Kiemelés -T.I.)

Helytelenül és felelőtlenül szerveztük meg az élelem- és lőszer- 
ellátást. A kapcsolatok hiánya folytán nem lehetett idejekorán meg
oldani ezt a problémát. Az intendánsok, a beszerzők és a fegyver- 
készlettel megbízott előadók elégtelen ébersége és felelőtlensége 
(gyávasága) súlyosbította az ellátás körüli zavarokat. (A topolyai 
Dognár Antal mesélte ezzel kapcsolatban, hogy szinte a szájpadlá
sukhoz ragadt a nyelvük az éhségtől és miután váltást kaptak, 
visszafelé jövet egy tócsából ittak, félrelökve a víz színéről a béka
lencsét -  megjegyzést Petőfi-brigád c. könyvből.) Mulasztások tör
téntek ezenkívül a fegyverzet, különösen a gépfegyverek és a golyó
szórók őrzése és karbantartása körül, minek folytán előfordult, 
hogy a fegyver éppen akkor mondott csütörtököt, amikor a legna
gyobb szükség lett volna rá...”

A jelentést egyedül Jontovics Rudolf írta alá, mert Kis Ferenc, a 
parancsnok, a bolmáni győzelem másnapján életét vesztette! Erről 
majd később. Térjünk vissza a jelentésben fölsorolt hiányosságokra, 
illetőleg azok kommentálására. Tudjuk már az előbbiekből, milyen 
„képességű” tisztikar irányította a brigádot, a zászlóaljakat és a 
századokat. Az ismert bolseviki elv értelmében (szakácsnőből is 
lehet miniszter), a munkásosztály vette át az irányítást a katonai 
alakulatokban is. (Borbély, fémmunkás, földműves.) De nem csak a 
Petőfi brigádban, a többi harctéri alakulatban is hasonló tisztikar 
vezényelt. Még Kosta Nad (akinek nevét a Magyar Szó sokáig Nagy 
Kosztának írta, abban a hitben, hogy magyar) sem volt akadémiai 
kiképzésű katonatiszt, hanem mint a spanyol polgárháború egyik 
szabadságharcos alakulatának a parancsnoka kapott most itt magas 
rangot. Azután itt van még egy lényeges tény: a korábban kisebb-na-
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gyobb csoportokra osztva, rajtaütésszerű (főként éjjel) támadások
ra, tőrbecsalásokra, lesbenállásokra begyakorolt egységeknek most 
egy magas kiképzésű, vasfegyelmet követelő tisztikar által irányí
tott, állíg fölfegyverzett és sok nagy csatát megjárt, nehéztüzérség
gel, páncélos alakulatokkal, mesterlövészekkel stb. támogatott ka
tonasággal kellett frontális harcot vívnia. Itt most úgyszólván egyet
len parancsnok sem tudott eligazodni, valami okos utasítást adni, 
mint hogy: „Csak bátran előre, fiúk”! És amikor látta: harcosai 
egymás után hullanak ki, hogy ne maradjon szégyenben, legföljebb 
ő is bevetette magát közéjük és lőni kezdte az ellenséget.

És még egyszer említsük meg Virág János szavait: „Amikor 
elindultunk, már 16 puskája, két géppuskája volt a századának...”.

Idősb Szűcs Imre, a pár évvel ezelőtt, tragikus körülmények 
között elhunyt, azonos nevű újvidéki költő-újságíró édesapja me
sélte a háború után, hogy a bánsági Udvarnokról vele együtt Fecs- 
kés Imre, Oláh András és Bálint József csatlakozott a brigádhoz. 
Akkor öt ember egy karabélyt és öt töltényt kapott! Arra is emlék
szik, hogy Varga Gábor volt a szakaszvezetőjük és két debellácsi is 
volt köztük: Hős András és Tóth Mihály. Az utóbbi elesett. Több 
bánáti tudomása szerint nem volt köztük, mert a tordaiak, tóbaiak, 
kisorosziak, magyarcsernyeiek, ittabéiek más egységekbe kerültek.

Mint már láttuk is, értesüléseik tévesek voltak.
Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha e sorok írója megemlí

ti, hogy 1945 április első napjainban, a kikindai járás mozgósítottja- 
ival a szerémségi frontra való indulás előtt, Kikindán fölsorakozott 
a többiekkel, s a néhai Fazekas János, a Fórum könyvterjesztő 
osztályának egykori vezetője, mint a brigád politikai biztosa (száza
dosi rangban), üdvözlő beszédet mondott. Egyebek között azt fejte
gette, hogy: „Nincs ugyan még harci tapasztalatunk, de nem leszünk 
egyedül, mert velünk lesz a Vörös Hadsereg is.” Ekkor Fehér Lász
ló, aki egyébként osztálytársa volt Fazekasnak a nagykikindai Ma
gyar Főgimnáziumban, váratlanul oda kiáltott: „És hol a fegyve
rünk?” „Majd szerzünk az ellenségtől” -  jött a válasz.
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A PETŐFI BRIGÁD 
PARANCSNOKÁNAK HALÁLA

A hadászatilag sorsdöntő fontosságú bolmáni hídfő, amely a 
háborúban a Balkán-félszigetet megszálló, gyorsított ütemben 
visszavonuló német, fehérorosz, Draža-, Ljotié- és több másféle, 
egyes becslések szerint több százezres egységeinek elvonulását biz
tosította volna, hosszú, ádáz csaták után a fölszabadító erők birto
kába került. Már csak a szétvert ellenséges erők visszavonulását 
biztosító hátvédegységeket, főként géppuskások és céltávcsöves ka
rabéllyal fölszerelt lövészek tüzeltek időnként visszafelé. Alig hal
latszott már egy-két lövés, amikor Kis Ferenc, a Petőfi brigád pa
rancsnoka harmadmagával elindult az úgynevezett harmadik védel
mi vonal mélységében a Dráva menti erdők felé, ahol akkor kezdték 
a petőfisták kiűzni a még hátramaradt ellenséges osztagokat. Szán
tóföldön haladva váratlanul fölbukott! Végzetes találat érte. Való
színűleg egy fanyakában rejtőzködő német lövész találta el, átlőtte a 
veséjét és a máját. Ezt már nem sokkal később dr. Máriás József, a 
brigád orvosa konstatálta.

Baki Ferenc így mondta el a történetet:
, Jóformán még be sem értem a lőcsi kötözőhelyre, máris 

hívnak a telefonhoz.
-  Halló! Halló! -  türelmelenkedik valaki, amiért nem sietek 

jobban.
Szobocsán, a brigád törzsfőnöke keres.
-  Te vagy az, Baki? -  mondja elfulladva. Hallgass ide. Kis elesett. 

A parancsnok. Halálosan megsebesült, maradj ott és várd be, oda 
viszik kocsin. És gondoskodj a továbbiakról. A harcok még nem 
szűntek meg, ezért a komisszár meg én nem mozdulhatunk innen.

A vonal megszakadt, én azonban tovább tartom a kagylót, a 
fülemre szorítva. Hogyan sebesülhetett meg a parancsnok, hiszen az 
imént váltam el tőle?! Nem, ez képtelenség. Rosszul hallottam 
talán -  próbálok gondolkozni. Még hogy behozzák kocsin és gon
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doskodjak a továbbiakról. Miféle kocsiról van szó, és miről kellene 
gondoskodnom tulajdonképpen?

Nem tágítok a telefontól. Várom, hogy mondjon még valamit 
valaki. Talán azt, hogy tréfa az egész, ugye, megijedtél öreg fiú? De 
talán okosabb dolga is akad annak a Szobocsánnak, mintsem hogy 
ilyesmivel heccelődjön! De senki sem szól, hiába nyomom a kagylót 
a fülemhez, hogy szinte belefájdul.

Most én csengetek. Újból és újból. A parancsnokságot hívom 
Majska Medján. Senki sem jelentkezik.

Lecsapom a kagylót és elkáromkodom magam. Hol a pokolban 
lehetnek? Hogy senki sincs a készüléknél?

Kibotorkálok a helyiségből. Mirjana elvtársnő, a brigád front 
mögötti részlegeinek biztosa térít magamhoz. Közli velem, hogy 
jönnek a kocsik a sebesültekkel. Elmondom neki, hogy mit mon
dott a telefonba Szobocsán. Úgy néz rám, mintha nem ismerne. 
Majd komisszár létére sírva fakad. Mondom neki, hogy erre most 
nincs idő. Intézkedjen inkább a parancsnokságon, hogy rendben 
legyen minden, az ilyen alkalomnak megfelelően. Majd én gondos
kodom a sebesültek továbbszállításáról.

Tíz-tizenkét szekér hozza máris őket. Az egyiken Varga Gá
bor fekszik fejsebbel. A másikon Vencel Branko, neki a lábát 
lőtték szét. Málik József bekötözött kézzel jön a kocsi mellett. 
Molnár Kelemen az iránt érdeklődik, hogy hová, melyik kórház
ba viszik majd őket. Mondom neki, hogy Batinán át Zomborba 
mennek.

De látom már Bánya Jánost, futva tette meg az utat. A szeme 
láttára esett el a kapitány. Ő volt vele, a Figaro meg Szalai, a 
haditudósító. A harmadik védelmi vonal mélységében mendegél- 
tek. Időnként egy-egy világító lövedék csapódott a földre. Talán 
éppen a Dráva-parti fákról lövöldöztek a németek.

-  Eredj le az árokba, mert eltalálnak -  szólt még oda a haditudó
sítónak a parancsnok. Majd tréfásan hozzátette:

-  Tebelőled csak egy van...
Szalai szót fogadott neki és az út menti árokban folytatta útját. 

A többiek vagy 20 méterre tőle haladtak a szántóföldön.
Egyszerre csak felbukik Kis.
Figaro iratokkal teli kenyérzsákjában akadt meg a golyó, amely 

megsebezte.
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Egy közeli tanyára vitték be, még élt. Majd feltették egy kocsira, 
amelynek már jönnie kell...

Lassan közeledik is már a szekér.
Lehajtott fővel vezeti lovait a kocsis. Figyel, hogy kikerülje a 

sáros falusi út gödreit.
Jobbról-balról négy-négy harcos feltűzött szuronnyal. A néma

ságot csak olykor töri meg távoli lövöldözés. A Dráva menti erdősé
get tisztogatják a mieink az ellenségtől.

Asszonyok, férfiak, öregek és gyerekek a parancsnokság előtt. 
Áhítatos csendben. Gyorsan végigfutott a vészhír a falun.

Mirjana, Bánya és én emeljük le a holttestet a kocsiról, bevisz- 
szük a parancsnokság szobájába és óvatosan ágyra helyezzük. Kis 
mintha aludna, lehunyt szemmel fekszik. A sebe nem látszik, vér- 
nyom sehol. Egy kis megkékült hely van csak a testén.

Dr. Máriás József diagnózisa azonban nem hagy kétséget, noha 
még ő is alig tud hinni a szemének. Telefonon jelentették neki is, 
hogy rögtön készüljön fel, mert a parancsnok súlyosan megsebesült. 
Azt hitte, hogy tévedés lehet a dologban, hiszen elvétve hallani 
most már csak egy-egy lövést. Nagy sietve mégis elindult az arcvonal 
felé. Útközben, az erdőszélen találkozott a szekérrel, amelyen csu
kott szemhéjakkal, holtan feküdt Kis Ferenc, a Petőfi brigád pa
rancsnoka, akinek a jobb veséjét és máját találta el a német orvlö
vész.

Másfél órával a bolmáni csata befejezése előtt.
(...)
A brigád zászlóalja feltűzött szuronnyal kíséri a koporsót. A sírba- 

tétel előtt felzúgnak a harangok, mintha megüzenték volna a fasiszták
nak, hogyha el is esett néhány szabadságharcos, a helyükre újabb ezrek 
álltak Tito hősei közül, akik megbosszulják a halottakat.

A sírnál, melyet a templom udvarában ástak meg, a falu papja, 
egyébként a hősi halált halt parancsnok személyes ismerőse búcsúz
tatta el a hőst a nép nevében. Megköszönte a Petőfi brigád és a 
kapitány hősiességét, amellyel megmentette a falut a barbár fasisz
ták pusztításától...”

*

És itt vége is lehetne a Kis-féle legendának, meg sajnos a Petőfi 
brigád legendájának is. Ám -  hála istennek -  vannak még élő -
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zentai részvevői is a brigád nagy és hősies csatáinak. De még Kis 
Ferencről is illik elmondani, hogy 1945. március 22-én a lőcsi kato
likus templom udvarában megásott sírba temették. Harangszóval és 
papi szertartással! Innen 1965-ben egykori harcostársainak kívánsá
gára Bolmánon helyezték örök nyugalomra.

És most még csak a legnehezebb kérdésre kellene választ adni -  
folytatja később Baki, a brigád politikai biztosának helyettese. „Mi
lyen ember is volt ez a parancsnok, az annyira kérhetetlen Kis 
Ferenc? Akitől nemcsak az ellenség retteget, de a sorainkban is 
mindazok, akik csak valamelyest is vétettek a fegyelem ellen (...)” 

Nos, igazi arculatáról, és tulajdonságairól, jóról-rosszról nem 
sokat tudtunk meg elmondásából. Újságot, levelet nem olvas, má
sokkal olvastatja fennhangon, igen sokat ábrándozik. Csökönyösen 
ragaszkodik elhatározásaihoz. A Podravska Slatina-i járásban levő 
Bukovicán született 1905. augusztus 1-jén. Szülei nincstelen parasz
tok voltak, négy elemit végzett, majd inas lett: borbélymesterséget 
tanult, méghozzá „meglehetősen kedvetlenül”. A könyv szerint nagy 
nehezen mégis felszabadult és Viroviticán, Podravska Slatinán, 
majd végül Zágrábban dolgozott.

1930-ban tért vissza szülőfalujába. Megnősült és önálló iparos 
lett. A házasságból egy gyermeke született. A felesége mesélte 
később, hogy nem nagyon szerették a férjét a faluban. Az első 
naptól kezdve a demokratikus érzelmű mesterekkel tartott. És ami
kor 1941-ben az usztasák kerültek hatalomra Horvátországban, ne
héz napokat élt át Kis és a ház népe. Szinte állandó megfigyelés 
alatt tartották őt is meg a boltját is. Már a felkelés kezdetén kapcso
latban állt a környékbeli partizánokkal. Titokzatos látogatók jöttek 
hozzá éjszakánként, vagy ő maradt el valahol reggelig. S aztán 1942 
szeptemberének végén elment partizánnak...

Harci helytállásáról alig tudunk valamit. Mint zászlóalj- és bri
gádparancsnokról annál többet. Olyasmit is -  sajnos -, amit a bri
gád könyve nem taglal, de véletlenül mégis sejtet. Hogyan is tette fel 
magának Baki a kérdést? „Milyen ember is volt az a parancsnok, az 
annyira kérhetetlen Kis Ferenc?”

Olyan, hogy egyes adatközlők szerint nem az ellenség hanem egy 
petőfista lőtte le!

Amikor 1999 tavaszán napilapunk, a Magyar Szó folytatásban 
részleteket közölt a zentai önkéntesek részvételéről a népfelszaba
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dító háborúban, a szerző meghökkentő történeteket hallott egykori 
petőfistáktól, valamint olyan emberektől, akiknek évekkel ezelőtt 
ugyanezt beszélték el egykori frontharcosok. Egyebek között azt, 
hogy Kis Ferenc, katonai képesítésének hiányát olykor túlzott ke
ménységgel „pótolta”. A hadászatról annyit tudott, mint sok harcte
ret megjárt baj társai. Erre nyilván ráeszmélt maga is, és ezért olykor 
kemény szavakkal feddte meg a legénységet. Többször büntetett, 
hadbírósággal is fenyegetőzött, s állítólag oda is utalt néhány ön
kéntest. A bolmáni csatában aztán „betelt a pohár”! A magukra 
hagyatott, rongyos és éhező, hiányos fegyverzetű közkatonákat, va
lamint az altiszteket és a tiszteket is fenyegetőzve utasítgatta, mi
után rosszra fordult a Petőfi brigád harci helyzete. A harcosok (nem 
kizárt, hogy tisztek), miután a hiányos vezérlés során látták egy-egy 
földijük, jó barátjuk, testvérük halálának, „jobbik esetben” karjuk, 
lábuk elvesztésének megrázó pillanatait, bosszút szőttek.

Föltételezhető, hogy a Petőfi brigád rettenetes veszteségével 
járó bolmáni győzelem utolsó előtti órájában egy bosszúálló, az 
ellenségtől szerzett távcsöves karabéllyal lelőtte a brigádparancsno
kot!

így szól az eddig soha le nem írt, s ma már ellenőrizhetetlen 
történet Kis Ferenc haláláról.
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A PETŐFI BRIGÁD FÖLOSZLATÁSA

Nem sokkal a bolmáni győzelem után föloszlatták a Petőfi bri
gádot. Mielőtt erről elmondanánk az ütközet zentai részvevőinek 
hiteles meglátását, idézzünk a brigád könyvének ide vonatkozó zá
rófejezetéből:

„Utolszor március utolsó napján sorakozott fel a brigád.
A hangulat mindenesetre ünnepi:
Jelen vannak a 16. hadosztály legmagasabb rangú tisztjei: Marko 

Peričin-Kamenjar hadosztályparancsnok, MiloS Pajković politikai 
biztos és mások.

Az egykorú följegyzések szerint a harcosok lelkesülten hallgat
ták végig a hadosztályparancsnok beszédét fegyelmezetten fogadva 
a bejelentést, hogy ezentúl újjászervezett, vegyes nemzetiségű vaj
dasági brigádokban, a szláv testvérekkel vállvetve folytatjuk hősi 
harcunkat.

Hogy mit éreztünk ott a szívünk táján, legbelül?
Hát először is amolyan háborús hadparancs volt ez, ami ellen 

nem szokás ágálni, még ha történetesen nem is ért vele egyet az 
ember.

Azt mondták továbbá, hogy ez az egyenlőség érdekében törté
nik, mindenféle megkülönböztetésnek meg kell szűnnie és az új 
beosztás az irántunk való bizalom jele is egyben. Előző napon tár
gyaltunk erről a brigád összes parancsnokainak, politikai munkása
inak és propagandistáinak értekezletén, amelyen a hadosztály poli
tikai biztosa is részt vett.

Ezenkívül mi már most úgy is csak petőfisták maradunk, bárho
va is szólít a kötelesség. A szlavóniaiak közül legtöbben a magyar 
zászlóaljban kezdték a partizánkodást, a bácskaiak meg csaknem 
valamennyien a Petőfi brigádba iratkoztak fel annak idején, oda is 
vonultak be a topolyai főtérről indulva útnak; így mondják otthon a 
szülők is, ha megkérdi valaki tőlük, hol van a gyerek, és mi nem 
titkoljuk az új bajtársak elől, hogy honnan jöttünk, hiszen a bolmá
ni csata híre mindenüvé eljutott...”
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Ez hát a hivatalos megokolás. Azon túlmenően, hogy ebben a 
hol előre, hol hátra vonuló ádáz küzdelemben a brigád vezénylő 
tisztikarának jelentős része elesett, vagy súlyosan megsebesült, ala
kulatai jószerével széthullottak, fölbomlottak, hiszen megtörte 
őket a két hétig egyfolytában tartó harc. De alaposan meg is fogyat
koztak. Az adatok között még utalást sem találunk arra vonatkozó
lag, hogy a legénységből, a harcosokból hányán hagyták életüket a 
csatatéren, tűntek el nyomtalanul örökre vagy haltak bele sebeikbe 
később, ismert és ismeretlen helyen. A brigád könyvében közölt 
hiányos kimutatásból mi csak azt tudjuk feltüntetni, hogy megala
kulásakor egyes helységekből hányán szerepeltek az önkéntesek 
listáján: Eszékről, Dakovicáról, Brodból, Daruvárról, Grubišino 
Poljéról, Viroviticáról, annak környékéről és még több mint 50 
magyarlakta szlavóniai faluból 249, Topolyáról 584, Csantavérről 
197, Bajsáról 24, Bácsföldvárról 13, Kishegyesről 65, Feketicsről 
111, Moravicáról 321, Bajmokról 10, Adáról 27, Debellácsról 10, 
Zentárói 5, Udvarnokból (Banatski Dvor) 4, más vajdasági váro
sokból és falvakból (Pacsér, Csóka, Szabadka, Káty, Becse, Mohol, 
Péterréve, Verbász, Mokrin, Torda) 15. Horvátországban csatlako
zott a brigádhoz Belgrádból 14, Viroviticáról 7, Pélmonostorról 3, 
Daruvárról 10 harcos, továbbá Budapestről 19, Szegedről 11, 
Pécsről és Magyarország más városaiból és falvaiból további 47 
harcos. Összesen tehát 1768 név szerepel a petőfisták szóban forgó 
listáján. Igen ám, de emlékszünk: a Magyarország területén megala
kított brigádnak mintegy 1200 harcosa volt. Mi lett a többiekkel? 
Majd, mint a későbbiekből is kiderül, a többletet más harci alakula
tokba sorozták be, sokakat még mielőtt a Petőfi brigád első beveté
sére indult volna.

Hogy a fenti adatok bizony „nem mindig pontosak”, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mint Debellács (Torontálvásárhely) példája. 
Csupán 10 harcost említ, közben a 124. oldalon -  emlékszünk -  azt 
állítja, hogy: „Csak Debellácsról egy század önkéntest vezetett 
Zomborba Márton Pál”. Egy adatközlő -  majd a következő fejezet
ben részletesebben is szól minderről -  határozottan úgy fogalma
zott, hogy Bolmánnál szétverték a Petőfi brigádot! Ennek ellenére mi 
is csak újra azt mondhatjuk: a Bolmánnál még mindig hiányos 
ruházatú és fegyverzetű, sokszor éhező magyar brigád mindvégig 
csodálatra méltó -  úgy is szokás mondani: halált megvető -  bátor-
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Sággal állta a sarat. Harcosai a hadba vonulás előtti szokásos eskü
tétel nélkül is, igaz becsületes magyar emberhez méltó hősiességgel 
és hűséggel tették kockára életüket, hiszen szabadabb és jobb éle
tet, mindenben egyenjogúságot Ígértek nekik a toborzáskor.

Velük még Tito is dicsekedett, amikor magyarországi hivatalos 
látogatásakor 1964. szeptember 15-én beszédet mondott a budapes
ti Sportcsarnokban. A fasizmus elleni népfelszabadító háború vív
mányait méltatva egyebek között a következőket mondta:

„Népeink a súlyos harcokban történelmünk legfényesebb lapjait 
írták, kikovácsolták szilárd egységünket az új, szocialista társadalmi 
rendszer alapjait. E nagyszabású antifasiszta harcokban a Jugoszláv 
Népfelszabadító Hadsereg és Partizánosztagok soraiban ott voltak 
a magyar nép, elsősorban a hazánkban élő magyar nemzetiség fiai 
is, akik főként a Petőfi Sándor zászlóaljban, majd a Petőfi brigád
ban harcoltak.”
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A BRIGÁD ORVOSÁNAK 
VISSZAEMLÉKEZÉSE

A brigád megalakulásának 55. évfordulója tiszteletére 1999. no
vember 27-én nagyszabású ünnepséget rendeztek Topolyán. Ebből 
az alkalomból dr. Máriás József, a brigád egykori orvosa a követ
kező cikket közölte a Magyar Szó november 30-ai számában:

„A baranyai Kiscsány (ma Csányoszromó) községben 1944. de
cember 31-én alakult meg a 15. Petőfi Sándor vajdasági rohambri
gád (a továbbiakban Petőfi brigád). A sorakozón, a magyar nemze
tiségű brigádzászló avatásán az 1200 harcos magyar vezényszavakra 
négy zászlóaljba fejlődött fel.

Ezt megelőzően Topolyán megalakult a Petőfi zászlóalj, amely 
zömmel topolyai, ómoravicai, kishegyesi, feketicsi és csantavéri ön
kéntesekből szerveződött, és 1944. november 28-án megkezdte 
Zomborba menetelését, mivel a zombori székhelyű 16. vajdasági 
hadosztály kötelékébe sorolták be. E zászlóalj megalakítását Kosta 
Nad hadseregparancsnok engedélyezte. A toborzás kezdeményezői 
a topolyaiak voltak. A zászlóalj paracsnoka a spanyol polgárháború 
résztvevője, Varga István, politikai biztosa pedig Lőrik István volt. 
Az önkéntesek magyar katonadalokat énekelve meneteltek Zom- 
borig, s ott nagy létszámuk miatt egy helyett három zászlóaljat 
alakítottak. Ezeket az említett hadosztály 1., 2. és 4. rohambrigádjá
ba osztották be, amelyekben az önkéntesek katonai kiképzésben 
részesültek. Egyúttal a Dráva baranyai szakaszának a bal partját 
védték a jobb partját uraló ellenség ellenében, amely átkelésekkel 
nyugtalanított. A Petőfi brigád megalakulásának céljából december 
második felében a hadtestparancsnok elrendelte az említett három 
zászlóalj kivonását és a szlavóniai Petőfi Sándor magyar zászlóaljjal 
(a továbbiakban Petőfi zászlóalj) együtt Felsőszentmártonba irá
nyítását. Ez a zászlóalj horvátországi egységek magyar harcosaiból 
alakult meg Slatinski Obrenovacon 1943. augusztus 15-én. Tagjai 
akkor már másfél éves harci tapasztalattal rendelkeztek. Ezért kö
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zülük került ki a Petőfi brigád parancsnokainak a legnagyobb része. 
A politikai vezetők többségét pedig a harcos munkásmozgalom és 
az illegális politikai tevékenységben képzett közép-bácskaiak adták. 
Mi tette lehetővé a Petőfi brigád megalakulását?

