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Előszó

A Petőfi-brigád sajátos színfoltja térségünk történetének. Benne foglaltatik 

a kisebbségi magyarság sorsa, viszonya a többséghez, egyszersmint egy 

korszak lenyomata, és ideológiai felfogások ütközéspontja. A hozzá kapcso-

lódó szenvedés értékelhető értelmetlen áldozatnak, hallatlan hősiességnek, 

a kötelesség teljesítésének nézőponttól függően. Történetében térségünk 

politikai, katonapolitikai jellegzetsségei mutakoznak ki. Az alakulat történe-

tének megismerése egyszersmint ablakot is nyit azokra.

Sajnos e kutatómunka keretében nem engedhettük meg magunknak, 

ugyanis ennek súlyos pénzügyi vonzatai vannak, hogy újraolvassuk azokat 

a levéltári forrásokat, ill. újakat fedezzünk fel, amelyek vélhetően a belgrádi 

központi katonai, valamint a szlavóniai levéltárakban nyugszanak. Újdonság 

ebben a munkában, hogy horvátországi forrásokat és a magyarországi Had-

történeti Intézet gyüjteményét is felhasználtuk. Arra vállalkozunk, hogy a 

különböző visszaemlékezésekből, valamint az eddig megjelent munkákból, 

lefejtve a tényekről a sokszor zavaró partizán-romantikus mázt, úhu, hogy 

egyben be is azonosítottük őket, eljussunk a ténylegesen releváns informá-

ciókhoz, hogy feltegyük mindazokat a kérdéseket, amelyeket már fel kellett 

volna tenni, és hogy ezekre a legjobb tudásunkkal válaszoljunk, mellőzve 

minden ideológiát. Célunk az volt, hogy újragondolva az egész története 

azokat logikusan, jól strukturálva fejtsük ki.

Munkánkban sem a nácizmus-fasizmus, pontosabban az usztasa és Hor-

thy-rendszer, ill. megszállók bűntetteit nem kívánjuk bagatellizálni. Ellen-

ben a titóizmus diskurzusát sem akarjuk folytatni, mert ennek nincs semmi 

értelme, azok nem a valósággal állnak kapcsolatban, hanem a rendszerrel, 

amely a valóság elemeit használta fel, hogy önmagát igazolja. Az elhallga-

tott részletek további elhallgatásának sincs értelme, ugyanakkor a szóbe-

széddel is óvatosan kellett bánnunk, hiszen mondani, sőt újabban már leír-

ni is gakorlatilag mindent, bármit lehet. Érdemes tehát kísérletet tennünk, 

hogy megértsük a történteket. A alábbiakban erre történik kísérlet, erőnk-

höz mérten figyelembe vettük mindazt, amit a petőfi brigádról mondanak, 

és fenn maradt, hogy megértsük a körülményeket, a helyzetet, amelyben 

a történések zajlottak. Ez nem volt könnyű feladat, a legtöbb vitás kérdés 

továbbra is megoldatlan, ám nem megfogalmazatlan és kimondatlan marad.
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I. Bevezető

A Petőfi-brigád a jugoszláviai magyarokból szervezett katonai egység.1 A 

partizánmozgalom hozta létre. Először szlavóniai zászlóaljként harcolt, majd 

a szükséges változtatásokkal létrehozzák belőle a vajdasági és magyaror-

szági önkéntesekkel kiegészült Petőfi-brigárot. A magyarországi katonai 

terminológiában a brigád megfelelője a dandár.2 A szerb terminológia, vala-

mint a vajdasági magyarság is a brigád szót használja, ezért ez alkalommal 

is maradtunk ennél a kifejezésnél.

A zászlóalj alegységként még a brigád reguláris egységként harcászati fel-

adatokat hajtott végre hadászati célok elérése végett. A brigád a 16. vajdasági 

hadosztályhadműveleti feladatának része volt, azaz nem önállóan működött.

A partizánmozgalom zágrábi ülésén határozta el, hogy harcba száll az or-

szág megszállói ellen és a Szovjetunió megtámadása után aktivizálta magát. 

1941 júliusában az országban több helyen kezdődnek meg a harcok. Ekkor-

ra Jugoszláviát több bábállamra ill. protekorátusra osztották fel, egyes te-

rületeit pedig a szomszédos országokhoz csatolták. A német hadsereg még 

megállíthatatlannak tűnt, hiszen Nagy-Britannián kívül Nyugat-Európában 

kontrollálta a helyzetet, és az őszre tervezett a angliai partraszállás lesz az 

első olyan jelentősebb terve amely nem valósult meg. Keleten pedig Moszk-

va előtt torpan meg először a német támadás. Már ekkor hallatlan gaztettek 

történnek főleg Kelet-Európában, ezek közé illenek az ún. Független Horvát 

Államban történtek, így a partizán mozgalom teret kap, és ebben lesz sze-

repe a szlavóniai Petőfi-zászlóaljnak.

Az 1944 legvégén a brigád már egy teljesen új helyzetben alakult meg. A 

szovjetek hosszú forontvonalon tolták maguk előtt az elkeseredetten véde-

kező ellenfeleiket. 

1 A hadszervezésben az alakulatok különböző szintjeit különböztetik meg. Vannak egységek, al-
egységek, magasabb ill. hadműveleiti egységek és seregtestek. Az alegységek a: raj, szakasz, 
százaad, osztag és zászlóalj; Egységek: ezred, dandár/brigád, és az ezzel azonos erejű külö-
nítmény. Magasabb egységek ill. hadműveleiti egységek a: hadosztály és a vele azonos erejű 
különítmény, hadcsoport. Végül pedig léteznek seregtestek, amelyek a hadtest és hadtesttől 
nagyobb szervezti egységeket jelöli. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj tehát alegység, a Petőfi-brigád 
pedig egység. Az idézett szövegekben gyakran nem tesznek különbséget a fenti kategóriák 
között, és ezeket a kéziratban változatlan formában közöljük.

2 A ezrednél nagyobb, zászlóaljakból álló alakulat, magyaror terminológia szerint dandár (egy 
régi perzsa eredetű szó, oszmán török közvetítéssel jutott nyelvünkbe). Ezetünkben esetben 
nem lenne szerencsés változtatni a megszokott kifejezésen, ugyanis a Petőfi-brigád megneve-
zésként rögzült. A szövegben azonban amikor nem megnevezésként, hanem a fogalmat jelöljük 
vagy idézünk, akkor a a magyar nyelv szabályai szerint a dandár kifejezést is használjuk.
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A Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság (Nacionalni komitet oslo-

bođenja Jugoslavije, NKOJ) 1944. október 5-én széleskörű együttműködési 

szerződést írt alá a szovjetekkel a romániai Craiovában. A hadműveletekbe 

a bolgár egységek is bekapcsolódtak, nagy erőkkel. Az egyezmény sikere-

sen megvalósult. Magakadályozta az E-Hadseregcsoport kivonulását Görög-

országból, és azon nem tudtak új erődvonalat kiépíteni, amely a Balkán-

tól egészen Szlovákiáig húzódott volna. Felgyorsította a Belgrád környéki 

hadműveleteket. A Petőfi-brigád harci tevékenysége is a hosszú frontvo-

nal összehangolt hadműveleteive illeszkedik bele. A frontális harc, addig 

ismeretlen megpróbáltatások elé állította a frissen alakult brigádot, amelyet 

gyorsan fel is oszlatnak, alkalmazkodva az új helyzethez és igényekhez.

A kötet első részében a kutatási és értelmezési nehézségekről, a Petőfi ne-

vét viselő alakulatokról, valamint Jugoszlávia és Magyarország helyzetéről 

van szó. Ez után a szlavóniai Petőfi-zászlóalj fordulatos útját követjük, hogy 

a következő részben a brigád történetével tegyük ugyan ezt. Végül a Petőfi-

brigáddal kapcsolatos az eseménytörténethez közvetlenül nem kapcsolódó, 

de az egységre, és működésére ható dolgokat vizsgáljuk.

Munkánkban megpróbáljuk feltárni a szlavóniai Petőfi-zászlóalj, a Petőfi-

brigád fordulatos történetét. Véleményünk szerint sem a szlavóniai Petőfi-

zászlóalj, sem a Topolyáról induló önkéntesek nélkül nem értelmezhető a 

Petőfi-brigád története. A tömeges bácskai újoncok nélkül nem alakulhatott 

volna meg a brigád, azonban a tapasztalt szlavóniai partizánok nélkül sem. 

Munkánkban nem feledkezünk meg a magyarországi történésekről sem, hi-

szen azoknak még a Petőfi-zászlóalj szlavóniai harcai közepette is volt sze-

repe: önkéntesek csatlakoztak az alegységhez. A zombori történéseket mel-

lékszálnak tekinthetjük. Az ott formálódó és folyamatosan átalakuló alakulat 

sem mellékes Petőfi neve. Az összes történetszál azonban egy felé mutat, 

a bolmáni csatatérre. A különböző szálak végül ebben a tragédiában egye-

sülnek. Ha nagyon szigorúan vennénk a különböző egységek és alegységek 

létrejöttét és működését, akkor akár négy történetet is írhatnánk. Viszont 

a bolmáni csata után, és a nemzetiségi alakulatok feloszlatásával a Petőfi-

brigád már nem fogható meg, nem létezik önálló egységként.

Az eseméntörténettel foglalkozó részben, amikor szükséges foglalkozunk 

a nemzetközi, jugoszláviai és magyarországi helyzettel. Újdonság, hogy a 

kötet végén igyekeztünk a lehető legteljesebb kronológiai táblázatot össze-

állítani.

1. Petőfi alakulatok előtörténete

Egy hagyomány, négy alakulat

„Sokat lehetne írni, de sajnos nekem ehhez türelmem nincs.”34

1.1. Kutatási és értelmezési nehézségek

„Nem árt, ha az ember időnként ellenőrzi önmagát.
Érzéseit követve olykor részrehajló lesz, akárhogyan is vigyáz.”5

A szalavóniai Petőfi-zászlóalj és a Petőfi-brigád történetének feltárása nehéz 

feladat. Részben a fent idézett attitűd miatt, ami annak a következménye, 

hogy a Petőfiről elnevezett alakulatok tagjai javarészt egyszerű munkások 

és parasztok voltak, és nehezen nyíltak meg.6 Mindkét alakulatról legendá-

kat meséltek, amelyek javarészt a háború után keletkeztek, és terjedtek el 

szájhagyományként.

Topolya is arról volt ismert, hogy igen sok volt ott a kétkezi munkás, 

akiknek nem az írás volt a kenyerük, a szlavóniai Petőfi-zászlóalj magyar 

katonái pedig nem magyar iskolákba jártak, és nem csak az írás, hanem 

egyeseknek a magyar beszéd sem ment könnyen. A másik tényező, hogy 

sem Jugoszláviában, sem Magyarországon nem foglalkoztak idejekorán a 

témával.7 A titói Jugoszláviában valami okból nem írtak monográfiát erről a 

brigádról. Más brigádokról/dandárokról sorra megjelentek a tűzpiros köté-

sű könyvek, amelyek ideológiai jellemzőiről nem lehet kétségünk, azonban 

3 A PGY – J rövidítés a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Levéltárának 
jelölése.Ebben a gyűjteményben olyan iratok is szerepelnek, amelyet szerbből gfordítottak, ées 
az eredetije a belgrádi Hadtörténeti Intézet Levéltárában van.

4 PGY – J / 63 Kiss Sándor visszaemlékezéséből.
5 Baki–Vébel 73. o.
6 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 17 oldalas munkához fűzött „Utó-

lagos megjegyzésben” a Horvátországi Magyar Kultúrszövetség nevében arról számolnak be, 
hogy nagy erőfeszítést tettek a Petőfi-zászlóalj történetének feltárására. Azonban a források 
kérdése igen sok gondot okoz. Egyrészt kevés az irat, másrészt a harcosok nem szívesen adtak 
ki a kezükből iratokat, ellenben a volt harcosok egy csoportja a történet feltárásán dolgozott. 
Sok az olyan részlet, amelyet további adatokkal kellene alátámasztani. Godó szerint sok irat 
van belgrádban és a magyar HL-ben.

7 Magyarországon Godó Ágnes foglalkozott a kérdéssel 1972-ben és 1985-ben megjelent művei-
ben, de ez nagyobbrészt ismeretlen volt a jugoszláviai közvélemény előtt.
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ezekben mégis benne vannak a lényeges adatok, amelyekre építeni lehet a 

további kutatásokban. Jugoszláviában és Magyarországon is csak az 1960-

as év környékén kezdték az adatgyűjtést, aminek eredményeképpen Godó 

Ágnes alapos munkát adott ki. Jugoszláv részről Baki Ferenc8 és Vébel Lajos9  

könyve 1968-ben jelent meg. Tehát eltelt 15-20 év az események után, mire 

a témával foglalkozni kezdtek.

Az események megértésében nehézséget okoz, hogy egy dolog az amit a 

szlavóniai zászlóalj és a brigádtagok emléke őriz, és más az amit az iratok 

mutatnak a hadrendbe sorolásról, a parancsnoki állományról, kinevezések-

ről, létszámokról, faladatairól, elöljáróiról.

A kommunista Jugoszláviában a mítoszépítés felelt meg az akkori hata-

lomnak, ilyet úgy is lehetett építeni, hogy az a tényekkel csak halvány kor-

relációban volt. Általában kiválogatták a megfelelő adatokat, és azokat fel-

használva alkották meg diskurzusukat, amellyel az 1960-as években már az 

önigazgató szocialista szövetségi elnemkötelezett rendszert igazolták. Ez volt 

a rendezőelve minden titóista megnyilvánulásnak, és ez alól senki nem von-

hatta ki magát büntetlenül, ezért Baki és Vébel munkája rendkívül nehezen 

használható.

Az is probléma, hogy a Petőfiről elnevezett alakulat bonyolult kapcsolatban 

vannak egymással. Ennek letisztázására teszünk kísérletet az alábbiakban.

Hasonlóképpen zavarja a megértést az, hogy a vajdasági magyarságot, 

mint ahogy más térségek lakosságának férfitagjait, nem egyszerre mozgó-

sították. A mozgósítás nagyban függött a helyi viszonyoktól (pl. aligha el-

képzelhető, hogy Topolyán úgy történnek az események ahogy, ha nincs ott 

néhány kommunista párttag ill. a spanyolországi önkéntes Varga István). A 

magyarok mozgósításával kapcsolatban fontos tényező volt az irántuk meg-

nyilvánuló bizalmatlanság.10 Továbbá tény az is, hogy nem minden magyar 

frontharcos volt tagja a Petőfi-brigádnak.

8 Baki Ferenc a Petőfi-brigád és előtte a -zászlóalj egyik legjelentősebb tagja. Fémmunkásnak, 
bádogosnak tanult, és a fegyveres harcba az által kapcsolódott be, hogy a partizánok fegy-
vereit javította. Kezdettől tagja volt a zászlóaljnak, és mindvégig a brigádnak is, túlélte a 
háborút. Kezdettől fontos funkciót látott el, először a zászlóalj ellátási felelőse volt, később 
pedig politikai biztos. A brigád megalakulásakor már elsőosztályú százados (Kapetan prve 
klase) és 45 éves.

9 Vébel Lajos újságíró. A vajdasági önkéntesekkel csatlakozott a Petőfi-brigádhoz, és nem volt lé-
nyeges szerepe az egységben. Személye azért fontos, mert Baki visszaemlékezéseit ő formálta 
újságírói-irodalmi szöveggé, könyvvé.

10 Patai Sándor beszélt erről Törköly Istvánnak, aki egykori magyarittabéi harcos. (lásd 105. o.)

Aldan Tibor – Boci, spanyolországi önkéntes, a jugoszláviai ellenállás 

résztvevője. A spanyolországi önkénteseket sokra értékelték a jugosz-

láv ellenállásban

(HIM fotóarchívum 53977)

Végül, közismert, de nem volt illendő dolog arról beszélni, a rendszer mi-

att, és az áldozatok miatt sem, hogy a Petőfi-brigád sorsa rendkívül tragi-

kusan alakult. Véleményem szerint senkinek nem volt elég ereje, és kedve 

sem, hogy ezt a tragikus történetet bolygassa, és feltegye magának az örök 

kérdést: „Hogyan is volt tulajdonképpen?”

1.2. A Petőfiről elnevezett alakulatok

A Népfelszabadító hadsereg és Partizánosztagok (az 1945-ben megalaku-

ló Jugoszláv Néphadsereg) kötelékében három Petőfiről elnevezett katonai 

alakulat működött, ezen kívül a magyarországi önkéntesek is a Szlavóniá-

ban működő zászlóaljat keresték meg, és egyben megteremtették a maguk 

immár negyedik hagyományát is a Petőfi-brigádról.11 Így a Petőfi-brigádról 

szólva ezzel a négy egymásba fonódó, de azért egymástól el is különülő 

hagyománnyal kell foglalkoznunk.

11 A Hadtörténeti Intézet Levéltárába Ellenállási Gyűjteményében a PGYJ gyűjteményben őrzik a 
feljegyzéseket.
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1.3. A szlavóniai zászlóalj

1943 augusztusában Szlavóniában, Darnócon (Slatinsiki Drenovac), a Pa-

puk-hegység közelében jött létre az első alakulat, a Petőfi Sándor magyar 

zászlóalj (Petefi Šandor mađarski bataljon), hatvan fővel.12 Ennek parancs-

noka Kis Ferenc13 százados lett. A zászlóalj a megalakulásakor a XII. hor-

vát hadtest kötelékébe tartozott, és hosszas, kacskaringós útja során több 

osztagparancsnokság alá került. A kezdeti létszám 80, majd ez 90-re nőtt 

(aug 15.). Az alegység feladata nem csak az volt, hogy részt vegyen a harci 

cselekményekben, hanem az is, hogy a Dráva menti falvakban, a magyar la-

kosság körében a partizánmozgalmat propagálja, és a lakosságot a „politikai 

munka” során megnyerje a mozgalom számára. 1944 decemberében átkelt 

a Dráván. Magyarország területén az év legvégén döntő változás történt, 

több mint ezer, sőt talán másfélezer, javarészt bácskai újonc csatlakozott az 

alegységhez, amely egységgé fejlődve a Petőfi-brigád elnevezést vette fel, 

és a horvátországi főparancsnokság alól kivonva, áthelyezték a vajdasági 

főparancsnokság hatásköre alá.

1.4. A topolyai kezdeményezésre létrejött
Petőfi-brigád

A másik, és egyben legmasszívabb hagyomány a Petőfiről elnevezett brigád 

létrejöttét Topolyához köti. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj, a topolyai önkénte-

sek és a magyarországi önkéntesek Kiscsányon egyesülve a Petőfi Sándor 

Tizenötödik Vajdasági Brigád (Petnaesta vojvođanska brigada „Petefi Šan-

dor”) néven működtek. Tagjai javarészt Topolyáról kerültek ki, de voltak a 

kötelékében csantavériek, bácskossuthfalviak (Ómoravica), szabadkaiak és 

zentaiak, valamint Zombor környékiek is. A jól működő zászlóalj olvadt egy-

be az ezret meghaladó számú újonccal.

12 Baki–Vébel 33. o. A megalakulás helyéről és a megalakuláskor érvényes létszámról ellentétes 
közlések vannak. Mindazonáltal nagyjából 60 és 80 emberre tehető a kezdőlétszám.

13 Kis Ferenc elsőosztályú százados, kapetan prve klase (1905–1945) „falusi borbélyból lett a 
népfelszabadító háború partizánja”. (Godó 1985. 39. o.) Nevének helyesírása kérdéses. Szok-
ták egy és két s-sel is írni. Ebben a munkában Kis Ferenc néven fog a neve szerepelni. A 
Baki–Vébel-féle könyvben (32. o.) közlik azt a formát is, amelyet a titkosrendőrség használt: 
Kisch Ferenc. Érdekes, hogy ebben a dokumentumban Géri Károly vezetéknevét Sljerinek írták. 
Korán csatlakozott a partizánmozgalomhoz. Visszaemlékezésében Fehér Sándor (PGY – J / 49 
33. o.) elismerően ír róla, elmondja, hogy lovon járt, és lelkesíteni tudta a legénységet, és hogy 
határozott volt. Amikor látta, szikár és bajuszos, „kimondott harcos volt”. Ugyanakkor (Baki–
Vébel 104. o.) azt is megírták róla, hogy magukat megadó domobrán tiszteket lőtt agyon. 

Topolyán 1944 októberében és novemberében kezdték szervezni az alakula-

tot (vagyis a katonai közigazgatás, és a Vajdaság-szerte elkövetett, Topolyát 

sem elkerülő partizán vérengzések közepette) a helyi kommunisták és antifa-

siszták. Mintegy 800 ill. 1000 embert sikerült beszervezni az egység kötelé-

kébe. A szervezők a vajdasági katonai vezetéssel is egyeztettek, először csak 

zászlóalj szervezésére kaptak parancsot, majd ez után lett szó a brigád szerve-

zéséről. A Petőfi-brigád történetének értelmezésében zavaró, hogy nem látunk 

tisztán a számokat illetően, sem a létszám, sem a veszteségek tekintetében. 

A visszzaemlékezők általában egy közvetlen bajtárs halálát, vagy sebesülését 

jegyezték meg, viszont az alakulatok folyamatosan jelentettek, ezek legna-

gyobb része megőrződött és ma a Katonai Levéltárban (Vojni Arhiv, Ministarst-

vo Odbrane Republike Srbije) őrzik. Az alakulathoz a Vajdasági Népfelszabadító 

Hadsereg főparancsnokságáról tiszteket küldtek köztük Rudolf Jontovičot, azaz 

Jontovics Rudolfot,14 15aki a szlavóniai alegység politikai biztosát.

1944 decemberében kiképzésen vettek részt Zomborban, majd a több 

mint 1000 katonával kétszeri folyóátkeléssel Dél-Magyarországra értek, 

Sellyére. Kiscsányon16 (Csányoszró)17 hivatalosan is létrejött a Tizenötödik 

Vajdasági Petőfi Sándor Brigád. Ennek parancsnoka ugyanaz a Kis Ferenc 

lett, aki a szlavóniai zászlóalj parancsnoka volt a kezdetektől, és a politikai 

biztos a már említett Jontovics Rudolf lett. Varga István18 és Baki Ferenc 
14 Jontovics Rudolf: 1919. szeptember 20-án született Kecskeméten. Ősei a 19. században tele-

pültek Szerbiából Kecskemétre. Szülei szegény kereskedők voltak, három nővére volt. Kecs-
keméten fejezte be az iskoláit, vízvezetékszerelő lett, a tanoncéveit is Kecskeméten zárta le. 
1931. szeptember 5-én 48 órát kapott a család, hogy elhagyja Magyarországot, internálták 
őket, mivel külföldi állampolgárok voltak. Legalábbis ez volt a hivatalos indok, valójában azért 
történt mindez, mert az apja részt vett Kun Béla mozgalmában. Amikor a németek megszállták 
az országot, édesapját kivégezték, a család többi tagja pedig a banjicai internálótáborban ra-
boskodott. Így 1941-től részt vett a népfelszabadító háborúban. A megszállás alatt dolgozott, 
de illegális pártfeladatokat is ellátott. 1942-ben el kellett hagynia Belgrádot, és Szerémségbe 
ment, 1943-ban megsebesült, majd amikor értesült a magyar brigád megalakulásáról, csatla-
kozott hozzájuk. Fehér Sándor (PGY – J / 49. 33. o.) higgadt, okos emberként jellemzi.

15 Godó Ágnes, az Emlékezés a Petőfi-brigádra c. könyv (Timp kiadó, Topolya, 2009.) egyik szer-
zőjének Úri Ferencnek a szövegét lektorálta szaklektorként. A kiadó valamilyen okból Godót 
szerzőként jelöli meg, amivel az ezredes asszony nem ért egyet, különösen annak fényében, 
hogy javaslatait nem is vették figyelembe minden esetben a publikáció megjelentetésekor. 
Ezért az ezredes asszony kérésére a könyvben álló Dr. Godó Ágnes, Kovács Gábor Attila, Soly-
mosy Zsuzsanna, Uri Ferenc szerzők megnevezése helyett, az Emlékezés a Petőfi-brigádra 
2009 formában fogunk hivatkozni erre a publikációra.

16 Kiscsány ormánsági falu. Már a középkorból, az Árpád-korból létezik említés róla. Azonban kü-
lönösebb jelentősége a falunak már a világháborúk idején sem volt. A Petőfi-brigád ott alakult 
meg, ami teljes mértékben annak volt a függvénye, hogy a harci cselekmények éppen akkor, 
éppen úgy álltak, ahogy álltak.

17 Csányoszró 1934-ben jött létre Kiscsány és Oszró egyesítésével. Kiscsány ma ennek a telepü-
lésnek a része.

18 Varga István a Petőfi-brigád parancsnokhelyettese. A spanyol polgárháború résztvevője. Kosta 
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lettek a helyetteseik, a törzsfőnök pedig Szobogyani Mihály lett. Ez után 

Szlavóniában harcoltak, a 16. vajdasági hadosztály részekény, a 36. vajda-

sági hadosztállyal együttműködve. Topolyáról egyedül Varga István spanyol-

országi önkéntes kapott helyet a tisztek között.19

Ez az egység vívott Bolmánnál20 1945. március 6-a és 22-e között a német 

alakulatokkal. 

1.5. A Zombori Petőfi Magyar Önkéntes Vörös 
Brigád

A harmadik alakulat 1944 novemberének elején21 Zomborban jött létre neve: Pe-

tőfi Magyar Önkéntes Vörös Brigád volt (Mađarska dobrovoljačka crvena brigada 

„Petefi“). Számos magyar katonát küldtek kiképzésre Zomborba. Itt szerveződik 

a műszaki-munkás zászlóalj is. Žiga Lazić parancsnoksága alatt állt. 

Kezdetben mintegy 400 tagja volt, de a taglétszám gyorsan növekedett. 

A parancsnok Ribár Pál, helyettese Pecze Ferenc lett. Politikai biztosuk Már-

ton Pál lett, Torontálvásárhelyről, aki kipróbált pártmunkás volt, és aki 80 

főt tudott rábaszélni a csatlakozásra. Csende Károly volt az ifjúsági vezető, 

helyettese pedig Miodrag Petrović, aki tökéletesen beszélt magyarul. Kasza 

Ferenc volt a népvédelmi osztály vezetője. A hadtápot pedig majd a már 

említett Varga István és helyettesei, Jeges Jenő és Tokaji Péter irányítot-

ták.22 Herceg János és Szentgyörgyi István tartott politikai képzést a kato-

náknak.

Az alakulat gyorsan feltöltődött, így amikor 1100 tagja lett a tanítóképző in-

ternátusában (ennek a helyére épült később a Belgrád Áruház), a bajai úti ka-

szárnyába helyezték őket át (miután az egyik általános iskola tantermeit is ki-

nőtték). Ebbe az alakulatba olyan szakembereket és munkásokat válogattak, 

akik hatékonyan és szervezetten tudták a romokat eltakarítani, és ezzel a har-

coló alakulatok hátterét is biztosították, de a békebeli élet megszervezésének 

Nađot személyesen ismerte, és döntő szerepe volt a topolyai önkéntesek megszervezésében. 
A brigáddá alakuláskor elsőosztályú százados (kapetan prve klase). 1945 elején kb. 30 éves.

19 A spanyolországi önkéntesek, más alakulatokban is jelentősen tudták támogatni a harci szel-
lemet. Godó 1972. 7. o.

20 Bolmán a mai Horvátországban található. Jelenlegi közigazgatási beosztása Eszék megyéhez (Osi-
ječka Županija) sorolja. Magyarul népiesen Bolmánynak nevezik, de ebben a könyvben ettől eltekin-
tünk. Törteli Fehér Mátyás is így nevezi (http://www.hhrf.org/umku/0532/lap.htm 2009. dec. 1.), de 
más települések megnevezéséből is látjuk, hogy ez ott nyelvjárási sajátosság.

21 A pontos dátumot nem tudni, Beljanski (85. o.) szerint biztosan 9-e előtt jött létre. Emlékezés 
a Petőfi-brigádra 2009 . 45. szerint 11-én.

22 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 45. o.

alapjait is. Noha nem a fronton harcoltak azokkal egyenrangú katonáknak 

minősülnek, és szerepük más mint a munkaszolgálatosoknak.

Pecze Ferenc partizánképe és igazolványának egy lapja

Parancsnokuk késöbb Börszt Henrik23 lett. Az ide érkező újoncok 10-12 na-

pos kiképzést kaptak és századokba és zászlóaljakba sorolták őket. Ezután 

az első, második és harmadik hadsereg egyes brigádjaiba küldték őket. A ki-

képzés sokszor felületes volt, egyesek még száz méterre sem tudtak ponto-

san lőni.24 Bizonyos esetekben 3000 ember is ebben a kötelékben tartózko-

dott. Kezdetben azt gondolták, hogy mindannyian a frontra mennek együtt, 

de a Néphadsereg Szerbiába, Szerémségbe, Szlavóniába és Baranyába ve-

zényelte a kiképzett katonákat. Az alegységet 1945. március 19-én Apatinba 

települt át.25 A hónap végén Takács András vette át a parancsnokságot.

23 A különböző forrásokban a „Berszt” és a „Börszt” írásmód is szerepel. Vélhetően a Börszt a 
helyes, de a pontosság kedvéért mindkettőt közöljük.

24 Törköly 109. o.
25 Azoknak az önkénteseknek, akik 1945 márciusában döntöttek a bevonulás mellett, már 

Apatinba kellett menniük. Papp István visszaemlékezése. (Törköly 129. o.)
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A Zomborban tehát kiképzőközpont működött, ahonnan a magyar nemzeti-

ségű katonákat szükség szerint vezényelték át különböző alakulatokba. Becs-

lések szerint mintegy 7-12 000 katonát képeztek ki.26 Az alegység december 

közepén új nevet is kapott, Petőfi negyedik mozgó zászlóalj (Četvrti mobilni 

bataljon „Petefi“) lett. Erről az alakulatról a továbbiakban kevés szó fog esni, 

hiszen az elnevezésben megnyilvánuló hasonlóság ellenére, csak áttételesen 

kapcsolódik a Petőfi-brigádhoz, sőt a később kialakuló legenda létrejöttében 

sem volt jelentős szerepe.

A Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg díszfelvonulása Zomborban, 

1944. október 21. (HIM fotóarchívum 54002)

A Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg díszfelvonulása Zomborban 

1944. október 21. (HIM fotóarchívum 54001)

26 Beljanski 87. o. Baki és Vébel 14 000-ről beszél.

1.6. A magyarországi Petőfi-brigád-hagyomány

A negyedik hagyomány Magyarországhoz kötődik. A visszaemlékezések sze-

rint mintegy 86 tag csatlakozott a Szlavóniából Magyarországra vezényelt 

alakulathoz 1944 végén.

1944 előtt a szlavóniai szlavóniai Petőfi-zászlóalj vonzotta a főleg bu-

dapesti kommunista önkénteseket. Ezek sokszor kalandos úton jutottak 

el a szlavóniai Petőfi-zászlóaljhoz, a szovjetek megjelenése után viszont 

nem volt akadálya a csatlakozásnak. A magyarországi szervezkedés ha-

tása nem döntő a Petőfi-brigád esetében, de nem akarjuk figyelmen kívül 

hagyni.

Ezen kívül a későbbiekben a jugoszláviai közbeszédben létrejövő le-

gendától eltérő magyarországi hagyomány kialakulásában is szerepe 

volt. A magyarországi közélet számára kiérlelt ideológiai felfogás lénye-

ge az volt, hogy bemutassák, Magyarországon is volt antifasiszta ellen-

állás, ami meg is felel a valóságnak, a dolog lényege azonban abban 

van, hogy ez az ellenállás nem volt, nem lehetett túl nagy. Ez az ideoló-

gia a második világháborút magyar szempontból más, és tegyük hozzá, 

egészségesebb irányból igyekezett megvilágítani, hiszen a bűnös nemzet 

koncepciójának fenntartása mellett, azt is megmutatta, hogy létezett a 

Horthy-féle autoriter rendszer kritikája. Ezért igyekezett kiemelni a ma-

gyarországi ellenállást.

1.7. A hagyományok keveredése

A világháború után a petőfiről elnevezett egységek hagyománya összeke-

veredve, és a rendszer igényei szerint alakítva jelent meg. Ebben a Petőfi-

zészlóalj és a Petőfi-brigád emléke a döntő, a szlavóniai és bácskai tagokból 

alakul meg a brigád.

A Horvátországi Harcosszövetség magyar tagozata tisztában volt a Petőfi-

brigád kettős eredetével, és ez szégyenlősen bár, de megjelenik Baki és Vé-

bel könyvében is. A horvátországi tagokat sajnos csak (majd kiderül, hogy 

miért) a zászlóalj, azaz a szlavóniai alegység története érdekelte.

A Vajdaságban a legenda, sokszor a tényeket mellőző legenda tovább-

szövése és éltetése volt a fő feladat, és ez a magyar lakosság ideológiai 

profiljának megteremtéséhez volt az egyik eszköz. Nem merült tehát fel 

történeti, történetírói kérdésként a topolyai, majd a harci események meg-

ismerése. 
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1.8. A névadásról

„Petőfi hitét hoztuk magunkkal,
Jöttük kiverni Hitler rabló hadát.
S bár rongyosan és tízen egy puskával,
Átverekedtünk egy sor véres csatát”27

Sem a szlavóniai zászlóalj, de a brigád nem véletlenül kapta Petőfi nevét. 

Godó Ágnes szerint, és sem a szlavóniai zászlóalj, sem a brigád megala-

kulásábnál nem volt vita, mert Kosta Nađ így döntött. A néhány felszólaló 

javasolta Dózsa, Kossut elnevezések hamar lekerültek a napirendről. Godó 

adatai szerint Petőfi verseit szavalták „kulturális munkájuk során”.28 Kosta 

Nađ indokairól nincs pontos adat, nem tudni miért, hogyan jutott erre az 

elhatározásra. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj megalakulásáról szóló okmány-

ban magyarázat nélkül áll, hogy az új alegységet Petőfiről nevezik el, erről a 

következő adatot közli Baki és Vébel:

„A rendelkezésre álló írásos visszaemlékezésekből nem látni, 
hogy mikor és hol hangzott el a javaslat.

Brindza Károly sem emlékszik rá, de nem is ez a lényeges – írja 
visszaemlékezésében (7 NAP hetilap, Szabadka, 1966. XI. 29., 
2. és 9. szám) –, hiszen valamennyiükben érlelődött a gondolat.

És Cservenák Pál is csak arra emlékszik, hogy az első ülések 
egyikén született meg a határozat. Felvetődött az a javaslat is, 
hogy Dózsa Györgyről nevezzék el az alakulatot. Október végén 
azonban már az egész járásban érett a helyzet egy magyar har-
ci egység felállítására. 29”

27 A fenti idézet a Híd 1951. áprilisi számában megjelent vers részlete, melynek szerzője Dudás 
Ferenc. Godó 1985. 36. o. mint a „dandár egyik rímfaragóját” idézi (és ugyanezt teszi Godó 
1972. 196. o., de a Baranya megyei levéltár alispáni irataira hivatkozik 727/1945 – I. 31.). Em-
lékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 119-122 oldalakon pedig a szerző visszaemlékezésével közli a 
vers szövegét. Amint látjuk, a vers jóval korábbi lehet, mint ahogy azt a Hídban megjelentették.

28 Godó 1985. 36. o.
29 Baki–Vébel (120. o.) nem tudják pontosan kitől eredt ez a javaslat. Ezután kezdi meg Varga 

István látogatásainak sorát, és kétszer jut el Kosta Nađ tábornokig. Az indítvány megfogalma-
zói viszonylag sokan voltak: Apró János, Balog Lajos, Baranyi András, Barna József, Brindza 
Károly, Cservenák Pál, Cservenák Imre, Cservenák János, Csizovszki Mihály, Dudás Ferenc, 
Dognár András, Éter Lajos, Győri János, Győri Péter, Halili István, Holovics Imre, Krakovszki 
István, Kismiska János, Kmetykó Gyula, Kóka József, Lóczi József, Lőrik István, Lőrik Márton, 
Lőrik (Bodag) Péter, Mogyorósi Imre, Nebojsa Pál, Pelle Ferenc, Pelle Károly, Ribár Mátyás, 
Sörös József, Tóth Bubora István, Tóth Ferenc, Vadászi György, Vadócz József, Virág János, 
később pedig csatlakozott Varga István, Sinkovics Dezső, Sinkovics Péter.

Az alábbiakban megpróbálunk belegondolni mi motiválhatta, hogy éppen 

ezt a nevet kapja az alakulat. Persze lehet, hogy mindezt újabb megvilá-

gításba helyezi az, ha erről a jövőben előkerül valamilyen dokumentum a 

Jugoszláv Néphadseregről szóló levéltári anyagokban, ami nem lehetetlen.

Petőfi Sándor a magyar nemzeti és egyben forradalmi diskurzusnak is 

az egyik központi alakja. Költészetében élesen kritizálta a nemeseket, és 

a (köz)népre mint értékre, erőre és forrásra tekintett. E tekintetben tehát 

a kommunisták később kialakuló vélekedése egybeesett az övével. Ez a 

későbbiekben is így maradt, és Petőfi neve mindvégig szalonképes maradt 

a titóizmus ideje alatt. Ráadásul Petőfi Sándor életútja és halála egy ideá-

lis és tipikus forradalmár életútjának sok elemét tartalmazta, tehát a hu-

szadik századi forradalmárok előképének is tekinthették, ha életének ezen 

aspektusát tették meg a róla szóló adatok rendezőelvének. A kommunisták 

szívesen használtak ideológiájuk alátámasztásául Tolsztojtól Beethovenig 

sokakat. Petőfi neve, amint a magyar forradalmár őstípusa viselt, rendkí-

vül alkalmas név volt ott és akkor az ideológiai és politikai célból történp 

névedásra. Élete, halála, versei, kiállása, a róla szóló ábrázolások arra pre-

desztinálták, hogy az utókor zászlóra tűzze nevét. A titóizmusban később 

Kossuth neve is elfogadható volt, azonban egy katonai alakulatot elnevezni 

róla veszélyeket hordozhatott volna magában, hiszen politikájában összeüt-

közésbe került a bécsi udvart szolgáló szerb politikai elittel 1848-ban. Szé-

chenyi cseppet sem volt forradalmi, ráadásul arisztokratikus is volt. Rákóczi 

szintén összetűzésben volt a frissen határőrvidékké szerveződött vidékek 

javarészt szerb lakosságával, akik megmutathatták hűségüket a bécsi ud-

varnak azáltal, hogy Rákóczi ellen fordultak. Thököly, Bocskai nevei nem 

voltak elég egyértelműek és közismertek, az Árpád-házi királyokat pedig a 

magyar nemzeti romantika lengte körül, amire ráadásul a Horthy-rendszer 

is épített.

Igaz, hogy Petőfi nemzeti elkötelezettsége is jelentős volt, azonban éppen 

ez az elem tette lehetővé, hogy Magyarországon és a jugoszláviai magyar-

ság körében is szimbólummá válhasson. Petőfi neve azt jelképezte, hogy a 

mozgalomban a népfrontpolitika érvényesült. Azaz mindenkit nemzetiség-

re, nemre való tekintet nélkül befogadott, az egyedüli rendezőelv az volt, 

hogy a megszállók ellen harcoljanak. Petőfi nevének felemlegetése tehát 

bőven belefért a népfrontpolitikába, és pragmatikus is volt, hiszen magyar 

oldalról forradalmibb és nemzetibb példaképet aligha találtak volna. Topo-

lyán felmerült Dózsa György neve is. Valójában a kommunizmusban minden 

jugoszláviai nép és nemzetiség köréből kiemeltek valakit, a horvát Matija 

Gubec köré is legendát szőttek, a csehek és szlovákok részéről Jan Žiška, a 
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huszita háborúk legendás hadvezére, és Janošik „törvényen kívüli” betyár30 

voltak a névadók. Velük is egyértelműen a nemzeti érzelmekre hatottak. 

A Jugoszláv kommuaknisták kezdettől fogva igyekeztek a nemzeti kérdést 

pragmatikusan kezelni, mert ez kecsegtetett a legtöbb haszonnal. A nemzeti 

kérdés pragmatikus, racionális kezelése nem is volt olyan nehéz, hiszen a 

partizánmozgalmat több oldalról is szélsőséges, sőt soviniszta, de legfőkép-

pen irracionális mozgalmak vették körül (a német jelentések szerint is a par-

tizánmozgalmat az usztasa rezsim viszonyulása fűtötte). A kommunisták azt 

hangoztatták, hogy az igazságos megoldást keresik, ill. azt hajtanak végre 

(az viszont egy másik kérdés, hogy „igazságosztogatásaik” során rengeteg 

ártatlan embert is legyilkoltak).

Petőfi művei között több olyan is van, amely mondanivalója, hangneme 

az akkoriban kialakuló baloldal ill. a később megerősödő kommunizmus el-

veivel és kommunikációjával egybevág. Petőfi érzékeny a „nép” kérdésére, 

költeményeiben a nép elsőbbségét jeleníti meg (pl. A nép nevében, A nép). 
Forradalmi elkötelezettségét többek között a Föltámadott a tenger c. ver-

se is megjeleníti. Talán a legerősebb verse, amely egyben a jugoszláviai 

kommunisták propagandisztikus céljaival is egybevág, az Akasszátok föl a 

királyokat! Hasonló erővel, de egyben gúnnyal és iróniával kritizálja a ma-

gyar nemességet is (Pató Pál úr, Magyar nemes). Természetesen ettől Petőfi 

nem tekinthető „kommunista költőnek”, azonban a kommunista párt Ma-

gyarországon és Jugoszláviában is, a magyarok esetében, építhetett rá. Ezt 

bizonyítják a katonai alakulatok elnevezései, és hogy a majdani szocialista 

Jugoszláviában se szeri se száma nem volt a róla elnevezett intzémények-

nek, utcáknak.

A huszadik század elején, az ellenzékben és illegalitásban szocializálódott 

kommunisták némelyike igen művelt volt (jugoszláv részről Pijade, Đilas, 

magyar részről pedig Révai). Sokan jól tájékozódtak az irodalmat és a filo-

zófiát illetően. Eredeti gondolatokat fogalmaztak meg, gyakran átütő stílus-

ban, azaz mindebben különböztek kései utódaiktól, a hatalmat birtokló, po-

zícióikat féltő huszadik század végi kommunistáktól. A szovjet kommunisták 

is előszeretettel hivatkoztak a számukra vállalható orosz hagyományokra, 

és maguk is fenntartottak „udvari” írókat, költőket, mint amilyen pl. Ilja 

Ehrenburg volt. Petőfi aktualizálása tehát teljesen logikus.

Petőfi elég nemzeti, elég radikális volt, költészetéből elég sok a baloldalra 

jellemző célkitűzést lehetett kiemeln, így emblematikus figurája legyen a 

kommunista propagandának. Petőfi a versei idézése nélkül is magyar és 

30 Juraj Janošik, magyarosan Jánosik György betyár volt a 17-18. század fordulóján. Később a 
szlovák népköltészet, majd a szlovák hazafias érzelmű történetek hőse.

egyben forradalmi volt, egyszóval szükségük volt rá a jugoszláv kommunis-

táknak. Azonban a Szovjetunió kivételével, ahol Kossuth kellett, máshol is 

Petőfi nevét választották az ellenállók, még Nyugat-Európában is (Belgium 

és Anglia), hiszen nagy eséllyel ismerte ezt a nevet az illető ország lakossá-

ga, és ehhez nincs köze a kommunizmusnak.
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2. A Petőfi zászlóalj létrejöttének
körülményei

2.1. A katona-politikai helyzet a szlavóniai
Petőfi-zászlóalj megalakulásakor

A Petőfi-zászlóalj a világháború fordulópontján jött létre, és a végjátszmá-

ban volt szerepe.

1943 közepére a II. világháború túl volt már néhány döntő csatán, ugyan-

így a jugoszláviai hadszíntéren is eldőlt már néhány dolog. A keleti fronton 

1943 elején fejeződött be a sztálingrádi csata, majd az év közepén folyik 

a kurszki tankcsata, amely szintén hatalmas német vereséggel végződött.

A jugoszláviai ellenállás főszereplője és a szövetségesek fő partnere 1943 

közepére a kommunista vezetésű partizánmozgalom lett. A királyság in-

tézményei közül szinte minden összeomlott, a kormány Londonban volt31, 

számos más kormányhoz és koronás főhöz hasonlóan. A Jugoszláv Honi 

Hadsereg (közismert, bár nem pontos néven: a csetnikek) nem teljesítették 

be a hozzájuk fűződő reményt.32 Az egykori délszláv állam területén, amely-

ről 1943-ban nem lehetett tudni, hogy újjászületik-e, tucatnyi „kis háború” 

zajlott. A montenegrói klánok megoszlottak, és egymás ellen harcoltak, 

a boszniai szerbek, muzulmánok és horvátok egymás ellen harcoltak, hi-

szen abban a Független Horvát Államban éltek, amely nem is tudott igazán 

megszerveződni. Macedóniában még a kommunisták is elbizonytalanodtak, 

hogy a bolgár vagy a jugoszláv iránymutatást kövessék.33 Az albánok egy 

része is bosszút próbált állni sérelmeit „orvosolandó”. Szlavóniában a né-

met megszállók gyakorolták a közhatalom jó részét, lévén, hogy az usztasa 

rendszer erre alkalmatlan volt, és elvakultsága egyrészt azt jelentette, hogy 

abban a rendszerben a nem horvátok egyszerűen nem tudták önmagukat 

31 1941. április 17-én kapitulált, majd egy egyiptomi kitérő után jut Londonba.
32 A csetnikek szerepét érdekesen árnyalja dr. Markovics Pál visszaemlékezése is. Ő valamint 

Rubint Péter és Bihari Zoltán egy helyi paraszt segítségével menekült meg Borból. Markovics 
egy gazda disznóját gyógyította meg, és az a munkatáborból, szinte a biztos halálból segített 
neki megszökni, és a csetnikekhez irányította, majd ezután lépett kapcsolatba a partizánokkal. 
Godó 72. 95. o. Ezek szerint volt kapcsolat a két mozgalom között, és azonos oldalon harcol-
tak, legalábbis Timok-völgyében, Zaječar környékén 1944 szeptemberében, noha már 1942-től 
hivatalosan nem működik együtt a két ellenállási mozgalom.

33 Macedóniát 1912-től több részre osztották, és a bolgárok, szerbek és görögök is igényt ta-
tottak az egészére.
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megtalálni, másrészt a horvát lakosság is a kiábrándultság állapotába ju-

tott, hiszen ha akart is függetlenséget, nem olyat akart, amilyent kapott. 

Az NDH nem volt igazán független, a náci Németországtól és a fasiszta 

Olaszországtól függött, területét azok megszállva tartották.

Az NDH területének megosztása, az olasz és a német befolyási

(megszállási) övezetre (Godó)

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj léte, létrejötte, működése nem értelmezhető 

a második világháború 1943-as fordulata nélkül. A Petőfi-zászlóalj, majd a 

-brigád megalakulása része a nagy nemzetközi történéseknek. „Nem rajtuk 
és nem is a magyar vagy a német antifasisztákon múlott, hanem a körül-
ményeken, hogy sem magyar, sem német partizándandár felállítására Hor-
vátország területén nem kerülhetett sor”.34 Jugoszláviában a külföldiekből 

szervezett alakulatok szempontjából is 1943 nyara hozta meg a fordulatot, 

érthető okokból. Ekkor Jugoszláviában 18 német, 14 olasz, 7 bolgár és két 

magyar hadosztály és számos kisebb alakulat tartózkodott. Ezzel szemben a 

partizánoknak kb. 17 hadosztálya, néhány önálló dandárja/brigádja, kb. 70 

partizánosztaga volt.35

34 Godó 1985. 7. o.
35 Godó 1967. 25. o.

A második világháború náci- és fasisztaellenes erőközpontjai 1943-ra 

konszolidálták helyzetüket olyan mértékben, hogy a gyengébb és egyre 

gyengülő ellenféllel szemben globális stratégiát dolgozzanak ki.36 A náci Né-

metország és szövetségesei már a háború elején sem voltak fölényben a 

nyersanyagtartalékok tekintetében, ezért rohant olyan sebesen Hitler a há-

ború forgatagába. Ez volt Hitler stratégiai dilemmája, amit úgy döntött el, 

hogy gyorsan leszámol minden ellenfelével. Azelőtt akart győzelmet kicsi-

karni, hogy a háború kimenetelét a gazdasági erő és a nyersanyagtartalé-

kok nagysága dönti el. Mindenáron a hadszíntereken akart győzni, azonban 

terve több okból sem valósulhatott meg. Az őrült tempó, amelyet diktált, a 

saját rendszerét is kiszipolyozta, másrészt a többi nagyhatalom nagyon jól 

tudta, hogy gazdasági értelemben fölényben vannak, és ezt kell kihasználni-

uk. Hitler hazárdjátékos volt, és katasztrófa-politikát folytatott, ezzel szem-

ben ellenfelei sokkal racionálisabban működtek. Sztálin is racionálisabb volt, 

hiszen hajlott az együttműködésre a többi szövetségessel, és a harcterek és 

hadműveletek kérdését is mindinkább a tisztekre bízta. Sztálin horizontján 

a jugoszláviai partizánok viszonylag fontos szereplők voltak (noha Keegan 

nem értékeli nagyra a szerepüket, a második világháború a nagy hadszínte-

reken dőlt el és nem Jugoszláviában). A jugoszláviai lázadás a Szovjetunió 

megsegítése céljából tört ki, már három héttel a Barbarossa-terv megindu-

lása után, a partizánok jelentős erőket kötöttek le a világháború egész ideje 

alatt. 1941-ben még a Jugoszláv Honi Hadsereg (Jugoslovenska vojska u 

otadžbini) tagjai, akkor még közösen harcoltak a partizánokkal, sőt, azoktól 

nagyobb erőt is képviseltek. Harcukat még 1941 májusában megkezdték. 

A megszállókat elsősorban a közlekedési utak, és az ipari központok érde-

kelték, így a partizánoknak eleve nagy mozgásterük volt, a németek nem 

tudták minden alakulatukat alkalmassá tenni a Szovjetunió elleni harcra, így 

ezek kerültek a Balkánra.

Nyugati, elsősorban amerikai részről kezdettől fogva fontos volt az áldo-

zatok minimalizálása is, az USA számára ezenkívül a távol-keleti hadszíntér 

is fontos volt, és ez a figyelmét és az erejét is megosztotta. A veszteségek 

minimalizálása szempontjából lényegében csak Sztálin a kivétel, aki olyan 

terveket hagyott jóvá, amelyek rendkívül sok emberéletet követeltek. Érde-

mes itt egy pillanata megállnunk, és megjegyeznünk, hogy akkoriban Tito 

és köre is a legteljesebb mértékig azonosult a sztálini taktikával, és a Petőfi-

brigád majd éppen akkor vérzik el, amikor a szovjet hadvezetés módszereit 

alkalmazzák a délszláv térségben. A bolmáni mellett a batinai (kiskőszegi) 
36 Keegan, John: A második világháború. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003. c. Könyvében az 

egész világháborút két részben tagolja. A fordulópontot 1943-ra teszi. Ezzel az értékeléssel a 
magunk részéről teljesen egyezünk.
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csata is ilyen felesleges áldozatokban bővelkedő csata volt (a bizonyára túl-

zó visszaemlékezők szerint piros volt a Duna vize a sok vértől),37 és az 

emberek emlékezetében, lévén, hogy nem általános cél elmélyedni a má-

sodik világháború történetének ismeretében, ez a két csata összeforrt,38 hi-

szen mindkettő, abban a formában, ahogyan végrehajtották, felesleges volt, 

mert mindkettő hatalmas áldozatokkal járt. Batinánál nem kellett annyira 

erőltetni az átkelést, Bolmánnaál pedig nem volt szükség annyi rohamra. A 

két csatában az is közös, hogy lényegében véve a szovjetek igényei miatt 

vívták meg őket.

A jugoszláviai harcok elején, 1941-ben, Tito partizánjai nem törődtek a 

nácik bosszúállásával. Kérlelhetetlenül szabotáltak és támadtak. Számukra 

az emberélet nem volt túl nagy ár, ha a szovjetek kiszolgálása volt a cél. A 

partaizánmozgalom rendkívüli elszántsága, valamint a csetnikek lanyhulá-

sa azt eredményezte, hogy a partizánmozgalom folyamatosan az életben 

maradásáért küzdött, noha az nem világos, hogy 1942 első felében milyen 

kapcsolatokat tartottak fenn a megszállókkal. Mindazonáltal 1942 második 

felétől a megszállók ismét a teljes megsemmisítésükre törekednek,39 és sok-

szor hajszálon múlik a mozgalom túlélése. 1942 végén azonban az észak-

afrikai hadszíntéren döntő változás történik, és 1943 elejére kiszorították 

onnan a német és olasz csapatokat.

1943 folyamán a nyugati szövetségesek partra szálltak Szicílián és Dél-

Itáliában is.40 A sorozatos vereségek (szicíliai, dél-itáliai partraszállás) kö-

vetkeztében Olaszország 1943 októberében kapitulált, déli részén a szö-

vetségesek rendezkedtek be, míg az északi részen náci és bábállam, a salói 

köztársaság (hivatalos nevén Olasz Szociális Köztársaság) jött létre, amely 

nem tudta fenntartani az olasz megszállást a jugoszláviai részeken. A szö-

vetségeseknek az Appennini-félszigeten (a „csizmán”) való előrehaladás 

rendkívül nehéz volt, és a szövetségesek koncepciójában az is benne volt, 

hogy segítik a felszabadító mozgalmakat. Így kaptak támogatást a norvég, 

a francia ellenállók is. A jugoszláviai mozgalmak közül a partizánok szerez-

ték meg a támogatást. A légi úton történő fegyver, lőszer és élelmiszer a 

mozgalom kiszélesedését eredményezte, és egyben a csetnikek visszaszo-

rulását is (akik elvben a király és királyság legitim képviselői voltak).41 A 

37 Törköly 87. o.
38 Nagyszerűen látszik ez Bicskei István elbeszélésében, aki mindkét csatát belefoglalja vissza-

emlékezésébe. Törköly 92. o.
39 Először az Užicei Köztársaság idején terveztek ilyet, amikor még a partizánok és a csetnikek 

együtt harcoltak a megszállók ellen.
40 A partraszállás helyszínét tekintve több opció is felmerült, köztük a Balkán is. Ez azonban nem 

valósult meg.
41 A csetnikek kérdésével itt nem érdemes foglalkoznunk. A hagyományos jugoszláv történetírás 

szlavóniai Petőfi-zászlóalj létrejöttének ez a világpolitikai háttere.

1943 őszétől a partizánok az ország területén állomásozó olasz alakulatok 

fegyvereinek java részét is megszerezték, és területhez, mozgástérhez is 

jutottak. Számos olasz alegység és egység állt át.42 A németek megkísér-

lik átvenni az olaszok által kontrollált területeket, és leszűkíteni ellenfeleik 

mozgásterét, de ez egészében véve nem sikerül nekik.

2.2. A jugoszláviai hadszíntér, és az ún.
Független Horvát Állam katona-politikai 
helyzete

A jugoszláviai hadszíntér egy dinamikusan és folyamatosan változott. Egyes 

időszakokban nincs is értelme egységes hadszíntérről beszélni, hiszen pl. 

a szlovéniai mozgalmak kezdetben alig voltak kapcsolatban a főleg Boszni-

ában harcoló partizánokkal, a Vajdaságban pedig nem beszélhetünk had-

színtérről, hiszen Szerémséget leszámítva nem igazán voltak hadi cselek-

mények. Macedónia és Koszovó kérdése szintén külön téma, ahogy Szerbia 

is. Szerbiában és Macedóniában a partizánok jelenléte még azt a szintet 

sem érte el, amellyel elégedett lett volna a mozgalom. Mindazonáltal a 

jugoszláviai mozgalmakat és hadszíntereket a közös végkifejlet kapcsolja 

össze, vagyis az, hogy a nagyhatalmak a délszláv állam felújításáról dön-

töttek.

Az NDH azért jöhetett létre, mert a horvátok elvárásait nem teljesítette be 

a délszláv állam, és hosszú küzdelembe kezdett érdekeinek érvényesítésé-

ért. Ez a küzdelem időnként elkeseredett, reménytelen volt. Bizonyos pilla-

natokban úgy nézett ki, hogy párbeszéddel lehet rendezni a vitás dolgokat, 

azonban a kérdés annyira irritált egyeseket, hogy bennük gyilkos indulato-

kat gerjesztett. Az 1939-es szerb–horvát kiegyezés, a „Cvetković–Maček-

paktum” túl későn jött, így a háború vihara előtt ki sem lehetett próbálni, 

hogy mi lett volna a haszna. A háborúban pedig a szélsőséges, szerbgyűlölő, 

városgyűlölő usztasák jutottak főszerephez.

szerint 1942-től kollaborációba süllyedtek, míg ezt a szerb nemzeti színezetű történetírás vitat-
ja. A délszláv térségben, de Közép-Európában sem csak egy fasiszta–antifasiszta háború folyt, 
hanem tucatnyi más törésvonal is alakította a helyzetet. Az egész jelenséget azért sem érde-
mes a fasiszta–antifasiszta dichotómiára egyszerűsítenünk, mert egyrészt, amikor „helyzetbe 
kerültek”, a kommunisták sem mellőzték az embertelen és gyilkos „megoldásokat”, amire nincs 
mentség, akármilyen oldalon állnak az elkövetők. Másrészt pedig úgy tűnik, hogy a partizánok 
és a csetnikek közötti törésvonal a royalizmus és a köztársaságpártiság ill. a polgári, nacionalista 
demokrácia és a proletár, internacionalista diktatúra volt.

42 Godó 1967. 25. o.
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A délszláv térség egyik fő jellemzője, hogy nemzeti szempontból nem ho-

mogén. Ezért a siker egyik fő momantuma az volt, hogy kinek sikerül több 

etnikai közösséget megszóllítani, és ez a partizánoknak sikerült legjobban. 

A partizánok tehát – egy régebbi terminológia szerint – helyes nemzetiségi 

politikát folytattak.

A jugoszláviai események megértésének az egyik kulcsa az ún. Független 

Horvát Állam (Nezavisna Država Hrvatska, NDH)43 helyzetének és műkö-

désének a megértése. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj szempontjából pedig az 

NDH a fő kérdés. A Petőfi-zászlóalj, és a brigád minden hadművelete eben 

zajlott. Az NDH bábállam volt, sőt talán az összes bábállam közül a leg-

erőteljesebben függött a náci Németországtól és a fasiszta Olaszországtól. 

Az usztasa államvezetésnek elsősorban terrorista és nem államigazgatási 

tapasztalataik voltak. Ideológiájuk, politikai praxisuk még a horvát nezeti 

érzelmű politikusokat is elidegenítették. A náci Németország szempontjából 

azért voltak érdekesek, hogy csapatokat és hadianyagot küldjenek, és hogy 

része legyenek a hitleri világrendnek. A britek és az amerikaiak pedig szá-

mára  az észak-afrikai hadszíntér felszámolása volt lsődleges 1942 novem-

berétől 1943 májusáig. Utána pedig halasztották a nagyobb európai szerep-

vállalást, így a szovjetek viselték a háború terheinek a legnagyobb részét. 

A partizánmozgalom, amely a puszta létéért küzd, az NDH-ban tud fennma-

radni, tevékenykedni. Ebben alakultak ki a legerősebb partizán gócok, és 

azok is, amelyek fontosak a szlavóniai Petőfi-zászlóalj számára (Szlavóniá-

ban a Papuk és a Dilj, a Vajdaságban a Fruška Gora, amely szintén az NDH 

része volt). Boszniában és Szlovéniában több ilyen gócpont is volt. Ezek 

fontosabbak voltak a végső győzelem szempontjából, de ettől még nem 

elhanyagolhatók a vajdasági és a szlavóniai központok, amihez a magyarok 

kapcsolódtak. A vajdasági partizánharc feltételei sokkal nehezebbek voltak 

a boszniaiaknál, de még a szlavóniainál is. Nem véletlen tehát, hogy az első 

magyar partizán alakulat Szlavóniában jön létre. A Vajdaságban a partizá-

nok, ill. akkorra már a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg későn kapcsolja 

be a saját oldalán a helyi lakosságot, köztük a magyarokat.

1942 derekán végződött a kozarai csata (amelyet a kommunista jugoszláv 

történetírás nem sorol be egyetlen offenzívába sem, azonban egyesek a 3. 

ellenséges offenzívába sorolják). A kozarai csatából némi szerencsével me-

nekült meg a partizán fősereg, az usztasa állam pedig tömegesen deportálja 

43 Nagy gondban van az ember, amikor erről az államjogi képződményről kell beszélnie. Egyrészt 
ez nem volt valódi állam, másrészt a léte oly mértékben összefüggött a bűntényekkel amelye-
ket benne elkövettek, hogy emiatt szinte meg sem érdemli, hogy államként hivatkozzunk rá. 
Ellenben néhány évig elvben államszerűen működött. Mindezért érdemes az alábbi szövegben 
egyszerűen NDH-nak nevezni, ahogy ezt a legtöbb szerb ill. horvát kiadványban szokták.

a jasenovaci haláltáborba a civil lakosságot ill. az elfogott partizánokat.44 Ek-

kor a partizánmozgalom még gerillaharcot folytat, noha azért komoly szer-

vezettségről tesz tanúbizonyságot. Még 1941. december 21-én (a későbbi 

hagyomány szerint 22-én) hozták létre az első proletárbrigádot, hogy aztán 

újabbak kövessék. A partizánmozgalom legénységét az „biztosította”, hogy 

NDH őrült tisztogatásba kezdett. Az NDH viselkedése hasonló a németek Uk-

rajnai és Fehéroroszországi viselkedéséhez.45 A következmény is hasonló lett, 

az NDH területén, legfőképpen a mai Bosznia területén erős gerillamozgalom 

kezdődik. A lakosságának, ill. elsősorban a szerbeknek más lehetősége nem 

is volt, csak az, hogy harcoljon, sokak számára a biztos halált elkerülendő 

egyetlen alternatíva az volt, hogy „elmentek” az erdőbe. Ezt emelik ki, de-

ramatizálják, és tény, hogy volt mit dramatizálni. Mindez a későbbi partizán 

diskurzusban a hősiesség, és az igazságos nemezetpolitika címszavakban kö-

szön vissza. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj is az NDH-val szemben jön létre, és 

kedvező körülmény, hogy Szlavóniában van néhány hegy és viszonylag sok 

erdő, ahonnan alkalmazni lehetett a gerillamódszereket. Partizán részről az 

erdő rendkívül fontos volt, hiszen az ellenség nem tudta átlátni. Egymás kö-

zött ezt így fogalmazták meg: „A német és az usztasa fél az erdőtől”.46

Az NDH veztői nem tekinthetők racionális politikusoknak, túl sokat töltöt-

tek emigrációban, és túl frusztráltak, keserűek voltak, sőt, tekintve gaztet-

teiket, talán még azt a megállapítást is tehetjük, hogy az őrültség határát 

súrolták. Irracionális viselkedésük egyik fontos mozgatója a nemzeti kiélet-

lenség volt (emellett a vezetők személyes sorsa is fontos). Ez pedig azt 

eredményezte, hogy kizárólagosságuk nem csupán a szerbek felé irányult, 

44 A második világháború kapcsán egyre gyakoribb törekvés a történészek részéről a kép árnya-
lása. Ma már vizonylag gyakran beszélnek a Vörös hadsereg által elkövetett gaztettekről vagy 
egyes nyugati akciók indokoloatlan hevességéről. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy az usztasákról 
alkotott kép nem tud finomodni. Minden forrás egybehangzóan elmarasztalja őket. A magyaror-
szági források is, amelyekről nem feltételezhető, hogy a titóista jugoszláv propaganda érdekeit 
szolgálták volna ki. Fehér Sándor visszaemlékezésében egy Fruška Gora-i falu felégetéséről 
(PGY – J / 49. 18. o), valamint a szerbek halomra lövéséről számol be (PGY – J / 49. 25. o). 
A Racsa (Rača) faluban oszló hullákat, akiket a németek gyilkoltak le 1944. április 17-én is az 
ő számlájukra írták (PGY – J / 49. 26. o). Ugyanakkor arról is beszámol, ahogy a partizánok 
hagyták jóvá a „népítélet” végrehajtását. Egy másik alkalommal Fehér Sándor arról beszélt, 
hogy az egyik harcostársnőjüket gyilkolták meg szörnyű módon. Temetésekor a harcosok bosz-
szút esküdtek (Klein Ilona Esete PGY – J / 49 31. o.). Úgy tűnik, hogy a kölcsönös gaztettek, 
mivel az indulatok nagyon hevesek voltak, elkerülhetetlenek lettek. A bosszú mechanizmusa az 
egyénekben úgy indul be, hogy az valamilyen más gaztettel szembesül.

45 Tömeges kivégzéseket hajtottak végre, noha az ukrán lakosság nem volt Sztálin híve, hiszen 
a sztálini diktatúrában óriási szenvedések érték, a beszolgáltatások katonás végrehajtása kö-
vetkeztében milliók haltak éhen. A német fellépés azonban azt eredményezte, hogy rendkívül 
intenzív gerillamozgalom bontakozzon ki.

46 Baki–Vébel 101. o.
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hanem mindenki más felé is. A zsidó közösséget pillanatok alatt likvidálták. 

A szerbek elleni viszonyuk az elnemzetietlenítés, az elüldözés és kegyet-

lenkedések közötti sávban mozgott. A szlavóniai Petőfi-zászlóaljba belépő 

illetve a más alakulatokban harcoló magyar származású katonák döntés-

ében fontos szerepe lehetett az NDH akkori nemzetiségi politikájának is, 

de többen kötődtek a kommunistákhoz, a párt ill. szakaszrvezetek tagjai 

voltak már a háború előtt. A magyarokat kevesebb veszély fenyegette, mint 

a szerbeket, de a megaláztatások, a hatalom erőszakossága, kíméletlen-

sége a kisszámú szlavóniai magyarság jelentős részét a partizánmozgalom 

felé taszította. Sőt, az usztasa rezsim annyira szélsőséges volt, hogy egyre 

tömegesebben fordult el tőle a horvát lakosság is, és így közülük is egyre 

többen csatlakoztak a partizánmozgalomhoz.

A szlavóniai magyarság kisebbségi sorba kerülése után nem tudott meg-

szerveződni, mert nem élt tömbben (leszámítva egyes elszigetelt falva-

kat), és a katolikus egyház sem volt megtartó erő, hiszen a horvátországi 

katolicizmus horvát nemzeti érdeeket szolgált (ellenben a kisszámú hor-

vátországi református napjainkig megtartotta magyarságát, és fenntartot-

ta magát mint közösséget). Az asszimiláció előrehaladott állapotban volt, 

erre utal az is, hogy Baki Ferenc fiát már [sic!] Frányónak (valójában hor-

vátul Franjo) írják. A szerző is így nyilatkozik: „Nekem szinte soha sem 
jutott eszembe, milyen nemzetiségű vagyok [...] ez a már-már elfelejtett 
körülmény.”.47 

Apa és fiú (Bakiék) találkozása a háború vége felé Bjelovaron

(Baki–Vébel 128. o. 41-es kép)

47 Baki–Vébel 29. o. Újvidéket is folyamatosan Novi Sadnak mondják és írják (noha ebben bi-
zonyára az 1968-ban, a könyv kiadásakor érvényes szabályok, szokások és körülmények is 
belejátszanak.)

A partizánmozgalom ideális környezet volt az üldözöttek számára, hi-

szen úgy érezhették, tehetnek valamit üldözőik ellen, sőt talán a bosz-

szút is akarták (Méhész Györgyné, az egyik magyarországi ellenálló ezt 

ki is mondja magáról). Azok számára is elfogadható volt, akiknek vala-

milyen okból nem számított nemzetiségük. Ez azért logikus, mert a par-

tizánmozgalommal szemben álló felek sokszor az őrjöngésig fokozták 

a nemzeti érzelmeket. Ez egy semleges szemlélő számára értelmetlen, 

esetleg gusztustalan lehetett.

Az 1943-as év eleje a partizánmozgalom szempontjából döntő volt. 

A Wehrmacht meg akarta semmisíteni a partizánmozgalmat, Titóval 

együtt. Ezért indult az ún. negyedik offenzíva (a kommunista törté-

netírás számozása szerint), amelyet német részről Fall Weissnek ill. a 

neretvai csatának neveztek. Ebből nagy szerencsével menekült meg a 

partizán fősereg, hogy újabb kelepcébe kerüljön. A Fall Schwartz ill. az 

ötödik ellenséges offenzíva más néven a sutjeskai csata volt, és innen 

is sikerült megmenekülnie a partizán erőknek és Titónak is. A sutjeskai 

csata 1943. július 16-án ért véget, vagyis egy hónappal a szlavóniai 

Petőfi-zászlóalj megalakulása előtt. A csata nagy eredménye a parti-

zánmozgalom szempontjából, a túlélésen felül, hogy szovjet nyomásra, 

valamint a brit megfigyelők jelentése alapján döntés születik a nyuga-

ti katonai segítségről. Az egyébként skót nemzetislgű Fitzroy Maclean 

(1911-1996), 1943 májusától, Churchill különleges megbízására brit 

katonai misszió tagjaként arról tudósított, hogy „a partizánok ölik meg 
a legtöbb németet”, és ezzel ők vannak a legnagyobb segítségére a bri-

teknek. Ez hozzájárult, hogy nyugati segítségben48 részesülhessenek. 