1. A Népfelszabadító Hadsereg Főparancsnoksága 1942-től a 
proletárbrigádok mellett a katonai egységek területi és nemzetiségi 
alapon történő szervezését alkalmazta. Ezért a délszláv népek ala
kulatai mellett albán, cseh, német, bolgár, olasz, lengyel és szlovák 
egységek is megalakultak. A Petőfi zászlóalj a Kárpát-medence első 
magyar antifasiszta alakulata, amelynek harci sikerei mellett a poli
tikai hatása is jelentős volt, nemcsak a magyar környezetben, nem
csak Magyarországon, de a fasizmust és a sovinizmust elítélő más 
nemzetekhez tartozókat is meggyőzte arról, hogy a magyarokban 
megbízható harcostársakra találtak.

2. A két világháború közötti aratósztrájkokban, szakszervezeti 
ténykedésekben és antifasiszta mozgalmakban edzett, a haladó szel
lemű kiadványokon, meg a Dózsa- és a Rákóczi-felkelés, az 
1848/49-es szabadságharc hagyományain nevelkedett munkások, 
napszámosok, diákok és polgárok irányultsága.

Az ellenségről alkotott kép torzításainak a következményeként 
fellépő atrocitások nem kedvezhettek az önkéntesek toborzásának, 
de ennek a menetét jelentősebben nem tudták befolyásolni.

A megalakult Petőfi brigád januárban egy éjjel és nappal folya
mán a befagyott Dráván jeget hizlalt, hogy a hídszerűen megvasta
godott jégpáncél a gyalogosok mellett a megrakott szekereket is 
elbírja. Az átkelés után önálló harci egységként a Podravska Slatina 
elleni hadműveletben vett részt, amelyeknek a szerémségi frontsza
kasz tehermentesítése volt a célja. A támadás és a Szlavóniából a 
Barcson keresztül visszavonulás súlyos megpróbáltatásokat jelen
tett a még nem eléggé tapasztalt és edzett harcosoknak, valamint a 
zord időjárás, a hiányos ruházat és fegyverzet. Ezekben a harcokban 
már a brigádba jelentkezett 88 magyarországi és 25 szlavóniai ön
kéntes is részt vett.

A következő harci bevetésre a Petőfi brigád február folyamán a 
drávaszögi szálláshelyén készült fel. És eljött 1945. március 6-a, 
amikor a német egységek Eszék térségéből kiindulva és Mohácsot 
megcélozva támadtak, hogy a Budapesten körülzárt német hadse
regrészek kimentése miatt kezdeményezett Balaton melléki had
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műveletet tehermentesítsék. Az éj leple alatt átkeltek a Dráván, és 
sikerült két vajdasági brigád közé beékelődniük. Ekkor a hadosztály 
harcászati tartalékát, a Petőfi brigádot riasztották és menetoszlopa 
Bolmán felé vette az irányt, amelyet a szalmakazlak meg a házak 
tüzétől, nem pedig a hajnalpírtól pirosló ég mutatott. Kis Ferenc, a 
parancsnok és Jontovics Rudolf, a politikai biztos irányítása alatt a 
brigád támadáshoz fejlődött fel. Fergeteges rohammal a tapasztalt 
és jól felfegyverzett ellenség szívós ellenállása ellenére kiverte őket 
a faluból, amely még háromszor cserélt gazdát. A csata március
21-ig húzódott el, amikor sikerült az ellenséget a Dráván túlra 
szalasztani. Az utóvédharcokban egy orvlövész golyója Kis Ferenc 
századost, a parancsnokot halálra sebezte. A harcok áldozatokat 
követelnek. Az elesettek és a kórházba utalt harcosok száma a 
brigád legénységi állományát a felére apasztotta. Ezeket a vesztesé
geket a zsákmányolt bőséges és értékes katonai felszerelés, fegyver
zet, a győzelem öröme sem tudta enyhíteni.

A bolmáni csata és a Petőfi brigád fegyverténye a hadtörténetbe 
is bevonult. A hadműveletek rugalmasságának a biztosítása a Jugo
szláv Néphadseregtől új fegyverzeti felépítést követelt meg. Meg
szüntették a területi és nemzetiségi szervezést, így március 31-én a 
Petőfi brigádot is feloszlatták és önálló zászlóaljként ugyanazokba a 
brigádokba osztották be, amelyekből megalakuláskor kiemelték. A 
két magyar katonai egység -  közülük az egyik brigád nagyságrendű
-  részvételének a jelentősége a náci német hadsereg és támogatóik 
elleni harcokban egyértelmű, és túlmutat az országhatárokon. Ért
hetetlen, hogy mindez nem érdemel nagyobb figyelmet, politikailag 
kiaknázatlan maradt, és ilyen értelemben Magyarországon sem fog
lalkoznak vele. Az viszont már értelmetlenség, hogy bizonyos vajda
sági magyar politikusok a Petőfi brigádot támadják, ahelyett, hogy 
céljaik elérése érdekében ezt a történelmi tényt is felhasználnák. A 
sajtó hasábjain pedig a Petőfi brigádról pontatlan, sőt valótlan köz
lések is megjelentek, megjelenhetnek. Zomborban állandó szék
hellyel működött egy olyan Petőfi zászlóalj később rövid ideig 
Petőfi brigád elnevezéssel, mint katonai intézmény, amely a főleg 
magyar ajkú katonakötelesek meg önkéntesek rövid kiképzését és a 
különféle harci egységekbe irányítását végezte. Közvetítésével majd 
14 000 magyar nemzetiségű férfi és nő jutott el a katonai egységek
be.”
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ZENTAI MAGYAROK A JUGOSZLÁV 
NÉPFELSZABADÍTÓ HADSEREG 

ALAKULATAIBAN

A Harcosszövetség Községi Szervezetének irattárában nincse
nek arra vonatkozó adatok, hogy hány zentai vett részt a népfelsza
badító háborúban. Természetesen arról sincs adat, hogy ezek között 
hány magyar volt. Ez utóbbi önkéntesek hadba vonulásának két 
nagy csoportját említik az adatközlők: az egyikben mintegy 300-an, 
a másikban pontosan 420-an voltak. Végül a Petőfi brigád két rész
vevője, Molnár László és Bicskei István úgy nyilatkozott, hogy a 
mozgósítottakkal együtt több mint 1300 zentai részvevője volt a
II. világháború befejező küzdelmeinek. Igaz, ide sorolták azokat is, 
akik a környékbeli falvakból csatlakoztak hozzájuk, mert közigaz
gatásilag akkor is ide tartoztak, és itt történt a frontra indulás előtti 
gyülekezés. Az azonban szinte biztos, hogy mintegy 800 magyar 
önkéntes volt köztük.

Farkas Nándor, aki 1944 őszétől hosszú évekig rangos politikai- 
és kulturális tisztséget töltött be Jugoszláviában, szülővárosában, 
Zentán bekapcsolódott a Népfelszabadító Bizottság munkájába és 
részt vett a magyar fiatal önkéntesek toborzásában is. Erre így 
emlékezik vissza:

„Valamikor, több mint egy hónappal Zenta és környéke felsza
badulása után, a katonai közigazgatás parancsnokával, Stanko Ra- 
duloviétyal megbeszéltük, hogy akciót indítunk a magyar fiatalság 
között, vagyis önkéntesek toborzására. Fontos politikai kérdésnek 
tartottuk, hogy a magyar szegénylegények, vagy ahogy akkor nevez
tük: a jobbágyak unokái, minél tömegesebben vegyenek részt az 
ország fölszabadításáért vívott fegyveres harcban. Ezzel a részvétel
lel -  gondoltuk -  a leghatározottabban felzárkózunk a már felszaba
dult országrészek népei mellé. Ez az akció is (mint akkor minden 
más akció) sok erőfeszítéssel, meggyőző munkával járt, hiszen még 
tartott a megkülönböztetett magatartás a magyarsággal szemben. 
Főleg a megfélemlítés, a november eleji tömeges kivégzések okoz
tak tartózkodó magatartást a magyar fiatalság részéről.
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A járás területén több községben, de főleg Adán és Moholon 
(ahol legnagyobb volt az atrocitás) többször találkoztam és beszél
gettem a fiatalokkal, de a tartózkodó és bizalmatlan magatartást 
nehéz volt legyőzni. Mégis az akció aránylag sikeres volt. Ugyanis 
körülbelül 152-200 fiatal jelentkezett a városból és a járásból ön
kéntesnek. Talán ez is bizonyítja, hogy a dolgozó tömegek valame
lyest megértették és kezdték magukévá tenni a népfelszabadító harc 
eszméjét. A jelentkezéssel egyidejűleg felvetődött az elhelyezésük, 
majd a frontra való előkészítésük fontossága. Célunk volt, hogy 
minél jobban kihasználjuk a katonai egységbe való bevonulások 
előtti időt. A katonai közigazgatás parancsnoka nagy megértést 
tanúsított az akció sikere iránt. Székhelyük először a mai Stevan 
Sremac elemi iskolában, majd a népvagyon igazgatóságának épüle
tében az Adai úton (a mai betegbiztosító székhelyén levő hosszú, 
sarki földszintes oldalházban) volt. Megszerveződött a katonai és 
eszmei munka. Fegyvere (puska) csak az őrségnek volt. Sikerült 
katonai parancsnokokat is kinevezni: Gyetvai Gézát, Gyetvai Bélát, 
Kopasz Istvánt és Edelényi Miklóst, akik a régi Jugoszlávia tartalé
kos tisztjei voltak. Két vagy három század alakult, amelyek rendsze
res napi gyakorlatot végeztek, főleg a Népkertben. Ez az előkészítő 
munka csaknem egy hónapig tartott, és a katonai közigazgatás pa
rancsnoksága látta el az önkénteseket élelemmel, de mindenki saját 
ruháját viselte, s mindenkinek volt Tito-sapkája. Zentán a Mulagyi- 
féle kocsmában (a Nagytemplomnál) jelentkezhettek az önkénte
sek. Ezek az előkészületek 1944 december elejéig tartottak (akkor 
már megszűnt a magyarsággal szembeni megkülönböztetett maga
tartás) és fokozatosan indultak a különböző egységekbe, főleg a 
Petőfi brigádba.

Az első csoporttal 34, december 24-én pedig 150 ifjú indult el a 
gyűjtőközpontba, tehát az előkészített összes zentai önkéntes. Eb
ben a csoportban volt többek között Szép József, Keczeli Béla, 
Vébel Lajos, Gondi János-Liba, Gyetvai Lajos, Kiss Antal. Zom- 
borba mentek, ahol hetekig tartották őket elég rossz körülmények 
között. A panaszok Zentára is eljutottak. Kértük a vajdasági kato
nai hatóságot Újvidéken, hogy intézkedjenek a zombori helyzet 
rendezésében. Zentárói Sinkovics Jánost küldtük el egy levéllel. 
Magam is meglátogattam a brigádot Zomborban a frontra indulás 
előtt. Célom volt, hogy megfelelően rendeződjön az önkéntes ma
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gyár katonák helyzete. Ez a rendeződés lassan be is indult, beosztot
ták őket a brigádokba (ahogyan már említettem, legtöbbjüket a 
Petőfi brigádba).

Az utolsó csoport, mármint a mozgósított, 1945 januárjában 
ment el Zentárói a háborúba. Zen tárói az én adataim szerint 428-an 
vonultak be, közülük 98-an estek el, Adáról 42-en vonultak be, és
22-en estek el (szerbek, magyarok).

Érdemes külön megemlíteni, hogy a szovjet csapatok bevonulá
sa után Zentára érkezett a 8. vajdasági brigád (október 13-án), s 
ezzel 17 önkéntes ment a frotra. Köztük volt Tényi László, Milica 
Jovié, Kis Jovák Ferenc, Brunett Elemér, Brana Martinovié, a Vor- 
gić fivérek, Vitomir és Milorad, Zsulyevics István, Sava BordoSki, 
Sava Vujié. (Egyes adatközlők szerint a kiskőszegi csatában is részt 
vettek. -  T. I.)

Nem vehető megkülönböztetésnek vagy kegyeletsértésnek a vá
ros többi elesett harcosával szemben, ha külön is szólok egykori 
középiskolai osztálytársamról, ill. egyetemi évfolyamtársamról, Kiss 
Antal-Makiról. Anti szegény magántisztviselő családból szárma
zott. Szülei nehéz anyagi körülmények között iskoláztatták, bátyjá
val, Lászlóval együtt. Anti tanulmányai végzése idején mindenféle 
munkát vállalt. Nyáron labdaszedő volt a zentai teniszpályán, a 
pótvizsgára bukott diákoknak órákat adott, hogy ily módon is anya
giakat biztosítson az iskoláztatás költségeihez. Nagyon jó barátom 
volt. Halk, szerény, szorgalmas, értelmes és haladó felfogású fiatal 
lévén egy hullámhosszon voltuk, szinte minden kérdésben. A pártba 
csupán azért nem vették be még a háború előtt és alatt, mert meg 
akartuk akadályozni kompromittálódását. Ugyanakkor számos kér
dés elintézésében segített. Részletekre nem térnék ki, csupán any- 
nyit említek, hogy sok bizalmas pártmunkába beavattuk. A felsza
badulás utáni napokban egy orosz katona megerőszakolta nagylá
nyát. Ez őt annyira lehangolta és elkeserítette, hogy minden kéré
sem ellenére elment a frontra. Emlékszem, hogy utoljára egy szép 
decemberi délelőtti napon a Tisza-parton sétáltunk néhány nappal 
a katonaságba való elmenetele előtt. Ekkor megpróbáltam még 
egyszer lebeszélni, s úgy gondoltam, sikerült is, de néhány nap 
múlva halottam, hogy titokban mégis elment. Kiskőszegnél a dunai 
átkeléskor könnyebben megsebesült, de egységében maradt, nem 
akart leszerelni, habár megtehette volna. Eljutott egészen a szlo
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vén-osztrák határra, s ott komolyabban megsebesült. Dravogradnál 
egy improvizált iskolai kórházba került, s ezt a németek vagy az 
usztasák visszafoglalták és felrobbantották a sebesültekkel együtt. 
Ott halt meg Kiss Anti.

így mesélte el az édesapja, aki kinyomozta az esetet. Édesanyját, 
sajnos, fia elvesztése után nemsokára megölte a bánat.”

*

Sajnos, csak a halottak és az eltűntek névsoráról vannak adata
ink. A már említett Történelmi Levéltárban levő nyomtatvány az 
elesettek névsorát, életkorát, foglalkozását, halálának napját és 
színhelyét tartalmazza, s Žrtve fašizma u Senti 1941-1945 (A fasiz
mus zentai áldozatai 1941-1945 között) címet viseli. Jóval a háború 
után, 1966-ban adták ki, Dobos János akkori levéltáros és történész 
szerkesztésében.

A több, nyilvánvalóan téves adat iránt érdeklődve a kiadvány 
szerzője elmondta, hogy a harctéren elesettekre vonatkozó minden 
adatot a frontharcosok akkori városi szervezete szolgáltatta. Hite
lességüket a szerkesztő tehát nem ellenőrizhette. A füzet a beve
zetőben egyebek között elmondja, hogy a névsorba azok a szemé
lyek kerültek, akik a két háború között Zentán éltek, legalább 
néhány évig. Mindenekelőtt azok, akik az 1941. április 6-án 
kezdődő háború után itt laktak. De ide sorolták azokat is, akik a 
mai zentai község területén éltek. Ezek szerint 1945-ben 72 zentai- 
nak nevezhető magyar és 6 szerb vesztette életét. Mi a kézirat 
számítógépes földolgozása után további 5 magyar hősi halottat 
derítettünk ki. (Mint majd kiderül, az adatközlők újabb elesette
ket is megneveztek.) A könyvecske részletes tanulmányozása so
rán egy újabb megdöbbentő adatra bukkantunk: a háború kitöré
sétől a fegyverletételig 37 zentai polgár tűnt el az ellenséggel 
folytatott fegyveres összecsapásokban. Nevüket azonban nem is
merteti.

A zentaiak, ha csupán az elesettek listáját vesszük figyelembe, 
36 nagy csatában vettek részt, éspedig a következő, földrajzilag ma 
is pontosan behatárolható területen: Magyarországon, Horvátor
szágban, Szlovéniában, Boszniában, Dalmáciában, Szlavóniában és 
néhányan még Ausztriában is.
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Foglalkozás szerint 1 zenész, 4 egyetemi hallgató, 5 keres
kedősegéd, 6 napszámos, 9 iparos, 24 munkás, 29 pedig földműves 
volt.

Döbbenetes tény, hogy ezek közül 37-en május első felében 
hagyták fiatal életüket a harctéren, vagyis akkor, amikor már úgy
szólván egy karnyújtásnyira volt a II. világháború vége, a német 
fegyverletétel. A többiek közül is 35-en alig fél, vagy egy hónappal 
korábban, áprilisban estek el, amikor már minden frontszakaszon 
gyorsított ütemben kezdett visszavonulni az ellenség. Kurucz Mi
hályt a legidősebb zentai önkéntest, akinek Viroviticánál van a sírja, 
három nappal a világháború vége előtt találta el ellenséges golyó. 
Ez a szintén nagyon hiányosnak és pontatlannak nevezhető kimuta
tás „úgy tudja”, hogy legkorábban Savié Milica, 20 éves varrónő 
esett el, éspedig március 7-én a bezdáni ütközetben, sebesültek 
mentése közben. Akik ismerték, azt mondják, nagyon szép lány 
volt. Egy nappal később Bolmánnál esett el a 32 éves Szalma Péter.

A két legfiatalabb, a 17 éves Kovács József, kereskedősegéd és 
Boros Gyevi György földműves, május 10-én valahol Szlavóniában 
vesztette életét. További két földink, a 28 éves Répás József és 
Barát István (mindkettő munkás), már a háború befejezése után 
halt bele súlyos sebeibe, a zágrábi, illetve a zentai kórházban. A 
hozzánk legközelebb eső harcokban, Szabadkánál esett el a 18 éves 
Marjanović Mirko, a legtávolabbinál, Sibeniknél pedig a 26 éves 
Katona János. Összesen 12 frontharcos elestének színhelye isme
retlen. A fölsorolásban ezt kérdőjel adja tudtunkra, több esetben 
pedig azt olvashatjuk, hogy Szlavóniában, Szlovéniában. Az adat
közlők erről is többet mondanak. A már fölsoroltakon kívül 
elesett:

18 évesen: Tóth Dávid kereskedősegéd, Körösi Béla, Kadvány 
István, Dobó Antal és Lengyel Mátyás munkás, Nagy Hevesi József 
villanyszerelő, Tüskei Nándor bádogos, Gere Sándor középiskolai 
tanuló.

19 évesen: Ollai János szabó, Keczeli András egyetemista, Mol
nár Péter, Horti András, Fajka Ferenc kőműves, Sőregi Sándor 
földműves, Nagy Perge László és Gombos László kereskedősegéd, 
Bálint György hentes, Bubolyák Károly munkás.

20 évesen: Božanić Jovan egyetemista, Pólyák János napszámos, 
Nagy Ferenc, Kocsis Szürke Menyhért földműves, Boros Nándor
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szabó, Zsadányi András zenész, Borbély Géza, Mészáros János és 
Sóti Nándor munkás.

21 évesen: Rózsa Frigyes és Bózsó János földműves, Majlend 
József asztalos, Bubolyák János munkás, Szarvák János napszámos. 
Ez utóbbiról csak azt tudni, hogy valamikor május második felében 
ismeretlen helyen esett el.

22 évesen: Preradov Milán kereskedősegéd, Balog György, Ba
log János, Híres Márton, Bűn Gellért, Petrás József földműves.

23 évesen: Patrik Sándor, Farkas Dezső és Zabos István földmű
ves.

24 évesen: Andruskó Mihály, Turányi Illés munkás, Eke Ger
gely, Körösi János és Horti Lajos földműves.

25 évesen: Juhász Vince, Körösi István és Kalmár Ferenc föld
műves, Göblös József és Károly Péter munkás.

26 évesen: Mácsai Péter földműves, Gubik Péter és Gere József 
munkás.

27évesen: Ősz Szabó János napszámos, Samu József, Tóth Géza 
és Nagy Mélykúti István földműves, Slavnié Lazar egyetemista.

28 évesen: Bognár Antal földműves.
29 évesen: Szabó István munkás, Anitics László, Nagymélykúti 

Flórián földműves.
30 évesen: Mihálkó János és Szakács József földműves, Patócs 

Péter napszámos.
33 évesen: Miloáevié Gligor asztalos.
Az eltűntek között szerepel Nagy Ferenc, aki április 27-én tűnt 

el, ismeretlen helyen dúló harcban. Aztán következik Anitics Lász
ló (április 29-én), Gere József (májusban, szintén ismeretlen he
lyen). Andruskó Mihály (áprilisban), Horti Lajos (május 2-án), 
Szakács József (május 3-án), Tóth Géza (május 6-án), Károly Péter, 
Kocsis Szürke Menyhért és Szarvák János, valószínűleg mindhár
man néhány nappal a kapituláció előtt.

Amikor azeket a neveket és a hozzávetőleges időpontot össze
vetjük azokéval, akik ismert helyen folytatott küzdelemben, ismert 
napon vesztették életüket, arra a következtetésre jutunk, hogy ezek 
a bátor fiatalemberek a Brezovo polje, Križevci, Verőce, Varasd, de 
még inkább a Belovár és Kapronca környéki ütközetekben hagyták 
életüket. Ezek voltak ugyanis azok az utolsó nagy, egy-két vagy 
többnapos állóharcok, ahol az egyesített német, usztasa, cserkesz és
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domobrán haderők megpróbálták föltartóztatni a szovjet és bolgár 
hadosztályok által támogatott Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg 
és Partizánosztagok addigra már jól fölfegyverzett és irányított, 
homogén dadárjait és zászlóaljait.

Túlélők mesélik, hogy a nagy emberveszteségekkel járó csaták 
éppen a szlavóniai síkságokon, sokszor szántóföldeken zajlottak. Itt 
az ellenség jól elhelyezett és álcázott betonerődökből géppuskázta 
a vakmerő bátorsággal rohamozó egységeinket. Ekkor esett el a 
legtöbb bácskai és bánsági magyar fiatal is. A csaták hevességét 
érzékelteti, hogy sok halottat azonosítani sem tudtak, annyira szét
roncsolta őket taposóakna, aknavetőgránát vagy ágyúgolyó. A ha
lotti kivonatban aztán (erről is szólunk még), csak annyit írhattak: 
eltűnt!
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II. ÉLŐK HOLTAKRÓL ÉS 
CSATÁKRÓL

KLARINÉT ÉS GÉPPUSKA 
(ŐSZ SZABÓ MIHÁLY)

E történetek leírásának és az adatközlők pontosításának külö
nös lendületet adott az, amikor Horváth László, a zentai Bútorsza
lon Nagyáruház főnöke, Ollai Vince, anyai nagybátyja elestének 
színhelye iránt érdeklődött. Eddig ugyanis két adatot hallott róla. 
Az egyik az említett nyomtatvány, amely Brőkót tünteti fel. Igen ám, 
de a szülőket annak idején a Harcosszövetség helyi szervezetében 
úgy értesítették, hogy tudomásuk szerint Virovitica külvárosában, 
Mala Viroviticán lelte halálát. Ezt bizonyítja az is, hogy a háború 
után Viroviticán emlékművet állítottak az elesett harcosok tisztele
tére és ezen Ollai Vince neve is rajta volt. Azért használjuk a múlt 
időt, mert ezt az emlékművet most, a kilencvenes évek eleji, eszte
len testvérháborúban állítólag fölrobbantották a horvátok, s még a 
tévé is bemutatta romjait. Az érdeklődő úgy emlékszik, hogy gyer
mekkorában a nagyszülők egyszer több zentaival együtt meg is láto
gatták az emlékművet és megtalálták rajta fiuk nevét.

„Sok száz zentaival együtt én is a Petőfi brigádba készültem, de 
mivel túl sokan voltunk, engem 1944 decemberében az 1. krajinai 
brigádba soroltak és ennek Bosznia észak-nyugati részén volt az 
állomáshelye. Persze, azt is tudni kell, hogy előbb munkaszolgálatra 
szedtek össze bennünket és aztán kérdezték meg, hogy akarunk-e 
önként menni a frontra. Szóval volt még néhány zentai velem, aki 
ebbe a brigádba került, de Ollai Vince nem volt köztünk. Tehát 
nem is ott esett el. Brőkó elfoglalásáért 1945. április vége felé, 
különösen pedig 30-án dúlt heves csata. Mindjárt el is mondom, 
hogy velem volt Remete Péter, a később ismertté vált zentai kar
mester, Remete Ireneus fivére, aki klarinétos volt, és megérkezé
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sünk után azonnal a katonai fúvószenekarba vezényelték. Ide szere
tett volna bejutni egy másik zentai muzsikus is, Zsadányi András, 
csak hogy ő nem tudott fúvós hangszeren játszani. Hiába próbálko
zott, nem vették be a zenekarba. Aztán Deák Kálmán szobafestő 
volt itthon, ott meg a pékekhez osztották be és itt volt még a 19 éves 
Molnár Péter, a cukrászinas.

Amikor az állomáshelyre érkeztünk, ott találkoztunk a tavaly
előtt elhunyt Babin Lázóval, a Zenta Kereskedelmi Vállalat egykori 
igazgatójával, akinek valamilyen rangja is volt. Mondom neki: 
»Képzeld, engem a géppuskások közé osztottak be, de fogalmam 
sincs a géppuskához! Mitévő legyek?« Erre rögtön rávágta, hogy: 
»Majd belejössz, ha megszorít benneteket az ellenség.« Úgy is lett: 
a töltényfüzér kezelője lettem és miattam egyszer sem hallgatott el 
a géppuska. De a kezelője is nagyon ügyes volt ám, úgyhogy mi jól 
megálltuk a helyünket minden csatában. Brékót erős német és usz- 
tasa csapatok tartották, mi pedig április 30-án, vagy május 1-jén
-  nem emlékszem már pontosan -  megrohamoztuk állásaikat és 
több próbálkozás után el is foglaltuk a várost. Hát bizony elég nagy 
volt a veszteségünk. Harc közben láttam, hogy szegény Zsadányi 
András nem messze tőlem fejlövéssel holtan esik össze. Aztán 
ahogy tovább haladtunk, nem sokkal odébb Molnár Péter holttestét 
pillantottam meg. Akkor nagyon elszoromodtam, de nem volt idő 
hánkódásra, rohanni kellett előre, nehogy veszélybe kerüljünk. 
(Brékót az 1. Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg 2. és 17. hadosz
tálya támadta meg és április 7-én foglalta el. -  T. I. megjegyzése.)

Már-már végigharcoltuk az egész horvátországi frontot és egy 
nappal a fegyverletétel előtt sebesültem meg Zágráb alatt. Egy 
erdővel borított magaslatra igyekeztünk fölkapaszkodni, amikor 
heves géppuskatűz és aknarobbanás fogadott bennünket. Ilyen he
ves tűzben semmi esélyünk nem volt följutni, a parancsnok mégis 
rohamot vezényelt. Éppen fölugrottam, amikor aknavetőgránát 
robbant a közelünkben, és elvágódtam. Amikor lassan észhez tér
tem, látom ám, hogy a bal combom belső része csontig szétroncso- 
lódott. Ám csak Zágráb elfoglalása után, talán másnap operáltak 
meg és emiatt nagyon sokáig, késő őszig gyógyult be a sebem. Ma is 
érzem a seb helyét, különösen időjárás-változáskor, de nem is cso
da, mert röntgenfelvételen kimutatták, hogy négy aknarepesz még 
ma is a combomban van. Az a fontos azonban, hogy megmaradt a
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Ősz Szabó Mihály

lábam. Nagy szerencse volt még, hogy nem robbant fel a hátamon a 
tölténnyel teli hátizsák. Mert akkor már rengeteg lőszerünk volt 
meg jó fegyvereink is és egy-egy támadás előtt mindig kiadták a 
parancsot, hogy tömjük tele hátizsákunkat tölténnyel. Lehet, hogy 
itt engem az mentett meg a haláltól, hogy amikor nem látta senki, 
kiszórtam belőle a töltény felét, nem vagyok bolond ilyen nagy 
terhet cipelni, futni, mászni vele, mert rettenetesen nehéz volt. 
Amikor levették rólam a sebesülés után, azt mondja az egyik ápoló:
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„A hátizsákodat is átlőtték és a fáradt golyó bennmaradt a töltények 
között.”

Ősz Szabó Mihály, nyugalmazott útkarbantartási tisztviselő, a 
sokak által megbecsült ember, jó barát nem érte meg a könyv meg
jelenését: hosszú és súlyos betegség után a nyáron elment a Nagy 
Útra.

*

Közben tudomásunkra jutott, hogy van egy ember, aki szintén 
ott volt a viroviticai ütközetben és látta Ollai Vince halálát.

HOMOLYA FERENC az egykori kiváló labdarúgó és nyugalma
zott pékmester:

Már meg is beszéltük, hogy mikor keresem fel, mert komoly 
műtéten esett át a zentai kórházban. Sajnos, néhány nap múlva 
elhunyt. így hát a szerző csupán Homolya Ferenc ismerőseinek 
elmondására hagyatkozhatott. Ő ugyanis baráti társaságban több
ször mesélt a harctéri eseményekről, arról is, hogy szemtanúja volt 
az igen bátor és leleményes Ollai Vince halálának. Nem messze tőle 
volt Ollaiék nehézgéppuska-állása és az ütközet második napján 
egy heves tűzpárbaj idején, aknavetőgránát pont telibe találta Olla
iék állását. Hárman voltak benne, s mindhármukat széttépte a rob
banás. Ott alussza hát örök álmát valamelyik tömegsírban.

Sajnos, nem mondhatjuk, hogy ott pihen örök nyugodalomban, 
hiszen néhány évtizeddel később ott ismét aknák robbantak. A 
halottakat is kiforgatták sírjukból. A frontharcosoknak még hol
tukban sincs nyugtuk?
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MŰTÉT UTÁN DALOLTAM 
(MOLNÁR LÁSZLÓ)

„Az oroszok bejövetele után, vagyis október elején, behívatott 
néhányunkat a városházára NeSić Isa, a Városi Népfelszabadító 
Bizottság elnöke -  meséli Molnár László nyugalmazott tisztviselő. -  
Azt mondja: az ellenállási mozgalom emberei voltatok a megszállás 
alatt, és mivel előbb-utóbb úgy is lesz általános mozgósítás, jó len
ne, ha ti önként jelentkeznétek a frontra. Példátokat valószínűleg 
mások is követnék. Előbb azonban elmentünk tömegesen fát vágni, 
mert nem volt tüzelője a városnak. Aztán az önkéntesek első nagy 
csoportjával november derekán Szabadkára meneteltünk és egy ke
vesen itt is maradtak közülünk, különböző gyors kiképzésekre, pél
dául elsősegélynyújtásra. Innen Zomborba vezényeltek bennünket, 
majd december 16-án egy másik, több százas csoport is érkezett oda, 
Zentárói, Topolyán keresztül. Ők is a tűzérkaszárnyában kaptak 
szállást. Ott egy vajdasági származású magyar, Börszt Henrik tüzér 
százados volt a parancsnok, aki megszökött a német hadseregből. 
Állítólag a királyi Jugoszláviában is katonatiszt volt, talán éppen itt 
a zombori kaszárnyában. Ő rendelkezett a további beosztásokkal, 
vagyis hogy ki milyen egységbe kerül. Ott mindenki szerzett valami 
piros rongydarabot és abból csillagot varrt a sapkájára. Mindenki a 
saját ruhájában indult. Én végig, vagyis majd négy hónapig saját 
ruhámban voltam, csak Eszék elfoglalása után húztam le egy halott 
német katona lábáról a csizmát.

A később megalakuló Petőfi brigád Bácskából és Bánátból ide 
sereglett önkéntesekből zászlóaljakra, majd századokra bontott 
alakulataival elindultunk a frontra. A mi századunkban csak öt 
embernek jutott puska, s a vajdasági brigádokkal együtt csatázva 
igyekeztünk szerezni fegyvert az ellenségtől. Én ezekről az esemé
nyekről nem szoktam és nem is szeretek beszélni. El szeretnék 
felejteni mindent! Mert azt például senki se hiszi el, aki nem látta, 
hogy a kiskőszegi átkelésnél piros volt a vértől a Duna vize. Csóna
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kokkal, ész nélkül rohamoztuk a folyót, odaát a partról pedig úgy 
lőttek bennünket, ahogy akartak. Jó, ha minden negyedik csónak 
átjutott. Azokat meg ott a lövészárok közelében várták be, és ahogy 
ugráltak ki a már sekély vízbe, úgy kaszálták le őket. Azért volt a 
rengeteg lábsérüléses sebesült. Az volt a szerencsénk, hogy egyszer 
csak elkezdtek üvölteni az orosz Katyusák, megszólaltak a messze 
hordó ágyúk, támadásba lendültek a bolgár gépesített rohamoszta
gok is, szintén tüzérségi támogatással. De még aztán is mennyien 
meghaltak közülünk, miután elfoglaltuk a magaslatot. A németek 
több helyen sorozatban összekötött taposóaknákat raktak le. A 
tapasztalt tűzszerészek itt-ott felfedezték őket és figyelmeztettek: 
merre van belőlük legtöbb, főként a Duna-töltés szegélyén, meg az 
oldalán. Igen ám, de ha valaki éjjeli meneteléskor elszunnyadt és 
oldalt lépett, már repült is a levegőbe, de nem csak ő, hanem a 
közelében levők közül többen is, darabokra szaggatott testtel. Oly
kor elhantolni sem lehetett őket. Többről azt sem tudtuk, hogy 
ki-mi volt.

Hát és a bolmáni csata? Majd Bicskei is megmondja (Bicskei 
István is jelen volt ezen a beszélgetésen -  T. I. megj.). Én arról csak 
annyit mondok, hogy bizony úgy szétverték a Petőfi brigádot, hogy 
abból már csak egy-két zászlóaljra való ember maradt. így gyakorla
tilag nem is lehetett már újjászervezni és a 16. hadosztály külön
böző alakulataiba soroltak be bennünket. Én több zentaival együtt, 
a 16. szlavóniai kiegészítő brigádba kerültem. Bolmánnál akkora 
volt a fejetlenség a két hétig tartó harcban, hogy némelyik bajtár
sunk azt kívánta: bár csak sebesülne már meg és kihúznák ebből a 
pokolból. Fölbomlott itt minden hadrend, sokszor csoportonként, 
önállóan cselekedtünk. Csak az életerő és a bátorság volt az irány
adó. Nekem a viroviticai ütközet jelentette a végzetet. Akikre még 
emlékszem, velünk volt Gondi János-Liba, a híres zentai prímás, 
aztán Spekla Vince, Bicskei István, Molnár M. László, Nyíki Pista, 
Kincses Imre, Vecseri László, aki az Eugénban volt sokáig pincér. 
Csaknem 72 órán át folyt Virovitica alatt ádáz küzdelem a város 
elfoglalásáért. Igen, azt hiszem egy reggel érkeztünk a város alá és 
három nap meg két éjjel állt a csata. Néhányszor rohamoztunk, de a 
fák nyakában meghúzódó géppuskások és golyószórósok olyan he
ves tűzzel fogadtak bennünket, hogy kénytelenek voltunk meghát
rálni. Egyszer, amikor már túl nagy volt a veszteségünk, az állások
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elhagyására kaptunk parancsot. Nekünk egy nagy, felső dobtáros, 
könnyű géppuskánk volt, s megragadtam az agyát. Mondom a mel
lettem lapuló két tölténykezelőnek, hogy fogják a csövét és ugor
junk ki az árokból. Csak az egyiknek a keresztnevére emlékszem, 
valami Károlynak hívták és bánáti volt. A harmadik társunk, akinek 
már a neve se jut eszembe, megfogta a töltény tárat, emez meg a 
géppuska csövét. Ahogy kiléptem a jobb lábammal, hirtelen olyas
valamit éreztem, mintha bottal végigvágtak volna rajta. Ki is ugrot
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tam és még vagy három-négy métert futottam, majd fölbuktam. 
Mögöttem két-három méterre fölbukott a Károly is. Szólok hozzá, 
de hallgatott. Már meg is hall. Futás közben kapott egy sorozatot. 
Ott bukott föl mellettünk az egyik Bubolyák fiú is átlőtt testtel, 
nehezen hörgött, de élt. Akkor éreztem már, hogy oda az én jobb 
lábam. A térdtől kezdve a bokáig cafatos volt a nadrágom, alatta 
meg a lábszár is. Ott alul, két roncsoló végű, úgynevezett dumdum- 
golyó szétzúzta a lábszárcsontot és én azon futottam azt a pár 
lépést. Csak egy kis bőr- és hús tartotta a bokámat. A harmadik 
társunk életben maradt. Tudod, minek köszönhetem, hogy nem 
vesztem oda? Apámnak. Mielőtt elindultunk a frontra, azt taná
csolta: „Fiam, vigyél magaddal néhány zsebkendőt.” Ő az I. világhá
borúban az orosz fronton harcolt és ott látta, aki elkötözte vérző 
sebeit, az életben maradt. Négy nagy zsebkendőt adott apám, és én 
ott előszedtem őket és rákötöztem a lábomra.

Elég hosszú idő telt el, amikor éjjel kezdték összeszedni az 
élőket. Nagyon sok volt mindenfelé a halott, a segítséget kérő meg 
a teljesen hangtalan, szólni sem tudó sebesült. Éjszakára bevittek 
bennünket valami nagy istállóba és másnap hét ökörszekér jött 
értünk, s lópokrócba fektetve töltötték meg velünk a szekereket. A 
könnyebb sebesülteket hátravitték, s később hallottam, hogy őket a 
város elfoglalása után az ottani kórházban kezelték. Minket súlyo
sabbakat Eszékre irányítottak. Látom, ott fekszik a közelemben a 
Bubolyák fiú is. Akkor még nem tudtam, hogy ő a fiatalabb, mert a 
bátyja is ott volt az egységünkben és hogy ezt a sebesültet Jánosnak 
hívják. Súlyos tüdőlövése volt, s útközben meg is halt. Lerakták az 
út mellé, majd felszedik azok, akik jönnek a halottakat eltemetni. 
Többen is meghaltak, mire Eszékre értünk.

Április 24-én sebesültem meg, de csak 30-án értünk az eszéki 
kórházba. Ott egy Julis néni nevű magyar ápolónő fogadott ben
nünket, nagy gonddal és szeretettel. Mintha saját gyerekei lettünk 
volna, úgy ajnározott bennünket. Május 1-jén megműtötték a lá
bam, de akkor csak a boka felett vágták le a lábfejem. Aztán 3-án 
megint vittek a műtőbe, s akkor a térdemig fölvágták oldalt a láb
szárat, hogy kiszedjék belőle a golyókat és levágták a lábszárcsontot 
térdig. Csak egy kis csont maradt ki. A többiek mesélték, hogy 
amikor hoztak lefelé a kórház lépcsőjén, a narkózis hatása alatt 
énekelni kezdtem: »Részeg vagyok rózsám, mint a csap...« De csak
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nem lett jó az én lábam. Vörösödön és egyre dagadt. Ötödikén 
levágták a térdemet, mert abban is volt még egy golyó. Összesen hét 
golyó volt térdtől bokáig a lábamban. Itt találkoztam még két zentai 
sebesülttel: Klimó Ferenccel és Keczeli Ferenccel, aki a tanyavilág
ból való volt. Szegény Keczeli. Neki is levágták egyik lábát. Tudod 
mi történt vele? Egyszer Eszéken meglátogatott a nővérem és vele 
jött az ő édesanyja is. Engem egyre vígasztalt a nővérem: »Az a 
fontos, hogy életben maradtál, a család majd gondodat viseli.« A 
Feri édesanyja meg: »Jaj nekünk, ki szántja majd ezután föl a földet, 
ki dolgozik?« A Keczeli pedig másnap lement a Dráva partjára, és 
főbe lőtte magát. Hadd mondjam el, hogy az eszéki kórházban 
rettenetesen gyenge volt a koszt. Mindig valami kása meg főzelék 
volt ebédra. Es egyszer csak meglátogatott bennünket Tito, Žarko 
nevű fiával együtt. Képzeld magyarul szólt hozzánk: »Legények 
hogy vagytok? Van valami panasz?«, kérdezte. Elmondtuk, hogy 
mindig éhesek vagyunk. Másnaptól olyan jó ételeket kaptunk, hogy 
még nagy bajunkat is kezdtük »mellőzni«.

Sajnos, az én térd nélküli lábam tovább sem gyógyult. Ekkor 
Nagybecskerekre szállítottak, mert már csak ott volt szabad hely, 
méghozzá a cukorgyár nagy csarnokaiban. Ott egy alacsony terme
tű, orosz katonaorvos megvizsgált, s azt mondta, hogy ha már az 
első műtétnél jól kikezelték volna a lábam, akkor a bokától fölfelé 
megmarad a lábszár. Most meg megint vágni kell belőle. Le is vágta 
a fél combcsontot, és nyolc nap alatt begyógyult a seb. Azóta sok
szor elestem már vele, de nem fáj a helye. Szóval nincs vele baj. 
Később Ljubljanában kaptam műlábat, de nem tudtam megszokni. 
Jobb a két mankó. Valamikor nyáron lekerültem Fehértemplomra, 
rehabilitációra. Akkor, 45 nyarán, több mint 2000 kéz- vagy láb 
nélküli rokkant volt az ottani kaszárnyában. De az ott eltöltött idő 
felejthetetlen marad. Jó volt a koszt, a gondozás, meg a szórakozta
tás. Minden nap valamilyen műsort rendeztünk. Mi, rokkantak is 
fölléptünk. Hiszed vagy nem, volt egy láb és kéz nélküli rokkant, és 
ő is részt vett a vidám műsorban. Néha még Romániába is átruccan
tunk. Cigány- meg tamburazenekarokkal muzsikáltattunk és a Kli- 
mo Ferinek az volt a szokása, hogy legelőször is elhúzatta velük a 
Rákóczi-indulót.”
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AGYONLŐTTÉK A SEBESÜLTEKET IS 
(BICSKEI ISTVÁN)

„Úgy emlékszem, hogy mintegy 50-60-an voltunk zentaiak a 
Petőfi brigádban megalakulásakor. Az 51 éves Kurucz Mihály volt 
köztünk a legidősebb. A szó szoros értelmében a szegénylegények 
brigádja volt ez. Nem mintha nem lett volna köztünk értelmiségi, 
vagy jobb módú mesterember, de többségük napszámos, szegény 
paraszt, kereskedősegéd és más munkás volt. Ez különben az 
»egyenruhánkon« is meglátszott. Mindenki a saját gúnyájában állt 
be katonának. Fején kalap, micisapka, franciasapka, esetleg egy 
kevésnek báránybőr sapka. Lábunkon bocskor vagy viselt bakancs, 
de többen jöttek faklumpában is. Mint ahogy már Laci is említette, 
sapkánkra rongycsillagot tűztünk, abban a reményben, hogy majd 
az első harci bevetésnél szerzünk jobb egyenruhát és lábbelit az 
ellenségtől. Ez volt a helyzet a fegyverzettel is. Néhányunkat Zom
borban a régi jugoszláv hadseregtől visszamaradt Mauser karabé
lyokkal és egy kevés tölténnyel láttak el. Hát ezt próbálgattuk leg
először is az ellenségtől zsákmányolt jobb fegyverrel felcserélni. 
Csak nem ment ám az könnyen. Nagy árat kellett érte fizetni. Sokan 
közülünk ott a harctéren szereztek maguknak először életükben 
nagykabátot, vagyis meleg katonaköpenyt, meg jó lábbelit, ha le
húzták a halott ellenség lábáról. Én is Eszék elfoglalása után jutot
tam így jó lábbelihez.

Sajnos, soknak nem kellett sem jobb ruha, lábbeli, sem fegyver, 
mert már az első nagyobb ütközetben befejezték fiatal életüket. 
Először Kiskőszegnél estek el sokan. A legnagyobb veszteség azon
ban Bolmánnál, majd pedig Viroviticánál ért bennünket. Március 
5-én érkeztünk Bolmán alá, és a hírszerzők azonnal jelentették: a 
németek nagy erőket összpontosítanak a hadászatilag fontos ma
gaslati faluban és környékén. Aztán 6-án hajnalban erőteljes táma
dást indítottak a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg addigra oda
érkező alakulatai és a külön frontszakaszt elfoglaló Petőfi brigád
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ellen, amely éppen az első tűzvonalban a legveszélyeztetettebb sza
kaszt foglalta el. Sok harcos puszta kézzel rohamozott! Ám a néme
tek aránylag könnyen meghátráltattak bennünket. Mindjárt komoly 
veszteségeink is voltak. Aztán újra és újra szerveződtünk, támad
tunk, hathatós szovjet és bolgár segítséggel. Egészen 21-éig tartott a 
rendkívül nagy emberáldozatot követelő csata, miközben Bolmán 
háromszor cserélt gazdát. Ez alatt az idő alatt a brigadisták összesen 
talán 8-10 órát aludtak csak úgy, hogy a lövészárokban, földkupac
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vagy bokor melett lehajtották hátizsákukra a fejüket, miközben 
egy-egy baj társ őrködött a közelükben. Sokat éheztünk és szomjaz
tunk.

Cudar volt az időjárás is. Két nap esett az eső, fáztunk, sok 
sebesült elvérzett, nem tudtuk idejében kimenteni őket a tűzvonal- 
ból. Amikor aztán elfoglaltuk a hídfőt, a Petőfi brigád is megszám
lálhatta életben maradt harcosait. Én abban a zászlóaljban voltam, 
amelynek Cservenák Imre volt a politikai biztosa. Induláskor, azt 
hiszem, 460-an voltunk, most meg 150-nél is kevesebbre csökkent a 
létszámunk. Sokan leleményességünk folytán maradtunk életben. A 
második napon, a falu téglagyára körüli támadáskor váratlanul be
kerítették századunkat a németek. Mivel menekülésre már nem volt 
semmi esély, többen belevetettük magunkat az ott elterülő nagy 
mocsárba és halottnak tettettük magunkat. A németek ugyanis sor
ra járták az elfoglalt területet és aki még élt és mozgott, azt menten 
agyonlőtték. Foglyot nem ejtettek. Állítólag azért, mert bennünket, 
civilruhásokat nem tekintettek katonának, hanem csak partizánok
nak meg banditáknak. Mi viszont minden ellenséges alakulat sebe
sültjeivel is ugyanúgy bántunk, mint a sajátjainkkal. A Petőfi brigád 
ezt szigorú parancsba kapta és be is tartotta. (Ez ellentmondásnak 
tűnik azzal, amit más adatközlők mondtak a hadifoglyokról. -  T. I. 
megjegyzése.)

Aztán 21-én reggelre egyszerre elcsendesült a csatatér. A néme
tek visszavonultak, mi meg kezdtük összegyűjteni a sebesülteket és 
temetni a holtakat. Némelyik nagy tömegsírba 30 halottat is bele
fektettünk. De nem tudtuk ám mindegyiknek följegyezni a nevét. 
Mert akkor még senkinek se volt dögcédulája, és némelyiknek a 
fölismerhetetlenségig szétroncsolódott a feje. Sokszor -  később is -  
egy-egy nagyobb ütközet után, öt-hat nap vagy még több is eltelt, 
mire újból összejött a század maradványa, és akkor összegeztük, 
hogy ki hiányzik, ki hol esett el vagy hol veszett nyoma. Laci is 
megmondta ugye, hogy azért van a nyomtatványban az a sok téves 
adat, mert nem mindig azt a napot és helyet tüntették föl, ahol az 
illető elesett, hanem ahol holttá nyilvánították. Ezért tévesek Ollai 
és a két Bubolyák fivér meg sok más személy adatai is. És a legtöb
bet ennyi idő után már aligha lehet pontosítani.

Az sem egészen úgy történt, amit a brigádról szóló könyv ír Kis 
Ferenc haláláról. Hidd el, hogy a közelben már egyetlen lövés sem
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hallatszott, az ellenség az oroszok meg a bolgárok segítségével ala
posan szétverve menekült, amikor a parancsnok fogta a lovát, hogy 
szétnézzen a környéken. Én véletlenül ott voltam a közelükben, 
amikor Baki figyelmeztette: »Ne menj, Rudikám, várj még egy ki
csit, küldjél inkább előőrsöt, vagy menjetek gyalog. Hátha valaki 
leselkedik rád.« Ő azonban -  mint sokszor máskor -  hajthatatlan 
maradt, és lelőtték a lóról.

*

Akár mementóként is ide kívánkozik egy régi magyar hiedelem, 
amit negyed századdal ezelőtt Majdánon jegyzett föl e sorok írója: 
„Annak a magyar huszárnak, aki a hazáért a csatában veszti életét, a 
mennyországban a helye, lovastól.” Kis Ferencnek vajon ott-e a 
helye? Nem csak azért, mert ő nem is volt huszár, hanem csak lovon 
ülő katona. És nem is a csatában esett el. Vajon mit mondhatott 
neki Szent Péter, amikor kopogtatott nála a mennyország kapuján, 
megkérdezte-e hogy miért lőtte le azt a két fegyvertelen foglyot?

*

A már idézett zentai levéltári nyomtatvány csupán egy zentai 
elestét jelzi a bolmáni ütközetben, s ez, mint említettük is, Szalma 
Péter. Sem Molnár, sem Bicskei nyugalmazott borbély nem tud 
másról. Ez utóbbi emlékszik viszont arra, hogy sok kanizsai és 
oromhegyesi bátor legény esett el a közelében. Egyetlen névre sem 
emlékszik már.

„A bolmáni győzelem után egy kis falunál pihenőt tartottunk és 
itt Tito is meglátogatott bennünket, Kosta Nad és több más rangos 
tiszt kíséretében. Azután történt a nagy átszervezés az egész had
osztályban. A következő heves csatánk Našice, majd pedig Verőce 
elfoglalásánál volt. (Verőce ellen a 3. Jugoszláv Népfelszabadító 
Hadsereg két hadosztálya indított támadást, majd harmadnap a 3. 
Ukrán Front egy ezredének és a 16. bolgár hadosztály néhány ala
kulatának támogatásával esett el a város -  T. I.). Itt sem vallott 
szégyent bátorságban és bajtársiasságban a magyar legénység. 
NaSicét egy nagyobb usztasa alakulat és egy kisebb német egység 
védte. Itt is orosz és bolgár dandárok tüzérei meg rohamegységei 
támogattak bennünket. Az oroszok könnyű vadászbombázókat, a 
bolgárok viszont gyors páncélkocsikat is bevetettek. Ez utóbbiak
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azonban igyekeztek elkerülni a közelharcot, s ha faluba, városba 
vonultunk be, akkor minden gyanús házba előbb bedobtak egy ké
zigránátot, s aztán néztek be, hogy van-e még ott valaki. Az igaz, 
hogy sok élelmet és cigarettát kaptunk tőlük. Én is Viroviticánál 
fejeztem be a harctéri szereplésemet. Egy fáradt aknarepesz az 
ágyékomba fúródott, majdnem a tüdőmig behatolt. A szanitécek- 
nek sikerült hátravinniük, átkötöztek, és amikor elesett a város, 
beszállítottak a kórházba. Itt szintén több kanizsai és oromhegyesi 
fiatalemberrel harcoltam együtt, és itt is elesett közülük néhány: a 
kanizsai Lehócki Ferenc, aki velem egykorú, tehát 18 éves lehetett. 
Aztán Oromhegyesről hárman: Sátai Antal, Bajzák Mihály és Dávid 
Géza. Ezekre emlékszem. Itt esett el annak a topolyai embernek a 
legfiatalabb fia, éppen mellettem, aki hat fiával együtt harcolt a 
Petőfi brigádban. Nem emlékszem már a nevére.”