A segélyek kilátásba helyezése után döntött úgy a partizánmozgalom, 

hogy még inkább kiterjeszti fegyveres tevékenységét. A két fenn em-

lített csata a világháború egészére hatással volt, a németeknek nem 

sikerült „tiszta helyzetet” teremteni a Balkánon.

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj a két sorsdöntő csata után alakul meg, 

miután a németek célja, a partizánmozgalom megsemmisítése, nem tör-

tént meg. Mivel a Petőfi-zászlóalj és a majdani brigád magyar nemzeti-

ségű katonákból állt Magyarország szerepe, helyzete is fontos.

48 Godó 1972. 14. o. említést tesz, hogy olaszországi bázisokon fogadják a sebesülteket, és 
a segélyszállítás is innen történik. A tiszteket, és egyéb szakambereket is Olaszországban, 
Észak Afrikában, és a Szovjetunióban képezték ki (Uo. 15. o.). A külföldi segítség tehát 
jelentős.



36 37

2.3. Magyarország a második világháborúban 
1943 őszéig

Magyarország sorsa és politikai irányultsága Trianonnal egy sajátos és egy-

ben sajnálatos irányt vett. A Párizs környéki békerendszer legnagyobb kár-

vallottjaként egy pillanatig sem tudta a békediktátumot elfogadni, csupán 

elviselte azt, mert az erőviszonyok nem adtak semmi másra lehetőséget. 

Várható volt, hogy a magyar politikai elit az első lehetőséget kihasználja, 

hogy változtathasson a békerendszeren, és az is biztos volt, hogy erre esé-

lye sincs a maga erejéből. Még egy évtized sem múlt el az első világháború 

vége óta, amikor már sem a britek, sem a franciák nem voltak érdekeltek 

a térség sorsában, amelynek széttagoltságát maguk okozták. Olaszország 

és Németország rendezi újjá a politikai viszonyokat. Kezdetben csak a po-

litikai hangulat és prioritások változnak meg, hogy később a határok, és 

államstruktúra is megváltozzon.

A korabeli magyar politikai elit számára a bécsi döntések,49 valamint Kár-

pátalja visszafoglalása kedvező változások voltak. Azonban a magyar kor-

mányzat nem járt el elvszerűen, ugyanis olyan területeket is „visszavett” 

amelyek az etnikai viszonyaikat tekintve nem voltak magyarok. Márpedig 

ha valamilyen külpolitikai döntést kell védeni, akkor nem árt, ha valamilyen 

elvhez köthető. Akkoriban az etnikai elv jól használható volt. A bécsi dönté-

sek önmagukban véve nem kötelezték Magyarországot a majdani háborúba 

lépésre Magyarországot.

A magyar politikai elit tagjai nem akarták országukat mindenáron a há-

borúba vinni. Valójában két irányzat harcolt a magyar külpolitika alakítá-

sában. A Teleki-féle elképzelés szerint Magyarországnak a kivárásra kellett 

volna játszania,50 mások azonban a németek győzelmeit látva a, a bécsi 

döntések által szerzett területek megtartásáért, valamint az esetlegesen 

megszerezhető újabb területek reményében a háborúba lépést szorgal-

mazták Werth Henrikkel, és a kommunisták gyűlöletétől befolyásolt Hor-

thyval az élen. A magyar kormányzat meglehetősen sokat hezitál a há-

borúba lépés előtt, hogy végül a kassai incidens után (1941. jún. 26.), át 

nem gondolt döntést hozzon. Horthy döntése olyan rossz volt, hogy azt, 

49 Az első bécsi döntés értelmében 1938. november 2-án az akkori Csehszlovákia Duna menti és 
délkeleti részét szerezték meg. Ezt a döntést a nagyhatalmak is elismerték. 1939 márciusában 
Hitler prágai bevonulásával párhuzamosan Magyarország megszállja Kárpátalját. A második bécsi 
döntés 1940. augusztus 30-án született, és ennek értelmében Magyarország visszaszerezte Észak-
Erdélyt.

50 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris kiadó, Budapest, 2000. 250. 
o. (A továbbiakban Romsics és oldalszám)

bár próbálta, nem tudta kijavítani a háború és saját rendszerének fennál-

lása alatt sem.

A magyar gondolkodó és katonai elit jóval a második vilhágború megkez-

dése előtt levonta a következtetést az első világháború kudarcából. Tudták, 

hogy a végjátszmában kell erősnek lenni, másrészt pedig Lengyelország 

1939-es megtámadásában cseppet sem voltak érdekelve, de az egyre újabb 

kihívásokra nem voltak jó válaszaik. A magyarországi politikai elit jelentős 

részének Hitler nem volt szimpatikus. Az arisztokratikus Horthy tartott tőle, 

és cseppet sem kedvelte az ő elképzelései szerint hirtelen felkapaszkodott 

„káplánt”. Teleki és más politikusok pedig a brit orientáció hívei voltak és 

egyesek maradtak a háború ideje alatt is. 1940. november 20-án Magyaror-

szág mégis aláírta a csatlakozást a háromhatalmi egyezményhez. Ez is része 

annak a bizonytalansnak, amely Magyarországot jellemezte. Egyrészt tud-

ták, hogy a térség legerősebb állama Németország, és veszélyes vele ellen-

kezni, másrészt területeket szerettek volna még visszaszerezni, harmadrészt 

pedig tudták, hogy lehetetlen minden szomszédjukkal konfrontálódniuk. A 

szimpátia a britekkel ellenben nem volt kölcsönös, a briteket Magyarország 

nem érdekelte. Ebben a furcsa helyzetben kötötték meg a Magyar–Jugoszláv 

örök barátsági szerződést (1940. december 12.). Azonban Teleki, noha kor-

mányfő volt, nem tarthatta a kezében az összes hatáskört, és amikor rájött, 

hogy Horthy kijátszotta, és politikáját romba dönti, 1941 április 3-án öngyil-

kos lett. Tettének fő motívuma, hogy a politikát becsületbeli ügynek tekin-

tette, azonban más személyes problémák is nyomasztották. Hitler feltétlen 

támogatói a Nyilaskeresztes Párt tagjai voltak, de ők annyira irracionálisak 

voltak, hogy velük sokáig maga Hitler sem számolt.

Magyarországot végül is két végzetes döntés lökte a világháborúba, a fő ok 

a Szovjetunió megtámadása51 volt, és kisseb részt Jugoszlávia megtámadása. 

Úgy lépett be a háborúba, hogy ez nem volt feltett célja, még kevésbé érdeke, 

sőt logikus sem volt. Nem volt szükségszerű se Jugoszlávia megtámadása, 

sem a hadüzenet Szovjatuniónak. Ezek a döntések, főleg a Szovjetunióval 

kapcsolatos, megalapozatlan, elhamarkodott és összhatását tekintve káros 

volt. Magyarország minden bizonnyal sehogy sem tudott volna kimaradni a 

háborúból, de az nem volt mindegy, hogy mikor és hogyan lép be.

A magyar erők nem indultak meg Jugoszlávia ellen április 6-án, hanem 

megvárták a Függeten Horvát Állam (NDH) kikiáltását, amit Jugoszlávia fel-

bomlásaként értelmeztek. Ez a fajta jogi érvelés azonban nem hatotta meg 

a nyugati szövetségeseket. Noha nem üzentek hadat Magyarországnak csak 
51 Közkeletű tévedés, hogy Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak, valójában nem üzent 

hadat, de hadiállapotot jelntett be, ami végezetesnek bizonyult, és egyben a Horthy-rendszer 
bukását hozta.
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a diplomáciai kapcsolatot szakították meg, a hadüzenet majd csak 1941 

decemberében következik be a Szovjatunió megtámadása után. Jugoszlávia 

megtámadásával Magyarország területe 11 601 négyzetkilométernyi terü-

lettel bővült amelyen 1 millió 145 ezer lakos élt.52

A Jugoszlávia elleni támadás magyar részről nem volt bonyolult hadmű-

velet, a Jugoszláv hadsereg nem tudott komolyan ellenállni, hiszen a Vaj-

daságra jellemző terepen a túlerővel szemben nem is nagyon lehetett. A 

Honvédség szerepe nem döntő a Jugoszlávia elleni támadásban. A németek, 

az olaszok kisseb részt a bolgárok mérték a döntő csapásokat a roskado-

zó, nemzeti széthúzástól és gyülölettől terhelt délszláv államra. Amikor Ma-

gyarország megkezdte támadását, az ország sorsa már nagyjából eldőlt. 

Az incidensek, ha mégoly fájóak is, nem tekinthetők túlságosan gyakori-

nak és véresnek. Az 1942-es tömeggyilkosság a „hideg napok” minen más 

eseménynél nagyonn volumenű és hatású. A magyar csapatok a Szovjetu-

nióban kegyetlenek voltak. Az 1942-es razziából kinövő tömeggyilkosság 

felesleges, elvtelen, elhibázott, és legfőképpen gonosz cselekmény volt. Az 

1942-es hideg napok nem ismétlődtek meg többször a délszláv állam ma-

gyarok által megszállt területén.

A magyar hadvezetés és az ország sorsa a második világháborúban a ke-

leti fronton dőlt el, ehhez képest a jugoszláviai események másodlagosak. 

A németek 1941 végére meginogtak, nem tudták elfoglalni Moszkvát, majd 

az 1942-es újraértelmezett stratégia a siker ígéretét hordozta magában, ám 

az év végén az értelmetlen sztálingrádi csatába keveredtek. A magyar II. 

hadsereg a Sztálingrádért dúló iszonyúan véres csata közben azt a feladatot 

kapta, hogy a voronyezsi frontot tartsa, azonban az 1943. január 12-én 

induló szovjet támadás áttörte, majd felmorzsolta a magyar csapatokat.53 

A veszteségek akkorák voltak, hogy nem lehetett pótolni őket, a lakosság 

hangulata rendkívüli mértékben leromlott, azért is, mert nem látták semmi 

értelmét, hogy a Szovjetunió távoli területein harcoljanak. Az ország gaz-

daságilag is az összeomlás felé haladt, és be kellett vezetni a maximált fej-

adagokat lisztből, zsírból. A kormány ellenzéke tüntetést szervezett, amire 

a Horthy-rendszer még inkább terorral reagált.54 A kommunisták és a szoci-

áldemokraták ezek után illegalitásban működtek. De a jobboldali értelmiség 

is más, új útról gondolkodott. A rendszer és Horthy támogatottsága is csök-

kent. A Kállay-kormány próbálkozásai a háborúból való kilépésre sikertele-

nek lettek, de a jól értesült Hitler 1943 őszén utasítást adott a Margarethe 

I. és II. tervek kidolgozására, azaz Magyarország megszállására.
52 Godó 1972. 23. o.
53 Romsics 255.
54 Romsics 258.

Magyarországon nem bontakozott ki nagyobb földalatti mozgalom. A 

lakosság hálát érzett a bécsi döntések miatt, és félt a kommunizmustól. 

Azonban néhány száz fiatal hajtott végre szabotázsakciókat, robbantásokat, 

röplapokat terjesztett.55 Mindez azonban meg sem közelítette azt, ami Len-

gyelországban, a Szovjetunióban és Jugoszláviában történt.

55 A magyarországi Petőfi-brigád-tagok is részt vettek röplapok terjesztésében, ahogy erről Mé-
hész Györgyné is nyilatkozik (PGY – J / 16).
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II. A zászlóalj története

3. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj
megalakulása

Parancsok a történet kezdetén

„AZ UTAT nagyobbára ismertük”56

A Petőfi-brigád története a Petőfi-zászlóalj történetével kezdődik. A Petőfi-

zászlóalj ugyanis mintegy 16-17 hónapot (1943. aug.15.  – 1944. dec. 31.) 

működött zászlóaljként, a Petőfi-brigád pedig szinte pontosan 3 hónapot, 

de a két történet együtt teljes. Szlavóniában a partizánmozgalomnak több 

tere és lehetősége is volt mint Bácskában, így eleve több partizán harcol-

hatott abban a térségben.57 A szlavóniai magyarok mozgósítása az uszta-

sa rendszer egésze, a nemzetközi hadszínterek, valamint a horvátországi/

szlavóniai helyzet a függvénye volt. A megalakítás központi szándék volt 

mitán megérett a helyzet egy magyar alakulat létrehozására, a különböző 

alakulatokban harcoló magyar ill. magyar származású embert egy alegy-

ségbe parancsolták. Így történt a szlovák Jan Žiška-58, és a német Ernst 

Thälmann59-alakulat létrehozására is.60

A jugoszláv partizánmozgalom már 1942-ben létrehozott egy nemzetiségi 

alakulatot, mert a nemzetiségekhez való viszony ideológiai kérdés is volt, 

56 Ezzel a sokat sejtető mondattal utal Baki és Vébel egyrészt arra, hogy Baki jól ismerte Szla-
vóniát, és azt, hogy hova kell mennie a parancs értelmében, másrészt pedig arra is, hogy egy 
pillanatig sem volt kétséges előtte, hogy az egyedüli vállaható út a partizánok közé vezette.

57 Baki–Vébel 57. o. Baki szerint a szlavóniai magyarság nagyobb mértékben követte a párt utasí-
tását és nem vállalt semmilyen közösséget az ellenzékkel (a szerző itt vélhetően az ellenségre 
gondolt).

58 A „csehszlovák” zászlóalj még a Petőfi-zászlóalj előtt megalakult, 1943. május 3-án. (Godó 
1972. 16. o.) Albán partizán egységek pedig már 1942-ben létesültek, az első 1942 szeptem-
berében.

59 Ernst Thälmann (1886–1944) Német kommunista vezető, aktivista, akit a nácik koncentrációs 
táborban pusztítottak el.

60 Baki–Vébel 32–33. o. A Thällmann-egység parancsnoka Rudolf Wampotich volt, Johann Mücher 
pedig a politikai biztosa. Törköly 73. adatai szerint ekkor alakultak még albán, bolgár, olasz, 
lengyel egységek is. Az Ernst Thällman-egység egy századnyi nagyságú volt. A Dráva menti 
alegységbe tartozott, ugyanúgy, mint a Petőfi-zászlóalj.
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miuán a jugoszláv kommunisták elképzelései sokáig érlelődtek.61 A külön-

böző népek és nemzetiségek megszólításának két módja volt: a szociális 

alapú elnyomás megszüntetésének62, és a nemzeti egyenjogúság ígérete. 

Erre Tito maga is gyakran hivatkozott, szembeállítva azt a „nacionalista és 

soviniszta uszítással”.63 A kommunista párt harmadik meghirdetett célja a 

Szovjetunió megsegítése volt64, de ezt akkor tudták elérni, ha a fenti kérdé-

sek megoldásának kilátásba helyezésével elég hívet szereznek.

Az első nemzetiségi alakulat az 1942. szeptember 29-én alakult Zej-

nel Ajdini volt.65 Majd 1943 áprilisában az Emin Duraku jött létre. Az első 

cseh alakulat is 1943. május 3-án jött létre, amely majd része lesz a Jan 

Žiškáról elnevezett alakulat. A Vajdaságban létrejött a Janošik és a Janko 

Hmenik66 szlovák század. A későbbiekben a jugoszlávok lengyel,67 oszt-

rák, orosz, ukrán, örmény, türkmén, grúz és cserkesz nemzetiségűekből,68 

és átszökött bolgárokból,69 létezett a magyaron kívül olasz, cseh és német 

alakulat is létrejött.70. 1945-ben majd újabb alakulatok jöttek létre. Ezek a 

mai Macedónia, Koszovó és Metóhia területén, valamint Észak-Albániában 

tevékenykedtek, sőt a háború végén megpróbálták ezeket exportálni is a 

környező országokba, Dél-Ausztriába71 (albán72 és görög partizánokkal73 is 

kapcsolatba léptek).

1942. november 26–27-én került sor a bihaći első AVNOJ ülésre (Anti-

fašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije, Jugoszláv népfelszabadító 

antifasiszta tanács). Az ülés világossá tette, hogy a partizánmozgalommal 

számolni kell. A Petőfi-brigád létrejöttében  pedig azért jelentős, mert a 

döntései között szerepel az etnikai kisebbségek jogainak garantálása, és 

elvben ehhez ragaszkodtak is. (Az viszont egy más kérdés, hogy a későbbi-

ekben etnikai alapon diszkriminálnak és gyilkolnak, mindezt ideológiai kön-

tösbe bújtatták, és arról beszéltek, és vélhetően sokan ezt komolyan hitték, 

hogy kollaboránsokat, fasisztákat ölnek meg. A demokrácia, és a magán-

tulajdon mellett is kiállnak, amit szintén nem tartanak be). Az AVNOJ-ülés 

61 Godó 1967. 6. o.
62 Godó 1967. 11. o.
63 Godó 1967. 4. o.
64 Uo. Godó az 1941. július 4-i és 12-i kiálltványokra hivatkozik.
65 Godó 1967. 18. o.
66 1942-ben elesett szlovák nemzetiségű partizán, néphős.
67 Godó 1967. 24. o. és 31. o.
68 Godó 1967. 28. o.
69 Godó 1967. 29. o.
70 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 1. o.
71 Godó 1967. 30. o.
72 Godó 1967. 26. o.
73 Godó 1967. 28. o.

kisebbségekre vonatkozó része lesz majd a zvečevói ülés döntésének is az 

alapja, amely az 1943. augusztusi megalakulás előzménye.

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj 1943. augusztus 15-én jön létre. A Petőfi-bri-

gádról szóló írások és források kedvelt fordulata szerint 1943 augusztusára 

„minden előfeltétel megvolt ahhoz, hogy életre keltsék az 1942. decem-
ber 25-től 27-ig tartó zvečevói párttanácskozáson meghozott Szlavóniára 
és Szerémségre vonatkozó határozatot, mely szerint meg kell alakítani a 
nemzetiségek katonai egységét”.74 Ám ha úgy járnánk el, mint ahogy első 

proletárbrigád létrejöttével tette a kommunista történetírás, akkor az alegy-

ség első fegyveres akcióját tekinthetnénk a kezdőpontnak.

A népfelszabadító mozgalom sikeresen épült, miután sikeresen túlélte a 

megsemmisítésére tett kísérleteket. A nemzetiségi alakulatok létrejötte a 

népfelszabadító mozgalom fejlődésének, terebélyesedésének következmé-

nye. Még akkor is, ha a mozgalom fejlődéstörténete nem ír le töretlen fej-

lődési ívet az Užicei köztársaságtól az első proletárbrigádon és a neretvai, 

majd sutjeskai csatákon át a végső győzelemig. Valójában ez a fejlődési ív 

akkortól válik igazán felfelé ívelővé, amikor a jugoszláv partizánmozgalmat 

elismerik nemzetközi szinten, és amikor Olaszország kapitulál, ekkortól lesz 

ereje és tere a mozgalomnak – ez a mozgalom „helyzetének belső és külső 

megszilárdulása”.75

Az 1942 dec. 25. és 27. közötti zvečevói párttanácskozás határozata értel-

mében a Horvátországi Népfelszabadító Hadsereg és Horvát II. Hadtest pa-

rancsnoksága a 126-127. rendeletében adott parancsot az alegység létreho-

zására.76 Ezt a határozatot a X. és XII. hadosztály parancsnoksága, valamint a 

katonai övezetek parancsnoksága elé terjesztették. Az augusztus 9-i utasítás 

szerint: „A fenti parancsnokság határozata értelmében megalakul a népfelsza-
badító hadsereg Petőfi Sándor nevet viselő magyar [al]egysége”.77 A parancs 

értelmében a m’r osztagokba sorolt magyarokat áthelyezték az újonnan ala-

kult Petőfi-z’szl=aljba78, ez Darnócon (Slatinski Drenovac) alakul meg. Az új 

alakulat akkor Dráva menti és dilji osztagok XVIII. Brigádjának állományába 

kerül, amely a XL. Hadosztály része. A magyarokat még 14-én el kellett bocsá-

74 Mészáros Vera: A Petőfi-zászlóalj megalakulásának 40. évfordulójára. In: Horvátországi Ma-
gyarok Szövetsége: Évkönyv 6. 30. o. Az alábbiakban a név és az oldalszám megadásával 
fogunk hivatkozni a szövegére.

75 Godó 1972. 16. o.
76 A különböző feldolgozások a dátumot tekintve bizonytalanok. Mészáros Vera 30. o. augusztus 

7-re, Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 22. o. 5-re teszi a döntés időpontját.
77 Idézi: Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 22. o.
78 Konkrétan pl. a XII. Szlavóniai Brigádból Virág Róbert érkezett, aki közkedvelt volt az egység-

ben és akkor halt meg, amikor egy aknát próbált hatástalanítani (Baki–Vébel 54. o.).
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taniuk az alakulatuktól a beosztásoukra való tekintet nélkül.79 Sőt ezt még egy 

sürgető leirat is követte augusztus 16-án,80 ebben a dilji parancsnokságnak 

róják fel a késlekedést, és felelősségre vonással fenyegetőznek.

Az 1943. augusztus 16-án keltezett napiparancs (fent) és a hadtestpa-

rancsnokság leírása a magyar harcosoknak az újonnan alakult Petőfi-

zászlóaljba való áthelyezésével kapcsolatban (lent)

(Baki–Vébel 32. o. 8-as és 9-es illusztráció)

79 Mészáros Vera 30. o.
80 Baki–Vébel 33. o.

A majdani zászlóalj harcosai áthelyezési parancsot kaptak. Baki leírása 

szerint ez meglepte. A német tagokat Zvečevóba helyezték át.81

A zászlóalj megalakulása előtt és a népfelszabadító háború előtti időkben 

a majdani zászlóalj harcosai tagjai voltak a szakszervezetnek ill. az illegali-

tásban működő kommunista pártnak. A visszaemlékezésekből kitűnik, hogy 

a Slavonski Brod-i szervezetnek volt nagy hatása, és érdekes módon több 

borbély is szolgált az alakulatban. Hasonlóképpen jól látható, hogy a zászló-

alj tagjai a megalakulásakor integrálódtak a helyi társadalomba, pontosab-

ban a nemzetiségi kérdés nem volt ill. kevésbé volt számukra fontos, inkább 

a szakszervezet, a kommunista párt délszláv tagjaihoz kötődtek.82

A X. hadosztály napiparancsa a Petőfi-zászlóalj megalakítsáról

(Baki–Vébel 32. o.10-es illusztráció)

81 Baki–Vébel 27. o.
82 Baki–Vébel 32-33. old.
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A horvátországi visszaemlékezők a Jugoszláv Kommunista Párt vezetését 

emelik ki a megalakulás kapcsán.83 Emellett büszkén utaltak rá, hogy ez lett 

az első magyar antifasiszta alegység a Kárpát-medencében. A magyar nem-

zetiségű harcosok száma 1941 óta növekedett.84 A különböző alakulatokban 

86 magyarajkú katona küzdött.85 A kommunista pártnak fontos volt, hogy a 

különböző nemzetiségeket bekapcsolja harcába, „ezért a különböző partizán 

alakulatoknak nem csak katonai, hanem óriási politikai jelentőségük is volt” 

A Népfelszabadító hadsereg és Partizán osztagok második hadteste (a for-

rásban a Korpusz kifejezést használják) ill. ennek parancsnoksága augusz-

tus 8-án a következő parancsot adta ki:

„A psunji körzet parancsnokságának

Ezen parancsnokság határozatának folyamán megalakul a Nép-
felszabadító Hadsereg magyar alakulata „Petőfi Sándor” névvel. 
Ebből kifolyólag elrendeltetik mindazon egységeinknek és szer-
vezeteinknek, amelyekben magyar nemzetiségűek harcolnak, 
hogy augusztus 24-ikével bezárólag, minden magyar néptársat 
és néptársnőt utaljanak a zvečevói közvetítő állomásra, ahonnan 
telefon útján jelentkeznek a korpusz parancsnokságánál.

Külön kiemeljük, hogy tekintet nélkül beosztási helyükre és 
felelősségükre az egyes egységekben, a magyar nemzetiségű 
néptársakat és néptársnőket, az említett helyre kell utalni, mi-
vel a fent említett egység megalakítása igen nagy politikai je-
lentőségű.

[sic!] Úgyszintén legkésőbb augusztus [sic!] 14-ikéig, az em-
lített helyre kell utalni az összes német nemzetiségű néptár-
sakat és néptársnőket [sic!] mivel meg fog alakulni a német 
nemzetiségű katonai egység is.

A fenti rendeletet feltétel nélkül és időben kell végrehajtani.

Halál a fasizmusra – szabadságot a népnek!
Politikai biztos parancsnok:

D. BrkićPetar Drapšin”86

83 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 1. o.
84 Baki és Vébel egy nem teljes névsort is közöl az első tagokról. (Baki–Vébel 30. o. ). A Horvát-

országi Magyarok Szövetsége adatai szerint 86 magyar harcolt a megalakulás előtt a különböző 
egységekben. Sok nő harcolt a brigádban.

85 Mészáros Vera 30. o.
86 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 2. o. Ugyanezt a parancsot közli 

A psunji körzet ezek után továbbította a parancsot, és a zvečevói parancs-

nokságon mintegy 40 harcos gyűlt össze. A többiek Raholca (Orahovica) 

községben Darnócon (Slatinski Drenovac) gyülekeztek.87 Az egybegyűlt par-

tizánokkal 15-én közölték a rendeletet, amely a következő volt:

„ezen parancsnokság határozata alapján megalakult a [sic!] 
Népfelszabadító Hadsereg magyar partizán alakulata „Petőfi 
Sándor” néven. Az említett zászlóalj a Dráva menti osztag kö-
telékében lesz és összesen 80 tagot88 harcost számlál. Ameny-
nyiben nincs elég magyar harcos, a Dráva menti osztag be fogja 
tölteni szerb és horvát nemzetiségű harcosokkal.

A horvátországi Népfelszabadító  hadsereg a „Petőfi Sándor” 
magyar zászlóalj parancsnokául Kis Ferencet, politikai biztosául 
pedig Géri Károlyt nevezte ki.

A szakaszparancsnokokat és politikai biztosokat az osztag pa-
rancsnoksága nevezi ki az egyes néptársak képessége szerint. 
Ezeknek kinevezésére jóváhagyást kell kérni ettől a parancs-
nokságtól.

A Népfelszabadító Hadsereg magyar zászlóaljában a vezényszó 
magyar, az mellett a zászlóalj harcosainak joguk van a sapkáju-
kon az ötágú csillag mellett a magyar nemzeti színt is hordani.

A Dráva menti osztag parancsnoksága köteles a legrövidebb 
időn belül felerősíteni a zászlóaljt brigáddá.

A magyar zászlóalj megalakításának célja, bevonni a magya-
rokat a Népfelszabadító Hadseregbe és a fasizmus elleni harcba 
a valódi demokrácia megteremtéséért.

Halál a fasizmusra – szabadságot a népnek”89

Törköly István is, de más fordításban. (Törköly 10. o.)
87 Mészáros Vera 31. o. és Godó 1967. 19. o. szerint itt már 50-en voltak. A harcosok által írt 

összefoglaló szerint szinte lehetetlen megtudni, mikor mennyien voltak, mert nem vezettek 
nyilvántartást. Godó szerint 1944 júliusában 91-en lettek.

88 Az eredeti szövegben itt a „tag” szó át van xxxx-elve.
89 Ugyanennek az okmánynak egy másik fordítását közli Baki és Vébel (31. o.) és Törköly István 

is (10-11. o.). Az eredeti okmány a pakraci levéltárban van. A Népfelszabadító hadsereg II. 
Hadtestének 127-es parancsa.

„A II. hadtest parancsnokságának területén állomásozó összes katonai egységeknek és in-
tézményeknek,

A fenti parancsnokság elrendeli a Horvát Népfelszabadító Hadsereg Petőfi Sándor nevét viselő 
magyar zászlóaljának megalakítását. Az egység a Dráva menti osztag állományába tartozik és 
80 harcosból áll. Ha történetesen nem lenne elegendő magyar nemzetiségű harcos, az alakula-
tot a Dráva menti osztag parancsnoksága szerb és horvát nemzetiségű harcosokkal töltse fel.
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Ebben határozatban olvasható, hogy az osztag parancsnoklási nyelve a 

magyar, és a vörös csillag mellett nemzeti színű jelzést is hordhattak.90 A 

szlavóniai Petőfi-zászlóalj tagjai a Dráva és Dilj menti osztagok kötelékébe 

tartoztak91 (a XVIII. zászlóalj XL. hadosztály), ill. később, amikor megerő-

södtek, a harmadik zászlóalj lettek.92 A nemzetiségi zászlóaljak általában 

többször váltottak brigádot.93

Kis Iván – Figaro katonai igazolványa

(Baki–Vébel 64. o. 24-es illusztráció)

A Horvátországi Népfelszabadító Hadsereg Petőfi Sándor nevű magyar zászlóaljának pa-
rancsnoka Kis Ferenc, politikai biztosa Géri Károly. A parancsnokhelyettesi tisztséget Peleskó 
György tölti be, a politikai biztos helyettese pedig Virág Róbert. A parancsnokság főnöke 
Kaufer Sándor elvtárs.

A századparancsnokokat és a politikai biztosokat az osztag parancsnoksága nevezi ki, figye-
lembe véve az elvtársak képességeit. A kinevezéseket a hadtestparancsnokság erősíti meg.

A Népfelszabadító Hadsereg magyar zászlóaljának vezényleti nyelve a magyar, a zászlóalj 
harcosainak jogukban áll partizánsapkájukon az ötágú csillag mellé nemzetiszínű kokárdát 
tűzni. A Dráva menti osztag köteles a legrövidebb időn belül minél több magyar harcost tobo-
rozni, megerősíteni a zászlóaljat és brigáddá fejleszteni. A magyar zászlóalj megalakításának 
célja, hogy a magyar kisebbséget, azaz a magyar ajkú lakosságot bevonja a Népfelszabadító 
Hadsereg kötelékeibe, s mozgósítsa a fasizmus elleni harcra, az igazi demokrácia megterem-
téséért.

Halál a fasizmusra – Szabadság a népnek!”
A hadtest-parancsot Dušán Brkić politikai biztos és Mate Jerković, a törzs vezető tisztje 

írta alá. 
90 Több forrás is jelzi ezt, azonban valahol jelvényről, valahol kokárdáról, valahol csak nemzeti 

színekről beszélnek, nem tudni, végül is mit hordtak a sapkájukon a csillag mellett.
91 Baki–Vébel 8. o.
92 Mészáros Vera 31. o.
93 Godó 1967. 16. o.

A történtekre Dušan Čalić – Čule, a szlavóniai pártszervezet akkori titkára 

a következőképpen emlékezett vissza:94

,,[…] A területi bizottság és a hadtestparancsnokság értekez-
letén hoztunk határozatot a cseh brigád, a magyar zászlóalj és 
a német partizánszázad megalakításáról […] A zászlóalj meg-
alakításáról szóló határozattal egy időben az alakulat vezető 
kádereinek kinevezéséről is tárgyaltunk. Parancsnoknak Kis Fe-
rencet javasoltuk. Ismertem bátorságáról és határozottságáról. 
Háború előtti kommunista volt, tapasztalt, hűséges párttag. Ezt 
még az usztasák is tudták, mégis, amikor Kis a partizánokhoz 
csatlakozott, dr. Hefer, az usztasa »főispán«, talán mert nem 
akarta tudomásul venni, hogy a felszabadító hadseregben nem-
csak szerbek és horvátok, hanem szlovákok, csehek és magya-
rok, sőt nagy számban németek is harcolnak, 1942. december 
21-én a »független« Horvátország belügyminisztériumának a 
következő jelentést küldte: »Utólagosan szerzett értesülés sze-
rint ez év december 6-ról 7-re virradó éjszaka ismeretlen erejű 
partizáncsapat Cabuna helységre támadt... A cabunai lakosok 
közül magukkal vitték Kis Ferenc ottani borbélyt...«. A zászló-
alj törzskarában javasolt elvtársak közül különösen jól ismer-
tem Baki Ferencet, aki a partizánműhelyünkben dolgozott... 
»Politikai biztosnak pedig a kis Gérit javasolom« – mondotta 
»Metalac«.95 Valaki tréfásan megjegyezte: »Talán, mert te ne-
velted kommunistának? – Azért is, elsősorban azonban azért, 
mert bátor, lelkiismeretes és szívvel, lélekkel a mi ügyünk mel-
lett van... Én hoztam a partizánokhoz 17 éves korában. Részt 
vett első harci vállalkozásainkban. A szülei pedig részt vettek 
az 1919-es magyarországi szocialista forradalomban... Később 
az öreg nálunk telepedett le Brodski Slatnikon... A fiú pedig 
az apjára üt, jó forradalmár« – mondotta Slavonski Brod já-
rási bizottságának akkori párttitkára, »Metalac« elvtárs. Végül 
megegyeztünk abban, hogy a hadtestparancsnokság a magyar 
zászlóalj parancsnokává Kis Ferencet nevezi ki Cabunáról, po-
litikai biztosnak pedig Géri Károlyt. Peleskó Györgyöt parancs-
nokhelyettessé nevezték ki, a mindig dalos kedvű Virág Róber-
tet pedig, aki mindig készen állt arra is, hogy elsőnek vesse 

94 Baki–Vébel 31. o.
95 Milan Martinović – Metalac A háború után elismert politikus lett, aki Szabadkán és Újvidéken 

töltött be számos tisztséget.



50 51

magát a harcba, a politikai biztos helyettesévé”. (Dušan Čalić: 
A hősök is emberek, Kossuth könyvkiadó, Budapest, 1967.)

A 16-i sürgető leirat szövege pedig a következő:

„Ezért – áll a leiratban – elrendelem, hogy a parancs kézhez 
vételekor azonnal indítsátok útba a következő elvtársakat:

1. Baki Ferenc magyar nemzetiségű bádogost
2. Pistát (a vezetéknevét nem tudjuk), aki szintén magyar és 

beszerző nálatok.”
A továbbiakban figyelmeztet alulírott parancsnoksági főnök: 

nehogy nemleges legyen a válasz, miszerint nincsenek ott ezek 
az elvtársak. Őket és a többieket is azonnal vezényeljék át, 
hogy mielőbb megalakulhassanak az egységek.

A požegai körzet parancsnokságának is felrója a hadtest-
parancsnokság egy szintén 16-i rendelkezésű átiratban, hogy 
noha a német és a magyar egység tegnap megalakult, nem 
jelentkezett valamennyi magyar és német elvtárs a gyüleke-
zőhelyen, noha a műhelyekben és más munkán is van belőlük.

Kollár Péter futárt említi név szerint. Majd egy Viktor neveze-
tű egyént. Végül az áll az okmányban, hogy felelősségre vonják 
az illetékeseket, ha nem teljesítik haladéktalanul a parancsot, 
semminemű kifogást nem vesznek figyelembe.

Hasonlóképp  a XII. hadosztály parancsnokságának küldött át-
irat is (eszéki múzeum) név szerint felsorol néhány magyar és 
német harcost. Fábián Ivánt, Albert Martint, egy Varga nevezetűt, 
Sípos Istvánt, Földes Gyúrót és Supant, Pivarcsik Ferencet, Hangi 
Ferdinándot, Volenec Mícót, azzal, hogy azonnal küldjék őket és 
még másokat is a Dráva menti osztag parancsnokságába.96

A fenti parancs után, még 14 önkéntes csatlakozott Humljaniból közéjük.97 

Egyesek, köztük pl. Baki Požegán várták be a többieket. A zászlóaljat két 

századra osztották, az első parancsnoka Kiss Antal, a másodiké Fehér Ist-

96 Az ezzel kapcsolatos többi dokumentum jelzete: Slavonski Brod-i levéltár: HIS-F-3/1-137 
szám, Szintén a Slavonski Brod-i levéltárban HIS-K-10/1-329-330

97 A különböző források a megalakulásról másként számolnak be, és a tagok számának megíté-
lésében is bizonytalanság van. Úgy tűnik, hogy a Darnóci megalakuláskor még néhány ember 
hiányzott.

ván és Bedő Ferenc lett. A tizedesek: Kiss István,98 Kiss János,99 Szobocsán 

József és Racsek Iván lettek. A parancsnok Kis Ferenc lett, a politikai biztos 

pedig Géri Károly (helyettese Virág István), a parancsnok helyettese Pleskó 

György lett. A zászlóalj parancsnokság főnöke Kaufer Sándor lett.100 Ekkor az 

alegységnek 60 harcosa, 30 puskája, két gépfegyvere és 10 pisztolya volt. A 

parancsnokok gyakran változtak, mivel sokan közülük elestek ill. más meg-

bizatást kaptak.101 

Az alegység-egyenruháról is gondoskodtak a megalakulás alkalmával102:

„A kellő reprezentáció érdekében, és mivel különleges fel-
adatuk is van, az elvtársaknak rendes ruházattal és lábbelivel 
kell rendelkezniük, ezért mindkét egységet fel kell sorakoztatni 
és megállapítani, hány pár bakancsra, illetve egyenruhára van 
szükség. A kellő ruhaneműt a ti harcosaitok vessék le maguk-
ról, hogy a magyar és a német elvtársak tisztességesen fel-
öltözhessenek. Ennek a fontosságát magyarázzátok meg az 
elvtársaknak azzal, hogy nekik majd a požegaí körzetben levő 
műhelyekben készítenek új egyenruhát és lábbelit.”103

A zászlóalj rövidtávon propaganda majd harci feladatokat szántak, a nem-

zetiségek bekapcsolása végett a megszállók elleni harcba. A szlavóniai Pető-

fi-zászlóalj (és a majdani brigád is) nem a magyar megszállók ellen harcolt, 

hanem főleg usztasa, domobrán és német alakulatok ellen vetik be őket. 

A domobránok között elvétve lehetett magyar is, hiszen az NDH őket is 

besorozta, és a Petőfi-brigádba is többen úgy kerültek, hogy a sorozás elől 

mentek oda. Mégis amikor Kip falunál, a szlavóniai Petőfi-zászlóalj rohamra 

indul, és magyar csatakiálltást hallat, ez mégjobban megijeszti a domob-

ránokat.104 Mészáros Ferenc visszaemlékezésében azt írja, hogy a Domob-

ránok „egyszerű parasztokból” álltak, és gyakran megadták magukat. Volt 

úgy, hogy a partizánok elbeszélgettek velük,105 és elmagyarázták nekik a 
98 Kiss Iván ekkoriban 21-22 éves, a háború után folytatta katonai pályafutását.
99 Kiss Jánosról Baki meleg hangon beszél. Elmondja róla, hogy vékony testalkatú, csendes em-

ber, de igen jó vezető volt. A brigád I. zászlóaljában szolgáltak együtt (Kiss volt a parancsnok, 
Baki a politikai biztos, a „komiszár”). A „bolmáni csata” első napján esett el.

100 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 23. o.
101 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 4. o.
102 Godó 1967. 15. o. szerint is ezt elsődleges politikai kérdésnek tekintették, de úgy tűnik, hogy 

ez később feledésbe ment, ugyanis a Petőfi-zászlóalj is nehézségekkel küszködött, de a Petőfi-
brigád esetében tragikus volt a helyzet.

103 Baki–Vébel idézi a 34-35 o. A HIS-K-10/1-329-330 okmányra hivatkozva.
104 PGY – J / 89 9. o. Mészáros Ferenc dolgozatában Bakira hivatkozik.
105 PGY – J / 89. 10. o.
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fasizmus céljait (hogy világuralomra törnek, és el akarják pusztítani a sza-

badságszerető embereket), és azt, hogy a partizánok ez ellen, és az egysze-

rű emberek boldogulásáért harcolnak.106

A Dráva menti osztagok parancsnoksága, október elején a harmadik szá-

zad megalakításkor (amiben több szerb és horvát katona is küzdött)107 a 

zászlóalj 82 főre gyarapodott. Ezután a Dráva menti osztagok keleti pa-

rancsnoksága alá került. Ezután október 25-én a Slavonski Brod-i brigád 4. 

zászlóalja lett. A következő időszakban a leghosszabb ideig, kisebb megsza-

kításokkal ennek az alakulatnak lesz a része.

A taglétszám az év novemberére már 220 főt tett ki.108 Más forrás sze-

rint 1943-ban még 30-an csatlakoztak, de sok magyar más alakulatban 

harcolt.109 1944-ben mintegy 150-en csatlakoztak az alegységhez, köztük 

10 magyarországi harcos is, akik 20 napig maradtak.110 Végül a zászlóal-

jat 1944 novemberében sorolják be a XVI. vajdasági hadosztály köteléké-

be.111 A zászlóalj kacskaringós utat járt be, amit szinte lehetetlen követni és 

végigjárni,112 a vándorlás akkoriban a partizán lét „íratlan szabálya” 113 volt, 

valójában a harci feladatok határozták meg.

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj tehát megalakulásakor, de a későbbiekben 

sem azokon a területeken harcolt, ahol a magyarság tömbben élt. Igaz, 

hogy a Slavonski Brod és a Dráva közti területeken itt-ott voltak magyar 

települések. A magyar lakosság általában kisebbségiként viszonylag jól in-

tegrálva élt ezeken a vidékeken, mindazonáltal a partizán hatalom számított 

arra, hogy a magyar lakosság megnyerésében szerepe lesz a zászlóaljnak. 

Baki úgy látta, hogy kezdetben a magyar falvak nem szimpatizáltak a nép-

felszabadító mozgalommal, de a helyi és az államhatalom kivívta a lakosság 

ellenszenvét, azáltal, hogy önkéntesként vagy sorozott állományként a had-

színtérre vigyék őket. „Rövid idő alatt” a lakosság a felkelők oldalára állt, 

akik „érthetőbb célokért” harcoltak. Élelemmel és rejtekhellyel segítették a 

partizánokat, és önkéntesek is jelentkeztek a partizánok soraiba.114

106 PGY – J / 89. Mészáros Ferenc munkája 10. o.
107 Mészáros Vera 31. o.
108 Baki–Vébel 8. o. Szerintem Baki rosszul emlékezett, bizonyára egy évvel ezután voltak eny-

nyien.
109 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 4. o.
110 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 5. o.
111 1 fő állt partizánnak, de Klein Ilona még az előtt elesett, hogy a szlavóniai zászlóaljba ért 

volna.
112 Baki–Vébel 51. o.
113 Baki–Vébel 51. o.
114 Baki–Vébel 60. o. A fenti megjegyzés bizonyára általános értelemben is vehető, azonban a 

konkrét helyen az Eszék és Vikovci környékére vonatkozik, ott is Harasztira, Lászlóra [bizo-
nyára Szent László] és Vladislavcira.

Cservenák Pál, a Petőfi-brigád I. zászlóaljának politikai biztosa

(Baki–Vébel 64. o. 26-os illusztráció)

Az utókor szempontjából szerencsés, hogy Baki Ferenc mindvégig tag-

ja a zászlóaljnak majd a brigádnak is, ráadásul úgy, hogy az élelmezést, 

majd 1944 áprilisától a „kulturális-propaganda” munkát irányította. Így át-

láthatta a zászlóalj működését. Mindazonáltal Baki közléseivel óvatosan kell 

bánnunk.,115 a

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj teljesebbé tette az átfogó gerilla háborút, 

amelynek célja a szállítások, csapatmozgások megakadályozása, kisebb ala-

kulatok, helyőrségek felszámolása volt. 1943 utolsó negyedének a fő kér-

dése, hogy ki tudja uralma alá vonni azokat a területeket, ahonnan az olasz 

hatalom megszűnt. Ebben fontos szerepe volt az átállt olasz katonáknak. 

Minél kevesebb alakulatot tudtak oda juttatni a németek, annál nagyobb 

115 Az egyik alkalommal arról tudósít, hogy Voćinban az usztasák a Jézus szobrot rongálták meg 
mi furcsa, hiszen közismerten szélsőségesen klerikálisok voltak, és nem tűnik valószínűnek, 
hogy egy ilyen szobrot rongáljanak meg. A partizán propagandára egyébként is jellemző volt 
ilyen érdekes hírek közlése, amivel megingathatták a nem velük együttérző lakosság elkép-
zeléseit. Baki–Vébel 84. o.
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esélye volt a partizánoknak. Így Szlavóniában tevékenykedve, a partizánok 

esélyeit növelte Dalmáciában és Bosznia nyugati részében ill. Hercegoviná-

ban.

Szabó Imbró, a zászlóalj párttitkára, majd helyettes politikai biztosa

(Baki–Vébel 48. o. 17-es illusztráció)

A partizánmozgalomnak számított Jugoszlávia minden etnikumára. A Pe-

tőfi-brigád nem szélesen vett, vagy idealista szempontból megfogalmazott 

magyarságpolitikát folytatott, a kommunista párt népfrontpolitikájának ma-

gyarokra alkalmazása volt. A magyarságot a lehető legnagyobb mértékben 

akarták bekapcsolni azokba a folyamatokba, amelyeket a partizán vezetés 

fontosnak tartott. Ebben a szellemben tartották népgyűléseiket a magyar 

falvakban: „Mégis a kulturális munka volt a legfontosabb”.116. Ezzel párhuza-

mosan igyekeztek minél többeket bevonni Kommunista Pártba (a párttitkár 

Szabó Imbró volt)117 ill. a SKOJ (a Kommunista Ifjúsági Szervezet) kötelé-

kébe.118 

A vezetés kezdettől fogva pragmatikusan kezelte ezt a zászlóaljat is, amit 

az is bizonyít, hogy éppen úgy, és éppen akkor szélesítik ki brigáddá, amikor 

ez a partizán hatalomnak megfelel, és éppen úgy vetik be, ahogy azt akkor 

a szovjetekkel fennálló szoros kötelék megköveteli.

A zászlóaljnak, nem volt teljesen egységes egyenruhája (ez a majdani 

brigádra is érvényes), alkalmanként szereztek ilyeneket, vagy úgy, hogy 

az elesett ellenségről vették le, vagy segély gyanánt kaptak.119 A majdan 

116 Baki–Vébel 149. o.
117 Baki–Vébel 97. o.
118 aki–Vébel 43. o.
119 Fehér Sándor arról számolt be, hogy angol ruhákat is kaptak, amelyeket repülőkről dobtak le. 

meglakuló brigád egyik nem hivatalos megnevezése a „Rongyos brigád” 
volt.120 A „rongyosság” a zászlóaljat is jellemezte, az anyagi és a felszerelési 

gondok velejárói voltak az egész háborúnak.

A zászlóalj javarészt úgymond egyszerű emberekből állt: „Ezek a szla-
vóniai magyar gyerekek csak a gyalogláshoz értettek”.121 Alig volt közü-

lük értelmiségi.122 A tagság javarészt magyar volt, de nem mindenki. Baki 

arra panaszkodik, hogy a magyar legénység, nem ír, és nem érti a magyar 

nyelvű írást.123 Szerinte ez a legénység nyolcvan százalékára vonatkozik, és 

nem egy helyen kétségbevonták nemzetiségüket, mert rosszul beszélték a 

magyar nyelvet. Prókecs Ferencz a későbbi topolyai brigádtag visszaemlé-

kezése szerint a szlavóniaiak „alig tudnak magyarul”.124 A faliújságot is, amit 

szerkesztenek, magyarul és horvátul írták.

(PGY – J / 49. 32. o.) Ez szokványos volt, noha a partizán részről ezt nem szokták kiemelni.
120 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 99. o.
121 Baki–Vébel 56. o.
122 Baki–Vébel 63. o.
123 Baki–Vébel 77. o.
124 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 140. o.
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4. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj
harctevékenysége

A Petőfi-zászlóalj fokozatosan vált, ütőképes alakulattá. A Népfelszabadító 

Partizánosztagok szeptember 28-ától illesztették a Keleti Csoportba.125 Majd 

a dilji egységekhez vezényelték. A szabotázsakciókban összeszoktak, majd 

megtapasztalták a harcot, a győzelemmel, vereséggel és veszteségekkel 

együtt, hogy végül fontos részfeladatokat tudjanak rájuk bízni, és alapját 

képezzék a majdani Petőfi-brigádnak.

Erre az időszakra a sok mozgás jellemző. A háborúról gondolkodva a lai-

kusok megfeledkeznek arról, hogy a háborúzás 90 százalékban mozgásból, 

menetelésből áll, és nem csatákból. Egy jól kivitelezett erőltetett menet al-

kalmas lehet arra, hogy általa elkerüljön vagy megnyerjen egy csatát egy-

egy alakulat. A Petőfi-zászlóalj keresztül kasul végigjárja Szlavónia északi 

és keleti részét. A partizán hadakozásra a mozgás még inkább jellemző. 

Meghatározott időben kell szabotázsakciót, rajtaütést végrehajtani, majd 

minél előbb távozni.126

A Gorje Krusonje, Rijenici, Macuta, Prekorača, Bokana, helységekben tar-

tott népgyűlések után.127 Az alakulathoz hamarosan csatlakozott egy sza-

kasz a Dráva menti osztagból.128

A zászlóalj szervezeti átalakulásairól, létszámáról és az akcióikról való 

emlékezet nem esik egybe minden forrásban, és az eddig megjelent fel-

dolgozásokban sem. Így csak nagyvonalakban állítható össze a történet, az 

alábbiakban az események legvalószínűbb sorrendjét közöljük.

Az alakulat bejárja Szlavóniát, Orahovica kornyékén harcolnak, eljutnak 

Slavonski Brodig, Harcolnak Észak-Szlavóniában, Verőcénél, majd Dél-Nyu-

gat Szlavóniában Pakracnál, hogy végül Magyarországon egyesüljön a Bács-

kából érkező legénységgel.

125 Godó 1972. 30. o.
126 Ezt Godó is kiemeli Godó 1972. 82. o. 
127 Ekkoriban (Godó 1972. 31. o.) Pécsy László vitte a propagandafeladatokat (tanított, agitált).
128 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 5. o.
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4.1. A szabotázsakciók és rajtaütések időszaka

„Hó-rukk, horvát vasút, felszed téged a magyar zászlóalj!”129

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj harcosai, és Dušan Čalić értékelése és saját be-

vallása szerint, mestereivé váltak a vasútrobbantásnak.130 Az első hadmű-

veletük is egy vasútrongálás volt. 1943. augusztus végén a Cabuna és Su-

hopolje közötti vasútvonal egy kilométeres szakaszát szedték fel. (Ez volt a 

szovjet partizánok egyik fő fegyvere is, sőt ők amikor lehetett úgy megron-

gálták a síneket, hogy ne lehessen őket újra használni.) Ezzel a Viroviticába 

(Verőce)131 jutást akadályozták. Emellett az ellenkező irányban is felrobban-

tottak egy hidat.132 A vasutak, villanypóznák, valamint a hidak lerombolásá-

nak az volt az értelme, hogy ne jusson érvényre az ellenség túlereje, hogy 

a logisztikai elképzeléseik ne valósulhassanak meg. A partizán főerők időt 

nyerhettek, az ellenség kevésbé tudott felvonulni, és így sikeresebben lehe-

tett támadni őket, és védekezni ellenük.

A első utasítás is a diverzánsok133 kiképzésének fontosságát emelte ki. 

Kezdetbn ez a csoport hat főből állt, azonban Baki sem tudja mindegyikük 

nevét.134 Az egész alegységnek kezdetben két géppisztolya, húsz puská-

ja, harminc karabélya és tizennyolc pisztolya volt (az egész zászlóalj ekkor 

még nem képes harcolni, sokaknak, főleg a nőknek, nem volt fegyverük). 

Az alegység maga szervezte meg az élelmezést, a falusiaknál „vendéges-

kedtek”, és rekviráltak is („Borsó, burgonya, hagyma, hús, zsír, szalonna 
mindig akadt valahonnan”)135. Vélhetően itt is az improvizálás, a híressé vált 

129 Baki Vébel 75. o. Godó Ágnes (Godó 1985. 7. o.) szerint a zászlóaljnak volt egy indulója is 
„Hó-rukk, magyar csapat, irtsuk a bandát…”, de erről máshol nem találtam említést. Azt sem 
lehet tudni, hogy ki és mikor mondta ki ezeket a később sokat idézett szavakat, bizonyára 
Uljanik és Rostovac közelében egy 1944-es akció alkalmával mondták először (Emlékezés a 
Petőfi-brigádra 2009 . 25. o.)

130 Baki–Vébel 37. o. Ebben egyezik a Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. do-
boz 5. o. is. Godó (1985. 8. o.) szerint is „leleményesek és ötletesek” voltak.

131 Verőce (Virovitica) szerepe a szlavóniai harcokban rendkívül fontos, a térség egyik kulcspont-
ja. Fontos útkereszteződés Magyarország, Barcs felé, másrészt pedig Szlavónia északi részé-
nek, az arra vezető utaknak az egyik fontos pontja. Ezért Verőce körül több alkalommal folytak 
súlyos harcok, a város többször cserélt gazdát. A Petőfi-zászlóalj is harcolt Verőce közelében, 
és a Petőfi-brigád feloszlatása után 1945 áprilisától sok magyar katona megfordult Verőcénél 
a németek végleges kiűzésében.

132 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 5. o.
133 A diverzánsok kiképzésének az egyik fő elve az volt, amit a jugoszláv hadsereget megjárt 

emberek unos untalan hallottak. Ez pedig a „snađi se”, azaz „találd fel magad” szlogen volt. 
Baki–Vébel 36. o.

134 Kovács Ferenc, Szőlősi István, Varga István, Pjudinger Károly közlése… Baki Vébel 36. o.
135 Baki-Vébek 48. o.

mondás szerint a: „találd fel magad” érvényesült. Továbbra is a népgyűlések 

tartása volt a fő feladat (Slana Voda, Humska Varoš, Mačkovac).

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj és a Szabó-ifik tevékenységének területe

(Godó)

4.1.1. Az első fegyveres rajtaütéstől az első nagyobb 
győzelemig

A petőfisek az első fegyveres rajtaütést (egyben a második akciót) szeptem-

ber elején136 Meljan faluban hajtották végre. Az ottani csendőröket támadta 

meg két szakasz137. Két csendőrt megöltek, hetet megfutamítottak, kilenc 

puskát zsákmányoltak, halottjuk nem volt. Ez után a Dilj felé meneteltek, és 

néhány népgyűlést tartottak (pl. Humljaniban), ahonnan Ðakovo felé vették 

az útjukat, közben a hadállás elfoglalását gyakorolták. Gornje Krusonjeba 

visszatérve azt a feladatot kapták, hogy robbantsák fel a Meljani és Slado-

jevci közötti vasútvonalat (Baki és Vébel nem robbantásról, hanem felsze-

désről beszél). Az akció közben ellenséges, usztasa csapattal találkoztak, 

akik Podravska Slatináról érkeztek (más forrás szerint az usztasák valaho-

gyan megtudták, mire készülnek)138, akik meglepték őket támadásukkal.

136 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 5. o. szerint a közepén
137 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 5. o.
138 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 6. o.
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Baki emlékei szerint legalább négy embert vesztettek.139 Ezek voltak a zász-

lóalj első áldozatai. Közülük az egyik holttestet (Fehér István emlékei szerint) 

meg is gyalázták.140 Az első veszteségek megingatták a zászlóaljat, Zet az 

osztag politikai biztosa is megjelent, hogy rendezze a helyzetet. Ő (noha 

erről nem számolnak be), időről időre meglátogatta a zászlóaljat, parancsot, 

dicséretet, információt hozott a felettesektől. Kis parancsnokot is bírálták.141 

Ezidőtájt már az ellenfél is tudomást szerzett a magyar zászlóalj müködésé-

ről, és az 1943. szept 30-án kelt jelentésükben írtak a szabotázsakciókról.142

Az első nagyobb győzelmet Razbojište falunál érték el,143 miután Slavons-

ki Brod és Ðulavec (ill. Ðulovac, amit október elején támadtak meg) kö-

zelében, azaz Klokočevik falu közelében usztasa besúgókra vadásztak, és 

négyet elfogtak, emellett egy velük szimpatizáló cserkeszt szabadítottak 

ki német fogságból. Ekkor hajtanak végre élelmiszerbeszerző akciókat is.

Razbojištenél német munkaszolgálatosok dolgoztak, akiket fegyveresek 

őriztek. Az eszéki partizánosztag parancsára kezdtek párhuzamos hadműve-

letbe Razbojište és Josipovac pusztánál. Megsemmisítették a Bračovac mel-

letti ellenséges csapatokat és nagy mennyiségű hadi felszerelést és élelmi-

szert zsákmányoltak.144 Október 25-éig vagy 26-áig munkaszolgálatosokat 

fogtak el, majd 25-én és 26-án megtörték az ellenállást. Az ellenség 28 főt 

vesztett, és a Petőfi zászlóalj mintegy 180 foglyot ejtett. Hat gépfegyvert 

és mintegy 100 puskát zsákmányoltak, és ebből fel lehetett fegyverezni az 

egész zászlóaljat, ezen kívül jó minőségű egyenruhákat is szereztek. Az akci-

ók és agitálások közben itt-ott újoncok is csatlakoztak, ezért fegyverből soha 

nem volt elég, és gyakran elavultak is voltak (Mannlicher puskák).145

4.1.2. Az orahovicai rajtaütés

A következő jelentősebb akciót novemberben Orahovica közelében146 haj-

tották végre. A petőfisek az ellenséges hadtápot támadták meg, és gaz-

dag zsákmányt szereztek, közben Adolfovac, Pedrijevo és Crnac környékén 
139 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 6. o. szertint csak hármat, közü-

lük kettő nő volt.
140 Baki–Vébel 38. o.
141 Baki–Vébel 38-39. o. Baki kiemeli, hogy maga is a bírálók között volt.
142 Godó 1972. 30. o. idézi a jelentést
143 Baki–Vébel 41. o.
144 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 6. o.
145 Mészáros Vera 31. o. szerint az első nagyobb támadás a Ðakovo közelében lévő Gorjani táma-

dása volt, azonban a szövegéből nem derül ki, hogy ez október végén, vagy december 17-én 
történt. Más közlések szerint erre a támadásra novemberben került sor. Az is elképzelhető, 
hogy többször is harcoltak ezen a településen.

146 November közepén értek oda. Baki–Vébel 42. o.

agitáltak. Egy ekkori történés rávilágít arra, hogy a csatlakozás a zászlóalj-

hoz nem volt teljesen önkéntes, ugyanis egyes „újhitűek”147 (vélhetően na-

zarénus, esetleg más viszonylag újonnan alakult protestáns egyház tagjai) 

nem akartak puskát venni a kezükbe. Tehát nem az volt a fő céljuk, hogy 

partizánok legyenek, tehát nem is csatlakozhattak önkéntesen egy harcoló 

alakulathoz. Sikerként fogták fel, hogy ezek a fiatalok is fegyvert fogtak, 

amikor Našice felől támadtak a németek.

4.2. A nagyobb akciókban való részvétel időszaka

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj, de 1944 elején már egy nagyobb harcokban 

vett részt. Ez mutatja növekvő bevethetőségét és megbízhatóságát. A fő 

partizán erők Banja Lukát támadták, a horvátországi alakulatok pedig a 

visszavonuló ellenség útját próbálták megnehezíteni.

Elfogott domobránok

(Baki–Vébel 64. o. 19-es illusztráció)

A zászlóalj már 1943 okóber/novemberében jelentősebb akcióban vet 

részt. A slavonski brodi brigád Glasinacot támadta, a Petőfi-zászlóalj pedig 

Gorjani mellett biztosította őket az akcióban. 1943 novemberének a végén 

a zászlóaljat a XVIII. brigád kötelékébe osztották be. Új parancsot kapva 

Cabunához vonultak, és erős német alakulatokkal harcoltak. A forrásokban 

tendenciaszerűen ismétlődik, hogy túlerővel szemben állták meg a helyüket.

147 Baki–Vébel 43. o.
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Ezután nagy menetelések következtek, közben ismét diverzáns ak-

ciókat hajtottak végre. Fehér Sándor szerint az ilyen menetelésekben 

vesztették a legtöbb embert.148 Elég nagy energiát fektettek a horvát 

vasutak rongálására. Itt-ott súlyos harcokat folytat az usztasákkal. Nem 

egyszer találják magukat szemben páncélosokal, sőt néha légitámadá-

sok is érik őket. Ezekkel nem tudták felvenni a harcot. Az élelmezést 

illetően folyamatos gondban voltak, Baki arról panaszkodik, hogy a ma-

gyar és német falvak lakosai, akikre az államhatalom is figyelt, kezdet-

ben nem adnak élelmet nekik (Haraszti, László [talán Szent László, de 

lehet, hogy Ladislavci, ez nem derül ki a szövegből], Vladislavci),149 de 

ez így volt 1944 elején is, anikor nagy nincstelenségről panaszkodott.

1943 december elején Čeralije faluban tartózkodtak, és egy kicsit nyu-

galmasabb időszak következett, újoncok is érkeztek, akik letették az 

esküt. Baki Slavica vezetésével megalakult az ifjúkommunista szervezet 

is, amelynek ekkor 15 tagja volt. A kommunisták ekkoriban kb. 20 tagot 

számláltak. Decemberben a Dráva mentére vonult a zászlóalj. Čačin-

ci falunál kisebb összetűzések után páncélos alakulattal találta magát 

szembe, ami után Pušina falunál pihentek.

Ezután a megszálló erők a Dilj hegység felé indítottak támadást, a 

zászlóalj ennek a támadásnak az elhárításában kapott részfeladatokat 

Majuba, Levanjskán és Brežnice településeknél, és december 20-án Gor-

janira támadtak.150 Ezek a harcok igen súlyosak voltak (a szlavóniai Pe-

tőfi-zászlóalj méreteit figyelembe véve), mégsem érte nagy veszteség, 

és a hadizsákmány is nagy volt. Ezután Đakovóra támadtak a 18 brigád 

kötelékében, ebben a támadásban a slavonski brodi brigád is részt vett. 

Az év végén Slobodna Vlast faluban tartózkodtak.

4.2.1. A Petőfi zászlóalj az 1943/1944 év fordulóján 
(Az ütőképes alegység, és a Slavonski Bord-i 

hadműveletek)

Baki értékelése szerint 1943 végére az alakulat ütőképessé vált, és im-

már három századdal működött (már a razbojištei győzelemnél volt két 

század). Az raholcai (orahovicai) események leírásából látszik, hogy a 

148 PGY – J / 49 Fehér Sándor visszaemlékezése 31. o. Ezt bizonyára valakitől hallotta, mivel akkor 
nem volt a zászlóalj harcosa.

149 Baki Vébel 59. o.
150 Mészáros Vera 31. o. szerint 17-én.

gépesített alakulatokkal nem tudták felvenni a harcot, és a tankok meg-

jelenése a visszavonulást is jelentette, noha Trbavánál 1943 novem-

berében megpróbáltak ellenük harcolni.151 Ekkor már elég szervezettek 

voltak.

Ekoriban, de a későbbiekben is, ha nehézfegyvert zsákmányoltak, ak-

kor azt tönkretették, ugyanis működtetni ill. tartósan használni nem 

tudták,152 a legerősebb fegyverük a golyószóró volt.153

Kovács Frányó, a Petőfi-zászlóalj diverzánsa

(Baki–Vébel 64. o. 20-as illusztráció)

1943 decemberében súlyos harcok bontakoztak ki Banja Luka körül. A 

zászlóalj parancsot kapott, hogy Šagovina felé vonuljon. „Hegyen völ-

gyön át” „erőltetett menetben” haladtak. „Rekordidő” alatt értek a kitű-

zött tartózkodási helyükre. A Trnava-Smrtnici út mentén álltak lesben, 

hogy az ellenség utánpótlási vonalát zavarják. Ez fontos részfeladat 

volt.

151 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 6-7. o. Azonban ez az esemény 
lehet, hogy csak 1944 januárjában történt, a forrás szövege itt zavaros.

152 PGY – J / 49 Fehér Sándor visszaemlékezése 30. o.
153 Baki–Vébel 96. o.
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1944-ben a szlavóniai Petőfi-zászlóalj egy sor akciót hajtott végre. 

Kisebb usztasa ill. német helyőrségeet támadtak meg.154 Januárban155 

Nova Gradiška felé indultak, és bizonyára itt harcoltak a német Tigris-

divízióhoz tartozó tankokkal156. A harc Medari falunál folyt, a Jan Žiška 

csehszlovák brigáddal együtt. 157A éjszakába nyúló harcokban két em-

bert vesztettek, és hajnalban visszavonultak Šagoviba (Mészáros Vera 

szerint Šmrtići faluba) január 10-e után. Ekkoriban már a zászlóaljnak 

kb. 120 harcosa volt.158 Kb. Február 10-ig a Slavonski Brod-i brigád 

parancsnoksága alatt hajtanak végre diverzáns akciókat. A Belgrád-

Zágráb vasútvonalat rongálják és a pletenica-kapela-kiskőszeg (batina) 

vasútvonalat. Február elején már Podgorač mellett foglalnak el harci 

állást, magában a faluban súlyos harcok dúltak, de a túlerővel szemben 

ismét vissza kellett vonulniuk. Ezután a zászlóalj Podgorje felől rajta-

ütést hajtott végre Podgorač ellen, ami segített más partizán alakulatok 

kivonásában. 

1944 februárjában a németek számára az volt a tét, hogy sikerül-e 

valahol még a Szovjetunióban megállítani a Vörös Hadsereget ez kevés 

sikerrel kecsegtetett. Korszuny-Sevcsenkovszíjnál vívnak elkeseredett 

harcokat, de márciusban már az egykori Lengyelország területén van-

nak, a Bug folyónál. Szükségük volt erőik összpontosítására, ezt a ju-

goszláviai partizánegységek a maguk módján és erejével gátolták.

4.2.2. Szabotázsakciók Észak-Szlavóniában

Az alegység február 13-án a 18. brigád parancsnoksága alatt egy vasúti 

szerelvény megtámadásában vesz részt Staro és Novo Topoljénál, majd 

16-án Vrpolje és Stari Perkovci falvak közötti vasúti gócpont ellen indí-

tanak támadást. A folytatásban 1944. február 21. és 18. között tovább-

ra is a 18 brigáddal a Ðakovo-Eszék között mozognak és 22-én Široko 

poljénél megütköznek egy gyenge ellenséges alakulattal, és elfoglalják 

a falu egy részét.

154 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 25-26. o. EzekMaljan, Josipovac, gara (Gorjani), Gra-
dac, Razbojište, pakrac, Požega (Slavonska Požega). Daruvár és Sirač környékén felszedték 
a vasutat és fölégették a talpfákat. Uljaniknál és Rostovacnál szabotázs közben keveredtek 
tűzharcba. Pakrac és Lipik közelében harcoltak.

155 Mészáros Vera 31. o. szerint január elsején.
156 Ezzel Mészáros Vera 31. o. is egyezik.
157 Mészáros vera 31. o.
158 Mészáros Vera szerint 31. o. 126 harcosa van a zászlóaljnak. De ez a február eleji vasútron-

gálások időszakára vonatkozik.

Horvát Mirko daruvári harcos

(Baki–Vébel 64. o. 21-es illusztráció)

Ezután a zászlóalj Podgorjében maradt, ahol február második felében azt 

a feladatot kapja, hogy robbantsa fel az Eszék–Našice valamint a Breznica– 

Našice vasútvonalat, pontosabban az azon közlekedő páncélvonatot.159 Erre 

az akcióra 27-én került sor.160 A felrobbant vonat körül harc bontakozott ki 

az usztasákkal. Mintegy húsz usztasa esett el, nyolc foglyot ejtettek, va-

lamint hadifelszerelést is zsákmányoltak.161 Itt esett el a közkedvelt Virág 

Róbert „komeszárhelyettes“.162 

Rövid pihenő után Odrovicába menetelt a zászlóalj, ahol megrongál-

ta a Sibinj-Nova Kapela közötti országutat Brodski Slatnik falunál, és a 
159 Mészáros vera 31. o.
160 Mészáros Vera 31. o.
161 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 8. o.
162 Baki–Vébel az 53-54-es oldalon közöl róla életrajzi adatokat. Baki távoli rokona, apja vasutas 

volt Bosanski Brodon. Egy nővére (Gizella) és egy öccse (Zoltán) volt. Baki kiemeli a család 
szegénységét. Róbert a borbélyműhelyben lett inas, majd amikor felszabadult, segéd lett, és 
a SKOJ-ba (a Kommunista Ifjúsági Szervezet) is belépett. Aktívan részt vett a szakszervezet 
működésében, röpcédulákat terjesztett, plakátokat ragasztott és a munkások érdekeiért har-
colt. Börtönbe is került hat hónapra. 1940-ben szabadult és folytatta illegális munkáját. Ami-
kor 1942-ben behívták, Slavonska Požga helyett, ahová a behívója szerint jelentkeznie kellett 
volna, Velika faluig ment, ahol partizánnak állt. A XII. szlavóniai rohambrigádba osztották be, 
ahol meg is sebesült, innen irányítják át a Petőfi-zászlóaljba. Baki szerint ő tűzte ki először a 
nemzeti színű kokárdát az ötágú csillag mellé a „titovkára” (parizánsapka). Virág Róbert jól 
értett ahhoz, hogyan kell lelket önteni az elcsigázott emberekbe, és mindenkihez volt egy-
két jó szava. 1944-ben halt hősi halált. Slavonski Brodban a Daljska utca 17-es számú házra 
később emléktáblát helyeztek el.
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telefonösszeköttetést is megszakította. A következő akcóban a Vranov-

ci-Slavonski Brod országutat rongálták meg úgy, hogy közben egy német 

teherautót is felrobbantottak. Itt látogatta meg őket a Karaula brigád-

parancsnok. Mészáros Vera szerint a magyar zászlóalj Podravska Slatina 

és a Hercegovac elleni támadás következett,163 azonban ezek az akciók 

Baki és Vébel szerint később voltak, és az alábbiakban ejtünk róluk szót.