*

(Rab Mihály és hat fia volt az, akinek hősi emlékét Fehér Ferenc 
is megörökítette a Jobbágyok unokái című versben.)
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SZIVART KAPTAM TITÓTÓL 
(KINCSES IMRE)

„Apámnak kocsija, lova volt és 1944 október derekától naponta 
partizánokat hordozgattam ide-oda a városban, aztán a tanyavilág
ban. Akkor már 18 éves voltam, és egyszer értesítettek, hogy munka- 
szolgálatra kell mennem. Naponta jártunk dolgozni, aztán valami
kor december vége felé, én is úgy döntöttem, mint több más zentai, 
hogy elég volt a nehéz munkából és inkább elfogadjuk a másik 
lehetőséget: jelentkezünk önkéntesnek a frontra. Bajmokra szállí
tottak bennünket, ahol már sok hasonló önkéntes volt, és előbb 
leszedették velünk a határban levő összes kukoricát, aztán pedig 
átirányítottak bennünket Szabadkára. Én a huszárkaszárnyába ke
rültem, s ott mindent csináltunk, csak katonák nem voltunk: mos
tuk a sáros orosz tankokat, nehéz ágyúkat, és hordtuk a rengeteg 
sebesültet a kórházba. Egyszer fölsorakoztattak bennünket és lova
golni tudó fiatalokat válogattak közülünk. Azt hiszem, 40-en jelent
keztünk, mind zentaiak, és 400-500 lovat kellett levezetnünk Zvor- 
nikba. Azokat a lovakat észak-bácskai közép- és nagygazdáktól vet
ték el.

Mire mindez eltelt, már tavasz lett, és a többiek régen a harcté
ren voltak. A zentaiak egy nagyobb, több százas csoportját Eszéken 
értük utol. Itt azonnal úgy szétszórtak bennünket, hogy a földiek 
közül csak Farkas Visontai Ferivel maradtunk együtt, a 12. vajdasá
gi brigád harmadik gyalogsági századában. Azelőtt itthon a» leven
téknél csak fapuska volt a kezünkben, ott meg a századparancsnok, 
amikor végignézett rajtam, egy könnyű orosz, úgynevezett tányéros 
géppuskát nyomott a kezembe. Meglepetésemben szóhoz sem tud
tam jutni. Hogy kell ezt kezelni, célozni vele? Nagy szerencsénk volt 
azonban, hogy amint haladtunk a harcvonal felé, néhányszor éppen 
pihenőn levő alakulatokkal találkoztunk és azok közülünk töltöt
ték fel megfogyatkozott egységeiket. Ahogy tovább haladtunk, na
gyon sok sebesültet szállító fogattal találkoztunk. Azt mondták:
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Viroviticánál nagy tűzharc folyik. No, nekünk abban is szerencsénk 
volt, hogy az ottani csata harmadik napján estefelé értük el a csata
teret. Egészen a város alá vezényeltek bennünket, futóárkok takará
sában. Majdnem elfelejtettem, hogy éppen Farkas Visontai Ferit 
meg egy Muharem nevű bosnyákot osztottak be mellém kise
gítőnek. Alig foglaltuk el az állást, olyan sorozatot zúdítottak ránk, 
hogy talán még a nevünket is elfelejtettük ijedtünkben. Leadtam én 
is az első sorozatot és látom, hogy vérzik a jobb kezem feje. Mon
dom a szakaszparancsnoknak, megsebesültem. »Megsebesült a f...d,
-  mondta mérgesen. -  Szorítsd jobban az agyat, mert a závárzat 
mind leveri a bőrt a kezedről.« -  Közben kiadták az utasítást, hogy 
a géppuskások minden sorozat után változtassanak helyet, mert az 
ellenség éppen azokat keresi. A mi századunk lőállásai mind a 
templomtorony irányában voltak, és onnan olyan pontosan lőttek 
bennünket nehéz géppuskával meg aknavetővel és valószínűleg táv
csöves puskával, hogy aki nem cserélt helyet, vagy egy kissé kiemel
kedett a takarásból, azt ha elsőre nem is, de másodszorra biztosan 
eltalálták. Ha hallotta, hogy golyó fütyült a közelében és nem futott 
vagy nem mászott el onnan azonnal, akkor a következő pillanatban 
már gránát robbant az állásban. Volt olyan eset, amikor a géppus
kát is darabokra szaggatta. Olyan pontosan bemérték a toronyból. 
Egy közeli lőállásbán egy Pista nevű topolyai fiú tüzelt Makszimból 
és bizony az ő állását is telibe találták. Aztán hajnalban odaértek az 
oroszok a Katyusákkal és reggelre kifüstölték az ellenséget a város
ból. Végre körülnézhettünk, s amikor a parancsnok fölsorakozta
tott bennünket, a századunkból csak 22-en maradtunk, 14 halot
tunk volt, a többi pedig igen súlyos sebesült. Hát itt olyan veszteség 
érte a brigádunkat, hogy azután már valahol Szlovéniába érve tud
ták kiegészíteni. Igaz, ehhez hasonló nagy ütközetekre már nem is 
került sor.

A viroviticai harc után jó pár napot pihentünk, aztán lassan 
követtük az egyre előrevonuló arcvonalat, mert az ellenség legtöbb 
helyen már csak hátvédeket hagyott vissza. De azok sem adták ám 
olcsón a bőrüket, sőt a legtöbbször sikerült is elmenekülniük. Ad
digra, talán mondanom sem kell, már én is kicseréltem az otthoni 
civil ruhámat. Legelőször egy halott horvát domobrán katonáról 
húztam le a zubbonyt és a nadrágot, a másikról meg a jó bakancsot. 
Később meg még jobbért cseréltem fel, ha több foglyot ejtettünk.
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Egyesek ezt azért enyhén szólva túlzásba vitték, mert némelyik 
fogolyról még a gatyát is lehúzták. Aztán nevettek rajta, hogy vacog 
a hidegtől. Majd megmelegítünk egy kicsit -  mondták neki -, és 
belelőttek. Különösen az usztasákat és a cserkesz-oroszokat fircan- 
golták. Mert hát azok is ugyanezt tették a mieinkkel, ha kezükbe 
kerültek. De erről jobb nem is beszélni. Piszkos egy háború volt az is.

És láss csodát: a viroviticai poklot megúsztuk a két említett 
segítőtársammal együtt, sebesülés nélkül, aztán én néhány nappal a 
hivatalos békekötés után sebesültem meg. Szlovéniában Dravogra- 
dig űztük az ellenséget és itt még két napig tartott az alkudozás, 
hogy az ellenséges hadosztályok nekünk adják-e meg magukat vagy 
az angoloknak. Egy hagyoldalban voltunk besáncolva, csak azt lát
tuk, hogy az ellenség felől igen gyakran jönnek-mennek fehér zász
lós, motorkerékpáros futárok. Aztán május 13-án elhangzott a pa
rancs: »Teljes erővel lőni az ellenséget!« Ágyúk, nehéz aknavetők 
lőtték a német állásokat. Onnan semmi válasz. Aztán úgy három 
óra múlva ők is elkezdték ám viszonozni, de úgy istenigazából. 
Szerencse, hogy én addigra jól beástam magam, és ennek köszönhe
tem, hogy amikor a közelünkbe becsapódott egy gránát, a hét mel
lettem levő harcos közül csak ketten maradtunk életben. Nyilallást 
éreztem jobb lábszáram izomzatán, mely vérezni kezdett. Amikor 
alábbhagyott a tüzelés, kivezettek a lövészárok takarásából és lovas 
fogattal a háttér felé szállítottak. Éppen egy csatornahídra értünk, 
amikor oldalról erős géppuskatüzet kaptunk. Mind a két lovat leka
szálták a golyók. Erre én leugrottam, és a sebbel mit sem törődve, 
minden erőmet összeszedve futottam. Megint csak szerencsém volt, 
mert odaértem egy kötözőhelyre, ahol az ellenségtől zsákmányolt 
vöröskeresztes autóba raktak bennünket, átkötöztek és azonnal a 
maribori kórházba szállítottak. Ebben is az volt a legnagyobb sze
rencse, hogy egy fáradt aknarepesz érte a lábamat és nem hatolt 
mélyebbre.

Itt volt egy érdekes és felejthetetlen élményem -  folytatja a 
nyugalmazott mezőgazdasági technikus. -  Néhány nap múlva meg
látogatott bennünket Tito is, több magas rangú tiszt kíséretében. 
Mindenkit megkínáltatott egy-egy szivarral. Bár nem dohányoztam, 
én is elfogadtam. Közben megmondták neki, hogy én magyar va
gyok, mire Tito: „Je si li ti zaista Madar?” (Te valóban magyar
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vagy?) Én meg gyorsan válaszoltam, azt akartam mondani, hogy 
hála istennek az vagyok, de nem tudtam jól szerbül és azt válaszol
tam, hogy: „Fáli boga magyar.” Erre ő elmosolyodott és azt mondta, 
most már magyarul: „Jól van, magyar”, majd intett a kísérőknek, 
hogy adjanak nekem még egy szivart.”

Kincses Imre
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ELTEMETTEM NÉHÁNY BAJTÁRSAT 
(PÓLYÁK LÁSZLÓ)

„1945 január vége felé Zentán tömegesen kezdték begyűjteni a 
munkaképes férfiakat. Azt mondták: munkaszolgálatos századba 
sorolják őket, de jobb lenne, ha önként jelentkeznének a frontra. 
Pontosan január 29-én összegyűltünk jó pár százan, és mi néhá- 
nyan, akik diákok voltunk, azonnal jelentkeztünk frontszolgálatra. 
Velünk együtt szerintem még legalább 250-300, többségében fiatal 
ember jelentkezett önkéntesnek. A legjobb ismerőseim közül ve
lem volt többek között Újházi Frigyes meg azt hiszem, Hevér Ká
roly. Innen Zomborba kerültünk. Tíz napig tartózkodtunk ott, ami
kor egy éjjel bejött hozzánk néhány partizán, s azt kérdezte: »Ki 
szeretne szanitéctanfolyamra menni, Kikindára?« Engem is felír
tak, és másnap reggel 63-an, zömében zentaiak, meg volt néhány 
szerémségi is velünk, elindultunk gyalog. Estefelé értünk Zentára, 
itt megaludtunk és reggel, szintén gyalog folytattuk az utat Kikinda 
felé. Este már odaértünk és elhelyeztek bennünket a zsidó temp
lomban. Aztán innen jártunk naponta a kórházba gyakorlati kikép
zésre. Egy hónapig tartott a tanfolyam, és én addigra 20 kilót lefogy
tam. Pedig nagyon jól étkeztünk egy belvárosi étteremben. Igen ám, 
de nem volt mindig étvágyam, különösen amikor ott kellett lennem 
a megfeketedett, elgennyesedett végtagok amputálásánál, látni a 
rengeteg súlyos sebet, a sok szenvedő, jajgató sebesültet. Mi aztán 
azoknak a sebeit kötözgettük, kenegettük, hogy ha majd kikerülünk 
a frontra, t udjuk elsősegélyben részesíteni a sebesülteket. Innen úgy 
március 20-a körül néhányunkat a szlavóniai Podravska Slatinára 
irányítottak, ott-tartózkodott az 5. Vajdasági brigád. Ennek egy 
századát kísértük, amely állandóan a már folyamatosan visszavonu
ló német egységek nyomában volt. Mi egy szanitéctizedet képez
tünk és kaptunk két puskát és egy könnyű géppuskát. Nekem is 
adtak egy orosz karabélyt, de nem működött a závárzata, és visszaad
tam. Mondtam, hogy inkább fegyver nélkül maradok és majd kötö
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zöm a sebesülteket. De a század meg a zászlóalj sem állt jobban 
fegyverzet tekintetében. Jó, ha minden második harcosnak volt va
lamilyen fegyvere.

Bizony belénk is vertek olykor a németek, hiszen leginkább 
előőrs nélkül, szervezetlenül, mondhatnám úgy mentünk utánuk, 
mint a birkák. Azok meg időnként bevártak bennünket, mi utána 
csak kötözgettünk meg temettünk. Én is eltemettem néhány har
costársamat, de zentai nem volt köztük. Egy szabadkait is eltemet
tem, de nem emlékszem már a nevére. A heves és váratlan támadá
sok következtében sokszor otthagytuk a halottakat a csatatéren, 
visszavonultunk, majd amikor egy-két nap múlva újból üldözőbe 
vettük az ellenséget, akkor sebtében eltemettük őket. Nyilvántar
tást senki sem vezetett róluk. Sokszor csak annyi időnk volt, hogy 
nagyjából elföldeljük őket, ne maradjanak ott. Mert lőttek ám ben
nünket, és igyekeztünk minél előbb elmenekülni onnan. Még sze
rencse, hogy egyre több foglyot ejtettünk, és jobb fegyverekhez meg 
öltözethez jutottunk. Én már majdnem megfagytam, hiszen itthon
ról egy ballonkabátban indultam és ütközetről ütközetre igyekez
tünk meleg öltözethez jutni. Én egy magyar csendőregyenruhát 
szereztem, de volt aki teljes SS-szerelésbe öltözött. Hadd mondjak 
el erről egy érdekes történetet. Amikor május 9-én nagy hírveréssel 
eljutott hozzánk is a hír, hogy Németország kapitulált, akkor értünk 
Varaždinba. De bizony követni kellett az ellenséget, mert a vissza
maradt hátvédegységek nem adták meg magukat. Egyszer egy erdőt 
fésültünk át és egyszerre csak kilépett egy fa mögül egy német 
katona és feldobott jobb karral »Heil Hitler! «-rel köszöntötte a 
parancsnokunkat! Mert azon egy magas rangú SS-tiszti köpeny volt 
és nem vette észre a fején a vörös csillagos partizánsapkát. Megadta 
magát és én kísértem hátra a begyűjtőhelyre. Aztán még vagy 8-10 
napig üldöztük az ellenséget, egészen Ausztria területére, mert 
ezek is az angoloknak igyekeztek megadni magukat.

Június 10-én vonultunk innen vissza és Debellácson kötöttünk 
ki. Az 5. Vajdasági brigád állomáshelye Pancsován volt, s oda szállí
tottuk a sebesülteket. Ott találkoztam Búza Sándorral, a zentai 
Magyar Főgimnázium későbbi növendékével és a Zenta Labdarú
góklub kiváló futballistájával. A brigád Írnoka volt. Aztán novem
ber végén a diákokat hazaengedték, és beiratkoztam a negyedik 
osztályba.
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Elfelejtettem még elmondani -  teszi hozzá a nyugalmazott gaz
dálkodó hogy Szlavóniában találkoztunk egy nagyobb bácskai 
magyar munkaszolgálatos alakulattal -  több százan lehettek aki
ket partizánok kísértek a frontra. Ők nem akartak önkéntesek len
ni. Egyenesen a tűzvonalba kísérték őket, s egynek sem volt fegyve-

Pofyák László

103



SÍRKERESZTEN KALAP ÉS TARISZNYA 
(DÖME JENŐ)

„Miután kijelentettük és aláírtuk, hogy inkább önként megyünk 
a frontra, mint munkaszolgálatra -  1944. december 25-én, tehát 
karácsony éjszakáján 420-an, 17-35 éves zentai magyar, a szabadkai 
huszárkaszárnyába érkeztünk, itt aludtunk és másnap indultunk 
Zomborba gyalog -  kezdte történetét a nyugalmazott hentes és 
egykori neves öklöző (ő is volt levente). -  Hogy mennyire okosan 
döntöttünk, bizonyítja az is, hogy később a munkaszolgálatosok is 
mind kikerültek a frontra, csak előbb leszedették velük a kukoricát 
a kitelepített német lakosság és az elmenekült vagy elhurcolt ma
gyar nagygazdák hátrahagyott földjéről. Bár útközben Moravicán 
megaludtunk, elég sokan lemaradtak közülünk, mert legyengültek, 
feltörte lábukat a cipő, vagy lefeslett a lábukról a hitvány lábbeli. 
Zomborban a tüzérkaszárnyába irányítottak bennünket, ahol már 
nyüzsgött az udvar a magyar önkéntesektől. De sok partizán is volt 
ott. Itt aztán a katonaélet -  saját ruhánkban -  azzal kezdődött, hogy 
nagyon keveset kaptunk enni. Még az a szerencse, hogy otthonról 
átlag minden nap jött fogatos kocsi, tele ennivalóval.

Addigra már lezajlott a kiskőszegi, majd a bolmáni csata is, s 
közben naponta vittek közülünk egy-két századra való embert a 
fronton levő brigádok feltöltésére. Végül április 9-én mindannyi
unkra sor került. Vonattal Bezdánig értünk, ott beosztottak ben
nünket a 16. hadosztály különböző alakulataiba. Én a 4. vajdasági 
brigád 3. zászlóaljának 3. századába kerültem több zentaival együtt. 
Köztünk volt névrokonom Döme János, aki velem együtt meg 
Spekla Vincével szintén tagja volt a zentai leventék ökölvívócsapa
tának. Itt volt még Gubik Gábor, Újházi Mihály, Balog Sándor. Ott 
már azt hiszem, mindenkinek jutott fegyver is. Én egy orosz tányé- 
ros, vagyis dobtáras golyószórót kaptam.

Újbezdán és Petlovac között egy téglagyár közelében láttam az 
első friss katonasírokat. Ha jól emlékszem, hét petőfistát temettek
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Döme Jenő

ott el. Mindegyiknek lécdarabokból, karókból összetákolt keresztje 
volt. Rá volt írva ceruzával a nevük is. Nézem az egyiket; ráakasztot
ták bajtársai a kalapját meg egyszerű, falusi tarisznyáját, amilyet a 
parasztember szokott viselni. Közben valaki elmondta, hogy hús- 
vétra meglátogatták a szülei és hoztak neki egy kis hazait. Egy már 
jól lefaragott sonkacsülköt, fonott kalácsot, kanalat és fésűt láttam 
benne. Szépen visszaakasztottam, és mondom magamban: hát, test
vér, te legalább nem mentél üres hassal a másvilágra.
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Ezután 11 -én éjjel keltünk át a Dráván. Engem egy cigány vitt át 
egy kis csónakon, miközben a túloldalról erős aknatűzzel fogadtak 
bennünket. Ez a BeliSée-Valpovo szakaszon volt és sok veszteség 
árán, de átkeltek alakulataink, és üldözőbe vettük a német, usztasa, 
domobrán és ferérorosz alakulatokat. Itt kezdtünk aztán felöltözni 
is: foglyokról, egyesek halott ellenséges katonákról lehúzták a jó 
zubbonyt, nadrágot, köpenyt, de sok elhagyott egyenruhát is talál
tunk, különösen faluszéli házaknál. Amikor bevonultunk BeliSéére, 
egy ház utcai kerítésén megláttam egy postászubbonyt. Az én hazai 
kiskabátom már jól beszakadozott, mondom: ez jó lesz nekem. Már 
magamra is akartam venni, amikor megpillantottam a ház előtti 
kertben egy friss sírt. Hű, a mindenét, ez a blúz azé lehetett, akit itt 
temettek el! Rögtön visszadobtam a léckerítésre, s tovább mentem. 
Itt az usztasa és a domobrán alakulatok tagjai közül sokan ledobták 
magukról az egyenruhát és civillel cserélték fel. De volt, ahol ezt 
csalétekként rakták ki a kerítésre. Ők is megtudták, hogy a partizá
nok, ha jó egyenruhára akadnak, akkor előbb átöltöznek és aztán 
mennek előre. Bizony volt eset, amikor öltözködés közben a házak
ból előugró ellenséges katonák lelövöldözték őket. Belišće előtt 
volt egy heves ütközetünk. Egy erdő mellett haladtunk el, és erős 
tüzet kaptunk belőle. Onnan igyekeztünk aztán kikergetni a német 
és usztasa osztagokat. Reggeltől estig tartott a csata. A város szélén 
a szeszgyárnál volt egy nagy betonerődítmény, és abból géppuskáz
tak bennünket. Jelentős veszteség árán, de végül is elfoglaltuk, s 
mintegy 30 usztasa és domobrán foglyot ejtettünk. A többiek éjjelre 
elhagyták a várost. Egy kis pihenő után egybeverődött az egész 
zászlóalj, és megindultunk a Đurđevac-Našice frontszakasz felé. Itt 
átkeltünk egy csatornahídon, amikor hirtelen minden oldalról lőni 
kezdtek bennünket. Akkor jöttünk rá, hogy bekerítettek bennün
ket. Ahogy tudtuk, beástuk magunkat, vagy más fedezéket keres
tünk. Egyszer csak egy nagy marhacsorda jött felénk Đurđevac felől. 
Már egészen közel ért állásunkhoz, amikor észrevettük, hogy két 
könnyű német páncélkocsi jön a marhacsorda mögött és kegyetle
nül lőni kezd felénk. Egyszerre vagy 30 tehén is fölfordult a lövé
sektől, a többi szétfutott, a páncélosok pedig visszavonultak akna
vetőink elől.

Nem mondtam még, hogy mielőtt kikerültünk volna a frontra, 
szanitéckiképzésen voltam, és itt most alig győztük kötözni a sebe
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sülteket. Végül is sikerült hátraszállítani őket Valpovóra. Ott volt 
egy kastély, állítólag az Esterházyaké volt, de a mieinknek már csak 
a hatalmas és tisztán tartott istállóban maradt hely. Minden más 
helyiség tömve volt súlyos sebesültekkel. Néhány német és magyar 
fogoly tisztiorvos kezelte őket.

Addigra már minden katonának volt hátizsákja, azon katonásan 
összehajtott pokróc és rákötve valamilyen edény, vagyis porció, 
ahogy akkor neveztük. Nekem egy piros alapon fehér pöttyös kis 
lábasom volt, még innenhazulról, és azt én is a hátamon hordtam, 
katonásan. Egyszer, a našicei ütközet után a kazánnál sorban áll
tunk valamilyen főtt ételért, s amikor sorra kerültem, azt mondja a 
szakács: »Hát te mit akarsz a lyukas lábassal? Nem látod, hogy át 
van lőve?« Szóval akkor megúsztam, de sajnos Durdevacnál egy 
aknavetőgránát a közelemben robbant, és 17 kisebb-nagyobb sebet 
ejtett rajtam. Ebből kettő olyan súlyos volt, hogy örökre viselem a 
nyomát. Egy nagyobb repesz a bal alsó karomat, egy másik pedig a 
jobb lábam szárát sértette meg úgy, hogy utána hónapokig kezelték. 
Ránk sötétedett, mi meg, sebesültek, összevissza mászkáltunk, már 
aki mozogni tudott. A németek időnként vakító fényű világítóraké
tát lőttek fölénk, s ez annyira megzavart bennünket, hogy azt sem 
tudtuk, merre vannak a mieink. A földhöz lapulva vártuk, hogy 
kialudjon, mert aki fölállt, azt azonnal lelőtték. Éjszakára fokozato
san megszűnt a tüzelés, és akkor a harcostársak lassan kezdtek 
bennünket fölkutatni. Halk jelzésekkel vagy tapogatással. Hordá- 
gyuk nem volt ám, hanem úgy vonszoltak bennünket, mint a döglött 
kutyát. A tűzvonal mögött mindössze két ápolónő, vagyis partizán
lány átkötözött bennünket, és amikor délelőtt elesett a város, 25-30 
parasztkocsi jött értünk, annyi volt a sebesült. Először is innen 
hajóval Eszékre szállítottak, ott újra átkötöztek, aztán vonatra rak
tak és Zomborba irányítottak bennünket, mert mindannyian moz
gásképtelenek voltunk. Ám ott sem volt már üres hely, és aztán 
Szabadka, majd Szeged volt az irány. Ez utóbbi helyen hosszabb 
ideig vesztegelt szerelvényünk, és itt kaptuk a lakosságtól az első jó 
falatokat. Például finom sajtot. Aztán már hazai földön, Gyálán 
álltunk meg újból. Éppen pravoszláv húsvét napján. Amikor ennek 
híre ment a faluban, a nép elkezdte hordani a sok jó ennivalót, 
sonkát, kolbászt, szerbeknek, magyaroknak egyaránt. Innen Nagy- 
becskerekre indultunk, s a vasútállomásról szekereken a cukorgyár
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hatalmas munkacsarnokaiban berendezett kórházba szállítottak 
mindenkit. Ez május 6-án hajnalban volt. Ott ismét találkoztam 
zentaiakkal, például Molnár Lászlóval, Klimó Ferivel meg Mucsi 
órással. Fél év alatt kikezeltek, és októberben hazaengedtek egy 
hónapi szabadságra. Amikor ez letelt, vissza kellett mennem az 
egységembe. Addigra úgyszólván teljesen új legénységgel telítődött 
fel. Alig ismertem néhányat közülük. Azt mondták: a többség ele
sett vagy súlyosan megsebesült a későbbi csatákban. Az én száza
domból egyetlen zentai sem esett el a harcokban.

Még Zomborban történt valami, amit szintén soha nem lehet 
elfelejteni. Egy napon jött a parancs, hogy az egész kaszárnya le
génysége sorakozzon föl az udvaron: nyilvános kivégzés lesz! Sok 
civil is betódult az utcáról, úgyhogy lehettünk vagy kétezren. Előve
zettek hat magyar fiatalembert; 20 év körüliek lehettek. Egy parti
zántiszt felolvasta a nyilvános golyó általi halálos ítéletet. Az volt 
benne a lényeg, hogy ,)iazaárulók, gyáva lógósok voltak, megszöktek 
a kaszárnyából”. Ezért kivégzésük intő példaként szolgált a többiek
nek. Arccal fal felé fordították őket, majd előlépett egy 12 tagú 
önkéntes kivégzőosztag. Mindjárt fölismertem köztük két zentait. 
Az egyik a később igen népszerű népbizottsági elnök és pártvezető, 
Sinkovits János volt. A másik nevére már nem emlékszem, csak 
tudom, hogy előtte magyar katona volt, altiszti rangban. A falhoz 
állított hat legény közül egy jóval magasabb volt a többinél. Amikor 
eldördült a sortűz, ez a magas fiatalember nem esett össze, hanem 
lassan visszafordult felénk, majd lecsúszott ülőhelyzetbe. Akkor 
odament egy partizán hozzá és géppisztolyból belelőtt egy rövid 
sorozatot.

így kezdődött felkészítésünk a csatákra... Bizony nem volt mind
egy, különösen azoknak, akik gyengébb idegzetűek voltak. Sokan 
annyira megijedtek, hogy alig tudtak beszélni. Éppen a közelemben 
voltak a később közismertté vált zentai cigányzenekarok egyes tag
jai például a Liba (Gondi János), az Egér (Verebes), a Mityás 
(Gajódi), meg egy másik Verebes, a Gecse. Mondták is, hogy hát 
szépen kezdődik a katonaélet, tán még egyszer majd közülünk is sorra 
kerül valaki. De hála Istennek, Zsadányi Bandi kivételével a Zentárói 
bevonult zenészek mind életben és egészségesen tértek haza.”
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NEM JUTOTTUNK 
A PETŐFI BRIGÁDBA 

(KAJÁRI FERENC)

A nyugalmazott agrármérnök régi ismerősként és szívélyesen 
fogadott, de mindjárt jelezte, hogy sajnos, egy részleges bénulás 
következményeként egy kissé nehezebben rendezi gondolatait, 
mégis megpróbál válaszolni minden kérdésre. Igaz, az emlékek na
gyon régiek már, kikopnak, meg a háborús történetekre nem is 
mindig jó visszaemlékezni.

„Tudod, 1944 októberében itt jóformán minden magyar munka
képes embert mozgósítottak munkaszolgálatra. Én egy nagyobb 
csoporttal több napig a fölrobbantott tiszai híd följáratánál takarí
tottam el a romokat. Akkor 19 éves voltam, és november végén 
mintegy kétszázunkat, mint önkénteseket a szabadkai kaszárnyába 
szállítottak. Ott kértük, hogy a Petőfi brigádba sorozzanak bennün
ket, de ki tudja miért, egészen január 3-áig itt maradtunk. Akkor 
átvezényeltek bennünket Apaiinba. Nagyon sok önkéntes volt már 
ott is. Elég sokáig maradtunk ott, de jóformán semmit se csinál
tunk. Azt mondták: az itt levő tartalék egységekből töltik fel foko
zatosan a harcokban levő alakulatokat. Közben századokra osztot
tak bennünket, és egyetlenegy alkalommal mindenki célba lőtt há
rom töltényt, valami rossz katonapuskából. Ez volt a harci kiképzés. 
Sokan a mintegy 100 méterre kitett nagy deszkatáblát se találták el. 
Egyedül a koszt volt nagyon jó, mert a német lakosok elmenekültek 
és tele éléskamrákat hagytak hátra.

Még egyszer megemlítem, hogy a hídnál igen nehéz volt a mun
ka, de eleinte hiába győzőgettek bennünket, menjünk önként a 
frontra, nem tudtuk, mitévők legyünk. Hanem amikor meghallot
tuk, hogy egy nagyobb magyar önkéntes alakulatot is létesítenek, 
mindjárt szervezkedni kezdtünk: menjünk inkább a magyar brigád
ba, ott mindannyian magyarok lesznek az állományban, magyar 
tisztikar magyarul vezényel. És akkor otthagytuk azt a nehéz mun-
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kát, mert ha panaszkodtunk, úgy is mindjárt a fejünkhöz vágták: 
„Ezt a tieitek csinálták, menjetek hozzájuk panaszra. Ha nem akar
tok dolgozni, menjetek a frontra”. Aztán valóban elmentünk.

Nagy szomorúságunkra nem kerültünk a Petőfi brigádba, ha
nem teljesen szétszórtak bennünket különböző vajdasági, szlavó
niai, meg krajinai brigádokba. Én a 12. szlavóniai proletárbrigádba 
kerültem és mindjárt kaptam egy hosszú, 10 lövetű orosz alsótáras 
automata puskát, amely aztán sok izgalmat meg ijedelmet okozott.
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Be lehetett félautomatára is állítani, vagyis egyenkénti lövésre. Ám 
bárhogyan lőttem is vele, minden harmadik töltény felakadt a závár
zatban. No, de akkor ettől is meg itthoni ruhámtól is megszabadul
tam a Belišće elfoglalásáért vívott ütközetben. Különben ez volt a 
mi századunk első ütközete, mert korábban mindig egy-két napi 
távolságból követtük a frontot. Azonkívül útközben a sebesülteket 
szállítóknak is segítettünk. Február derekán hajnalban érkeztünk 
BeliSée alá, és néhány váratlan rohammal kiűztük reggelre belőle az 
ellenséges alakulatokat. Pedig még ágyúnk se volt, csak néhány 
aknavetőnk és nehéz géppuskánk. De a meglepetésszerű roham 
megfutamította őket. A belišćei ütközetben nem esett el tudomá
som szerint egyetlen zentai se, de sebesült se volt közülük.

Innen aztán több kisebb-nagyobb összecsapásokkal egészen 
Ausztriáig követtük az ellenséget, de azután sem voltak különösen 
nagyobb veszteségeink. Zentaiakkal csak jóval a fegyverletétel után, 
Vinkovcin találkoztam. Köztük volt Hevér Pista, Sörös Nándor, 
Bojnik Imre, Tóth Nándor, Horváth Pista.”
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PUSKALÖVÉS NÉLKÜL AUSZTRIÁIG 
(DR. DOMÁNY LÁSZLÓ)

„Azt hiszem, 1944 november végén vagy december elején behívó 
várt rám, amikor hazaérkeztem a gimnáziumból. Akkor tudtam 
meg, hogy az 1927-belieket is mozgósítják, és több osztálytársam
mal együtt vonultunk be. Nem emlékszem már pontosan, de való
színűleg az Eugen színháztermében gyülekeztünk, és ott közölték 
velünk, hogy önkéntesként megyünk a Petőfi brigádba. Már haza se 
mehettünk, hanem ott aludtunk a teremben. Több százan lehettünk 
a munkaszolgálatosokkal együtt -  jegyzi meg szomorúan a nyugal
mazott gyermekgyógyász. -  Másnap vonattal Zomborba szállítottak 
bennünket a polgári iskola épületébe. Hosszabb ideig voltunk ott. 
Közben tudomásunkra jutott, hogy Bácskertesen van már egy egy
sége az alakulófélben levő Petőfi brigádnak, és áthelyeztek oda 
közülünk egy nagyobb alakulatot. Fajka Nándor, Vébel Lajos meg 
még néhány zentai volt az én tizedemben vagy szakaszomban. A 
többiekre már nem is emlékszem. De arra inkább, hogy sokat mó
káztunk, viccelődtünk, amikor minden héten egyszer fertőtleníteni 
vittek bennünket.

Egy napon fölsorakoztatták egységünket és azt kérdezték: van
nak-e köztünk olyanok, akik valamilyen egészségügyi tanfolyamot 
végeztek? Erre a mögöttem álló Fábri Géza engem kilökött a sor
ból, mire mások is kiléptek. Köztük volt Spekla Vince is. Elvezet
tek bennünket egy másik utcába, más szálláshelyre, és naponta 
tanfolyamon vettünk részt. Egy doktor Papp nevű újvidéki orvos 
volt az előadónk. Azt mondták akkor, hogy mi leszünk a Petőfi 
brigád szanitécszázada, és a tanfolyam május 10-éig tart. Ám sokkal 
előbb a frontra irányítottak bennünket. Itt újra átszervezték az egysé
get, de még mindig a Petőfi brigád szanitécszázadának neveztek ben
nünket, s közben csatlakozott hozzánk a zentai PakaSki fogtechnikus 
és Gondi János is. Végig gyalog mentünk a brigád nyomában, de se 
azt, se más harci egységet nem értünk utol, s egyetlen sebesültet se
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kezeltünk! Egészen Mariborig gyalogoltunk! Szlavóniában szétosz
tottak bennünket, s én a 23. szerb proletárbrigádba kerültem. Ez 
akkor már pihenőn levő alakulat volt, majd tovább meneteltünk 
egészen Ausztriáig, egyetlen puskalövés nélkül. Útközben, Szlovéni
ában már csak annyi dolgunk akadt, hogy egy-két helyen segítettünk 
vasúti kocsikba rakni a sebesülteket. Mariborból aztán -  szintén 
végig gyalog -  meneteltünk vissza Zomborba, ugyanabba az iskola- 
épületbe. Innen kerültem a századparancsnokság egészségügyi állo
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mányába, és innen szereltem le 1945 novemberében, tehát idő előtt 
mint gimnazista.

Ma is rejtély maradt számomra: kinek, mi volt a célja azzal, hogy 
minket nem vezényeltek már előbb a frontra, hogy ott segítséget 
nyújthassunk a sebesülteknek? Hiszen annyi tudást pár nap alatt 
szereztünk. Hogy nagy volt a fejetlenség, a szervezetlenség, az biz
tos. És ebből eredően századunk hátrahagyása óriási mulasztás volt, 
valószínűleg sok emberéletet menthettünk volna meg. Megemlítem 
még, hogy a zentaiak közül Dravogradnál esett el Gombos László, 
már a hivatalos fegyverletétel utáni ütközetben.”

*

Volt még egy, 70 vajdasági magyar önkéntesből álló, vegyes, 
szanitéc-gyalogsági század, amely -  enyhén fogalmazva -  még fur
csább módon jutott ki a harcterekre, és követte „tisztes távolságból” 
a frontvonalat. Ezek között is több zentai volt, ám a század egyik 
egykori tisztje nem volt hajlandó nevét adni az elmondottakhoz (ő 
volt az egyetlen tartózkodó személy a megkérdezettek közül). Azt 
mondta: talán nem is hinnék el, meg szégyellné is a történteket!

Ők is Kikindáról indultak el, de először Szegedre vitte őket a 
vonat, majd vissza Újvidékre, innen meg Zomborba. Itt besorolták 
ugyan őket a 12. vajdasági rohambrigádba, de továbbra is önálló 
egységként indították őket útnak Baranyába, gyalog. Végigkövették 
Ausztriáig a csatatereket! így például Bolmánhoz meg Viroviticá- 
hoz is egy-két nappal azután értek, amikor már vége volt az ütközet
nek. Egyedül „annyi dolguk akadt”, hogy a lassú menetelés közben 
eltemették a sebesültszállító szekerekről lerakott halottakat. 
Főként jeltelen sírba, s nevüket beírták egy nyilvántartásba, meg a 
legközelebb eső helység nevét is. így állt aztán össze a végső kimu
tatás: ki hol esett el.
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JAJ, KARCSIKÁM! 
(NYIKI ISTVÁN)

„Nem szívesen beszélek a II. világháborúban eltöltött harctéri 
eseteimről, mert még a visszaemlékezés is rossz érzést vált ki az 
emberben -  vallja be őszintén a nyugalmazott mestercukrász. -  De 
tudod, akkor fiatalok voltunk, és föl se fogtuk a veszély minden 
lehetőségét mindaddig, amíg az első golyó el nem fütyült a fejünk 
felett, vagy gránát nem robbant a közelünkben. Mint régi jó barát
nak, azért mégis elmondok egy-két maradandó emléket.

Azzal kezdem, hogy engem a másodszori, vagyis az 1945. április 
3-án kezdődő általános mozgósításkor soroztak be. Apatinba kerül
tem, és néhány napos kiképzés után, számos magyar bácskai hadkö
telezettel együtt a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg különböző 
alakulataiba soroltak bennünket. Én, ha jól emlékszem, mintegy tíz 
zentaival együtt a 22. vajdasági brigádba kerültem. Amikor a fegy
ver kiosztására került sor, meglepődtünk, hogy mindenki vadonatúj 
orosz karabélyt kapott, igen sok tölténnyel. És új, csillagos parti
zánsapkát is kaptunk. Minden más, amiben otthonról jöttünk: alsó
nemű, felsőruházat, lábbeli, maradt rajtunk. Képzelheted, hogy mi
lyen „tarka brigád” lehettünk.

Aztán irány Szlavónia. Éppen Virovitica alá értünk, amikor 
megindult a csata a város elfoglalásáért. Több napig tartó tűzpárbaj, 
egyfajta állóháború folyt köztünk, meg a várost tartó usztasa, do- 
mobrán meg cserkesz alakulatok között. Előre jól kiépített Mállá
sokból, kacskaringós lövészárkokból, dombról, háztetőkről, to
ronyból lőttek bennünket. Szerencsénkre, a német csapatok addig
ra már elhagyták a várost. Főként nehéz- és könnyű géppuskából, 
aknavetőből, céltávcsöves karabélyból lőttek bennünket. Olyan sza
porán és pontosan ám, hogy hiába rohamozott gyalogságunk, min
den támadást visszavertek.

Én egy Makszim nehéz géppuska kezelője voltam. Tudod ugye, 
hogy ez orosz gyártmányú, két keréken guruló, vízhűtéses, páncél 
védőelőtétes, kb. 60 kilós géppuska, amely az I. világháborúban
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félelmetes fegyver volt. Azért most is tartott tőle az ellenség, mert 
nappal több ilyen állásunkat is telibe találtak aknavetőből. Mi is 
meg-megpróbáltuk őket kilőni egy-egy állásból vagy tetőről, de sok
szor nem is hordott el odáig a fegyverünk. Tulajdonképpen félig be 
is kerítettük őket, de minduntalan olyan heves tűzzel verték vissza 
támadásunkat, hogy sok sebesültet és halottat voltunk kénytelenek 
hátrahagyni. Aztán éjjel, amikor elcsendesült a lövöldözés, vagy 
csak itt-ott szólaltak meg fegyverek, az egészségesek, a barátok,
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földiek a sötétben tapogatózva, jeleket adva keresték sebesült társa
ikat, s tapogatták: ki él, ki halott már.

A nappali segélynyújtás itt úgyszólván lehetetlen volt.
Az én egyik kisegítőm, vagyis tölténykezelőm a Bubolyák Karcsi 

volt, vagyis az itt harcoló két fivér fiatalabbikja. A János volt az 
idősebb, akit Molnár Laci emlegetett. Hát szegény, az is megjárta a 
kálváriát: magyar honvédként végigharcolta az orosz frontot, 1945 
tavaszán épségben hazaért, jelentkezett önkéntesnek. Aztán itt, a 
viroviticai ütközetben olyan súlyos lövés érte, hogy nemsokára bele
halt. Sajnos, így járt öccse, Karcsi is. Ez a bátor és mindig jókedvű, 
19 éves legényke, egy heves tűzpárbaj idején éppen a golyófüzért 
cserélte géppuskánkban, amikor hirtelen hátradőlt. Nézem: csúnya 
fejlövés érte! Pillanatok alatt hagyta el az élet, nem szenvedett. »Jaj, 
Karcsikám, mi lesz most velünk?« -  mondtam magamban és sírni 
szerettem volna, de se könny, se idő nem volt rá, mert viszonozni 
kellett a tüzet.

Az ütközet utolsó éjjelén szedtek ki engem is a lőállásból, mert 
egy közelünkben robbanó akna repesze a jobb lábam fejét mélyen 
bevágta. Éjszakára egy istállóba raktak bennünket, és másnap dél
előtt, amikor elesett a város, a kórházba szállítottak. A viroviticai 
kórházban egy maradandó élményben volt részem. Én is ott voltam 
ugyanis, amikor Tito meglátogatta a sebesülteket. Külön megdi
csért bennünket, magyarokat, bátor helytállásunkért. Nagyon jól 
estek akkor ezek a szavak. Hanem jöttek ám az újabb és újabb 
sebesültszállítmányok, ekkor minket uszályokba raktak a Dráván, 
és irány Eszék! Itt sem maradtunk azonban sokáig, mert ide is 
nálunk súlyosabb sebesülteket hoztak. A vasútállomáson teher
vagonokban elhelyezve elindult velünk a szerelvény, számunkra 
ismeretlen állomás felé. Nem kis meglepetésemre Adára, nem 
sokkal később pedig a zentai korházba szállítottak. Sajnos, ez 
sem lett végleges betegállomásom, mert innen Újvidékre, aztán 
meg Széplakra (Gajdobrába) helyeztek át bennünket.

Valamikor nyáron épültem fel, és egy kis szabadság után Brőkó- 
ban kellett jelentkeznem. Itt már valódi komiszruhába bújtattak, 
méghozzá nem is akármilyen beosztásban: a Jugoszláv Népvédelmi 
Hadtest katonája lettem. Úgy éltem itt, mint Marci Hevesen, csak 
az volt az egyetlen baj, hogy itt 3 évig tartott a szolgálati idő, és már 
1948-at írtak, amikor újra civil lettem.”
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MÁSFÉL NAPIG A GYÁRKÉMÉNYEN 
(NEMES MIKLÓS)

„Én is részt vettem a bolmáni csatában, de nem a Petőfi brigád 
tagjaként, mint ahogy azt egyesek vélik. Egyébként nem dicsekvés
ként mondom, de én voltam Zentán az első igazi önkéntes -  ismeri 
be őszintén a nyugalmazott mezőgazdasági analitikus. -  Még 1944. 
október végén kerültem Zomborba. Hosszú várakozás és talán két
napos katonai kiképzés után, december 2-án már másodszori át
szervezéssel besoroltak a 12. vajdasági rohambrigád 3. zászlóaljá
nak 3. századába. Nemhogy zentai, de egyetlen más magyar önkén
tes sem volt a században. Mind bánáti és szerbiai önkéntesek voltak. 
Apám magyar katonatiszt volt, s az ő csizmájában meg saját, arány
lag jó minőségű öltözetemben harcoltam végig a háborút. Kaptam 
egy katonasapkát meg egy felső körtáras golyószórót. Az első ösz- 
szecsapásunk az ellenséggel Čađevica megtámadása volt, de közben 
olyan heves tűz fogadott bennünket, hogy azon nyomban visszavo
nultunk, veszteség nélkül, még sebesültünk sem volt. Innen hosszú 
gyaloglás után Čađevica közelében egy kis folyó mellett letáboroz
tunk. Itt ismét átszervezték a századokat, és megindultunk a helység 
elfoglalására.

A kisebb csatározásokat kihagyva onnan folytatnám, hogy átirá
nyítottak bennünket Baranyába, és Bolmán felé vettük az utat. Már 
a hírszerzők jelezték, hogy ott nagyobb támadásra készül az ellen
ség és nagy csapatokat vonultat fel a Dráva másik oldala felé. A mi 
alakulatunk úgyszólván simán vonult be Bolmánba, aztán ért ben
nünket egy heves támadás. Állásaink az azóta is sok írásos visszaem
lékezésben megannyiszor emlegetett téglagyár egyik oldalán voltak. 
A földerítőknél szolgáltam, és mivel már fiatal gimnazista koromtól 
jó szertornász voltam, a fém kapaszkodókon gyorsan fölmásztam a 
téglagyár kéményére, és igyekeztem a mieinknek jelentéseket adni, 
telefonon. Az ellentámadás során ez a terület nem esett el. Bár a 
téglagyár épületének egy részét több ágyúlövedék és aknagránát
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eltalálta, a kémény sértetlen maradt, úgyhogy végül is épségben 
ereszkedtem le. Közben megszakadt a kapcsolatom a mieinkkel, 
mert addigra a telefonvonalamat elvágta az ellenség.

Azt elmondani sem lehet, hogy ott egységeink milyen fejetlenül 
küzdöttek. Összevissza futkostak, változtatták az állásokat, egész 
századok, máskor meg kisebb egységek irányítás nélkül futkostak 
ide-oda és bizony felesleges veszteségek érték őket. Sajnos, szemta
núja voltam a közelemben hadakozó Petőfi brigád meg a szlovák
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Ján ŽiSka nevű brigád leírhatatlan emberveszteségeinek. Igaz, sok
szor és bátran rohamoztak, de éppen ez volt a vesztük. A parancs
nokok, úgy látszik, megfeledkeztek arról, hogy olyan ellenséges 
alakulatokkal szálltak szembe, amelyek Franciaországon keresztül 
megjárták a balkáni harctereket, mások a keleti frontot, és óriási 
hadászati tapasztalatuk és kiváló fegyverzetük volt. Na és rengeteg 
trükköt, cselt alkalmaztak. Volt eset, hogy két géppuskás gyakori 
helyváltoztatással egész századot föltartott vagy fölmorzsolt. És ak
kor mit tehettünk? Gyorsan visszavonultunk, hátrahagyva sebesül
teket, halottakat. Szerintem nem háromszor, hanem -  meglehet -  
kilencszer is gazdát cserélt Bolmán. Ott talán egyetlen ház sem 
maradt épségben. Két hét múlva a két nemzetiségi brigád tulajdon
képpen már nem is létezett mint katonai alakulat!”

*

Dr. Máriás József is megerősítette, hogy a bolmáni csatában 
óriási veszteségei voltak a brigádnak: „Szerintem ott a legénység 
fele elesett vagy megsebesült. Legalább 200 sebesültet kezeltem, s 
átkötözve továbbirányítottuk őket. Hogy közülük aztán hány élte 
túl, talán senki se tudja.”

*

„De hát ezen nem is kell csodálkozni, már azért sem, mert a 
legtöbben, mi zentaiak is, alig kétnapi kiképzésen estünk át és 
mindjárt neki az ellenségnek, hiányos öltözetben, rossz fegyverek
kel. Leginkább a tapasztalatlan fiatalok estek el. Mert bátran ugyan, 
de harci tapasztalat nélkül vetették be magukat a tűzharcba. Ezt 
később is tapasztaltam, amikor már ott voltunk Szlovénia, majd 
pedig Ausztria közelében, és újoncokat kaptunk a hiányos századok 
kiegészítésére. Különösen az első két-három nap volt a kritikus. 
Aki addigra nem tanulta meg, hogy lehetőleg mindig valamilyen 
takarásban, fedezékben legyen, ha mást nem, egy földkupacot kapar 
maga elé, az bizony otthagyta a fogát vagy kezét-lábát. Aki pedig 
már átélte az első három hetet, az annyi tapasztalatot szerzett, hogy 
komoly esélye volt a háború túlélésére. Persze, sokszor a szerencse 
is közrejátszott ebben. Koprivnicánál a mellettem levő kisegítőt, 
egy Káposzta nevű zombori zeneszerszám-készítőt egy géppuskaso
rozat valósággal kettészelt derékban! Nekem meg a hajam szála
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sem görbült meg. És addigra már annyira elfásult az ember, hogy az 
ilyesmin még csak nem is lepődött meg. Új embert kért helyére.

Április 12-én átkeltünk a Dráván és Szlovéniáig gyalogoltunk. 
Akkorra már gyengélkedni kezdtem, hiszen közben sokat éheztünk, 
meg olykor talán 70 km-t is gyalogoltunk naponta. Bizony nem csak 
előre, hanem hátra is, ha szorult a kapca. Áztán Dravogradnál volt 
még egy nagy ütközetünk, amikor egyes német és usztasa hadtestek 
nem akarták letenni a fegyvert. Akkor itt arról is meggyőződtem, 
hogy nem mind igaz, amit a bolgár hadtestek segítségéről beszéltek. 
Egy váratlan német ellentámadáskor, a bolgár tüzérek ágyúikat 
otthagyva, fejvesztve futottak hátra. A mieink próbáltak lőni az 
ágyúkkal, de nem tudtak jól célozni. Néhány hátramaradt szaka
szunk fegyverrel igyekezett visszakényszeríteni a bolgárokat.

Most jut eszembe, hogy két bácskai irányította a brigádunkat: 
Dušan Doronjski őrnagy volt a parancsnok, Nikola Kmezié pedig a 
politikai biztos századosi rangban. Dravogradnál találkoztam ismét 
zentaiakkal. Ott volt Fábri Géza, Domány Laci, Hagymás Karcsi, 
Tóth Bojnik Laci meg Stevan Stojanovié. Nemsokára azonban el 
kellett válnom tőlük, súlyos tüdő- és vesegyulladásom volt, hiszen 
addigra a 65 kiló súlyomból már 25-öt elveszítettem, és beszállítot
tak a maribori kórházba. Azt is el kell még mondanom, hogy sajnos, 
nem tudtuk mindig, kit temettünk. Részben azért, mert nem ismer
tük, nem volt nála semmilyen papír, amiről megállapíthattuk volna 
a nevét, de olykor időnk sem tellett volna erre. Többet meg dirib- 
darabokra tépett a gránát. Mire Dravogradig érkeztünk, a zászlóal
junk kétharmadának legénysége vagy elesett, vagy megsebesült.