Március közepére a zászlóaljat Vranovciból Paučjéra, majd Čaglinba 

szállították keskeny nyomvonalas vasútvonalon. Innen jutottak el már-

cius második felében Kutujevóba, ahol a zászlóalj propaganda feladato-

kat látott el. Ez után Nova Bukvicára ment, ahol parancsnokhelyettesnek 

nevezték ki Szobocsán Mihályt (Mijót).164

Szobocsán Mihály, a Petőfi-zászlóalj parancsnokhelyettese,

később a brigádtörzs vezető tisztje (Baki Vébel 48. o. 18-as illusztráció)

Ebből az időszakból Baki fiának írott levelekből közöl részleteket a 

könyvében:

„Április 2. A zászlóalj Orahovicán tartózkodik. Örömmel 
jelentem levelemben, hogy írt fiam, a Frányó. És képzeld 
– közlöm –, még engem biztat a kölyök, hogy közeleg a sza-
badság, és hogy nemsokára megint együtt leszünk, ha élve 
maradunk, persze...”165

163 Mészáros Vera 32. o. Baki–Vébel kiemeli (82. o.), hogy a malomnál heves harcokat vívtak az 
usztasákkal és nagy veszteségek érték őket.

164 Szobocsán Míjó (Mihály) (1916-?) Munkás, 1942-től vett részt a Népfelszabadító háborúban. A 
zászlóaljban parancsnokhelyettes, a brigádban a parancsnokság főnöke.

165 Baki–Vébel 58. o.

„Április 11. Hetedik napja vagyunk már úton. Dohányunk 
sincs; sajnos, egyre ritkábban zsákmányolunk dohányt. Tu-
dom, rendes cipőre lenne szükséged, de mi is lábbelihiány-
ban szenvedünk. Nehéz napokat éltünk át. Az akciókról nem 
írhatok, mert az hadititok. Azt azonban tudatom veled, hogy 
Sajgó elvtárs is elesett...”166

Partizán temetés a Petőfi-zászlóaljban (ismeretlen helyen és időben) 

(HIM fotóarchívum 38411)

Ezekben a napokban Szlavónia közepe felé mozogva Bukovicán, Ðurin 

Lug helységeknél harcoltak a Krasica folyó167 hídjáért az usztasákkal. 

Dobrovićnál sok embert vesztettek.

Április elején a Đurin Lug-i helyőrséget támadták meg, és győzték le, 

majd Dobrović felől biztosították a Podravska slatinai vonalat, ugyanis 

Slatinán harcok dúltak. Dobrovićnál is egynapos harc alakult ki, ahol a 

komeszárhelyettes Sajgó József is életét vesztette, foglyokat is ejtet-

tek, majd a Našice felőli páncélos alakulatok elől vissza kellett vonul-

niuk Humljani felé. Április második felében Mala Barnára parancsolták 

a zászlóaljat, ahol újoncokkal bővült. Ezután Grabovácra és Miletincire 

vonultak, ahol Szabó Imbró „komeszárhelyettes” csatlakozott hozzájuk. 

Május elsején Velika Peratovicán ünnepelnek, és a bilográdi partizánosz-

taghoz csatlakoztak.

166 Baki–Vébel 59. o.
167 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 9. o.
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4.2.3. Részvétel a verőcei hadműveletekben

Május elején Verőce (Virovitica) közelében tartózkodtak, Šipšić-Bukovicán. 

Verőce erős ellenséges központ és közlekedési csomópont volt. A bilogradi 

osztaggal törtek Viroviticára, ami egy „képletes támadás volt”.168 Valószínű-

leg arra gondolt a forrás szerzője, hogy egy elterelő hadművelet volt, hogy 

egy másikat segítsenek. Nagy hadizsákmánnyal távoztak, valamint húsz 

foglyot is ejtettek. Ebben az időszakban a propagandaháború, úgy tűnik, 

erősödik, kiálltványokat tettek közzé a szlavóniai magyaroknak címezve. 

Ez után Severi falunál a „fekete légiót” támadák meg, majd Vukosavljevica 

faluból május 8-án Stari Gradacot támadták meg. Arról kaptak hírt, hogy 

ott mintegy 30 usztasa terrorizálja a lakosságot. A szlavóniai Petőfi-zász-

lóalj komeszárjának szüleit élve megégették. Az usztasák – megtudva a 

partizánok közeledésének hírét – Križići falu felé mentek, de a Drávához 

érve utolérték őket a Petőfi-zászlóalj tagjai és tűzpárbaj alakult ki, amely-

ben Géri Károly halálos sebet kapott. Őt Vukosavljevicán temették el. A te-

metéskor Baki Ferenc tartotta a gyászbeszédet, a nagy számban mejelenő 

helyi lakosok előtt.169

Ekkoriban a zászlóalj részei gyakran egymástól független rajtaütéseket 

hajtanak végre. Úgy tűnik, hogy eközben a rend és fegyelem kérdése lett 

a domináns. Nem tudjuk teljes biztonsággal, mi történt, hiszen a szerző 

lakonikusan csak annyit mond, hogy „régebbi ballépések nyomaira buk-

kantunk”, „meggondolatlanságok történtek”, amelyeket nehéz jóvátenni.� 

A harcosokat arra figyelmeztették, hogy viselkedjenek „tisztességesen”. 

Mindebből nem derül ki, milyen kilengések történtek, és ahhoz sincs sem-

milyen támpontunk, hogy találgatásokba bocsátkozzunk.

A harcok 1944 májusban Bjelovár környékén voltak intenzívek. Sok sebe-

sült érkezett az alkalmi kórházakba, a drvari támadás (VII. offenzíva170) is 

ekkoriban történik. Az raholcai (orahovicai) tartózkodás után újabb diver-

záns akciókat hajtottak végre, a Feričanci és Zdenci vasútvonalat rongálták 

meg.

A falvakban nagy erővel folyt a politikai munka, itt-ott már Népfelszaba-

dító bizottságok (a partizán hatalom civil formája). Ezekbe magyarokat is 

beválasztottak. A propagandát rendkívüli mértékben segíthették a tények, 

hiszen a szovjetek sikereket érnek el, és a nácik „élettere” egyre csökken, 

és sorra veszítik el szövetségeseiket. Baki május végétől teljes erővel a 

propagandán dolgozott. Újoncok érkeztek, ugyanakkor szökések is történ-

168 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 9. o. 
169 Baki–Vébel 76-77. o. 
170 A partizán hagyományba így Baki–Vébel könyvében is ezen a néven szerepel 69. o.

tek.171 A brigádot Vető Gyúró172 képvseli az USAOJ (A partizánmozgalom 

ifjásági szervezete)173 ülésén 1944. május 2-án.174

Vető Gyúró, a zászlóalj küldötte az Egyesült Antifasiszta Ifjúsági

Szövetség 1944 májusában tartott II. kongresszusán Drvaron

(Baki–Vébel 48. o. 12-es illusztráció)

Május közepére a zászlóalj egy része Suha Katalena környékét fésülte 

át. Újabb fegyvereket zsákmányoltak. Az usztasák elmenekültek, de május 

19-e körül a (Veliko) Trojstvo175 nevű erdőségben utolérték őket (a forrás 

nem közli, mert magától érthetőnek veszi, hogy legyőzték őket). Ezután 

Gornje Borke faluba mentek, majd a Daruvár–Pakrac vasútvonalat rongál-

ták meg Šivača Bijelje falu közelében.176

171 Baki–Vébel 77. o. 
172 Vető Gyúró neve idegendszerűen hangzik, ugyanis ez a név a horvát becéző változata a Ðorđe 

(György) horvát és szerb névnek. Vető egyébként 1925-ben született Bodencin, 1943-ban állt 
partizánnak öccsével és húgával. Öccse elesett Meljaninnál a harcokban. 

173 Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije (Egyesült Jugoszláv Ifjúsági Antifasiszta Szövetség) 
174 Baki–Vébel 77-78. o.
175 Baki–Vébel 75. o. 
176 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 10. o. szerint itt hangzott el az 

egyik fentebb már idézett jelszó: „O [sic!] rukk Hrvatska prugo ruši te madžarski bataljon”. 
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4.2.4. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj 1944 közepén
(Az aratás segítése és újabb szabotázsakciók)

A zászlóalj állmonányába 1944. május 28-án 77 férfi és 8 nő tagja volt. Fegyver-

zetük egy gépfegyverből, 42 géppisztolyból, 30 angol és két olasz puskából, 12 

más típusú puskából, 3 géppuskából és 5 pisztolyból állt.177 Ebben az időszakban 

a zászlóalj egyre jobb felszereléseket is kapott. Májusban Gornji Miletincin, majd 

Velika Pisanica, Gronja Kovačica és Stari Gradacra mentek, ahol együtt voltak 

a bilográdi alakulattal. Májusban kelt Cézár Gábor jelentése a zászlóaljról,178 

melyben arról számol be, hogy a lábbelik kérdése a legégetőbb probléma, és a 

ruházattal is csak egy kicsit jobb a helyzet. Ennek ellenére a harci kedv és morál 

jó, a harcosok teljesítik a parancsokat időre, és kedvvel mennek a harcba.

Cézár Gábor kézírásos jelentése a zászlóalj helyzetéről 1944 májusában, 

jobbról Kis Ferenc aláírása (Baki–Vébel 32. o. 11-es illusztráció)

177 Érdemes felfigyelni a nagyszámú angol puskára. Ebben az időszakban már a partizánok kap-
ják a régebben csetnikeknek juttatott fegyver- és élelmiszersegélyeket. Érdemes felfigyelni a 
viszonylag kis létszámra is. A létszám kérdése mindvégig érthetetlen és megfejthetetlen része 
a zászóalj és a brigád történetének, alighanem, ha ezt megértenénk, akkor az egész történet 
megértése felé döntő lépést tennénk. 

178 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 26. o. 

Júliusban ismét Szlavónia kellős közepén segédkeznek az aratásban Velika 

Peratovica és Lončarica lakosainak. Ezután Vukosavljevica és Gradac felé vo-

nulnak. Később Lukač és Gornje Bazilia között a Verőce-Barcs közötti vonalat 

rongálják meg. Brodice faluban pedig „fehérgárdistákkal” számolnak le.

Júniusban több újonc érkezett a zászlóaljba, ezeket ki kellett képezni, a ki-

képzett tagok azután viszont diverzánsakciókat hajtottak végre Szlavónia köz-

ponti részein, a Velika Pisanica, Gornja Kovačica, Stari Gradac közötti területen. 

Lukácsfalvánál usztasa vonatot akartak felrobbantani, de mivel az nem jött, fel-

szedték a síneket 200 méter hosszan.179 Ezután Topolovicán pihentek, majd egy 

hosszabb menetelésbe kezdtek (Ivanovo, Sirač, Bjela, Trojeglavi, Brestovac, 

Imsovica, Kreštelovac) érintésével. Baki és Vébel visszaemlékezése szerint jú-

lius második felében a Dráva mentén haladnak és ugyanezeket a falvakat érin-

tik. Itt a magyar lakosság számára jelentős propagandatevékenységet fejtenek 

ki (vidámestek nótákkal). Cézár Gábor jelentése szerint 16 helységben jártak 

és maguk mellé állították a magyar lakosságot. Ekkoriban lett a zászlóalj politi-

kai biztosa Kiss Iván – Figaró180. Faliújságokat is készítettek, de azt a zászlóalj 

tagjai nem tudták elolvasni, mert az iskolában nem tanították meg őket magya-

rul olvasni. Ekkoriban tartottak megbeszélést Vukosavljevicin a népfelszabadító 

bizottság tagjaival és önkéntesekkel már 130 tagja volt a zászlóaljnak.181

Kis Iván – Figaro, a Petőfi-zászlóalj politikiai biztosa a pakraci csata után

(Baki–Vébel 48. o. 16-os illusztráció)

179 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 27. o. 
180 Kiss Iván századparancsnoki rangig haladt a ranglétrán (nevét gyakran egy s-sel is írják, és volt 

egy ugyan ilyen nevű gépfegyveres is). Vékony testalkatú, keveset beszélő ember volt. Arca 
derűt és határozottságot mutatott. Bátor, de nem vakmerő parancsnok volt, a katonáira gondot 
viselt. A bolmáni csata első napjaiban esett el. Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 107-110.

181 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 27. adatai szerint 1944 augusztusában már 136 tagja van 
a zászlóaljnak, amelyből 11-en távol vannak. Fegyverzetük nem teljes, 30 angol, 12 mannli-
cher és 2 olasz puskájuk, valamint 3 gépfegyverük és 5 pisztolyuk van.
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4.2.5. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj 1944 nyarán

1944 nyara a vég kezdete a náci Németországnak, ám a végső bukásig 

rengeteg az áldozat. A szovjetek a Balkán közelében vannak, Tito pedig Vis 

szigetén biztonságban (ezután tárgyal majd Churchillel az ország további 

sorsáról).

A zászlóalj július végén usztasa csapatokkal ütközött meg Blagorodovci-

ban (ma Blagorodovac), miután Hrastovacban élelmiszerbeszerzési akciót 

hajtottak végre. Az ütközetben egy usztasa elesett a többiek pedig Garešni-

ca felé menekültek. Miután befejeződtek a harcok, Hrastovacból Ladislav(ici) 

felé indultak, ahol a 16. ifjúsági brigád állományához kerültek. Itt felkészül-

tek a július 20-án kezdődő harcokra. 

A parancs értelmében Hercegovacra kellett vonulniuk, ahol a 28. brigáddal 

kellett felvenniük a kapcsolatot.182 Ez egy malomépületet ostromolt, ahol az 

usztasáknak erős támaszpontjuk volt. A partizánoknak nem volt nehézfegy-

verük, az usztasáknak igen. A Petőfi-brigád a településre a bjelovári út felől 

támadott. Az őket felváltó erők részeként került oda a Petőfi-zászlóalj. A 

harcokban 12 halottjuk volt és sok sebesültjük. Másnap ki is vonták onnan.

Ezután Veliki Zdenci felé vették útjukat, amikor csatlakoztak a VII. bániai 

hadosztályhoz. Itt is és Hum faluban úvabb önkéntesek csatlakoztak hozzá-

juk. A budapesti szabó-ifik is Humba érkeztek. A bácskából csatlakozó sza-

bó-ifikből pótzászlóaljat szerveztek, és Baki Ferenc képezte ki őket július 26. 

és augusztus 7. között. Az immár zászlóaljnál nagyobb, de a brigádnál még 

jóval kisebb Petőfi-zászlóalj Siračba indult, de hamarosan bekapcsolódott a 

Pakrac és Daruvár között mozgó usztasák elleni harcba. Augusztus 8-án Da-

ruvár környékén német repülők is megjelentek, a mintegy 3000 katonájuk 

kitörését segíteni.183 Miután Kip helységben utóvédet hagytak hátra, ezeket 

a Petőfi-zászlóalj meglepte és legyőzte.184 

Ekkoriban volt a Daruvár elleni támadás. A visszaemlékezések szerint ro-

hammal indult, a magyar „előre” kiálltásokkal, és a domobránok ettől meg 

is ijedtek, és szétszakadtak. Az ellenség és a lakosság is azt hitte, hogy egy 

addig ismeretlen partizán alakulat tűnt fel. Itt sok fegyvert zsákmányoltak, 

és egy hátaslovat is, Cvetkót185, amelyet Kis Ferenc „megtartott magának”.186

182 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 27. o. Baki és Vébel a 13. brigádot emlegeti, akiket a Pe-
tőfi-zászlóaljat kellett felváltani.

183 Godó 1972. 81. o.
184 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 30. szerint a domobránok annyira meglepődtek, hogy 

egyesek alsónadrágban próbáltak menekülni.
185 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 30. o.
186 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 13. o.

Kis Ferenc parancsnok Cvetko nevű lován

(Baki–Vébel 48. o. 15. illusztráció)

Augusztus elején Uljanik ellen intéztek támadást, ahol egy emberük elesett. 

A következő célpont Bijela, majd Gornji Boci lett, és onnan tovább Trnovóra 

vonultak. Miután Bijelára érkeztek, csatlakoztak hozzájuk az új brigádtagok, 

az szabó-ifik akik a magyar megszállás alatt lévő Bácskából érkeztek.187 A 

Kapela és Nova Gradiška közötti úton megütközött a cserkeszekkel,188 mind-

két félnek voltak veszteségei. Kisebb hadműveletekkel Ðakovacra vonultak, 

ahol Augusztus 15-én megünnepelták a fennállásukat, a 16. ifjúsági brigád 

parancsnokai is jelen voltak. A felettesek közül jelen volt Tencer Alojz és 

Todor Milojević. Kis parancsnok beszédet mondott.189

1944 augusztusától 169 harcosa volt, a hónap végére pedig 201. Egyes 

harcosok elhagyták az alegységet, mert más tisztséget kaptak (Kaufer Sán-

dor, Fehér István, Pécsi László). Ekkorra a különböző harcokban kb. 30 főt 

vesztettek (köztük Géri Károlyt és Virág Róbertet is), és sok sebesültje volt. 

187 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 13. o. A forrás szerzője úgy tudja, 
hogy Közöttük volt Vass Jolán, aki később a Magyar Népkoztársaság Belügyminisztériumában 
dolgozott.

188 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 13. o. Az eredeti szövegben cser-
készek vannak, de azokat nem vetették be harci feladatokra, ellenben a cserkeszek kis szám-
ban ugyan, de a Wehrmacht kisegítőegységei voltak. 1944 nyarán már elékpzelhető, hogy a 
Szovjetunió elleni harcokból kivontak és máshol használtak fel ilyen egységeket.

189 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 13. o.
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Az alakulatba beilleszkedett 1ö magyarországi harcos is. Ki akartak őket 

képezni diverzánsnak, hogy visszaküldjék őket magyarországi területre190, 

de ez a terv végül nem valósult meg.

Erről Fehér Sándor az Újvidéki rádiónak a következőképpen 
nyilatkozott: „Sajnos, a jugoszláv partizánharcokban való rész-
vételünk idejéből a „Petőfi Sándor” zászlóaljban rövid ideig tar-
tózkodtunk. Mindössze egy hónapig, mert olyan harci feladatot 
kaptunk, amelynek vállalása a magyarok számára megtiszte-
lő. A tíz magyarországi ifjúmunkásnak néhány horvátországi 
magyarral kiegészítve, egy diverzánstanfolyamot kellett elvé-
geznie, hogy átmehessen Magyarországra, Pécs környékére, a 
Mecsek hegységbe, és fenntartva a jugoszláv partizánokkal a 
fegyverbarátságot, a kapcsolatot az utánpótlás és az együtt-
működés szempontjából, ott különösen a pécsi bányász és ipari 
munkássággal kiegészülve folytassunk közös harci tevékeny-
séget a német fasizmus ellen...”

Szeptember elején Daruvár környékén tartózkodtak Doljani falu mellett, 

amikor két páncélos és egy csoport domobrán is megadta magát. A kö-

vetkező ütközetre Rađevina mellett a pakraci úton került sor. Usztasákkal 

ütköztek meg, akik visszavonulva aknákkal lőtték a falut, és emiatt több 

civil áldozat is esett. 

Ezután Bodjevina faluban pihentek.

4.2.6. A Pakrac környéki súlyos harcok és a háborús 
bűntettek

Az év egyik legsikeresebb, de egyben legvéresebb rajtaütése a Prekopakrai 

harc volt. 1944. szeptember 12-én kapták (Baki és Vébel szerint 11-én, 

Mészáros Vera szerint 13-án)191 a parancsot, hogy induljanak Pakrac felé 

(ami már Nyugat-Szlavónia). Ez a hadművelet partizán részről egy jól fel-

épített támadás volt. A zászlóalj jól ismerte a környéket és a városkát is. A 

Krndija erdőségben vették fel a lesállásukat. Azonban ebben a műveletben 

az egész hadosztály részt vett Veljko Kovačević parancsnoksága alatt. A tá-

madásban tankok is részt vettek (meglepve ezzel az ellenséget), amelyeket 

190 Mészáros Vera 32. o.
191 Mészáros Vera 32. o.

Daruvárnál zsákmányolt a Petőfi-zászlóalj. Aknavetőtűzzel kezdték a táma-

dást, az egyik közeli falu ellen. Prekopakra Pakrac közelében volt, és ahhoz, 

hogy Pakracot megszerezzék, először ezt a falut kellett megszerezniük. Ez 

a feladat jutott a Petőfi-brigádnak. Egy ideig elakadt a támadás, miközben 

heves tűzpárbaj alakult ki, három erődítmény tartotta magát.192 Több ro-

hammal végül is elfoglalták a falut. A veszteségek is elég nagyok voltak, 10 

halottjuk és 20 sebesültjük volt. Az elesettek között volt a legjobb gépfegy-

veres, Dolezsál Lajos és Farkas József tizedes is. A falu elfoglalása után a 

harmadik század Pakrac városához ment erősítésként. A Prekopakrán tör-

téntek, a sok veszteség és a győzelem pillanatában történtek helyet kaptak 

Baki és Vébel könyvében, „virágnyelven”:

„Az usztasák és németek nem adják meg magukat. [Értsd: 
a harcban elesnek.] Halomban hevernek a hullák az utcán. 
Nincs az a hatalom, amely most megfékezné ezeket a külön-
ben lágyszívű fiúkat. A bosszú újja van a ravaszon, és nincs 
kegyelem.”193

A háborús bűntetteket (a magukat megadó domobránok lemészárlását) a 

következő mondatában igazolni is akarja a szerzőpáros:

„A felégetett falvakért, a lerombolt otthonokért, az ártatlan 
lakosság üldöztetéséért fizet most az ellenség. És miért is ta-
gadnánk, az elesett bajtársakért.”

Pakrac ekkor már szinte teljesen romban volt, és a védők elkeseredetten 

harcoltak. Itt szintén domobránokat fognak el, akiknek a tisztjeit Kis Ferenc 

parancsnok a legénység szeme láttára lövi le, rövid kihallgatás után.194 Baki 

a Kisben lakozó hatalmas indulattal magyarázza és igazolja ezt a bűntényt, 

noha a leírásba akár az is belemagyarázható, hogy hidegvérrel öli meg őket. 

Lényegében véve ez egy háborús bűntény, ítélet nélküli, illegális kivégzés. 

Törköly megfogalmazása szerint „árnyfolt” egy „legenda” múltján.195

192 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 14. o.
193 Baki–Vébel 102. o. Bicskei István visszaemlékezésében is szó van erről. (Törköly 95. o.) Varga 

István szövegében is szó esik „a szabadságharcosok bosszúálló fegyreréről”.
(http://adattar.vmmi.org/cikkek/13769/hid_1945_07_varga.pdf)

194 Baki–Vébel 104. o.
195 Törköly 12. o. Törköly még azt is elmondja munkájában, hogy a német hadifoglyokat egymásba 

kapaszkodott láncba rendezve ráparancsolták az aknamezőre, „egyfajta partizánrulett volt, aki-
nek szerencséje volt, nem lépett aknára.” Ezenkívül az önmagukat megadó foglyokat erőltetett 
menetben hajtották, aki lemaradt, azt bottal ütlegelték, aki pedig nem tudott tovább menni, azt 
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Pakracot a prekopakrai győzelem másnap hajnalán foglalta el a XVIII. brigád, 

amely az ottani utolsó német alakulattal számolt le. A hadizsákmány hatalmas 

volt, és ez volt a szlavóniai Petőfi-zászlóalj legnagyobb addigi győzelme.196 

Prekopakrában mintegy 100 foglyot ejtettek, köztük tiszteket is, az egyikről 

kiderült, hogy német tiszt volt. Ezenkívül nagyobb mennyiségű lőszert, 12 

gépfegyvert, 150 puskát, 30 automatát és 40 pisztolyt zsákmányoltak.197

Ekkor tehát önmagukat megadó domobránokat gyilkolnak le, megszegve 

ezzel azokat a (jog)szabályokat, amelyeket az ellenfeleiktől számon kértek. 

Hogy hány áldozatról ill. bűntényről van szó, nem tudhatjuk. Baki úgy emlék-

szik, hogy csak a domobránok adták meg magukat, ezek kiképzettsége, és 

harci motivációja sem volt olyan erős, mint a partizánoké, az usztasáké vagy 

a németeké. 

Slavonska Požega felszabadulása után készült fénykép: Kis Iván – Figaro politikai biz-

tos, Kis Ferenc parancsnok, Balázs József a politikai biztos helyettese (ülnek), Hegyi 

század politikai biztosa és Fábián Iván hírszerző tiszt (állnak) (HIM fotóarchívum 73300)

agyonlőtték. (Törköly 13-15. o.). Egyébként a hadifoglyokat nem kezelték egységesen. Búza 
Sándor arról számolt be, hogy az ő közbelépésére nem gyilkoltak meg két német katonát, de ő 
is megjegyzi, hogy voltak közöttük „indulatos egyének”, akik bosszúból agyonlőttek foglyokat. 
(Törköly 128. o.) Papp Imre szerint a foglyok élete fabatkát sem ér. (Törköly 131. o.) Papp 
István arról számolt be, hogy a háború végső szakaszában, a foglyokat a tisztek egyszerűen 
lelövöldözték (Törköly 133. o.). Tóth Bojnik Imre szerint (Törköly 138. o) „A foglyokról ne be-
széljünk. Csak annyit mondhatok, hogy ez a háború ebből a szempontból is szörnyűséges volt”.

196 Baki–Vébel 105. o.
197 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 14. o.

4.2.7. Pihenés és propaganda-tevékenység

Ezután a zászlóalj Brestovácra vonult, majd a XVI. ifjúsági brigáddal a par-

tizán kontroll alatt lévő Slavonska Požegára, itt öt napot pihentek, majd 

Podravska Slatinára vonultak. Ezt a várost erős usztasa erők támadták 

(páncélosokkal), majd foglalták vissza, hogy azután a XVI. és XVIII. brigád 

újra visszafoglalja. Ezeknek a harcoknak az volt az értelme, hogy a Dráva 

jobb oldala felszabaduljon. 1944 végén, a belgrádi hadműveletek időszaká-

ra nagyjából 150 kilométert ellenőriztek a partizánok, ezzel járultak hozzá 

a belgrádi hadművelet sikeréhez.198 Ez hozzájárult a majdani Verőcei hídfő 

kialakításához, amikor majd Barcsról átkelnek a szovjet és jugoszláv csa-

patok. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj közvetlenül részt vett a harcokban és 

az ellenség egy részét a Dráváig űzte, majd felszámolta. Ezt rövid pihenő 

követte, majd a parancs, hogy Terézfalvára (Terezino Polje) vonuljon.

Ekkoriban a győzelem már nagyon valószínű volt, a zászlóalj és a par-

tizánmozgalom országszerte az alábbihoz hasonló röpiratokat tett közzé 

(1944. szeptember 13-án, Malusev Cvetko gyűjteménye):199

„Magyarok!
A Hitler-féle „európai erőd” nem létezik többé. A keleti front 

elérte a német határt. Az úgynevezett új európai rend már csak 
a német határon belül áll fenn. A szövetségesek hatalmas túl-
ereje kiűzte a német megszállókat Oroszországból, felszabadí-
totta majdnem egész Franciaországot, Olaszország kétharmad 
részét és Lengyelország nagy részét. A német „frontrövidítés” 
tulajdonképpen nem más, mint óriási veszteségek mellett foly-
tatott visszavonulás Németország felé. A csatlós államok közül 
csak Magyarország maradt meg Németország oldalán, mert:

ROMÁNIA felbontotta a szerződést, háborút üzent Németország-
nak és Magyarországnak; a román és orosz csapatok bevonulnak 
Erdélybe;

FINNORSZÁG fegyverszünetet kötött a Szovjetunióval és fel-
bontotta a Németországgal kötött szerződést azzal a feltétellel, 
hogy a német csapatok e hó 15-éig elhagyják az országot, el-
lenkező esetben lefegyverzik és internálják őket;

BULGÁRIA megszakította a kapcsolatait Németországgal, és 
háborút üzent neki;

SZLOVÁKIA túlnyomó része a partizánok kezén van.

198 Godó 1972. 31. o.
199 Baki–Vébel 79-80 o.
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Az orosz csapatok elérték Jugoszlávia határát, és Turnu Seve-
rinnél átlépték a Dunát.

Nyugaton a szövetségesek elfoglalták Brüsszelt, Belgium fő-
városát, s tovább haladnak előre, átlépve a holland határt. A 
Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Hadsereg bátor harcosai, akik 
már három éve küzdenek Tito marsall bölcs vezetése alatt a 
megszállók ellen, felszabadították Jugoszlávia nagyobb részét.

A fasiszta szörny haldoklik.
MAGYAR TESTVÉREK!
Vajon továbbra is eltűritek-e, vajon azt akarjátok-e, hogy a 

németekkel együtt szégyenteljesen elpusztuljatok, vagy pedig 
azt, hogy Európa szabadságszerető népeivel együtt egy boldo-
gabb jövőt építhessetek és méltó helyet foglaljatok el köztük?

Vajon megengeditek-e, hogy a németek saját érdekükben to-
vábbra is a vágóhídra küldjenek benneteket? A legjobb fiaitok-
ból álló 8. hadosztály már elpusztult Hitler Németországáért. 
Románia 500 000 emberélet elvesztése után tért észhez, meny-
nyit akartok ti még elveszíteni?

Vajon megengeditek-e, hogy legjobb fiaitok koncentrációs tá-
borba kerüljenek?

Vajon megengeditek-e, hogy továbbra is fosztogassanak ben-
neteket?

Vajon továbbra is eltűritek-e, hogy a németek Lakatos-féle 
kormányt alakítsanak, amely a saját és a fasiszta gonosztevők 
életének meghosszabbításáért magyar ifjak ezreit áldozza fel:

MAGYAR TESTVÉREK!
A Kárpátok felől a hatalmas szovjet hadsereg közeledik felé-

tek. Ellenetek harcol Románia, Szlovákia és a Jugoszláv Nem-
zeti Felszabadító Hadsereg.

Magyarország helyzete reménytelen. Az egész szabadság-
szerető emberiséggel szemben egyedül maradt Németország 
oldalán.

Csak egy módon menthetitek meg a nemzetet – ha fegyvere-
sen harcoltok Hitler magyar Bérencei ellen.

Ütött a tizenkettedik óra! Gondoljátok meg, hogy az ország 
történelmében ez lesz a nemzet léte és becsülete érdekében 
folytatott legfontosabb harc.

Legyetek méltók őseitekhez!

Fordítsátok meg a fegyvert és űzzétek ki a német megszállókat!
Pusztítsátok el azokat, akik hazátokat romlásba döntik!
Ne engedjétek magatokat besorozni a fasiszta hadseregbe!
Romboljátok a vasúti síneket és raktárakat. Robbantsátok a 

német vonatokat!
Alakítsatok fegyveres partizánosztagokat és pusztítsátok el a 

fasiszta semmirekellőket.
Tartsátok szem előtt, hogy az Egyesült Nemzetek határo-

zata szerint minden nemzet olyan mértékben fogja élvezni a 
szabadságot, amilyen mértékben önmaga is hozzájárult annak 
kivívásához. A hazaárulók és a megszállók bérencei nemze-
ti bíróság előtt fognak felelni saját nemzetük ellen elkövetett 
gaztetteikért.

Halál a német megszállókra!
Szabadság a magyar népnek!

A Jugoszláviai Nemzeti Felszabadítási Hadsereg
PETŐFI SÁNDOR

Magyar zászlóalja”

A Petőfi-zászlóalj 1944 második felében. (HIM fotóarchívum 73298)
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4.2.8. Harcok 1944 őszén, Szlavónia északi részén
(A barcsi epizód)

1944. október elején (minden bizonnyal 3-án) a Dráva hídnál harc alakult 

ki. Ez Barcsot és a Verőce (Virovitica) felé vivő utat kötötte össze. A harcról 

nincs pontos leírás.

A cél az volt, hogy megakadályozzák a német alakulatok bal partra jutását. 

Ezt sikeresen végrehajtották. Az ellenség ekkor még szlavóniai Petőfi-zász-

lóaljhoz200 képest túlerőben volt, így a partizán erőknek hátrálniuk kellett.201 

Ugyanekkor a második zászlóalj rohammal foglalta el a hidat védő erődít-

ményt. A német legénység zöme átmenekült magyarországi területre, két 

halottat hagyva maguk mögött, egy gépfegyvert és sok lőszert. Ám ez még 

csak a harcok eleje volt. Másnap reggel aknavető- és gépfegyvertűzzel vágtak 

vissza, ezért a zászlóalj visszavonult, eközben egy 60 fős ellenséges csoport-

ba („német, usztasa és magyar fasiszták”)202 ütközött, akiket „felszámolt”. 

A második szakasz átkelt a Dráván Terézfalvára (Terezino Polje), és miután 

ott végzett az ellenséggel, a Sánc pusztánál hátba támadta az ellenséget. Az 

ellenségnek 45 halottja és 26 sebesültje lett, a Petőfi-zászlóaljból egy harcos 

eltűnt és sokan megsebesültek, de bevonulhattak a településre.203 

Ez után a zászlóalj vezetésével konzultálva, egy magyar nyelvű levelet 

küldtek Barcs polgármesterének:204

„Polgármester úr [sic!]!
Amennyiben továbbra is megkisérli, hogy bármilyen segítséget 

is nyújtson azoknak az erőknek, amelyek Viroviticát védik, bom-
bázni fogjuk a várost. Hogy meggyőződjön állításunk szavahi-
hetőségéről, figyelmeztetés jeléül holnap, 1944. október 4-ikén 
[sic!] déli 12 órakor 2 aknát lövünk ki a város központjára.

Halál a fasizmusra – szabadságot a népnek!
Politkomeszár  Parancsnok
Kiss István  Kis Ferenc”

200 Ugyanitt később is harcol az egység, akkor már brigádként. (PGY – J / 89 15-16. o.). Akkor 
a VII. vajdasági brigád Podravska Slatinán a 297-es német gyalogos hadosztály, a 7-es SS 
hadosztály, a Fischer hadcsoport és az 5-ös usztasa-domobrán hadosztállyal került harci érint-
kezésbe. Mészáros Ferenc szerint majd akkor kiérdemelik a sapkájukra a sarlós kalapácsos 
jelvényt (PGY – J / 89 16. o.). Marko Aladžićra, a nemzetközi brigád egyik tagjára hivatkozik. 
(Nem jelöl meg pontos egységet és beosztást.)

201 Ekkor került az egységbe Barabás István (Godó 1972. 31.), meglehetősen kacskaringós úton. 
Miután Gombosnál elfogták az usztasák, kiszabadult és a brodi egységhez került, majd innen 
a Petőfibe. A Podravska Slatina környéki harcokban vett részt.

202 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 14. o.
203 PGY – J – 89 Mészáros Ferenc 8. o. A másnap írt levélről is említést tesz.
204 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 15. o

Másnap kilőtték a gránátokat és ezután a magyarországi területekről már 

nem érkezett támadás.

Október második felében Grubišno Polje környékén tartózkodott a Zász-

lóalj néhány napig, népgyűlést tartott, majd Nova Gradiška és Okučani felé 

vette az útját. Mintegy 40 főt hagytak hátra, akik a beérkező ellenséget 

bevárva megtámadták azt, tehergépkocsit, autót és motort semmisítettek 

meg, de a páncélosokkal nem bírtak, így visszavonultak.

Október végén a zászlóalj ismét Slavonska Požega a Našice felé vezető 

vasútvonalon foglalt el lesállást, miközben mások a város felszabadításá-

ért harcoltak. A Petőfi-zászlóalj a segítségül érkező alakulatokat tartóztat-

ta fel. Utána Ðakovo felé vonult november elején. Nabrdjénél egy csapat 

cserkesz adta meg magát.205 Novemberben már 220 tagjuka volt, és a 

Pécstúl, Silkóstól délre és Moslavina környéki területeken tartózkodott. 

Ekkor már megszületett a döntés, hogy átkerül a XVI. vajdasági hadosz-

tály kötelékébe.206

A következő akció Slavonska Požega újbóli megtámadása volt Mala Barná-

ról. Ezekben a súlyos harcokban esett el207 Raček Iván208, a második szakasz 

parancsnoka. 

A következő jelentősebb ütközet Vukojevci faluban volt, Našice közelében, 

december közepén. Ott ketten meghaltak és többen megsebesültek. Ezután 

a másik oldalról támadták Našicét, és egészen a külvárosig jutottak, de 

tovább nem, és visszavonultak. Innen kivonták őket, és Medinci és Kapinci 

érintésével Felső Szentmártonra értek a Dráván átkelve. 

Lényegében véve itt be is fejeződik a szlavóniai Petőfi-zászlóalj története. 

Godó adatai szerint az utolsó harci cselekmény a klobočevaci közúti hídnál 

történt 1944. december 23-án. A XL. hadosztály parancsnokának decem-

ber 20-án kelt rendelete alapján a 220 főt számláló Petőfi Sándor magyar 

zászlóalj kilépett a 16. szlavóniai Joža Vlahović ifjúsági brigádból, és a XVI. 

vajdasági hadosztály parancsnoksága alá kerül, azzal a céllal, hogy létre-

hozzák a XV. vajdasági brigádot, amely a Petőfi Sándor nevet viselné.209

205 Az eredeti szövegben Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 16. o. itt 
is „cserkész” szerepel.

206 Baki–Vébel 8. o.
207 Baki–Vébel 114. o.
208 Az eredeti szövegben így szerepel a név, félig horvát ill. szerbhorvát, félig magyar helyes-

írással.
209 Mészáros Vera 32. o. megpróbál összegsést közölni. Szertinte 1944 végére az alegységen kívül 

177 magyar tagja volt a VI. szlavóniai rohamhadtestnek és a szlavóniai Petőfi-zászlóaljban a 
megalakulásától a brigáddá alakulásig mintegy 320 fő fordult meg, azonban ezt az adatot ő 
sem tekinti teljesen pontosnak és véglegesnek.
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4.2.9. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj utolsó akciói

December derekára katonai értelemben a szovjet és a bolgár csapatok se-

gítségével a partizáncsapatok tiszta helyzetet teremtettek az ország nagy 

részén, és a Vajdaságban is. Még október 20-án elfoglalták/felszabadították 

Belgrádot (Újvidéket 24-én vették ellenőrzésük alá).

A gerillaháború, amelyet a partizánok addig folytattak, azért volt veszé-

lyes, de eredményes, mert nem a területszerző háború logikájára ellenében 

építette fel a taktikáját. Nem a megszerzés és pacifikálás volt a cél, hanem 

az ellenség ellehetetlenítése. Ezzel azonban háborút megnyerni nem lehet. 

Háborúban nem megkerülhető a területek birtokba vevése. Ez pedig nem 

valósítható meg a gerillaháború logikájával. Az immár közelben tartózkodó 

Vörös hadsereg logikája sem ez, távolról sem. A gerillaháborút, amennyiben 

végrehajtói győzni akarnak, a háború egy bizonyos pontján át kell fordítai 

konvencionális hadviselésbe. Ez a fordulat a szlavóniai Petőfi-zászlóalj eset-

ében egybeesett annak brigáddá alakulásával. A zászlóalj a gerillaháborúból 

kinőve tendenciaszerűen, egyre inkább a háborúzás normális menetében ka-

pott kisebb szerepeket. A Petőfi-brigádot másra szánták, mint a szlavóniai 

Petőfi-zászlóaljat.

Tito és Fjodor Ivanovics Tolbuhin a craiovai egyezmény értelmében még 

február elején megegyeztek abban, hogy a harc végső szakaszában együtt-

működnek. Az együttműködésre Sarohint (szovjet), Nađot (jugoszláv) és 

Sztojcsevot (bolgár) jelölték ki a három hadvezetés részéről, az együtt-

működésben a hadosztályparancsnokok is részt vettek. Az ebből származó 

feladatok korántsem voltak gerillajellegűek. Komoly szervezést és számos 

résztvevőt igényeltek, amelyek alkalmassá tették masszív támadásokra ill. 

ilyenek visszaverésére az egyes alakulatokat.210 A partizánok tehát új fel-

adatot kaptak. A hatalmas, többezer kilométeres frontvonal egy kis szaka-

szát a partizánoknak kellett megvédenie ill. előre vinnie. Ebben a helyzetben 

jól szervezett nagy egységekre volt szükség, amelyek a frontális harcban 

bevethetőek Ezért alakul meg a Petőfi-brigád is, hogy jól írányítható, nagy 

egységként, a jugoszláviai frontszakaszon kapjon harci feladatot. Az együtt-

működés mikéntjéről 1945. februárjában és márciusában is egyeztetett a 

szovjet, a jugoszláv és a bolgár fél.

A Horvátországi Harcosok Szövetsége nem is foglalkozik tovább a brigád 

történetével, és befejezésül ennyit írnak:

„Mivel a zászlóalj brigáddá fejlődött, itt egy újabb fejezete 
kezdődött a magyarok részvételének a fasizmus elleni harcban. 

210 Godó 174. o.

A tény azonban az, hogy egyedüli [magyar] partizánalakulat a 
második világháború folyamán a Petőfi Sándor magyar zászló-
alj volt, amely a Népfelszabadító hadsereg kötelékeiben har-
colt, azon nemes célokért, amelyeket az itt élő népek oly súlyos 
[sic!] harcok árán valósítottak meg. A Jugoszláv Kommunista 
Párt munkájának és politikájának eredménye ez, mert olyan 
programot tűzött ki, amely a nép érdekeit képviseli és amelyet 
egyaránt elfogadott minden nemzet.”211

1944. december 20-án a horvátországi főparancsnokság utasítására, a 

szlavóniai Petőfi-zászlóalj elindult Magyarországra, pontosabban Sellyére.212

A Petőfi-zászlóalj díszszemléje (hely és idő ismeretlen)

(HIM fotóarchívum 38410)

A Petőfi-zászlóalj működése mindvégig belesimult a partizánmozgalom 

működésébe, és összhangban volt a helyi és szélesebb érdekekkel. Ez egy 

rendkívül gazdag és fordulatos történetet eredményezett. A történéseknek 

eme vékony szálát jártuk végig az előző fejezetekben.

211 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 17. o.
212 Godó 1972. 31. o.
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III. A brigád története

A Petőfi-brigád története két hídfőharc, a verőcei és a baranyai köré szer-

veződik. Mindkettőnek a magyarországi küzdelmekben van jelentősége, 

gyakorlatilag részei a budapesti és a balatoni hadműveleteknek. A német 

F-hadseregcsoport átkelését a Dráván sikeresen akadályozták meg a szov-

jet, a jugoszláv és a bolgár csapatok, így egy jelentős erő, nem kapcsolód-

hatott be az ottani harcokba. Mindkét hídfőharc Jugoszlávia területén zajlik, 

de azok hátországa magyarországi, és a hatásuk a Magyarországon folyó 

harcok szempontjából lényeges.

5. A Petőfi-brigád megalakulásának
körülményei

Nagyot fordult a világ a szlavóniai Petőfi-zászlóalj fennálásának ideje alatt. 

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj létrejötte, a világháború fordulópontja után, 

az itáliai jelentős szövetséges sikerekkel egyidőben történik. Tevékenysége 

akkor bontakozik ki, amikor a partizánmozgalomhoz érkezni kezd a nyugati 

hadianyag. Ezt repülőkkel dobták le a megjelölt helyekre, egyre rendszere-

sebben, ahogy a német légierő a megsemmisülés felé haladt. Ezután 1944 

nyarán a Vörös hadsereg a Balkán és Közép-Európa térségébe ért, és őszig 

a Balkán-félsziget keleti oldalát az ellenőrzése alá vonta. Ekkor jött létre 

a Petőfi-brigád, amelynek tagjai zömében már nem szlavóniaiak, hanem 

vajdaságiak lesznek.

Hitler és a német hadvezetés egyik utolsó lehetősége az volt, hogy Nyugat-

Magyarországon ellenálljon. Az 1944. decemberi kudarcba fulladt Ardennekben 

történt támadás után alig maradt lehetősége a német hadvezetésnek, ezért 

minden megfoghatóba és megvédhetőbe görcsösen kapaszokodtak. Ezért vol-

tak hevesek a harcok Verőce környékén is.

1945 januárjában a szovjetek fő gondja Budapest ostroma volt, amely az 

egyik legnagyobb és leghosszabb ilyen jellegű hadművelet volt a világhábo-

rúban (Sztálingrád és Leningrád után a harmadik legnagyobb). A szovjetek 

(a Rogyion Jakovlevics Malinovszkij marsall vezette II. Ukrán front) nagy 

fölényben voltak, de velük szemben elvakult németek ill. a szovjetektől nem 

is alaptalanul rettegő magyar katonák védekeztek.
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A 16. hadosztály parancsnoka, éd a hadosztály politikai biztosa Siklósnál

(HIM fotóarchívum 73340)

Az SS-egyenruhás katonákat a szovjetek helyben agyonlőtték, és Buda-

pesten több tízezer SS-katona rekedt a gyűrűben. A sors iróniája, hogy Hit-

ler ebben a fázisában már úgy gondolta, hogy amennyiben nem elég erősek, 

akkor meg is érdemlik, hogy elpusztuljanak ott, ahol vannak. Más német ka-

tonák viszont úgy gondolták, hogy a szovjet hadifogságnál a halál is jobb. A 

német hadvezetés egyik célja, az ostrom elején, a védők megsegítése volt. 

Ezt a szovjetek fokozatosan lehetelenné tették, így a védők úgy érezték, 

hogy sorsukra hagyták őket. Az ostrom vége felé az agyonéhezett, agyonfá-

zott SS-esek megpróbáljanak kitörni.

A Wermacht másik fontos törekvése volt, hogy felszámolják a Dráva jobb 

partján létesült verőcei hídfőt.Ebben az általános stratégiai képben kell ér-

telmezni a Petőfi-brigád helyzetét. Jugoszláv már jóval fontosabb a Pető-

fi-brigád szerepe, hiszen minden egységre fontos részfeladatok hárulnak. 

Kisebbségi magyar szempontból pedig a jugoszláviai, szlavóniai, vajdasági 

magyarság számára döntő jelentőségű, a legjelentősebb katonai egység. 

Ezért kaphat ez az egység kitüntetett figyelmet. Túlértékelni azonban nem 

szabad, a megfelelő kontextusban kell értelmeznünk szerepét.

A világtörténelmi összefüggések áttételesen hatnak a brigád helyzetére, 

ám ezek adják az egész történet keretét. A konkrét események megér-

téséhes szükséges, részletesebben foglalkozzunk a jugoszláviai hadszín-

térrel, Magyarország, valamint a vajdasági magyarság helyzetével is. A 

Petőfi-brigád létrejöttében a bácskai eseményeknek is, elsősorban Topolyán 

és környékén, döntő hatása volt. Való igaz, hogy a szlavóniai Petőfi-zászlóalj 

működésé Szlavóniához kötődik, de a bácskai önkéntesek csatlakozásával 

egy egészen új szakasz kezdődik az egség történetében. Ezért szemügyre 

kell vennünk a háborús Magyarország, és benne Bácska helyzetét is.

5.1. Katona-politikai a világháború nagy
színterein a Petőfi-brigád megalakulása 
előtt

„Zentai magyarok, ti hallgassatok!
Először menjetek ki a frontra, hozzatok áldozatot
és ezzel mossátok le azt a gyalázatot,
amit a magyar megszállók követtek el a szerbek ellen.”213

1943 közepétől 1944 közepéig a szovjetek megvívták fontos csatáikat a 

németekkel. A keleti hadszíntéren, túlerőbe kerültek, és az egykori szovjet 

területeken kívül folytatták a harcot, 1944 nyarától a Balkánon is. Német-

ország magára maradt, erői egyre fogyatkoztak, óriási emberveszteséget is 

szenvedett. A haditechnikát illetően egyre nagyobb hátrányba kerül. Elvesz-

tik a légterük feletti kontrollt is. 

Az amerikai ipar ontotta a hadifelszerelést, ugyanakkor a szovjet ipar nagy 

része is sértetlenül dolgozott az Uráltól keletre, a Vozneszenszkij-terv tehát 

teljes sikert hozott. Németország ekkorra már gazdasági értelemben is el-

vesztette a háborút, és csak a csodában reménykedett. Hitler csodafegyve-

rei, a rakéták és az atombomba nem valósultak meg, a V-2-es rakéták nem 

voltak elég pontosak, és nem is volt belőlük elég valami lényeges változás 

eléréséhez. Hitler egyre inkább megszállottá vált, számára még nem volt 

elveszve a háború, és hatalmon tudott maradni, sőt a hozzá hűséges, egyre 

fogyatkozó tömeget mindvégig fanatizálni tudta.

A nyugati szövetségesek, viszonylag későn a normandiai partraszállás-

kor jelennek meg nagy erőkkel a nyugati hadszíntéren, de ez már valóban 

a háborús végjáték része. Nyugati, elsősorban amerikai részről kezdettől 

fogva fontos volt az áldozatok minimalizálása is, az USA számára ezen kí-

vül a távol-keleti hadszíntér is fontos volt, és ez a figyelmét és az erejét is 

213 Törköly 139. idézi Isidor Nešić szavait, amelyek az Eugen Szálló színháztermében megtartott 
első toborzónagygyűlésen hangoztak el Zentán.
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megosztotta. Ezzel szemben Sztálin olyan terveket hagyott jóvá, amelyek 

rendkívül sok emberéletet követeltek. Akkoriban Tito és köre is a legtelje-

sebb mértékig azonosult a sztálini taktikával, és a Petőfi-brigád majd éppen 

akkor vérzik el, amikor a szovjet hadvezetés módszereit alkalmazzák a dél-

szláv térségben.

A háború utolsó szakaszában a mindenre elszánt, a propagandagépezet 

által megfélemlített németek és az emberélettel nem sokat számoló szovje-

tek feszültek egymásnak. A németek azt hitték, azt hitették el velük, hogy 

nincs élet a szovjet győzelem után, a szovjetek pedig többmilliós hadsere-

güket bármikor feltölthették még néhány millió új emberrel. Tito is ennek 

szellemében járt el, amikor a hátországban kíméletlenül besorozott min-

denkit, akit lehetett (ebben az időszakban dörgedelmes cikkeket közölnek 

a Borbában azokról, akik igyekeznek kivonni gyerekeiket a sorozás alól). A 

közeli győzelem sok vajdasági emberáldozatokat is megkövetel majd. Az 

értelmetlen áldozatokat tekintve a kiskőszegi és a bolmáni emelkedik ki. 

Amikor a frontharcosokat ért háborús borzalmakról beszélnek a Vajdaság-

ban, ez a két esemény adja meg az alaptónust. 214 A titóizmusban mindkét 

csata dicső, a valóságban a kiskőszegi jóval nagyobb volumenű, és mind-

kettőre az áldozatok nagy száma jellemző. Az bolmáni hadművelet lesz a 

Petőfi-brigád utolsó bevetése.

A nyugati szövetségesek áldozatkímélő taktikájának a hátulütője a szovjet 

érdekszféra kiszélesedése volt. A Szovjetunió már a második világháború 

előtt agresszív külpolitikát folytatott. Igaz, hogy Sztálin letett a világforra-

dalom mindent elsöprő koncepciójáról ebben Leninnél kevésbé volt agresz-

szív, de a világháború előtt új területeket szerzett, sőt a világháború elején 

részt vett Lengyelország újabb felosztásában. A háború vége ismét hatal-

mas lehetőségeket rejtett Sztálin számára, a kelet-európai polgári rendsze-

rek már összeomlottak, ugyanis a náci Németország teljesen kiszioplyozta 

őket, ez után egyszerűen behódoltak többmilliós Vörös Hadsereg közeled-

tével. A bolgár, a román, a jugoszláv királyságban az uralkodók szerepe 

minimalizálódott.

A szövetségesek 1945 tavaszán döntésre akarták vinni a dolgot. A nyugati 

fronton is összeomlás előtti állapotban volt a Wehrmacht, az elkeseredett 

1944-es decemberi ellentámadás, noha meglepő volt, mégsem változtat-

hatta meg gyökeresen a történések menetét. A nyugati szövetségesek is 

214 A két csata hagyománya összekeveredett. Pl. Tóth Bojnik Imre (Törköly 134.) arról beszél, hogy 
a sok „petőfista holtteste” lebegett a vízen. Ez nyilvánvaló tévedés. A nyilatkozót egyébként a 
12. proletárbrigádba sorozták be, noha amikor mozgósították 1945 januárjában, azt mondták 
neki, hogy a „magyar brigádba” megy. Az önkéntesség fenn tárgyalt kérdéséhez kapcsolódik, 
hogy nekik is azt mondták, miután „összeszedték őket”, hogy önkéntesként mennek harcolni.

már milliós seregekkel voltak jelen Európa nyugati részén. A náci Németor-

szág veszte egészen bizonyos volt.

5.2 A jugoszláviai, és vajdasági hadi helyzet 
1944 második felében

1944-ben már a náci megszállók már nem próbálkoznak az egész parti-

zánmozgalom megsemmisítésével, ahogy azt 1943-ban többször is meg-

kísérelték (neretvai csata, sutjeskai csata), csupán a mozgalom vezetését 

próbálták lefejezni (drvari támadás). Mindez az erőviszonyok változását jól 

mutatja. Az egykori agresszív szomszédok a szovjetek oldalára álltak, Ro-

mánia augusztus 23-án, Bulgária szeptember 9-én „ugrott ki” a háborúból 

(valójában csak az ellentétes irányba fordította fegyvereit.).

A jugoszláv erők kérésére, valamint az 1944. szeptember 28-án aláírt 

szerződés értelmében, amely a belgrádi hadműveletekre vonatkozik, a szov-

jetek jugoszláv területre léptek. Valójában ez már szeptember 6-án Negotin-

nál megtörtént, miután Tito két levélben is erre kérte őket. Ezzel két dolog 

is eldöntöttek Szerbiában. Egyrészt a rojalistákat, másrészt a megszállókat 

győzték le, hogy ezután a Vajdaság területére érkezzenek. A szovjetek tiszta 

helyzetet teremtettek a Balkán-félsziget keleti részén, és a nácik elleni utol-

só rohamra készültek. Ebben hatalmas erőket mozgattak meg, és szükségük 

volt minden emberre, minden puskára és lőszerre, ezért kapcsolták be a 

bolgár és az albán erőket is. Az ország nagyobbik fele Tito vezette mozgalom 

kontrollja alatt volt, és ez nem csak az erdős, hegyes vidékekre vonatkozik, 

mint az ezt megelőző időkben,215 a városokat és az útvonalakt is kontollál-

ták, ill. ezek birtoklásáért folyt a harc. Szerbia és Macedónia felszabadítá-

sában a Vörös Hadsereg, sőt jelentős bolgár egységek is segítségére voltak 

a partizánoknak. Boszniában és Dalmáciában, valamint Montenegróban és 

Hercegovinában jelentős területek voltak a partizánok birtokában.

A németek Belgrád védelmére 12 hadosztályt vontak össze, amelyeket 

erős szerbiai erők is támogattak. Azonban a szovjetek, amikor október 14-

én felsorakoztak Belgrád előtt, már túlerőben voltak. Tolbuhim marsall a 3. 

ukrán front kötelékébe tartozó Sarohin parancsnoklása alatti 57. hadsereget 

vetette be, emellett a 17. és a 5. szovjet légi hadsereg alakulatai, valamint 

a dunai katonai flotilla és a 14. jugoszláv hadtest vett részt az ostromban. 

215 Mivel a megszállók még erejük teljében is a városokra és a közlekedési útvonalakra koncent-
ráltak, így a hegyek és az erdőségek befogadthatták a partizánokat.
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A hadműveletben melynek déli szárnyán a bolgár hadosztályok támadtak. 

A szövetséges légierő még ez előtt tetemes károkat okozott Belgrádban a 

bombatámadásaival. 

1944 októbere, gyülekezés, tüntetés Topolyán (HIM fotóarchívum 53005)

Tito 1944. okt 17-én helyezte a főhadiszállását Versecre, ahol közvetlenül 

érkezése előtt több száz volksdeutschert gyilkoltak le ítélet nélkül. A Vajda-

ságban az egész november az etnikai és ideológiai alapú tisztogatással telt el, 

ami decemberben és januárban folytatódott. Az ország nagy területén folyó 

súlyos ideológiai és etnikai, vallási gyűlölettől fűtött háborúnak a partizánok 

megjelenése lassan véget vetett. Ekkoriban már többszázezer katona állt Tito 

parancsnoksága alatt, és noha neki nem volt katonai végzettsége és nem értett 

a hadvezetéshez, megtalálta az erre alkalmas embereket, többek között Arso 

Jovanovićot és Kosta Nađot.216 Az ostromot már október 20-án befejezték, ami 

216 Kosta Nađ, ill. gyakran Kosta Nadj (1911–1986): magyar származású katonatiszt. Ezért néha 
magyarosan is írják a nevét. Péterváradon, Újvidék mellett született, és ott fejezte be általános 
és középiskoláit. Az Ikarusz légiüzemi vállaltban volt inas, de a család Zágrábba költözött. Ott 
meghalnak szülei, ő pedig a bilećai (Bosznia-Hercegovina) katonatisztképzőbe íratkozik. Ott 
ismerkedik meg a marxizmussal. Amikor a katonai rendőrség erről tudomást szerez, letar-
tóztatják, majd börtönre ítélik. Ez után visszatér Zágrábba, ahol illegalitásban él. Testvérei is 
kommunisták voltak, és ő az illegális lapkiadásukban vesz részt. A spanyol polgárháborúban 
önkéntesnek áll. Altiszt, majd dandárparancsnok lesz. Négyszer sebesül meg, majd Francia-
országban van, mivel a jugoszláv kormány megtiltotta a spanyol polgárháború résztvevőinek 
visszatérését az országba. Kalandos úton, Németországból sikerül visszajutnia Jugoszláviába. 

egyben a szerémségi hadszíntér kialakulásának a kezdete is.217 1944 végén 

már a győzelem Jugoszláviában is egészen bizonyosnak tűnt. A kérdés az volt, 

hogy mikor, hogyan és mennyi áldozattal történik meg.

1944 októberében sem voltak összecsapások voltak a Honvédség és a 

jugoszlávok között. A Magyar Honvédség puskalövés nélkül hagyta el a 

Bácskát és Baranyát, ellenállás nem volt a helyi lakosság részéről sem. A 

bevonuló partizánok nem egyszer csak napok múltán érkeztek meg és ren-

dezkedtek be, hogy ez után rögtön megkezdjék a lehetséges ellenfelek lik-

vidálását. 

A craiovai 1944. októberi egyezmény alapján a dél-magyarországi, és ju-

goszláviai hadműveletekben a szovjetek mellett a bolgárok is részt vettek. A 

3. Ukrán fornt és a III. Jugoszláv hadsereg 36-os és 51-es hadosztályai két-

szer átkelve a Dunán felszabadították a magyarországi Dráva-mentét, majd 

Verőce körzetében hídfőt létesítettek. Ekkor érkezett meg a 16. vajdasági 

hadosztály Sellyére, és így gyakorlatilag megalakult a Petőfi-brigád is, noha 

a XV. Vajdasági Petőfi Brigád megnevezés csak a megalakulási parancsban 

szerepel majd. Ez után megakadályozták a szovjet, jugoszláv és bolgár csa-

patok, hogy a német F-hadseregcsoport átkelve a Dráván csatlakozzom a 

Budapesten összpontosuló német erőkhöz. 1945 márciusában pedig azokat 

a kisegítő csapásokat akadályozták meg, amelyet a Dráván átkelő német 

alakulatok indítottak, a magyarországi támadásukat segítendő. Drávasza-

bolcsnák a bolgárok védekeztek, és a szovjetek segítették őket. Bolmánnál 

a jugoszláv csapatok védekeztek, végül már szovjet és bolgár segítséggel. 

1945 áprilisától egészen a háború végééig (máj. 15.) a szovjet, a jugoszláv 

és bolgár csapatok összhangban és együttműködve üldözik az ellenséget 

annak megadásáig. Egyes jugoszláv egységek Dél-Ausztriáig jutnak. A Cra-

iovai egyezmény az egész térség sorsát meghatározta.

1941-től részt vett az ellenállás szervezésében Horvátországban majd Boszniában, Bosanska 
Krajinában, majd Bosznia szívében, végül Kelet-Boszniában kap parancsnoki beosztást. Ez után 
1942 februárjában ő lesz a boszniai főparancsnok. Ekkor sikerül létrehozni egy nagy felszabadí-
tott területet. Egyre nagyobb hadműveleteket vezet, köztük 1942 legnagyobb hadműveletét is, 
a bihaćit, amelyért Tito kitünteti. Több bátor támadással lepi meg a városokban berendezkedett 
megszállókat. Az első boszniai hadtest parancsnoka lesz. 1943-ban neki, Peko Dapčevićnak és 
Koča Popovićnak a legmagasabb rangot adományozza, ezredes (pukovnik) lesz. Fő feladata a 
szerbiai bábállam ellen való partizán támadás előkészítése. 1944 elején a vajdasági főparancs-
noki beosztást kapja. Egységei 1944 végén és 1945 elején a III. jugoszláv hadsereggé növik ki 
magukat. A Duna menti és szerémségi harcokat irányítja. A batinai, a Dráva menti, a szlavóniai 
és stájerországi hadműveletekért dicséretben részesül. A háború legvégén Klagenfurt, Celje és 
Maribor térségében győzi le és fegyverzi le az ellenséget. A háború után Tito feltétlen híve ma-
rad mindvégig. Néphős, számos más kitüntetést kap. Katonai és politikai karriert is befut. 1986-
ban hunyt el, Belgrádban temették el kitüntetett helyen, az Aleja zaslužnih građana részen.

217 Részletesebben Lásd: Godó 1972. 113-121. o.
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A bolmáni mellett a kiskőszegi (batinai) csata is bővelkedett felesleges 

áldozatokban. A bizonyára túlzó visszaemlékezők szerint piros volt a Duna 

vize a sok vértől218 és az emberek emlékezetében, lévén, hogy nem általá-

nos cél elmélyedni a második világháború történetének ismeretében, ez a 

két csata összeforrt,219 hiszen mindkettő, abban a formában, ahogyan vég-

rehajtották, felesleges volt, és mindkettő hatalmas áldozatokkal járt. Bati-

nánál nem kellett annyira erőltetni az átkelést, Bolmánnaál pedig nem volt 

szükség annyi rohamra. A két csatában az is közös, hogy lényegében véve 

a szovjetek igényei miatt vívták meg őket.

5.3 Magyarország helyzete a 1944 végén

1944. március 19-én Hitlet megszállta Magyarországot, szuverenitásá-

nak csupán szimbolikus elemei maradtak meg (kormány, államfő), lé-

nyegében véve bábállammá vált, amelyet Hitler mozgatott. A Gestapo 

szabadon őrizetbe vehetett bárkit, akit veszélyesnek tekintett, és csak 

a szélsőjobboldali lapokat nem tiltotta be.220 Az évek óta szigorodó zsi-

dótörvények végül a deportálásba torkolltak, amelyet meg is kezdtek, 

és amelynek következtében a vidéki zsidóság nagy részét Auschwitz-

be szállították és meggyilkolták. Ebben a folyamatban semmisült meg 

a bácskai zsidóság nagy része is (a bánáti zsidóságot még 1941-ben 

deportálták a Bánátot megszállló németek). Ezt a folyamatot Horthy hat-

hatósan lassította, de leállítani nem tudta.221 A zsidók mellett cigányokat 

is deportáltak.

A Vörös hadsereg közeledtével a magyar kormány megpróbált tárgyalni 

a szovjetekkel, Lakatos miniszterelnök, azaz Horthy leállította a zsidók de-

portálását. 1944 október 11-én egyezményt írtak alá Moszkvával. Ebben 

súlyos feltételeket vállaltak, és az volt a tervük, hogy október 15-én, ahogy 

azt Bulgária és Románia tette, átállnak. A kiugrási kísérlet gyakorlatilag ad-

dig jutott el, hogy a rádióban bejelentették, de ezután Horthyt lemondásra 

kényszerítették és Szálasi a kormányfői hatalom mellett az államfői hatal-

mat is megszerezte.

Magyarország már 1944. októberétől elvesztette maradék függetlenségét 

is. Kétszeresen is, hiszen a nácik irányította struktúra helyébe, keletről a 

218 Törköly 87. o.
219 Nagyszerűen látszik ez Bicskei István elbeszélésében, aki mindkét csatát belefoglalja vissza-

emlékezésébe. Törköly 92. o.
220 Romsics 261.
221 Romsics 263.

szovjetek is megérkeznek Magyarországra „saját kormányukkal”. Horthy 

1944. október 15-én kiugrási kísérletével párhuzamosan, ill. röviddel ezután 

hagyja el a Honvédség Bácskát, és a további bácskai eseményekben nincs 

szerepük.

Szálasi ország- és önsorsrontó politikát valósított meg, terrort vezetett be. 

Elkezdte a budapesti zsidóság elleni gaztettek elkövetését, a baloldaliak és a 

kommunisták kivégzését. Szálasi nem szerette a budapestieket, csőcseléknek 

tartotta őket, azonban, miután Hitler erőddé nyilvánította a fővárost, mindent 

megtett Buda védelme érdekében, és gyakorlatilag szétlövette az egész fővá-

rost. Házról házra folyt az utcai harc, mintegy „második Sztálingrádként”.222 

(Leningrád és Sztálingrád után Budapest ostroma volt a legsúlyosabb ilyen tí-

pusú hadművelet.) A szovjetek a súlyos harcok után szintén kegyetlenkedtek a 

lakossággal, főleg a nőkkel.

Budapest elvesztése után a németek vissza akarták szerezni a Duna vo-

nalát. A terv az volt, hogy a Balaton és a Velencei tó között ütnek rést a 

fronton. Ennek visszaverésében szerepe volt a III. Jugoszláv hadseregnek 

és a Petőfi-brigádnak is. A szovjetek 1945 áprilisában fejezik be a ma-

gyarországi hadműveleteket, egy szűk hónappal a nácik feletti végleges 

győzelem előtt. 

5.4. A Vajdaság és a vajdasági magyarság
helyzete a végjátékban

Vajdaságban a Honvédséggel nem folytak harcok, ugyanis azok maguktól 

hagyták el a vidéket, mert a német hadvezetés a Duna vonalának a védel-

mére készült. A Magyar Honvédség akkor már nem volt önálló, a németek 

alárendeltségébe került.

A királyi Jugoszlávia nem sokat tett azért, hogy a területén élő magya-

rok elfogadják. Számtalan módon gyötörték a területükön élő magyaro-

kat, mindennapjaikat megkeserítve az államnyelvvel, az ügyintézéssel, az 

oktatással és mindennel, amivel lehetett. A kommunisták is felismerték, 

hogy a magyarság idegenként él a délszláv államban, és ezért az agitá-

ciójuk viszonylag sikeres volt a magyarság körében, azonban a vajdasági 

magyarság nagy része nem volt politikai értelemben aktív. Érdekes, hogy 

a királyi Jugoszlávia a 20-as években viszonylag sok magyarországi mene-

kültet fogadott be, köztük olyanokat akik a Baranya–bajai Szerb–Magyar 

Köztársaságban vállatak szerepet. Ezek a menekültek baloldali érzelműek 

222 Romsics 266.
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voltak, és közülük többen bekapcsolódtak a kommunista pártba, majd a 

partizán mozgalomba is.223

A második világháború kitörése előtt már érzékelhető volt, hogy a dél-

szláv állam gyenge, ingatag, a magyar csapatok megérkezése pedig az 

évtizedekig elfojtott érzelmeket szabadította fel. A vajdasági magyarság 

az addig titkolt vágyait ki tudta egy rövid ideig vetíteni a valóságra, csak 

később szembesült az illúziók és a tényleges helyzet közötti különbséggel. 