Már Szlavóniába érve több szerbiai fogatos kocsi követte brigá
dunkat, tele üres koporsókkal! Minden ütközet után összeszedték 
halottaikat és koporsóba téve szállították haza. Aztán jöttek ismét 
vissza újabb fogatosokkal, koporsókkal. Történelmük során a sok
sok háború erre is megtanította őket! Aztán említettem ugye a 
szerencsét és a véletlent. Eszéknél el akartuk földelni egy halott 
baj társunkat, de nem volt rá időnk: váratlan támadás ért bennünket. 
Aztán egyszer megyek én a kórházba, és megpillantok ott egy is
merőst. Hát ő volt az, akit nem volt időnk eltemetni...”
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LOBOGÓVAL 
(BÚZA SÁNDOR)

A nyugalmazott tanító önkéntessége is igen kalandosan 
kezdődött. Ám akárhogyan vesszük is, mégis igazi önkéntes volt. A 
zentaiak közé pedig azért került, mert az 1945 végén hozott leszere
lési rendelet értelmében diákként őt is hazaengedték, és utána a 
zentai gimnáziumban folytatta tanulmányait. Közben több zentai
val együtt végigharcolta a frontot Baranyától Ausztriáig.

„Mozsorban (Mošorin) élt a családom 1944 őszén. A magyar 
katonaság kivonulása után két hétig nem bántottak bennünket. Egy 
éjjel azonban bekísértek a községházára. Tizenkilenc éves voltam, 
és megtettek parádés kocsisnak, a partizántiszteket szállítgattam a 
faluban ide-oda. Közben már összeszedték a felnőtteket, majd egy 
hét múlva a gyerekeket is begyűjtötték a Sujié-féle kocsma nagypin
céjébe. Innen sikerült két ismerős gyereket kikérnem kocsisnak, 
mert addigra már több fogatos járműre is szükség lett. Akinek 
akkor nem volt haragosa, vagy nem tudtak valamit ráfogni a helybe
liek, vagy a vidékről ideérkezett partizánok, azokat a felnőtteket 17 
éves kortól Titelre kísértek munkaszolgálatra. Az ottani Anker 
nevű szállóban helyeztek el bennünket. Szabadon mozoghattunk, 
senki se vigyázott ránk. Tulajdonképpen szabadok voltunk, de na
gyon rossz volt a koszt, és sokat fagyoskodtunk. Nagy tél volt akkor, 
s hidd el, a vendégszobákban még az éjjeliszekrényeket is feltüzel
tük. A Tiszán uszályok összekapcsolásával pontonhidat építettünk 
Ménesi László alsó-titeli folyami hajóskapitány irányításával. Ezen 
keltek át később az orosz csapatok, s időnként német vadászbombá
zók félelmetes üvöltéssel elhúztak fölöttünk és géppuskáztak ben
nünket. Bizony voltak halottaink és sebesültjeink is.

Egyszer azt mondja egy szerb jó ismerősöm: Miért nem me
gyünk el önkéntesnek a magyar brigádba? Hallotta, hogy valahol 
Magyarországon, vagy talán Bácskában alakulóban van egy magyar
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brigád. Nekem se kellett több. Jelentkeztem Alsó-Titelen a parti
zánparancsnoknál valamikor novemberben. Mondom neki, hogy én 
meg többen közülünk elmennénk önkéntesként a frontra. Úgy 50- 
60-an lehettünk ott magyarok, s a parancsnok nagyon készségesen 
tanácsolta, hogy beszéljek a többiekkel is, milyen szép is lenne, ha 
mind elmennénk harcolni a megszállók ellen. Este a szálláshelyen 
így szóltam: »Gyerekek, ki akar velem jönni a magyar brigádba, 
különben úgy is beledöglünk itt a rettenetesen nehéz és veszélyes
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munkába.« Egymás után jelentkeztek, olyanok is, akik a régi Jugo
szláviában már letöltötték a tényleges katonaidőt, vagyis 25-30 éve
sek. Még a faluban is toborozni kezdtem. Lettünk körülbelül 70-en. 
Ekkor elvezettem őket a Népfelszabadító Bizottság irodájába, ott 
mindnyájan egy-egy nagy „krumplipecsétes” iratot kaptunk, majd új 
szálláshelyre, a Perkovac-féle nagykocsmába irányítottak bennün
ket. Közben valahonnan előkerült egy szép, aranyrojtos magyar 
nemzeti lobogó. Fölsorakoztunk, és néhány fegyveres partizán kísé
retében elindultunk a főutcán önkénteseket toborozni. Közben ma
gyar katonanótákat énekeltünk. Persze, azzal kezdtük, hogy »Tito 
marsall katonája vagyok, legszebb katonája...« Erre kitódult a nép 
az utcára és ijedten mondták: »Evo Madari opet.« (Itt vannak ismét 
a magyarok.) Szerb gyerekek kísértek bennünket az állomás felé, s 
azt kérdezték, hogy kivégzésre kísérnek-e bennünket? Egy azt kér
dezte tőlem: „Koliko si Srba ubio?” (Hány szerbet öltél meg?) 
Mondom neki, „tristapedeset” (350-et).

November 7-én elindultunk Topolyára, de közben egy Mikuli- 
nac nevű kéményseprőt kiszólítottak a sorból, s tudtommal később 
ki is végezték. Topolyáról egy hét múlva Zomborba, majd Szivácra 
kerültünk. A mozsoriak közül velem volt Petrik István és János, 
Hegedűs Gyurka, Kókai Sándor, Zsámbóki Anti, Török Simon, 
Gajó Gyuri, Zsoldos Aurél.

Még Zomborban a kaszárnyaudvarban fölolvastak egy szerb 
nyelvű közleményt, amely szerint a Petőfi brigádba jelentkezzenek 
azok az önkéntesek, akik a régi Jugoszláviában voltak katonák. Én 
is jelentkeztem Kókai Sándorral, a sógorommal együtt. Pedig én 
még nem voltam katona. Ő előttem állt, és meg kellett mondania, 
hogy milyen alakulatban szolgált. Jól odafigyeltem és én is elmond
tam ugyanazt. így engem is közéjük soroltak nagy örömömre. A 
Petőfi brigád akkor már Magyarország területén volt. Elindultunk 
mi is oda, több százan. Bolmán közelébe érve, Laskónál már több 
napja álló háború folyt a Drávánál, és itt besoroltak bennünket az
5. vajdasági brigádba. Bolgár alakulatokat váltottunk fel, s azok 
igen jól kiképzett, kerek lövészárkokat hagytak hátra. Ez jó védel
met nyújtott nekünk váratlan támadások ellen.

1945 újév másnapján Barcshoz vonultunk, majd innen Drávata- 
másig, s itt meg orosz egységeket váltottunk fel az állásokban. Ott 
volt tulajdonképpen az első tűzkeresztségünk. Pitomača előtt heves
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tűzzel fogadtak a német és cserkesz alakulatok. Mi, ostobák, a 
földön kúszva meg sekély lőállásokból lőttünk, ők meg a padlások
ról sneipereztek bennünket. Ott kapott csúnya fejlövést a becsei 
Pogány József tizedes, aki pedig már magyar katonaként a Dun-ka- 
nyart is megjárta sebesülés nélkül. Csak egy pillanatra kiemelkedett 
az árokból, már holtan csuklott vissza. Rengeteg sebesültünk és 
halottunk volt itt. Egyszer egy nagy ellentámadás ért bennünket, 
bizony a sebesülteket és a halottakat ott kellett hagynunk. Később 
hallottuk, hogy a sebesületeket mind agyonlőtték a cserkeszek. Mi 
Barcs felé meneteltünk és pontonhídon jutottunk át. Itt is alaposan 
meggéppuskáztak bennünket, sok velünk együtt menetelő civil is 
elesett. Ez körülbelül 15-20-ka között lehetett.

Aztán ismét átkeltünk a Dráván, és a Bolmánt védő vonal bal 
oldalát tartottuk egészen a kéthetes ütközet végéig. A falu eleste 
után láttuk, hogy a Petőfi brigád milyen súlyos vereséget szenvedett. 
Ott hallottuk, természetesen nem hivatalosan, hogy a felsőbb veze
tés így is akarta: hősiességre biztatta a tapasztalatlan magyar harco
sokat, hogy minél több essen el közülük! Egyébként e csata után az 
egész 3. Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereget átszervezték. Ekkor 
már rájöttek, hogy különleges alakulatok, jól kiképzett felderítő 
egységek híján nem lehet nagy veszteségek nélkül harcolni reguláris 
ellenséges hadosztályok ellen. Nevezetesen az történt, hogy 1945. 
március 31-én minden brigád úgynevezett rohamszázadot létesített. 
Én is egy ilyen századba kerültem. Jó fölszereléssel: géppisztoly, 
kézigránátok, aknavetők, könnyű és nehéz géppuskák. Ekkor indult 
a brigád Petrinjevci irányába, s ott óriási ellenállásba ütköztünk, 
amikor a Dráván keltünk át. Minden negyedik csónakunkat el
süllyesztették, és aki nem tudott jól úszni, vagy nem volt ideje 
ledobni magáról a sok felszerelést, belefulladt a vízbe. Sokan meg 
azért haltak meg, mert nagyon hideg volt a víz és meggémberedett 
kezük, lábuk. Én bizony előbb egyszerűen eldobáltam néhány grá
nátot, meg egy nagy csomó töltényt, hogy könnyebb legyek. Bizony 
a sok megpróbáltatás, váratlan helyzet arra késztette az embert, 
hogy a „jobbik eszét” használja, ha veszélyben van. Ez engem sok
szor mentett meg. Különben 127-en voltunk a rohamszázadban, s 
mire vége lett a háborúnak, csak huszonvalahányan maradtunk, a 
többi elesett vagy megsebesült.
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Túlzás nélkül állíthatom, hogy a szerb harcosok kedvelték a 
magyarokat és csodálták bátorságukat meg leleményességüket. Em
lékszem: Virovitica közelében a harc elcsitulása után átvágott véres 
nyakkal találtunk rá a Keczeli ügyvéd fiára, azt hiszem Andrásnak 
hívták. Erre a parancsnok azt mondja: »Ovde su vám zaklali jednog 
hrabrog Madara.« (Itt gyilkoltak meg egy bátor magyart.) Azt akar
ta ezzel mondani, hogy bosszuljuk meg és még hevesebben üldöz
zük az ellenséget. Ez a csata Spišić Bukovica fölött dúlt, és itt a 
közelemben súlyos térdlövést kapott Bolc János kulai borbélyse
géd. Óvatosan odamáztam hozzá, lassan a hátamra fektettem, 
mondtam neki kapaszkodjon jól belém. Kúszva vittem legalább 
másfél kilométerre, egy mélyedésben levő útra, ahonnan aztán a 
kötözőhelyre szállították. Persze, a nyakamban volt két géppisztoly, 
meg minden más szükséges fölszerelés. Hidd el, soha olyan erősnek 
nem éreztem magam.

Egyszer, 1968-ban vendégek vártak otthon. Ki más, mint Bolc, 
feleségével és két lányával. Eljöttek megköszönni, hogy megmen
tettem az életét. Hát én soha nem kaptam annyi puszit, mint akkor 
a két kislánytól.

Volt még egy neves ütközetünk, Ferižanci előtt. Itt a településre 
vezető kövesutat akartuk mindenáron elfoglalni, de úgy, hogy ke
resztül kellett futni a kövesúton. A helységből állandóan géppuska
tűz alatt tartották az utat, s nekünk az út egyik oldalán levő árokból 
sebes futással át kellett jutnunk a másik oldalon levő árokba. Ami
kor rám került a sor, látom, hogy a parancsnok jön majd utánam. 
Gyorsan fölugrottam, és amikor az út közepére értem, egyik lábam
mal ráléptem a másik lábamon levő, úgynevezett partizánbocskor 
fűzőjére, és elvágódtam. Fölöttem meg süvítettek a golyók. De 
szerencsésen begurultam a mély árokba. Néhány pillanat múlva 
mellém vágódott a parancsnok is -  fejlövéssel, holtan! Néhány 
perccel később látom, hogy egy 42-es likai harcos kiemelkedik az 
útszélen, és távcsövezi az ellenséges állásokat. Mindig tele volt az 
oldala kézigránátokkal, öt-hat is lógott rajta. Kérdeztem én már 
máskor, hogy mi a fenének nála az a sok gránát? Azt mondta, hogy 
ez mindig jó, szorult helyzetben megvédi az életét. Egyszer csak 
hatalmas robbanás. Valószínűleg távcsöves puskával megcélozták a 
derekát és a robbanás darabokra szaggatta.
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Még Őadevicánál is volt egy nagy csatánk. Itt esett el egy dél-bá- 
náti fiú, valamilyen János. Sok más halottunk is volt. Sajnos, sok
szor nem jutott időnk a halottakat sem eltemetni, mert vagy előre, 
vagy hátra rohantunk. Esetleg itt-ott megjegyeztük, fejben tartottuk 
egy-egy elesett baj társ nevét. Ptuj előtt vettem részt utoljára harc
ban. Két nehéz géppuskás hátvédosztag várt bennünket, biztosítva a 
német alakulatok visszavonulását. Két nap és két éjjel tartották 
állásukat. Nyomjelző és robbanótöltényekkel lőttek bennünket. 
Olyan hevesen, hogy valószínűleg csak lőszerhiány miatt hagyták el 
erődítményüket, méghozzá ép bőrrel, mert két nagy, oldalhajós 
motorkerékpáron elrobogtak.

Innen Varasdba érkeztünk, és mi már május 8-án este értesül
tünk, hogy másnap a németek leteszik a fegyvert. Majd Mariboron 
keresztül az ausztriai Deutschlandsbergben kötöttünk ki. Ott talál
koztam sok zentaival, például Pap Istvánnal, a fuvarossal. Júliusban 
indultunk haza, és sok itthoni város után Versecen, a 36. hadosztály 
székhelyén kötöttünk ki. Én ott a hadosztály labdarúgó-válogatott
jában futballoztam, meg írnok voltam és írtam ki a sok hamisított 
szabadságos igazolást és kijárási engedélyt a barátoknak, is
merősöknek.

Elmondok még egy muris háborús »élményt« is. Ausztriában 
Deutschlandsbergtől feljebb egy kis városban sétálgattunk egy ma
gyar baj társammal. Néztük a dzsippen száguldozó angol katonákat, 
amint időnként egy-két doboz cigarettát kidobnak a mieink elé, ha 
a közelükbe értek. Azok meg majd leverték egymást lábukról, 
annyira kapkodtak a cigaretta után. Mert nekünk akkor bizony nem 
volt dohányunk. Szóval így sétálgatunk, egyszer csak jön szembe 
velünk két szoknyás skót katona. Megálltunk és úgy bámultuk őket, 
mert ilyet még nem láttunk. Amikor odaértek hozzánk, az egyik 
nagyot fingott, és röhögni kezdtek, mi meg utánuk szóltunk magya
rul, hogy rakná belétek Churchil azt a másik szivarját.

Tudom, érdekel, hogy a fronton miket szajréztam. Én egy falu
ban először is a rossz ingem helyett egy pizsamafelsőt vettem ma
gamra. Közben rendes úton kaptam az elosztóközpontban egy ma
gas nyakú cserkesz blúzt, egy olasz hegyivadásznadrágot és 
boxbőrcipőt. De a jó falatokat nem hagytam ott. Egyszer egy ólban 
elfogtunk hét német katonát. Nekiestek néhányan, hogy agyonverik 
őket. Mondom én erélyesen: még véletlenül se, ha kell, vegyétek el
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tőlük, amit akartok, őket meg adjátok át a begyűjtőknek. Én fogtam 
az egyik hátizsákját és néztem, hogy van-e benne valami jó ennivaló. 
Különben nem mondhatom, hogy a mi századunk kegyetlenül bánt 
volna a foglyokkal. Persze voltak indulatosabb egyének, hisz akik 
valami miatt bosszút álltak, verték, itt-ott agyon is lőttek egy-két 
foglyot, de az én jelenlétemben ezt egy se merte megtenni. Volt, 
amikor néhány német fogoly szökni próbált, azokat bizony futás 
közben lelőtték. Meg egyszer, valahol a Papuk-hegység lankáin, 
követtük a szétszóródott ellenséget, s a közelemben lovagolt a zász
lóalj ütegparancsnoka. Egy magas rúdra rakott szénaboglya közelé
be érve látom, hogy fogja a géppisztolyát, és belő a boglya alá. Erre 
onnan kibukott egy szétlőtt fejű cserkesz katona. Hát ilyen a hábo
rú. Hallottam, hogy abban az időben más frontszakaszokon a mie
ink meg az ellenség is harc közben mindenkit: foglyot, sebesültet 
lelőtt.

Akár a foglyoktól, akár útközben, zsákmányoláskor a finom 
francia sajtot és konyakot, a jó görög halkonzervet, szalámit és 
ilyesmit raktam a hátizsákba. Mindig volt benne legalább 25 kiló, 
úgyhogy görnyedve mentem. Ha megálltunk enni, többször kértek 
tőlem, de nem adtam nekik. Akkor azt mondták mérgesen: »Ti nisi 
drug!« (Te nem vagy barát.) Mondtam nekik: »Ti a foglyoktól zseb
órát, karórát, gyűrűt meg töltőrollat szedtek el, még a halottakról is 
elveszitek.« Én meg a kaját gyűjtögetem. Igaz, a szerzeményemben 
volt még két váltásra való alsónemű, meg egy nagy rézcsillagos 
derékszíj. Nem is tudom, hová lett, talán odaadtam valakinek. Saj
nálom, hogy nem tartottam meg emlékül.”
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A DON-KANYART IS MEGJÁRTA 
(PAP ISTVÁN)

„Melyik frontról beszéljek elsőször, az oroszról vagy a szlavó
niairól? -  kérdezi beszélgetésünk elején a nyugalmazott fuvaros. -  
Mert tudja, én magyar katona is voltam, 1941. október 13-án ruk
koltam be a kecskeméti tüzérekhez. Innen kikerültem Oroszország
ba, és megjártam a Don-kanyart is. Megúsztam sebesülés és fogság 
nélkül. Hála istennek, még csak meg se fáztam, pedig ott ugye 
másmilyen telek jártak. A vesztes ütközetek után a visszavonulás
kor a fogságtól féltem a legjobban. Pedig 1943-ban már nagy volt az 
orosz propaganda, hogy adjuk meg magunkat. Magyar nyelvű röp- 
cédulákat szórtak közénk repülőgépről: jobb sorsunk lesz náluk, 
álljunk át hozzájuk. Még bárisnyákat is küldtek közénk, tudja, olyan 
jópipa nőket, akik még bele is ültek némelyik honvéd ölébe. Volt 
sok bolond, aki ott maradt, és megadta magát. No, én ezekkel aztán, 
már aki túlélte a fogságot, 5-6 év múlva találkoztam itthon! Hát 
ennyi lett a »jó életből«.

Elég az hozzá, hogy 1943 novemberében váltást kaptunk, és 
hazairányították alakulatunkat. Onnan folytatom, hogy 1944 őszén 
két hónapja voltam itthon, amikor Zentára bejöttek az oroszok. 
Feleségem és két gyerekem volt már, mert 1920-beli vagyok. Né
hány nap múlva az új hatalom kiadta a rendeletet, hogy minden 
nagykorú férfi jelentkezzen munkaszolgálatra. És képzelje: megint 
október 13-át írtak, amikor jelentkeztem az Ipartestületben. Aztán 
már haza se engedtek bennünket, egészen tavaszig. Onnan jártunk 
dolgozni. Nekem szerencsém volt, mert a Mihók-malomban kellett 
dolgoznom, nem a szabad ég alatt, esős hidegben. Még egy kis 
fizetést is adtak, mivel szegények voltunk.

Aztán valamikor március utolján aláírtuk, hogy önként me
gyünk a Petőfi brigádba, és elindultunk Apatinba gyalog. Ott kéthe
ti „kiképzésen” estünk át: jobbra át, balra át. Ez volt a kiképzés. 
Képzelheti, hogy mennyire hiányzott ez nekem, aki a fegyelmezett
ségéről, alapos kiképzéséről ismert magyar hadseregben szolgál
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tam, és két évet kihúztam az orosz fronton. Innen aztán Zomboron 
keresztül elindultunk megkeresni a Petőfi brigádot. Baranyába érve 
csatlakozott hozzánk egy nagyobb önkéntes alakulat, többségében 
szerbekből állt, és tőlük hallottuk, hogy alighanem baj történt a 
Petőfi brigáddal. Be is soroltak bennünket közéjük. Voltunk mi is 
pár százan, és ez lett az 5. vajdasági brigád. Odahoztak néhány 
fogatos kocsin mindenféle fegyvert, és abból válogathatott az, aki 
odafért. Én egy rövid olasz karabélyt húztam ki a derékból, s váloga
tás nélkül teleraktam zsebeimet tölténnyel. Ezt aztán útközben 
kicserélgettük egymással a megfelelőre.

A Petőfi brigádot, pontosabban a maradványát, már csak 
Verőce alatt értük utol. Nem leltünk valami nagy örömet az itteni 
találkozásban a földiekkel. Már több sebesültjük és halottjuk is 
volt. Minket is azonnal »fölavatott« az ellenség. Unokatestvérem, 
Pap Károly is velem volt, és a mi szakaszunk egy szakadékban 
helyezkedett el. Ki se mertük dugni a fejünket, olyan erős golyózá
port zúdítottak ránk. Nem messze mögöttünk lapult a szakaszpa
rancsnok, és minduntalan lövöldözött a levegőbe, meg kiabált, hogy 
»Napred drugovi!« De ő meg se mozdult. Néhányan azért a vezény
szóra meg-megpróbáltak előrehúzódni, de lekaszálták őket a há
zakban rejtőzködő géppuskások. A szakaszparancsnok meg csak 
kiabált tovább, még fenyegetőzött is, hogy belénk enged egy so
rozatot. Egyszer csak az én unokatestvérem se bírta tovább ide
gekkel, és a rohamkiáltásra kiugrott, de mindjárt hasra is vágta 
magát. Látom, hogy nem simult a földhöz, hanem a farát fölhúz
ta, mintha föl akarna ugrani. Odakiáltottam: lapulj le, mert szétlö
vik a feneked! Figyelem tovább, lesimult egészen. Hát akkor lá
tom, hogy a hátán szétrepedt a köpeny és véres. Beszélek hozzá, de 
nem válaszol! Te, jó Isten! Tán csak nem halt meg?

Emez meg hátul csak ordibál... gondoltam magamban: lettél 
volna az orosz fronton és kiabáltál volna ott ilyen hülyén. Úgy 
lelőttek volna a közkatonák, mint a kutyát. Estefelére már igen sok 
volt a sebesült meg a halott körülöttünk. Nemcsak azok közül, akik 
kiugráltak, hanem a fedezékben levők között is, mert oda-odaeresz- 
tettek ám néhány aknavetőgránátot. Többször is az járt a fejemben, 
hogy miként kellene kimásznom Károlyért? Lehetetlen volt, mert 
állandó tűz alatt tartották vonalainkat. Pedig hogy könyörögtek, 
jajgattak a sebesültek: »Pomozite mi drugovi!« (segítsetek bajtár
sak, elvérzek, meghalok!« Némelyik kar vagy láb nélkül vonaglott.
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És nagyobb részük fiatal, 17-19 éves legényember volt. Hiszen éppen 
ők voltak a legbátrabbak. Aztán egy részük elhallgatott, valószínűleg 
elvesztette eszméletét, vagy meghalt, mások újra kezdték a jajgatást.

így ment ez egész addig, amíg be nem sötétedett. Aztán a lövöl
dözés is majdnem megszűnt, mi pedig kimásztunk összeszedni a 
bajtársakat. Ástunk egy sekély, hosszabb árkot, és a mi szakaszunk 
abba mintegy 25-30 holttestet fektetett. Károly testvért a végében 
helyeztem el, keresztet vetettem, a miatyánkot is el akartam mo
tyogni, de nem jutott minden szava az eszembe a kimerültségtől. 
Csak annyit mondtam: »Hát akkor nyugodj békében.« És akkor 
mindjárt az a gondolat nyilallt belém, hogy miként mondom majd el 
mindezt odahaza a családjának, ha élve hazajutok? Azért bíztam 
abban, hogy ezt a háborút is túlélem, mert az orosz fronton megta
nultam, hogy az embernek nagyon kell magára vigyáznia, és nem 
szabad semmit se tragikusan venni. Tudja, a halottakat mi csak 
elhantoltuk, nem voltak azok igazán mélyen befödve, hiszen ezt a 
körülmények nem is tették lehetővé. Meg azt mondtuk: majd jön 
utánunk valaki, aki tisztességesen eltemeti őket.

Úgy emlékszem, hogy sok bánáti fiatalember is volt a halottak 
között. Semmit föl nem jegyeztünk róluk, csak mindenki fejben 
tartotta ismerősének a nevét. Az usztasák meg a németek is tompa 
hegyű, robbanóköpenyes, ún. dumdumgolyóval is lőttek bennünket, 
s azért volt a sok súlyos sebesült, akik közül estig többen teljesen 
elvéreztek. Károly is ilyen golyót kapott a mellébe és az a hátán jött 
ki, nagy roncsolást okozva. Meg is halt szegény gyorsan.

Egy-egy ilyen csata után, amikor kis pihenőt tartottunk, mond
tuk is, hogy azok tették a legokosabban, akik dezertáltak. Igazunk is 
lett, mert a háború befejezése után előjöttek és nem volt semmi 
bajuk. Mert ez a háború, hogy is mondjam, nem volt olyan, mint 
más frontokon. Itt a fogoly élete nem ért egy fabatkát sem. Sok 
esetben mindkét oldalon bosszút álltak rajtuk. Századunkban volt 
egy idegbeteg partizán, aki gyakran esett neki a foglyoknak. Ha 
nagyobb csoportot fogtunk el, akkor azokat hátra kellett kísérni az 
orosz alakulatokhoz, ha azonban csak 1-2 adta meg magát, akkor 
azokat ez az idegbeteg vette „kezelésbe”: levetkőztette őket ingre- 
gatyára és kísérte a tűzvonalba. Hogy ott mi történt velük, nem 
tudom, de élve egy se jött vissza.

Hanem volt néhány olyan harcosunk is, aki megjárta a német 
egyenruhával: közelharcban a mieink lőtték le, németnek nézték a
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nagy zűrzavarban! Még jó, hogy indulás előtt nekem az asszony 
varrt egy pokrócból nadrágot, magamra vettem egy viselt kabátot, 
csak a lábbelim volt rossz, ahelyett kellett jobbat szereznem a fron
ton. No, de visszatérek még arra, hogy miért mondom én: ez egy 
rettenetes háború volt. Szlavóniában puskalövés nélkül beértünk 
egy kis faluba és megrökönyödéssel néztük, hogy majd minden ház 
udvarán vagy a bejárati ajtaján fölakasztott férfi lóg! Előttünk né
met, usztasa és csetnik alakulatok vonultak vissza. Gyorsított ütem
ben meneteltünk az ellenség után, és nem is volt időnk firtatni, hogy 
kiket miért akasztottak föl? (Nem tudta megmondani, hogy szerb 
vagy horvát falu volt-e -  T. I.) Különben minden ház üres volt, 
egyetlen élő lélek se volt bennük.

Egy újonnan alakított rohamszázadba kerültem, amikor földe
rítőink jelentették, hogy egy közeli faluban fehérorosz alakulat ta
nyázik. Amikor besötétedett, óvatosan körülzártuk, vagyis két-két
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szakasszal lezártuk a bevezető és a kivezető utat. Hajnalban megtá
madtuk őket, azok meg könnyű páncélkocsikon, kamionokon, mo
torkerékpárokon megindultak kifelé. Mi meg páncéltörőkkel, ak
navetőkkel, nehéz géppuskákkal vártuk, és úgy szétvertük őket, 
hogy alig maradtak közülük néhányan élve. Azokat meg aztán lelö
völdözték a tisztek. Sok fegyvert és még több egyenruhát zsákmá
nyoltunk, és aki akart, kedvére válogathatott belőle. A fegyverleté
telig azonban sokan ismét annyira lerongyolódtak közülünk, hogy 
mire Ausztriába értünk, némelyiknek még az ülepe is kivolt. Le is 
köpködtek bennünket a civilek, amikor elvonultunk az utcákon. 
Milyen csúfosan is nézhettünk ki, a vasalt egyenruhájú, kiborotvált 
angol katonák mellett. Hát még ha azt is tudták volna, hogy tele 
vagyunk tetűvel!

A német fegyverletétel után még két évet le kellett húznom a 
Jugoszláv Népfelszabadító Hadseregben, és így én 1941 októberétől 
1947 augusztusáig, két ország katonájaként két ellenséggel is hábo
rúztam! Másodszorra, már az első ellenség oldalán, azok ellen, 
akikkel azelőtt meg emezek ellen harcoltam! Még egyszer mon
dom: sebesülés nélkül. Mondhatom én ezek után, hogy nem vagyok 
szerencsés ember? Hát még ha azt is hozzáteszem, hogy leszerelé
sem után nemsokára kaptam 4 hold agrárföldet, mint arra érdemes 
frontharcos. De ezt nem én kértem, a feleségem íratta. Itthon se 
voltam, mert a textilgyárban elhelyeztek fuvarosnak, a feleségem 
meg időközben megtudta, hogy a népfelszabadító háború rész
vevőinek szántóföld is jár. Ma is megvan még, művelgetem.

No, de ne ezzel, hanem egy harctéri történettel fejezzem be a 
mondókámat. Volt velem a harctéren a Tornyosi útról egy legény
ke. Egy szlavóniai csatában lövés érte a karját, mire eldobta a fegy
verét, elkezdett ordítani, mint akit nyúznak, és a golyózáporral mit 
sem törődve futott hátra. Utána nem láttam, nem tudtam mi történt 
vele. Hanem egyszer meglátom itthon az utcán. Nézem, mindkét 
karja megvan. Kérdezem: »Ugye, te tán akkor egészen Zentáig 
szaladtál?«”

*

A sok harcteret megjárt véres ütközeteket vívó ember 1998 
őszén vívta utolsó nagy csatáját: akkor azonban a Nagy Kaszás 
legyőzte!
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AMIKOR IGAZÁN EMBER AZ EMBER 
(TÓTH BOJNIK IMRE)

„Az oroszok bejövetele után pár százunkat elvittek Apatin környé
kére kukoricát szedni. A többiek is általában velem egykorúak voltak, 
vagyis úgy 1915-beliek. A fiatalabbakat itthon tartották. Kikre emlék
szem még? -  teszi fel magának a kérdést a nyugalmazott kőművesmes
ter. -  Tudja, 83 éves létemre már csak kevésre, például Szűcs István
ra, Lablon Lacira, Bóbán Antalra, Sörös Antalra, Kincses Imrére és 
velünk volt az öcsém is, Tóth Bojnik Lajos. A tél beálltára letörtük 
a kukoricát, majd aztán január 3-án itthon újra összeszedtek ben
nünket, és azt mondták: ti is mentek a többi zentai önkéntes után a 
magyar brigádba. Alá is kellett írnunk egy nyilatkozatot.

Mondom magamban: »No, Imre, te is elkaptad azt a bizonyos 
dolgot derékon.« Mert amikor 1944 őszén a még itt állomásozó 
magyar katonai egységek fölbomlottak, hazajutottam. Igen ám, de 
csak annyi időm volt, hogy csináljak egy gyereket. Most már a 
harmadik országban, egy harmadik hadseregben leszek hazát védő 
katona. Mert ugye a koromnál fogva is sejthető, hogy már a régi 
Jugoszláviában, aztán a magyarok alatt is katonáskodtam. A Jugo
szláv Királyság idején négyszer kaptam behívót a II. világháború 
kitöréséig. Még az a szerencse, hogy magyar katonaként 1942-től 
végig Bácskában maradt gyalogsági alakulatunk, Óbecsén meg Ne- 
mesmiliticsen. Nem kerültem ki a frontra.

Itt most azonban mindjárt oda irányítottak bennünket. Pedig 
egy szál fegyverünk se volt! Azt mondták: megyünk a Petőfi brigád 
nyomába és majd ott kapunk fölszerelést. Kiskőszegnél keltünk át a 
Dunán pontonhídon és akkor hallottuk, hogy nemrég még itt lebe
gett sok petőfista holtteste a vízen. Amikor átértünk, tudatták ve
lünk, hogy mi már nem megyünk a magyar brigádba, hanem a 
12. proletárbrigádba tartozunk. Azt mondták: nem mehet minden 
magyar a Petőfi brigádba, másutt is kell a friss erő. Ez a hír nagyon 
lehangolt bennünket. Itt aztán kaptunk egy kevés fegyvert, de volt
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köztünk olyan is, akinek csak egy hónap múlva jutott használható 
puska. Addig ott lapult köztünk, ha harcba keveredtünk, esetleg 
segített hátravonszolni a halottakat és a sebesülteket. Én egy német 
Mausert kaptam, aztán -  amikor már több golyószórót és géppuskát 
zsákmányoltunk -  nekem is akartak adni egy könnyű géppuskát. 
Mondom a szakaszparancsnoknak, hogy nagyon megszoktam már 
ezt a német karabélyt. Fenét: tudtam, ütközeteket megjárt embe
rektől hallottam már, hogy állóharcokban az ellenség mesterlövé

135



szei, nehéz géppuskásai először is a másik oldal gyorstüzelő állásait 
keresik. Sajnos, ennek most többször is szemtanúja lettem.

Két velem levő földi, a Hevér Pista meg a Nagy Pista is Šaracot, 
vagyis német golyószórót kapott, mert azokat erősebb testalkatú em
berekre bízták. Szegény Nagy Pista még dicsekedett is vele, amikor a 
kezébe vette. Azt mondta, hogy most már nem fél az ördögtől sem. 
»Csak vigyed« -  mondtam neki. Hát aztán már az első tűzharcban 
mégiscsak »elvitte az ördög«. A közelemben volt az állása, és alig lőtt 
ki fél sorozatot, amikor fölakadt a golyófüzére. Akkor egy kicsit föl
emelkedve hátrafordult és kérdezte a szakaszparancsnokot, hogy most 
mit tegyen? A következő pillanatban fejlövéssel holtan zuhant vissza.

Virovitica után is voltak kemény, vagy ahogy mondani szokás, 
véres csatáink, de mégis »itt emlegettük legjobban a magyarok iste
nit!« Ez itt sok zentainak a sírhelye és gyászos emléke. Sok szerb is 
itt lelte halálát, de magyar talán még több. Fajka Ferkó fiatal kőmű
ves is ott adta ki a lelkét a közelemben. Alakulatunk meg a szeren
csétlen Petőfi brigád maradéka a domboldali részről közelítette meg a 
várost. Ott a templom mögötti terület egy ideig szabad volt, és a 
futóárkokon keresztül oda hordták sebesültjeinket. Pár óra múlva a 
németek ezt észrevették, és odalőttek két aknavető gránátot. Borzal
mas volt utána a látvány, még a falakról is csurgott a vér!

Zagyi Antal nem sokkal a viroviticai ütközet után idegösszerop
panást kapott, kiabálni és futkosni kezdett. Elszállították a szeren
csétlent. Nagyon sajnáltuk, mert ő is jó ember volt, de mi ott a 
fronton mindenkit barátnak tartottunk, és bánkódtunk, ha baj ért 
valakit. Nem számított, hogy melyik nemzethez tartozott, csak való
ban ember legyen. Századunkban talán az volt a legnagyobb baj, 
hogy egy egészen fiatal legényke, inkább gyereknek mondható volt 
a parancsnok. Hát mit tudott az? Ennek tulajdonítottuk aztán, hogy 
pocsékul működött a szanitécszolgálat meg a konyha is. Bátornak 
bátor volt, de irányítani nem tudott, és miatta sok ember veszett 
oda. Többször maradtunk éhen. Az igazsághoz tartozik azonban, 
hogy néhányszor nem őmiatta. Azok a ravasz németek olyan ponto
san ki tudták aknavetővel lőni a mozgó tábori konyhát, hogy utána 
még egy tányérnyi étel se maradt. Viroviticát is milyen agyafúrtan 
védték. Eleinte a padlásokról lőttek bennünket, és mi is oda céloz
tunk. Némelyiket teljesen szétlőttük már, de még mindig jött onnan 
a géppuskatűz. Később jöttünk rá, hogy a házfalakon lőrést vágtak
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és onnan is jól belátták állásainkat. Mondtuk is hetekkel később, 
hogy ha nem jönnek az oroszok a Katyusákkal, tán még márna is ott 
lapulunk.

Hanem pár nappal a viroviticai után volt még egy hasonló, nagy 
ütközetünk. Ekkor, ha jól emlékszem, három brigád, de lehet, hogy 
csak három zászlóalj eredt az innen kiűzött ellenség nyomába. Az 
egy faluban várt be bennünket, nem emlékszem már a nevére. Azért 
mesélem ezt el, mert már előbb megbeszéltük Cvitkó János zentai 
barátommal, hogy ha egyikünk elesik, a másik kiveszi annak pénz
tárcájából a családnak megírt búcsúlevelet és eljuttatja neki. Most 
itt olyan tüzet kaptunk elölről, oldalról, hogy mint ősszel a legyek, 
úgy hullottak harcosaink! Láttam, hogy a Cvitkó is holtan vágódik 
el. Aztán kiugrik egy német egy ház mögül, talán tíz méterre tőlem, 
és géppisztolyból lead rám egy sorozatot! Tudom, hihetetlen, de 
ugye nem volnék itt, ha nem lenne igaz: egy golyó a fejem jobb 
oldalán, egy másik pedig az arcom bal oldalán sértette föl a bőrt, és 
csak egy kis vér csurgott rajta végig!

Alkonyat után visszavonultunk, halottakat, sebesülteket hátra
hagyva. Egész éjjel a Cvitkó járt az eszemben: nem vehettem ki a 
búcsúlevelét. De ez akkor lehetetlen volt, hiszen alig maradtunk 
talán százan életben! És képzelje: másnap, amikor újabb dandárok 
segítségével elindultunk, hogy elfoglaljuk a falut, ott egy lelket se 
találtunk, még a halottainkat se!? Hiába kerestem én is a földim 
holttestét. Nem tudtuk mivel magyarázni az esetet, mert tömegsír 
sem volt a közelben.

Mariborba értünk már a fegyverletétel után, ahol mintegy 40 
ezer, mindenféle ellenséges hadifoglyot őriztek a partizánalakula
tok. Fölsorakoztunk és azt mondja a fiatal századparancsnok: »Itt a 
sok fogoly, válogassatok magatoknak egyenruhát.« Neki is estek, 
csak Szűcs meg én húzódtunk félre. Mérgesen ránk ordított a pa
rancsnok: »Öltözzetek föl ti is, vagy bezáratlak benneteket!« No, én 
is odamentem egy Gestapo-egyenruháshoz és mutatom neki, hogy 
kamerád, vetkőzz le. Ő meg mutatja, hogy nem. Erre leakasztom a 
géppisztolyt, s mindjárt vetkőzni kezdett. Szóval, »kicseréltük« öl
tözetünket, de abban a pillanatban még sajnálni is kezdtem az 
enyémet, mert bolond fejjel a legjobb szövetöltönyömmel indultam 
a harctérre, és jól meg is vigyáztam. Igaz, be volt már néhol szaka
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dozva. A nagykabátot már előbb eldobtam, ahogy ránk melegedett 
az idő, mert akkor már nagyon nehéz volt. Mariborban szereztem 
egy pár lovaglócsizmát is, de ördög bújjon az én melós lábamba, 
nem tudtam benne járni. Elcseréltem egy pár hitvány cipőért.

A télikabátról jut eszembe, hogy Szlavóniában bevonultunk egy 
faluba, és Lablon Lacival egy horvát asszony házában pihentünk meg. 
Azt mondja Laci az asszonynak: itt hagyná neki a télikabátot, nincs 
már rá szüksége. Erre az asszony: írja csak le szépen a címét, s ő majd a 
háború után elküldi a kabátot Zentára. És kérem, elküldte!

A foglyokról ne beszéljünk. Csak annyit mondhatok, hogy ez a 
háború ebből a szempontból is szörnyűséges volt. Mentsen meg az 
Isten bennünket az ilyen háborútól! De elmondok egy történetet 
arról, hogy mit jelenthet az ember az embernek, még ha fogollyal 
van is dolga. Tizedes voltam már, amikor egyszer a parancsnok 
Szlavónbródban rám bízott két német hadifoglyot, hogy kísérjem el 
őket Vinkovcira. Vigyázzak rájuk, felelnem kell értük! Ahogy a 
vasútállomáson várakoztunk, egyszer csak odalép egy erős ember, 
és azt mondja, hogy ezek az ő foglyai, megszöktek abból a gyárból, 
ahol ő igazgató. Pillanatok alatt elővett egy vastag drótot és olyan 
szorosan kötözte össze a kezüket, hogy jajgatni kezdtek. Eszembe 
jutott a felelősség, ráfogtam a géppisztolyt és rákiáltottam: »Marš 
odavde, to su moji zarobljenici!« (Mars innen, ezek az én foglyaim). 
El is takarodott, én meg levettem róluk a drótot, és mutatom a 
géppisztollyal, hogy ha szökni próbálnak, akkor brr, brr, beléjük 
lövök. »Nein Kamerad, nein...« (Nem, bajtárs, nem...) mondogatták 
megkönnyebbülten.

Már visszafelé vonultunk a német kapituláció után, és Vinkov- 
cin haladtunk keresztül. Itt megpihentünk egy kicsit. Mindenfelé 
német hadifoglyok dolgoztak, néhányan előttem húztak el egy trá
gyával megrakott szekeret és néztem őket, hogy bizony jól ki kell 
nyújtani a lábukat a teher miatt. És akkor valaki oldalról megérin
tette a vállamat: »Kamerad, Kamerad« -  mondja. Nézem, hát a 
kettő közül volt az egyik, akiket akkor ide kísértem. Összetette a 
kezét, mintha imádkozna. így hálálkodott, hogy akkor kiszabadítot
tam őket.”
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BEFEJEZÉS

Megérte-e vagy pedig hiábavaló volt az, hogy nagyon sok magyar 
frontharcos életét áldozta, s több mint 10 000 önkéntes és mozgósí
tott vett részt a fasizmus elleni fölszabadító háború utolsó mintegy 
öt és fél hónapjában? A válasz egyértelmű: megérte.

E határozott kijelentés megindoklása azonban korántsem egy
szerű és könnyű. A krónikás mégis megpróbálja igazolni állítását, 
bár tisztába van azzal, hogy az olvasó másként is beállíthatja a 
mérleget. A zentaiakat emlegetve, s abból indulunk ki, hogy éppen 
az első önkéntesek jelentkezésének időszakában kezdődött a visz- 
szacsatolás megtorlása. Mire az összes önkéntes kikerült a frontra, 
és a népfelszabadító háború részese lett, addigra itthon mintegy 70, 
Vajdaság-szerte pedig mintegy 20 000 magyar embert bírósági tár
gyalás nélkül háborús bűnösnek nyilvánítottak és kivégeztek. Ezért 
érvel a szerző azzal, hogy igenis jól cselekedtek, amikor „így vagy 
úgy” vállalták az önkéntes hadba vonulást, mert ki tudja, mi várt 
volna rájuk itthon. Hiszen Isidor NeSié az Eugen Szálló színház- 
termében megtartott első toborzó nagygyűlésen azt mondta az 
egyik fölszólalónak: „Zentai magyarok, ti hallgassatok! Először 
menjentek ki a frontra, hozzatok áldozatot és ezzel mossátok le 
azt a gyalázatot, amit a magyar megszállók követtek el a szerbek 
ellen”. Egy valaki ugyanis a Népfelszabadító Bizottság elnökének 
kijelentésére, miszerint az új Jugoszláviában mindenki egyenran
gú lesz, azt találta kérdezni, hogy akkor miért viszik őket kény
szermunkára és miért kell minden beadványt szerbül megírni?

Farkas Nándor ma is azt állítja, hogy 1944 őszén az önkéntesek 
rábeszéléses toborzásával sikerült több száz zentai férfit megmente
ni a ki tudja hogyan végződhető kényszermunkától. Tudjuk: abban 
az időben az oroszok tízezerszám vitték a magyarokat a Szovjetuni
óba „malenkij rabot”-ra, s ezeknek jelentős része odaveszett. „Tar
tottunk tőle, hogy meghurcolják őket, és igyekeztünk meggyőzni
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többségüket: menjenek inkább a frontra!” Nincs kizárva, hogy ép
pen a nagyszámú magyar önkéntes mentette meg a vajdasági ma
gyarságot a tömeges elhurcolástól.

Ezek az emberek tulajdonképpen értünk, itthon maradottakért 
is vállalták a halál veszedelmét. Aztán ne feledjük azt se, hogy 
amikor 1945 januárjában Tito eltöröltette a katonai közigazgatást, 
addigra már több ezer magyar önkéntes megvívta első nagy csatáját 
a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg kötelékeiben. Külön a ma
gyar önkéntesek Petőfi brigádja. Március és április folyamán ez a 
szám csaknem 15 000 vajdasági önkéntes és mozgósított magyarra 
duzzadt, s az elesettek száma a háború végéig egyes feltevések sze
rint az ezret is jóval túlhaladta. E két esemény között is dereng 
valami összefüggés. Együtt harcoltak a „szláv testvérekkel”, az eljö
vendő, teljes egyenrangúságért, a szabadabb és igazságosabb 
jövőért. Ezt ígérték nekik a csaták közti pihenőkön is, meg amikor 
levágott kezük-lábuk sebeit gyógyították. Azóta is igen gyakran 
megígértetik velünk, fogadalmat kell tennünk, hogy ez itt a mi 
hazánk is, itt maradtunk, itt akarunk továbbra is maradni és békes
ségben élni mindenkivel. És ezek után miért nem tekintenek ben
nünket államalkotó népnek? Azt már „csak mellékesen” tesszük 
hozzá, hogy ez itt nekünk ősi földünk, immár 1100 esztendeje. És 
ezen mi most csak nemzeti kisebbség vagyunk! Ezt érdemelték ki 
fiaink a népfelszabadító háborúban vívott hősi harcukkal? Ezért 
vitték fiatal életüket a szabadság oltára elé?

Éppen ezért ne feledkezzünk meg azokról az elesett földije
inkről, akik valahol Bezdán, Kiskőszeg, Bjelovar, Bolmán, Brčko, 
Koprivnica, Križevci, Virovitica földjében vagy másutt porladoz- 
nak. Sokukról nem is tudjuk, hol lehet a nyugvóhelyük, egyáltalán 
elhantolták-e őket. A sors kemény próbatétele ez családjuk számá
ra, hiszen elhantolásukkor nem sirathatta el őket édesanya, feleség, 
testvér, gyermek.

És nem szólt értük a harang.
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III. MELLÉKLETEK
KIVONAT AZ 1945-BEN ELESETT 

ZENTAIAK NÉVSORÁT 
TARTALMZÓ FÜZETBŐL 

(Fordítás)

1551. Savié Milica 20 é. márc. 7. varrónő elesett Bezdánnál
1552. Szalma Péter 32 é. márc. 8. munkás elesett Bolmánnál
1553. Maijanović Marko 18 é. ápr.3. munkás elesett Szabadkán
1554. Pólyák János 20 é. ápr. 5. napszámos elesett Raéánál
1555. Milošević Gligor 33 é. ápr. 5. asztalos elesett Iván Sedlónál
1556. Szabó István 29 é. ápr. 10. munkás elesett Verőcénél
1557. Mácsai Péter 26 é. ápr. 12. földműves elesett Szlavóniában
1558. Gubik Péter 26 é. ápr. 15. napszámos elesett Sapinovacnál
1559. Kovács József 17 é. ápr. 15. kér. segéd elesett Szlavóniában
1560. Göblös József 25 é. ápr. 16. munkás elesett NeStinnél
1561. Patrik Sándor 23 é. ápr. 18. munkás elesett Feriőancinál
1562. Preradov Milán 22 é. ápr. 19. kér. segéd. elesett Breznicánál
1563. Ollai János 19 é. ápr. 19. szabó meghalt Stri2ivojnánál
1564. Ősz Szabó János 27 é. ápr. 20. napszámos elesett Vinkovcénél
1565. Tóth Dávid 18 é. ápr. 24. kér. segéd elesett Kiskőszegnél
1566. Kadvány István 18 é. ápr. 26. munkás elesett Verőcénél
1567. Dobó Antal 18 é. ápr. 27. munkás elesett Suhopoljénál
1568. Lengyel Mátyás 18 é. ápr. 27. munkás elesett Bulenovacnál
1569. Rózsa Frigyes 21 é. ápr. 27. földműves elesett Pitomaőánál
1570. Nagy Ferenc 20 é. ápr. 27. földműves eltűnt ?
1571. Balog György 22 é. ápr. 28. földműves elesett Gidevacnál
1572. Borsos Nándor 20 é. ápr. 28. szabó elesett Brodnál
1573. Mihálkó János 30 é. ápr. 28. földműves elesett Krstalovacnál
1574. Samu József 27 é. ápr. 28. földműves elesett Szlavóniában
1575. Anitics László 29 é. ápr. 29. földműves eltűnt ?
1576. Keczeli András 19 é. ápr. 29. tanuló elesett Pisanicánál
1577. Katona János 26 é. ápr. 30. munkás elesett Sibeniknél
1578. Nagy Hevesi József 18 é. ápr. 30. villanyszer. elesett Pitomaíánál
1579. Patócs Péter 30 é. ápr. 30. napszámos elesett NaSicénél
1580. Bognár Antal 28 é. ápr. 30. földműves elesett V. TreS.-nél
1581. Balog János 22 é. ápr.? munkás eltűnt Apatinnál
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1582. Andruskó Mihály 24 é. ápr.? munkás elesett ?
1583. Zsadányi András 20 é. ápr.? zenész elesett Brékónál
1584. Molnár Péter 19 é. ápr.? munkás elesett Brőkónál
1585. Szabó Géza 19 é. ápr.? napszámos elesett Szlavóniában
1586. Horthi András 19 é. ápr. ? munkás elesett Verőcénél
1587. Eke Gergely 24 é. ápr. ? földműves elesett Pitomaéánál
1588. Körösi János 24 é. máj. 2. földműves elesett Verőcénél
1589. Horti Lajos 24 é. máj. 2. földműves elesett ?
1590. Juhász Vince 25 é. máj. 2. földműves eltűnt Kőrösnél
1591. Híres Márton 22 é. máj. 2. földműves eltűnt Kőrösnél
1592. Borbély Géza 20 é. máj. 3. munkás elesett Oriovacnál
1593. Körösi István 25 é. máj. 3. földműves elesett Belovamál
1594. Máj lend József 21 é. máj. 3. asztalos elesett Semovecnél
1595. Ollai Vince 19 é. máj. 3. munkás elesett Brékónál
1596. Faj ka Ferenc 19 é. máj. 3. kőműves elesett Kaproncánál
1597. Szakács József 30 é. máj. 3. földműves elesett ?
1598. Sőregi Sándor 19 é. máj. 4. földműves elesett Babincinél
1599. Nagymélykúti 29 é. máj. 5. földműves elesett Kőrösnél

Flórián
1600. Farkas Dezső 23 é. máj. 5. földműves elesett Szlavóniában
1601. Bózsó János 21 é. máj. 6. földműves elesett Kőrösnél
1602. Bubolyák János 21 é. máj. 6. munkás elesett Nagyszalánénál
1603. Bubolyák Károly 19 é. máj. 6. munkás elesett Varasdnál
1604. Zabos István 23 é. máj. 6. földműves elesett. Belovamál
1605. Bűn Gellért 22 é. máj. 6. földműves elesett Kaproncánál
1606. Tóth Géza 27 é. máj. 6. földműves elesett ?
1607. Sóti Nándor 20 é. máj. 6. földműves elesett Kaproncánál
1608. Nagymélykúti István 27 é. máj. 6. földműves eltűnt Eszéknél
1609. Turányi Illés 24 é. máj. 8. munkás elesett Breznicánál
1610. Nagy Perge László 19 é. máj. 9. kér. segéd elesett Vinicánál
1611. Borosgyevi György 17 é. máj. 10. földműves elesett ?
1612. Tüskei Nándor 18 é. máj. 12. bádogos elesett Szt. Flóriánnál
1613. Kalmár Ferenc 25 é. máj. 12. földműves elesett Szlavóniában
1614. Kurucz Mihály 51 é. máj. 12. földműves elesett Verőcénél
1615. Petrás József 22 é. máj. 13. földműves elesett Ribarinkovónál
1616. Gombos László 19 é. máj. 13. kér. segéd elesett Dohénál
1617. Gere Sándor 18 é. máj. 17. tanuló elesett Slovengradecnél
1618. Gere József 26 é. máj. ? munkás elesett Slovengradecnél
1619. Bálind György 19 é. máj. ? hentes elesett Belovamál
1620. Károly Péter 25 é. máj. ? munkás elesett ?
1621. Mészáros János 20 é. máj. ? munkás elesett ?
1622. Kocsis Szürke 

Menyhért
20 é. máj.? földműves elesett ?