A helyzetet jobban ismerő magyarok, az értelmiség egy része nem tudott 

felhőtlenül örülni a történéseknek, hiszen a visszarendeződés lehetősége 

nagy veszélyt rejtett magában. A magyar hatóságok néhány kedélyjavító 

intézkedés után elkezdték a magyar katonaköteles generációk besorozását, 

és „vérfrissítés” okán csángókat telepítettek be, de legfőképpen igyekez-

tek a németekkel kötött szerződéseket betartani (élelmet és nyersanyagot 

szállítottak).

A vajdasági magyarság nagy része 1941-ben örült az impériumváltás-

nak. Sokan úgy érezték, hogy húszévnyi elnyomás fejeződött be. Másként 

fogalmazva, az „agresszió előkészítésében és végrehajtásában” a nemzeti 

kisebbségeket is megcélozta a támadó fél.224 A Baki–Vébel féle könyv-

ben is megjegyzik, a Mate Jerković tengernagy által írott bevezetőben, 

hogy a magyarok részvétele a népfelszabadító mozgalomban nem éri el 

az átlagot (minden hatodik férfi fegyverben volt Jugoszláviában), és hogy 

zömmel nem 1941-ben, hanem 1943-ban csatlakoztak a népfelszabadító 

mozgalomhoz.225 Tömegesen csak 1944-ben. A két országváltás között a 

lakosság egészére egyre nagyobb nyomás nehezedett. Kezdetben ez első-

sorban a kommunistákat és a szerbek egy részét, az első világháború után 

betelepedetteket sújtotta. Az 1942-es „razzia”, a tömegmészárlás elszán-

tabbá tette a partizánokat, ellenségesebbé a helyi lakosságot. Később, 

az új rendszer konszolidálódásával a társadalom egészének részt kellett 

vennie a háború által támasztott helyzet reménnyel nem kecsegtető meg-

oldásában (besorozások a Honvédségbe, háborús vállalások teljesítése). 

Ezenkívül a zsidó lakosság helyzete majd 1944-ben kilátástalanná vált, 

deportálások zajlottak, amelyek célja a koncentrációs-, munka- és halál-

táborok voltak.

223 Godó 1972 29. o. Ilyen volt például Pécsy László is, aki egy szlavóniai faluban volt tanító, és 
amikor az usztasák mozgósítani akarták inkább partizánnak állt, és részt vett annak első harca-
iban, édesapja, Mihály Szlovéniában vett részt a partizánmozgalomban. Godó 1972. 30-31. o. 
Pécsy László a Suho Polje–Čačinci valamint a Čačinci–Našice vasútvonalak ellen augusztusban 
és szeptemberben végrehajtott szabotázsakciókban vett részt. Később mint partizántanító vég-
zett agitatív munkát a Petőfi-zászlóaljat segítve. Egyes önkéntesek az ő hatására csatlakoztak.

224 Godó 1967. 3. o.
225 Baki–Vébel 16. o.

A partizánok kezdetben csak nyugtalanították a lakosságot, később pe-

dig egyre fenyegetőbben léptek fel. Az 1942-es magyar tömegvérengzések 

még inkább rontottak a helyzeten. A szövetségesek sikerei, valamint a Né-

metországot le nem rázó Magyarország kudarcai azt eredményezték, hogy a 

vajdasági magyarságon lassan a félelem uralkodott el. Amikor a Honvédség 

csendben elhagyta az általa visszacsatolt területet, a magyar lakosság a 

teljes kiszolgáltatottság állapotába került, és könyörület nem volt iránta.226

A Vajdaságban 1943-ra már elmúlt az eufória, amit a magyar egységek 

megjelenése okozott. A mindennapok hangulatára rányomta a bélyegét a 

beszolgáltatások rendszere, a sorozás, a kitelepítések, a betelepítések. Ek-

korra a vajdasági magyarság megtudta, hogy a délszláv korszak utáni fel-

szabadulás227 nem abból áll majd, hogy a mozikban Jávor Pál- és Karády 

Katalin-filmeket néznek. A Horthy-rendszer lecsapott, nyomást gyakorolt, 

kivégzéseket rendelt el,228 és elkövette főbűnét, a sajkási és újvidéki tö-

meggyilkosságot. Az öröm lassan félelemmé vált a vajdasági magyarság 

körében. De a mélypont majd 1944 végén következik be.

Annak ellenére, hogy Magyarország 1944 márciusától már nem volt szu-

verén állam, majd a többi német bábállam szintjére süllyedt, egy esetle-

ges németellenes lázadás esélytelen volt. Egyrészt a németek diszkréten 

226 Az Emlékezés-féle könyvben (8. o.) kiemelik a megszállók elleni gyűlöletet is. Az én meglátásom 
szerint a vajdasági magyarságra inkább a szorongás volt jellemző, gyűlölnie pedig inkább azokat 
volt oka, akik tömegesen végeztek ki többnyire ártatlan embereket soraikból. Nagyon érdekes téma 
lenne kutatni azt a lelki állapotot, amely 1944-ben jellemezte az embereket. Úgy hiszem azonban, 
hogy ennek a lehetősége meglehetősen korlátozott, talán egyes nem publikálásra szánt szövegek, 
naplók előkerülése segíthet a helyzeten. Mindaddig, amíg ezt a témát nem lehet kutatni, tényeket 
nem mondhatunk, csak vélekedéseket közölhetünk. A magyar megszállók ellen nem lehetett általá-
nos a gyűlölet, hanem inkább a csalódás, a velük kapcsolatos szorongás lehetett az. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy egyesek, a kommunista érzelmű magyarok, a magyar hatóságok által büntetett 
egyének ill. azok hozzátartozói nem érezhettek gyűlöletet. Hasonlóképpen nem tudni azt sem, hogy 
mekkora lehetett az általános szolidaritás érzése a szerb lakosság iránt, hiszen a királyi Jugoszlá-
viában a magyarok iránt sem nyilvánult meg általános szolidaritás. Bonyolult kérdésekről van szó, 
és a helyzet olyan súlyos volt, hogy az egyes ember is nehezen tudott boldogulni saját érzelmeivel. 
Így tehát nem tartom szerencsésnek, ha bármilyen általánosító és leegyszerűsítő attitűdöt feltéte-
lezünk az akkori emberekről.

227 A felszabadulás kérdése nem nagyon értelmezhető ebben a korszakban. Egy diktatúra, ami-
lyen a Horthy-féle rendszer volt, nem hozhatott felszabadulást. Ugyanúgy nem, ahogy a par-
tizánok sem, akik egy kialakuló diktatúrát szolgáltak. Nem hozhatott felszabadulást a Szov-
jetunió sem, hiszen a sztálinizmus szélsőséges diktatúra volt. Véleményem szerint csupán 
arról volt szó, hogy az egyes diktatúrák másokat akartak jutalmazni, és másokat büntetni. 
A diktatúrák felállásuk kezdetén a lakosság egy részét megnyugtatják, azokat, akik nem es-
nek abban a pillanatban a megbüntetettek közé, azonban minden diktatúra újabb és újabb 
ellenséget keres, és ha elég hosszan tud fennmaradni, előbb vagy utóbb valamilyen formában 
mindenki sorra kerül.

228 „A Magyar Királyi Honvédség Vezérkari Főnökök Különbírósága 1941 októbere és 1942 febru-
árja között 323 halálos ítéletet hozott”. Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 19. o.
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szállták meg, nem hirtelen, nem bombázással és tömeges gyilkosságok-

kal, másrészt a kommunistáktól a legtöbben féltek, harmadrészt pedig az 

ország földrajzi viszonyai nem kedveztek az ellenállásnak. Jugoszláviával 

ellentétben a németek igyekeztek mindent megszállni, amit lehetett. Par-

tizánosztagok működésére Bácskában nem volt sok mód, de Baranyában 

sem. A majdani Vajdaság területén Szerémségben volt mód ellenéllásra, 

Bánátban sokkal kevésbé. Tömeges kommunista szimpatizáns megmozdu-

lásokra csak a partizánok megérkezése után volt lehetőség, azonban azokat 

akkor az már meg is szervezték.

Az 1944-es vérengzékkor a vajdasági magyarság magára maradt, a teljes 

kiszolgáltatottság és félelem állapotába jutott. Az új hatalom döntött élet és 

halál kérdésében, és az kemény akart lenni.

6. A Petőfi-brigád magalakítása 

„Mindenki a frontra, mindent a frontra”229

Ahogy a szlavóniai Petőfi-zászlóalj parancsra jött létre, ugyan így parancsra 

alakult át brigáddá Kiscsányban, majd a Bolmáni hadművelet után egy újabb 

paranccsal feloszlatták. Az alegységből egységgé avanzsált alakulat a 16. vaj-

dasági hadosztály hadműveleti feladatainak végrehajtásában vesz részt. Har-

ci feladatairól a hadosztály parancsnoksága döntött, ennek faladatait pedig a 

magasabb hadvezetés határozta meg, amelyek túlmutatnak a jugoszláv had-

vezetésen is, és a konkrét helyzetekben ezért volt gyakori a szovjetekkel és a 

bolgárokkal való együttműködés.

„… Egy azonban bizonyos: hogy a Petőfi Sándor magyar partizán 
zászlóalj hadműveletei szerves egységet képeznek a többi parti-
zán egység hadmozdulataival, amire ez alkalommal nem térünk 
ki. Egy részletes történelmi feldolgozásban ez a tény azonban el-
kerülhetetlen. A továbbiak folyamán ezekre a kérdésekre kell vá-
laszt adni és hisszük, hogy hamarosan e téren is sikerünk lesz.” 230

A Petőfi-brigád létrehozásáról már a szlavóniai zászlóalj megalakításakor szó 

volt. Az alegység egyik fő feladata a tagtoborzás volt, hogy mileőbb egységgé 

szerveződhessenek, ám ez Szlavóniában nem valósulhatott meg, és a létszám 

majd csak a vajdaságiakkal duzzad a megfelelő nagyságúra. 

A néhányszor tíz fővel induló szlavóniai zászlóalj története alapvető jelen-

tőségű. Létszáma nő, tapasztalatokat szerez és eléri a 235 főt, amivel már 

meghaladta a zászlóaljnyi méretet. Ez ugyan úgy kihagyhatatlan a brigád tör-

ténetéből, mint a topolyai szervezkedés, és a zombori sorozóiroda működése.

A brigád 1944. dec. 31-én alakul meg, ez szerepel a parancsban. Ám Topo-

lyán már november közepén egy ünnepség keretében „megalakították” a Mun-

kásotthonban, sőt már okt. 10-én elkezdték a toborzást, noha a parancs majd 

229 Ez volt az akkori egyik fő jelszó. Baki és Vébel ezt is beleszövi szövegébe. 125. o. Azzal a kom-
mentárral, hogy ez a „harci jelszó fegyverbe szólította Vajdaság minden szabadságszerető népét, 
a magyart is.” Lásd még Cseres Tibor szövegét: http://www.hungarian-history.hu/lib/cseres/cse-
res13.htm 2010. jan. 25.

230 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz a 17 oldalas dolgozathoz fűzött 
megjegyzés. Egy másik forrás is a Hr-DAOS-438 szintén ebből a dobozból sokkal rövidebben 
és felületesebben foglalja össze az eseményeket. Az előbbi forrás adatait ismétli.
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csak nov. 23-án érkezik meg, és abban még csak egy vajdasági zászlóaljról van 

szó. A brigád a magyarországi Kiscsányon alakul meg, a régebb óta működő 

szlavóniai Petőfi-zászlóalj és a bácskai önkéntesek részvételével.

Míg a szlavóniai Petőfi-zászlóalj, a gerilla harcmodor jellegéből adódóan, oko-

san megválasztott, jól támadható célpontok ellen harcolt, és ritkábban vett 

részt jól szervezett, elszánt ellenség elleni harcban, a Petőfi-brigád elszánt és 

jól szervezett ellenséggel harcolt (noha egyetlen eddigi munka sem foglalkozott 

részletesen az ellenfelek felkészültségével, szervezettségével, felszereltségé-

vel, többnyire csak ezt a sztereotípiát ismétlik). A Petőfi-brigád fegyverei és 

felszerelése tragikusan rossz volt, ami nem egyedi jelenség, ekkoriban széles 

körben jellemző volt. 

6.1. A jugoszláv hadszíntér 1944 őszén

„A szegény embernek elég, ha felbiztatják”231

A Topolyai történések megértéséhez szükséges tudnunk, hogy Szerbia kérdése 

nem volt egyszerű. Egyrészt a rojalista csetnikek keményen védték a szűkebb 

értelemben vett anyaországukat, másrészt féltek a szovjetektől, harmadrészt 

– és talán ez a legfontosabb – a németek igyekeztek megtartani a Szerbián 

át vezető útvonalat, a Dél-Morava és a Nagy-Morava mentét, amely a balkáni 

útvonalak „gerincét képezi”.

Az 1944 májusa és októbere közötti időszak az országban a kisebb, de 

helyi szinten sorsdöntő összetűzések jegyében telt el. A többtényezős pol-

gárháború nagyban dúlt. Boszniában a csetnikek, muzulmánok és horvátok 

között. Szerbiában és Montenegróban a csetnikek és a partizánok között.232 

A németek ebben az időszakban igyekeznek megszervezni a védelmet, de 

a Vörös hadsereg, immár kilépve az egykori területeiről, töretlenül folytatta 

előrenyomulását, és 1944 kora őszének az egyik legnagyobb hatású eredmé-

nye a kelet-balkáni sikeres hadműveletek sora, amelyek során Románia és 

Bulgária szövetségest váltott. A partizánok tisztában voltak vele, hogy egye-

dül nem vonhatják befolyásuk alá Szerbiát, ezért kértek szovjet segítséget. 

231 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 161. o. A topolyai Faggyas József az egész önkéntes csat-
lakozással kapcsolatban mondta el meglátását, amely bizonyára nem magyaráz meg minden, 
az önkéntességgel kapcsolatos kérdést, de annak egy szegmensét valóban jól ragadja meg.

232 Montenegrót partizán szempontból 1942 elején vesztették el, ugyanis túl keményen léptek 
fel a polgári gondolkodású elemek ellen, ill. belekeveredtek az ottani belső harcokba (ezt a 
jugoszláv történetírás „leva skretanjá”-nak, azaz „balos elhajlásnak” nevezi). Montenegróban 
majd csak a sutjeskai csata után kezd kedvezővé válni a helyzet a partizánok szempontjából.

A szovjet és bolgár segítséggel Szerbiában eldőlt: a csetnikek vereséget 

szenvedtek, és immár ők kényszerültek illegalitásban bujkálni az erdőkben.

A szerbiai sikerek, Belgrád bevétele és a dunai átkelések után az 57. szovjet 

hadsereg a III. Jugoszláv hadsereg 12. hadtest két hadosztálya Dél-Magyaror-

szágra érkezett. A németek megerősítették a Dráva mentét és Szerémség vé-

delmét. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj pedig ennek a védelemnek a „puhításában” 

vett részt (Našice, és a požega). Majd a VI. hadseregtörzs parancsa értelmében 

Slatia, Verőce érintésével Barcsnál átkeltek a Dráván. Ekkor tudták meg, hogy 

vajdasági zászlóaljakkal egészülnek ki.

Tolbuhin marsall, a Harmadik ukrán front parancsnoka december 6-án azt 

a parancsot kapta, hogy hagyjon fel a támadó hadműveletekkel, és menjen 

át védelembe. Kosta Nađ tábornok is 14-én utasítást kap, a Barcs és Trojanci 

közötti szakasz biztosítására, így a Dráva déli partja felőli német támadásokat 

könnyebben elháríthatták.233 Ettől északabbra és nyugatabbra az egyik első 

feladat egy verőcei (Virovitica) hídfő létesítése volt. Ez csak súlyos harcok árán 

volt lehetséges. Ebben több magyar nemzetiségű katona is részt vett, az 51-es 

és 36-os vajdasági hadosztályokban. Nem sokkal ezután ide vezényelték a 16. 

vajdasági hadosztályt is. Ennek lesz majd a része a Petőfi-brigád. 1944. decem-

ber 20-án már a szlavóniai Petőfi-zászlóalj is a kötelékébe tartozik. 

1944. december 6. és 1945. március 6. között stabil ez a frontszakasz.234

A Petőfi-brigád harci és politikai parancsnoki kara, középen Kis Ferenc. A kép 1944 

decemberében készült Felsőszentmártonon (HIM fotóarchívum 38406)

233 Godó 1972. 141-142. o.
234 Godó 1972. 142. o.
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Szerémségben váltakozó sikerű, hullámzó harcok zajlanak, amelyek 

csak 1945 januárjában nyugszanak le, amikor kialakul a szerémségi 

front. A Jugoszláv Néphadsereg egyik fő feladata lesz ezt áttörni.

Német szempontból fontos volt tartani Szerémséget, a Duna-vonalat, 

és a Dráva vonalát is, mert időre volt szükségük, hogy kivonhassák az 

E-hadseregcsoportot (Heeresgruppe E) a Balkán déli részéről. A jugosz-

láv hadvezetés a felderítési adatok alapján érzékelte ezt a mozgást, a 

kiadott parancsok is erre utalnak. A német tervek megakadályozása a 

Budapest környékén zajló Konrád hadműveletek (jan 1, 7. 18.) szem-

pontjából volt fontos. Ezeket január végére teljesen hatástalanították.

Az 1944. szeptemberi és az 1945. májusi harctevékenység iránya (Godó)

6.2. A topolyai előzmények

A város sorsa a háborúban nem volt különleges, a megszállók itt is példát 

statuáltak az ellenállók megbüntetésével 1941 folyamán.235 Baki és Vébel 

a városka szegénységét emeli ki („a háromezer nincstelen földmunkás, bé-

rescseléd és mesterlegény városa”),236 noha iparos, kereskedő, középbirto-

kos is akadt a városban (mint mindenhol máshol is), hiszen a dualizmustól 

tartottak ezek a folyamatok.
235 Topolya Monográfiája 1750–1945. Dániel print, Újvidék, 2001. a 71-90 közötti rész szerzője 

Kisimre Tibor történész és tanár.
236 Baki Vébel 119. o.

1944 ősze vélhetően nagy felfordulásban telt el. Baki és Vébel szerint 

az emberek nem törődtek a beérett árpával és kukoricával sem, ellenben 

– amiről Baki és Vébel nem tesz említést – a beérkező partizánok tisztoga-

tásba kezdtek, és a város körül 14 helyen hantolták el, a becslések alapján 

nagyjából százas, esetleg többszázas nagyságrendű, ítélet nélküli kivégzet-

tet. Dr. Máriás véleménye szerint a törvénytelen kegyetlenkedéseket nem a 

reguláris alakulatok követték el, hanem olyan partizáncsoportok, amelyek 

önhatalmúlag cselekedtek, és már az ellenség kiűzése előtt ott voltak a 

környéken. Tekintetbe véve a vajdasági vérengzések földrajzi kiterjedését 

és lezajlásának időpontjait, ez a vélemény nem állja meg teljesen a helyét, 

a kivégzéseket központilag szervezték meg, de a helyi történésekben, így 

Topolyán is, szerepe lehetett az önhatalmú cselekvésnek.

Nagyjából a fenti körülmények, vagyis az impériumváltás a partizán gaz-

tettekkel, képezte a hátterét a Petőfi-brigád szervezésének. Ekkor szervezik 

Bácspetrőcön (Bački Petrovac), az egyik legjelentősebb vajdasági szlovák 

településen, az újabb szlovák brigádot, amelynek kezdeti létszáma 1200 fő, 

ami majd 2500-ra nő.237 

Kosta Nađ kiemeli, hogy már a Topolyai szervezkedés előtt tömege-

sen léptek be a magyarok a „helyi diverzánsalakulatokba és a különböző 

rohamosztagokba”.238 Ez ellentmond azoknak az értékeléseknek, amelye-

ket szintén gyakran hangoztattak, hogy a magyarok nem vettek részt szá-

marányukhoz mérten a népfelszabadító mozgalomban. Ez utóbbi állítás jól 

igazolható, Kosta Nađ állításával pedig nyilvánvalóan a felnövekvő ifjúságot 

próbálta megnyerni (akiknek a Baki–Vébel féle könyvet elsősorban szánták).

6.3. A brigád szervezése

Topolyáról 1944 október végétől küldöttségek jártak Újvidéken, hogy no-

vember 23-án a hivatalos parancs is megszülessen. Ugyanakkor a túlélők 

emlékeiben, és a brigádról szóló emlékezésben november 28-a él a legélén-

kebben239, amikor elindultak az önkéntesek, vörös zászlókkal a menet élén.

A helyi partizánhatalom megszervezésének megvolt a módszere, amiről 

még a fočai határozatokban döntöttek. Eszerint először egy-egy felszabadult 

faluban létrehozták a Népfelszabadító Bizottságot, emellett, ha mód volt rá, 

a Nők Antifasiszta Frontját, a Jugoszláv Egyesült Ifjúság Antifasiszta Szö-

vetségét, szakszervezetet, és más a kommunisták által irányított társadalmi 
237 Godó 1967. 23. o.
238 Baki–Vébel 8. o. 
239 Baki–Vébel 125. o.
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szervezeteket. Ez gyakorolta a közigazgatási jogköröket és összefolyt a 

katonai igazgatás szerveivel (ne feledjük, hogy mintegy 100 nap katonai 

közigazgatás is volt a Vajdaságban) ill. a katonasággal. Az újonnan felállt 

szervek egyik fő feladata értelemszerűen a katonaság kiszolgálása volt.240

A Magyar Honvédség már október közepén kivonult a Vajdaságból, Topo-

lyáról még október 10-én. A városba október 17-én érkeztek meg Zenta 

felől a szovjetek és a partizánok, csaknem egy időben.241 Tehát a városban 

nagyjából egy hétig tartott az interregnum. Az addigi megszálló egységek 

felgyújtották a kaszárnyát, és elhagyták a várost. Baki ezzel kapcsolatban 

azt emelte ki, hogy a nép oltotta a kaszárnyát, ezzel is védve a népi vagyont. 

Ez idő alatt önkéntesek tartották fenn a rendet, és igyekeztek alkalmazkodni 

a majdan felálló hatalomhoz, pl. kék-fehér-piros zászlókat igyekeztek készí-

teni. És Szabadkára is küldöttséget menesztettek.242

A jugoszláv hatóságok November 5-én elrendelték az általános mozgósí-

tást.243 A rendeletben szerepelt az önkéntesség szó is. Az önkéntesek között 

voltak átállt horthysta katonák is. A vajdasági magyar alakulat létrejöttét 

már 1944. március 11-én indítványoztatta a Vajdasági Főparancsnokság a 

16. törzsének. Az impériumváltáskor arra is utasítást adott, hogy a hónap 

második felében műszaki-munkás zászlóalj szervezzenek a mozgósított 

magyarokból.244 Különösen abban voltak érdekeltek, hogy mesteremberek 

(kőműves, ács, villanyszerelő) legyenek közöttük.245 Munkájuknak döntő 

szerepe volt a hátország működőképességének helyreállításában, hogy az a 

harcoló alakulatok logisztikai hátterét biztosíthassa.

A bevonuló partizánok megjelenése és az önkéntesek megszervezése kö-

zött néhány nap, de maximum két hét lehetett. A visszaemlékezők nem 

tudják pontosan, hogy az önkéntesek toborzásának ötlete mikor merült fel, 

de a folyamat beindulása október végére tehető.246 Ifjabb Cservenák Pál 

240 Mojzes Antal helytörténész részletesen leírja a bajmoki eseményeket, amelyek nagyjából úgy 
zajlottak, mint más településeken. (Mojzes 93-94. o.) Bajmokon az önkéntesek egy részét a 
Petőfi-brigádba irányították, másokat az 51-es hadosztály Tűzérségi brigádjába. Ezt megelő-
zően működött egy műszaki zászlóalj is, amelyet 1944. december 5-én átszerveztek. Mojzes 
úgy tudja, hogy tagjainak jelentős része a Petőfi-brigádhoz csatlakozott, de ez pontatlan, 
valójában a Petőfi-brigádba munkaszolgálatosok kerültek.

241 Baki–Vébel. 119. o. Kisimre Tibor precízebb meghatározást ad. A szovjetek 17-én érkeztek, 
a partizánok 18-án.

242 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 37. o.
243 Godó 1972. 140. o. Még ezelőtt, március elején elrendelték a felszabadított területeken a 

mozgósítását az 1913 és 1926 között született férfiaknak. (Uo. 76. o.)
244 Godó 1972. 146. o.
245 Jelen sorok írója, a bánáti Padé kapcsán a helyiektől azt hallotta, hogy a szovjetek pillanatok 

alatt mozgósítták a helyieket, hogy pontonhidat ácsoljanak össze.
246 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 157. o.

szerint is októberben kezdték szervezni a brigádot. Szavai szerint a zsidó 

hitközség épületében, mert a községházába akkoriban magyar ember nem 

tehette be a lábát. 

A küldöttségek október végétől Kosta Nađgyal, a Vajdasági Népfelszaba-

dító Erők, ill. a III. Jugoszláv hadsereg parancsnokával, próbálták felvenni a 

kapcsolatot. Balog Lajos és Brindza Károly többször is járt Újvidéken, ezen-

kívül Cservenák Pál és Varga István247 is sokat tett az önkéntesek megszer-

vezéséért.248 November első napjaiban is folytatódott a követségjárás249, de 

az egész nem kecsegtetett sikerrel. A küldöttségek célja az volt, hogy minél 

magasabb rangú tisztekkel találkozzanak, hogy Kosta Nađ engedélyezze az 

alakulat létrejöttét.250 A topolyaiak ekkor még nem számoltak a szlavóniai 

Petőfi-zászlóaljjal, Szlavónia kívül esett a horizontjukon. Ezért is történ-

hetett, hogy Dózsa György neve merült fel, mint az alakulat névadója,251 

a névadó mégis Petőfi lett, miután döntés született arról, hogy a szlavó-

niai zászlóalj átkerül a vajdasági parancsnokság alá, és egyesül a bácskai 

önkéntesekkel. Összességében a szerveződésért a legtöbbet Varga, Cser-

venák, Brindza, Lőrik és Balogh tették.

Végül megszületett az óhajtott parancs, Momčilović alezredes és Kosta 

Nađ vezérőrnagy aláírásával.252 A hivatalos okmányt a Népfelszabadító Had-

sereg és Partizánosztagok Vajdasági Főparancsnoksága adta ki, 1944. no-

vember 23-án, és a következőket tartalmazza:253

247 Baki és Vébel szerint (120. o.) Varga Istvánnak volt döntő szerepe a tekintetben, hogy Kosta 
Nađgyal tárgyaljanak, mert még a spanyol polgárháborúból és a francia internálótáborból 
ismerte: „Időközben a nagybátyjánál Topolyán vendégeskedő Varga István is bekapcsolódott 
a megbeszélésekbe és tervezgetésbe. Valószínűleg az ő elképzelése volt, hogy Kosta Nadj 
tábornok segítségével kellene és lehetne a legkönnyebben megszervezni az egység megalakí-
tásához a jóváhagyást, mivel Varga még a spanyol polgárháborúból és a francia internálótá-
borokból ismerte a tábornokot.”

248 A kezdeményezőbizottság, „a lelkes aktivista kollektívának” tagjai a következők voltak: Apró 
János, Balog Lajos, Baranyi András, Barna József, Brindza Károly, Cservenák Pál, Cservenák 
Imre, Cservenák János, Csizovszki Mihály, Dudás Ferenc, Dognár András, Éter Lajos, Győri 
János, Győri Péter, Halili Iván, Holovks Imre, Krakoyszki István, Kismiska János, Kmetykó 
Gyula, Kékai József, Lóczi József, Lőrik István, Lőrik Márton, Lőrik (Bodag) Péter, Mogyorósi 
Imre, Nebojsa Pál, Pelle Ferenc, Pelle Károly, Ribár Mátyás, Sörös József, Tóth Bubora István, 
Tóth Ferenc, Vadászi György, Vadócz József, Virág János (később csatlakozott), Varga István, 
(Budapestről érkező) Sinkovics Dezső, (internáló táborból) Sinkovics Péter, (Oreškovićról) 
Stevo Agbaba. Baki–Vébel 120. o. A névsort emlékezés alapján állították össze, bizonyára 
nem teljes.

249 Baki–Vébel 121. o.
250 Baki–Vébel u.o.
251 Törköly 44. o.
252 A parancs dátumozása nov. 23. Mindazonáltal Godó november közepétől számítja a brigád 

megalakulását, a topolyai Munkásotthonban tartott ünnepség miatt.
253 Törköly 44-45. o. és Baki–Vébel 121. o. Újvidéken kelt, száma: szigorúan bizalmas 15 volt. 
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Jóváhagyjuk a Petőfi-zászlóalj megalakítását magyar nemze-
tiségű önkéntesekből.

A zászlóalj parancsnoka Varga István, politikai biztosa Lőrik 
István.

A nevezett elvtársak, mint a zászlóalj parancsnoksága, egész 
Vajdaság területén önkénteseket toborozhatnak a magyarok 
soraiból.

A zászlóalj a további rendelkezésekig közvetlenül a fenti pa-
rancsnokság alá tartozik.

A zászlóalj-parancsnokság rendszeresen megküldi a zászló-
aljhoz 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 
zászlóaljat Jugoszlávia Népfelszabadító Hadserege és Partizá-
nosztagai szerves egységének tekinteni.

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

A toborzás önkénteseiről a lista már október végén eljutott Újvidékre, a 

Báni palotában székelő Tartományi Népfelszabadító Bizottságba.254 Noha a 

toborzás hivatalosan majd november 10-én indul meg.255

A toborzást jól megszervezték. Topolyán a Tokodi-házban volt a központ, 

innen küldték ki az előadókat, akiknek az volt a feladatuk, hogy propagál-

ják céljaikat. Lőrik István a Vörös-féle kocsmában agitált, Pelle Ferenc az 

Ozorák vendéglőben és az aggok házában. A Zentai úti szegényházban is 

toboroztak. Olajos Mihály Zentáról kért tanácsot a szervezésről. Toborzók 

mentek Adára, Bácsfeketehegyre, Csantavérre, Gunarasra, Péterrévére, 

Szabadkára, Szenttamásra, Temerinbe.256

Az önkéntesek toborzásával a Baki- és Vébel-féle beszámoló szerint „nem 

volt baj”. Szinte órák alatt összeírtak egy századra való önkéntest; de úgy 
látszott, nem lesz belőlük egykönnyen reguláris katonái alakulat; bár az is 
lehet, hogy csak a szervezők voltak türelmetlenek.257 Állítólag még azokat 

Megtalálható: Zbornik dokumenata i plakata a narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih 
naroda. Első sorozat, 10. könyv 7. oldal. Godó (1985 10. o.) kiemeli, hogy ez az első Petőfi-
zászlóalj a Vajdaságban.

254 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 40. o.
255 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 41. o.
256 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 42. o.
257 Baki–Vébel 121. o.

is nehéz volt visszatartani a bevonulástól, akiket később Šijačić doktor al-

kalmatlannak minősített.258 Mégis, ez a leírás sántít, ugyanis nem válik vi-

lágossá, hogy mitől keletkezett ez az óriási változás, nem látszik, hogy mi 

volt az önkéntesek motivációja. A különböző kiadványokban van egy hal-

vány magyarázatkísérlet, amely a helyi lakosság munkás, szegényparaszt 

és napszámos jellegét emeli ki, de ez nem elégséges.

6.3.1. „Önként muszájból”?259

„[..] Vajdaság nagyobb része is fölszabadult, e vidék négy 
éven át rabszolgasorsban élt népe lerázta magáról a fasizmus 
béklyóit és megtalálta végre az egymáshoz vezető utat. [..] A 
toborzót a sokat szenvedett népben izzó szabadság utáni vágy 
kiáltotta el [..]” 260

A Törköly-féle könyv visszaemlékezői és az Emlékezés a Petőfi-brigádra 

(2009) c. könyv pontosítja a szervezésről szóló ismereteinket. A bácskos-

suthfalvai (ómoravicai) Balog Sándor, amikor az élményeiről beszámol.261 

Egyrészt azt mondta, hogy a kisbíró kidobolta, hogy jelentkezniük kell, 

másrészt pedig azt, hogy ő ezt önkéntesen tette. Dr. Domány László visz-

szaemlékezéséből tudjuk, hogy közölték velük, hogy önkéntesnek men-

nek a Petőfi-brigádba.262 Ozorák Imrét egyszerűen besorozták.263 Egyes 

településeken szinte minden munkaképes férfit mozgósítottak munka-

szolgálatosnak 1944 novemberében264, ahol a kíméletlen hajsza közben 

arra biztatták őket, hogy a frontra menjenek („ha nem akartok dolgozni, 

menjetek a frontra”).265 Döme Jenő arról számolt be, hogy két válasz-
258 Baki–Vébel 123. o.
259 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 163. o. „Az öregebbek akkoriban úgy mondták, hogy ön-

ként muszájból”.
260 http://adattar.vmmi.org/cikkek/13769/hid_1945_07_varga.pdf
261 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 98. o. A teljes önellentmondás a következő mondatban a 

legszembetűnöbb: „A fiatalok többsége, akik érintve voltak [az 1916 és 1926 közötti generá-
ció, amit a kisbíró dobolt ki minden utcasarkon], mert itt az önkéntesség elve alapján kellett 
jelentkezni, úgy döntött, hogy mennek.”

262 Törköly 112. o. Dr. Domány László visszaemlékezése.
263 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 170. o.
264 (Törköly 109. o. Kajári Ferenc visszaemlékezése.) Azt is mondták a magyar bevonulóknak, 

hogy magyar tisztikar, magyarul fog nekik vezényelni.
265 Törköly 97. és Törköly 110. o. Polyák László arról is beszámol – amit a hivatalos történetírás 

vitat –, hogy Szlavóniában találkozott olyan magyar munkaszolgálatosokkal, akik nem akartak 
önkéntesek lenni. Több százan voltak, és úgy kísérték őket a tűzvonalba, hogy egyiküknek 
sem volt fegyvere. (Törköly 103. o.)
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tásuk volt, vagy munkaszolgálatra mennek, vagy önkéntesnek a Petőfi-

brigádba.266 Beállni a Petőfi-brigádba bizonyos értelemben védettséget 

is jelentett, a felálló rendszer haragjától. Erre engednek következtetni 

Törköly István Zentán és környékén gyűjtött adatai, miszerint 78 magyar 

harcos közül mintegy 50 volt tagja 1941-től a Levente egyesületnek.267 

Hevér Nándor pedig azt közölte, hogy Topolyán úgy érezték, hogy azál-

tal, hogy a Petőfi-brigádba mennek, elkerülhetik a szovjet fogságot: „A 

topolyaiak nem akartak orosz fogságba menni, úgyhogy akkor is elmen-

tek volna a Petőfibe, ha nem viszik őket”. Ez még világosabban kitűnik 

Zombori György visszaemlékezéséből,268 aki azért lett brigádtag, mert 

közölték vele, hogy ellenkező esetben németnek fogják tekinteni. Pa-

tai Sándor magyarittabéi egykori harcos arról beszélt, hogy a kiképzés 

folyamán szögesdróttal körülvett táborban töltötték az idejüket, amikor 

nem gyakorlatoztak, Topolyán a bajsai úton, idősebb szerb fegyveresek 

őrködtek,269 de ennek ellenére is voltak szökések.270A kiskőszegi csata 

túlélői271 közül pedig Farkas Imre mondta: „A kiskőszegi csata után sokan 

megfogadtuk, hogy többé még lakodalomba sem megyünk önként”. A 

legdöbbenetesebb azonban az volt, hogy a bácsfeketehegyi (Feketics, Fe-

ketić) Molnár Benjámint és öt unokatestvérét úgy kényszeríették „önkén-

tesnek”, hogy a családjával zsarolták meg.272 Ifjabb Cservenák Pál sze-

rint az egész légkört a munkásmozgalmi aktivisták agitációja, valamint a 

németek sorsa határozta meg. Szerinte ezért a megalakulás se nem volt 

spontán, se nem volt önkéntes. Úgy véli, hogy a munkásmozgalmi akti-

visták igen jól meg voltak szervezve, és azért voltak olyan aktívak, mert 

nem akarták, hogy a magyarság a németek sorsára jusson. Egyszóval 

azért mentek el sokan, hogy az otthoniakat ne bántsák.273 Nem érde-

kelték őket az ideológiák, kommunizmusl, fasizmus. Talán még a fenti-

ek sem világítják meg teljes egészében a topolyai eseményeket, mégis 

biztosak lehetünk abban, hogy nem csak a szónokok lelkesült beszédei 

hatottak a topolyai magyarságra, és az önkénteseket egy sor kényszerítő 

körülmény IS motiválta.

266 Törköly 104. o.
267 Törköly 7. o.
268 Törköly 20. o. Egyébként a jugoszláv hatóságok a későbbiekben vonakodtak hősi halottnak 

nyílvánítani az ilyen mozgósítás következtében elesett harcosokat.
269 Törköly 18. o.
270 Törköly 31. o.
271 Törköly 28. o.
272 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 45. o. lábjegyzet.
273 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 156. o.

Farkas Nándor274 értékelése bizonyára pontos, szerinte a magyar fiata-

lok tartózkodó magatartásúak voltak (miért viselkedtek volna másként egy 

ilyen helyzetben?). Ennek ellenére mintegy 10 000–15 000 jugoszláviai ma-

gyart (főleg vajdaságiakat) sikerült mozgósítani.275 Törköly (szerintem naiv) 

értékelése szerint, ez a viszonylag nagyszámú mozgósított mentette meg a 

magyarságot a tömeges elhurcolástól.276

6.3.2. A topolyai szervezkedés befejezése

Az egység megalakulása folyamán egyeztetni kellett az újvidéki partizán 

vezetéssel:

„A listát ugyanis előbb – a komité megbízásából nekem [Brind-
za Károly] és Balog Lajosnak Novi Sadra, a Tartományi Népfel-
szabadító Bizottságba kellett vinnem – írja Brindza Károly. Va-
lami kósza tehervonaton utaztunk Novi Sadig. A fehérmárvány 
palotában čika Dasa (Sl. Kuzmanović) és egy elvtársnő fogadott 
bennünket. Meglepődve és kissé hitetlenül is hallgattak, míg 
előadtuk jövetelünk célját, nekünk legalábbis az volt a benyo-
másunk. Alaposan kikérdezgettek bennünket, kik és mik va-
gyunk. Heves magyarázkodásra került sor. Emlékszem, Balog 
Lajos a kabátomat rángatta, és vendéglátóink ezt meg is moso-
lyogták. Végül is abban maradtunk, hogy hazamegyünk, majd 
ők továbbítják kívánságainkat a tartományi szervekhez, aztán a 
párt képviseletében kijön valaki, és a helyszínen megbeszéljük 
a tennivalókat...

Sem minket, sem megbízóinkat nem elégítette ki a küldetés 
eredménye – áll a visszaemlékezésben. Mi azonnali intézkedést 
reméltünk. Senki sem nyugodott bele a várakozásba. Ekkor az 
önkéntesek száma már mintegy kétszázra rúgott. Mivel az in-
tézkedés szerintünk késett, november első napjaiban ismét kül-
döttség ment Novi Sadra. Ezúttal Varga Istvánnal jártuk meg a 
tartományi székvárost, de nem találtuk ott a fronton tartózkodó 
Kosta Nadj tábornokot, így ismét dolgavégezetlenül tértünk haza. 
Varga másnap vagy harmadnap egyedül utazott Novi Sadra, s 

274 Törköly 75. o. Farkas Nándor a Népfelszabadító Bizottság tagja volt Zentán, semmilyen oka és 
érdeke nem volt, amiért szépíteni próbálta volna a helyzetet.

275 Törköly 139-140. o. Az Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 8. o. is a 15 000-es adatot tekinti 
mérvadónak, azonban ne feledjük, ez becslés.

276 Törköly 140. o.
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ezúttal szerencséje volt. Sikerült Kosta Nadjgyal beszélnie, aki 
örömmel látta viszont spanyolországi harcostársát. A tábornokot 
már minden bizonnyal tájékoztatták a topolyai önkéntestobor-
zásról, mert azonnal hozzájárult az akcióhoz. Megbízatást adott 
egy zászlóalj megszervezésére. A zászlóalj Petőfi Sándor nevét 
viseli, pancsnoka Varga István, politikai biztosa Lőrik István...”277

Brindza Károly másodmagával, éjszaka, gyalog vitte el az egység meg-

alakulásáról szóló leiratot a helyi parancsnokságtól a kerületi parancsnok-

sághoz Szabadkára. 

Boldogan róttuk a harminchárom kilométeres utat – emlékezik 
vissza Brindza. Velünk szemben a Vörös Hadsereg gépesített és 
gyalogos egységei vonultak szakadatlanul. Többször is igazol-
tattak bennünket, s mi büszkén mutattuk fel csillagos pecséttel 
ellátott igazoló papírunkat, amely szabad mozgást biztosított a 
számunkra. Mégis jobbnak láttuk Varga Pistával, ha letérünk az 
útról, s beljebb a szántásokon, ugarokon és kukoricásokon át 
folytatjuk utunkat. Semmit sem kívántunk kockáztatni. A ke-
rületi parancsnok melegen fogadott bennünket, s azt mondta: 
menjünk csak haza, majd megfelelő utasításokat küld a topolyai 
parancsnoknak, aki köteles mindenben segítségünkre lenni.278

Cservenák Pál szerint az említett parancsnok régi hivatalnok volt, és bi-

zalmatlan volt a kommunistákkal szemben. Nem tudjuk pontosan, hogy 

miért, de úgy látszik, hogy némi ellenérdekeltség is volt az akkor még for-

málódó topolyai alakulattal szemben.

Ez után a szervezőbizottság tovább ülésezett a Tokodi-házban, előadókat 

küldött, hogy a lakosságnak elmagyarázzák az önkéntesség célját, vagyis 

azt, hogy „lemossuk a gyalázatot”279, hogy az egész magyar nép becsületét 

megvédik, azáltal, hogy a JKP vezette mozgalomhoz csatlakoznak. 

„A Horthy-fasiszták itt, a leigázott Bácskában és Baranyában gaz-
tetteikkel bemocskolták az egész magyar nép becsületét – a Jugosz-
láv Kommunista Párt vezette népfelszabadító harchoz csatlakozva 
lemossuk a gyalázatot! – ez volt az elmondott beszéd lényege.”

277 Baki Vébel 121. o.
278 Baki–Vébel 122. o. 
279 Baki–Vébel 123. o. Egyébként ez is Petőfi-idézet, a Nemzeti dalból. A Horthysta propagandá-

ban is benne van a vérrel való visszaszerzés motívuma (Godó 1972. 6. o.)

Baki kommentárja szerint, amikor a topolyaiak elvileg csatlakoztak a szla-

vóniaiakhoz, már nem kellett szégyellniük magukat azért, hogy magyarok280 

(tehát azelőtt szégyellniük kellett). Úgy tűnik, hogy ezekben a napokban 

(23-a után) a fő cél a a topolyaiak részéről az lett, hogy az önkéntesek tö-

mege elérjen egy bizonyos számot, amikor már nem tudták őket akadályoz-

ni, azok akikre Cservenák Pál halványan utalt. November 5-én már parancs 

is hatályban volt a 17 és 30 év közötti férfiak mozgósításáról. Nagygyűlé-

seket tartottak (Topolyán a Vörös-féle vendéglőben, az Ozorák-félében, az 

aggok házában, a zentai úti szegényház udvarán). A beszédek elhangzása 

után, partizán szokás szerint a jelenlevők is elmondták véleményüket, majd 

felíratkoztak önkéntesnek.

A jelentkezők társadalmi összetétele nyilvánvalóan nem tért el a kör-

nyék lakosságétól. A vajdasági magyar lakosság tartós jellemzője volt a 

szegénység, maguk az önkéntesek is szegények voltak. Sokszor emelik 

ki, bizonyára ez volt az elvárás a szocilaista Jugoszláviában, hogy fe-

lejthetetlen pillanat volt, amikor felsorakozott a rossz öltözetű brigád az 

indulás előtt.

6.3.3. A bácskai önkéntesek útja a Petőfi-brigádba

Jontovics Rudolf, a szlavóniai Petőfi-zászlóalj politikai biztosa már novem-

ber 26-án Topolyára érkezett hogy megszervezze az utat, a parancsban az 

állt, hogy haladéktalanul menjen oda, és vigye el az önkénteseket Zom-

borba281. 1944. november 20-án indult el az egységéből. Kosta Nađ azt 

parancsolta Marko Perčin-Kamenjarnak, hogy a brigád szervezési központja 

Zombor legyen,282 ahol komoly kiképzés folyt.283 1944. november 28-án 

indultak el.284

280 Baki–Vébel 129. o. Ez a paradigma olyan erős, olyan gyakran hangoztatják, hogy aligha 
hihető, hogy nem a kommunisták ill. partizánok találták ki azt, hogy a magyarok ez által 
tudják „megváltani” magukat. Törköly (48. o.) kiemeli, hogy így vélekedett a brigád magyar 
nemzetiségű felelős tisztje. Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy bizonyára nem az ő fejéből 
pattant ki ez a gondolat, hanem valamikor később hallhatta ill. akkoriban lehetett ez a „hiva-
talos” vélemény.

281 Godó 1972. 141. o.
282 Godó 1985. 11. o.
283 Törköly 37. o. Szivácról pl. érthető módon Zomborba mentek az önkéntesek. Akik 

egyébként szintén nincsenek beszámolva a Topolyáról indulók közé. Papp Imre ponto-
sabban meg nem nevezett monográfiájára hivatkozva elmondja, hogy onnan Zomborba ment 
az a 13 önkéntes, aki végül elesett (közülük az egyik édesapját kivégezték a partizánok). Az 
összes önkéntes közül pedig négynek az apját végezték ki.

284 Baki–Vébel 125. o. Ennek emlékét őrzi egy emléktábla is Topolya központjában, a Bácskossu-
thfalvára (Ómoravica) vezető út kezdeténél.
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Az indulás napján esett az eső és hideg volt. Jontovics beszédet mon-

dott, amelyben a szlavóniai Petőfi-zászlóaljt méltatta. Ezután elindultak 

a Bácskossuthfalva felé vezető úton.285 Jelszavaik a kövekezők voltak:286 

Halál a fasizmusra – szabadságot a népnek!
Éljen Tito marsall, a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és 

Partizánegységek legfelsőbb parancsnoka!
Éljen Sztálin, a Szovjetunió marsallja, a fasizmus elleni harc 

vezére!
Éljenek a magyar antifasiszta harcosok!
Éljenek a magyar harcosok a Jugoszláv Népfelszabadító Had-

seregben!
Éljen a magyarországi kommunista párt!
Éljen a Szovjetunió, Anglia és Amerika győzelmes szövetsége!

(A Tartományi Pártbizottság irattára, SES – 11036.)

A brigád indulásáról számos leírás született. Mindegyik sablonszerű.

„A látvány felejthetetlen: viselt öltözetben és lábbeliben, a 
tarisznyában néhány napi elemózsiával együtt áll az elszánt 
sereg. Komoly, de bizakodó arcok. (Brindza Károly)”287

A brigádtagok estére érkeztek Nemesmiliticsbe (Svetozar Miletić). Másnap 

dél körül érkeztek meg Zomborba.288 A menetelés kimerítő volt.

A topolyai események a tények tükrében meglehetősen szikárnak tűn-

nek. Nem lehet belőle nagy történetet kerekíteni, ezért nyúltak a titó-

izmusban a líra eszközéhez, ezért próbálták esztétizálni a történteket. 
285 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 43. o.
286 Az akkor időszerű jelszavakat Baki és Vébel a Tartományi Főparancsnokság leiratából rekonstruálta, 

amelyet a 16., a 36. és az 51. hadosztály politikai biztosainak küldtek. (Baki–Vébel 132. o.) Nincs 
okunk kételkedni abban, hogy ezeket ill ezekhez hasonlókat gyakoroltattak be a legénységgel.

287 Baki–Vébel 124. o. Az ehhez hasonló idézetekkel van tele a 125-ös oldal is. „…Fűtött a büszke-
ség, hogy a Petőfi-brigád tagja vagyok” – Virág János. „Nótaszóval indultunk, vörös zászlóval 
az élen, amelyet én viszek…. A lakosság meglepetten hallgatta, hogy magyarul énekeltünk. 
Állandóan azt kérdezték, hogy tán berukkoltattak bennünket. De mi büszkén mindenkinek azt 
feleljük, hogy önkéntesen álltunk be partizánnak” – Lőrik Péter. „Ragyogó arccal, elhatározott 
tekintettel vonultak fel, fiatalok, öregek, polgárok, munkások és földművesek, most még csak 
szíjakkal és harmonikával, de már készen arra, hogy mielőbb tűzbe kerüljenek. … A fasiszta 
akasztások, gyilkolások sötét napjai után széles alapon meg kellett teremteni a magyar an-
tifasiszták együttműködését a szláv tömegek antifasiszta arcvonalával, mert a háború még 
itt folyt, vajdasági területen, és minden erőt a népfelszabadító seregek támadására kellett 
fordítani…” (Szabad Vajdaság, 1944 decemberében) (Baki–Vébel 126. o.)

288 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 44. o.

Baki–Vébel is ezt kísérli meg. Az eredmény meglehetősen abszurd, a 

Petőfi-brigád leírása az olvasót Rejtő Jenő Csontbrigád c. könyvének 

leírásaira emlékezteti. Csakhogy az fikció, amelyben a nevetséges ha-

tás elérésére törekszenek. Ellenben a Petőfi-brigád leírásakor olyan sok 

közhelyet alkalmaznak, hogy ettől válik az egész szürreálissá. Ki kell 

emelnünk, hogy a topolyai események, noha döntő fontosságúak, nem 

jelentik a Petőfi-brigád megalakulását, hiszen az jogi értelemben a meg-

felelő parancs kiadása után Kiscsányon történik. A döntés a brigád be-

illesztéséről a Jugoszláv Népfelszabadító Hadseregbe (a III. Jugoszláv 

Népfelszabadító Hadsereg XVI. hadosztályának XV. brigádja lesz) pedig 

már megvolt.

A zombori megyeház udvara. Itt megfordultak a Petőfi-brigád tagjai is

(HIM fotóarchívum 36525)

6.4. A Zombori kiképzés

Elhelyezésük után megkapták az első közős ebédet s megis-
merkedtek á Zomborban állomásozó szláv harcos testvérekkel.289

289 http://adattar.vmmi.org/cikkek/13769/hid_1945_07_varga.pdf
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A topolyai önkéntesek a XVI. Vajdasági Hadosztály parancsa szerint egy 

hónapot kellett volna, hogy a kiképzésen tartózkodjanak. Valójában a ki-

képzés már december 20-án lezárult, hogy egy nagy menetelés után Ma-

gyarországon folytatódjon, a Szlavóniában kipróbált harcosok vezetésével. 

A kiképzés nem volt átfogó (kb. 20 nap alatt nem is lehetett). Megta-

nultak lőni, karban tartani a fegyvereiket és kötelékben mozogni (noha 

ez utóbbit inkább Magyarországon gyakorolták). Az egység nem kapott 

sem jó fegyvert,290 sem jó felszerelést, sem jó ruhát, főleg a lábbelik 

hiánya volt aggasztó, ezt Zomborban csak némileg orvosolták. Az egy-

ség ruházata meglehetősen vegyes volt (szerb, olasz, német, magyar, 

szovjet egyenruhák és civil ruhák).291 Godó szerint csak az volt közös 

a majdani brigádtagokban, hogy viselték a piros-fehér-zöld szalagot – 

ellenben ez egyetlen a brigádról vagy brigádtagról készült képen sem 

látszik.

Nađ nem engedte, hogy a három zászlóalj együtt dolgozzon, és kezdet-

ben csak az egyik viselte a Petőfi nevet, a másik két zászlóalj nem vehette 

fel. A három zászlóaljat három brigádba (dandárba) sorolták be, a XVI. 

vajdasági hadosztály 1., 2., és 4. brigádjába. 

Az újoncok kiképzésekor Jontovics Rudolf parancsnokolt az egység fe-

lett. A Petőfi-brigáddal kapcsolatban, annak magyarsága miatt, kételyek 

kísérték őket. Szerintem ennek tudható be az is, hogy nem együtt, hanem 

három egységben képeztette ki őket Kosta Nađ. Az is erre utal, hogy nem 

egyesítették a november első felében alakult magyar önkéntes vörös Petőfi-

brigáddal.

December végén zárul be az ostromgyűrű Budapest körül, ekkoriban fe-

jezi be a kiképzését a Petőfi-brigád.

6.5. A brigáddá alakulás

A topolyáról induló önkéntesek zombori tartózkodása után a három zászló-

aljat útjára bocsátották. Az 1. a 2. és 4. hadosztályban harcoló magyarokat 

is a szlavóniai Petőfi-zászlóaljba irányították (nem tudjuk, hogy szám sze-

rint hány főt).

December közepén a szlavóniai zászlóalj még Vukojevci közelében har-

colt.292 1944. december 19-én a vezérkar parancsa a szlavóniai Petőfi-zász-

290 A szovjetektől egyesek pálinkáért szereztek fegyvert. Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 46. o.
291 Godó 1985. 12. o.
292 Baki–Vébel 114. o. A Našice felől várható usztasa támadásra figyeltek ill. verték össze őket.

lóaljat vajdasági főparancsnokság alá rendelte.293 20-ától Kosta Nađ kivonta 

őket a VI. hadtest kötelékéből és áthelyezte őket a XVI. hadosztályhoz. A 

szlavóniai szlavóniai Petőfi-zászlóaljnak ettől kezdve más felettesei lettek. 

A zászlóalj 1944. december 23-án sorakozott fel Mikleuson, elbúcsúzott ad-

digi dandárjától/brigádjától és elindult az újabb egységbe, ahová a parancs 

rendelte.

A Petőfi-brigád egyik zászlóalja (HIM fotóarchívum 80068)

A Zomborban kiképzett legénység először Bezdán felé vette útját, majd 

miután a falu előtt töltötték az éjszakát, a kövesút menti árokban aludva, 

a pontonhídon átkeltek a Duna jobb partjára. Ott szembesültek a kiskősze-

gi csata által hátrahagyott maradványokkal, a rombolással, a hátramaradt 

szétlőtt harci eszközökkel, és emberi maradványokkal is.

A következő éjszakát Vörösmarton (Zmajevac) töltötték, házakba beszál-

lásolva aludtak. Ezután Bereménd, majd Sellye következett, miután Kis-

bolyt, Nagybolyt, Siklóst és Harkányt érintették. A sellyei Draskovich-kas-

télyban töltött napok alatt környékbeli önkéntesek csatlakoztak hozzájuk 

(de számukról nincs érdemleges információ). Itt mód volt némi kulturá-

lis- és propaganda-tevékenységre is. Karácsony előtt mindenki írhatott az 

otthonmaradottaknak, de ezek a levelek nem érkeztek meg (vagy a futár, 

vagy a topolyai postahivatal mulasztása miatt).294 

293 Baki–Vébel 129. o.
294 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 50. o.
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Az immár a XVI. vajdasági hadosztályba („divízió”-nak mondták a harco-

sok átvéve a szerb terminust) tartozó szlavóniai zászlóalj Podravska Slati-

nán állomásozott, amikor parancsot kaptak, hogy Felsőszentmártonra men-

jenek, ahol a három zászlóalj magyar újonc várt rájuk.

6.5.1. Kitérő: A kiskőszegi (batinai) harcok

A kiskőszegi csata nincs közvetlen összefüggésben a Petőfi-brigád történe-

tével, de a vajdasági magyarság háborús részvételével, valamit a háborúra 

történő emlékezéskultúrával igen.

A Topolyán éppen alakuló Petőfi-brigád zombori tartózkodása idején a 

Kosta Nađ vezette III. Jugoszláv hadsereg 36. vajdasági hadosztály, és az 

51. vajdasági rohamhadtest, a 12., 8. és 7. vajdasági rohambrigád bekap-

csolódott az Apatin és Kiskőszeg (Batina) körüli harcokba. Szovjet részről 

a hadműveletet Tolbuhin vezényelte. A szovjetek közül a 3. Ukrán front az 

57. szovjet hadsereg 47. hadteste, a 75. és 64. lövész- és 6. gárdahadtest 

és a 32. motoros dandár/brigád vett részt. A 17. szovjet légi hadsereg biz-

tosította a légi támogatást.

Ez volt addig a második legnagyobb harc, amelyet szovjetek és a parti-

zánok a szovjetekkel együtt vívtak.295 Kiskőszeg fontos hadászati magaslat 

volt, és ezt mindkét szembenálló fél tudta. A németek a nagy harci tapasz-

talattal rendelkező „Brandenburg”-hadosztályra bízták a hely védelmét, 

ezek jól fel voltak fegyverezve, a gyalogság gépfegyverekkel, ezen kívül 

tüzérségi és légi alakulatok is támogatták őket.

A hadművelet hosszan elhúzódott, 1944. október 25-étől december 

10-éig tartott. A németek kb. 60 ezer védővel kezdték meg a magaslat 

védelmét, de a harcok végére mintegy 150 ezer főre nőtt ez a szám.296 

Szovjet részről tudták, hogy a siker egyben azt is jelentené, hogy Baranya 

ill. Délbaranya ezután könnyen megszerezhető lenne, valamint, hogy ez 

hatással lesz a Duna mentén folyó harcokra, továbbá a német E-hadse-

regcsoport (Heeresgruppe E) maradékainak Balkánról történő kivonását 

is nehezíteni fogja. Az E-hadseregcsoportot Szerbiában és Macedóniában, 

a Morava és a Vardár völgyében szétszórták, azonban nem semmisítet-

ték meg. Alexander Löhr, Hitler „Balkán-specialistája” jól újjászervezi az 

egységet, és még sok gondot okoz a Jugoszláv Néphadseregnek, és a 

Vörös Hadseregnek is. Boszniában majd komoly ellenállást tanúsít 1945 

februárjában.297 
295 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 34. o.
296 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 35. o.
297 Godó 1972 132. o.

Márciusban összeomlik a németek dunántúli hadművelete. A későb-

biekben a Zvonimir-védvonal felállításán dolgoznak, de sikertelenül. Az 

NDH-ban uralkodó kaotikus helyzet miatt, Löhr egy erős védvonal felál-

lítását folyton halasztja, míg ő is és hadseregcsoportja is fogságba esik. 

Célját, a magyarországi csapatokkal történő egyesülését, végül megva-

lósítja, de akkorra már csapatainak a harci értéke jóval kisebb volt.

Az 51. vajdasági hadosztály egységei november 7-étől küzdöttek a 

75-ös szovjet hadtest mellett (magyarok az 51. és a 16. hadosztályban 

voltak).298 A szovjetek nagyjából hasonló létszámú erőket vonultattak 

fel, mint a németek. Az ütközet fordulópontja november 11-e, amikor a 

szovjetek elsöprő tüzérségi támadást indítottak. Ez után kezdték meg a 

tömeges átkelést a folyón. A németek nagy veszteségeket szenvedtek. 

Azonban a Duna Kiskőszegnél minimum 500 méter széles volt. A táma-

dás idején bizonyára még szélesebb, volt, mert az év e szakaszában 

a vízállás magas szokott lenni. Ráadásul a magas szerémségi parton 

a tüzérségi támadás ellenére maradt annyi gépfegyver, hogy vérfür-

dőt rendezzen az átkelő, gyakran alig felfegyverzett katonák között. 

Közöttük sok magyar is volt (a VIII. vajdasági rohambrigád (dandár) 

szerepét ki szokták emelni). A jugoszláv és a szovjet erők óriási vesz-

teségek árán foglalták el a partot. A hídfő kiszélesítéséért vívott harcok 

után nagy mennyiségű hadianyagot és legénységet tudtak átszállítani 

a pontonhídon, amelyet építettek. A csatáról a kommunista időszakban 

szuperlatívuszokban írtak. Kosta Nađ ezért is, és a bolmáni csatáért is 

dicséretet kapott, azonban a visszaemlékezők értelmetlen vérontásnak 

minősítették a támadást, ebben az is benne van, hogy csak a harc bor-

zasztó következményeit látták, a harc értelmét nem.

A 57. szovjetek és a III. Jugoszláv hadsereg hadosztályai ekkoriban 

sikeres hadműveleteket hajtottak végre és a Pécs–Kaposvár irányban 

haladtak előre, a Dráva északi partjánalán és annak északi partján, és 

Mohácsnál sikeresen átkeltek a Dunán. Az 57-es szovjet hadsereg a Du-

nántúl jelentős területeit megszerezte. Siófok volt ennek a területnek a 

nyugati pontja, a déli pontja pedig Barcs. Lehetőség nyílt a verőcei híd-

fő újbóli létrehozására. Mindezzel a szovjetek igen elégedettek voltak. 

6-án utasítást kaptak, hogy védekezésbe menjenek át és ilyen paran-

csot adott ki Kosta Nađ is december 14-én.

298 Godó 1972. 141. o.
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A verőcei hídfő (Godó)

6.6. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj és a bácskai 
önkéntesek találkozása

Kosta Nađ 1944. november 29-én megparancsolta adott, hogy a 16. vajda-

sági hadosztály keljen át a Dráván, és új állásokat vegyen fel Trojanci–Cun, 

Kisszentmárton–Zaláta és Zaláta–Szentbordás között. 

A parancs kiadása előtt egyeztetett Ivan Gošnjak tábornokkal, a horvát-

országi főparancsnokkal, a 16. Joža Vlahović ifjúsági brigádból átadja a 

Vajdasági főparancsnoknak a 235 főt számláló Perőfi-zászlóaljat. Az ala-

kulófélben lévő magyarországi zászlóaljak közben Sellyére vonultak.299 Az 

első zászlóalj – A topolyaiak – december 7-én érkezett, Mohács érintésével, 

Sellyére a Draskovich kastélyba.300 Ott rendezkedtek be, a másik két zász-

lóalj később érkezett meg, kb. 200 magyarországi önkéntes is csatlakozott 

hozzájuk Pécsről és környékéről. Eközben a 16. hadosztály brigádjai Verőce 

környékén harcoltak. Innen vonták ki a szlavóniai Petőfi-zászlóaljat, és he-

lyezték át a 3. hadsereg kötelékébe. December 25-én keltek át a Dráván. 

299 Godó 1985. 13. o.
300 Godó 1972. 158. o.

Barcs, Felsőszentmárton (Martinci) és Drávafok érintésével 26-án Sellyére 

érkeztek. (Az eredeti parancs szerint még Felsőszentmártonon kellett volna 

találkoznia a négy zászlóaljnak.)

A topolyáról induló önkéntesek és a szlavóniai zászlóalj legénysége 1944. 

december 26-án és 27-én találkoztak,301 Felsőszentmártonon és még 27-én 

reggel elindultak Kiscsány felé.302 Oda Sellye303 érintésével érkeztek. Az idő-

járás kedvező volt, nem volt hideg, és száraz volt.

Sellyén és környékén ideges lehetett a hangulat, ugyanis nem sokkal 

ezelőtt történt a hatalomváltás, és miközben a nyilas rezsim megszűnt, a 

szovjetek szervezték meg a közigazgatást. Az ilyenkor előforduló „zabrálás-

ban” állítólag Kis Ferenc is részt vett.304

A topolyai események végső eredménye a szlavóniai Petőfi-zászlóaljjal és 

a magyarországi önkéntesekkel. Baki édes-kesernyésen ír az egyesülésről. 

Határtalan örömről beszél az újoncok miatt, ugyanakkor azt is megírja, 

hogy egyre messzebbre kerültek a szülőföldtől, Szlavóniától.305

6.7. A megalakulás pillanata és a létrejövő
egység harci értéke

1944 legvégén tehát a Petőfi-brigádnak már négy, egy szlavóniai és három 

vajdsági zászlóalja volt,306 Baki szerint a megalakuláskor mintegy 1200 har-

cos sorakozott fel. Ez a szám furcsa, hiszen egyesek szerint már Topolyáról 

ennyien indultak, és ha ehhez hozzáadjuk az áthelyezéseket, valamint a 

négy zászlóaljt, valamint a magyarországi csatlakozókat, akkor ez a szám 

magasabb kellett volna, hogy legyen. A pettendi pihenő után 1202 fő a 

létszám.307 A Kiscsányban történtek összhangban voltak a zvečevói pártha-

tározattal, amely szerint brigáddá kell fejleszteni az alegységet. A topolyai 

események, és az azok utáni történések logikus következménye is ez volt, 

és beleillett az akkori feltételrendszerbe is, amelyet a szovjetek határoztak 

301 Baki–Vébel 129. o.
302 PGY – J / 3. o. szerint csak 29-én léptek magyarországi területre, és ekkor esett át a brigád 

a tűzkeresztségen, azonban bizonyára téved, hiszen ekkor még az egység hivatalosan nem is 
volt brigád. Ugyanakkorr már Kiscsányon volt a mintegy 1200 tag.

303 Többen említették, hogy a sellyei Draskovich-kastélyban kaptak kiképzést (pl. Illés Gábor 
PGY – J / 16. o.).

304 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 57. o. (lábjegyzet)
305 Baki–Vébel 114-115. o.
306 Érdemes kiemelnünk, hogy az egyik század műszaki század volt, amelynek Ribár Pál volt a 

vezetője (PGY – J / 15 3. o.).
307 Godó 1985. 17. o. és 173. o.
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meg a frontális harcok megkövetelésével. Noha Kosta Nađ akár a konkrét 

kérdésben másként is dönthetett volna.

A december 31-i megalakulás úgy nézett ki, hogy felsorakoztatták a ta-

gokat és felolvasták Kosta Nađ parancsát. Ettől kezdve a parancsnok Kis 

Ferenc lett. Majd Jontovics Rudolf mondott beszédet. A pécsi tagok úgy 

élték meg ezeket a napokat, mintha máris a frontra indultak volna.308 A 

régi „petőfisták” bizakodóak voltak, hiszen az új egység sokkal nagyobb és 

erősebb volt. Az újoncokra azzal hatottak, hogy a jelenlétük, áldozatuk a 

harcban kiváltja mindazt, amit a „Horthy-fasiszták” elkövettek. A beszédek 

után alkami műsor következett. A szlavóniai zászlóalj kipróbált katonái let-

tek az új brigád vezetői (Varga István parancsnokhelyettes kivételével, aki 

a topolyai szervezésben és spanyolországi polgárháborús múltja kapcsán 

tüntette ki magát).

A 16. vajdasági hadosztály, amelynek állományába került a Petőfi-brigád 

39 alkalmas önkéntest válogatott ki, és 1945. jan. 6 és feb. 17. között 

tanfolyamot szervezett. Ezen 11 magyar önkéntes kapott kiváló minősítést, 

és ezzel altiszti rangot, többek között Brodjanac Fraányó, Horváth Mihály, 

Farkas József, Friedmann Pál és Nagy Iván.

Az új egység harci értékéről nem sokat tudhattak a résztvevői. Nem 

voltak tisztában azzal, hogy mi várja őket. A brigáddá alakulás lényeg-

ében véve semmit sem adott hozzá a brigád komponenseihez. Tovább-

ra sem volt egységes egyenruhájuk, elégséges fegyverük, lőszerük, (ki)

képzetlenek is voltak. Ha mindezt végiggondolták volna, alighanem el-

bizonytalanodtak volna, mégis összetartotta őket, hogy értelmét látták 

döntéseiknek.

6.8. A brigád létszáma

A Petőfi-brigád létszámáról és a majdani áldozatok számáról is eltérőek az 

adatok. Nehéz tisztán látni ez ügyben.

Baki és Vébel szerint Topolyán több mint 600 topolyai önkéntes gyűlt 

össze, Törköly 630-ról beszél.309 Azonban Anka Kmezić, a tartományi párt-

vezetés megbízottja és mások a Kommunista Pártból úgy gondolták, hogy 

az öregeket, a túl fiatalokat nem küldik a harctérre, ezenkívül a kommu-

nista párt aktivistáiból is szerettek volna a hátországban tudni egyeseket 

(közülük néhányat 1945 januárjában küldenek ki a frontra, Pellét, Dudást, 

308 PGY – J / 15 2. o.
309 Törköly 45. o.

Sinkovitsot és Gombost). Kmezić átnézte és felülbírálta a listát (az oda nem 

valókat levette). Ezenkívül megszervezte a helyi pártsejtet, ezzel leváltva 

a már létező helyi vezetőséget, ugyanis az nem a párt statútuma alapján 

jött létre. Nem értett egyet azzal sem, hogy a párttagokat automatikusan 

az önkéntesek listájára vették.310 A hátországi káderekre ott helyben volt 

szükség, hogy a párt helyi céljait magvalósítsák. Sorozóbizottság is alakult, 

amelyben orvosként vett részt Aleksandar Šijačić, aki szintén minden je-

lentkezőt megvizsgált, és értelemszerűen egyeseket elutasított, ezért lett 

végül is kb. 560 a topolyai résztvevők száma.311 A topolyáról induló egység 

körülbelül fele nem topolyai volt.312 A szervezés idején Topolyáról „követek” 

mentek, megbízólevelekkel a környező településekre.313

A topolyai brigádkezdemény létszámának megállapítása nem könnyű, 

mert nem csak topolyaiak tartoztak hozzájuk, azaz Topolyán más tele-

pülések önkéntesei is összegyűltek. Az önkéntesek nagy számban jelent-

keztek314 A fentiekben érintettük, hogy mi motiválta őket. A topolyaiakról 

szóló feldolgozásokban többféle adat szerepel, Kisimre és Godó315 mintegy 

1000 főről tesz említést (abban a pillanatban, amikor Jontovics odaérkezik). 

Hozzájuk még 300-an csatlakoztak, más adatok szerint 320-an Bácskos-

suthfalván (Ómoravica), mivel nem értek Topolyára az indulás időpontjá-

ra.316 Az egységben csantavériek és torontálvásárhelyiek is voltak. Godó 

Ágnes 1200 főről ír, de a topolyai sorakozón317 Kisimre összességében mint-

egy 1500 vajdasági önkéntesről beszél. Azonban, ha a Godó-féle számhoz 

310 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 42. o. Kmezić rendelkezésének értelmében rendelték visz-
sza Zomborból Lőrik Istvánt. Pellét, Dudást, valamint Sinkovics Pétert és Gombos Bélát ké-
sőbb küldték a harctérre.

311 Törköly szerint 70 önkéntest nem vettek be a brigádba, vagyis ebben egyezik a két feldolgozás.
312 Baki–Vébel 123. 124. o. Eddigi ismereteink szerint Topolya mellett Bácskossuthfalva (Moravica 

ill. Ómoravica), Csantavér, Ada, Mohol, Bácsfeketehegy (Feketics), Zenta, Kishegyes, Bajsa, 
Pacsér és Bajmok településekről érkeztek a majdani brigádtagok.

313 Baki–Vébel 123. o. Cservenák szerint: Kishegyesen Német András, Zsadányi Pál, Frindik Péter, 
Német János és Papp Endre szervezkedik (az utóbbi futárszolgálatot teljesít); Feketicsen Feke-
te István, Pál Lajos, Gulyás Antal és Orosz József agitál; Csantavéren Blinka Ferenc, Palkovics 
Ferenc, Sztapár Ernő és Szabó Ferenc; Moravicán Csík Ferenc, Zsáki József, Bézi Sándor és a 
Bakos fivérek; Pacsérral Kis József tartotta a kapcsolatot; Gunaras, Mohol, a völgyi tanyavilág-
ban Ács József; Zentán Nagy József, Farkas Nándor, Olajos Mihály és Rehák László; Péterréve, 
Becse, Földvár, Szenttamás és Kula a feketicsi Fekete Istvánhoz tartozott; Temerin Heretek 
Sándorhoz. Debelyacsána és más délbánáti faluba is eljut a felhívás.

314 Baki kiemeli, hogy az Óvári család mind a hat férfitagja beállt önkéntesnek.
315 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 43. o.
316 Godó 1985. 9. o. és Godó 1972. 159. o. csaknem 1200 főről beszél. Ezt az adatot veszi mérv-

adónak Törköly is (47. o.).
317 PGY – J / 19 Illés Gábor és társainak visszaemlékezése 2. o. 255-ös fóliáns. Egyébként Illés 

Gábor és társai bukovinai székelyek, akiket Istensegíts falvából telepítettek Csantavérre és 
1944 novemberében jelentkeztek önkéntesnek.
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hozzáadjuk a bácskossuthfalviak számát, már több mint 1500 tagról lenne 

szó. Kisimre becslését mérvadónak tekinthetjük. 

A Kiscsányban megalakuló brigád a fenti létszámnál nagyobb lehetett, ha 

figyelembe vesszük az átparancsolt szlavóniai zászlóalj tagjait, valamint a 

magyarországi önkénteseket, akkor ez mint 1500 fő kellene, hogy legyen. 

Illés Gábor és társai 1700-1800 főről318, Mészáros Ferenc 2500 emberről 

beszélt.319 Egy másik forrásban az áll, hogy Sellyén keresztül 1300 harcos 

indult Kiscsányba a „Vajdasági Petőfi Sándor brigádba”.320 Még két tényező 

teszi becslésünket bizonytalanná. Egyrészt nem tudjuk, hogy a zombo-

ri toborzó- és kiképzőhelyről mennyien kerültek későnbb a brigádba,321 

de arról sincs pontos adatot, hogy mennyien érkeztek Zomborba.322 Baki 

és Vébel a zombori központ kapcsán 14 000 ember ottani kiképzéséről 

beszél (értelemszerűen nem mindannyian a Petőfi-brigád tagjai lettek). 

A topolyaiak voltak az elsők, akik a Zombori elosztóhelyről indultak Ma-

gyarországra, amely november eleje óta működött. Végül pedig, senki 

nem közöl pontos adatot arról, mennyien csatlakoztak Magyarországról. 

A kérdés szempontjából érdekes, hogy a Bácspetrőcön szervezett 14. vaj-

dasági szlovák brigád létszáma 2500-ra nőtt. Vannak még túlzó ill. infor-

mációhiányon alapuló becslések.323 

A létszámról tehát csak becsléseink lehetnek. A magyarországi becslé-

sek nagyobb, a jugoszláviai becslések kisebb számokat mondanak. A Joža 

Vlahović 16. dandár/brigád iratai szerint, a feloszlatás után mintegy ezer 

brigádtag folytatta máshol a harcot a 16. vajdasági hadosztály egységeiben 

1945. máj. 15-ig. A brigád létszámáról már aligha kerülnek elő új források, 

így ez a kérdés eldönthetetlen marad.

318 PGY – J / Mészáros Ferenc visszaemlékezése 12. o.
319 PGY – J / Mészáros Ferenc visszaemlékezése 14. o.
320 Az biztos, hogy kerültek. A Törköly (31. o.) által megszólaltatott tordai visszaemlékező leg-

alább 10 tagról tud, akik végigharcolták a Petőfi-brigád összes harcát.
321 Polyák László visszaemlékezéséből is tudjuk, hogy a zentai magyarok egy része az 5. Vajda-

sági brigádba került. (Törköly 101. o.) Döme Jenő meg arról beszél, hogy tele volt a tüzér-
kaszárnya udvara magyar önkéntesekkel (Törköly 104. o.). Őt a 16. hadosztály 4. vajdasági 
brigádjába (tehát nem a Petőfibe) osztották be. Nemes Miklós arról számol be, hogy részt vett 
a bolmáni csatában, de nem a Petőfi-brigád tagjaként (Törköly 118. o.). Viszont dr. Domány 
László visszaemlékezéséből tudjuk, hogy őt a Petőfi-brigádba sorolták (Törköly 112. o.).

322 Méhész Györgyné 3000-3500 főről beszél, sőt ehhez azt is hozzáteszi, hogy 150-200 em-
ber maradt életben, Ez utóbbi adat nyilvánvalóan erősen túlzó, sőt teljesen légből kapott. 
PGY – J / 16 Ez az iratcsomó viszonylag sok önálló írásként is értelmezhető részből áll. 222-es 
fóliáns

323 Balázs József (1912–?): Munkás, 1943 óta résztvevője a háborúnak.

6.9. A parancsnoki gárda

A brigád létrejöttéről szóló okmány a parancsnoki gárda kinevezését is tartal-

mazta. A parancsnok Kis Ferenc első osztályú százados (kapetan prve klase) 

lett/maradt. Varga István lett a parancsnokhelyettes. Jontovics Rudolf („Rudi 

komiszár”) lett ill. maradt a politikai biztos (A komeszár/komisszár a szerb 

„komesar”-ból politikai biztos, a harcosok ezt a magyar kifejezést többnyire 

nem ismerék és nem használták.). Baki Ferenc lett a helyettese, Szobocsan 

Míjó (Mihály) a brigád parancsnokságának a törzsfőnöki tisztét töltötte be. A 

biztonsági szolgálat tisztje Balázs József324 lett, beosztottja Kis István – Figaró 

százados lett a beosztottja. A szlavóniai származású Buden Ivo-Zrik az egész-

ségügyi szolgálat vezetője, dr. Máriás József325 (aki újonnan csatlakozott az egy-

séghez) pedig a brigád orvosa lett. A hírszerző tisztek Kis Júliusz és Zsiga Máté.

Jontovics Rudolf és helyettese, Baki Ferenc (balról) (Érdemes megfi-

gyelni, hogy egyikükön sincsenek magyar nemzeti színek.)

(HIM fotóarchívum 73301)
324 Máriás József (1921–?). Szabadkán született, Szegeden fejezte be tanulmányait 1944 szept-

emberében, két hónappal ezután csatlakozott a Népfelszabadító Hadsereghez.
325 Kis János Iván ekkor 30 éves Grubišno Polje-i földműves.
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A brigád első zászlóaljának parancsnoka Kis János Iván326, politikai biztosa 

Cservenák Pál, helyettese Vencl Branko lett. A második zászlóalj élén Ferenc 

József327 állt. Racsek János328 lett a „komisszár” (politikai biztos) és Sípos Ist-

ván329 a helyettese. A harmadik zászlóalj parancsnoka Zsibrek Gyúró,330 a po-

litikai biztos Cservenák Imre, helyettese Simderkál Ferenc.331 A negyedik zász-

lóalj parancsnoka Handó Iván,332 a politikai biztos Nagy Dénes,333 a helyettes 

Fenyvesi Balázs.334 A későbbiek folyamán mások is tisztségeket kaptak.335

A topolyai Cservenák Imre,

a Petőfi-brigád III. zászlóaljának politikai biztosa

(Baki–Vébel 80. o. 30-as illusztráció)

Az egységet tekinthetjük új egységnek, meg nem is. A zászlóalból 

dandárrá/brigáddá lett, de a szlavóniai tapasztalt harcosokat nevezték 

ki a vezető pozícióikra (a fontosabb posztok közül csak az orvos, és a 

326 Ferenc József, ekkor 26 éves Badenička Severin-i munkás.
327 Racsek János ekkor 26 éves, földműves.
328 Sípos István ekkor 24 éves, a cabunai gimnáziumban tanult a háború előtt.
329 Zsibrek Gyúró ekkor 23 éves. A Dráva mentéről – ahogy azt Baki és Vébel maghatározta – 

származott „valahonnan”.
330 Simderkál Ferenc 22 éves munkás.
331 Handó Iván (1915–?) földműves Čađavicán született, 1943 óta volt partizán.
332 Nagy Dénes ekkor 23 éves kreštelováci borbély.
333 Fenyvesi Balázs, topolyai származású 30 éves földműves.
334 Fujsz Károly, Fehér Lajos, Virág János (ők hárman szlavóniai születésűek), Csík Ferenc (földmű-

ves, Bácskossuthfalva), Pelle Károly, Burcsa István (topolyai földmunkások), Málik József (topo-
lyai asztalos), Dognár József (földműves, Topolya), Metykó Gyula (üveges, Pazova). Baki–Vébel 
131. o. A foglalkozásokkal való kiegészítést Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 53. o. közli.

335 Godó 1972. 184. o. A bolmáni sikertelenség egyik tényezőjeként ír erről.

parancsnokhelyettes nem szlavóniai). A négy zászlóaljban hasonló módon 

alakult a tisztek aránya. Ez logikus, hiszen a bácskaiak java részének nem 

volt semmilyen harci tapasztalata, és rendfokozata sem.

6.10. Az új brigád jellege és a rá váró kihívások

Az új brigád fegyvernemét tekintve gyalogsági alakulat. Volt egy felderítő száza-

da, egy egészségügyi és egy hadtápszakasza. Változatlan maradt a vezénylési 

nyelve, a magyar. Zászlaja a magyar trikolór ötágú csillaggal lett. A feljegyzések 

szerint a brigádként való működés ideje alatt is az ötágú csillag, és a magyar 

nemzeti színek voltak a közös jel, de ez utóbbi ebben az esetben sem látszik az 

eddig publikált képeken, pl. a sokszor reprodukált Kis Ferenc-képen sem.

Harcosok útban a frontra Siklóson át, 1945. január 16. (HIM fotóarchívum 36473)

Fegyverezete sem volt egységes (német, angol, magyar és szovjet fegyve-

rek). Ebből később gond lett, a lőszer beszerzésében és elosztásában.336 A le-

génység kiképzettsége számos kívánnivalót hagyott maga után, a harci morál 

viszont az első harcok előtt még a magas volt (később a nélkülözés, a fegy-

vertelenség, az ellátás hiányosságai miatt ez addig csökken, hogy egyesek 

336 Baki–Vébel 131. o. http://adattar.vmmi.org/cikkek/13769/hid_1945_07_varga.pdf 21. o.
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elhagyják alakulatukat). A legénység nem ismerte a frontális harcmodort, a 

szlavóniai tagok ugyanis többnyire rajtaütéseket és szabotázsakciókat haj-

tottak végre, a vajdasági önkéntesek pedig teljesen tapasztalatlanok voltak. 

Nem volt egységes egyenruhájuk sem. Az együvé tartozást csak a sapka ill. 

a civil ruhára varrt rangjelzés adta. Mindezek tudatában kijelenthetjük, hogy 

az egység harci értéke csekély. Ezért lesznek a veszteségek nagyok.

A Petőfi-brigád története mindössze három hónapig tart majd, így noha 

sokkal többen vannak, története sokkal kevésbé fordulatos. A horvátországi 

harcosszövetség sokszor idézett szövegében csupán ennyit írnak róla:

„Ezek után a brigád tovább folytatta dicsőséges harci útját. 
A legnagyobb csatát Bolmánnál vívta, ahol elesett Kis Ferenc, 
már akkor brigádparancsnok.”

Ugyanezt az állapotot világítja meg Varga István cikke (Híd, 1945. október–

november), amely talán a későbbi történések hatására lett borúsabb hangulatú: 

„A fiatal csapat nehéz feladatok előtt állott: gyenge ruháza-
tukat kikezdte a tél; a dermesztő hideg és a nehéz szolgálat 
próbára tette ellenálló-képességüket. Fagyos árkokban és bun-
kerokban állott fegyverben az őrszem 1945. január hó elején.”337

A Petőfi-brigád egyik zászlóalja (fényképrészlet). A kinagyított felvételen jól látszik 

az „egyenruhák” és a fegyverek szedett-vedettsége. (HIM fotóarchívum 38412)

337 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 57. o.

A brigád tagjai egyszerű munkások és parasztok voltak. A partizán veze-

tés ügyelt arra, hogy a parancsnoki struktúra is ezt, az egyébként bolsevik 

elvet tükrözze338 (noha a hadsereg egészét képzett tisztek vezették).

A megalakulás pillanatában a háború állásában az volt az egyik fő kérdés, 

hogy sikerül-e a német E-hadseregcsoportnak konszolidálni magát. Szovjet 

szempontból az lett volna a jó, ha a Szerbiában szétszórt erők nem tudná-

nak újraszerveződni. A szerémségi hullámzó támadások és ellentámadá-

sok ez embert és hadieszközöket próbára tették. A III. jugoszláv hadsereg 

helytállásával akadályozhatta, lassíthatta, hogy a Dunántúlon konszolidál-

ják magukat a németek.

A Petőfi-brigád felderítő osztaga 1945 januárjában, Szlavóniában

(HIM fotóarchívum 38404)

Az Petőfi-brigád létrejötte és a róla szóló leganda építése egyszerre kez-

dődött el, és több szempontból tették ilyenné. E szerint az önkéntesek egy-

szer csak elindultak Topolyáról, hogy leverjék a fasisztákat és csatlósaikat. 

Valóban ez egy leegyszerűsített, és a valósággal alig korreláló történet. A 

338 A Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg (Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, NOVJ), meg-
alakulását az első proletárbrigád megalakulásához kötik, és 1941. dec. 22-re tették a megala-
kulását. 1945 márciusában a Jugoszláv hadsereg (Jugoslovenska armija, JA) nevet használja, 
hogy végül Jugoszláv Néphadsereg (Jugoslovenska Narodna Armija, JNA) néven működjön 
1951-től az ország megszűnéséig, pontosabban 1992. május 20-ig. Mindvégig a titói kom-
munismus legfőbb támasza volt.
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valóságban a vajdasági magyarság óriási nyomás alatt volt, hiszen a tör-

vénytelen kivégzések is azokban a napokban történtek, a partizán vezetés 

pedig nagyjából egy hónapig hezitált, hogy engedélyezze-e a topolyai egy-

ség létrejöttét. A topolyai önkéntesek gyülekezése tehát nem értelmezhe-

tő e körülmény nélkül. A titóizmusban így akarták értelmezni, ezért olyan 

zavarosak azok a kiadványok, és emlékezések, amelyek erről szólnak. A 

Magyar Honvédség kivonulásával, majd a szovjetek és partizánok megér-

kezésével a helyzet a Vajdaságban 180 fokot fordult, ennek volt a követ-

kezménye a nagyszámú önkéntes elindulása. Ez nem spontán történt, hi-

szen a topolyai kommunisták ill. Jontovics Rudolf szervezte. A Baki–Vébel 

szövegben az elindulás előtti napok leírásában, a lázas tenni akarásaban 

ülésező topolyai népfelszabadító bizottság szerepe a döntő. A megalakulás 

nem volt önkéntes sem. Az irtózatos nyomás alatt lévő emberek kétség-

beesett reakciója volt a körülöttük dúló erőszakra. A toborzás elindítását 

is paranccsal rendelték el, a szónokok sem spontán járták a környék fal-

vait, megfelelő igazolás hatalmazta fel őket erre. Arról nem is beszélve, 

hogy egy valamennyire is megszervezett hadseregben, amilyen a Jugoszláv 

Néphadsereg,339 ilyen lépések nem történnek spontán. Összességében a 

brigád létrejötte egy reakció volt az akkor felmerülő kihívásokra.

339 Baki–Vébel 133. o.

7. A Petőfi-brigád harcai

7.1. Az első feladataok

A Dráva mentén és Magyarország déli, Duna menti részein néhány hónapig 

stabilizálódik a helyzet, és majd csak március 6-án, a nagy német támadás 

okoz nagyobb változásokat.

Az egység január elején pihent, valamint az újoncok kiképzése folyt. A 

helyzetet jól jellemzi Baki személyes hangú levele:

„Kutjevón vagyunk – írom feleségemnek január 10-én. Vala-
milyen tanfolyamra megyek. 2–3 napig tart. Amint átveszem 
a beosztást, azonnal jelentkezem. Személy szerint jól vagyok, 
csak érted aggódom.”340

Január első napjaiban az újonnan megalakult brigád zászlóaljai különböző 

feladatokat kaptak. 

Először Szentborbástól nyugatra Felsőszentmártonnal (Martinci) szemben 

helyezkedtek el. Majd január 6-án az egyik zászlóalj Lajospusztáról Szent-

mártonba ment, így biztosíthatta a 6. vajdasági brigád egyik szárnyát. Egy 

másik zászlóalj Sellyén maradt tartalékban. Egyes brigádtagok felderítést 

végeztek, többször átkelve a Dráván.

Egyes értékelések szerint a Petőfi-brigád a Dráva mentén „különösen ki-

tűnt” a védelmi harcokban.341 Azonban érdemes tüzetesebben megvizsgál-

ni, hogy valójában mi is történt akkoriban.

340 Godó 1967. 22. o.
341 Baki és Vébel Lehrnek írják, mert bizonyára csak szerb forrásokból tájékozódtak.
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Magyar híradósok kiképzése Silkóson

(HIM fotóarchívum 36472)

8. Verőcei hídfőharcok

8.1. Dráva menti manőverek
(A verőcei hídfőharcok előzményei)

A hadi helyzet szovjet szempontból a E-hadseregcsoport északra vonulá-

sának megakadályozását kívánta meg. Ebben a a jugoszláv III. harmadik 

hadsereg is részt vett. Löhr342 tábornok későbbi vallomása szerint343 célja az 

volt E-hadseregcsoportnak, hogy hatalmuk alá vonják a Balaton, Duna és 

Dráva közötti területeket, és ezután a Duna–Tisza-közébe jussanak, hogy 

így észak felé vonulva ismét Budapesthez érjenek.

Verőce (Virovitica) közúti közlekedési csomópont volt, és összekötő ka-

pocs volt a Dráva mentén Moslavina felé. A szlavóniai felszabadított terüle-

tek utánpótlása és ellátása miatt is fontos volt, és birtoklása lehetővé tette 

más harci egységek Szlavóniába irányítását is.

Az E-hadseregcsoport össszpontosított támadása miatt a szovjeteknek 

és jugoszlávoknak átmenetileg fel kellett adnia a verőcei hídfőt. A néme-

tek tervei szerint ezután a szlavóniai partizánegységeket számolták volna 

fel, hogy egy hosszú frontvonal jöjjön létre Mostartól, majd a Drina-parton 

észak felé Szerémségig, majd a Dunán. Az 1. és 2. brigád, valamint a 6. és 

a 10. hadtest is harcolt, de ezúttal a németek értek el sikert.

1945. január 10-én megérkezett a térségbe az 1. Bolgár hadsereg Vla-

dimir Sztojcsev tábornok vezetésével, ezzel módosulnak az erőviszonyok. 

A szovjet 57. hadsereget január 21-re az 1. Bolgár hadsereg már felvál-

totta (a Kiserdő – Nagyatád határa –, Rinya-patak bal partja, Hátomfa, 

herszenye vonal), és a 12. jugoszláv hadtest Barcstól a Dráva-torkolatig 

húzódó vonalán.344 Ezzel az átcsoportosításal szovjetek Magyarország terü-

letén megerősítették a védelmet. A jugoszláv egység közvetlen szomszédja 

pedig a bolgárok lettek (a Kiserdő–Nagyatád határa–Rinya-patak bal part-

ja–Háromfa–Heresznye vonalat elfoglalva). A jugoszlávok a Dráva vonalát 

tartották Barcstól a Dráva torkolatáig. A III. Jugoszláv hadsereg Barcsról 

délre konventrál, Barcson jan. 17-án veszti át a helyőrségparancsnokságot 

a szovjetektől. Ez lényeges változás, a védelmi vonalak lerövidülnek és a ju-

goszláv erők a helyőrségparancsnokság révén közvetlenül vehetett részt a 

verőcei hídfőharcok vezetésében és a felmerülő problémák megoldásában.
342 Godó 1985. 18. o.
343 Godó 1972. 166. o.
344 Törköly 73. o. adatai szerint ekkor már 88 magyarországi és 25 szalavóniai önkéntes csatlakozott.
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Eközben a Petőfi-brigád Barcsra vonult, majd a Dráva bal partján pi-

hent.345 A pihenésnek azonban harcászati célja is volt, a Lakocs–Dráva-

fok–Felsőszentmárton vonalat tartották, arra az esetre, ha a németek meg 

akarták volna lepni a Vörös hadsereget. Az egyik zászlóalj Szentmártonnál 

biztosította a 6. dandár átkelését (többször átkeltek a folyón oda-vissza).346 

A brigád másik zászlóalja Sellyén maradt. 

8.1.1. A jéghíd (szárhíd)347 epizód

Az egykori harcosok emlékei között az egyik legélénkebb a jéghíd ill. a szár-

híd „építése”348 volt. Erre a csikorgósan hidegre fordult januárban került sor. 

Többen mínusz 25 fokról beszéltek. Az ötletet a szovjetektől vették, akik 

Bajánál hasonló „hidat” csináltak.349

Átkelés a Dráván (a 16. hadosztály katonái) (HIM fotóarchívum 73339)

A Dráva átkelésére január 11-én350 kaptak parancsott. A folyó ugyan be volt 

fagyva, de nem bírta volna el a terhelést. Az erdőből vékonyabb törzseket 

345 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 60. o.
346 Csík Ferenc, Bácskossuthfalváról nevezi így a hidat, Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 118. o.
347 Baki–Vébel 135-6. o.Törköly 73. o.
348 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 61. o.
349 Godó 1985. 18. o.
350 Kocsis János, Bácskossuthfalváról közli ezt. Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 125. o. Noha 

ő azt közli, hogy el is jutnak oda, ami nem történt meg ez alkalommal.

hoztak, szalmával, kukoricaszárral tömörítették, egymáshoz kötözték tele-

fondróttal és vízzel öntözték. Ez jól összefagyott így szilárdan tartott az ott 

kb. 200 méter széles Dráván. Először a katonák, majd a technikai eszközök 

is átjutottak a jéghídon. A katonák úgy tudták, hogy a Papuk351-hegység 

felé mennek (de csak Čađavicáig jutottak).

    

A barcsi Dráva híd (HIM fotóarchívum 80063, 80001)

8.1.2. A čađavicai kudarc

Szlavóniában nagy harcok folytak, a Papuk-hegységben, Cabunánál és Pod-

ravska Slatinánál. Január 12-én a 16. hadosztállyal találkoztak Adolfovac-

tól nyugatra, a Karašica mentén tőlük keletre foglaltak el védőállást352. Az 

átkelés után dél után mintegy 700 ellenséges katona támadta meg őket. 

Tőlük nyugatra Verőcét és Podravska Slatinát a németek lőtték erőteljesen. 

A Petőfi-brigád ekkor az 1. vajdasági brigád bal szárnyán küzdött.

A čađavicai elhárító harcokba bekapcsolódva január 13-án szenvedik el 

az első komolyabb emberveszteséget (halottak és fogságba esettek). Aka-

dozott az élelem- és a lőszerutánpótlás is, a fegyverzet pedig eleve gyenge 

volt, így nem tudták felvenni a harcot a jobban ellátott ellenséggel. Pontos 

adatok nincsenek, csupán visszaemlékezések353. Kocsis János, aki részt vett 

a csatában, arról számolt be, hogy „jóformán minden harci felszerelés nél-

kül”, az „állig felfegyverzett” ellenség ellen harcoltak.354 Ez idő tájt próbált 

az ellenség hangszórókkal hatni rájuk (Čačinci és Slatina közelében).

Az első harcok sokkolták az embereket, és a 15-én tartott egyik századér-

tekezleten sokat panaszkodtak (rossz ellátás, kevés fegyver ami nincs kipró-

bálva, hiányos a kiképzés). Baki és Vébel ekorra teszi a felsőszentmártoni 

351 Godó 1985. 21. o.
352 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 62. o. egy bajsai halottról szól, és Nagy Istvánt a 3. zász-

lóaljból, Zsáki Jánost és még néhány embert foglyul ejtettek.
353 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 125. o. (A harcban Sörös Elek, Horvát Jenő és mások is elestek.)
354 Baki–Vébel 137. o. Azt mondja erről az időszakról, hogy Drávafoknál és Lakócsán is harcok folytak.
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(Martinice) „demonstratív támadást”, amivel más egységek sikerét tették 

lehetővé.355 Adolfovacnál rendkívül súlyos harcok, háromszori rohamozás 

után veszik be a települést. 

Ezután 16-án Zdencinél átvezik a 4. Vajdasági brigád szerepét. Észrevet-

ték, hogy német felderítők tevékenykednek a térségben, hogy aztán 18-án 

Crnacnál, Čačincitól délnyugatra négyből három zászlóalj felvegye a harcot. 

17-én, a német erők támadást indítottak, és 18-án Crnacnál folynak súlyos 

harcok. Vissza kellett vonulni.

Január 20-án veszik fel a Čađavica–Starin–Vranješevci–Noskovci vonalat a 

16. és az 51. hadosztály között közösen védve a vonalat. Innen támadtak az 

ellenséget, ezzel a verőcei harcokat segítették. Akadályozták a 264-es né-

met hadosztály, a 11. légi hadosztály, valamint páncélosokkal és tüzérséggel 

rendelkező usztasa egységek részeinek a mozgását. Ám az ellenség erő-

sebbnek bizonyult, kénytelenek voltak visszavonulni és január 22-től nyolc 

napig bekerítették356 az egyik zászlóaljat. 

A magyar alegységek a Čačinci–Podravska Slatina közelében harcoltak. 

Koprivnica és Bjelovár felé is harcok folytak. Čađavicát nem sikerült elérni, 

még úgy sem, hogy az egyik zászlóalj megpróbálta átkarolni a védőket.357 

A harcok  folytatásában a 16. és az 51. vajdasági hadosztályok sem tudtak 

sikert elérni.

A bekerített petőfiseket a szovjetek mentették ki, ejtőernyővel ledobott 

fegyverekkel. Ezután a 4. zászlóalj súlyos vereséget szenvedett Starin-

nál 26-án. A velük szembenálló 297-es és 7-es SS német hadosztályok, a 

Fischer-hadseregcsoport, az 1. kozák hadosztály és az 5. domobrán ezred 

részei megint túl erősnek bizonyultak. Az 1. és 2. magyar zászlóalj Hum és 

Voćin között vett fel védelmi állást.

Godó és az összes eddig megjelent publikáció sikernek értékeli a Crnac és 

Čađavica körüli harcokat. Valójában azonban itt szembesült a brigád először 

azzal a ténnyel, hogy nincs felkészülve, felszerelve a harcra. A kitörésük, 

a szovjet segítség ellenére valóban siker, ám ha ez nincs odaveztek volna.

Közben a fent vázolt módon a térségben átrendeződnek az erőviszonyok. 

A bolgár 1. hadsereg érkezésével, és az 57. szovjet hadsereg északabbra 

helyezésével, a jugoszlávok 12. hadteste a Dráva torkolata és Barcs között 

védekezik. Ekkoriban elemzi a partizán vezetés Podravska Slatinán a siker-

telenségek okait, és bár a magyar egységek helytállását pozitívan ítélték 

meg, új terepszakaszt jelöltek ki a Petőfi-brigádnak is.

355 Godó szerint ez volt a Petőfi-brigád első komoly harca az ellenséggel, négy embert vesztettek 
(közöttük Nikolics István diákot), mások fogságba estek. (Bana Zsuzsanna – Kun Jánosné)

356 Godó 1985. 23. o.
357 Godó 1985. 22. o. Itt esett el a 17 éves Benedek János is.

A Petőfi-brigád január 24-én a Starin–Sasevo útvonal biztosítására (a 

105-ös magassági pont) kaptak parancsot. Azonban, nem tudták megtarta-

ni, csak lassítani tudták az ellenség előrehaladását, ezért Kosta Nađtól arra 

kaptak parancsot, hogy felderítő tevékenységet végezzenek Vranješevac–

Strarin–Sasevo–Čađavica és Podravska Slatina térségében, az előző felada-

tot más egységek vették át.

Közben január 18-án a szovjetek elfoglalták Pestet. A németek válaszlé-

pése egy újabb ellentámadás volt. A III. Jugoszláv hadsereg azt biztosította, 

hogy délről ne indulhasson átfogó támadás. Ezért volt lényeges őrizni és 

megtartani a verőcei hídfőt.

Január végén megváltozott a helyzet, és a németek immár Buda vissza-

foglalását tűzték ki célul. Egyrészt Siófok és Dunapentele között támadtak, 

másrészt a verőcei hídfőt akarták újult erővel felszámolni. Időközönként re-

ménytelennek tűnt a jugoszláv egységek helyzete. A Balaton és Dunapentele 

közötti szakaszon a 3. ukrán front védte az állásait. A helyzetet az oldotta 

meg, hogy Kelet- Boszniában január 27-én ellentámadást indított a II. Ju-

goszláv hadsereg és a szovjet csapatok, ezzel tehermentesítették a szlavó-

niai egységeket. A brigád mozgása ekkoriban nehezen követhető, mert a 

különböző zászlóaljak más utakon jártak. Ezt illusztrálja a következő, 1945. 

január 26-án kelt hadijelentés:358

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

oldalán levő állásokat tartja.
Az I. zászlóalj két százada a Vranješevci és Starin közötti tér-

séget támadja, nyugatról pedig Starint. 
A II. zászlóalj Starint ostromolja.
A III. zászlóalj egyik százada a Suševo irányában bevetett 

ágyúkat őrzi.
A III. zászlóalj egyik százada oldalról az Adolfovac felőli tér-

séget ellenőrzi.
Ezen a szakaszon a XV., azaz a Petőfi-brigád helyenként fel-

vette a harcot is. Az ellenség néhol keményen támadott. Innen 
a brigád Višnjiea–Novska–Vaška vonalán levő állásokba vonult 
és a 16. hadosztály jobb oldalát védi...”

Az 1. zászlóalj a 105-ös magassági ponttól a Vranješevci felé vezető utat 

biztosította, és másik két századával Vranješevci és Starin vonala között 

358 Baki–Vébel 139. o. Csak részleteit idézik. A tartományi pártvezetőség irattára, 5551. szám.
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támadott. A második zászlóalj Starint támadta. 3. zászlóalj a 16. hadosztály 

ütegeinek balszárnyát védte, Saševónál támadott, és Adolfovacnál szárny-

biztosító feladatot látott el.359

A következő jelentésből360 kiderül (február 12-e), hogy 21 000 töltényt 

használtak el, és 2 puskát, 1 gépfegyvert, 2000 töltényt és 10 nehéz aknát 

zsákmányoltak. Négyen sebesültek meg mindössze. Kiemelik Stike József, 

az I. zászlóalj 1. századának a parancsnokát és Kis Ivánt, aki Mala Barna-i 

származású és „sebesülten sem engedte ki kezéből a géppuskát”, Horvát 

Mirko parancsnok pedig ügyesen manőverezett a századával. A III. század 

parancsnokával azonban elégedetlen volt Kis Ferenc és Jontovics Rudolf 

„komisszár” is. 

„Állítólag361 nem fogta fel komolyan a parancsokat, és emiatt 
a IV. zászlóalj is veszélyben forgott. Az írás szerint az I. zász-
lóalj egyik századkomisszárja is felelőtlenül viselkedett, nem 
serkentette kellőképpen a legénységet. A IV. zászlóalj politikai 
biztosát pedig idejekorán figyelmeztettük – írták a hadosztály-
nak –, hogy viselje gondját a legénységnek, amely huszonnégy 
óráig semmit sem evett, mégsem gondoskodott az élelemről. 
A fegyelmi eljárás lefolyása végett mindhárom elvtársat a had-
osztály-parancsnokságra küldjük, negyediket viszont, aki el-
dobta a puskáját, hadbíróság elé kell állítani. Baj volt az is, 
hogy a brigádok visszavonulása nem folyt megfelelő rendben. 
A bródiak nem is értesítettek bennünket szándékukról, minek 
folytán egész közel engedtük magunkhoz az ellenséget.”362

8.1.3. A szlavóniai harcok második szakasza

Február elején és közepén a sikertelen čađavicai harcok alatt a brigád fon-

tos vonalakat biztosított, és felderítő tevékenységet is folytatott. Majd az 

egész frontszakasz védelembe megy át,363 mert a 7. SS-hadosztály és a 

Fischer-hadseregcsoport, a Luftwaffe 11. ezrede, az 1. kozák hadosztály 

valamint az 5. usztasa-domobrán ezred részei február 6-ától erős támadás-

ba kezdtek.

359 Godó 1972. 168. o. 
360 Baki–Vébel 140. o. A tartományi pártvezetőség irattára, 5552. szám.
361 Érdemes itt felfigyelnük arra, hogy a történet írója bizonyos távolságtartással kezeli az állítást, 

mintha nem lenne teljesen biztos annak igazságtartalmában.
362 Baki–Vébel 140. o.
363 Godó 1972. 169. o.

A Petőfi-brigád 1. és 2. zászlóalja február 8-án a Majkovac–Ada–Teréz-

mező irányában vonult vissza, majd az ottani egységgel közösen Barcsnál 

átkelt a Dráván A 3. és a 4. zászlóalj pedig Novska és Vaška környékén 

végzett felderítő tevékenységet. 

A felrobbantott barcsi híd (HIM fotóarchívum 73343)

Ezután támadás érte őket. Sikeresen, azonban nem áldozatok nélkül, át-

keltek a Dráván Barcsnál. Erről az eseménről egy önálló „mondakör” alakult 

ki, ami nem támasztható alá semmilyen korabeli írott forrással.364

Közben Topolyán „egyes felelőtlen elemek” és „lógósok”365 (a katonai 

szkzsargon szerint dezertőrök ill. katonaszökevények) azt terjesztették el, 

364 E szerint: Fel kellett robbantaniuk a hidat, ekkor halt meg a 15-16 éves Fábián Béla akinek a 
haláláról különböző történetek keringtek. Mészáros Ferenc leírásában 180 halottról tesz emlí-
tést ezekben a harcokban, és arról, hogy fedezniük kellett a hidat, amíg a VII. brigád átvonul 
rajta, és csak ezután kezdhették meg az átvonulást, amelynek végén fel kellett robbantani a 
pontonhidat. (Mészáros Ferenc visszaemlékezése PGY – J / 89 17-19. o.) A hidat ugyanis már 
az ezt megelőző csatákban felrobbantották, de a híd maradványait felhasználva a németek pon-
tonhidat építettek. Ezt kellett a visszavonuláskor használhatatlanná tenni. Ismét magyarországi 
területen volt a brigád nagy része, súlyos harcok, és nem tudni, mekkora veszteség után.

365 A lógósokat egyébként keményen megbüntették, ha elfogták őket. Szalai Illés szemtanúja volt 12 
ember kivégzésének Zomborban, akiket szökésért ítéltek halálra. (PGY – J / 20. 1. o. lehet, hogy 
ugyanarról a kivégzésről írt Törköly 108. o.) Törköly szerint az 1945. február eleji harcok követ-
keztében, a tapasztalatlan és megijedt katonák közül többen elhagyták egységüket. A lógósok 
legnagyobb csoportját Szabadkán gyűjtötték össze és Varga István onnan vezette őket vissza a 
brigádba. (Törköly 54. o.) Egyébként a lógósok jól érzékelték helyzetük veszélyességét, hiszen 
az valóban az volt – köztudott, hogy legtöbb áldozatot éppen azok a harcok hoztak, amelyeket a 
háború legvégén vívtak. A visszaemlékezők szerint szlavóniai mezőkön és szántóföldeken voltak 
nagyok a veszteségek, tehát jóval a bolmáni és kiskőszegi (bezdáni) harcok után is (Törköly 81. 
o.). Az viszont egy másik kérdés, hogy a Népfelszabadító Hadsereg elsődleges érdeke az volt, 
amit véghez is vitt, hogy a lehető legritkábban lehessen elszökdösni az egységekből.
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hogy a Petőfi-brigád nagy része megsemmisült. Ezért Topolyáról Sinkovics 

Dezsőt küldte el a helyi népfront, hogy hozzon levelet a topolyaiaktól, amit 

meg is tett. A levél szövege a következő:

Topolya népéhez és otthon maradt hozzátartozóinkhoz!
Mi, a Petőfi Sándor magyar brigád katonái azzal a határozott 

céllal jöttünk el hazulról, hogy segítsünk a minket felszabadító 
hadseregnek, Tito marsall hadseregének legyőzni a fasisztá-
kat. De nemcsak a fasizmust akarjuk megverni, hanem egy 
új, demokratikus államformát akarunk felépíteni. Mi jó kato-
nák akarunk lenni, sokoldalú harcosok, hogy méltók lehessünk 
brigádunk nevéhez, de méltók akarunk lenni Tito marsallhoz, 
a népek szabadságának legtökéletesebb harcosához. Ehhez bi-
zony fegyelem kell, mégpedig vasfegyelem és acélakarat. Néha 
ez fáradsággal jár, de ha a fasizmus urainak tudtunk izzadni 
napkeltétől napnyugtáig éveken keresztül, akkor most, amikor 
a munkásság, a nép érdekeiért harcolunk, nem ismerhetünk 
fáradságot. A nép szabadságáért, gyermekeink szabad jövőjé-
ért az életünket is feláldozzuk.

Azok a gyáva és rémhírterjesztő puhányok, akik hazaszök-
tek, akik szökésüket rémhírek terjesztésével akarják igazolni, 
akik otthon is csak hangoskodtak, akik szökésükkel és rém-
hírterjesztésükkel a fasisztákat támogatják, akik be akarják 
mocskolni brigádunk becsületét és jó hírnevét, reszkessenek, 
mert amíg egy fasiszta lesz, amíg egy csepp vér lesz az ere-
inkben, a fegyvert nem adjuk ki a kezünkből. A leszámolásnál 
fegyverrel a kézben mi is ott leszünk, és jaj lesz az árulóknak. 
Lemossuk ezt a szennyet is a magyar névről árulóink vérével. 
Mély felháborodással utasítjuk vissza a rendbontók és árulók 
azon állításait, hogy brigádunk tagjai közül igen sokan meg-
haltak, de még többen megsebesültek. A valóság ezzel szem-
ben az, hogy a Petőfi-brigád tagjai közül a mai napig sem 
egyetlen sebesültünk, sem pedig hősi halottunk nincs, annak 
ellenére, hogy a kapott parancsot a brigád minden tagja a leg-
pontosabban teljesítette és a jövőben is teljesíteni fogja. Mi, 
a brigád tagjai ígérjük, hogy továbbra is rendületlen hűséggel 
szolgáljuk azt a zászlót, amelyre fogadalmat tettünk, hogy 
ezáltal is méltók lehessünk Petőfi nevének viseléséhez. Öröm-
mel tudatjuk Topolya népével és a Petőfi-brigád harcosainak 

hozzátartozóival: nemhogy megsemmisültünk volna, hanem 
még szaporodtunk. Hozzánk csatlakozott az a Petőfi néven 
szereplő magyar szabadságharcos alakulat, amely már 1943 
óta vívja a népek szabadságáért a felszabadító harcot. Ebből 
is látszik, hogy nemcsak Topolyáról jöttek és vannak szabad-
ságharcosok a Népfelszabadító Hadseregben, hanem Jugosz-
lávia többi vidékéről is. Ez a biztosítéka annak, hogy nem egy 
közös eszmét hajszolunk, hanem egy közös igazságos jövőért 
harcolunk.

Dunántúl, 1945. január 10.366

A levelet mintegy 500 ember írta alá. Baki azonban megjegyzi, mert hogy 

mást nem is tehettek, és hogy időközben már volt halottja a brigádnak. Ez 

tehát csúsztatás volt.367 Január 12-étől Verőce körül folytattak heves har-

cokat „életre-halálra”.368 Január 13-án a čađavicai harcokban „hárman vagy 

négyen“ estek el, 25-én Medinci közelében is voltak emberveszteségek. 

Február 6-án pedig 28 tag tűnt el ill. halt meg. Háborút áldozatok nélkül 

nem lehet vívni.

Löhr tábornok még február 6-án általános támadást indított a verőcei 

hídfő ellen, amelynek több fontos pontját elfoglalta, a jugoszláv erők több 

ponton visszavonultak. Február 6-án a Petőfi-brigád is nehéz helyzetbe 

került, mert a németek meglepték őket. Kis Ferenc jelentésében az áll, 

hogy nem kapott megfelelő információt a jobb szárnyán lévő brodi bri-

gádtól.369 A 28 harcos mellett még 57-nek nyoma veszett.370 Később az 57 

katona előkerül, ugyanis önhatalmúan elhagyták az egységüket, amiért 

hadbíróság elé kerülnek, és azokat, akiket a leginkább bűnösnek találnak, 

ki is végzik Pettenden. A támadás német szempontból sikeres volt. Még 

Podravska Slatinát is elfoglalták.371 Mellesleg elfoglalták Mikleušt és Voćint 

is. A Petőfi-brigád egyes tagjai fogságbaestek (többek között Bana Zsu-

zsanna, aki később elmondta emlékeit). A németek szerettek volna átkelni 

a Dráván is, a 3. és 4. zászkóalj Budakovac felé hátrált.

366 Baki–Vébel 142. o.
367 Meglepő szókimondással az Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 70. „nyilvánvaló hazugságnak” 

nevezik, és az is volt.
368 Baki–Vébel 137. o.
369 Godó 1972. 170. o.
370 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 67. o.
371 Godó 1972. 171. o.
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Bana Zsuzsanna emlékeiből (PGY – J / 71 14)

Három baranyai fiatal a szlavóniai Petőfi-zászlóaljban:

Bana Zsuzsanna (fehér ruhában), Csillag János és Csillag Margit (Godó)

Kosta Nađ február 8-án rendelte el a csapatok kivonását, az ellenség meg-

semmisítő támadása elől, így Barcsnál átkelt az 1. és 2. zászlóalj a Dráván. 

A hídfőállás néhány kilométernyire zsugorodott. Az átkelést a 36. hadosztály 

és a 16. hadosztály 2. és 4. brigádja, valamint a Petőfi-brigád biztosította. 

A 3. és a 4. zászlóalj súlyos küzdelmet vívott sok áldozattal Vaškánál, Buda-

kovac felé vonulva igyekezett megszabadulni az üldözőitől, de nem sikerült.

A 3. zászlóalj Novi Gradacnál harcolt. A páncélosok támadása kivédhetet-

lennek tűnt, de a német gyalogság nem tudta követni a páncélosokat ezért 

lelassult a haladásuk. Az éjszakát kihasználva tudtak csak visszavonulni 

(Majkovac–Ada–Terézfalva (Terezino Polje) helységeket érintve). Novi Gra-

dacnál keltek át a Dráván 10-én. Ez után Barcson csatlakoztak a többi al-

egységhez. A 4. zászlóaljat bekerítették, miközben a 3. zászlóaljra támadó 

egységeket támadta, és súlyos áldozatok árán jutott el a barcsi hídhoz (elő-

ször Budakovac felé vonult). A barcsi híd megrongálódott egy bombatalálat 

miatt. A nehéz helyzetből a 8. bolgár tundzsáni hadosztály (Parancsnoka: 

Borisz Mitov) műszaki alakulata segítette ki, és a 9-éről 10-ére virradó éjjel 

átvitték őket a magyarországi területre. 
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Auth Iván visszaemlékezése (1.) (PGY – J / 71 1) 

Auth Iván visszaemlékezése (2.) (PGY – J / 71 2) 

Az említett bolgár hadosztály Barcstól keletre a Dráva északi partján fog-

lalta el állásaikat és feladatuk volt az összeköttetés biztosítása a jugoszláv 

erőkkel. A 30. sejnovi ezred műszaki-felderítő különítménye minden éjjel 

átkeltek a folyón, hogy teljesítsék a parancsokat. Február 8-án a németek 

nagy erővel támadtak, de a 30 ezred különítményesei a legtöbb jugoszláv 

katonát kimentették. Ám kiderült, hogy egyeseket a folyóhoz szárítottak a 

németek, és arra készültek, hogy megsemmisítik őket, ők elkeseredetten 

védekeztek. Ekkor Harizanov tábornok megparancsolta, hogy mentsék ki a 

védekezőket, ami meg is történt, ezek a katonák magyaul beszéltek. Kosta 

Nađ Siklóson mondott köszönetet Vladimir Sztojcsev és Harizanov tábor-

noknak.

Ez egyben azt is jelentette, hogy megszűnt a jugoszláv hídfő a Dráva 

mentén. A február 12-i jelentés szerint fegyvereket zsákmányoltak.372 A 

372 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 66. o. Két puskát, 200 töltényt, 10 nehéz aknát. De ez 
csak szépségtapasz, a lényeg az, hogy ott abban a pillanatban a németek erősebbek voltak.
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hídfő már február 10-ére gyakorlatilag már nem létezett,373 a 10. és 6. 

hadtest egységei elszakadtak a főerőktől, és visszatértek a partizánokra jel-

lemző gerilla harcmodorra. A Petőfi-brigád is nagy veszteséget szenvedett.

Kosta Nađ a 36. vajdasági hadosztály parancsnokával, Dušan Vukašović-

tyal (a kép jobb szélén), és politikai biztosával, Bogdan Vujošević-tyel 

(balról, bőrkabátban) 1945 februárjában, Siklóson

A III. Jugoszláv hadsereg 16., 36. és 51-es hadosztálya február 23-ig 

magyarországi területen állomásozott, majd Pélmonostorra (Beli Manastir) 

érkezett, majd február 13-án Pettendre. Ott rendkívül fontos dolgok történ-

tek. Ezek a későbbi eseményekre lesznek hatással. A felületes szemlélő azt 

hihetné, hogy ott viszonylagos nyugalomban értekezletet és „konferenci-

át” tartottak, amelyben megvitatták a harci eseményeket és a propaganda 

eredményességét, hogy igyekeztek javítani a fegyelmet, kiképzettséget, és, 

hogy megvitatták a brigád célkitűzéseit. Bizottságot is létrehoztak, melynek 

élére a pécsi Auth Iván került, Sztodulka Lászlót pedig a 16. hadosztály pro-

pagandaosztályára helyezték. Február 15-én itt végezték ki a február 6-ai 

„dezertálás“ szervezőit, ami nem a nyugalom része volt... (és amit majd 

részletezünk).

Ez időben a Petőfi-brigádnak 1202 tagja volt, a 16. hadosztálynak össze-

sen pedig 8596.374 
373 Godó 1972. 173. o.
374 Godó 1972. 173. o. Godó ezt a levéltári adatok alapján közli. JHL NOR 953 doboz 1. csomó 

34. irat.

8.4. A szlavóniai harcok harmadik szakasza

A pettendi tartózkodásnak február 18-án lett vége. A parancs értemében a 

brigádnak a Baranya-háromszögbe kellett vonulnia (Téseny–Baranyaszen-

tistván (Petlovac)–Újbezdán felé). 19-én értek oda. 20-án már Lőcsre (Luc) 

érkezett a 3. és a 4. zászlóalj, az 1. és a 2. pedig Illocskára. Itt a védállá-

sokat építettek fel, valamint felderítő utakat tettek. Ekkorra már a néme-

tek elvesztették Budát is. Magyarország dunántúli részei válnak ez után 

hadszíntérré, már csak onnan és Ausztria felől remélhettek élelmiszer- és 

olajutánpótlást, tehát Bécs megtartása volt fontos számukra.

A 12. hadtest február 17-én a Dráva-torkolattól eltávolodott a Drávapal-

konya–Donji Miholjac vonalra, és felkészült a bolgár csapatok leváltására, a 

16. jugoszláv hadosztály a 11. bolgár hadosztály legdélibb állását vette át, 

és 20-ára el foglalta állásait a Dráva vonalán. A hadtesttörzs 23-án István-

diból Pélmonostorra települt át.

Várható volt egy német ellentámadás, amely a 3. ukrán frontot, az 57. 

szovjet, az 1. bolgár és a III. Jugoszláv hadsereget érinthette. Ez be is kö-

vetkezett, és a balatoni védelmi hadművelet hárította el. Ezzel egyidőben a 

német erők kisegítő csapást hajtottak végre a Dráva mentén, a Duna felé 

haladva, ami a jugoszláviai erőket érintette. 1945. március 6-án a Luftwaf-

fe megindította a támadást, ebből bontakozik ki az a csata, amelynek egy 

kis epizódja a „bolmáni csata”. Az ez előtti veszteségekről nincsenek pontos 

adatok.375

A támadás előtti napokban a jugoszláv erőknek viszonylag jó információi 

voltak az ellenség állásairól (németek, usztasák, domobránok vártak a tá-

madás indítására).376

375 Törköly 56. o. Bolmáni csata veszteségei nagyok lesznek, de már addig odaveszett mintegy 
századnyi ember. Ha a Baki és a Törköly által közölt eseteket összesítjük, akkor az inkább egy 
fél századnyi veszteség, de itt sem tudunk konkrét számokhoz jutni.

376 Godó 1972. 179. o.
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9. A „bolmáni csata”

1945. március 6–21.

„A veszteség igen nagy volt, de a harcot nem adták fel.”377

„Azt elmondani sem lehet, hogy ott egységeink milyen fejetlenül küzdöttek.”378

A vajdasági magyarság történetének mkét legfontosabb és legtöbbet em-

legetett csatája a kiskőszegi ill. batinai (kiskőszegi) és a bolmáni „csata”. A 

Bolmánnál történt események összessége a vajdasági magyar köztudatban 

„bolmáni csata” néven rögzült. Ám, ha szigorúan vesszük a harcászatban, 

az ottani események nem tekinthetők sem csatának, sem ütközetnek. Egy 

szélesebb összecsapás harcainak része az egész eseménysorozat. Bolmánnál 

már a Petőfi-brigád vezetőinek nem volt érvényes tapasztalata, hiszen ez 

már nem gerillaharc, hanem frontális. A januári–februári küzdelmek során 

jókora veszteséget szenvedtek, gyakran kellett az életüket mentve visszavo-

nulni. A Jugoszláv Néphadseregnek sem voltak különösebb tapasztalatai. A 

Petőfi-brigád és -zászlóalj fennállása idején javarészt kiegészítő feladatokat 

látott el, a bolmáni csata is ilyennek indult. 1945-ben a frontális harcok célja 

egy-egy terület elfoglalása volt, és ebben mindig nagyobbak a veszteségek, a 

harcoló felek minden rendelkezésükre álló technikai eszközt is bevethetnek.

Járőr a bolmáni erdőben (Baki–Vébel 80. o. 31-es illusztráció)

377 PGY – J /16 222-es fólió Méhész Györgyné értékelése az egyik visszaemlékezéséből 4. o.
378 Törköly 119. o. Nemes Miklós visszaemlékezése.
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A bolmáni csatának legalább öt szakaszát különböztethetjük meg. Az 

első szakasz az erőltetett menetből áll, valamint abból, hogy nem tudják 

elfoglalni a kijelölt célpontot, mert a németek már ott voltak. Ezután kö-

vetkezik az elkeseredett rohamok sora, majd a brigád nagyobbik részének 

a kivonása Bolmán alól. Az árokásás után, ismét súlyos harcok következ-

tek, hogy végül a németek, viszonylag gyorsan kivonuljanak a faluból, 

amikor már nem volt értelme azt tovább védeni, hiszen a főcsapás, a du-

nántúli harcok eldőltek. A harcok utolsó fontos mozzanata a parancsnok 

Kis Ferenc halála.

9.1. A bolmáni csata paradoxona a pettendi 
epizód tükrében

Azt hiszem, hogy a bolmáni csatának az egyik legnagyobb paradoxona az, 

hogy miért rohamoztak olyan sokszor, ha olyan kevés volt az eredmény, és 

olyan sok az áldozat. A parancsnoklás szempontjából lehet értelmezni az 

egyébként értelmetlennek tűnő rohamokat.

Szemle Pettenden, 1945. február (HIM fotóarchívum 73296)

Abban mindenképpen egyetérthetünk, hogy az ember, ha katona is, nem 

kíván meghalni. A katonai parancsnoklás rendszere viszont ebbe a helyzet-

be kényszeríti az embert, ha a hadműveletek állása ezt kívánja. Ez a logika 

akkor mélyen benne volt minden hadvezetés praxisában (a saját áldozatok 

nélküli háború lehetősége csak a legutóbbi időben merült fel, de megvalósít-

ni maradéktalanul még nem sikerült senkinek), és ezt a logikát ismerték a 

brigád tagjai is. E szörnyű állapotnak az egyik feloldási lehetősége a „lógás” 

volt. A lógást illetően azonban a „petőfisták” két leckét is kaptak. A zombori 

kiképzésük idején kivégeztek hat fiatalt dezertálás miatt, ezt „mindenki” 

láthatta,379 aki akkor Zomborban volt kiképzésen, hiszen arról gondoskodott 

a partizán vezetés, hogy a kivégzések minél nagyobb nyilvánosság előtt 

történjenek, és annak minél nagyobb „nevelő” hatása legyen. Máriás doktor 

visszaemlékezései szerint egyes katonák szándékosan idéztek elő betegsé-

get önmaguknál, hogy betegállományba kerüljenek, azaz ne legyenek kinn 

a harcmezőn.380 Ez a lógás másik formája volt.

A Petőfi-brigád szemléje Pettenden, 1945 februárja. A tribünön balról: Kis Ferenc 

brigádparancsnok beszél, Jontovics Rudolf, Marko Perčin-Kamenjar, a 16. hadosztály 

parancsnoka, Varga István, a brigádparancsnok helyettese (HIM fotóarchívum 73297)

A harcosok közül sokan megszöktek. Rájuk a hátországban „vadász-

ták” a jugoszláv egységek, viszonylag nagy sikerrel.381 Az elfogottak 

minden esetben büntetést kaptak, ha nem is mindig a legszigorúbbat. 

A szökések azonban tömegessé váltak, és február 6-án 57-en „szök-

tek” meg. A szökevények verziója szerint ők csak fel akarták ven-

ni a kapcsolatot a szovjetekkel, átállni a magyar Vörös hadseregbe, 

379 Vadócz Lajos kúlai visszaemlékező erről azt mondta: „Így kezdődött a felkészítésünk a csatá-
ra.” (Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 150), ezzel fején találta a szöget. Szinte ugyanezeket 
a szavakat használja (Törköly 108. o.) Döme János is.

380 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 132. o.
381 Varga István vezetett vissza többeket Szabadkáról a brigádba. Emlékezés a Petőfi-brigádra 

2009 . 69. o.
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mert elviselhetetlen volt a helyzetük a brigádban. Nem volt cipőjük 

és fegyverük.

Hadd mondjuk el itt, hogy a Petőfi-brigádban nemcsak a bajtársiasság-

nak volt helye, hanem a maró cinizmusnak, és a verbális agressziónak is. 

Prókecz Ferenc visszaemlékezéséből tudjuk, hogy: „Ha valaki megkérdezte 

a parancsnoktól, hogy ő mikor kap [puskát], akkor az volt a felelet, ha 

utolérjük a németeket, akkor elkéred egyiküktől, és neked lesz!”382 Ez ta-

lán tréfának tűnik, de valójában az emberek semmibevétele volt, és tréfa 

jellege miatt még súlyosabb volt az elszenvedő szempontjából. Ez verbális 

agresszió, és azok közül is az aljasabb fajtából való. Vélhetően nem szórvá-

nyos esetről volt szó, és vélhetően megfogalmazódott az emberekben, hogy 

ugyan mit keresnek a háborúban fegyver nélkül. Elképzelhető, hogy valami 

ilyesmi indította meg azt a mintegy 50 embert, aki elhagyta a brigádot.

A Petőfi-brigád február 10-e (amikor átkelt a Dráván) és 13-a (amikor 

Pettendre ért) utáni pihenő időszakát beárnyékolja a szökés tárgyalása, 

majd a szervezők kivégzése. Ne felejtsük el, hogy a pettendi tartózkodás 

előtt, szinte egy hónapig állandó harcokat vívtak, egyesek lábbeli és puska 

nélkül voltak, a parancsnok flegma „jótanácsaitól” kísérve. Ez önmagában 

véve sem ad okot a „gondtalan pihenésre”.

Február 15-én rögtönzött és rögtönítélő hadbíróság elé állították a szö-

kevényeket (elképzelhető, hogy veréssel csikartak ki vallomásokat).383 Mi-

lovan Vujović, a 16. hadosztály politikai biztosának helyettese, Veselin N. a 

gazdasági tiszthelyettes és Žika Sojšić az I. brigád parancsnoka hozta meg 

az ítéleteket. Nagyot, Oravecet és Kiscsepegi Mihályt384 halálra ítélték. Ez 

utóbbinak kellett volna rangjából kifolyólag megakadályozni a szökést, nem 

pedig a „szökevényekkel” tartania. A halálos ítéleteket végre is hajtották 

még aznap. 39 katona hat hónapi felfüggesztett kényszermunkát kapott 

büntetésül, míg másokat több évi börtönre ítéltek. Az ítéletben kiemelték, 

hogy árulást követtek el a Néphadsereggel és a magyarsággal szemben is.

A brigádból távozó 57 fő azonban mégsem „klasszikus” dezertálást hajtott 

végre. Ugyanis Nagy Vilmos az I. bolgár hadseregtől szerzett menlevelet, és 

ezután rábeszélte a többieket a „szökésre”. Ebben Oravecz József és Tóth 

Ferenc segítette. Szigetvárra mentek, ott kapcsolatba kerültek a szovje-

tekkel. Vörös János tábornok magyar egységébe akartak beállítani őket. 

Az utánuk küldött járőrök eredménytelenek voltak, de a bolgárok vagy a 

382 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 139. o.
383 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 146. o
384 Kiscsepegi Éva a kivégzett lányának visszaemlékezését is közli. Emlékezés a Petőfi-brigádra 

2009 . 127. o. A kivégzett rokonai is a brigádban harcoltak (Kiscsepegi Lajos, Huszár Antal, 
Virág Antal) úgyhogy az adatközlő többektől hallhatott első kézből információt.

szovjetek visszaküldték őket, és így „fogták el” őket. Ez tehát nem klasz-

szikus dezertálás. Godó értesülései szerint az átállt honvédek, elsősorban 

a tisztek, megtudták, hogy Debrecenben szerveződik az új hadsereg, úgy 

gondolták, hogy a már megtett katonai esküjük arra kötelezi őket, hogy 

ahhoz csatlakozzanak. Mindazt azonban titokban szervezték, arról nem is 

beszélve, hogy a jugoszlávokhoz is eskü kötelezte őket. Háborús helyzetben 

ez rendkívül súlyos fegyelmi vétség, és Godó szerint az ilyen esetekben a 

haditörvények értelmében jogos a halálos ítélet. A jugoszlávokhoz csatla-

kozó magyarországi önkéntesekre szintén vonatkozott az eskü, és a Verőce 

környéki harcok hevessége sokkolta őket, közelről látták társaik halálát és 

sebesüléseit, egyesek közülük a szó szoros értelmében is sokkos állapotba 

kerültek. Ezek közül többekért eljöttek a szüleik és hazavitték őket. Ennek 

nincs helye egy szervezett hadseregben (a legtöbbjüket meg sem találták 

a járőrök). Az eltávozók között a vajdaságiak úgy gondolták, hogy hama-

rosan vége a háborúnak és nekik fontosabb belekezdeni a mezőgazdasági 

munkákba. A szökésnek tehát több motivációja volt, és érdekes, hogy a 

harcokban megedzett szlavóniaiak nem vettek benne részt.

A Petőfi-brigád harcosai Bolmánnál Kis parancsnokkal (középen, feltűrt gallérral)

(Baki–Vébel 80. o. 27-es illusztráció)

A legénység az ítélet végrehajtásánál felsorakozott úgy, hogy mindenki 

lássa a kivégzést és hallja előtte az ítélet felolvasását.385 Az elítéltek rokonait 

állították a legközelebbre. Az ítéletet egy zászlóval feldíszített pulpitusról 

olvasták fel, a három embert, akiket egyesek szerint megvertek, és akiken 

csak nadrág volt (más emlékezők szerint ing és gatya), a sírgödörhöz vitték 

385 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 100. o. Balogh Sándor visszaemlékezése.
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(amelyet lehet, hogy előzőleg velük ásattak meg) és belelőtték őket (az 

utolsó mondataikban Titót, Sztálint és a Szovjetuniót éltették). Mindez szűk 

három héttel a bolmáni csata előtt történt.386

Egyes visszaemlékezők szerint Kis Ferenc „csak a rangra ment”,387 ezért nem 

érdekelte a veszteség, más szerint pedig azok a tisztek kaptak dicséretet, akik 

a legnagyobb veszélybe tudták belehajszolni a katonákat. (A fentiekben már 

szó volt arról, hogy Kosta Nađ dicséretben részesült a kiskőszegi (batinai) és a 

bolmáni csata után is, noha nem pont ezek miatt, hanem az egész hadművele-

tért.) Az altiszteknek is volt mitől rettegniük. Ha csapatuk nem volt elég aktív, 

akkor (erről is közöltünk fentebb adatot) pellengérre állították őket, megrovás 

vagy büntetés várhatott rájuk. Ilyen lelki háttérrel indultak a csatába a köz-

legények és a tisztek is. Ez más megvilágításba helyezi a később történteket.

Kosta Nađ, a III. hadsereg parancsnoka a bolmáni harctéren

(balról az első az álló között) (Baki–Vébel 80. o. 29-es illusztráció)

Egyébként a pettendi tartózkodás idején, a brigád hivatalosan kultúr-

munkával foglalkozott, emellett pedig az addigi eseményeket elemezték. 

386 A pettendi események mindenkiben mély nyomokat hagytak. Egyes magyarországi források 
is beszélnek róla (PGY – J / 16). Egyesek úgy tudták, hogy a már brigáddá alakuló egységben 
a harcok közben visszavonult tiszteket végeztek ki, sőt van aki úgy emlékszik, hogy teljes 
sortűzzel, azaz az összes katona rájuk lőtt. Ez nyilvánvalóan nem így volt.

387 Hevér Nándor véleménye. Emlékezés 163. o. Ugyanezt más módon megismétli a 166. ol-
dalon is.

Kisferenc József mint a sokszorosító működtetője, Oravecz Károly mint fo-

toriporter, valamint Szalai István mint haditudósító újságot adott ki. Bara-

nyában és Somogyban is propaganda-tevékenységet folytattak. Drávata-

máson, Kastélydombon, Zádoron és Szentmihálypusztán népszerűsítették 

a brigádot. Kiképzés is folyt.388

Bolmán felé menetel a Petőfi-brigád (Baki–Vébel 144. o. 49-es illusztráció)

9.2. A bolmáni csata hadtörténeti háttere

A „bolmáni csata” része a háború végjátékának, egy hatalmas szovjet–né-

met összecsapásnak. A március 6-án kezdődő Tavaszi ébredés (Frühlingser-

wachen) fedőnevű akció az utolsó nagy német ellentámadás a világháború 

történetében.389 A jugoszláviai szakirodalomban a „velika operacija”, azaz 

a „nagy hadművelet” névvel jelölik. Ekkor már a Magyar Honvédség már 

nem működött önálló tényezőként, a német hadvezetés kisegítő feladatokra 

osztotta be. Hitler tervei ekkor meglehetősen kuszák voltak, ötletszerű-

en vezette a hadműveleteket. Még 1945. január 22-én elhatározta, hogy 

Magyarországon csoportosítsa utolsó erőit, és odavezényli a 6. SS-páncé-

loshadsereget, amelyet éppen akkor töltöttek fel.390 Egyrészt ő és Szálasi 

is abszurd vágyálmokat kergettek, másrészt nem sokkal ez után már a 

túlélést célozták meg. Hitler részéről az abszurd vágyálom az volt, hogy 

majd a Dunán átkelve létesítenek hídfőt, és a bolgároktól zsákmányolt né-

met fegyverekkel érnek el sikereket, Szálasi pedig annyira elrugaszkodott, 

hogy már azzal számolt, hogy összetörik a szovjetek déli szárnyát (aminek 
388 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 68-69. o.
389 Ungváry 448-458. o.
390 Ungváry 446. o.
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szerinte megvoltak a politikai, gazdasági és társadalmi előfeltételei) és ez-

után egészen a Dnyeszterig jutnak majd el.391 Hitler nem sokkal ezután 

úgy gondolta, hogy az Alpokba visszahúzódva hosszú ideig kitarthatnak, de 

ehhez az kellett, hogy az Alpok előterében kontrollálják a helyzetet. Nyu-

gat-Magyarországba küldte a legtöbb és legminőségesebb erősítéseit, azaz 

ekkorra Magyarországot tekintette főhadszínterének.

A Tavaszi ébredés hadművelet kivitelezésére több elképzelés is készült, 

végül Hitler a Black-seregcsoport módosított terve mellett döntött, miután 

Weichs tábornaggyal február 25-én tárgyalt Berlinben. A terv értelmében 

a Dél-Dunántúlon egy átkaroló hadműveletet kezdtek volna, hogy azután 

Budapestnél összpontosítsák erejüket és megsemmisítsék az ellenséges 

erőket. A támadásban a déli hadseregcsoport 6. hadserege és a 6. tank-

hadsereg (tenkovska armija) vett részt, Székesfehérvár és a Balaton északi 

oldalán, és Dunaföldvár, illetve a Duna felé haladt volna. A második tank-

hadsereg Nagykanizsa és Kaposvár felől szintén a Duna felé mozgott volna. 

Az E-hadseregcsoport részei pedig a Dráva vonalát támadta volna, hogy 

ezzel könnyítse a 2. hadsereg előrejutását a Duna felé. A terv része volt a 

Nagykanizsánál történő erőösszevonás és támadás, de ez nem valósult meg 

időhiány miatt. A felderítés adatai szerint a szovjetek erőfölényben voltak: 

a 25 hadosztályt számláló Déli hadseregcsoporttal a szovjetek 3. ukrán 

frontja 55 hadosztályt vonultatott fel, a katonák élelmezési létszáma 297 

903 a 465 000 ezerrel szemben. A harckocsik és a lövegek tekintetében 

a németek voltak fölényben, 595 a 407 szovjettel szemben. A németek 

felvonulását az esős napok is nehezítették (ez már a harmadik ilyen eset 

volt 1945 februárjában, a Splätlese, és az Erdei ördög hadműveletek után). 

Hatalmas sorok alakultak ki a sáros utakon, olyannyira, hogy a szovjet légi-

felderítés könnyedén észlelte a csapatmozgást, és Tolbuhin nyugodtan vég-

re tudta hajtani átcsoportosítását. Azonban Tolbuhin sem érezhette magát 

biztonságban. Egyrészt a terepviszonyok kedveztek a németeknek, mivel a 

Balaton és a Velencei-tó úgy tagolta a térséget, hogy szűkítette a szovjetek 

manőverezési lehetőségét, másrészt meg a védelmi vonalainak rendszere 

mögötti térség nem volt elég széles (a csata folyamán azon is gondolkodott, 

hogy a Duna bal partján rendezkedik be, de ezt Sztálin nem támogatta).