1623. Szarvák János 21 é. máj. ? napszámos elesett ?
1624. Répás József 21 é. máj. 28. munkás meghalt Zagrábban
1625. Barát István 18 é. szept. 24. munkás meghalt Zentán
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Ebből a kimutatásból hiányzik Keczeli Mészáros Ferenc, 
Božanić Jovan, Slavnić Lazar, Körösi Béla, Pap Károly, Nagy Ist
ván, Cvitkó János és Kiss Antal neve. Az adatközlők szerint elesett 
még egy Dulics nevű személy is.
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A PETŐFI BRIGÁD ÖNKÉNTESEINEK 
TOPOLYAI NÉVSORA

A Petőfi Sándor zászlóalj, majd a Petőfi brigád szlavóniai harcosai közül 
a legtöbben Eszékről Diakovárról Brodról Daruvárról Grubišno Poljéról és 
Verőce környékéről továbbá több mint ötven magyarlakta faluból toborzód- 
tak. A névsor a rendelkezésre álló listák alapján készült, s nem tekinthető 
teljesnek:

Afentál Imre, Angyal Iván, Angyal Péter, Baki Ferenc, Baki Mila, Baki 
Szlavica, Balázs János, Balázs József, Balika József, Balog József, Balog Pál, 
Bánya Imre, Bánya József, Baranyi Imbró, Bartók János, Bece Géza, Bece 
Mihály, Bede József, Bene Gyúra, Bene Imre, Bergyák Ferenc, Bergyák 
Mihály, Berkes József, Biber György, Bicskei István, Bicskei József, Biki 
János, Bohár György, Borsi Péter, Borsó Mihály, Budzsáki Miskó, Burcsa 
István, Buzsáki Mariska, Cézár Gábor, Cserti Frányó, Csirke István, Csorda 
Vince, Daki József, Dezső Áron, Dobi Sándor, Dolezsál János, Dolezsál 
Lajos, Fábián Iván, Farkas György, Farkas József, Farkas Stjepan, Fehér 
István, Fehér István, Fehér József, Fehér Lajos, Fekter József, Ferenc Jó
zsef, Ferenc Sándor, Fújsz Károly, Furján József, Furján Lajos, Gajmok 
József, Gáspár Mihály, Gellér Frányó, Gerencsfr Gyúra, Gerencsír József, 
Gerencsfr Mátó, Géri Károly, Gnant Mária, Gyánó István, Gyánó József, 
Gyöke Pál, Hajas Gyúra, Handó Iván, Hegyi József, Herzsenyák Miskó, 
Horvát Antal, Horvát Ferenc, Horvát Imre, Horvát István, Horvát Josip, 
Horvát Mihály, Horvát Miskó, Hosszú István, Hosszú István, Jalzsa György, 
Jalzsa István, János József, Jónás József, Kajtár József, Kakas Ferenc, Kaldi 
István, Kalocsa Gyúra, Kanizsai Lajos, Kántor Zoltán, Kapitány György, 
Káposzta Iván, Karancsi György, Karnis Sándor, Károlyi Ferenc, Kaszás 
István, Katékovics Iván, Kaufer Sándor, Kelemen Dávid, Kelemen Illés, 
Kelemen Imre, Kelemen József, Kis Anton, Kis Ferenc, Kis Iván, Kis Iván, 
Kis János, Kis Juliusz, Koma István, Korosec Anton, Kovács Ferenc, Kovács 
Ferenc, Kovács Károly, Kristóf Ferenc, Kuruc György, Kuszovec Antal, 
Lacmán Albert, Laklija Vlado, Lengyel József, Lozing Iván, Luca János, 
Luca József, Luca Károly, Majer Annuska, Majer György, Major Ferdo, 
Marcsik Lajos, Márkó József, Márkó László, Márkó Sándor, Matusek Ignját, 
Matusek Pál, Méhes József, Miatyánk Mihály, Milaković Tomo, Minauf 
József, Mioca Samu, Molnár József, Molnár Péter, Mosocki János, Mosonyi 
József, Nagy Dénes, Nagy György, Nagy István, Nagy Iván, Nagy József,
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Nagy József, Német István, Német József, Nyári Gyúra, Nyári József, Orlic 
Fánika, Pajor István, Pál Iván, Palics János, Palics József, Palkó Ernő, Pavli- 
čević Iván, Pece Géza, Peleskó György, Pintér Júliusz, Pivovarcsik Ilona, 
Pivovarcsik János, Pivovarcsik József, Pozsár Dávid, Proić Željko, Projics 
Dezső, Pujdinger Károly, Racsek András, Radak József, Radak Mihály, 
Recsek Iván, Sajgó József, Sas Lajos, Sípos István, Smiderkál Ferenc, Somo
gyi Géza, Somolyáni János, Sóska István, Stancer József, Stern József, Stike 
József, Szablics Antal, Szablics Petár, Szabó Imbró, Szabó István, Szabolics 
Mátó, Szelesi Stjepan, Szelthofer Károly, Szobocsán Gyúra, Szobocsán Ist
ván, Szobocsán József, Szobocsán Julianna, Szobocsán Károly, Szobocsán 
Mihály, Szobot József, Szurcsek András, Szurcsik András, Szvat János, Szvat 
József, Takács Antal, Takács György, Takács Imre, Takács István, Takács 
János, Takács Károly, Takács Pál, Tallang Ferkó, Tartály József, Téglovics 
Ferenc, Tomašić Тобо, Tót Gyúra, Tót István, Tót János, Tót József, Tót 
Mihály, Török József, Vancsek János, Vandzsija József, Varga Ferenc, Var
ga György, Varga József, Varga Lajos, Varga Mariska, Varga Stefán, Varga 
Szlávkó, Vas József, Vecsei János, Vég János, Vég Pál, Vencel Bránko, 
Veres László, Vető Gyúra, Vető István, Vető Teréz, Vida Anton, Vida 
Ferenc, Vidák József, Vidovié Mirko, Vimmer József, Virág Róbert, Vujno- 
vác Teréz, Zgulec Vendel, Zulec Gyura, Zsibrek Gyúra, Zsiga Máté, Zsom
bori József

A Petőfi brigád vajdasági harcosai 
Topolyáról

Aladics József, Almási István, Almási-Kókai István, Antal József, Apró 
István, Apró István, Árva János, Bábi Ferenc, Babi István, Bábi István, Babi 
Károly, Babi Mihály, Babi Sándor, Bacsa József, Bacsó Ferenc, Badag-Né- 
met Mihály, Bagi Mihály, Bajca Szerencse József, Bajkó-Jakab János, Bakai 
János, Balasa Mihály, Balaza József, Balázs József, Balázs Lajos, Balló Lász
ló, Balog Kálmán, Baranyi Antal, Baranyi Ferenc, Baranyi István, Barányi 
Pál, Barát István, Baravics János, Baravics Mihály, Baravics Péter, Baravics 
Péter, Barcal István, Barcal János, Barcal János, Barna Antal, Barna Ferenc, 
Barta Ferenc, Barta István, Barta József, Barta Mihály, Barta Mihály, Barta 
Mihály, Barta Patyik József, Bata Mihály, Bata Pál, Becskei István, Becskei 
Károly, Becskei Margit, Becskei Mihály, Becskei Péter, Benacsik Pál, Bénák 
Pál, Bencsik Ferenc, Bencsik Imre, Bencsik István, Bencsik István, Bencsik 
József, Bencsik József, Benda József, Bene Lajos, Benedek József, Benedek 
Lajos, Berce Péter, Berec Antal, Berkec András, Bertók József, Bika Dudás 
Ferenc, Birinyi-Dudás Bálint, Birkos-Bacsó János, Blazsek Ferenc, Blazsek 
Lajos, Blazsek Lajos, Boda Antal, Bodag-Molnár Ferenc, Bodóg-Huszák 
József, Bodor István, Bodor István, Bodor István, Bodor Lajos, Bogalyai-
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Pintér András, Borsó Vájó Károly, Borsódi Antal, Borsódi Imre, Borsódi 
Péter, Borsos Márton, Brindza Antal, Brindza János, Brindza János, Brindza 
József, Buculi-Cservenák Ferenc, Budai Imre, Büki Mamuzsik Mihály, Büki 
Polák Imre, Buri Rind Pál, Cékus Antal, Cékus Ferenc, Celluska János, 
Cugi-Belik Ferenc, Csábrádi Ferenc, Csábrádi Lajos ifj., Csábrádi Mihály, 
Csábrádi Péter ifj., Csacsara-Pivarcsik János, Cselük István, Cselük János, 
Csernik József, Csemik József, Cservenák Ferenc, Cservenák Imre, Cserve- 
nák István, Cservenák István, Cservenák István, Cservenák János, Cservenák 
Lajos, Cservenák Mihály, Cservenák Pál, Cservenák Pál, Cservenák Péter, 
Cservenák Péter, Cserven-Mosó Mihály, Csib-Szabó István, Csiger-Mernyák 
Péter, Csincsák István, Csincsák István, Csincsák József, Csinos Balázs Imre, 
Csinos-Krakovszki József, Csizovszki János, Csizovszki József, Csizovszki 
László, Csizovszki Mihály, Csizovszki-Vájó József, Csizovszki-Vájó Károly, 
Csonka-Budy István, Csőke István, Csőke János, Csőke Lajos, Csúzdi Géza, 
Dávid Féró János, Dobi Mihály, Dognár András, Domán Lajos, Dománki- 
Kis Kovács Károly, Dóra-Horvát Jenő, Dora-Mernyák Péter, Duci Veres 
Lajos, Duci-Barna Mihály, Dudás István, Dudás József, Dudás József, Du
dás Mihály, Edelényi Péter, Édes Szabolcskai István, Édes-Szabolcskai Péter, 
Egeresi Antal, Egeresi Ferenc, Egeresi János, Egri Péter, Énekes Bálint, 
Erdély-Szinkó István, Éter Lajos, Fábián Mihály, Fabó János, Fabó József, 
Fabó Lajos, Faragó Antal, Faragó Péter, Farbás János, Farkas István, Feke
te Béla, Fekete János, Fekete János, Fenyves Balázs, Fenyvesi László, Féró 
Ferenc, Fillér-Bellányi János, Findrik Ferenc, Findrik Márton, Fodor Antal, 
Fogas-Mészáros János, Francia István, Funzi-Molnár János, Furmic Ferenc, 
Fülöp-Angyal István, Füri Borsódi István, Füri-Rind Ferenc, Füstös Nagy- 
Gellér Antal, Gáspár István, Gazsi-Kovács János, Geda Vida Simon, Gellért- 
Horváth Ferenc, Gellért-Szabó Ferenc, Gendri János, Gergely István, Ger
gely István, Gergely Lajos, Gergely Pál, Gondzi-Antal István, Gortva Ferenc, 
Guba István, Guba János, Guba Pál, Guba Sándor, Guba Tóth István, Guba 
Vilmos, Gubás István, Györgyi Mihály, Győri István, Győri István, Győri 
János, Győri János, Győri József, Hajbók János, Hajbók József, Hajnal 
Antal, Hajnal Ferenc, Hajvert Antal, Hancsi-Zsáki Ferenc, Harangozó-Ug- 
lár János, Harkai Imre, Harkai István, Harkai János, Harkai József, Harkai 
Lajos, Harkai Sándor, Hatala János, Hatala József, Hatala Péter, Hoksza 
Sándor, Holló Antal, Holló István, Holló János, Holló József, Holló József, 
Holló Károly, Holló Károly, Holovits József, Hornyák József, Hornyák Jó
zsef, Horvát Károly, Horvát Márton, Horvát Máté, Horvát Péter, Hozi 
Fekete Ferenc, Húber Ilona, Huszák András, Huszka József, Ivanics István, 
Juhász András, Juhász Ferenc, Juhász István, Juhász János, Juhász József, 
Jung Károly, Kakas-Fábián Lajos, Kakas-Gémes József, Kalmár Ferenc, 
Kalmár Ferenc, Kapinovica Imre, Kasziba Lajos, Kelekestein Károly, Kere
kes Bálint, Kertész Bilik József, Kertész József, Kis András, Kis Bangyi, Kis

146



Ferenc, Kis Ferenc, Kis Ferenc, Kis Ferenc, Kis Ferenc István, Kis Ferenc 
József, Kis István, Kis József, Kis József ilj., Kis Panizsa, Kishegyesi-Pap 
András, Kismiska István, Kismiska János, Kmetykó Gyula, Kókai János, 
Kókai Kelemen, Kókai Mihály, Kokosnyi Ferenc, Kokrehel József, Kokrehel 
Mihály, Kokrehel Mihály, Kokrehel Péter, Kollár Péter, Komé Rác Károly, 
Kosaras-Must István, Kotró Takács István, Kotro-Kokosnyik Károly, Kovács 
András, Kovács Dóra, Kovács György, Kovács György, Kovács Hajbók Fe
renc, Kovács István, Kovács István, Kovács István, Kovács János, Kovács K. 
Ferenc, Kovács Kálmán, Kovács Kálmán, Kovács-Dóra István, Kovács-Ne- 
medi Sándor, Köteles József, Köteles Mihály, Krakovszki Lajos, Kubik Já
nos, Kucura József, Kucura Sándor, Kurfis Károly, Kurgis Károly, Kurina 
Dezső, Kuzina József, Kuzina Péter, Laci József, Laci Lajos, Laji Fütyű 
József, Lami Mihály, László János, Latincsik János, Latykó Antal, Latyók 
Bece Mihály, Letics István, Liker Fancsik Rudolf, Liker József, Linder Fe
renc, Linder Ferenc, Linder József, Lóci Antal János, Lokai Ferenc, Lórik 
Antal, Lőrik Hajbók József, Lőrik István, Lőrik István, Lőrik István, Lőrik 
János, Lőrik Lajos, Lőrik Péter, Lőrik Péter, Lőrinc Pál, Lukács István, 
Lukács József, Lukács József, Magó Károly, Magó Pál, Major Ferenc, Major 
Ferenc, Major István, Major János, Major János, Major József, Major Jó
zsef, Major Pál, Majoros József, Málik József, Marecskó Sándor, Markovics 
Péter, Maronka Gergely, Máté István, Máté János, Matyus-Dobosi Boldi
zsár, Mentárs Imre, Mentus József, Mentusz Lajos, Mercel István, Mercel 
József, Mernyák István, Mernyák Mihály, Mernyák Mihály, Mikus Mátyás, 
Mikus Mátyás ifj., Misinszki Béla, Mogyorósi Imre, Molnár Ferenc, Molnár 
János, Molnár Lajos, Molnár-Keszeg József, Moncsák Anna, Moracsek Fe
renc, Morvái Vilmos, Nagy Gellér István, Nagy Gellér József, Nagy Gellér 
Péter, Nagy Gellért János, Nagy István, Német Béni, Német Ferenc, Német 
Gergely, Német István, Német József, Német Mihály, Német-Fűri Lajos, 
Nikolovics Elek, Nucsó Miklós, Ocsenás Péter, Ocsenás Péter, Oravec Ká
roly, Oravec Péter, Óvári Dániel, Óvári Ferenc, Óvári István, Óvári János, 
Óvári Károly, Óvári Mihály, Ozorák Imre, Ozorák István, Ozorák Péter, P. 
Vadóc János, Pajzer Péter, Pajzó Ferenc, Paláncsai János, Paláncsai János, 
Paláncsai József, Palásti Péter, Palusek Antal, Palusek János, Palusek József, 
Palusek Mihály, Pap Károly, Papp János, Pascsik István, Pásztor Ferenc, 
Pejzer Ferenc, Pelle István, Pelle Károly, Pelle Lajos, Pennel-Barta Antal, 
Peri István, Péter Béla, Péter Lajos (Matyó), Péter Mátyás, Pincei Károly, 
Pobrányi Ferenc, Polanek Mihály, Prokec Ferenc, Puhalák János, Pupi To
mik József, Rác Lajos, Rác Lajos, Rác Lajos, Rác-Simon Károly, Rafai 
Péter, Rajcsán Imre, Rajcsán József, Rajcsán Károly, Rajcsán Pál, Rind 
Lajos, Róza Péter, Rubint Mihály, Rumoni Boskó István, Ruszki Szollis 
János, Sáfrányi József, Sajóc-Téglás Ferenc, Sápi Kollár Mihály, Sapi-Berta 
Mátyás, Savicska Imre, Sinkovics Ferenc, Sinkovics István, Sinkovics Piroska,
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Sinkovics Sándor, Slinga-Dognár Antal, Soltis János, Soltis Károly, Soltis 
Lajos, Sós János, Sós János, Sós-Bikás Péter, Sörös Antal, Sörös Elek, Sörös 
Gergely, Sulyak János, Sulyák-Francia József, Suta Apró Mihály, Szabadkai- 
Figaró Károly, Szabó József, Szabó Károly, Szabolcskai György, Szabolcskai 
János, Szabolcski Lajos, Szakái Babi Mihály, Szakál-Csizovszki József, Szalai 
Miklós, Szalai Sándor, Szalma Antal, Szalma Péter, Szarvacki Sándor, Szat
mári István, Szenta-Katona Kálmán, Szerencse István, Szerencse Sándor, 
Szikora András, Szikora János, Szikora János, Szikora Mihály, Szingyi István, 
Szirak Károly, Szkenderovics Pál, Szloboda Erzsébet, Szloboda István, Szo- 
bonya Becskei János, Szokol János, Szokolai István, Szokolai János, Szokolai 
Teréz, Szorka Károly, Szpiszják István, Sztantics-Csőke Gyula, Szűcs János, 
Takács István, Takács János, Tapogyi Óvári Ferenc, Tényi Sándor, Tobori 
István, Tokodi Géza, Tokodi Sándor, Tomik János, Torom József, Tót Bol
dizsár, Tót István, Tót-Adonyi János, Tóth Bubara István, Tóth István, Tóth 
Károly, Tóth Lajos, Tóth Mihály, Tölgyesi András, Tölgyesi Mihály, Tölgyesi 
Péter, Turuc Antal, Turuc Antal, Turuc István, Turuc István, Turuc József, 
Turuc Lajos, Turuc Máté, Turuc Pál, Turuc Péter, Turuc Péter, Uglár 
István, Ugrai Béla, Utasi Imre, Üveges Mihály, Vácsi József, Vadászi Péter, 
Vadóc Ferenc, Vadóc József, Vágner György, Varga Gábor, Varga Illés, 
Varga István, Varga István id., Vas Pál, Vasas Terezsák József, Vicsori-Bla- 
zsek Antal, Víg András, Víg Gáspár, Vig János, Víg János, Virág János, 
Virág-Mészáros János, Visnyovszki Antal, Vizes-Kocsis János, Zindor Már
ton, Zobos Péter, Zorgó István, Zuberics Antal, Zsáki Elek, Zsáki János, 
Zsáki János, Zsáki Károly, Zsáki Péter, Zsebes-Baravics József, Zsuzsó 
Major Nasa János

Csantavérről

Agyanszi Emil, Anitics Antal, Anitics János, Bakos József, Bakos M. 
József, Bakos Mihály, Balazy Béla, Balla Péter, Barna Illés, Barsi István, 
Bazsó József, Berényi Mátyás, Beréti István, Betyák Antal, Bicó József, Biro 
Boldizsár, Biro Lázár, Blahó Lajos, Blinka József, Bozsó Bóni, Bozsó Péter, 
Búzás Ferenc, Búzás József, Cipó István, Cipó Sándor, Curkan Vilmos, 
Curnovics Kálmán, Cvitkó Ádám, Cvitkó Antal, Cvitkó Ferenc, Cvitkó Má
tyás, Csetvei Sándor, Csizmadia Károly, Dér Gellért, Dimovics György, Di- 
movics István, Dimovics József, Dobák István, Domonkos Miklós, Drobina 
József, Drobina Kálmán, Dvoracskó István, Dvoracskó Péter, Dvoracskó 
Sándor, Fabrik Gábor, Faragó Sándor, Fodor Bóni, Frank Lajos, Fülöp 
János, Gandis András, Gandis László, Gubis Illés, György István, Hájagos 
Bóni, Hájagos Ferenc, Hájagos M. Ferenc, Hajcsuk János, Hanák Péter, 
Hofman Ferenc, Horvát Péter, Hubai János, Huszár Antal, Illés Gábor, 
Januskó Bonaventura, Januskó Péter, Joszkim Mária, Juhász András, Ju
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hász József, Kabai Kálmán, Kabai Vilmos, Kádár Sándor, Kajtár Lázár, 
Kajtár Vilmos, Kalmár János, Kecskés Lajos, Kis-Csepegi Gyula, Kis-Csepe- 
gi Lajos, Kis-Csepegi Mihály, Kis-Csepegi Sándor, Kocsis Géza, Kollár Vin
ce, Kovács Ambrus, Kovacsev Lukács, Kőműves Antal, Kőműves Péter, 
Körmöndi István, Kurgó József, Ladócki Ferenc, Lassú Bóni, László Ferenc, 
László István, László M. István, Lehotai Lukács, Lennert József, Liliom 
Antal, Liliom Mátyás, Lovas Jakab, Lovas Lázár, Lovas Menyhért, Magyar 
István, Majernik József, Majoros Péter, Márton József, Mecserik Ferenc, 
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Törköly István Akikért nem szólt a harang című könyvében a 
tanúk vallomásai alapján próbálja meg megrajzolni az egykori Petőfi 
brigád hiteles történetét. Az események után jó fél évszázaddal. Az 
újságíró miért érezte ennek ma szükségét?

Egyebek között valószínűleg azért, mert „annak idején” nem 
volt lehetőség épp a hiteles kép megrajzolására. Annak idején jelent 
ugyan meg könyv a brigád megalakulásáról és hadi tevékenységéről, 
ám kimaradtak belőle olyan mozzanatok, amelyekről akkor nem 
lehetett, vagy nem „illett” írni.

Pedig kezdettől fogva tudták a résztvevők, hogyan alakult meg 
a brigád s miért keltették életre. Egyrészt mozgósítani kellett a 
délvidéki magyarságot (is) a fasizmus elleni fegyveres harcra, 
másrészt — s ezt külön hangsúlyozták! — a brigádba való „önkéntes” 
jelentkezéssel lemossuk nemzetünk arcáról azt a „gyalázatot”, 
amelyet reá raktak a századok, különösen pedig a második világ
háborúban vállalt szerepünk, amelynek nemsokára, a háború 
befejezése után nevet is adtak: a fasiszta Németország utolsó 
csatlósa, a bűnös nemzet és így tovább.

Megteremtették tehát a brigád megalakításához a megfelelő 
pátoszt, de az „önkénteseket” megfelelő felszerelés és kiképzés 
nélkül küldték a tűzvonalba, magyarán a vágóhídra: „Szerezz 
magadnak fegyvert a fronton, ragadd el az ellenségtől, mint ahogyan 
azt hős partizánjaink csinálták a felkelés kezdetén és után.”

Mint tudjuk, már a toborzásnál olyan „hibákat” követtek el, 
hogy a toborzók itthon maradtak, mert „reájuk a hátországban volt 
szükség”, de ez is már az „események” lezajlása után tudódott ki, 
noha nyíltan mind ez ideig nem beszéltek és írtak róla. Tehát már a 
toborzásnál átejtették, becsapták a „legényeket”, akik közül sokan 
azért jelentkeztek „önként”, mert megmondták nekik: ha nem mész 
önként a brigádba, behívunk a hadseregbe!

Hogy mi történt velük, arról vallanak Törköly Istvánnak a ma 
még élő tanúk. Ez a vallomásgyűjtemény azért fontos, mert egy sok 
évtizeden át élő legendát és hamis pátoszt próbál szertefoszlatni. A 
tanúvallomásokat nem történész gyűjtötte egybe, hanem újságíró, 
mondhatni egy kései krónikás, aki a vallomástevők kalauzolásával 
végigjárta a brigád véres kálváriáját. Ha egyszer valaki meg szeretné 
írni a Petőfi brigád igaz történetét, Törköly István könyve fogódzó 
lehet számára.

NÉMETH István