A támadás március 6-án egy órakor kezdődött meg. Az F-hadseregcsoport 

indította, majd a 2. páncéloshadsereg is támadásba lendült Nagybajomnál, 

szerény erőkkel. 4 órakor indult el a főerők támadása a Velencei-tó és a Ba-

laton között. A németek már a támadás elején sem tudták maradéktalanul 

teljesíteni a feladataikat. Különösen úgy nem, hogy a 6. páncéloshadsereg 

391 Ungváry 450. o.

csak 13-án érkezett meg a térségbe. Délen a németek elérték a Sió-csator-

nát, és ugyan a német egységek előre haladnak, de nem sikerül Kaposvár-

nál elérniük a stratégiai áttörést, és a csata első napjaiban a szovjetek úgy 

védekeztek, hogy nem vetették be a stratégiai tartalékaikat. Tolbuhin azon-

ban tartott a 6. páncéloshadsereg lassú, de biztos előrenyomulása miatt, 

és a bolgárok megingása miatt délre a Dráva közelébe csoportosította át a 

133-as lövészhadtestet. A német támadás nagyjából március 12-én akadt 

el. A németek már 14-én átcsoportosításon gondolkodnak, hogy kivédjék az 

ellentámadást, Hitler ezt visszautasította, de mivel a német csapatok már 

eltávolodtak a támadás kiindulópontjától, a tavak térszerkezeti szerepe már 

nem kedvezett nekik. Hitler több mint egy napot késelkedett az átrendező-

dés engedélyezésével. Black vezérezredes azonban nem számolt komolyan 

egy szovjet támadás lehetőségével a Vértes hegy irányából, és ez lett a 

veszte. Az 1. magyar huszárhadosztály és a 2. magyar páncéloshadosztály 

nem volt elégséges erő a védekezésre. A szovjetek a Vértes és a Bakony 

között, valamint a Vértes és a Gecse között is áttörtek, és ez a Tavaszi éb-

redés terv kudarcát jelentette. A németek stratégiai hibája, amely döntőnek 

bizonyult, az volt, hogy a rossz időjárás ellenére végrehajtották a tervet. A 

többi fogyatékosság java része ebből származott.

Az események közvetlen előzménye a németek kiszorítása a Vajdaság-

ból, a batinai (kiskőszegi) csata és a Verőce körüli harcok, valamint Ma-

gyarországon Pest, majd Buda elfoglalása, és a Dunántúl megszerzésének 

a kezdetei. Igaz, német részről a Konrad-3 hadművelet január második 

felében hozott némi sikert, visszafoglalták Székesfehérvárt, és a támadás 

csúcspontján jóval nagyobb területeket vontak ellenőrzésük alá, mint az 

Ardennekben folyt 1944. decemberi támadásban.392 Azonban ezt is megál-

lították a szovjetek január 27-én, bár a Balaton környékén és a Konrad-3 

hadművelet körüli térségben haves harcok, és partizántevékenység folyt. 

A hivatalos jugoszláv propaganda szerint Hitler hazárdjátékának a része, 

hogy „nem adja fel a Balkánt”, „görcsösen” igyekszik megtartani. Valójában 

a német hadvezetés ki akarja vonni csapatait (nagy német átcsoportosí-

tás), hogy máshol használhassa fel, azaz védelmi vonalat építsen ki, ahol 

nagyobb szükség van rá. A Jugoszláv Néphadsereg ezért „szakadatlanul és 

fergetegesen támadja” a németeket. Hitler a déli szárnyát próbálja bizto-

sítani, amely a „dunai síkság felől védtelen”, és pótolni igyekszik a keleten 

elvesztett területet, és meg akarja gátolni az „itteni népek esetleges beve-

tését a szövetségesek oldalán”. Ez nagyjából logikus és megfelel a valóság-

nak, a németeknek nem sok más lehetőségük volt.

392 Ungváry 440-448. o.
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A jugoszláviai német egységeknek (a 97. német hadosztály, a 228. és 

237. hadtest, mintegy 40 000 ember Isztrián és környékén, valamint Löhr 

hadseregtábornok E-csoportja mintegy 300 000-350 000 katonával).393 A 

németek célja az volt, hogy minél több szervezett erőt ki tudjanak vonni a 

Balkánról. Az E-hadseregcsoport észak felé mozgásának feltartóztatásában 

volt szerepe a Dráva vonalának 1945 elején, és ebben a Petőfi-brigádnak. 

Ez egyben a magyarországi tavaszi hadműveletek hátterét is jelentette. A 

németek még szívósabban akartak védekezni a leszűkülő megmaradó terü-

leten. A szovjetek pedig a Vörös Hadsereggel, a Jugoszláv Néphadsereggel, 

és más országok szinte teljes hadseregeivel igyekezett ezt megakadályozni.

A III. Jugoszláv hadsereg és a szovjet és bolgár egységek a valpovói 

(valpói) hídfő kiszélesedése ellen küzdöttek, és igyekeznek visszaszorítani 

a XCI. hadtest előretörését. Ez Bolmán, Baranjsko Petrovo Selo, Újbezdán, 

Baranyaszentistván (Petlovac), Majska Međa, Ðurđev Dvor és Eszék térség-

ében zajlott le.

Szovjet részről viszont, mivel a háború mielőbbi végét akarták, az volt 

a cél, hogy a németek védelmi vonalát áttörjék, és lehetőség szerint mi-

nél kevesebb esélyt hagyjanak a konszolidálódásra. A szovjetek addig már 

többször, több hadműveletben megtették ezt, elvágták egymástól a német 

egységeket, és így külön-külön felszámolták őket. A magyarországi terüle-

tek biztosítása után, mad Bécs megszerzése következett.

1945 elején az egyik jó pont az áttöréshez a szerémségi front volt, hiszen 

úgy lehetett felvonulni oda, hogy elkerülhető legyen egy nagyszabású átke-

lés a Dunán.394 A németek a Duna-vonalat bebiztosították, felrobbantottak 

minden hidat, és őrizték a folyó vonalát. Szerémségben 1945 elején hét 

alkalommal is meghátráltak, és a szovjetek a Šid-Vinkovci vonalon tolták 

őket nyugat felé. Azonban a németek jól felkészültek és minden nagyobb 

környező települést erőddé változtattak. A 34-es német hadtest központja 

Vinkovci környékén volt Nuštar faluban.

A jugoszláv hadvezetés úgy gondolta, hogy először a Száva-menti el-

lenséges gócpontokat likvidálja, majd a Dráva bal oldalát birtokba véve, 

körbekeríti a szerémségi erőket, és egy átfogó támadás során ezeket is 

megsemmisíti Ez utóbbi vállalkozásban, a Dráva keleti részének megszer-

zésében és megtartásában volt szerepe a Petőfi-brigádnak.

A Jugoszláv Néphadsereg a tervet majd sikeresen végre is hajtja, de ak-

kor már nem volt Petőfi-brigád. A nagy áttörés 1945. április 12-én indult 

el, és három nap alatt felszámolták a félig bekerített német egységeket az 

393 Godó 1972 116. o.
394 Drugi svjetski rat 295. o.

Eszék–Našice–Miholjac vonalon.395 Ezután néhány héttel már vége is volt a 

nagyobb harcoknak. 1945. május 1-én már szinte a „békehangulat” uralko-

dott el az ország egészén. Ekkor történnek a szlovéniai gaztettek, amikor a 

Jugozláv Néphadsereg az önmagukat megadó különféle egységek katonái-

nak jelentős részét legyilkolja.

A bolmáni csata tehát a jugoszláviai háborús cselekmények végjátékához 

tartozik, és a Wehrmacht szlavóniai kiszorításása előtt történik. A tulajdon-

képpeni összecsapás tere is és időtartama is messze felümúlja nem csak a 

Petőfi-brigád nagyságrendjét, hanem a Jugoszláv Néphadsereg nagyság-

rendjét is. Nyilvánvaló, hogy ebben a hadműveletsorozatban is a főszerep 

a Vörös Hadseregé és a Wehrmachté volt. A térség pedig, ahol a hadmű-

veletek játszódnak, a Balkán-félsziget belsejétől (noha itt csak mellékes 

események történnek ekkor) a Duna vonaláig húzódik.

1945 februárjában már eldőlt, hogy a németek nem tudják megtartani 

Budát, ekkor dúl a legfékevesztettebb nyilasterror, amit nemcsak az értel-

metlen emberáldozatok jellemeznek, hanem ennek a súlyos mementója a 

rommá lőtt Buda is. A Wehrmacht a Dunántúlon a Balaton környékén igye-

kezett egy védelmi vonalat kialakítani.

A frontvonal lerövidítése német részről racionális lett volna, hiszen a vé-

dekezésben ez előny. Az viszont más kérdés, hogy a hitleri politika alap-

jaiban volt irracionális, a motivációt és a céljait tekintve, így volt már töb-

bé-kevésbé Hitler hatalomra jutása óta. Mindazonáltal irracionális célok 

érdekében is lehet racionális lépéseket tenni, és a náci rendszer védelmé-

nek az egyik utolsó esélye volt az erők minél hatékonyabb összpontosítása. 

A tavaszi ellentámadás azonban értelmetlennek tűnik. Ez a bolmáni ütközet 

háttere. Mészáros Ferenc értékelése szerint ekkor már féltek a németek a 

partizáncsapatoktól.396 Ebben igaza lehet, hiszen a náci propaganda is azzal 

próbálta növelni a harci szellemet, hogy a szovjeteket, a Vörös Hadsereget 

a legsötétebb színekre festette.

Az E-hadseregcsoport konkrét feladata az volt, hogy két ponton átkelje-

nek a Dráván. Donji Miholjacnál a 297-es gyalogos- és a 104-es vadászhad-

osztálya kelt át. Valpónál (Valpovo) pedig a 91-es német hadtest 11. légi 

hadosztálya.397 Céljuk az volt, hogy onnan kiindulva Siklós és Pélmonostor 

felé haladva, Villányt és Mohácsot érjék el. Ekkoriban hiúsul meg a németek 

Erdei ördög haditerve, az esőzések és áradások miatt.398

395 Drugi svjetski rat 296. o. A bolmáni csata jelentőségére jellemző, hogy ebben az igen átfogó, 
szakmai és részletes kötetben meg sem említik Bolmánt, és a Petőfi-brigádot sem.

396 PGY – J / 89 Mészáros Ferenc visszaemlékzése 15. o.
397 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 73. o.
398 Ungváry 450. o.
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A támadásra számítani lehetett, csak az időpont és a pontos hely volt 

a kérdéses. Ezért a III. Jugoszláv Hadsereg a Drávától északra foglalta el 

állásait. A 12. hadtest (kb. 30 000 fővel) a Dráva vonalát védte. A 16. had-

osztály Trojanci és Staro Selo között vette fel hadállásait, ennek a része volt 

a Petőfi-brigád, amely Lőcs és Illocska (Iločac) falvakban állomásozott. A 

36. hadosztály a Staro Selo és a Dráva torkolata között területet védte. Az 

51. hadosztály tartalékban volt a Hercegszőlős–Vörösmart–Darázs (Kneževi 

Vinogradi–Zmajevac–Draž) vonalon.

A jugoszláv és a szovjet felderítés már február végén észlelt csapatmoz-

gást, amint az a 16. hadtest 51. jelentésében is szerepel. Löhr vezérezredes 

későbbi vallomása szerint ügyeltek arra, hogy a március 6-án kezdődő had-

műveletet csendben készítsék elő,399 és ebben sikerük volt. A hadműveletek 

megkezdése meglepte a Petőfi-brigádot is, ez a nagy veszteségek egyik, de 

nem egyetlen oka.

9.3. A boláni harcok 
9.3.1. Felvonulás Bolmánhoz, a hadműveletek rossz  

kezdése

A Petőfi-brigád február 28-án kapta a parancsot, hogy Bolmán felé indul-

jon400, Tešenj felé, 19-én Petlovacon és Újbezdánon vannak, 20-án Lőcsön 

stb. Az ütközet 1945. március 6-án kezdődött,401 a német csapatok táma-

dásával.

Az E-hadseregcsoport két konkrét helyen támadott, Donji Miholjac és 

Valpovo településeket. Donji Miholjacot két hadosztály (a 297-es gyalogos 

és a 104-es vadászhadosztály),402 Valpovót pedig a 11-es légi Luftwaffe-

hadosztály támadta, és Repnjaknál elfoglalta a magaslati pontot.403 A kö-

vetkező cél az lett volna, hogy a Siklós, Beremend és Pélmonostor körüli 

magaslatokat megszerezzék, és hogy egy újabb támadással a kiskőszegi 

és mohácsi átkelőhelyet elfoglalják.

399 Godó 1972. 178-179. o.
400 E dátum pontosságában nem lehetünk teljesen biztosak, ugyanis egyedül Szalai Illés (PGY – J / 

20) visszaemlékezésében utalnak rá. Mészáros Ferenc visszaemlékezésében a parancs március 
3-án kelt. (PGY – J / 89 19. o.). Mindkét dátum valószínűnek tűnik, hiszen az egység március 6-án 
már harcban áll. Egy-két nap eltérés szintén elképzelhető a parancs kelte és kézhezvétele között.

401 Baki és Vébel a csata leírását könyvének 175. oldalánál kezdi, de nem lehet belőle megérteni 
az összefüggéseket.

402 Baki és Vébel az XCI. ellenséges hadtestről beszél, akiket az I. bolgár hadsereg tartóztatott 
fel Baki–Vébel 9. o.

403 Godó 1985. 30. o.

A front állása a brigád megérkezésének pillanatában (Godó)

A bolmáni csata tehát egy hídfőharc, a Dráva bal partjának a biztosítása 

végett folyt. A Petőfi-brigádnak az volt a feladata, hogy Bolmán falut tartsa 

ellenőrzése alatt Valpovo megvédése érdekében. Ez a Dráva bal partjának 

biztosításában az egyik fontos részfeladat volt. Kosta Nađ szerint a valpovói 

hídfő biztosítása ez a fontos feladat.404 Csakhogy a németek előbb érték el 

és erősítették meg Bolmánt.405

A Petőfi-brigád elindul a bolmáni front felé – 1945 februárja (HIM fotóarchívum 32630)406

404 Baki–Vébel 9. o.
405 Baki–Vébel 146. o. Vagy ahogy Werner Ádám fogalmaz. Már ott „voltak a fasiszták”. PGY – J / 71. 14. o.
406 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 92. szerint a kép akkor készült, amikor a németek feladták 

állásaikat, és a Petőfi-brigád bevonult.
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A német támadás az 5. és a 6. közötti éjszakán, éjféltájban kezdődött. 

Bistrice és Dárda között gumicsónakokkal keltek át a Dráván. Bolmánt 

és az ún. Barbara-csatorna, valamint Újbezdán környékét megszállták. 

Ekkor a Petőfi-brigád két zászlóalja Lőcsön, kettő pedig Baranjsko Petro-

vo Selon hajnali három órakor kapta a parancsot az indulásra. Erőltetett 

menetben indultak, hogy segítsék a 2. vajdasági brigádot, amely már 

harcban állt. A harci cselekmények Eszéknél is, a 36. hadtest körzetében 

is elkezdődtek 3 órakor. Donji Miholjac környékén is elindult a támadás 

az 1. bolgár hadsereg szektorában, de a fő csapásirány a 2. tankhad-

sereg által kezdett, Duna felé történő támadás volt, amit 4 órakor indí-

tottak Nagykanizsa felől, Kaposvár felé. A 12-es hadosztály nem készült 

fel jól a támadásra, noha annak jól látható jelei voltak. Ezért járhattak 

sikerrel a németek már kora reggel 6 órakor Bolmán elfoglalásával. A 

Petőfi-brigád ezután érkezett meg.

A hadművelet a Petőfi-brigád szempontjából rendkívül szerencsétlenül 

alakult, már a kezdet kezdetén minden tervük kudarcba fulladt. A 2. 

brigád Kácsfalu (Jagodnjak) felől érte volna el Bolmánt.407 Ezzel füstbe 

ment a 2. vajdasági brigád és a Petőfi-brigád egyezsége. A németek be-

ékelődtek a Petőfi- és a 2. vajdasági brigád közé, ezzel elzárta egymás-

tól a két egységet, noha a parancs értelmében ezt el kellett volna ke-

rülni.408 A németek gyorsan, viszonylag nagy sikert értek el. Bolmán és 

Újbezdán környékének elfoglalásával olyan hídfőt alakítottak ki, amely 

alkalmas volt újabb nagyobb támadások kivitelezésére is. Ugyanakkor 

a német 297-es gyalogsági hadosztály szintén egy hídfőt alakított ki. 

Összesen három helyen is hídfőt hoztak létre, ez a 16-os hadtestet is 

érintette. Azonban a dunántúli hadművelet nem hozott áttörést.

A kezdő mozzanat a harcok egészét egy addig nem tervezett irányba 

vitte el, és ez döntő. A Petőfi-brigád szempontjából, a helyzet kontrol-

lálhatatlan lett. A németek kerültek kedvező helyzetbe.

407 Godó 1985. 31. o.
408 Godó 1972. 180. o.

A front állása néhány nappal később.

A cikcakkos vonal a brigád első nap elfoglalt állásait jelzi

A Petőfi-brigádnak nem voltak információi az ellenség létszámáról, és ar-

ról sem, hogy pontosan hol van. Veszélyes felderítő munkával kellett leel-

lenőrizni, hogy Újbolmánon, valamint a falu melletti cigánytelepen mi van. 

Ott sikerült is beásniuk magukat. Ezenkívül a Barbara-csatornán átveze-

tő deszkapallót is elfoglalták,409 védték a Pélmonostor felé vezető utat is. 

Megtették, ami tudtak. Az elkövetkező napokban a falu környéki fontosabb 

helyekért folyik a harc.

9.3.2. A sikertelen rohamok szakasza a Bolmánnál

A Petőfi-brigád a helyzeti hátrányát valamivel pótolni próbálta. Megpróbál-

ta rohammal bevenni a falut. 11 órakor a Petőfi-brigád elhatározta, hogy 

ellenlökést indít.

Az első roham alkalmával bejutottak a faluba410, úgy tűnt, hogy bevették, 

de hamarosan elvesztették. A helyzeti előny a németek kezében volt. Hiába 

jutottak be, a németek erősítést kaptak és kiszorították őket. A harcok az 

éjszakába nyúltak.411 Ebben az akcióban 22 halottjuk és 68 sebesültjük volt. 

Ekkor a 7. vajdasági brigáddal működött együtt, és a hadtesttörzs az 51. 

409 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 113. o. Cservenák Pál visszaemlékezése.
410 Törköly (59. o.) szerint ez a falu elfoglalását jelentette, azonban ezt maximum átmeneti si-

kerként lehet értékelni.
411 Godó 1972. 181. o.
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hadosztály törzsének alárendeltségébe ment át. Ez, egyesek szerint – akik 

a később történtek miatt gondolták így – rossz döntés volt.

A harcok állása március 8-ától 11-éig

Baki és Vébel szerint a németek nagyon ügyesen ásták be magukat a falu-

ban. A házak mellett, alatt ástak ki maguknak fedezéket, így az aknatűz nem 

volt hatásos, mert a közeli falak a legtöbb esetben megvédték őket. Ezen 

kívül, úgy tudták elhagyni a posztjukat, hogy közben nem lehetett őket lelőni, 

mert egyből a házak falai közé kerültek.412 A Petőfi-brigád az első 24 óra har-

caiban nagy veszteséget szenvedett, 50 halott és 190 sebesült volt. Meghalt 

Kis János az első zászlóalj parancsnoka. A tisztikartól megsebesült az 1., 2., és 

4. zászlóalj politikai biztosa (komeszárja), 25 tiszt és altiszt, és 11 ún. vezető 

beosztású harcos. A 2. zászlóalj helyettes politikai biztosa is megsebesült. A 

halottak között 13 parancsnok volt. 182 000 töltényt és több mint 1000 aknát 

lőttek ki.413 Cvetko Petajev emlékei szerint a Petőfi-brigád tagjai akkor is roha-

moztak, amikor pergőtűz alatt tartották őket. A későbbi összegzés szerint414 

az első napokban 55 halottja, 200 sebesültje volt a brigádnak.

Másnap világossá vált, hogy ellenséges hídfő jött létre a Bistrice–Barbara-

csatorna torkolata–Újbezdán–Bolmán–Ðorđev–Sibilje vonal mentén, amely 

magában foglalta a 89-es magassági pontot is. Közben megérkezett Lőcsről 

az 1. és 2. zászlóalj is. Mivel előző nap kiszorult a Petőfi-brigád Bolmánról, 

412 Baki–Vébel 161. o.
413 Törköly 60. o. A márc 15-i jelentés alapján, amit Baki és Vébel is idéz.
414 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 90 o. szerint ez a bevonulás Bolmánra a németek vissza-

vonulása után.

a falutól északra beásta magát a Majska Međa–Bolman–Baranyaszentist-

ván (Petlovac) útkereszteződésnél, és egész éjszaka folytatódott a tűzharc. 

Másnap újabb támadásra indult a brigád. A 7. vajdasági brigáddal (51. had-

osztály) délután kettőkor támadtak, de megint a Baranyaszentistván–Bol-

mán–Beremend felé vezető útkereszteződésig szorultak vissza, miközben 

nagy veszteségeket szenvedtek. Március 8-án egyrészt megszállták a 92-es 

magaslatot, miközben folyamatos harci érintkezésben voltak az ellenséggel. 

A 2. brigád és a Petőfi-brigád közös rohama azonban megint eredménytelen 

lett. Másnap a 92-es magaslati pontért folyt a küzdelem, először elvesztet-

ték, majd visszaszerezték, de végül nem tudták megtartani. Ezután ismét 

Baranyaszentistvánra vonultak vissza, miközben a harc egészen délig folyta-

tódott, de sikert más egységek sem értek el. A falut nem sikerült elfoglalni. 

Ekkor leváltották, és a második védelmi állásba vezényelték őket (a 6. és 11. 

közötti harcokban 55 halottat és 196 sebesültet vesztettek).415 A március 7. 

és 10. közötti napokban súlyos harcok folytak, de megjelentek a fronton a 

„katyusák”.416 Baki és Vébel szerint a Petőfi-brigád tűz alatt tartotta Bolmánt 

egészen 9-éig,417 ez az egyik századra vonatkozik, amelyet nem vontak ki.

Ekkor fordulat állt be. A németek március 9-én heves tüzérségi előkészí-

tés után elfoglalták Majska Međa felől a 92-es magaslatot, és a brigád a 

Barbara-csatornánál tudott csak állásokat felvenni. Közben a Petőfi-brigád 

mellől a 14. szlovák brigád visszavonult, közöttük is eluralkodott a pánik. A 

németek ezzel egy kicsit kiszélesítették hidfőállásaikat.

Ebben az időszakban Bolmánnál alakultak ki a leghevesebb harcok. A 

támadások partizán részről továbbra is elégtelenek voltak, a németek jól 

beásoták magukat. A 3. hadsereg számára világossá vált, hogy nem tudja a 

kialakult helyzetet kezelni, ezért március 8-án segítséget kért a Vörös Had-

seregtől, a 3. ukrán fronttól, amely 10-én pozitív választ adott a kérésére. 

Ezután vélhetően a veszteségek miatt összevonták az 1. és 2. zászlóaljat, 

ettől kezdve a brigád az 1., 3. és a 4. zászlóaljból állt. Az „új” első zászlóalj 

Petlovacon jött létre.

A harcok e szakaszában a Petőfi-brigád minden gyengéje előjött, a lő-

szerellátás hiánya, a szervezetlenség emberi életekbe került. Ezen a front-

szakaszon a legnagyobb veszteségeket a 2. és 15. brigád szenvedte.418

A helyzet ezen a magaslaton még nem volt kritikus, azonban az ese-

mények Tolbuhint döntésre kénszerítették. Drávaszabolcshoz március 8-án 

küldött erősítést (a 133. lövészhedtest 84. lövészhadosztálya), másnap, 

415 Godó 1985. 32. o.
416 Törköly 58. o.
417 Baki–Vébel 162. o.
418 Godó 1972. 184. o.
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március 9-én, Drávapalkonyán is megerősítette a védelmet (a 122-es 

hadosztály).419

A németek bolmáni hídfője (a 11. L. W. hadosztály 21. és 22. ezrede) 

1945. március 11-én, szemben a Jugoszláv Néphadsereg és a szovjetek 

(és szövetségeseik) aznapi hadállásaival. A Petőfi-brigád 4. zászlóalja 

ekkor az első vonalban volt. Mögötte két katyusaüteg és egy szovjet mo-

torkerékpáros ezred helyezkedett el, de innen tüzeltek a Petőfi-brigád 

nehézaknavetői is. A Pefőfi-brigád mellett balról a XXXVI. hadosztályt az 

5. brigád 5. zászlóalja képviselte. A térképen a bolgár egységek megje-

lölés a XVI. bolgár hadosztály két zászlóalját jelenti. A szovjet egység a 

133. hadtest egyik ezrede volt. (Baki–Vébel 128. o. 43-as illusztráció)

9.3.3. Árokásás a háttérben

A Petőfi-brigád három akkor működő zászlóalja közül március 11-től kettő 

a háttérben marad, a harmadik pedig egészen 16-ig Baranyaszentistvánon 

marad. A brigád nagy része a Lőcs–Beremend közötti állásokat erősítette, 

419 Godó 1972. 184. o.

más szóval lövészárkot ásnak arra az esetre, ha a németek áttörték volna 

a védvonalat.420

Közben Donji Miholjacnál ill. Drávaszabolcsnál is heves harcok folytak, a 

németek ott is hídfőt hoztak létre. Itt azonban a szovjet és bolgár csapatok 

15-én elfoglalták Drávaszabolcsot és 17-én teljesen felszámolták a hídfőt. 

Ebben a pár napban Bolmán környékén viszonylagos nyugalom volt, nem 

indultak ugyan gyalogos támadások, de a légierő és a tüzérség állandóan 

támadott.

Ezekről a napokról a március 15-én kelt jelentés a következőképpen 

tudósít:421

„A 16. hadosztály telefonon leadott parancsa értelmében 
1945. III. 6-án brigádunk felvonult, éspedig: két zászlóaljjal 
Baranjsko Petrovo Selóból és két zászlóaljjal Lőcs faluból Bol-
mán falu felé, ahol a 16. hadosztály II. brigádjának kellett vol-
na lennie.

Bolmánba érve a II. brigádtól tájékoztatást kértünk arra néz-
ve, hogy hol vannak az egységeik és hogy mely irányból támad 
az ellenség. Az említett parancsnokságtól azonban semmine-
mű konkrét értesülést nem kaptunk, azon kívül, hogy az ellen-
ség Bolmán irányában tör előre.

Ezért kénytelenek voltunk visszavonulni a brigád elővédben 
levő zászlóaljával a Majska Medja-i útkereszteződéshez, a 92. 
tájékozódási pontra. Időközben az ellenségnek sikerült elfog-
lalnia az egész falut. A 92. tájékozódási ponton összehívtuk a 
III. zászlóalj tisztjeit és az aknavetősöket a támadás megbe-
szélése végett. Rövid idő múlva gyors aknavetőtüzet nyitot-
tunk, és a zászlóalj ötös rajokban és gépfegyverek segítségével 
eljutott az első háztömbökig, majd az aknatűzzel visszaszorí-
tott ellenség a falu déli része felé vonult vissza. Ekkor vetettük 
be az I. zászlóaljat, amely a falu északkeleti részén haladt elő-
re. Hozzánk csatlakozott továbbá az V. brigád egyik zászlóalja 
is, kelet felől támadva. Sikerült is bal szárnyunkkal elérni a 
88. tájékozódási pontot, azaz a Djurdjev Dvor irányában levő 
csatornát. A jobb szárnnyal pedig kijutottunk a „C” (cigánysor) 
jelig. Az éjszaka folyamán, jobban mondva közvetlenül hajnal 

420 Baki és Vébel szerint a katonák szívesebben mentek volna vissza harcolni, és a politikai bizt-
tosnak kellett megmagyarázni, hogy az árokásás is fontos. (Baki–Vébel 147. o.)

421 Baki–Vébel 162. o. március 15-én küldte a parancsnokság a 16. hadosztálynak. (A tartományi 
pártvezetőség irattára 5554. szám.)
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előtt, az ellenségnek sikerült átkelnie a Barbara-csatornán és 
Mosztonga–Zverinjak felől támadott ránk, áttörve a frontot a 
jobb szárnyon, amely nem volt eléggé megerősítve, úgyhogy 
oldalba kapott bennünket magában Bolmánban.

1945. III. 7-én reggel arra kényszerültünk, hogy erőinket ki-
vonjuk Bolmánból és újra a Medja–Bolmán–Petlovac útkeresz-
teződésnél csoportosuljunk, és hogy ugyanezen a napon 14 
órakor a VII. vajdasági brigád támogatásával induljunk újabb 
rohamra, hogy mindenáron visszafoglaljuk a falut. Visszaver-
tek bennünket, érzékeny veszteségeket okozva a sorainkban. 
Az éjszaka folyamán erőinkkel megszálltuk a 92. tájékozódási 
ponttól a Majska Medja felé vezető utat, és ezekből az állások-
ból tartottuk tűz alatt az ellenséget egészen 1945. III. 9-éig. 
Ezen a hajnalon erős ágyútüzet kaptunk, minek folytán egy mö-
göttünk levő másik brigád egyik zászlóalja rendezetlenül visz-
szavonult, úgyhogy a mi harcosainkat is elfogta a pánik és ők 
is hátrahúzódtak.

Ily módon az ellenség Majska Medja irányából előretört és a 
92. tájékozódási ponton át bejutott az erdőbe. Nekünk az erdő 
mögött 3–400 méternyire a csatornánál sikerült feltartóztat-
nunk visszavonuló harcosainkat. Ugyanaznap megrohamoztuk 
az erdőt (amelybe befészkelte magát az ellenség), és kiszorí-
tottuk őket onnan az útra... De megint vissza kellett vonulnunk 
a csatornáig, mert az imént említett brigád zászlóalja isme-
retlen okokból elhagyta az állásait... Éjszaka parancsot kap-
tunk, hogy magában Petlovac faluban vessük meg a lábunkat. 
Előttünk a XII. brigád volt az úttól jobbra, bal kéz felől pedig a 
VII. brigád. Az ellenség erős nyomásának a XII. brigád engedni 
kezdett, mire mi egy zászlóaljat vetettünk harcba és még egy 
századot erősítésként. Az ellenség ismét visszaszorult előbbi 
állásaiba.

1945. III. 12., 13. és 14-én az egyik zászlóaljunk jobb szár-
nyával a téglagyárat érinti, bal szárnyával pedig eléri a „K” jel-
zést (Karačka bara).

A parancsokat szóbelileg adtuk ki. A harcok 1945. III. 6-án 
reggel kezdődtek. Az egységek elég jól teljesítették a paran-
csokat, az egyedüli baj az volt, hogy sok tisztünk megsebesült.

190 sebesültünk és 50 halottunk volt. Megsebesült az I. zász-
lóalj komisszárja, a II. zászlóalj komisszárja, a II. zászlóalj 

parancsnokhelyettese, a II. zászlóalj helyettes politikai biztosa, 
a III. zászlóalj parancsnokhelyettese, a III. zászlóalj komisszár-
ja, a III. zászlóalj komisszárhelyettese, és a különböző száza-
dokból összesen még 25 vezető; továbbá a halottak között van 
az I. zászlóalj parancsnoka, egy tiszt a brigádparancsnokságról 
és 11 vezető a századokból.

Az ellenség vesztesége 181 fő sebesült vagy halott. Közöttük 
1 tiszt és 4 altiszt. A foglyul ejtett ellenséges katonákat a III. 
hadsereg parancsnokságára kísértük.

Két gépfegyverünk vált hasznavehetetlenné az aknatűzben, 
továbbá 39 puska, 1 angol géppisztoly és 1 aknavető célzószer-
kezete.

Megemlítjük, hogy a harcosok eldobálták olasz mannlicher pus-
káikat és az ellenségtől elszedett fegyverekkel cserélték fel...”

Végül a zsákmányt sorolja fel a jelentés (50 puska, 4 gépfegyver, 3 go-

lyószóró, 11 géppisztoly, 7 revolver stb.). Az okmányt Kis Ferenc és Baki 

Ferenc írták alá.

9.3.4. Az újabb eredménytelen rohamok

A németek március 16. és 19. között Valpónál próbáltak sikert elérni, hogy 

Beremendet elfoglalják. A két kozák ezred, amelyből a második egészen 

friss volt, elfoglalták Trojancit.

Március 16–17-én újra támadásba lendült a Petőfi-brigád, az egyik része 

a Dráva és Majska Međa közötti szakaszon küzdött, míg a másik fele a Bol-

mán és a Ðorđev dvor közötti szakaszon. 

A 16. vajdasági hadosztály közvetítésével létrejött egy megállapodás ar-

ról, hogy a szovjetek és bolgárok segítenek a jugoszlávoknak. Ezek Be-

remendre vonultak, majd 18-án általános támadást indítottak. A Donji 

Miholjac körüli harcok idején kérték szovjet segítségből azonban semmi 

nem lett, ugyanis először Donji Miholjacra koncentrálnak. Ellenben március 

12–13-án Bolmánra erősítést küldtek a németek. Tüzérségi alakulatokat és 

kozákokat, hogy mentesítsék a nyomás alól a miholjaci hídfőt. Egy újabb 

támadással elfoglalták Trojance falut. Március 18-án a szovjet, jugoszláv és 

bolgár erők egy erős ellentámadást indítottak, a kifulladóban lévő német 

erők ellen.

A Petőfi-brigád az 51-es hadosztályt támogatta, a 92-es magassági pont 

közelében. A németek hevesen tüzeltek, és két rohamot is indítottak (18-án 
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délután és 19-én hajnalban), de ez alkalommal nem értek el sikert a Pető-

fi-brigád ellen, ez elsősorban a gépfegyveresek hatékony védekezésének 

volt köszönhető, akiket a 4. zászlóaljből csoportosítottak át. A németek 

Gakovac irányában húzódtak vissza. A 4. zászlóaljat is támadás érte, de az 

is jól védekezett.

Ezután a németek feladták a miholjaci hídfőállást. Így vált lehetővé át-

irányítani a 133-as szovjet és a 16-os bolgár hadosztályt Bolmán térségé-

be. Ugyanekkor a brigád a Bolmán mögötti csatornán tartotta a hidat.422 

A német hadvezetés ekkorra már meghozta a döntését, miszerint március 

23-ára felszámolja a bolmáni hídfőállást is. Közben az 57-es szovjet és a 

III. Jugoszláv hadsereg megállapodott abban, hogy március 20-án (hajnali 

négykor) döntő támadást indítanak.

Március 17. és 18. körül már világos volt, hogy a német ellentámadás fő 

iránya a Dunántúlon nem fog sikert elérni. A Donji Miholjacnál kialakított 

német hídfő is összeomlás előtt állt. A németek 21-én elvesztik Majska 

Međát, és 22-én visszavonulnak Bolmánból is.

9.3.5. A befejező harcok

A 20-i támadás átfogó jellegű volt. A főcsapást mérő erői ismét a 15. brigád 

volt. Az elsődleges tervek szerint a 7. vajdasági brigád támadott volna. A 

36. hadosztály törzsének alárendeltségében. A harcok ekkor is véresek vol-

tak, és Petőfi-brigád ismét géppuskatűzben rohamozott.423

Március 21-ig intenzíven harcoltak Bolmán környékén. De a „petőfisek” 

Majska Međa partizán ellenőrzés alá vételében is részt vettek a 7. és 8. 

vajdasági brigáddal együttműködve. Másnap ők is Bolmánra vonultak. A 

németek a magyarországi hadszíntéren is visszavonulni kényszerültek. A 

hadszíntéren a szovjet és bolgár erők megjelenése és sikerei eldöntötték a 

csata kimenetelét (közöttük volt a Vörös hadsereg motorkerékpáros egy-

sége is). A németek igyekeztek visszavonulni, és átkeltek a Dráván, észak-

nyugat felé mozogva. A 16. és 51. vajdasági hadosztály pedig igyekezett 

minél több veszteséget okozni nekik (a visszavonulók üldözésére kaptak 

parancsot). A németek végülis ki tudtak bújni a szorítás alól, és elhagyták 

a térséget.

Ezekről a napokról 1945. március 19-én küldtek jelentést:424

422 Baki–Vébel 159. o.
423 Godó 1972. 190. o.
424 Baki–Vébel 163. o. A tartományi pártvezetőség irattára, 5556. szám.

„Arról értesítjük a 16. hadosztály parancsnokságát, hogy a 
brigád az 51. hadosztály telefonon továbbított parancsa értel-
mében egy zászlóaljjal és két századdal a Petlovac–Bolmán–
Petrovo Selo útkereszteződésnél megtámadta az ellenséget. A 
mieink 100–1500 métert nyomultak előre, és itt beásták ma-
gukat, mivel nem támogatták őket a beígért tankok. Ez az üt-
közet 18-án 16 órakor kezdődött. Nem tudni az ellenséges erők 
létszámát. Veszteségeink: 2 halott és 7 sebesült. 850 töltényt 
és 460 aknát lőttünk ki.”

Ezt a jelentést is Baki Ferenc írta alá helyettes politikai biztosként minő-

ségben, Kis Ferenc parancsnokkal együtt.

A Petőfi-brigád Bolmán felé haladva (HIM fotóarchívum 38405)

Bolmánnál a harci cselekmények március 21. végére fejeződtek be. Bics-

kei István visszaemlékezése szerint – amit más írott források nem erősí-

tenek meg – „aztán reggelre egyszerre elcsendesült a csatatér”.425 Ezután 

rögvest a Petőfi-brigád a rommá lőtt Bolmánon van: teljesítette harci fel-

adatát óriási veszteségeket szenvedve.426 Ezek szerint a bolmáni fordulat 

annak volt köszönhető, hogy a németek gyorsan visszavonultak, és nem 

csatában, öldöklő küzdelemben szerezték meg Bolmánt.

425 Törköly 94. o.
426 Godó 1985. 33. o. adatai szerint a március 12–22 ill. 14–29 közötti napokban 23 halottat és 94 

sebesültet vesztettek. Ez ellentmond Törköly 60. o. adatainak, mivel bizonyára túloz. Törköly 
nem levéltári adatokkal dolgozik.
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A Petőfi-brigád bevonul Bolmánra. Jobbról a második Kis Ferenc, valószínűleg ez az 

utolsó fotó róla. (HIM fotóarchívum 36526)

Ekkoriban a Petőfi-brigádról, mint a 16. hadosztály legfiatalabb brigád-

járól azt írták, pl. az Udarnik c. lapban, hogy dicsőségben nem marad el a 

többitől.427 Valójában a csatát a szovjet és a bolgár csapatok és a sorozat-

rakétavetők (a híres „katyusák”)428 bevetése döntötte el, valamint az, hogy 

a németek számára már nem volt érdekes Bolmán, hiszen a támadásuk fő 

iránya meghiúsult.

A partizán hadsereg nem volt felkészülve, a Petőfi-brigád pedig különösen 

nem a frontális harcokra. Nem volt elég fegyver429, nem tudta kielégítően 

megszervezni a hadtápot, a lőszerutánpótlást (a többféle kaliberű puskák-

hoz többféle golyó kellett), és szemmel láthatóan a parancsnoklás kérdés-

ében is tapasztalatlanok voltak.

427 Baki–Vébel 148. o.
428 Baki–Vébel szerint március 10-én érkeznek. 175. o. A Törköly-féle könyvben is így értékelik 

a helyzetet.
429 Törköly 62-63. egy sor ilyen tapasztalatot sorol fel. Egészen bizonyos, hogy nem elszigetelt 

jelenségekről volt szó. Polyák László visszaemlékezésében az egység minden második tagjá-
nak volt fegyvere. (Törköly 102. o.)

Harcosok egy csoportja a lerombolt Bolmánban (Baki–Vébel 144. o. 46-os illusztráció)

A harcok befejezése után a brigád látszáma 1338 fő volt, 464 puskája, 96 

géppuskája, 17 nehézgéppuskája, 436 szuronya, 100 pisztolya, 19 nehéz 

és 25 könnyű aknavetője volt.430

9.3.6. Kis Ferenc halála

Március 22-én, amikor a harci cselekmények már befejeződtek, kapott 

halálos lövést Kis Ferenc, a brigád parancsnoka.431. Ekkor a terület átfé-

sülése, az aknák hatástalanítása folyt, valamint a romok eltakarítása és 

a hátramaradt fegyverek begyüjtése történt Az esetről egészen ponto-

san csak ennyi mondható, minden más tény vitatható. A levéltári jelentés 

szűkszavú.432

430 Godó 1972. 191. o. A létszám kérdésével valami nincs rendben, ugyanis a veszteségek ellené-
re többen voltak, mint a megalakuláskor.

431 A Petőfi-brigád hősi halottja: Kis Ferenc kapitány. Szabad Vajdaság, 1945. április 1., 3. o. A 
cikkben a brigád „tanítómesterének” nevezték. Ugyanitt egy rövid életrajzot is közöltek.

432 „15 sebesült és 5 halott, köztük Kis Ferenc a dandár (brigád) parancsnoka.” Godó 1972. 190. o.
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Kis Ferenc (HIM fotóarchívum 23972)

Baki szerint, aki nem volt jelen Kis Ferenc halálos sebesülésénél (telefonon 

értesült róla), valahol a harmadik vonal mélységében haladtak, ahol időnként 

„egy-egy világító lövedék csapódott a földre”433, amelyet – ők így gondolták 

– a Dráva-parti fákról lőttek ki a németek. Törköly szerint „valószínűleg egy 

fanyakban rejtőzködő német lövész találta el…”434 A történet e része nem 

tűnik valószínűnek, hiszen a németek szervezetten távoztak, másrészt egy 

egyedül maradó katona nem úgy próbálja túlélni a harcot, hogy felmászik a 

fára és lövöldözik, illetve lelövi az ellenfél parancsnokát.435 

Dr. Máriás 2005-ös (tehát nagyon késői) közlése alapján436 Banya János 

hozta a hírt. A harmadik védelmi vonal mélységében öten (Figaro, Szalai és 

a haditudósító,437 Banya és a parancsnok) haladtak. Kis a többiek előtt 20 

méterre léptetett a lován. Kis egyszerre lebukott a lováról, és a golyó Figa-

ro táskájában akadt meg. Ez a visszaemlékezés egészen biztosan valahol 

sántít. Egy golyó nem szokott 20 métert repülni miután áthalad egy emberi 

testen. Ezenkívül más visszaemlékezésekben nem esik szó arról, hogy lo-

vagolt volna a parancsnok.

433 Baki–Vébel 168. o.
434 Törküly 64. o.
435 Godó 1972. 191. o. többes számban beszél az „orvul lövöldöző németekről”, de arról nem 

számol be, hogy legalább egyet közülük elfogtak volna-e. Úgyhogy ettől a helyzet homályos 
marad.

436 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 137-138. o.
437 Godó 1972. 191. o. Kis Ferenc bátorságát emeli ki, miszerint a haditudósítót leküldte az árok-

ba, ő maga pedig nem ment le.

Kis Ferenc szemlére indul, a kormánynál Dušan Doronjskival

(Baki és Vébel szerint ez az utolsó kép Kis Ferencről; HIM fotóarchívum 38408)

Egy másik elképzelés szerint – amely gyökeresen eltét a brigád ha-

gyományaitól – Kis Ferenc halálának az oka a kérlelhetetlensége volt.438 

Egyes adatközlők szerint, amit viszont a hagyományos szempontból fel-

háborító hazugság, valamelyik brigádtag lőtte le. Egyes visszaemléke-

zők azt emelték ki Kis Ferencről, hogy katonai képzetlenségét szigorával 

kompenzálta. Gyakran büntetett, és utasításait, parancsait fenyegető-

zések kíséretében adta ki. Elképzelhető, hogy egyesek, akár a tisztek 

is összesküvést szőttek és/vagy bosszút akartak állni barátjuk, roko-

nuk elvesztése miatt, akik esetleg a túl kemény parancsok következté-

ben vesztették életüket. Lehet, hogy valaki szerzett egy ellenség által 

használt puskát, és azzal lelőtte. E másik verzió, noha található benne 

logika, mégsem támaszható alá többel, mint néhány visszaemlékező el-

képzelésével.

438 Törköly 67-68. o.
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Emellett elképzelhető az is, hogy nem célzott lövés, hanem egy „fáradt 

golyó” találta el, de ebben az esetben bizonyára nem okozott volna ilyen 

komoly sérülést a lövedék.

Kis Ferenc temetése, 1945. március 22., Lőcs: a búcsúbeszédet Jontovics Rudolf,

a brigád politikai biztosa mondta (a koporsó fejénél áll)

(HIM fotóarchívum 24075 (felső kép) és 38407 (alsó kép))

Baki szerint (akinek a beszámolójából nem derül ki, hogy Kis lovon volt), 

Kis nem akart az árokban menni, ahogy ezt a többiek csinálták, akik egy-

szerűen csak azt érzékelték, hogy a parancsnok felbukik. Ezután egy tanyá-

ra vitték, ahol még élt, majd fogatos kocsival a csapatához próbálták vinni, 

de mire odaértek, már meghalt. Jobb veséjét és a máját találta el a golyó, 

amely a kimeneti oldalon az iratokkal teli táskájában akadt meg. Mire az 

orvoshoz jutott volna, elvérzett, illetve a sebei súlyos volta miatt elhunyt. 

Már 22-én eltemették a lőcsi temetőben, ahonnan 1965-ben „harcostársai 

kívánsága”439 szerint Bolmánon temették újra.

Kis Ferenc halálának a körülményei tehát nem rekonstruálhatók, nem 

tudni pontosan a helyet, ahol a lövés érte, és mivel a holttestet gyorsan 

eltemették, más következtetés sem vonható le, csupán az, hogy az egész 

történet nem logikus, és hogy sok az ismeretlen részlet.

Godó és Sarohin szovjet tábornok szerint is, a német hídfő március 22-i 

felszámolása után, német felderítőket fogtak el, akik nem tudtak a mene-

külökhoz csatlakozni. Talán ezek között volt az is aki lelőtte Kis Ferencet.

Felettesei Kisre a legnagyobb elismeréssel emlékeztek. Kosta Nađ azt 

emelte ki róla, hogy a borbély hamar felnőtt a feladatához, és kiemelkedett 

a többi parancsnok közül. Mihail Sarokin az 57. szovjet és és Vladimir Szto-

jcsev az 1. bolgár hadsereg parancsnokai is hasonló véleménnyel voltak. 

Godó szerint Kisnek döntő szerpe volt abban, hogy szembe tudtak szállni 

az ellenséggel.

9.3.7. A bolmáni veszteségek

A veszteségeket illetően a statisztikák és a jelentések ellentmondanak egy-

másnak, és ez nagyon nehézzé tesz bármilyen szilárd vélemény megfogal-

mazását, így erre nem is teszünk kísérletet.

A bolmáni csatában a hivatalos statisztika szerint440 196 katona esett 

el, és mintegy 50 sebesült meg. Ezzel szemben dr. Máriás József szerint 

a legénység fele elesett, és csak ő maga 200 sebesültet kezelt.441 A pa-

rancsnokok és tisztek nagy része is elesett. A visszaemlékezők szörnyű 

mészárlásra emlékeznek, és sokkal nagyobbra teszik az elesettek szá-

mát. Ha figyelembe vesszük, hogy hányszor rohamoztak, pergőtüzben is, 

akkor az áldozatok nagyok kellettek, hogy legyenek. Törköly szerint az 

elesettek és sebesültek a brigád legénységét a felére csökkentették.442 

439 Törköly 67. o.
440 Beljanski 91.o.
441 Törköly 120. o.
442 Törköly 74. o.
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(Fentebb pedig említettük, hogy csak az első nap mekkora vesztesé-

gek voltak.) Molnár László visszaemlékezése szerint „úgy szétverték a 

Petőfi-brigádot”, hogy abból egy-két zászlóaljnyi ember maradt meg. A 

zászlóaljában a csata kezdetekor 460 ember volt, és kevesebb mint 150-

en maradtak meg443, sokan puszta kézzel rohamoztak.444 Az áldozatok 

számát az is növelte, hogy a németek nem ejtettek foglyokat, főleg nem 

olyanokat, akik civil ruhát viseltek (ahogy a Petőfi-brigád nagy része), 

hanem egyből agyonlőtték. A csata után tömegsírokba temették a halot-

takat. Itt kell elmondanunk, hogy a cseh, „csehszlovák” Jan Žiška-bri-

gádnak is óriási veszteségei voltak.445 A jugoszláv 3. hadsereg veszte-

séglistáján hivatalosan 616 elesett, 2270 sebesült és 129 eltűnt katona 

szerepelt.446

A megrongálódott bolmáni templom (Baki–Vébel 96. o. 32-es illusztráció)

A bolmáni csata után a Petőfi-brigád túlélő tagjai bizonyára sajátos lelki 

állapotban voltak. Ők a veszteségeket sokkal nagyobbnak érezték, mint 

amit a későbbi statisztikák mutatnak, noha arról sem feledkezhetünk meg, 

hogy, noha hetente kellett jelenteni az ebből a korszakból való statisztikák 

443 Törköly 94. o. 
444 Törköly 93. o.
445 Törköly 120. o.
446 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 82. o.

gyakran pontatlanok és hiányosak. Az egyik visszaemlékező szerint az első 

napokban a legénység 30%-a elveszett.447 Baki és Vébel könyvükben azt 

állítják, hogy minden ötödik „a harcmezőn hagyta csontjait”.448 Az ilyen 

becslések hitele meglehtősen vitatható, azonban az elképzelhető, hogy a 

visszaemlékezők közvetlen környezetében így volt. Egy-egy visszaemléke-

ző a saját környezetéből is óriási veszteségekről számol be. Prókecz Ferenc 

közlése alapján a szakaszából tizenketten maradtak.449 Brindza Károly egy-

ségében is csupán tizenöten maradtak.450

A Petőfi-brigád parancsnoki és törzskara 1945. március végén.

A jobb szélen Jontovics Rudolf (HIM fotóarchívum 36528)

Más visszamlékező arról beszél, hogy mindkét oldalon sok a halott. Német 

részről 1020 halottról, 60 hadifogolyról beszélnek (A zsákmány pedig 20 

gépfegyver és 4 gránátvető volt).451 Amennyiben a Bolmánnál beásott és 

védekező németeknek ekkora veszteségei voltak, akkor ez a támadó, ro-

hamozó ellenfélnél nagyobb kellett, hogy legyen. A magyarországi források 

szerint Bolmánnál magyarországi önkéntesek is estek el.452

447 PGY – J / 89 Mészáros Ferenc visszaemlékezése 23. o.
448 Baki–Vébel 15. o. Azonban – a szövegkörnyezetből ez sejthető – ezt az egész alakulatra és 

minden harci cselekményre vonatkoztatják. Godó 1985. egészen pontos adatokat közöl, de 
nem jelzi, hogy honnan veszi őket.

449 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 141. o.
450 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 117. o.
451 PGY – J / 89 Mészáros Ferenc visszaemlékezése 24. o.
452 PGY – J / 71. 5. visszaemlékező 16 és 17. fólió.
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A nagy veszteségeknek több oka volt. Az első és legfontosabb ok az volt, 

hogy az ellenfél jól képzett, tapasztalt legénységgel rendelkezett, szemben 

a hevenyészett kiképzésen átesett újoncokkal a partizán oldalon.

A másik ok abban keresendő, hogy a hadműveletek hullámzó jellegűek 

voltak. A legtöbb veterán arról számol be, hogy a falu háromszor cserélt 

gazdát, sőt van aki azt állítja, hogy kilencszer, de a partizán legendáriumban 

az is megtalálható, hogy tizennyolc alkalommal cserélt gazdát.453 A csata 

leírásából látjuk, hogy valóban egyszer sem cserélt gazdát, hiszen a faluba 

nagy áldozatok árán megérkező partizánokat mindig visszaverték. A roha-

mozások hullámai mindig nagy áldozatokkal járnak. A hadművelet hullámzó 

volta azonban felveti a vezetés alkalmasságának kérdését is. Általános véle-

mény, hogy nem tervezték meg körültekintően a harci cselekményeket, és a 

rohamozások közben nem vették figyelembe az emberéletek megóvását. Az 

utóbbi kritikát a harcok heve után meg is fogalmazták a kortársak.

9.3.8. A bolmáni kételyek

„Gúnyoltak bennünket, nevettek rajtunk
Nevünk lett a „Rongyos Brigád”.
Testvér se hitte, mire vagyunk képes –
Míg meg nem látták a bolmáni Csodát.”454

A bolmáni történések több kérdést vetnek fel. Vajon megérte-e, és vajon 

szükségszerű volt-e az ilyen mértékű áldozat? Mennyiben járult ehhez az 

akció szervezetlensége? (A közkatonák úgy érzékelték, hogy gyakran keve-

redtek ún. baráti tűzbe.455)

A brigád 1945. március 29-én is jelentést írt a 16. hadosztály parancs-

nokának, ebben az ütközetben történt hibákat, hiányosságokat sorolják: a 

rossz parancsnoklást, a rendezetlen visszavonulásokat, a kellő információk 

hiányát, a rossz élelem- és lőszerellátást, az egészségügyi szolgálatnál ta-

pasztalható helyzetet, hogy a lógósok betegnek tettették magukat és így 

megúszták a harcokat, és hogy az elesett tiszteket nem pótolták a parancs-

noklásra alkalmas katonákkal.456

„Az alábbiakban megküldjük a kért adatokat a legutóbbi akci-
ók fogyatékosságairól és hibáiról. 

453 Faggyas József visszaemlékezése: Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 159. o.
454 A már idézett vers a Híd 1951-es számából.
455 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . több ilyen adatot is közöl (pl. 115. o.).
456 Baki–Vébel 164-165. o. A tartományi pártvezetőség irattára, 5558. szám

A brigád parancsnoksága, e hó 28-án megtartott értekezle-
tén, egységeinknek a Dráva bal partján levő hídfőnél lefolyt 
hadműveletekben való részvétele során a következő mulasztá-
sokat konstatálta: 

Véleményünk szerint [a] hiba abból adódott, hogy a körülmé-
nyek folytán az 51. hadosztály parancsnoksága alá tartoztunk, 
és emiatt az 51. hadosztály egységeihez mérten másodlagossá 
vált a mi egységeink részvételének kérdése a harcokban, bár a 
fenti hadosztály egységeivel szorosan együttműködtünk. Egy-
ségeink ezért nem egy esetben szétforgácsolódtak két-három 
részre, és az egységes vezénylés lehetősége és hatékonysága 
csökkent, hasonlóképp a kitűzött feladatok végrehajtását sem 
lehetett kellőképpen ellenőrizni.

További fogyatékosságok: 
A zászlóalj- és századparancsnokságok, valamint a harcosok 

kitűnően megállták a helyüket, a parancsnokok azonban nem 
álltak hivatásuk magaslatán, mert hibásan közvetítették a pa-
rancsokat felülről lefelé, ami sok esetben oda vezetett, hogy a 
zászlóalj, sőt olykor a brigád parancsnokságának a tagjai is sza-
kaszvezetői, századparancsnoki teendőket véveztek, mivel nem 
értelmezték helyesen a zászlóalj-parancsnokságok szerepét, és 
ezt a csapattest átütőereje is megsínylette. A visszavonulások 
alkalmából a harcosok helytelenül, csoportosan és rendetlenül 
vonultak hátra, és ezért nagyobbak a veszteségek a kelleténél. 

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

A felderítő futárszolgálat sem működött kifogástalanul. A szá-
zadok politikai tisztjei lemaradtak, és nem volt áttekintésük az 
egységek tevékenységéről. És ebből kifolyólag a többi vezető 
sem tudott úrrá lenni a harctéri helyzeten. Mindez az akcióegy-
ség és az egységes irányítás kárára volt, félreértésekre adva 
okot a döntő pillantokban.457

Helytelenül és felelőtlenül szervezték meg az élelem- és lőszer-
ellátást. A kapcsolatok hiánya folytán nem lehetett idejekorán 
megoldani ezt a problémát. Az intendánsok, a beszerzők és a 
fegyverkészlettel megbízott előadók elégtelen ébersége és fele-
lőtlensége (gyávasága) súlyosbította az ellátás körüli zavarokat. 

457 Törköly ezt a momentumot emeli ki. (62. o.)
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(A topolyai Dognár Antal mesélte ezzel kapcsolatban, hogy szinte 
a szájpadlásukhoz ragadt a nyelvük az éhségtől, és miután váltást 
kaptak, visszafelé jövet egy tócsából ittak, félrelökve a víz színé-
ről a békalencsét.) Mulasztások történtek ezenkívül a fegyverzet, 
különösen a gépfegyverek és a golyószórók őrzése és karbantar-
tása körül, minek folytán előfordult, hogy a fegyver éppen akkor 
mondott csütörtököt, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. 

Az egészségügyi szolgálat példásan működött, noha az sem 
volt eléggé szervezett, nem osztották fel megfelelően a felada-
tokat, ami szintén a felelősség hiányának tudható be. A sebe-
sült elvtársak mentését kihasználva a lógósok és a gyávák is ki-
vonták magukat a harcokból, pánikot keltve a harcosok között. 

A minden dicséretet megérdemlő érdemes és kiváló harcosok 
példája sem jutott kellőképpen kifejezésre. Őket kellett volna ott 
a helyszínen a sebesült és elesett vezetők helyébe állítani. 

A mi véleményünk szerint ezek voltak a legfőbb fogyatékos-
ságok, amelyek aztán a magától értetődő sok más kisebb hibát 
idézték elő...”

Ezt a reális, értékelő jelentést Jontovics Rudolf, a brigád politikai biztosa 

írta alá, miután Kis Ferenc parancsnok már elesett. 

A fenti leírásból az látszik, hogy szinte semmi nem működött jól. A jelen-

tést olvasva az érzékelhető, hogy megoldhatatlan parancsot kaptak. Azonban 

mégsem látszik, és nem bizonyítható, egyesek véléeménye, hogy a Pető-

fi-brigádot feláldozták volna.458 Jusson eszünkbe, hogy a támadást nem a 

partizánok kezdték, így nem is tudták kiválasztani, hogy hol lesz a legintenzí-

vebb a harc, következésképpen azt sem, hogy kit „áldozzanak fel”. Ezenkívül 

tudjuk, hogy a brigád nagy részét vissza is vonták a harcokból néhány napra 

– ezt nem tették volna, ha eleve az lett volna a szándék, hogy feláldozzák. 

Harmadrészt a brigád megsegítésére kísérletet tett a hadtest vezetősége, de 

az egyik kulcsmomentumban szovjetek tagadaták meg a segítséget (noha 

máskor fontos segítséget adtak), mindaddig, amíg Donji Miholjacnál nem te-

remtenek tiszta helyzetet. Mindezek ismeretében nem állítható, hogy célzato-

san véreztették el a Petőfi-brigádot. A végső szót azonban csak akkor mond-

hatjuk ki erről a kérdésről, ha megismerjük a 16., 12. és 51. hadtest iratait.

A Jugoszláv Néphadsereg ekkoriban még csak tanulgatta a frontális 

harcmodort, a tanulópénzt pedig az olyan alakulatok fizették meg, mint 
458 Búza Sándor arról számolt be, hogy a csata helyszínén hallották „nem hivatalosan”, hogy a 

felső vezetés úgy akarta, hogy a hősiességre biztatott magyar katonák közül minél több eles-
sen. (Törköly 125. o.)

amilyen a Petőfi-brigád is volt. A bolmáni csata nem volt nagy győzelem, 

csoda pedig távolról sem, hiszen a németek döntötték el a kezdetének az 

időpontját és a végéét is. A hadművelet egészét tekintve az a lényeges 

momentum, hogy a német erők nem tudták Bolmánnál kiszélesíteni híd-

főjüket, és többnyire védekezésre kényszerültek. És ebben volt szerepe a 

petőfi brigádbak.

Magyarországi önkéntesek rajzolta térképek (PGY – J / 7 47 és sz.n.)
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10. A Petőfi-brigád feloszlatása

Parancs a történet végén

A jugoszláv hadsereg a bolmáni csata idején az átszervezés folyamatában 

volt. A békebeli feladatok egyre jelentősebbek lettek, és ez másfajta irányí-

tást és szerveződést igényelt. A felső vezetés úgy döntött, hogy megszün-

teti a nemzetiségi egységeket is.

A jugoszláv hadseregszervezés március 1-én léptette életbe új hadsereg-

szervezési elveit.459 De a végrehajtással a Petőfi-brigád esetében csúsztak 

egy hónapot, az átszervezésre a hadseregparancsnok 22-én adott utasítást. 

A magyarországiak nagy része hazatért, mások helyőrségi beosztást kap-

tak, megint mások pedig csak 1946 elején szereltek le.

A hivatalos magyarázat szerint a hadműveletek rugalmassága miatt át 

kellett szervezni a Jugoszláv Néphadsereget új fegyverzeti felépítésűvé. 

Megszüntették a nemzetiségi és területi szerveződést,460 vagyis tisztán lo-

gisztikai, szervezési oka volt az egésznek, de ezek mögött is lehetnek más 

megfontolások.

A jugoszláv fegyeres erőknek (partizán-, területi-, nemzeti-, nemzetisé-

gi-, reguláris-) át kellett alakulniuk a békeidőszakra jellemző működésre. 

Ráadásul a háborús és békeidőbeli működésnek jó ideig párhuzamosan 

kellett folynia, hiszen az ország nyugati részei csak később szabadulnak 

fel. A folyamat a bolmáni csata miatt a III. Jugoszláv Hadasereget majd 

csak március végén éri el. Az átszervezés során csökkentik a létszámot, 

leszerelik a 18 éven aluliakat, az időseket és a betegeket, valamint a már 

szolgálni nem kívánó önkénteseket haz aküldik. A regionális alakulatokat 

áthelyezésekkel feltöltik. A feloszlatás okairól több találgatás ill. magánvé-

lemény létezik, de ezek nem tekinthetők márvadónak, ugyanis Godó szerint 

a visszaemlékezők nem értik miről volt szó, és a nagy veszteség miatti 

„feloszlatás”, „magyarellenesség”, „kivéreztetés” rágalmazásnak is minő-

síthető. Másrészt meg érthető, hogy a változást a katonák csalódással és 

elkeseredéssel fogadták.

A következő gondolatkísérlet szerint a Jugoszláv Néphadseregnek nem 

volt szüksége a háború végjátékában egy magyar egységre, nehogy az bajt 

okozzon. Az biztos, hogy a partizán mozgalomban rendkívül óvatosan járt 

459 Godó 1972. 176. o.
460 Törköly 74. o.
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el a magyarokkal, gondoljunk csak a katonai közigazgatás bevezetésére. 

Igyekeztek minden olyan eshetőséget lehetetlenné tenni, amely a mozga-

lom, vagy az újonan megszerzett országuk általuk elképzelt sorsára bármi-

lyen hatással lehetett volna.

A magyarországi források (amelyeket sokkal az események után je-

gyeztek le) még egy gondolatkísérletet engednek meg, illetve sugallnak. 

Méhész Györgyné és Csókás András emlékei szerint akkora volt veszte-

ség („kevés harcosunk maradt”)461, hogy kénytelenek voltak feloszlatni. 

A visszaemlékezők értékeléseiről nem mondhatunk biztosat, nem tud-

hatjuk, hogy mennyire túlzóak, ugyanis – és ez a Petőfi-brigád törté-

netének egyik fő, máig megválaszolatlan kérdése – nem tudjuk, hogy 

mekkorák voltak a veszteségek tulajdonképpen. Mindazonáltal a döntés 

még a bolmáni csata előtt megszületett, ugyan ezért az a magyarázat 

sem jó, miszerint a brigádparancsnok halálának hatása lett volna a bri-

gád további sorsára, másrészt akadt volna még mellette másik tapasztalt 

parancsnok is. Mégis, a kérdés megmarad, hogy miért éppen a nezmeti-

ségi dandárokat oszlatták fel.

A megmaradó legénységet más-más alakulatokba462 a 16. hadosztály 

1., 2., és 4. brigádjába/dandárjába osztották be. Ebben a szűk két hó-

napban több nem egyszer heves harci cselekményben vettek részt. So-

kan közülük elestek ill. megsebesültek, és volt aki 1945. május 15-éig 

harcolt Dravogradnál. Egyesek a Verőce körüli harcokban vettek részt, 

mások egészen Mariborig eljutottak, megint mások Ausztriában fejezték 

be harci szolgálatukat.

461 PGY – J / 25. 2. o. Hasonló megnyilatkozások olvashatók a következő helyeken is: PGY – J / 
16 9. o.; PGY – J / 84. 10. o

462 Törköly 92. Bicskei István visszaemlékezése szerint a verőcei (viroviticai) csata egy sorban említ-
hatő a kiskőszegi (batinai) és bolmáni csatákkal. Ugyanígy nyilatkozik Kincses Imre (Törköly 98. 
o.), Tóth Bojnik Imre (Törköly 136. o. „Viroviticát is milyen agyafúrtan védték [a németek]”) és 
Nyiki István is (Törköly 116. o.). Papp István egysége Viroviticán érte utol a Petőfi-brigád ma-
radványait (addigra már feloszlatták), de már Apatinban, a kiképzőközpontban hallott arról, hogy 
„baj“ történt a Petőfi-brigáddal. A viroviticai harcokban a szakaszparancsnok mögöttük lapított, 
a levegőbe lövöldözött és kiabált, hogy: „napred drugovi!” („Előre elvtársak!”) (Törköly 130. o.) 
Čađavicánál, ahol a Petőfi-brigád többször megfordult, később is súlyos harcok folytak. A dra-
vogradi súlyos harcokban is részt vettek a magyar katonák, és mire odajutottak, egyes zászlóal-
jak kétharmada elesett (Törköly 121. o.). Buza Sándor tagja volt egy rohamszázadnak, amelyet 
március végétől szerveztek meg a brigádok. Visszaemlékezése szerint a század kezdetben 127 
tagot számlált, de mire vége lett a háborúnak, csak „huszonvalahányan“ maradtak. Ő a feridžaci 
harcokat emeli ki. (Törköly 125. o.) Ezekben a harcokban már egészen jó fegyverei voltak a par-
tizánoknak is.

10.1. A záróhadműveletek a délszláv térségben

A világháború hátralévő időszakában a Jugoszláv Néphadsereg létszáma 

mintegy 700-800 ezerre duzzadt fel, és súlyos harcokat vívott a még mindig 

erős, kb. 500-550 ezer főt számláló ellenséggel (megszálló erők és csatló-

saik). Az ellenség legyőzésében nagy szerepe volt továbbra is a 3. ukrán 

frontnak és a bolgár egységeknek is. A kegyelemdöfést a jugoszláviai meg-

szállóknak az április 9-én meginduló észak-olaszországi támadás adta meg. 

Ezután 12-én a Jugoszláv Néphadsereg sikeres támadást kezd a Dráva déli 

partja mentén, a 4. bolgár hadtesttel. Az I. Jugoszláv hadsereg a Száva 

mentén és Szerémségben a II. pedig Kelet-Boszniában verte vissza az el-

lenséget. Április közepén pedig a IV. hadsereg befejezte Dalmácia felszaba-

dítását. Májusra már Isztria és Szlovénia maradt. Kb. 450 000 ellenséges 

katona szorult be Szlovéniába.463 Löhr vezérezredes mindvégig menteni 

próbálta a menthetőt, és igyekezett feltartóztatni a támadókat, majd ami-

kor már ez lehetetlen volt, megpróbálta elérni, hogy a briteknek adják meg 

magukat. Április legvégén sorra írják alá a megadásról szóló okmányokat a 

parancsnokok, a jugoszláv erők pedig kíméletlenül érvényesítik az erőfölé-

nyüket, különösen május 8-a után.

Ivan Dolničar a Jugoszláv Néphadsereg megbízottja immár az erő pozíció-

jából tárgyalhatott Löhrrel,464 és annak minden javaslatát elutasította, hogy 

érvényesítse a „feltétel nélküli” kapitulációt. Ennek a hátterében az állt, 

hogy brit részről Tito marsall, Alexander brit tábornok,465 a földközi-tengeri 

csapatok főparancsnoka és Tolbuhin marsall megállapodtak abban, hogy ki 

hol és ki előtt teszi le a fegyvereket. A jugoszláv fél határozottsága, és ere-

jének biztos tudata, a kíméletlenségből a bűntett felé mozdult el, amelyről 

a sok szlovéniai tömegsír máig tanúskodik.466

10.2. A Brigád utolsó napjai

A bolmáni csata után a brigád mint egys;g már nem vett részt harci te-

vékenységben. Először Bolmánról takarították el a romokat kb. két napig. 

Jelentős mennyiségű fegyvert és lőszert gyűjtöttek be, a brigád tűzereje 

463 Godó 1972. 199. o.
464 Godó 1972. 202. o.
465 Godó 1972. 198. o.
466 Godó 1972. 198-208. erről nem szól, ehelyett olyan harcokról beszél, amelyben a megvert 

ellenség igyekszik osztrák területre jutni. Az ellenség veszteségeit 100 ezer főre teszi.
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megháromszorozódott467, de ennek nincs jelentősége, hiszen erre a csata 

előtt lett volna szükség és nem utána, különösen úgy, hogy nem volt követ-

kező ütközet a Petőfi-brigád számára. Az április 1-ig tartó időszakban részt 

vettek a Dráva menti vonalak megerősítésében, valamint megbeszélték a 

hibákat.

A Petőfi-brigád parancsnoksága a bolmáni csata után:

Szobocsán Mihály, Baki Ferenc, Varga István, Jontovics Rudolf és Balázs József

(elöl, balról jobbra), Zsiga Máté és helyettese (hátul balról jobbra)

(Baki–Vébel 128. o. 38-as kép)

A történteket a propaganda és a brigádtagok a következőképpen dolgoz-

ták fel:468

„És olvasom is már nekik Subotić ezredes cikkét a Szabad 
Vajdaság március 29-i számából.

Március elején – írja a tiszt – erős gyalogsági kötelékekkel 
és tíz motorizált hadosztállyal offenzívába 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 hadsereget. Lényegében a német offen-
zíva három fő irányban indult meg: Székesfehérvártól dél felé, 

467 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 84. o.
468 Baki-Vébel 175-176 o.

Nagykanizsától Kaposvár irányában 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 
Ausztriát és Bécset, és amelytől diplomáciai sikereket is vártak. 
Meg akarták mutatni, hogv a német erő nemcsak, hogy meg tudja 
állítani a szövetségeseket, de nagyobb vállalkozásokra is képes.

Március hatodikára virradó reggel Bistrince és Dárda között 
a németek átkeltek a Dráván. Gyors motor- és gumicsónakja-
ik segítségével sikerült is nagy erőket átdobniuk, noha néhány 
német századot egységeink a Drávába fullasztottak. A veszte-
ségre való tekintet nélkül folytatták az átkelést és elfoglalták 
Bolmánt, kitörtek az úgynevezett Barbara-csatornára és új erők 
bevetésével eljutottak Új-Bezdánig.

Az első német foglyoknál a következő német nyelvű felhívást 
találták:

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

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

A tüzérséggel támogatott erős ellenséges kötelékek el is fog-
lalták Majska Medját. Pedig repülőink egész nap az ellenséges 
hídfőállást és az átkelési pontokat támadták. A németek már a 
baranyai Petrovo Selón voltak. Tizedikén megjelentek a fronton a 
katyusák. Egy ideig változatlan a frontvonal, majd 18-án új erő-
sítésekkel továbbvonul az ellenség Torjanciig. Donji Miholjac sza-
kaszán két hadosztálynyi hadsereget sikerül áttenniük a Dráván. 
A bolgár csapatok és a gyorsan segítségünkre siető vöröskatonák 
hősies ellenállása azonban megtöri az igyekezetüket, hogy kierő-
szakolják 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 katonát megöltünk, 4200 megsebesült és 120 foglyul esett. A 
német egységek csaknem kétharmada harcképtelenné vált. Több 
mint 50 csónakot és kompot megsemmisítettünk.

Hadseregünk, a szovjet és a bolgár csapatok támogatásával 
teljesítette azt a feladatot, amelyet Tito és Tolbuhin marsall 
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kitűzött eléje. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy eddig ez volt a 
legnagyobb frontális harc, amelyből ifjú hadseregünk részt vál-
lalhatott, és ez még csak növeli a győzelem jelentőségét. Ez 
volt az első alkalom, hogy megismerhették a modern háborút 
a maga valóságában, a gyalogság, a tüzérség, a tankok és a 
repülők együttműködését. De megismerhették egyúttal a ka-
tyusákat és az orosz terepjáró ütegeket is...

Letettem az újságot, és egymásra néztünk.
Szobocsán Mihály jutott elsőnek szóhoz.
– Hát látjátok ti ezt a bandát?! Hogy mire készülődtek! Fogal-

munk sem volt, hogy ilyen nagy erővel állunk szemben. Annyi 
biztos, hogy nagyon sokan voltak... Hát te mit szólsz ehhez, 
Varga bátyám?

– Csak azt – feleli Varga –, hogy gyerünk most már ki a Drá-
vára. S hozd magaddal ezt az újságot is. Hadd tudják meg a 
harcosok is, hogy milyen jelentős hadműveletben vettek részt.”

A Baki–Vébel féle könyvben469 nem mondják ki ugyan, de a fenti szövegből 

érződik, hogy a katonák nem tudták, és nem értették, hogy milyen harcok-

ban vettek részt. Mészáros Ferenc dolgozatában470 röviden ám alighanem 

pontatlanul foglalja össze az eseményeket. Az ő leírásában a németek ro-

hamoznak, és a Petőfi-brigád védekezik. Bizonyára abban is téved, hogy az 

első két napon az alakulat 30%-a elesett. A nyilvánosság jóval az esemé-

nyek vége után értesülhetett az eseményekről. A Szabad Vajdaság majd 

1945. március 29-én közöl híreket.

Ekkoriban a brigádtagok sarlós-kalapácsos jelvényt kaptak,471 ami csak azok-

nak járt, akik a harcokban különsen kitüntették magukat. A brigádot már egy 

1944-es parancsban rohambrigáddá minősítették (szerbül: udarna brigada). 

Ott, az akkori körülmények között, erre nagyon büszkék voltak a harcosok, 

de ez szimbolikus gesztus volt, hiszen a lényeg mégis az, hogy feloszlatták a 

bridgádot.

A bolmáni „siker” utózöngéje volt, hogy egyes vajdasági magyar 

„túlbuzgó”472 politikusok, egy újabb magyar brigád felállítását szorgalmazták, 

469 Baki–Vébel 176. o.
470 PGY – J / 89 22. o.Szalay Józsefre hivatkozik.
471 PGY – J / 89 Mészáros Ferenc visszaemlékezése 16. o. Mészáros Ferenc közlései itt homályo-

sak, hiszen a brigádról beszél, de 1944-re teszi a megkülönböztető jel viselésének kezdetét. 
Beszámolójában arról is ír, hogy az ellenség már a Petőfi-brigád nevének hallatára megfuta-
modott, ez utóbbi nyílvánvalóan túlzás.

472 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 88. o.

de ez már nem illett a hadvezetés elképzelésébe. A brigád utolsó jelentése 

a fentebb már idézett március 29-i volt.

10.3. A feloszlatás

A bolmáni csata után a Petőfi-brigád nem kapott több harci feladatot. Fegy-

vereiket, ruháikat tisztogatják, a brigád egy része Bolmánban, a másik Új-

bezdánban volt. Jontovics Rudolf politikai órákat tartott, a nácik szovjetu-

nióbeli gaztetteiről, a katonák pedig találkoztak és barátkoztak a szovjet 

katonákkal. Előadást tartottak a szovjet katonáknak is, orosz népdalok és 

„jugoszláv partizándalok”473 hangzottak el.

1945. március 28-án szemlét tartottak, akkor 1338 főből állt a brigád 

(vagyis papíron több tagja volt, mint a megalakuláskor és a pettendi 

tartózkodásnál!).474 

A jugoszláviai visszaemlékezők szerint utoljára március 31-én sorako-

zott fel a Petőfi-brigád. A 16. hadosztály legmagasabb tisztjeinek a jelen-

létében (Marko Peričin-Kamenjar és Miloš Pajković, és mások). Beszédek 

hangzottak el, hogy pontosan miről, arról Baki nem beszél, csak arról, 

hogy „a harcosok lelkesülten hallgatták”. Majd elhangzott a feloszlatás 

ténye is, amit „fegyelmezetten” fogadtak. „Az egyenlőség érdekében” „a 

szláv testvérekkel vállvetve” folytatódik majd a küzdelem. Baki önma-

gáról azt írta, hogy úgy fogadta a bejelentést, mint „amolyan háborús 

hadparancsot”.

A feloszlatásról a következő képet tárja elénk Baki és Vébel:475

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

Marko Peričin-Kamenjar hadosztályparancsnok, Miloš Pajković 
politikai biztos és mások.

Az egykorú feljegyzések szerint a harcosok lelkesülten hall-
gatták végig a hadosztályparancsnok beszédét, fegyelmezetten 
fogadva a bejelentést, hogy ezentúl az újjászervezett, vegyes 
nemzetiségű vajdasági brigádokban, a szláv testvérekkel váll-
vetve folytatjuk hősi harcunkat.

Hogy mit éreztünk ott a szívünk táján, legbelül?
473 Baki–Vébel 174. o.
474 Godó 1985. 34. o. 
475 Baki–Vébel 178. o.
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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 is az egyenlőség érdekében 
történik, mindenfajta megkülönböztetésnek meg kell szűnnie, 
és az új beosztás az irántunk való bizalom jele is egyben. Előző 
napon tárgyaltunk erről a brigád összes parancsnokainak, poli-
tikai munkásainak és propagandistáinak értekezletén, amelyen 
a hadosztály politikai biztosa is részt vett.

Ezenkívül mi már most úgyis csak petőfisták maradunk, bár-
hová is szólít a kötelesség. A szlavóniaiak közül a 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, hogy hol 
van a gyerek, és mi sem titkoljuk az új bajtársak elől, hogy hon-
nan jöttünk, hiszen a bolmáni csata híre mindenüvé eljutott.”

A feloszlatásról szóló fejezet végén Baki azt írja: „A PETŐFI-BRIGÁD, ama 

régi március utolsó napján, ott, 1945-ben, semmi kétség, áthelyeződött a 

legendák világába”.476 Ezzel a konstatációval mi is egyetértünk. Sőt ehhez 

hozzátehetjük, hogy javarészt ott is maradt, a brigád legendaként funkci-

onált, és mint ilyen, propagandaeszközként töltötte be a szerepét a titóiz-

musban.

476 Baki–Vébel 181. o.

IV. A Petőfi zászlóalj és brigád

az eseméntörténeten innen és túl

11. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj
és a Petőfi-brigád magyarsága477

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj és majdani brigád nem volt tisztán magyar 

egység, és nem minden magyar harcolt abban (pl. a bánátiak többsége 

sem).478 A magyarországi tagok beszámolóiból kiderül, hogy mód és alka-

lom volt a szerb ill. horvát nyelvet tanulni, és Baki–Vébel sem beszél tisztán 

magyar egységről.479 Kis Ferenc parancsnok 1944. július 10-i jelenté-sében 

azt írja: „Nagyon kevés a magyar nyelvet jól ismerő elvtárs”… „a magyar 
nép előtt nem tudjuk kellőképpen bizonyítani, hogy magyarok vagyunk.”480 
Ebből egyrészt a szlavóniai Petőfi-zászlóaljról egyértelmű kép tárul elénk: 

magyarok, még ha nem is tudnak eléggé magyarul. Ám ennél fontosabb 

az, hogy a magyarság harcokba kapcsolásának az igénye a párté volt, ami 

logikus, hiszen mindenre és minden emberre szükség volt, a megszállók 

elleni harcban. Ez ideológiai töltetű, és kérlelhetetlen harc is volt, ugyanis a 

szövetségesek céljukként a másik fél kapitulációját jelölték meg.

Fehér Sándor481 azt állítja, hogy a zászlóalj 50-60%-a magyar, a többi magyar 

vidéken élő szerb volt.482 Mészáros Ferenc saját tapasztalataiból kiindulva azt 

477 Az egyik ilyen a jóízlés határát súrolja. Baki–Vébel 43-44 o.
A Dráva mentén játszódik le a történet, a Petőfi-zászlóalj egy falun halad át, ahol két asz-

szony megijed tőlük.
„– Mitől vagytok úgy megijedve?”
Az asszonyok a horvát szó hallatán felbátorodnak kissé, egyetlen kérdés erejéig:
– De hát miféle hadsereg ez?
– Partizánok. Nem látjátok az ötágú csillagot a sapkájukon? – feleli a parancsnok.
– Azt látjuk – így az asszonyok. – De miféle nyelven énekelnek a katonák?
– Magyarul, szülék, magyarul. Ha nem tudnátok, magyar partizánok is vannak Szlavóniá-

ban – mondja nekik a parancsnok, és újabb nótát rendel.”
478 Törköly 21. o. Tudjuk, hogy Bánátban szabályosan besorozták az embereket.
479 Pl. Baki–Vébel 167. o. Mirjana elvtársnőről beszél.
480 Godó 1972. 82. o.
481 Fehér Sándor viszonylag terjedelmes visszaemlékezéseket hagyott maga után, amit a Had-

történeti Intézet gyűjteményében őriznek (PGY – J / 49). Visszaemlékezései annak ellenére is 
érdekesek, hogy még a bolmáni hadműveletek előtt leszerelték, 1945 januárjában.

482 PGY – J / 49 33–34. o. Mivel már 1945 januárjában leszerelt, azaz nem volt ott a bolmáni 
ütközetben.
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emeli ki, hogy a Darnóc melletti Vrhovac faluban egy idősebb harcos magyarul 

osztotta a parancsokat.483 Pál Klári, az egyik magyarországi önkéntes naplót 

vezetett, és a szlavóniai Petőfi-zászlóalba érkezésükről a következőket írta: 

„Tört magyarsággal, de nagy szeretettel fogadtak bennünket”.484 Elmondta azt 

is, hogy nagy hasznukat vették a magyarországi önkénteseknek a propagan-

dában485, akik azt a kevés időt, amit a zászlóaljban töltöttek, nagyrészt propa-

gandamunkával töltötték. Ugyanő nyilatkozta az Újvidéki Rádiónak a zászlóalj 

22. évfordulójának ünnepén, hogy nyelvi gondjaik voltak, amíg Szerémségben 

tartózkodtak, és ezért kérték áthelyezésüket.486 Szalai Illés viszont arról be-

szélt, hogy a Petőfi-brigád keretein belül egy szerb századba osztották be.487 

Ezzel szemben Illés Gábor szinte tisztán magyar egységről beszél.488 Mészá-

ros Ferenc munkájából kitűnik, hogy egyes esetekben a magyar vezényszavak 

okoztak meglepetést.489 Más visszaemlékező pedig azt emeli ki – ami vitatható 

–, hogy mivel magyarok voltak, és a jugoszlávok parancsait kellett teljesíteni-

ük, ezért a rövidebbet húzták az élelmiszer- és fegyverellátás terén.490

A visszaemlékezések tehát ellentmondanak egymásnak, azonban ezek az 

ellentmondások nem feloldhatatlanok. Vélhetően a szlavóniai magyarok két-

nyelvűek voltak, és olyanok is voltak közöttük, akik a délszláv állam oktatás-

politikája következtében az élet egyes szegmenseiben inkább a szerb ill. hor-

vát nyelvet preferálták. Emellett az is nyilvánvaló, hogy Szlavóniában voltak 

olyan délszláv lakosok, akik valamennyire ismerték és beszélték a magyar 

nyelvet. A szlavóniai harcosok tehát valószínűen az egyik nyelvről a másikra 

váltottak, de ez csak a magyarországi önkénteseknek tűnt fel. Másrészt az 

egység brigáddá alakulásakor olyan sok magyar érkezett az egységbe, hogy 

483 PGY – J / 89 8. o.
484 Godó 1972. 80. o.
485 Godó 1972. 82. o.
486 Baki–Vébel 91. o. Öt hónapig voltak a szerémségi partizánosztagok között és Boszniát is bejárták 

vele. 1944 júliusában Szlavóniába mentek a VI. szlavóniai hadtest parancsnokságára, ahonnan a 
Petőfi-zászlóaljba irányították őket. Sajnos, már csak tízüket. [...] Ezt különben Fehér Sándor mon-
dotta el a zászlóalj 22. évfordulójának ünnepségén 1965-ben, Grbavacon, a magyarországi par-
tizánok szövetségének képviseletében. Innen tudható meg, hogy mi lett velük, miután elkerültek 
tőlünk. (A Novi Sad-i Rádió magnetofonjára felvett beszédéből idézek az alábbiakban.) Voltak akik 
„tányéros orosz” gépfegyvert kaptak (valójában a híres Thompson-gépfegyvert). (Törköly 97. o.).

487 PGY – J / 20 1. o.
488 PGY – J / 19 2. o. (Az ő beszámolója azért is érdekes mert 1700-1800 tagról beszél.)
489 PGY – J / 89 pl. Daruvár közelében Kip falunál. Sajnos Mészáros Ferenc nem tudta dátumhoz 

kötni ezt az eseményt, így csak feltételezhetjük, hogy valamikor 1944-ben történhetett.
490 PGY – J / 16 Illés Gábor visszaemlékezése. Illés Gábor sorsa is érdekes, hiszen őt Bukovinából, 

(azaz Romániából) telepítették a délvidéki Csantavérre. Az ő értékelése szerint mindenki magyar 
volt a brigádban, noha azt is megemlíti, hogy tanultak szerb vezényszavakat. Az összlétszámot 
1700-1800 főre becsüli, de ő csak az egyik zászlóalj tagja volt. Bukovinából a magyar hatóságok 
sokakat a vajdságba telepítettek, közülük több tucat kötött ki végül a Petőfi-brigádban.

előfordulhatott az is, hogy nem találkoztak az egységükben más nyelvet 

beszélő bajtársakkal. Nem ismerhetett mindenki mindenkit egy talán 1500 

főnél is több tagot számláló egységben, így teljes bizonyossággal állíthatták, 

hogy az egység tisztán magyar volt, mivel mást nem tapasztaltak.

A Vajdasági Főparancsnokság 1944. február 20-i utasítása a magyar 

fiatalokra vonatkozóan

A brigád harcai, azok háttere, hatása főleg Magyarországhoz kötődik. A ma-

gyarországi, dél-baranyai lakosság ekkoriban három különböző hadsereggel 

is találkozott, ezek legénysége és parancsnokai a legjobb véleménnyel voltak 

a helybeliek segítsényújtásáról.

Növelte a propaganda hatásfokát, ha magyar faluban magyarul szóltak 

az emberekhez. Ez egyben kontrasztja is volt az usztasa propagandának, 

amely a horvát nyelvet preferálta, és abban az azt megelőző délszláv állam 

hagyományát követte, hogy nem vették figyelembe a magyarok (nyelvi) 

igényeit, akik, a leírásokból ez szűrhető le, többnyire nem beszélték elég 

jól az államnyelvet.491 A propaganda-tevékenység része volt az is, hogy kis 

magyar nyelvű jeleneteket adtak elő.492 

Summa summarum, nyugodtan tekinthetjük magyar alakulatnak a Petőfi-

brigádot, hiszen a név, a parancsnoklás nyelve és a katonák többsége is ma-

gyar volt, a harcosoknak joga volt a magyar nemzeti színeket is hordani493 

491 Baki–Vébel 66. o. A szerző azt emeli ki, hogy a lakosság nagy része a délszláv időszakban nem 
tanulta meg az államnyelvet.

492 Baki leírja, ahogy színpadot ácsoltak, amelyről beszédet is tartottak, majd egy viroviticai cso-
port tartott előadást. Baki–Vébel 69. o.

493 Godó 1967. 15. o. Sok más helyen is említést tesznek erről, azonban ez egyetlen általunk 
ismert fotón sem látszik.
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(noha arról nincs más bizonyíték, hogy ez mindennapos gyakorlat lett vol-

na, csak a parancs). A parancsokban is gyakran csak „magyar brigád”-ként 

hivatkoznak rá. Mindez az akkori viszonyok között azonban nem zárja ki 

azt, hogy az egységben lettek volna olyan harcosok, akiknek az anyanyelve 

szerb vagy horvát volt.

Érdemes még egy körülményt figyelembe vennünk. A Petőfi-brigádot nem 

vetették be magyar, magyarországi egységek ellen (leszámítva azt a figyel-

meztetést, amit Barcs polgármesterének címeztek). A németek és usztasák, 

ill. domobránok ellen harcoltak a leggyakrabban. Ez talán azt is valószínűsíti, 

hogy a partizánmozgalom ezúton tudta a horvátországi magyarságban a ki-

rályi Jugoszláviában felhalmozódott keserűséget (azt, hogy csak másod- és 

sokadrendű állampolgárok lehettek) a neki megfelelő irányban kanalizálni. 

Ez egyébként nem csak a jugoszláv hadszervezetre jellemző. A soknemzeti-

ségű monarchiában is igyekeztek idegen környezetbe vezényelni a katoná-

kat, és így volt ez később a titóizmusban is.

  

Emlékek Szalai Illésről (PGY – J / 20 260)

12. Magyarországi tagok
a Petőfi-brigádban

Magyarországon nem volt a jugoszlávhoz hasonlóan szervezett németelle-

nes partizánmozgalom. A diverzáns Kopjás Mozgalom szinte teljesen siker-

telen volt.494 Ám a magyarországi állampolgárok közül mégis többen vet-

tek részt a jugoszláviai harcokban. Ezenkívül a magyarországi kommunisták 

igyekeztek segíteni a magyarországi internálótáborokba jutott jugoszláviai 

polgárokat is.495 Tehát léteztek magyar–jugoszláv antifasiszta kapcsolatok. A 

két mozgalom súlyát értékelve azt is figyelembe kell vennünk, hogy a ma-

gyarországi terepvisznyok jóval alkalmatlanabbak voltak a gerillaháborúra, 

mint a jugoszláviaiak, valamint azt is, hogy a magyarországi lakosságot jóval 

inkább lehetett manipulálni a trianoni trauma miatt, mint a jugoszlávot. A 

magyarországi diktatórikus rendszer jóval később lett annyira irracionális és 

kegyetlen (1944 végén), mint amilyen az NDH (az usztasa Horvátország) 

volt a kezdetektől (1941-től). A magyarországi lakosság nem láthatta tisz-

tán, ahogy Horthy eljátszotta a becsületét a nyugati szövetségesek előtt, 

ahogy szószegő módján megtámadta Jugoszláviát, majd ahogy a magyar-

ság érdekei ellenére megtámadta a Szovjetuniót. Ezekben a kulcshelyzetek-

ben született téves döntések idején, a revízió további sikereinek örülhetett 

a propaganda által irányított magyarországi közvélemény. A magyarországi 

rendszer fokozatosan romlik, és nem egy pillanat alatt robban szét, mint a 

jugoszláv. Mindezért és az alábbi tények tükrében sem érdemes és helyes, 

ha Magyarországról mint az „utolsó csatlósról” beszélnénk.496

494 Ungváry 338. o. 
495 Godó 1972. 41-42. o.
496 Az „utolsó csatlós” bélyege sajnos tartósan Magyarországra és a magyarságra ragadt, pedig 

teljesen igazságtalan, és sem politikailag, sem történelmileg nem megalapozott. Sem a ma-
gyarság egésze, sem a magyar politikai elit egésze nem akart Hitler utolsó szövetségese lenni. 
Voltak, akik igen, pl. Szálasi, de azok nem az egész magyarságot, és nem egész Magyaror-
szágot képviselték.

Voltak olyanok, akik Sztálin „csatlósai” akartak lenni, és voltak olyanok, akik mindkét dik-
tatúrától féltek. Voltak olyanok, akik nem a szövetségesekben gondolkodtak, hanem saját 
érdekeik, családjuk miatt szerették volna, ha minél előbb véget ér a háború. Magyarország és 
a magyarok nem egy homogén tömeg volt. Voltak mások is, akik végig Hitler mellett akartak 
maradni, ilyenek voltak a horvát usztasák, a román emigráns kormány, és a Tiso-féle Szlová-
kia, mégsem akarja senki ezen nemzetekre vagy országokra az utolsó csatlós bélyegét sütni.

Az „utolsó csatlós” nem értelmezhető egy népre, egy országra, ezért használatát a magya-
rokkal és másokkal kapcsolatban is a leghatározottabban vissza kell utasítanunk.
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12.1. Kitérő: Magyarországiak a délszláv
ellenállási mozgalmakban

Nem tartozik szorosan a témánkhoz, de fontos elmondani, hogy körülbelül 

kétezer magyarországi harcos szolgált a különböző jugoszláv egységekben.497 

Csak a III. Jugoszláv Népfelszabadító Hadseregben, a 12. hadtestben több 

száz magyar állampolgár harcolt.498 A Zomborban szerveződő, szintén Petőfi-

ről elnevezett egység zászlóalja melletti két magyar zászlóaljába mintegy 80-

90 egykori magyar katona jelentkezett.499 A 36. vajdasági hadosztályban is 

legalább 20 magyar állampolgár harcolt.500 Az 51. hadosztályban és a KNOJ-

ban is.501 Szlovéniában is jelen voltak magyar állampolgárok: „Honvédek a 

partizánok között.”502 Mégis, talán a legtöbben azok a magyar állampolgárok 

voltak, akiket kényszermunkára, „munkaszolgálatra” hurcoltak Szerbiába, pl. 

Borba. Szépirodalmi emlékeink közül Radnóti esete juthat az eszünkbe. A 

szerencsésebbek, akik megszökhettek, vagy akiket sikerült felaszabadítaniuk 

a partizánoknak vagy a szovjeteknek, részt vettek a harcban (ők a Kraguje-

vac, Valjevo, Zvornik és a Belgrád körüli harcokban vettek részt). 

Magyarok a jugoszláv partizánok között (HIM fotóarchívum 38395)

497 Godó 1972. 17. o. 
498 Godó 1972. 133. o.
499 Godó 1972. 144. o.
500 Godó 1972. 148. o.
501 Godó 1972. 150. o. KNOJ – Korpus narodne odbrane Jugoslavije
502 Godó 1972. 198. o. és tovább…

A kényszermunkára hurcolt emberek nyilván utálták a náci, a fasiszta és 

a Horthy-féle rendszert is, noha nem mindannyian csatlakoztak a partizán 

egységekhez. Sokak csak egyszerűen haza akartak menni, és ebben a par-

tizánok segítették őket. Magyarországról sokan közvetett módon segítették 

a partizánokat (adományokkal, ruházattal), a Magyarországon tanuló diá-

kok között is volt néhány érdekes kísérlet a partizánok segítségére.503

Az egykori baranyai fiatalok, a Petőfi-brigád volt katonáinak írása

(közös nyilatkozata), Budapest 1955. aug. 9. (PGY – J / 7 36)

503 Godó 1972. 39. o.
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Szabó Erzsébet és Buzás Rezső (PGY – J / 7 37)

Ezenkívül Szlovéniában (Maribor, Dravograd) és Szlavóniában is harcoltak 

magyar harcosok. Szlovéniában egy egész honvéd zászlóalj került át a par-

tizánok kötelékébe. Sőt, mintegy 170-200 levente is Muraszombatra vonult. 

Mindezek az események azonban a háború legvégén történtek.504 Ezenkívül 
504 A magyar honvédek átállásáról részletesebben lásd: Godó 1972. 209-242. o. Egész hon-

védzászlóaljak álltak át, összességében mintegy 2500 fő. (A Lackó-osztag, a Szent László 
hadosztály maradványai, a Bodó-féle század. A honvédzsászlóalj 1945. ápr. 30-án jött létre.)

időnként jugoszláv diverzánsok egészen a Balatonig elmerészkedtek Ivan 

Hariš-Ilja Gromovnik vezetésével.505 A magyar állampolgárok közül mintegy 

nyolcvanan voltak, akik a jugoszláviai harcokban estek el.506 A magyaror-

szágiak tömeges csatlakozása csak a háború végén történt (1945. március, 

április), de az előtt erre nem volt lehetőség, tekintve, hogy Magyarország 

de facto náci megszállás alatt volt.

Keszthelyi József és Sztodulka László (PGY – J / 7 38)

505 Godó 1972. 88. o.
506 Godó 1972. 18. o.
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A visszaemlékezés vége (PGY – J / 7 39)

A második világháborúban nem volt ritka, hogy a szövetségesek egymás 

területére léptek. A szovjet hadvezetés a harcászati követelmények logiká-

jának engedve használta fel a különböző egységeket. Közelebbi példát fel-

hozva, a VIII. vajdasági rohambrigád is működött magyarországi területen, 

sőt, útját Ausztriában fejezte be. A bolgár csapatok részvétele egészen nagy 

jelentőségű volt a szerbiai harcokban (később Belgrádban díszszemlét is tar-

tottak tiszteletükre).507 

12.2. A szlavóniai Petőfi-zászlóaljba igyekvő 
tagok

A szlavóniai Petőfi-zászlóaljba igyekvő tagoknak három fő motivációja volt. A 

tudatos antifasizmus, a kommunizmus iránti elkötelezettség508 és/vagy a helyi 

hatóságok üldözése. Esetenként akár mind a három ok szerepet játszhatott.

A Petőfi-brigád is tartózkodott magyarországi területeken (Pécs509 és Siklós 

környékén)510, sőt maga a brigád is Magyarország területén, Kiscsányban ala-

kult meg. Hasonlóképpen több nemzetközi brigád is harcolt a világháborúban, 

így az sem különleges, hogy magyarországi tagjai is voltak a Petőfi-brigádnak.

A Petőfi-brigád egyik alegysége Pécsett (HIM fotóarchívum 31077)

507 Učešće bugarske prve armije u antihitlerovskom ratu. Borba, 1945. jún. 10. 3. o. n. n.; Za-
jedničke akcije Bugarskih i Jugoslovenskih partizanskih odreda i brigada. Borba, 1945. jún. 
11. .3. o. n. n. Az első bolgár hadsereg azon egységei vonultak fel Tito marsall előtt, amelyek 
részt vettek a kelet szerbiai és belgrádi harcokban. Ez az a bolgár 2. hadsereg, amely 1945. 
januárjában Dél-Magyarországon harcol.

508 Godó 1972. 18. o.
509 Az egykori harcosok (PGY – J / 15.) emlékei szerint a „pécsi elvtársak” az első zászlóaljhoz 

kerültek, amelyiknek a parancsnoka Horáth és Kiss őrnagy voltak, a politikai biztos pedig 
Cservenák Pál.

510 Baki–Vébel 8. o. Ezeket a helységeket rendszeresen említik a magyarországi források is. Sztodulka László 
emlékei szerint az önkéntesek az zöme Ormánságból, Vajslóról, Sellyéről jöttek (PGY – J / 89 14. o.).
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A magyarországi tagok egy része a szovjetek érkezése előtt, az illegali-

tásból léptek át a partizánok közé, ekkoriban főleg Budapestről és Pécsről. 

Az első magyarországi tagok Barabás A. István és Pécsy László partizán-

tanító voltak. Ők 1943 második felétől (vagyis majdnem a kezdet kezdeté-

től) vettek részt az akciókban.511 

Kezdetben a Budapesti Szabószakszervezet révén jutottak el egyesek a 

brigádba.512Mészáros Ferenc a jugoszláviai partizánmozgalomról írott dol-

gozatában513 kiemeli a partizánok iránti szimpátiát,514és azt írja, hogy a 

jugoszláviai partizánok és a magyar kommunisták között kezdettől létezett 

a kapcsolat.515 A budapesti ruházati munkások, a szabószakszervezet,516 ill. 

a szabó-ifik egy bizonyos Szekitzki Katalin révén voltak kapcsolatban. 11 

önkéntes indult el a Petőfi-brigádba,517 közülük 10-en érkeztek oda, ugyanis 

Klein Ilona Bosutnál elesett 1944. ápr. 17-én. Zvečevo környékén kaptak 

kiképzést.518 Mindössze húsz napot töltenek az alegységgel,519 de még így 

is részt vettek diverzáns akcióban.520  Közülük Klein Ilona (akit több helyen 

csak „nagy” Icának neveznek magas termete miatt)521 a Dráva mentén el is 

esett. Más beszámoló szerint a Rákóczi úti pártbizottság lőszert szállított a 

szlavóniai Petőfi-zászlóaljnak.522

Baki még 1944. július 27-én Humban kapott olyan parancsot, amelynek 

értelmében rábíztak egy magyarországi csoportot. Augusztus 8-án tért 

velük vissza a zászlóaljba, amely Daruvár környékén állomásozott. Kis 

Ferenc üdvözölte őket. Mondanivalójának a lényege az volt, hogy „mu-

tassátok meg, hogy a magyar nép bátor fiai vagytok.”523 Varga István a 

511 Godó 1985. 8. o.
512 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 28. o.
513 Magyarok a jugoszláviai partizánmozgalomban. PGY – J / 89 6. o. Valójában „A magyarok a 

jugoszláv népfelszabadító háborúban” kérdőívek és felvételi kérelmek a magyar Partizánszö-
vetségbe 1967 és 1975 között..

514 PGY – J / 89 1-2. o.
515 PGY – J / 89 5. o.
516 Godó 1972. 49. o. kicsit bővebben taglalja a szabószakszervezet szerepét.
517 A fenn is idézett Baki–Vébel-féle könyvben is beszámolnak egy 10 fős csoportról. Ezek névsorát a 86–87. 

oldalon közlik, de a 82-es oldaltól egy egész fejezet szól róluk. A felsorolásban szerepel Fehér Sándor 
is, akinek élménybeszámolója az egyik fontos forrás, és akire a fentiekben már többször hivatkoztunk.

518 Godó 1972. 83. o.
519 Godó 1972. 81. o.
520 Godó 1972. 89. o.
521 Klein Ilona 20 éves budapesti szabó-ifjúmunkás volt. Felderítőként és harcosként sokszor vett 

részt veszélyes feladatokban. A március 14-i Vrbanje mellett a bosuti erdőségben részt vett a 
sebesültszállításban. Három nappal az után esett el Bosut falunál 1944. ápr. 17-én, a Sremska 
Račán temették el. (Godó 63. és Baki–Vébel 91. o.)

522 PGY – J / 5-71. o.
523 Baki–Vébel 85. o. 

Vajdaságban tartott kongresszuson kiemelte a Petőfi-brigádnak nyújtott 

pécsi segítséget.524 

A szabó-ifik

Később, amikor köztudottá vált a Petőfi-brigád létrejötte, új helyzet állt 

elő, és amíg a Petőfi-brigád Magyarországon tartózkodott, többen, mintegy 

80-an, csatlakoztak hozzá.525 A Dráva- és egyben határ menti községekből 

verbuválódtak az önkéntesek: Barcs, Beremend,526 Csanádpalota, Dráva-

fok, Drávaszabolcs, Felsőszentmárton, Harkány, Lakócsa, Sellye, Szeged,527 

Szigetvár, Tótújfalu – hogy Verőce és a Voćin községben lévő Hum, vagy 

524 A pécsi segítségről a 133-as oldalon is szó esik: „A pécsi pártszervezet több ízben fegyverrel, 
lőszerrel, kötszerrel, orvossággal, ruházattal és egyébbel segítette egységünket. Egy alkalom-
mal – 1944 végén vagy 1945 elején – Varga István vette át az adományt a párt ottani székhá-
zában, úgy emlékszik, hogy Vas elvtárstól személyesen. Két zászlóalj tartózkodott egy ideig e 
célból a városban, és szerepük csakhamar túlnőtt a rutinos rendfenntartás keretein. A politikai 
konszolidációt is siettették némileg, eloszlatva ebben a városban is a fasiszta propaganda által 
terjesztett rémhírt a közelgő »kommunista rémuralomról«.”

525 86 tag. Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 60. o.
526 Krém Anna, aki mint puskás szolgált egy hónapig a Petőfi-brigádban, Beremendről származott 

és Harkányban csatlakozott az egységhez, amely onnan Drávaszabolcsra ment. (PGY – J / 27)
527 Méhész Györgyné (PGY – J / 16) azt a hamis állítást közli, hogy a brigádot a szegedi politikai 

foglyok alakították.
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Čađavica érintésével Bolmánnál kössenek ki.528 A magyarországiak között 

nem kevesen voltak délszlávok is.529

Az 1945. január eleji napokban 88 magyarországi csatlakozott a brigád-

hoz.530 A Pécsett megjelenő Új Dunántúlban 1945. január 18-án közölt cikk-

ben meglehetősen pozitív hangon értékelik a Petőfi-brigádot és a jugoszláv 

partizánokat.531 „Von Weichs seregeinek sikertelenségét nekik tulajdonítják. 

A sok partizánokkal vívott csata ugyanis – így a cikk – megtöri a német 

katonák harci morálját, és még ha el is jutnak a Száva völgyébe, meg nem 

tudnak állni a Vörös Hadsereggel szemben.” Tehát a jugoszláv partizánoknak 

igen nagy volt a renoméja a háború vége felé Magyarországon. 1970 tava-

szán több egykori jugoszláv partizán és tiszt magyar állami kitüntetésben is 

részesült.532

Fehér Sándor

(Baki–Vébel 144. o. 45. illusztráció)

528 Godó 1985. 33. o. Adatai szerint Auth Iván, Szabó Erzsébet, Lőffer Béla (14 éves), Baky An-
tal, Bencze Mihály, Czakó Antal, Gelencsér Jenő, Golopkovics Antal, Lovász Menyhért, Smidt 
József, Szalai Illés, Turbuk Menyhért, Varga István, Vörös Gyula, Werner Ádám sebesültek 
meg. Fábián Béla, Bíró István, Botta Ferenc, Csabai Miklós, Csurinovics Kálmán, Győrfi István, 
Lakker Béla, Mezei András, Nagy Béla, Nemes László elestek.

529 A PGY – J / 71 jelzetű anyagban szereplő Blaskovics Jánosné, született Nikics Mária vélhetően 
délszláv származású, hiszen lánynevének és asszonynevének vezetékneve is délszláv, és ő 
maga is Belgrádban született.

530 Törköly 73. o.
531 PGY – J/ 89 15. o.
532 Godó 1972. 157. o. 

A magyarországi Petőfi-zászlóaljhoz korán csatlakozó tagokról általában 

véve el lehet mondani, hogy valami okból konfliktusba kerültek a Horthy-

féle rendszerrel. Ez nem volt véletlen, hiszen a Horthy-rendszer sokat át-

mentett az Osztrák–Magyar Monarchia társadalmi rendszeréből, ami egy-

ben azt is jelentette, hogy továbbgörgette, de nem oldotta meg az akkor 

feltoluló társadalmi problémákat. A kisparasztok, napszámosok kérdése 

megoldatlan maradt, de munkásoké is, azonban a kisparasztsággal el-

lentétben a munkásság az akkori viszonyok között alkalmas volt a szer-

vezkedésre. Az egykori szlavóniai Petőfi-zászlóalj-tagokat legfőképpen a 

személyes megbántottság motiválta, a kommunista pártba ezért léptek 

be. Ez igen jól követhető Méhész Györgyné (Ivanova Mayer Anna)533 és 

Fehér Sándor534 feljegyzéseiből. Méhész Györgynét, saját elmondása alap-

ján, orosz származása miatt érték hátrányos megkülönböztetések: „fiatal 

koromat bánat és keserűség jellemezte”.535 Csendőri zaklatások, a munkahe-

lyen való megkülönböztetések érték, és már fiatal korában úgy érezte, hogy 

mindezért – ahogy ezt maga is kimondja – bosszút kell állnia. Bence Mihály 

rövid feljegyzéséből (noha ő később csatlakozott) is ez tűnik ki.536

Méhész Györgyné partizánegyenruhában

(PGY – J / 16 203)

533 PGY – J/ 16
534 PGY – J/ 49
535 PGY – J/ 16 1. o.
536 PGY – J/ 10 Bence Mihály szegény családból származott, és átélte a vidéki „cselédélet” sok szen-

vedését, és nem tudott rá hatni sem az iskola, sem a leventefoglalkozás. A német csapatok vi-
selkedése is irritálta, a szovjet csapatok érkezésekor elérkezettnek látta az időt a csatlakozáshoz.
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Fehér Sándor hosszasan írja le elégedetlenségét a munkájával. Szabó-

tanoncként dolgozott, megaláztatások érték, ráadásul nem is a szakmá-

ját tanulta, hanem állandóan takarítania kellett, amit nehezen tudott elvi-

selni.537 Ezért szakszervezeti tag, majd kommunista lett. Emiatt a börtönt 

is megjárta, majd Jugoszláviába került, miután nem jelent meg a rendes 

katonai behívóparancsra szolgálati helyén. Valójában idejének nagy részét 

Bácskában és Szerémségben töltötte. Elmondása szerint a Margit körúti 

börtönben sok kommunista volt bebörtönözve.538 Más forrásokból pedig 

tudjuk, hogy ők nagy szimpátiával tekintenek majd a partizánmozgalomra. 

Kiemeli, hogy a kommunista párt szervezetten foglalkozott a fiatalokkal, 

ami valóban jellemezte a kommunista eszmerendszer és működésforma 

egészét. A kommunisták a Horthy-rendszerben ki tudtak alakítani egy kons-

pirációra alapozott hálózatot, aminek nagy szerepe volt abban, hogy végül 

Jugoszláviába érkezhettek önkéntesek, köztük Fehér Sándor is. Ez a hálózat 

egyeseket eljuttatott a partizánok közé. A szabó-ifik a Bácskába érkeztek, 

majd átkeltek a Dunán, Bosuton, a brigádhoz/dandárhoz Magyarországon 

csatlakoztak. A háború kitörése után a Horthy-rendszer még brutálisabb 

lett,539 és Fehér Sándor beszámolóját olvasva azt látjuk, hogy szinte nem is 

volt más választása, mint hogy Jugoszláviába szökjön és partizánnak álljon. 

Azonban az ő esete nem tipikus.

Werner Ádám540 magyarországi romaként került a partizánok közé, ki-

emeli, hogy több roma is volt a Petőfi-brigád kötelékében.541 Ő is azelőtt 

ment el a partizánok közé, mielőtt elvitték volna a magyar hadseregbe.542 

A magyarországi tagok közül Méhész Györgyné két saját haditettét is ki-

emeli. Az egyik egy fegyverszerzésről szól.543 Egy táncmulatság közben a 

német katonák övtáskájából kilopták a pisztolyokat. Egy másik alkalommal 

ellenséges lőállásokat derített fel ő maga, ezzel segítette az érkező szovjet 

csapatokat.

A magyar önkéntesek osztoztak a szlavóniai Petőfi-zászlóalj sorsában. 

Fehér Sándor Boszniát is megjárta.544 Szegényes felszereléssel, rossz 

537 PGY – J/ 49 1. o.
538 PGY – J/ 49 7. o.
539 PGY – J/ 49 6. o.
540 Werner Ádám beszámolója: PGY – J / 84. Érdekes megjegyeznünk, hogy Werner, aki meg is 

sebesült, azért határozta el, hogy megírja visszaemlékezéseit, mert sértve érezte magát, mi-
vel nem került bele a Magyarok a jugoszláv népfelszabadító háborúban c. könyvbe. Azonban 
Godótól tudjuk, hogy többször próbált vele beszélni, de nem jelezett vissza.

541 PGY – J / 84. 11. o.
542 PGY – J / 84. 1. o.
543 PGY – J / 89 11. o.
544 PGY – J / 49. 24. o.

ruhákban vettek részt a harcokban.545 Szabad idejükben a szerb nyelvet 

próbálták megtanulni.546

Méhész Györgyné kézírása háborús élményeiről (PGY – J / 16 213)

545 PGY – J / 84. 5. o.
546 PGY – J / 49. 27. o. Vélhetően a horvátot, de bizonyára nem tudtak különbséget tenni a két 

nyelv között.
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A Magyarországról érkezett szabó-ifikről Baki így ír:

„Zúgó fejjel, fásultan és kábultan telepedtünk le a falu-
ban, úgyszólván éhséget és szomjúságot sem érezve. Gépies 
egykedvűséggel vettük tudomásul a jelzett regrutákat is. És 
nemcsak amiatt, hogy alig tértünk még magunkhoz a véres 
hercegovaci éjszaka után.547 De mert különben sem ment már 
akkoriban eseményszámba az ilyesmi. Szinte naponta beállt 
közénk néhány ifjú. Elmúlt már az az idő, amikor valósággal 
elérzékenyültünk az első önkéntesek láttán. […] A szívemhez 
nőtt mind; hiába vettem sorra őket gondolatban, egyformán 
kedves volt valahány. Talán mert rám bízták őket először, de 
tény, hogy felelősnek éreztem magam kissé értük mindvégig.

Jóllehet, ha sejtjük, kik, mifélék ezek most itten, alighanem 
nagyobb érdeklődéssel siettünk volna elébük. A meglepetés 
mindenesetre teljes volt és kellemes. 

Részben, mert tízen jöttek együtt, egyszerre és önkéntesen, 
azon kívül nem is innen a szomszédos falvakból.

Magyarországról hozta ide őket Szlavóniába a harci kedv, a 
messzi Budapestről.

Ezért, noha azokban a napokban még hozzávetőleges fogal-
maink sem vannak arról, hogy mekkora is az a távolság, ame-
lyet leküzdöttek idáig, azt sem tudtuk, hogy mi mindenen estek 
át, amíg ránk találtak, már az első találkozáskor a bátraknak 
kijáró kivételes rokonszenvvel tüntettük ki őket. Amit tudvale-
vőn a partizánok részéről nem volt éppen könnyű elnyerni az 
idő tájt. Derék tettük rákerült a politikai órák napirendjére is.

Kisvártatva aztán közelebbről is sikerült megismerkednem 
velük, hogy vállalkozásuk részleteiről is első kézből értesülhes-
sek. Mivel ugyanis horvátul nem tudtak, külön szakasz létesült 
belőlük, és engem tettek parancsnokká. Mondhatnám azt is, 
hogy atyjukká […]

Figaró, a politikai biztos közölte velem, hogy diverzánstanfo-
lyamra kell menniük.”548

547 Minden bizonnyal 1944. június 20-a után.
548 Baki–Vébel 86. o. és Baki–Vébel 91. o. „Február 18–21-én már mi is a szálláson vagyunk és 

megkezdődik kis tizenegyes csoportunk közös munkája. Reggel torna Lajos vezetésével és 
alapos mosdás Iván vezetésével... Már majdnem egy hónapja vagyunk itt... Ma is itt volt egy 
csata. Mint máskor is, felsorakoztunk, hogy tovább induljunk Boszniába...” (A már idézett 
naplóból)

Részletek Bence Mihály kézzel írt önéletrajzából (PGY – J / 10 83)
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A kiképzés Kometnik falu közelében volt, de közben ők is úgy meneteltek 

egyik településről a másikra, ahogy az alegység. Pál Kálárinak a megmaradt 

a naplója erről.549 Augusztus 4-én Kis Ferenc is egy meleg hangú beszéd-

ben üdvözölte és bátorította őket. 7-én már Garašnicánál vettek részt a 

harcokban, majd 8-án Daruvárnál. Augusztus 12-ére Ðakovacra mentek, 

majd 15-én elbocsájtották őket, hogy diverzánsnak képezzék ki őket. A 

Petőfi-brigádban alig három hetet töltöttek. (Mindössze 20 napot voltak a 

zászlóaljjal.)

A budapestiek csoportja: Klein Ilona, Hegedűs Pál, Fehér Sándor, Berán Iván és 

Hengel Lajos (balról jobbra, állnak); Cigler Klára, Vas Jolán, Tipold Katalin, Vas Gitta,

Pál Klára, váni József (balról jobbra, ülnek).

(Baki–Vébel 48. o. 14. illusztráció)

12.3. A Petőfi-brigádba jelentkező
magyarországi önkéntesek a szovjetek
megérkezése után

A Vörös Hadsereg megjelenése új helyzetet teremtett. A 3. Ukrán Front 

57. hadserege és a velük együttműködő III. Jugoszláv Hadsereg 51. és 36. 

hadosztálya ellenőrzésük alá vették a Dráva északi partját. Pécs és környé-

kének felszabadulása 1944. november 29-én azt jelentette, hogy immár 

549 Godó 72. 79. o. (Pál Kláriról van szó)

nem kell hosszas illegális utazás után eljutni a szlavóniai Petőfi-zászlóaljba, 

sőt 1945. decemberében maga a zászlóalj került magyarországi területre. 

Ekkor viszonylag sokan csatlakoznak,550 ugyanis a harcokra jelentkezőket a 

szovjet parancsnokok a jugoszlávokhoz irányították (Csókás István551, Pesti 

Rezső,552 Bana Zsuzsa553 visszaemlékezéséből is ez derül ki). Cservenák 

Pál leírásából,554 amely igen lendületes és euforikus, az derül ki, hogy a 

magyarországiak féltek a kommunistáktól, és meglepte őket, hogy magya-

rokkal találkoztak, valamint az, hogy nem úgy viselkedtek, ahogy az elle-

nük irányuló propaganda sulykolta. Ebben az időszakban mintegy 350-400 

magyar állampolgár került a vajdasági harcoló egységekben.555

Emellett Pécsről fegyvert, lőszert, orvosságot és egyéb segítséget is ka-

pott a Petőfi-brigád.556 A magyarországi segítség azonban nem csak eb-

ben merült ki. Mészáros Ferenc szerint a magyar ellenállók akadályozták 

a vonatok közlekedését, az utánpótlás szállítását is, sőt a pécsi repülő-

tér használatát is.557 Ezt a pécsi városi magyar kommunista párt szervezte 

meg. Mészáros Ferenc említi a JKP 1944. január 20-i felhívását, amelyben 

a partizánokhoz való csatlakozásra szólítanak fel.558 Az 1944 novemberében 

a visszavonuló magyar csapatokból hátramaradt mintegy 200 fő, akik közül 

kb. 80-90-en a Vajdaságból voltak, és csatlakoztak a partizánokhoz, majd 

Zomborba irányították őket.559 

Érdekes történetet közöl Baki és Vébel. Egy bizonyos Sándor gépfegyve-

res történetét mondják el,560 a vezetéknevet nem tudják. A történet a mo-

tiváció szempontjából érdekes. A kérdéses gépfegyveres „elborult tekintet-

tel” irtotta a németeket. Siklósnál csatlakozott a Petőfi-brigádhoz, miután 

megszökött a Honvédségből. Megjárta a keleti frontot, és ott gyűlölte meg a 

németeket, ugyanis – így Baki és Vébel – hátulról tüzeltek rájuk a németek, 

550 Méhész Györgyné visszaemlékezése szerint is 1944 őszén többen átmentek a jugoszláv par-
tizánok közé. PGY – J /16 5. o. Csókás István beszámolója szerint Csanádpalotáról 15 csatla-
kozó is volt (PGY – J / 25.).

551 PGY – J / 5-71 7. o. Ezt a tényezőt emeli ki, majd hosszasan ír a sebesüléséről.
552 PGY – J / 5-71 11. o. Ő is 1944 decemberében csatlakozott Drávaszabolcsnál, és golyószórós 

volt.
553 PGY – J / 5-71 14. o. Bana Zsuzsa azt emeli ki, hogy önkéntesen csatlakozott, noha a szov-

jetek megjelenéséről is beszél. Ő 1945 januárjában Humnál esett fogságba, és kegyetlenül 
vallatták.

554 Baki–Vébel 123-152, idézi Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 106-107. o.
555 Godó 1972. 157. o.
556 Baki–Vébel 132-133 o.
557 PGY – J / 89. 10. o.
558 PGY – J / 89 13. o.
559 Godó 1985. 12. o. Más források azonban arról is beszámolnak, hogy egyes, magukat megadó 

honvédeket kivégeztek.
560 Baki–Vébel 160. o.
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kirángatták a vagonból a sebesülteket, és puskatussal verték le a páncél-

kocsikba kapaszkodó magyar katonákat. Mindezért a bolmáni ütközetben 

állt bosszút. Vélhetően a történet igen erősen ki van színezve, de maga az 

a mechanizmus érdekes, ahogy a katonában kialakult a gyűlölet – érdemes 

lenne utánajárni a történet hitelének.

A viszonylag sok magyarországi csatlakozóról Baki és Vébel a következő-

képpen emlékezett meg:

„És hogy a megkönnyebbülés mekkora volt a jugoszláviai 
magyar partizánfiúk láttán, azt mi sem bizonyítja ékesebben, 
mint hogy többen azonmód közibük akartak állni, középisko-
lások, üzemi munkások és bányászok egyaránt, Pécsről és a 
környékről. Cservenák Pál emlékezete szerint elsőnek még sik-
lósi tartózkodásuk idején egy leány jelentkezett náluk. Kis Pec-
ke Annusnak hívták; többet sajnos nem is tud róla. Nem sok-
kal később egy fiút küldtek a zászlóaljba a parancsnokságról: 
Sztodulka Lászlót, aki jól fel volt öltözve és fegyvert is hozott 
magával. Kijelentette, amint tudomást szerzett róla, hogy ez itt 
a Petőfi-brigád, rögtön elhatározta, hogy ő is felvéteti magát 
szabadságharcosnak. A brigád megalakulását követően ismét 
egy lánnyal taggal gyarapodott az egység. Szabó Erzsébet jött 
ekkor a körünkbe, méghozzá negyvenedmagával!”561

A magyarországi Petőfi-brigád-tagok létszámáról kevés adatunk van. Ab-

ban az időszakban, amikor még csak zászlóalj volt, csak 4 magyarországi 

tagja volt. Ellenben a későbbiekben, amikor brigáddá alakult, megválto-

zott a helyzet. Mészáros Ferenc a visszaemlékezésében aról beszél, hogy 

százaval érkeztek tagok Magyarországról.562 Azonban erről az adatról sem-

mi biztosat nem állíthatunk. A magyarországi több száz résztvevő kérdése 

megválaszolhatatlan, hiszen azt sem tudjuk, hogy Topolyáról, Zomborból 

mennyien érkeztek pontosan (1000, 1200 vagy 1400 fő), és azt sem, hogy 

összesen hány tagja volt a brigádnak. Godó adatai szerint a brigád sellyei 

561 Baki–Vébel 133. o. További neveket is közölnek: Újvári Mária, Felföldi Ilona, Felföldi Margit, 
Keszthelyi Kerner József, Szabó Gyula, Csillag Margit, Csillag János, Fábián Béla, Letler Béla, 
Horvát János, Jakab Károly, Mesenyei Dezső, Burás Rezső, Kálmádi Mária, Bernát József, 
Kenner Károly, Somor János, Kiszander János, Veréb Gyula, Kovács István, Burási János, 
Nikics Mária, Gombos József, Papp Anna, Gombos István, Elekfalvi Mária, Varró Lajos, Rajkai 
Gyula, Kovács István, Pogrányi János, Pintér Szilveszter, Tamás Margit, Halasi Zsuzsa, Margita 
Sándor, Táncos István, Nagy Gyula, Katona László, Kovács Béla, Huszkec Ferenc, László Mária 
és mások.

562 PGY – J / 89 12. o.

tartózkodása idején, mintegy kétszázan csatlakoztak. Szabó Erzsi és Szto-

dulka László vezetésével sokan Pécsről érkeztek, a legtöbben 16 és 21 év 

közöttiek.

Jakab Károly (PGY – J / 7 sz.n)

A magyarországi adatok között voltak rendhagyóak is. Szalai Illés a Délvi-

déken született, de Magyarországra emigrált 1946. augusztus 11-én, mert a 

boszniai Brčkón üldözték.563 Temerini származású volt Kecskeméti János is, 

aki onnanl került Zomborba, és onnan a bolmáni csatába.564 Turbuk Meny-

hért története pedig egészen elképesztő. Az ő útja az akkori Romániából 

csángóként vezetett a bolmáni sebesülésig (Baján szerelt le).565

A harcokban természetesen magyarországi tagok is estek el pl. Klein Ilona 

(Ica) Bosut falunál.566 A magyarországi partizánok közül érdemes még ki-

emelnünk a szerencsétlen Fábián Béla esetét, aki a leírások szerint hősi halált 

halt, de azzal kapcsolatban, hogy hogyan teljes a zűrzavar, és a kutatás és az 

emlékezők ellentétes verziókat közölnek. 567

563 PGY – J / 20
564 PGY – J / 28
565 PGY – J / 62
566 Godó 72. 63. o.
567 A kései 1959-es közlések szerint testére erősített robbanószerrel a barcsi Dráva hídhoz úszott, és 

ott felrobbant ő is és a híd is. A magyarországi források viszonylag sokat foglalkoznak a tizenöt 
és fél éves fiúval, azonban csak az derül ki az egészből, hogy a barcsi híd robbantása közben ő is 
felrobbant. Az adatközlők szerint Barcsnál nagyon fontos küzdelem folyt (PGY – J / 89 Mészáros 
Ferenc 17. o.). amelynek kettős tétje volt. Egyrészt meg kellett akadályozni, hogy a németek 
átkeljenek a Dráván, másrészt ki kellett menteni a lehető legtöbb partizánt a túlerővel szemben. 
A sokszor kusza szövegből nem derül ki, hogy véletlenről van-e szó, vagy a gyerek tudatosan vál-
lalta a halált, esetleg sorsot húztak. (PGY – J / 16 Mészáros Ferenc nem részletezi a kérdést, csak 
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Vallomás Fábián Béláról (PGY – J / 18 251)

megállapítja, hogy Fábián Béla is felrobbant). Egyik verzió sem elég meggyőző, a csata hevében 
nem nagyon lehetett idő a hosszas beszélgetésre és a sorshúzásra, elképzelhető az is, hogy a 
gyerek egyszerűen nem volt tisztában azzal, hogy mit vállal, esetleg félrevezették, mielőtt elindult 
volna a végzetes akcióra. Az egész eset jelentőségéről Buzás Rezső szavai igazítanak el bennünket: 
„Tekintettel a további harcokra, akkor nem is értünk rá ügyével foglalkozni.

Godó 1968-as kéziratát 1972-ben pontosította, miután konzultált Kosta Nađ, Jontovics Rudolf és 
Marko Peričin-Kamenjar (a 16.) és Sreta Savić (az 51-es) hadosztály volt parancsnokaival. A kér-
déses időpontban a híd már romokban hevert, és az E-hadseregcsoport tervei sem szerepelt a híd, 
mint az átkelés eszköze. Godó feltételezi, hogy Méhészné Ivanova Anna az özvegy édesanyának 
próbált segíteni. Godó kutatásai során bizonyítást nyert, hogy Faábián Béla nem Barcsnál halt meg, 
feb. 10-én, hanem márc. 6-án Bolmánnál, amikor egy háromtagó járőrt elgogtak és megkínoztak a 
németek. Jontovics közlése szerint Fábiánt a bolmáni tömegsírban temették el. Egyébként a Dráva 
hidat már nem kellett felrobbantani, mert az már romokban hevert, és a bolgárok a jugoszláv 
parancsnokság alatt álló magyar katonákat 9-éről 10-ére virradó éjszaka mentették ki. Méhészné 
közlései tehát légből kapottak. (Godó több szemtanút is talált Fábián Béla bolmáni haláláról, 1972-
es könyvének 273-274. oldalán az ötödik fejezethez írt 45. végjegyzetben részletezi.)

Fábián Béla rövid életrajza (PGY – J / 16 223)
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Jegyzőkönyv Fábián Béláról (PGY – J / 16 225)

Az emlékezők között akad „kakukktojás” is. Molnár Imre visszaemléke-

zésében 1958 augusztusában egy hihetetlen történetet mesélt el. Hihetelen 

az, hogy egy partizántiszt csak úgy beállít egy idegenhez, hogy működjenek 

együtt. A konspiráció alapeleme volt a hátországban történő tevékenység-

nek. Ezt a hihetetlen történetet még azzal is megtoldotta, hogy egy alka-

lommal a lakásában egyszerre aludt egy SS- és egy partizántiszt, és hogy a 

fia ellopta az SS-tiszt pisztolyát, amíg az borotválkozott. Ezek a történetek a 

valóság meglehetősen átszínezett változatai. A magyarországi visszaemlé-

kezők (mint ahogy a visszaemlékezők általában) más esetekben is közölnek 

pontatlan adatokat.568

Csillag Margit visszaemlékezése (1.) (PGY – J / 71 17)

568 PGY – J/ 34. Az 1944. feb. 8-i Új Somogyban közölt cikk már brigádról beszél, amelynek 140 
tagja van és a parancsnoka Kiss József.
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Csillag Margit visszaemlékezése (2.) (PGY – J / 71 17)

Összegzésként a magyarországi partizánokról elmondhatjuk, hogy a 

partizánmozgalomhoz korán, 1944 előtt csatlakozók meggyőződésből 

mentek harcolni, és ebben nem különböztek a szlavóniai magyar har-

costársaiktól, akiket történetesen az usztasa rendszer űzött a partizánok 

közé. Viszont a magyarországi és a szlavóniai magyarok esetében is tet-

tenérhető, miszerint személyes sorsuk, az elszenvedett történések mo-

tiválták a csatlakozást. Az 1944 őszén csatlakozó magyarországi önkén-

tesek egyik fő motivációja a szovjet csapatok megjelenése volt, ugyanez 

felfedezhető a topolyai önkéntesek esetében is, és lényegében véve a 

vajdasági magyar önkéntesek óriási többségének esetében is. A Nyila-

soktól való félelem is szerepet játszhatott. Mindazonáltal a jugoszláv par-

tizánok által visszahódított területekről csatlakozó magyar önkéntesek 

esetében szerepe volt annak a – most nevezzük így – tisztogató akció-

nak, amelyet itt-ott nagy hévvel és kegyetlenséggel hajtottak végre Tito 

partizánjai.569

Turbuk Menyhért kérdőíve (PGY – J / 62 1. lap)

A háború befejeztével egyes magyarországi brigádtagok kitüntetéseket 

kaptak a Jugoszláv Szövetségi Nemzetgyűléstől, amelyet Obrad Cicmil ezre-

des, a jugoszláv katonai misszió parancsnoka adott át. Az ünnepségen jelen 

569 A magyarországi adatgyűjtésben azok az egykori partizánok is adatokkal zolgáltak, akik Vaj-
daságból települtek át Magyarországra, így például Kecskeméti Jánost, aki Topolyán állt ön-
kéntesnek (PGY – J / 59) 1944. december 14-én, és 1945. március 6-án Albertfalván sebesült 
meg és szerelték le. Turbuk Menyhért pedig (PGY – J / 62) Romániából szökött meg, hogy 
katonai pályafutását Bolmánnál fejezze be, ahol megsebesült. Baján szerelték le.
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volt Rákosi Mátyás, Tildy Zoltán , Gyöngyösi János570 külügyminiszter, Kossa 

István, a Nemzetgyülés elnöke és Tombor István honvédelmiminiszter is.571 

Emlékek Turbuk Menyhértről (PGY – J / 62 2-3. lap)

570 A Baki–Vébel-féle könyv tévesen közli a nevet (Gyöngyös), de a szövegkörnyezetből nyilván-
való, hogy Gyöngyösiről van szó.

571 Baki–Vébel 86-87. old. A „pompás kivitelezésű kitüntetést, a Bátorság Érdemrendjét Berán 
Iván, Fehér Sándor, Hegedűs Pál, Pál Klára, Tipold Katica, Vas Gitta, Vas Jolán, Vári József és 
Zigler Klára kapták meg. Az egykori magyarországi csoportból csak egy tag esett el, egy másik 
helyen (91. o.) említi, hogy Klein „Nagy” Ilona „ott maradt örökre valahol a boszuti erdőben, 
Vrbanje környékén”. (Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 17 oldalas 
munkához fűzött megjegyzés.)

13. A harcosok és a sebesültek ellátása
Szanitécek és orvosok

A Jugoszláv Néphadsereg háború utáni imázsának kialakításában a sebesültek-

kel való bánásmód fontos. A neretvai csatát is a „sebesültekért vívott” csataként 

aposztrofálták. Nincs okunk feltételezni az akkori ellenségeikről sem, hogy nem 

próbálták ellátni a sebesültjeiket, hiszen ez minden hadsereg számára becsület-

beli, bajtársi kötelesség. A partizánalakulatok számára, lévén, hogy nem tekin-

tették őket reguláris erőnek, és nem volt különösebb betegellátó infrastruktúrá-

juk, valóban nagy kihívást jelentett a sebesültek ellátása. Sebesültként fogságba 

kerülni egyet jelentett a halállal, mivel a megszálló erők a sebesülteket nem 

tekintették harcoló katonának, és úgy jártak el mintha köztörvényes gyilkosok 

lennének, rövid úton végeztek velük. Ilyen körülmények között életbevágóan 

fontos volt, hogy a sebesülteket el tudják szállítani. Ám a betegellátás sokszor 

szinte lehetetlen volt.
A visszamlékezésekből, elsősorban a Baki és Vébel által írt könyvből tudjuk, 

hogy a sebesülteket erdei kórházakba szállították fogatos kocsikon. Sokszor a 
lassú haladás miatt elvéreztek, meghaltak, mire az orvoshoz kerültek volna. 
Az alakulatokban mindig voltak szanitéchölgyek,572 akik gyakran életüket is 
kockáztatva próbáltak segíteni. Egy alkalommal a németek elfogták a zászlóalj 
egyik ápolónőjét és kegyetlen kínzások után megölték.573 A bolmáni csata után 
találtak meg megcsonkított holttesteket.574 Az usztasák kegyetlenkedéseiről 
tökéletes összhangot mutatnak a magyarországi és jugoszláviai 
partizánforrások is.575 Nem vetették még fel még a szakirodalomban, de 
úgy néz ki, hogy ezek a kegyetlenségek elég nagy hasonlóságot mutatnak a 
vajdaságban elkövetett egyes 1944-es partizán kegyetlenkedésekkel.

Amikor már a zászlóalj brigáddá nőtte ki magát, egy kötözőhely követte 

útját, így volt ez a bolmáni csata idején is.576 A rossz körülmények között a 

sebesültek állapota gyakran rosszabbodott, üszkösödés, merevgörcs, gyul-

ladások léphettek fel.577 Az orvosi szolgálatot többek között dr. Máriás József 

572 Baki Vébel 99. o.
573 Baki–Vébel 157. o. Dr. Máriás is közli ezt az adatot (Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 136. 

o). Ő arra emlékszik, hogy ez az ápolónő vörös hajú volt, és a meggyilkolása előtt meztelenre 
vetkőztették, így találták meg a holttestét.

574 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 83. o.
575 Pl. PGY – J / 84. 9. o. Werner Ádám visszaemlékezése.
576 Baki–Vébel 156. o.
577 Baki–Vébel 157. o.
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látta el, akit Kétújfalu mellől rendeltek ki.578 Egy másik orvos, dr. Domány 

László azt emeli ki, hogy „nagy volt a fejetlenség”, és úgy jutott el Mariborig, 

hogy se nem lőtt, és egyetlen sebesültet sem kezelt.579 

A partizánok folyamatos gondja volt a ruhaellátás kérdése. Különösen a 

cipők, bakancsok hiányával volt sok baj. Általános volt, hogy az ellenség 

épnek és jónak tűnő ruháit levették az elesett katonákról.580 Volt úgy, hogy 

az ellenség a ruhákat csaléteknek helyezte ki egy jól látható helyre, hogy 

amikor a partizánok odaérnek, tüzet nyissanak rájuk.581 A szlavóniai zász-

lóalj tagjai, amikor lehetett (a legtöbbször), magánházakba szállásolták be 

magukat582, és – saját bevallásuk szerint – odafigyeltek arra, hogy rendesen 

viselkedjenek a helyi lakossággal.

A háborúskodás mindenkori „haszonélvezői” a tetvek és rühatkák. A Pető-

fi-brigádot sem kerülhette el az élősödők problémája, hiszen gyakran alud-

tak és fordultak meg olyan helyeken, ahol összeszedték a parazitákat.

A brigádként működő, állandó orvossal rendelkező egységről, azt mondhat-

juk, hogy az ellátást a lehetőségek határozták meg. Egyes visszaemlékezők 

véleménye szerint ez gyenge volt.583 Dr. Máriás is kezdő orvos volt, aki saját 

bevallása szerint is584 a harcok közben tanult meg néhány, csak a gyakorlat-

ban elsajátítható módszert. Az ellátás sokszor rögtönzés volt, a bolmáni csata 

idején a közeli téglagyárban rendeztek be betegápolót, majd innen vitték a 

hacokkal még nem érintett közeli falvakba a sebesülések túlélőit, ahol ellátták 

őket.585 Ha sikerült a sebesültnek egy fronttól távolabbi kórházba kerülnie, 

akkor jó esélyei voltak a túlélésre, a penicillin soakat megmentett a biztos 

haláltól, másoknak pedig a gyógyulását gyorsította.

A háborús orvoslás egy sajátos része az orvostudománynak. Gyors dön-

téseket kell hozni, amelyeknél különösen sokat számít az idő, amit egy be-

avatkozásra szánnak. A Petőfi-brigád és -zászlóalj idején, a háborús orvoslás 

módszertana a térségünkben még nem volt kidolgozva. A sebesülés utáni 

túlélés a szerencsén, a bajtársak gyors segítségén múlott. Ehhez próbáltak 

hozzátenni valamit a szanitécek és az orvosok, akik amennyi tőlük tellett, 

azt megtették.

578 Baki–Vébel 155. o.
579 Törköly 112-114. o.
580 Egyesek a későbbiekben megjárták a német egyenruhákkal, mert a közelharcban ellenségnek 

nézték és lelőtték őket. (Törköly 131. o.) De ilyen esetet nem jegyeztek fel a Petőfi-zászlóalj-
ról ill. -brigádról.

581 Döme Jenő beszámolója (Törköly 106. o.)
582 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 27. o.
583 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 152. o. Óvári Mihály visszaemlékezése
584 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 131-138 o. Dr. Máriás visszaemlékezése
585 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 97. o.

14. A lakosság segítsége
és az ellenség kegyetlenkedései

A háborúk története folyamán a lakosság veszteségei egyre nőnek. A má-

sodik világháborúban a fegyvertelen civil lakosság ellen elkövetett erőszak-

cselekmények minden addigit felülmúltak. A partizánmozgalom sikerének 

egyik összetevője volt, hogy a megszállók egyes vidékeken pokollá tették a 

lakosság életét, máshol pedig egyre keményebb diktatúrát vezettek be. So-

kan ez elől menekülve inkább önkéntesen csatlakoztak a partizánokhoz. A 

partizánok nyomásgyakorlásáról mindeddig nem tártak fel adatokat, ezeket 

lehetetlen volt közölni a titóizmus idején, de az, ahogyan a Vajdaságban és 

Szerbiában 1944-ben felléptek, azt valószínűsíti, hogy nyomást gyakoroltak 

a lakosságra, bizonyára azért is, hogy megoldják az ellátásukat.

Ilyen helyzetben a lakosság megtanulta, hogy nem ellenkezik a fegyve-

resekkel. Ebből a szempontból különös, de egyben jól rávilágít a helyzet 

paradoxonára Ilinci falu esete,586 ahol reggelivel még a partizánokat kínál-

ták, ebédre a németeket várták, hogy estére ismét a partizánoknak adja-

nak vacsorát. Természetesen a fenti példa karikatúraszerű és túlzó, de jól 

illusztrálja az egyszerű lakosság helyzetét. Egy fennmaradt naplórészletből 

az derül ki, hogy Grgurevci faluban a magyar önkénteseknek úgy kötöttek 

meleg pulóvert, hogy kendőket bontottak szét.587 

A zászlóalj és a brigád élelmezésének kérdése máig nem világos. A had-

tápból csak akkor részesültek, ha közel voltak hozzá. Az étel minősége sok-

szor gyenge volt, nem volt sójuk, ha volt valami többletük, azt elvermelték 

és rájártak. Baki visszemlékezése szerint „mindig akadt valami”, azonban 

volt úgy is, hogy erőszakkal szerezték meg az élelmet.588 Előfordult, hogy 

a „fasiszta érzelmű”589 falvak és tanyák ellen indítottak beszerzőakciókat, 

majd a zsákmány nagy részét a baráti „kifosztott” parasztoknak adták. Mi-

vel a „fasiszta” fogalmat a háború végjátékában „kreatívan” alkalmazták a 

partizánok, nem tudhatjuk, milyenek voltak ezek a beszerzőakciók, és hogy 

ki ellen irányultak. Az eddigi feldolgozások erről nem adnak használható 

információt, és vélhetően nem is fognak. A partizánok és a szovjetek visel-

kedéséről megoszlanak a vélemények.

586 PGY – J/ 49 Fehér Sándor visszaemlékezése 28. o.
587 Baki–Vébel 91. o.
588 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 29. o.
589 Godó 1972. 69. o.
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A civil lakosságot azonban ennél súlyosabb fenyegetések is érték, és köz-

ismert volt egyesek kegyetlenkedési hajlama. A nácik és az usztasák ebben 

élen jártak, míg a domobránok nem. Talán ennek is szerepe volt abban, 

hogy az előbbiek a végsőkig védekeztek, a domobránok könnyen megadták 

magukat. Noha ez nem ilyen egyszerű.

A várható kegyetlenkedések elől a lakosság az erdőkbe menekült, ezek 

veszélyes helyek voltak a megszállók számára, akik óvakodtak ezekbe be-

hatolni. A lakosság védekezése az erdőkben abból állt, hogy lyukakat ástak, 

amelyekre olyan fedőket eszkábáltak, amelyek elrejtették őket.590 Voltak 

olyan esetek, amikor a lakosságnak nem volt esélye a (meg)menekülésre. 

Közismert Sremska Rača esete, ahol a 13. SS-hadosztály lemészárolta a 

lakosságot, de nem csak ott, hanem a környéken is, a civil áldozatok száma 

több száz volt. Ezzel a helyzettel szembesültek a magyarországi szabó-ifik 

is 1944 márciusában: ők akkor értek oda, amikor már a hullák oszlani kezd-

tek.591 Bizonyára szerepe volt a kegyetlenkedésben annak is, hogy február 

4-én még ott volt a Vajdasági Főparancsnokság törzse.

A felszabadított területeken a partizánok népfelszabadító bizottságokat 

hoztak létre, ezek tagjai az „odbornikok“ voltak, akiket Fehér Sándor falusi bí-

róként ír le, noha nem ez lenne a terminus igazi fordítása; valójában tanács-

tagokról van szó, illetve bizottsági tagokról, hiszen a partizánok hoztak létre.

A Baki és Vébel által közölt adatok beleillenek abba a jól ismert diskurzus-

ba, amit a partizánok általában mondani szoktak a nép segítségéről, tehát 

nem tudunk meg erről semmi újat. Azonban Baki nem felejti el elmondani, 

hogy néha nagy munkájába került ételt raknia a harcosok elé, akik számára 

az élelem hiánya nagyobb szenvedés volt, mint a harcokban való részvétel. 

Könyvében néhány emlékezetes esetet anagdotaként ír le. Másfelől viszont 

azt mondja, hogy a falusi lakosság bőkezűen adakozott, hogy pl. a biljei 

küldöttek sok élelmet küldtek,592 és a lőcsi asszonyok is percek alatt össze-

szedték azt, amire szüksége volt a partizánoknak.593 Fentebb azonban már 

idéztük, hogy a bőkezű adakozás nem volt mindig jellemző. Ugyanekkor 

Kincses Imre arról számol be, hogy Észak-Bácskában a partizánok egysze-

rűen elhajtották a lovakat a gazdáktól.594 A bőkezű adakozás viszonylag 

ritka voltát valószínűsíti az is, hogy az 1944. április 20-i rahócai adakozás 

emlékét feljegyezték595 (ha ugyanis ez általános lett volna, akkor ezt nem 

590 PGY – J/ 49 Fehér Sándor visszaemlékezése 30. o.
591 Godó 1972. 64. o.
592 Baki Vébel 154. o.
593 Baki–Vébel 153. o.
594 Törköly 97. o.
595 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 25. o.

tették volna meg). A különböző helyeken azt emelik ki, hogy a szegény 

lakosság adományozott a partizánoknak. Ez azonban nem nagyon érthe-

tő, hiszen nem világos, hogy mi lett volna a motivációjuk. A felsorolásban 

kiemelt falvak esetében inkább arról lehet szó, hogy – egyebek mellett – 

azért adakoztak a Petőfi-brigádnak, mert annak tagjai magyarok voltak.596

A partizánok élelmezéséről nincs még kimondva a végső szó, aligha ve-

zettek pontos kimutatást arról, hogy hol, mit és mennyit kaptak, illetve 

vettek el a különbözö egységek és harcoló felek. Vélhetően, ha az erről 

szóló képet tovább lehetne árnyalni, és az bizonyára vidékről vidékre, vala-

mint alakulatról alakulatra változna. Mindenestre azt az egyik összefoglaló 

sem említi meg, hogy a partizánegységek 1943 második felétől szövetséges 

repülőkről ledobott élelmiszersegélyt is kaptak a fegyverek mellett, pedig 

ennek döntő szerepe volt, mert nagy mértékben javította a harcosok elleá-

tását élelemmel és gyógyszerekkel.

Különböző szerzők gyakran teszik magukévá azt a közhelyet, hogy a par-

tizánok, és a Petőfi-brigád is, szerzett fegyvert az ellenségtől. A vissza-

emlékezések nem szóllnak sehol arról, hogy jelentős mennyiségű fegyvert 

zsákmányoltak volna, a zsákmányolások néhányszor tízes nagyságrendűek, 

a Petőfi-brigádnak pedig néhányszor százas nagyságrendű fegyverre lett 

volna szüksége. A sztereotipikusan ábrázolt állig felfegyverzett német ka-

tona sem azért ment a csatába, hogy meghaljon, és hogy utolsó szívesség-

ként majd odaadja a fegyverét. Amikor fegyvereket szereztek a partizánok, 

ahhoz töltényeket is kellett szerezni, és a különböző hadseregeknél más 

kaliberek vannak rendszeresítve. A fegyverszerzés jól hangzik, de valódi 

értéke, szerepe nem volt nagy. Ekkora fegyver- és lőszerhiánnyal csatába 

menni óriási felelőtlenség, és ez súlyos – nem tudjuk pontosan mekkora – 

áldozatokkal járt.

596 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . könyvében is a szegénységet emelik ki, miközben a három 
magyar falut, Harasztit, Lászlófalvát (Laslovo) és Kórógyot említik.
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15. Parancsnoklás az illegalitásban
és az összekötők és segítők

A közbeszédben gyakran nevezték az összekötőket futároknak. A futárszol-

gálat a felső szintű vezetőség alárendeltségébe tartozott, és nem érintette a 

Petőfi-brigádot. Godó „futárlánc” működéséről beszél,597 amely több, később 

vezető politikussá váló kommunistát segített (Kádár János, Vas Zoltán, Far-

kas Mihály).598 A háború alatt Tito kapcsolatba akart lépni Kádár Jánossal, de 

nem jutott el hozzá a futára, ugyan így Farkas Mihály repülőgépe is vissza-

fordult. Viszont Szalvay Mihály Ivan Gošnjakhoz eljutott és 1944 őszéig vele 

vett részt a harcokban. Iván György százados és és Platthy Pál tábornok 

tevékenysége sem érintette a Petőfy brigádot. Godó Iván György személyét 

emeli ki, aki Tito és Budapest között látta el a futárszolgálatot, noha nem 

tudni pontosan, hogy mit kommunikált a két fél. Godó azt feltételezi, hogy a 

németellenes együttműködést koordinálták.599

A kapcsolattartás fontos volt, Baki és Vébel megjegyzése szerint a fu-

tárok, és itt az összekötőkre gondolt, a háborús világ idegenvezetői.600 

Munkájukban több alkalommal említik, hogy gyakran lehetetlen felada-

tokat kellett megoldaniuk, nagy találékonysággal, hogy eljusson vala-

hová az információ. A kapcsolattartás függött az alakulat helyzetététől, 

lehetőségeitől és általában hozzáértő katonák működtették. A kapcso-

lattartás folyamatossága, gyorsasága és karbantartása miatt ügyeltek 

a megfelelő személyek kiválastására éskiképzéseére. Érdemes a biz-

tonságos pontok hálózatáról beszélnünk. Enélkül a partizánmozgalom 

nem tudott volna működni. Fehér Sándor visszaemlékezései szerint a 

partizánok és segítőik kézről kézre adogatták az önkénteseket, és vál-

tozatos helyeken bújtatták őket.601 Ez felbecsülhetetlen segítség volt, 

különösen a szlavóniai zászlóalj esetében. Több tucatnyi civilről tud-

nak Magyarországon (vasutasok, villamos vezetők, kalauzok, orvosok, 

ápolók, mérnökök, munkások) akik gyüjtöttek a partizánoknak gyógy-

szert, élelmet, fegyvert, lőszert, és biztosították az összekörtők, sérül-

tek és betegek pihenését, megszervezték a menekülők és üldözöttek 

597 Godó 1972. 44. o.
598 Az ügy részleteiről Godó 1972. 44–45. o. közöl részleteket.
599 Godó 1972. 37. o.
600 Baki–Vébel 111. o.
601 Godó 1972. 54. o.
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eljuttatását a partizánokhoz. A magyarországi források azt emelik ki, 

hogy az összeköttetés a partizánokkal folyamatos volt, és hogy mód 

volt segítség eljuttatására (kötszer, gyógyszer, ruha, lábbeli), és nem 

kevés sebesültet is ki tudtak menteni a térségből. A „szabóifiknek” elő-

ször Budapestről kellett Bácskába jutniuk, majd onnan Szerémségbe, 

hogy még 200 kilométernyi utat tegyenek meg a szlavóniai Petőfi-zász-

lóaljhoz.602

Összességében ez a kérdés sincs jól megvilágítva a kérdés, és nem 

világos, hogy milyen módon jutottak el a parancsok a szlavóniai Petőfi-

zászlóaljhoz. Különösen annak fényében nehéz ezt megérteni, ha figye-

lembe vesszük, hogy milyen nehéz körülmények között milyen kacska-

ringós utat járt be a zászlóalj Szlavóniában, és azt, hogy a nagyobb, 

rajta túlmutató harci feladatokban fontos részfeladatokat hajtott végre. 

Annyi bizonyos, hogy létezett egy megbízható hálózat, és olyan helyek 

(bázisok), ahol a futárok megpihenhettek, és ahol értesüléseket szerez-

hettek, parancsokhoz jutottak, jelentéseket közvetítettek. 

Baki és Vébel a legnagyobb elismeréssel szólnak a „futárokról” (va-

lóban összekötők), némelyeknek a nevét is feljegyezve: „Jerzsa Pista, 

Csorda Vince, Kakas Feri, Fehér Pista, Csirke Pista, Bánya József, Ba-

log Pali”.603 Magyarországon, de a Magyarországhoz csatolt területeken 

is létezett ilyen hálózat. A magyarországi forrásokban, de Bakinál és 

Vébelnél is megjelenik Verbász és az ottani Hengl Lajos, aki azokat se-

gítette, akik a partizánok közé akartak jutni.604 Úgy került kapcsolatba 

a partizánokkal, hogy ismerte a Sekicki családot, és szabónak tanult 

Budapesten. Sekicki Katica segítségével kerül majd a 1944 januárjában 

a tizenegy szabó-ifi.

602 Godó 1972. 59. o.
603 Baki–Vébel 107–108. o. Baki és Vébel a futárok beceneveit használta, és mi ezen nem kíván-

tunk változtatni.
604 Baki–Vébel 88-92. o. leírják a magyarországi önkéntesek kalandos útját a partizánok közé. 

Hengel Lajos egyébként német származású szabómester volt, de nem akart SS tag lenni és 
a Keleti frontra menni, ehelyett inkább meggyőződése okán partizánokat bújtatott, miután 
Budapesten kapcsolatba került a helyi kommunistákkal. Verbászról még Sekicki Katica is részt 
vett a mozgalomban.

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj távbeszélő vonalat épít (HIM fotóarchívum 3849) 

A partizánmozgalom nem működhetett volna összekötők nélkül, akik a 

hátországban illegalitásban szervezkedtek. Ez konspirációs jelleget mutat, 

hiszen bizalmi kérdés volt, hogy kit és hova engednek be. A konspirációban 

a kommunisták igen jók voltak, hiszen a markánsan kommunistaellenes 

királyi Jugoszláviában, de a nem kevésbé autoriter magyarországi rend-

szerben edződtek. A tevékenység konspirációs volta azonban azt is jelen-

ti, hogy magáról a hálózatról, annak kiterjedéséről, a hálózat sűrűségéről, 

a hálózatban műküdő tevékenység intenzitásáról, és az abban résztvevők 

számáról keveset tudunk, és kevés esélyünk is van rá, hogy többet tudjunk 

meg. A dolog természetéből adódóan tehát nehéz megítélni, mennyire volt 

szervezett, milyen hatásfokkal működött a futárszolgálat. Mindazonáltal azt 

megállapíthatjuk, hogy működött, annak ellenére, hogy a technikai eszkö-

zök az ellenség kezében voltak. A partizánokat a bizalmi kapcsolatok hálója 

és a terepismeret segítette.
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16. A propaganda, az eszmei képzés

„Napokon keresztül szakadatlan katonai, politikai és kultu-
rális nevelőmunka folyt: új, szabad szellem [sic!] terméke-
nyítette meg a fiatal harcosokat.”605

„csak a halott német nem lő már partizánra”606

Minden propagandát a célja, tartalma és módszerei, valamit a hatása felől 

érdemes vizsgálni.

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj megalakulásakor már az első napokban fel-

merült az egység propagandacélokra való, „politikai temészetű”607 felhasz-

nálása.608 A kommunistáknak és a partizánoknak fejlett elképzeléseik voltak 

a propagandáról, és ügyesen alkalmazták azt, így terjeszteték az elképze-

léseiket. Minden hatalom igyekszik ideológiáját elgogadtatni a lakossággal. 

Ez különösen fontos a háborúkban. Még a fegyveres harc megkezdése előtt 

eldöntötték Zágrábban, hogy minden hazafias embert meg akarnak célozni 

a propagandájukkal.609 Baki és Vébel a következőképpen ír erről: „A kul-

turális munka (értsd: propaganda) volt a legfontosabb”;610 a propaganda 

éppoly fontos volt, mint a hadműveletek.611 A partizán propaganda központi 

eleme antifasiszta, népfelszabadító, amelyben a kommunista eszmerend-

szer a harcok alatt kevésbé hangsúlyos, hogy azok után egyre kifejezettebb 

legyen. Célja a hatalom megszilárdítása volt, amit a háború idege alatt más 

eszközökkel és más hangsúlyokkal ért el.

Baki szerint a partizán vezetés ugyanolyan fontosnak tartotta a propagan-

dát, mint a hadműveleteket612, noha erről sokkal kevesebbet ír könyvében. 

A világháború egészére jellemző a harsány propaganda (nemcsak a harci 

605 http://adattar.vmmi.org/cikkek/13769/hid_1945_07_varga.pdf
606 Baki–Vébel 96. o. Az egyik gépfegyveresük, Dolezsál Lajos (Lajcsó) mondását emelik ki, aki – 

így Baki és Vébel – az álcázásra szánt időt sokallni szokta, mert mielőbb tüzelni akart. Maga a 
mondat nagyon hasonlít arra a sokak által elítélt amerikai mondásra, miszerint „csak a halott 
indián a jó indián”.

607 Godó 1985. 5. o.
608 Mészáros Vera 31. o.
609 Godó 1972. 223. o.
610 Baki–Vébel 149. o.
611 Baki–Vébel 63. o.
612 Baki-Vébek 63. o.
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cselekményeket, hanem pl. a zsidók kiirtását, majd a németek és magyarok 

megtizedelését is ilyen propaganda kísérte). A náci, a szovjet és a nyugati 

propaganda igen eredményes volt a maga hatókörében, de nem ez döntötte 

el a háborút.

A propaganda-tevékenység „kicsiben” is folyt. Az usztasa rezsim és a par-

tizánmozgalom is propagandaháborút vívott, és ennek helyi szinten akár 

döntő hatása is lehetett bizonyos ügyekben. Az, hogy egy várost meddig és 

milyen elszántan védenek, a propagandáktól is függött, ami emberéleteket 

jelentett. Amennyiben propagandával meg lehetett győzni egy falu lakossá-

gát, akkor az azt is jelentette, hogy nem kellett fegyverrel legyőzni. A meg-

szállt területeken agitálni életveszélyes volt, hiszen az usztasa rezsimnek 

az egyik célja az volt, hogy a lakosság féljen a kommunistáktól, kommuniz-

mustól, a szovjetektől és a partizánoktól.

Az egyik leghatékonyabb eszköz az élőszó volt. A szlavóniai Petőfi-zászló-

alj is ezt gyakorolta, meglehetősen intenzíven. A röplapok, a faliújságok és 

az újságok kiadása is fontos volt, noha saját bevallásuk szerint nem álltak 

a helyzet magaslatán, ami az írott szót, a helyes és művelt beszédet illeti. 

Ennek ellenére a rá bízott feladatokat jól végre tudták hajtani. A propagan-

da-tevékenység kapcsán nem érte kritika őket sem a felső vezetés részéről, 

se a zászlóaljon, és majdan a brigádon belülről sem. Az alapkérdés az volt, 

hogy miért folyik a háború, és miért harcol a Petőfi-brigád. Ezt a brigád 

„egyszerű emberei” fogalmazták meg a „köznép” számára. Tito személye 

központi jelentőségű, sőt szimbólum értékű volt, akkor még majdani dik-

tárori hajlama határozottságában, és döntésképességében nyílvánult meg.

A propaganda-tevékenységről jelentéseket is küldtek. 1944 májusában 

arról írtak, hogy Kelet-Szlavóniában a legjobb a helyzet.613 A vidámestek, 

illetve valamilyen népszerűsítő műsorok tartásának szokása jóval megelőzte 

a partizánpropaganda megjelenését, és logikus volt, hogy erre is támasz-

kodtak. 1944 márciusának második felében a zászlóalj Kutujevo környékén 

tartott népgyűléseket és vidámesteket.614 1944 áprilisában Mala Barna tele-

pülésen is toboroztak, és 20 önkéntes jelentkezett.615 Ekkor magyar nyelvű 

partizándalokat gyakorolnak be, és népgyűléseket, valamint vidámesteket 

rendeznek. 1944 júliusának második felében a Dráva mentén is vidámes-

teket rendeznek és a magyar lakosságra próbálnak hatni.616 Grupišno Polje 

környékén is népgyűléseket tartottak.617

613 Baki –Vébel 64. o. Irattári szám: F-13/I-149
614 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 9. o.
615 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 9. o.
616 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 11. o.
617 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 15. o.

Az ellenpropagandáról sem tudunk meg sokat, azonban egy esetben egy 

Ilonka nevű hölgyet azzal vádoltak, hogy Stír [sic!] usztasa tábornoknak 

kémkedett. Ezzel szemben Fehér Sándor arról számolt be, hogy Breznica 

faluban komoly kihallgatás előzte meg azt, hogy valkit az alegységbe fo-

gadtak.618

16.1. Partizán énkép

A Petőfi-brigádban, de más alakulatokban is, először önmagukról alakítot-

ták ki egy idealizált harcos a képet, és ezt elfogadtatták a harcosaikkal. 

Elérték, hogy a tagok, illetve a harcosok higgyenek ebben.

Az első feladat az imázs felépítése volt. Ez olyan jól sikerült, hogy a ma 

emberére inkább ez a kép hat, mint a már teljességében meg nem ismerhető 

objektív valóság. Egy partizán nem csupán sorakozik, hanem feszít a sorban. 

Egy pertizán a sáros úton menetelve amikor a „hideg, őszi szél csapkodta az 

esőt á menetelő ifjak, arcába [...] mindannyian fölemelt fővel néztek előre, új 

embereknek érezték magukat: bátor, kitartó és fáradságot (sic!) nemismerő 

szabad harcosoknak. Menetközben egyik harci dal a másikat követte, mesz-

szire e hallatszott daluk a sáros országutak felett.” Egy partizán soha nem fél 

a harcba menni, soha nem dobja el a puskáját, soha nem nyafog, nem sír. 

Egy partizánegységben szabad szellem van, és rendszeresen edzik magukat 

ideológiai értelemben, és ha nehéz is a helyzet, ők „dalra fakadnak”. 

Nem tudni, hogy mennyien lógtak ki a sorból, de a visszaemlékezők nem 

osztják a hurráoptimista lelkületet. Ott, abban a helyzetben bizonyára nem 

mertek különbözni, nem merték elmondani kételyeiket, de ennyi év után az 

őket kérdezőkkel beszélve el tudják mondani, mit éreztek, aminek nincs sok 

köze ahhoz a partizán romantikához, amelyet gyakran még ma is megpró-

bálnak nekünk eladni. Ha valaki a harcban megingott, akkor azt megbün-

tették, ha pedig egy-egy tizedes, vagy százados vakmerő harcokba tudta 

hajszolni alárendeltjeit, azt megjutalmazták.

Végső esetben, a kivégzés eszközét is felhasználták a katonák megneve-

lésére. Baki és Vébel nem foglalkozik a pettendi furcsa esettel. Arról sem 

beszél arról, hogy a szívós propaganda ellenére voltak félős katonák, és 

voltak hazaszökések (megjegyzendő, hogy ez csak akkor fordult elő, ami-

kor már brigádként működött az egység). A katonák közül sokan gondolták, 

hogy a háború végén elesni hallatlan balszerencse lenne.619

618 PGY – J / 49 32. o.
619 Baki Vébel 141. o.
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Értelemszerűen minden hadsereg ügyel a fegyelemre. A partizánok szem-

pontjából veszélyes jelenség volt a „lógósok” megjelenése. Még az első vi-

lágháborúból tudták, hogy a „zöld káder” elharapódzása jelentősen csök-

kentheti a siker lehetőségét. A lógósok problémáját tehát több szinten és 

módon is „kezelték”. Egyrészt – ahogy fentebb már beszéltünk róla – a róluk 

szóló megnyilvánulások szintjén, másrészt az elfogott lógósok közül egye-

seket kivégeztek. A zombori kaszárnyában 6 dezertált fiatalembert végeztek 

ki: „Így kezdődött a felkészítésünk a csatára”.620 A Petőfi-brigáddal is Pet-

tenden végignézették a három elítélt nyilvános kivégzését. Megjegyzendő, 

hogy a „lógósok” elég jól érzékelték a helyzetet, noha ők még nem rendel-

keztek azokkal a statisztikákkal, amelyek a záróhadműveleteket a legjobban 

jellemzik: hogy az áldozatok száma a háború befejeztével egyre nőtt.

A zászlóaljban elsősorban a partizánok politikai nevelésére, az „eszmei 

képzésre” ügyeltek. Félreérthetetlenül kijelölték a célokat: megtisztítani a 

vidéket az ellenségtől, és mozgósítani a tartalékokat.621 A harci szellemet 

magas szinten tartották.622 A politikai „komesszárok” politikai félórákat tar-

tottak. Ezek tartalma aligha kétséges, ugyanis azt tartották, hogy nem 

is partizán az, akinek nincs három rovás a puskáján, azaz nem küldött a 

másvilágra ennyi németet.623 Ideológiai csomagolásban ez úgy jelent meg, 

hogy a fasizmust a nemzetek feletti összefogás győzheti le, és hogy a fasiz-

mus ellensége minden népnek. Mindez azonban egy másik perspektívából 

másként jelent meg. Kobetits, szül. Kiscsepregi Róza, akinek az édesapját 

Pettenden végezték ki, minderről úgy vélekedik, hogy: „Telebeszélték a 
fejüket”624. És valóban, ha megpróbálunk elvonatkoztatni a konkrét hely-

zettől és időponttól, valamint Kobetits Róza perspektívájától, a propaganda 

mégiscsak az, hogy emberekkel fogadtatnak el célokat, értékeket.

Megfigyelhető, ami minden más háborúban is, hogy az ellenséget démoni-

zálták. A katyúsák csak bömbölnek, míg a „fritz”-ek tűzérségének vad zaja 

zavarja meg a baranyai falvakat. Később a politikai képzésben Sztálin, Gerő 

és Vas szövegeit használták. 625 Ugyanakkor Fehér Sándor arról panaszkodik, 
620 Törköly 108. o. Döme János visszaemlékezése.
621 PGY – J / 49 Fehér Sándor visszaemlékezése 34. o.
622 PGY – J / 49. 28. o.
623 Baki–Vébel 96. o.
624 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 127. o.
625 Baki–Vébel 131. o. A bácskai önkéntesek képzéséről Cservenák Imre számolt be. Kiemelte, 

hogy Gerő Ernő Lesz még magyar újjászületés, Sztálin Az októberi forradalom és Vas Zoltán 
16 év börtönben c. könyvét olvasták a politikai órán. Hasonló tartalmú röpiratokat (kettőt) 
és faliújságokat is szerkesztettek, „a magyarlakta falvak lakóinak faliújságjába, természetesen 
a szerbhorvát nyelvű propagandaanyag kiegészítéseként”. A hadszínterek híreit is igyekeztek 
eljuttani a lakossághoz. Virág János feljegyzéseiben (132. o.) még néhány politikai előadás 
témáját is megemlíti. „6-án délelőtt Szentmártonban – írja – az ifjúsági vezető tartott beszédet 

hogy a paraszti sorból származó brigadisták nem értették a politikai neve-

lést.626 Időnként vitáztak is, amit igyekeztek „a párt szempontjából a helyes 

irányban” tartani. Ez nem túlzás, tekintve, hogy milyen veszélyes helyze-

tekbe került a zászlóalj, és később a brigád is. Mindazonáltal a propaganda 

hatása nem volt tökéletes, hiszen voltak szökések. A pakraci, verőcei harcok 

előtt, után és közben szükség volt valamilyen formában fenntartani a harci 

morált, ami meg is történt. Ügyeltek arra, hogy az ijú kommunistákat (SKOJ) 

szervezzék, és hogy az arra érdemeseket a Kommunista Pártba is felvegyék.

Az egységben igyekeztek kemény rendet tartani. Kis Ferenctől minden-

ki tartott. Megbüntette a gyávának nyilvánított gépfegyverest,627 a szidás 

után a rendkívül veszélyes felderítésben és kézigránátosként kellett harcol-

nia (sem a nevéről, sem arról nem tudunk meg semmit, hogy túlélte-e). A 

szerzők indoklásként azt írták, hogy a gépfegyveres a visszavonulásával vé-

dőtűz nélkül hagyta bajtársait, azok pedig emiatt életüket vesztették. Máshol 

viszont azt írják, hogy az ellenség a harcok folyamán, ami logikus is, mindig 

a gépfegyverest igyekszik legelőbb likvidálni. Ezzel az esettel szemben ol-

vashatjuk Baki és Vébel szövegében azt a lírai leírást egy a gépfegyveresről, 

amelyik még holtában is a fegyverét szorongatta. Az ilyen ember, ilyen harcos 

a partizán példakép, olyan, akit az élők elé lehetett elérhetetlen, tökéletes 

példaként állítani. „Az első harcok során már bebizonyosodott, hogy a határ-

talan áldozatkészséggel harcoló szabad harcosok túltesznek Hitler lélektelen 

hadigépezetén. Megmutatkozott itt a tántoríthatatlan harci szellem, a küzdők 

mindenekfölötti szívóssága és hite a végső győzelemben. Minden háborúzó 

ideológiai rendszer használja ezt az archetipikus képet, saját mintáira han-

golva. Az egyik legszégyenletesebb cselekmény az volt, amikor a katona el-

dobta a puskáját. Ha politikai biztosról volt szó: ez hadbíróságot jelentett.628

A haractéren az ellenség is hatékony volt a saját legénységének megy-

győzésében, de amikor hangszórókat is bevetettek,629 hogy a „petőfistákat” 

„jobb belátásra bírják”, nem arattak sikert.

a kultúrmunkáról, amelyet az ifjúság helyeselt. Ezen a napon az első szakasz kiment a Drávára 
őrségre. 8-án a politikai biztos a demokráciáról meg a haza felépítésérői szólt. Ehhez sokan hoz-
zászóltak. 10-én délelőtt harcászati ismereteket és a bunker megrohamozását tanultuk. Délután 
zászlóalj-konferencia volt, amelyen a vajdasági antifasiszta ifjúság Novi Sadon megtartott kong-
resszusának határozatait ismertették. Ezen az összejövetelen a mi harcosaink is részt vettek. 
Az érdeklődés nagy. Este 7 órakor kimentünk a Dráva-partra portyázni. 12-én katonai oktatás 
az őrségről, délután politikai óra. Napirenden a fasizmus, a rádióhírek és a kulturális munka.”

626 PGY – J / 49 34-35. o.
627 Baki–Vébel 158. o.
628 Baki–Vébel 140. o.
629 Törköly 55. o. Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 63. o. Čačinci és Slatina közelében. A szöveg 

a következő volt: „Veszett ügyet szolgáltok, adjátok meg magatokat, nem lesz bántódásotok, 
túlerőben vagyunk.” (Godó 1972. 166. o. és a bolmáni csatában is 73. o.)
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16.2. A másokra hatás

„Gyerekként mesének tartottam az egészet”630

A másokra való hatás fontos feladat volt. Tehát jelszavakat találtak ki, el-

gondolkodtak azon, hogy melyik faluban milyen témát válasszanak a politi-

kai agitációhoz, ezekről rövid jeleneteket rendeztek,631 és az egészet meg is 

tudták szervezni. A szlavóniai Petőfi-zászlóaljban kulturális csoport dolgo-

zott.632 Géri Károly politikai biztost 1943. december végén, az első nagyobb 

harcok után, és a még nagyobb harcok előtt, továbbképzésre küldték.633 A 

központi akarat érvényesülése alapkövetelmény volt: „Az illegális pártmun-

kában is szentírásnak számított a direktíva.”634 (Noha az egységben „szabad 

szellem” van.) Így volt ez a harctéri, illetve a hátországi propagandával 

is. Úgy tartották, hogy a kommunisták szerepe nagy a szervezésben és a 

„politikai nevelésben és a harci erkölcsök fejlesztésében”.635 Ennek a harci 

erkölcsnek az alapja az internacionalista és kommunista/szocialista gondo-

latkör.

Ez a harcok szempontjából volt hasznos. Fehér Sándor a visszaemléke-

zésében arról számol be, hogy a támadások előtt a lakosságtól (akiket a 

különböző propaganda-tevékenység folytán ismertek meg) információkat 

gyűjtöttek be az ellenségről. A támadás megkezdésekor igyekeztek minél 

nagyobb zajt csapni, hogy minél kevesebbet kelljen harcolni. Már említet-

tük, hogy magyar csatakiáltásokkal indultak, Fehér Sándor szerint mindenki 

a saját anyanyelvén kiabált.636

A háború vége felé az is nagyon fontos volt, hogy hogyan kommunikál-

nak a brigádtagok hozzátartozóival, ennek az volt a lényege, hogy hazafelé 

megfelelő, megnyugtató információkat küldjenek, a sajtóban pedig mindezt 

az antifasiszta harc népszerűsítésével kössék össze.637

630 Ifj. Cservenák Pál így vélekedett a Petőfi-brigáddal kapcsolatos történetekről, a valódi esemé-
nyekre pedig nem akart rákérdezni, mert látta, hogy édesapjában ezzel fájdalmas emlékeket 
idéz fel. (Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 158. o.)

631 Hitler kilátástalan helyzetét pl. a „Széttépett kígyó”-jelenet szemléltette, amelyben a kígyó 
láncokra verve múlt ki. Baki–Vébel 69. o.

632 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 30. A kulturális csoport feladata volt még az agitáció, elő-
adások tartása, és faliújságot is szerkesztettek.

633 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 7. o.
634 Baki–Vébel 29. o.
635 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz 12. o.
636 PGY – J / 49. 29. o.
637 Levél a Petőfi-brigádtól: Szabad Vajdaság, 1945. április 8. 3. o. Ebben egy megkésett húsvéti üd-

vözlet formájában fejtik ki a hivatalos ideológiát. Ugyanezt szolgálhatta a magánlevelek továbbítása 
is, amelyek közül vélhetően néhány fennmaradt magángyűjteményekben ill. katonai levéltárakban.

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj felhívása a magyarokhoz 1944 szeptemberében

(Baki-Vébel 48. o. 13. illusztráció)

16.3. A másokra hatás formái

16.3.1. A röplapok, plakátok és vidámestek

A partizánmozgalom előszeretettel élt a röplapok terjesztésének módsze-

rével. A háború ideje alatt illegális nyomdákat működtettek és röplapokat, 

kiáltványokat nyomtattak. Ezeknek a terjesztése gyakorlatilag akkor állt le, 

amikor már újságokat lehetett eljuttatni a célközönséghez.

A vidámestek rövid jelenetekből és dalokból, valamint beszédekből áll-

tak. A szövegeket gyakran fordítani kellett, Certics Júlia és Farkas István 

dolgozott ezen a legtöbbet. Baki elmondja, hogy egy ilyen jelenetben ő is 

szerepelt:
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„Az egyik jelenetben én is szerepeltem. A következőkből állt: 
egy toprongyos munkás követ tör az út mentén és gúnydalokat 
énekel az usztasa Horvátországról. Arra vetődik néhány parti-
zán és figyelmezteti, hogy megjárja, ha meghallják a hatóság 
emberei. Végül elmegy velük partizánnak, és új nótára gyújta-
nak, most már együtt.”

A vidámestek után, közben és előtt mód nyílt a beszélgetésre. Ennek fon-

tos szerepe volt a lakosság meggyőzésében.

16.3.2. A partizándalok

A partizándalok638 éneklésde egy önálló műfaja voltak a propagandának, 

amelyet természetesen nem ők találtak ki.

A „kultúrmunkában” a partizánok rendszeresen eleretettel vettekelő egy-

egy népdalt, annak dallamát meghagyták, szövegét pedig éppen annyira 

változtatták meg, hogy az érdekeiket szolgálja. „A kulturális-propaganda 
program keretébe tartozott mindenképpen az éneklés is; talán a legelőbb 
és a leggyakrabban is éltek vele mindenütt a partizánalakulatok”639 […] 

„Mind a jugoszláv, mind a magyar eredetű daloknak nagy szerepe volt a 
bajtársi érzés fejlesztésében”.640 

A zene, a dalok hatása elementáris erejű, ez évezredek óta ismert és 

alkalmazott igazság. A orosz és a délszláv nyelvű jugoszláv partizánda-

lok is gyakran valamilyen népdalra épültek. A magyarok dalok esetében a 

verbunkos,641 régebbi katonadal, 1848-as, és első világháborús, dallamá-

ra és szövegére is támaszkodtak. Minden felhasználható volt, amit a cél 

érdekében át lehetett alakítani. Ezek egy-egy versszakát vagy mondatát, 

esetleg szavát változtatták meg, hogy elérjék a kívánt hatást: „oda helyez-

ték a dalt, ahol a sok-sok magyar katonának éppen harcolni és meghalni 

kellett”.642 Az akkoriban énekelt dalokról Baki a következőket mondja: 

„A kulturális–propaganda-program keretébe tartozott min-
denképpen az éneklés is; talán legelőbb és a leggyakrab-
ban is éltek vele mindenütt a partizánalakulatok. A dalok 

638 Király Ernő: A vajdasági magyarok forradalmi dalainak nyomában, Belgrád, 1960. gyűjtötte 
össze őket. Baki–Vébel rá hivatkozik 178–179. o.

639 Baki–Vébel 66. o. 
640 Baki–Vébel 67. o.
641 Godó 1985. 7. o.
642 Baki–Vébel 67. o.

betanításában egy grbavaci harcos, Farkas István segédkezett. 
„A partizánélet hosszú hónapokra, évekre nyúlt – kitartó vá-
rakozást is jelentett, állandó készenlétet, így a harcok mellett 
csendesebb napokat is hozott. És így két tűz között, tábortűz 
mellett vagy menet közben a partizánalakulatok általában sokat 
daloltak. Kultúrestek is voltak, amikor ugyancsak felcsendült a 
régi és új népdalból kialakított partizándal. Mind a jugoszláv, 
mind a magyar eredetű daloknak nagy szerepe volt a bajtársi 
érzés fejlesztésében – a különböző helyekről, társadalmi réte-
gekből toborzott partizánegység eggyékovácsolásában...” (Ma-
gyar Képes Újság, Zágráb, 1965. okt. 1.)”643 

Egyes dalokat címeik szerint is ismerjük (Megindul a menet, a Fekete gő-
zösnek csattog a kereke, Égbe nyúló hegyek alján, Elvtárs, ma csak még öt 
perc az élet, Már újra zúgnak a fegyverek, Nézd a mi hadseregünket, a büsz-
két, Hogy ha majd mi elmegyünk a nagy csatába mind). Ez utóbbit az ame-

rikai polgárháborúból ismert dallamra énekelték a következő szöveggel:

„Előkelőek nem vagyunk és pénzünk sincs elég
Sőt még jól sem lakhatunk, habár ez illenék.
De új világot alkotunk mi éhgyomorra még
S ez a legszebb mesterség.
Élesebb legyél a késnél,
Hangosabb a szenvedésnél,
Mert a munkás másokért él,
És ez a legszebb mesterség!
A munkás itt leéli munka közben életét,
És munkáját nem dicsőíti ház és bankbetét.
De új világot alkotunk mi éhgyomorra még.”

A Daltól hangos erdő, mező, berek... kezdetű dal az első világháború-

ból való, és lehet, hogy ismert volt a szlavóniai magyarok körében:644 

„Daltól hangos erdő, mező, berek, merre
járunk mi, elvtársak!
Dobog a szív, muzsikál az élet
szabadságért ontott vére...”

643 Baki–Vébel 66-67. o.
644 Az alább idézett dalok történetét Volly István bogozta ki. Baki–Vébel 67. o.
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A Házunk előtt mennek... című katonadalt meg úgy énekelték, hogy a 

„huszárok” szó a „partizánok” szóval helyettesítették. A Nem fogok a had-
nagy úrral kezet sort pedig egy másikkal helyettesítették be: 

„Házunk előtt mennek partizánok.
Jaj, de szépen szól a muzsikájok
Elöl megy a hadnagy, aki vezet.
Gyere, rózsám, fogjál velem kezet...”

A munkásmozgalom dalai is természetes módon részét képezték az ének-

lendő dalok

„Elvtárs, a sorsunk rögös úton járni
Emelt fővel várni mégis a jövőt
Tito az elvtárs, ha kiáll az élre
Élünk-halunk érte s megvédjük mi őt...”

Ezenkívül énekelték még a Kapitányunk sej-haj nótát. A Horvátország 
közepében című dal is első világháborús dal volt. A dalok szövegében 

a hadszínterek változásait beiktatták a szövegbe. (A Kárpátok tetejé-
ben, Olaszország határában.) Vagyis: mindig „odahelyezték” a dalt aho-

va kellett…

„Horvátország közepében vadrózsa virágzik
Alatta egy büszke harcos vígan masírozik
Ne masírozz, te kedves harcos, mert majd agyonlőnek
Messzi van az édesanyád, ki megsirat téged.”

A Leng a lobogó diákdal is népszerű volt, a dalárdák is kedvelték. Néhány 

szó megvátoztatásával az egyik „legharcosabb dallá” tették. „A partizánok 
néhány szót szőttek a versbe, és egyik legharcosabb dalukká tették ezt az 
évszázados indulódalt.”645

„Leng a lobogó, megperdül a dob
Ti, magyar elvtársak, jól vigyázzatok.
Indulóra hangzik már a szó:
Félre, aki nem közénk való!
Magyarok vagyunk, harcos katonák,

645 Baki–Vébel 68. o.

Ismeri nevünket széles e világ.
Majd harcos lesz nemcsak a nevünk,
Megmutatjuk, ha majd végezünk!”

Az Ezer esztendeje című dal 1848–49-es dal, és Kossuth is használta to-

borzási célból. „Nemcsak a hazaszeretet, hanem a hősi önfeláldozás dala is 
volt”. Kimondta azt, amit a partizánok is elvártak: „Harcban halni a hazáért 
dicső halál. Gyáva az, kit otthon talál.” 646

A bolmáni csata elmékét leginkább a következő dal őrizte meg, amely 

eredetileg a Csitári hegyek alatt címet viselte.647 Ez lett a bolmáni csata 

„himnusza”:

„Baranyai háromszögben a bolmáni csatatéren
Elvtársaink vére folyik szerte a nagy mezőben
Szabad harcos vére pöcsételi ezt a drága földet
Hősen haltak a szabadságért, a népi igazságért...”

Noha értelemszerűen ez már az utókornak szólt, hiszen a csata idején 

aligha énekelték, utána pedig már nem lehetett sok alkalmuk énekelni, a 

brigád közeli feloszlatása miatt. A háború után gyakran emlékeztek az es-

ményekre a következő gyászdallal is:

Szabad harcos édesanyja büszke a fiára,
Bátor szívvel halad elöl sok-sok nagy csatába,
Fegyverivel sok halált szórt az ellenség sorába.
Egy bolondos, szép hajnalon elindult rohamra,
Egy fasiszta éles golyó őt szíven találta.
Megírták hát az anyjának, ne várja a katonafiát,
A bolmányi csatatéren ásták meg a sírját.
A bolmányi kis temető sötét, mély árkában,
Elvtársaink ott pihennek egy fűzfa árnyékában.
Szomorúfűz ráhajlik az elvtársak sírjára,
Sok jó anya könnyet hullajt, hős, elhalt fiára.648

646 Király Ernő konstatálása, Baki–Vébel 179. o.
647 http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/05/258.html (Király E. gy.; ZI D/37/4537. sz.)
648 Baki–Vébel 66. o.
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16.3.3. A (magyar) nyelv és a magyarság mint
a propaganda eszközei

A magyar nyelv használata még erőteljesebbé tette a Petőfi-zászlóalj és –bri-

gád propagandáját, hiszen a térség lakosságának egy részénél ez számított. 

A magyar lakossággal való kommunikációban a magyar nyelv használata ha-

tásos volt, a magyar embereknek tetszik, ha magyarul szóllnak hozzájuk.649

„Első találkozásom ez a falubeliekkel. Látom, tetszik nekik, 
hogy magyarul szólok hozzájuk, örömmel hallják, hogy minden 
nép és nemzetiség fiaiból van a partizánoknál. És hogy ez itt 
most az ő magyar zászlóaljuk. Az usztasák nem tudtak szót ér-
teni velük. És a régi Jugoszláviában sem kényeztették el őket. 
Iskoláik nem voltak, sőt még azt is le kellett tagadniok olykor, 
hogy magyarok. Most meg, lám, dicsekszünk vele!”.

A propaganda a népgyűléseken működött hatásosan. Maga Baki azon-

ban arra panaszkodik, hogy nehezen találja a szavakat („Sohasem voltam 
szónok. Nehezen kerekítem a mondatokat.”).650 Bizonyára nem szokta meg 

a nyilvánosság előtti beszédet, de talán a munkásmozgalmi terminológiát 

nem magyarul tanulta.

A magyar nemzeti színek használata erősítette a magyar nyelv használatá-

val elért hatást. Noha arról, hogy ez konkrétan hogyan történt, nem sokat tu-

dunk. Baki és Vébel szerint írásos dokumentum nem maradt, de Haraszti fa-

luban még egy magyar zászlón is dolgoztak a zászlóaljjal rokonszenvezők.651 

A magyarság megszólítása nem volt könnyű feladat, hiszen valahogy át 

kellett hidalni azt az ambivalenciát, amit a Horthy-féle rendszer jelentett, és 

amely a magyarság többségének meghatározta a helyzetét. Tehát kommu-

nikációs értelemben szét kellett választani a Horthy féle diskurzust a fasiz-

mus ellen harcoló magyarság diskurzusától úgy, hogy a létező alternatívák-

ból a megszólított közönég a partizánmozgalmat válassza. A gyakorlatban 

ez nagyjából így nézett ki:

„SZLAVÓNIAI MAGYAROK!
Magyarország megszállása útmutató ahhoz, hogy hova vezet 

a németeknek tett szolgálat. A keleti harctérre – a halálba vezet.

649 Baki–Vébel 66. o.
650 Baki–Vébel 61–62. old. Godó 1985. 8. o. adatai szerint Haraszti község lelkésze adott a zász-

lóaljnak egy a templomban őrzött magyar zászlót, amire Pozsár Juliska hímezte rá a követke-
zőket: „Petőfi Sándor – zászlóalj – Haraszti község”.

651 Baki–Vébel 74. o. – Malušev Cvetko gyűjteményéből.

Horthy különféle küldöncei benneteket, szlavóniai magya-
rokat is rábeszéltek, hogy térjetek erre az útra. Ők állandóan 
Magyarországba való kivándorlásra, a védőbástyákba való 
menekülésre és a megszállónak irányuló szolgálatra késztet-
nek benneteket.

Mi indítja őket erre? Ők ezt azért teszik, mert titeket sírba 
akarnak rántani, mert a németeknek a ti vagyonotok elkob-
zásában segíteni akarnak, mert közületek az összes alkal-
mas egyéneket Hitler öngyilkosainak sorába akarják terelni.

SZLAVÓNIAI MAGYAROK!
Előttetek csak egy út áll, s ez az út, amelyen a szerbek 

meg a horvátok s Jugoszlávia többi népei indultak – a harc 
útja. A győzelemhez s a szabadsághoz csak ez az egy út ve-
zet. Hitlernek és a fasizmusnak nyújtott szolgálat a halálba, 
a megsemmisüléshez vezet.

Ne vezettessétek [sic!] benneteket félre. Ne vándoroljatok 
ki. Ne üljetek fel Horthy fasiszta küldönceinek. Űzzétek ki 
őket a ti soraitokból. Szakítsatok meg velük minden össze-
köttetést, mert ők titeket csak szakadékba vezetnek, ahogy 
Magyarországot is oda vezették. 

Kövessétek a partizánoknak az útját, akik a Petőfi Sándor 
magyar zászlóaljban már felvették a harcot. Legyetek méltó-
ak Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Dózsa és más harcosokhoz, 
akik a magyar nemzet szabadságáért küzdöttek. 

Lépjetek a nemzeti felszabadítási hadsereg kötelékébe, a 
szerbekkel és horvátokkal testvéri szövetségbe, mert önma-
gatokat, családotokat és vagyonotokat csakis küzdelem árán 
őrizhetitek meg. 

Jugoszlávia fasizmus elleni nemzeti felszabadító tanácsá-
nak második ülésén hozott határozatai a szabad és demok-
ratikus Jugoszláviát alkotta meg, amelyben az összes népek 
egyenjogúságot élveznek, így tehát a magyar kisebbség is, 
amelynek nemzetiségi jogai biztosítva vannak. 

Éljen az összes népek [sic!] fasizmus elleni szabadság-
harca!

Éljen a szabadságszerető nemzetek fegyverbarátsága! 
Éljen a legyőzhetetlen Vörös Hadsereg, az összes leigázott 

népek [sic!] védelmezője!
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Éljenek a mi nagy szövetségeseink. Szovjetunió, Anglia és 
Amerika!

Halál a fasizmusra – szabadságot a népnek!
1944. március havában

Szlavónia-vidéki
NEMZETI FELSZABADÍTÁSI BIZOTTSÁG”652

A magyar nyelv használata azért is fontos volt, mert a magyar lakos-

ság passzív volt,653 a magyarországi szovjetbarát agitáció hatása majd 

csak később hoz több új harcost. A cél érdekében mindent bevetettek, 

dalokat, verseket szereztek, énekeltek és terjesztettek illegális utakon. 

A brigád már a magyar dalokat készen kapta. Brigádként már másként 

folyt propaganda. A magyarországi településeken a „petőfisták” – ahogy 

néha önmagukat nevezték – még tartottak vidámesteket, de a brigád 

már inkább harci feladatot látott el.

16.4. A propaganda ideológiai irányultsága

A partizánmozgalomban ügyeltek arra, hogy a cél érdekében a leghatéko-

nyabb propagandát fejtséki ki, a cél pedog a háborús győzelem volt, ezért 

nem erőltették sem a kommunista sem a baloldali ideológiát. Ellenben az 

ennelség ideológiájával érteleszerűen polémikusak.

Ha más forrásokból nem tudnánk, akkor is világos mindabból, amit a hor-

vátországi harcosok, valamint Baki és Vébel is elmondanak, hogy a partizá-

nok erőteljesen szekuláris beállítódottságúak voltak: „a vallással törődtünk 

a legkevesebbet”.654 Baki attitűdjében is egy érdekes szabadelvűséget is 

felfedezhetünk. Lánya dohányzásáról nyilatkozva érezhető a hagyományos 

látásmód, miszerint ezt egy nő esetében nem tartják ezt helyesnek, de – 

és ez vélhetően a partizánmozgalom hatása – mégis azt a következtetést 

vonja le, hogy felnőtt nőről van szó, azt tesz, amihez kedve van.655 Ez 

egybeesett a kommunista mozgalom azon törekvésével, hogy a női egyen-

jogúságot kiemelje céljai között (noha valódi emancipációról nem igazán 

volt szó).

652 PGY – J / 49. Fehér Sándor visszaemlékezése 34. o.
653 Baki–Vébel 43. o..
654 Baki–Vébel 106. o.
655 Baki–Vébel 98. o.

Baki Ferenc találkozása lányával 1945-ben Szabadkán

(Baki–Vébel 128. o. 42. illusztráció)

Azon kívül, hogy a propaganda módszereiben rugalmas volt, a tartalmában 

már nem. A partizánok úgy gondolták, hogy az „egyik félnek pusztulnia kell”.656 

Utólag nagyon erőteljesen állították, hogy a „magyarság sorsa öszefonódott a 

magyar megszállók és hazai árulók elleni harccal”.657 Követvén a szlavóniai Pe-

tőfi-zászlóalj útját, láttuk, hogy nem a magyar megszállók ellen harcoltak, sőt 

abból a jelmondatból, miszerint féljen tőlük a Horvát Vasút, mert felszedik, va-

lami más, némi elfojtott és ebben a formában kitörő nemzeti düh, amely a ki-

rályi Jugoszlávia keserű emlékéből származott. Hiszen a két világháború között 

a délszláv állam, de az újonan megalakuló horvát állam sem törődött a magyar 

kisebbség léthelyzetéből adódó problémákkal. Az usztasa állam a magyarokkal 

szemben nem változtatott a királyi Jugoszlávia negatív viszonyulásán.

A Petőfi-brigád múltszemlélete teljesen egybeesett a kommunista párt 

népfrontpolitikájának beállítódottságával. Más nem is lett volna lehetséges.

16.5. A propaganda múltképe

A közelmúltról leegyszerűsítő, de karakteres véleményük volt: „A magyar 

csendőrök többet és nagyobbat ütöttek a szerbekre, a jugoszláv csendőrök 

pedig a magyarokra”.658 
656 Baki–Vébel 70. o.
657 Baki–Vébel 17. o.
658 Baki–Vébel 132. o.
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Baki és Vébel semmivel nem reflektál Trianonra, a magyar középkorra, és 

semmire, ami „nagymagyar” lenne. Ilyesmiről bizonyára nem is tudtak so-

kat. A hívószavak nem a múltból jöttek. Nagyon erősen reagáltak a királyra, 

az usztasákra, a csetnikekre, a nácikra, a Horthy-rendszerre.

Múltszemléletük teljesen pragmatikus volt. Ami a múltból hatott a magyar 

alakulatra, nagyon ellenőrzött volt, ez különösen a múltképre vonatkozott. 

Azt, ami átszivárgott, nem tudatosan érkezett a „petőfisták” körébe, bármi-

ről is legyen szó – ez jól látszik a partizándalok esetén – mindjárt hozzáiga-

zították az éppen aktuális szükségletekhez.

A partizánmozgalomnak szüksége volt a magyarokra, de nem arra, hogy 

magyar közösségként működjenek. Ezért a leggyakrabban egy negatív ma-

gyarságképet állítottak eléjük, az ún. „Horthy-fasizmust”, amelyet meg kel-

lett haladni, le kellett győzni, és amelyhez mintegy kontrasztként kellett 

viszonyulnia a magyar partizánoknak. 

Ez a szemlélet a háború után is fennmaradt. A magyarságról, Magyaror-

szágról többnyire csak azt hallhatta a jugoszláviai magyarság, hogy elnyo-

mó, fasiszta, horthysta. Ennek kontrasztjaként használták a Petőfi-brigádot 

és a róla felépített képet. Mindez a kommunisták igazának kiemelését szol-

gálta, és egyben a nép felmentését is. Baki és Vébel természetesen a leg-

mélyebben ítélték el az újvidéki tömeggyilkosságot, Varga István brigádtag 

részt is vett a későbbi „Novi Sad”-i antifasiszta ifjúsági kongresszuson.659

659 http://adattar.vmmi.org/cikkek/13769/hid_1945_07_varga.pdf

17. Az utóélet, a legenda

A szabadságszerető népek nagy fölszabadító háború-
jában a kisnemzetek között első helyet foglalnak el Ju-
goszlávia népei. A leigázott népek fiai négy esztendőn 
keresztül emberlefeletti harcot vívtak a fasiszta német 
hadigépezettel s ez a hősi harc nemcsak a hazai történe-
lemnek irta meg legszebb, lapjait, hanem az elért győ-
zelmeivel a legnagyobb elismerést és csodálatot vivta ki 
magának az egész demokratikus világ előtt.660

A Petőfi-brigádról kialakult kép, ugyanúgy, mint minden más ideológiai, poli-

tikai tartalom a titói Jugoszláviában, a háborús propagandából nőtt ki. 1944. 

őszétől indul meg Jugoszlávia és Magyarország szovjetizálása is, amelyben 

az a különbség, hogy Jugoszláviában villámgyorsan zajlik, belső indíttatás-

ból, Magyarországon pedig a jugoszláv átalakuláshoz mérten hosszasan 

számolják fel, lehetetlenítik el, „szalámizzák fel” a polgári ellenzéket.

A brigádról kialakult kép egy olyan legendába evoluált, amely nem sokat 

számolt a konkrétumokkal, hanem a mindenkori hatás elérése volt a cél. 

Lényege az volt, hogy kifejezze: a magyarság a vérét áldozta a tetstvéri-

ség-egységért, majd a későbbi propagandacélokhoz illesztve, a „szocialista 

önigazgatású, elnemkötelezett” Jugoszláviáért, és, hogy a jövőt tekintve is 

vannak elvárások. Ez a propaganda teljes sikert ért el, hiszen nem kisebb 

tényező tartotta fenn, mint maga az ország példaképe és mindenese, Tito:

„1941-ben, a német fasiszták és szövetségeseik agressziója 
idején, a nemzeti és társadalmi ellentmondások által bomlasz-
tott háború előtti Jugoszlávia tíz nap alatt kapitulált és szét-
hullott. De nem kapituláltak a jugoszláv népek, a hazafias és 
haladó erők. A kommunista párt vezetésével megszervezték 
az össznépi felkelést, s úgyszólván puszta kézzel ragadták el a 
fegyvert a túlsúlyban lévő ellenségtől. Népeink e súlyos harcok-
ban történelmük legfényesebb lapjait írták, szilárd egységbe 

660 Mészáros Vera 30.o. Ugyanezzel a szöveggel kezdi könyvét Baki és Vébel is (5. o.) A két 
szöveg azonban nem egyezik teljesen. Valójában ez 1964. szeptember 15-én, hangzott el, a 
Budapest Sportcsarnokban, amikor Tito látogatást tett Magyarországon. Törköly 71. o. is közli 
ezt a beszédet, más fordításban.
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kovácsolódtak, s lerakták az új szocialista társadalmi rendszer 
alapját.

Az antifasiszta harcokban a Jugoszláv Népfelszabadító Hadse-
reg és a partizánosztagok soraiban ott voltak a magyar nép, első-
sorban a hazánkban élő magyar nemzetiség fiai is, akik főként a 
Petőfi Sándor-zászlóaljban, majd a Petőfi-brigádban harcoltak.”

TITO661

A titóizmus és a poszttitóista éra egyik szervezőeleme a a győzelemel alá-

támasztott, és az arról szóló mítosz, amit eszközként használtak fel.

Az 1990-es évek nacionalista mítoszai mellett, amelyek mélyen a múltba 

nyúlnak, szinte erőtlennek tűnik a titóista mítosz, amely mindössze né-

hány évtizednyi távlattal operált. Azonban ez cseppet sem volt erőtlenebb 

a majdan felszított nemzetieknél, sőt! Titónak elég volt felszólalásaiban a 

háborúra hivatkozni, hogy mindig megkapja a kötelező tapsot és éljenzést. 

A mítoszépítést már a második világháborús győzelem pillanatában elkezd-

ték. Fagyas József az 1945-ös május elsejéről is beszámol visszaemlékezés-

ében.662 Már akkor fontos szerephez jutottak a „petőfista asszonyok”. 

Ünnepség a zászlóalj megalakulásának 10. évfordulóján Rumán.

Jobbról az első Málik József, mellette Kis Iván – Figaró

(Baki–Vébel 128. o. 40. illusztráció)
661 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 160. o.
662 A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség (Magyarok a Délvidéken 1918–1947). 

Napvilág Kiadó, 2004. 341. o.

A fent idézett 1964-es beszédben Tito mítoszteremtő technikájából is íze-

lítőt kaptunk. Amellett, hogy mitikus, és öngerjesztő, egy sor tényt figye-

lembe sem vesz, elhallgat. Ebben a szövegében éppen a magyar lakosság-

nak „udvarol”, ami abban merül ki, hogy érdemesnek tartja arra, hogy az 

„összekovácsolódott”, „szilárd egység” része legyen. A „petőfisták” „óriási” 

jelentősége ellenére tőlük is elvették a földmaximumon felüli földjeiket, 

majd azok, akiknek nem volt, kaptak néhány holdat, amivel nem sokat 

tudtak kezdeni. Faggyas rezignált megállapítása a következő: „Bárki volt is 

hatalmon, Hitler, Horthy, Sztálin vagy Rákosi, százezrek tapsoltak nekik…”.

A bolmáni emlékmű koszorúzása 1964. július 4-én

(Baki–Vébel 96. o. 59. illusztráció)

A mítoszképzés aktív részese volt Milovan Ðilas is.663 1944 decembe-

ri beszédében, azt emelte ki, hogy a jugoszláv kommunisták már 1943-

ban tudták, hogyan kell kezelni a nemzeti kérdést, azért alapítottak egy 

magyar zászlóaljat. Szavakban tehát felmenti a magyarságot a kollektív 

bűnösség alól, de közben az illegális tömeggyilkosságok, a kiutasítások 

folytak Vajdaság-szerte, a kollektív kitelepítés gondolata sem halványult 

el, a kitelepítettek száma pedig jóval meghaladta az 1918-as szintet. Az 

említett Ðilas-beszédben már megvan a jugoszláv kommunista viszonyu-

lás minden lényeges eleme. Ezek szerint nem minden magyar Horthy és 

663 Godó 1985. 36. o.
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Szálasi híve, és a délszláv nemzetek között is sokan voltak, akik a rossz 

oldalom álltak. Ez a magyarság számára egy modus vivendi felkínálása 

volt, amelyet nem lehetett nem elfogadni, és amelyhez jól illett a Petőfi-

brigádról épített mítosz.

Ebben kiemelték, hogy az alakulat magyarként minden nemzet és nem-

zetiség szabadságáért harcolt. Ez a békülékeny értékelés a titóizmus nyu-

godtabb korszaka felé mutatott. Ezzel fedték el, hogy sokaknak a parti-

zánok megérkezése a halált és nem a felszabadulást hozta. Az ártatlan 

áldozatok kérdése felett úgy tért nyugvópontra, a kommunista rezsim, 

hogy folyamtosan más gyilkos (náci, illetve fasisztoid rendszerek) gaz-

tetteiről beszélt. Saját bűneikről azzal terelték el a figyelmet, hogy más 

bűnösökről beszéltek.

Tito marsall a Petőfi-brigád Slavonski Brod-i ünnepségén 1953-ban: Szobocsán Mihály, 

Kis Antal, Josip Broz – Tito, Baki Ferenc, Kis Iván – Figaro és Bánya József 

A kommunista propaganda mítoszában szinte angyalok és ördögök har-

coltak egymással, a fény és a sötétség erői, a progresszív és retrográd erők 

csaptak össze, és noha tudjuk, hogy a bűnt, a gonoszságot nem érdemes, 

illetve nem is lehetséges méricskélni, azt is tudnunk kell, hogy sem a par-

tizánmozgalom, sem Tito és politikustársai, és a Petőfi-brigád sem az „an-

gyalok gyülekezőhelye” volt.

Magyarországon a brigád „politikai, internacionalista küldetést” emelik 

ki,664 és hogy bebizonyították, hogy nem minden magyar Horthysta, és nem 

szabad minden magyart gyűlölni az 1942-es vérengzésért. A magyarság 

megmaradása a délszláv térségben az akkori, kommunisták által irányított, 

közgondolkodás szerint nem alapvető emberi jog volt, hanem olyasvalami, 

amit csak az antifasiszta harc által lehetett kiérdemelni. A kommunista párt 

szerint a testvériség-egység azoknak a népeknek a testvérisége és egy-

sége, amelyek együtt harcoltak a megszállók ellen.665 Varga ezt így fogal-

mazta meg: „Elindultak, hogy Tito marsal [sic!] nehéz harcokban és súlyos 

szenvedésekben megedzett hős katonáival vállvetve küzdjenek és életük-

kel, Vérükkel vivják ki az ország és népe, így a magyar nép szabadságát is.”

Ugyanakkor ez a logika egyben fék is volt azoknak, akik el akarták tün-

tetni a Vajdaság térségéből a magyarokat. A németek esetében a partizán-

mozgalom nem alkalmazott ilyen retorikát, és ideológiai támogatást sem 

adott a megmaradáshoz, így azokakt akik megmaradtak kitelepítették Ju-

goszláviából. (Noha az Ernst Thälmann-zászlóaljra építve lehetett volna egy 

hasonló mítoszt gerjeszteni). Ám a németek sorsát a nagyhatalmak Pots-

damban eldöntötték, és a kitelepítésük indoklásához más tartalmak voltak 

szükségesek, mint a megmaradásukhoz.

A Petőfi-brigádról, mint minden más brigád évfordulóiról, megemlékezé-

seket rendeztek. Ezek közül kiemelkedik a 22., amelyet 1965-ben tartottak. 

Ekkor újratemették Kis Ferencet, és ekkor mód volt beszédeket mondani, 

és a sajtónak nyilatkozni.

A Petőfi-brigádról az a kép él, hogy „bátor, fegyelmezett és jókedélyű 

partizánok voltak”.666 Ebben teljesen egybehangzók a Magyarországon és 

Jugoszláviában publikált adatok is. A megemlékezés az 1960-as évek ideo-

lógiájáról szólt, pontosabban arról, amit a propaganda céljaira használtak. 

Ebbe ad jó betekintést a Baki- és Vébel-féle könyv, a benne közölt Kosta 

664 Nagyszerűen példázza ezt a logikát Varga István fellépése, és az arról található híradás a 
Baki–Vébel-féle könyvben (132. o.) „Az említett [újvidéki antifasiszta ifjúsági] kongresszuson 
egyébként Varga István jelent meg a brigád kiküldötteként a vajdasági székvárosban, ahol 
tudvalevően a legkegyetlenebb gaztettekre vetemedett a megszálló katonaság. Ott ült a töb-
biekkel a mostani Szerb Népszínház nagytermében, és hallja ám, hogy egyik-másik delegátus 
sehogyan sem ért egyet a szónokkal, aki azt próbálja bizonygatni, hogy a Horthy-féle terrorért 
nem kellene minden itt élő magyart elmarasztalni. Alig várta a szünetet, hogy a kongresszus 
vendégeként jelen levő Jovan Veselinov elvtárshoz siessen, aki menten rábeszélte, szólaljon 
fel, s adja tudtára a gyülekezetnek, hogy a fasizmus ellen vajdasági magyarok is harcolnak. 
Másnap reggel elsőnek lépett Varga a szónoki emelvényre és a fronton levő ezerkétszáz pe-
tőfista nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Erre aztán felzúgott a taps, eldöntve az előző 
napi vitát akörül is, hogy rászolgáltak-e az itteni magyarok az egyenjogúságra vagy sem.”

665 http://adattar.vmmi.org/cikkek/13769/hid_1945_07_varga.pdf
666 Godó 1985. 7. o.
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Nađ és Mate Jerković szöveggel, amit semmi más nem motivált, mint az ép-

pen akkor aktuális ideológia. Sajnos ez a hozzáállás nem is magával a tör-

téntekkel van relációban, hanem saját korának propagandacéljaival, ahhoz 

használ fel régebbi adatokat. Csak sokkal később gyűjtötték össze mások 

kijózanító visszaemlékezéseit.667

A Petőfi-brigádról szóló magyarországi propaganda mintaszerű példája (1.)

(PGY – J / 16 215-217)

667 Itt elsősorban a Törköly-féle munkára és a legújabb Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . kötetre 
gondolok.

A Petőfi-brigádról szóló magyarországi propaganda mintaszerű példája (2.)

(PGY – J / 16 215-217)
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A mítoszgyártásba a költők is bekapcsolódtak, példaként álljon itt Fehér 

Ferenc Jobbágyok unokái című verséből az a részlet, amelyet Baki és Vébel 

is érdemesnak tartott közölni:668

... Elöl az ács jött, szálfatesttel,
és utána mind-mind a többiek –
kubik, éhbér, napszám megraboltjai,
kik felett az isten mindig elsiet.
Ki tudná, hol tanulták –
szájukon feltört a Marseillaise,
s egy vén zenész, ki
húsz évig kocsmában s temetőben
sírta csupán az énekét,
most csak seppegett
és gyerekként szedte lábait.
Az elsők között ment Rab Mihály
s utána hat derék fia.
Arcukon íjként feszült a bőr,
mint szótlan kaszasuhintás előtt.
Ki tudja, tán most látták először
életük. Mentek, zúgó éljenek közt, ők, a
beszédes szótlanok.
Az öreg torkában vérré forrósult a könny,
S ahogy elöl a vörös zászlóra nézett,
fejéről lassan levette
a zsíros kalapot.
Párja, kendős, kis barna asszony,
az árokszélen csoszogott,
s mondta volna szepegve: istenem,
enyém az, mind a hat? –
s az a büszke ősz a párom ott?...
De szólni, szólni nem tudott,
szívét szép szédülés lepte el,
s az asszonyok sorából
hat serény menyecske fogta fel.
A dal új erővel szállt,
nem hallott ilyen millió bús körmenet –
valahol a felhők között

668 Baki–Vébel 126.

susmogott a vén torony
s rozsdás kapuit átjárta egy új rettenet.
Megszépültek a durva vonások,
A szemekbe kiült a láz –
tudták, hogy mellettük az igazság,
s ki érte hullna el,
holtteste felett örökszép, haragos
villám, cikáz –
Petőfi ifjú szelleme...
Mentek az őszi ködben,
a kövesút rossz bakancsukat arcával
csókolta. Messze tűnt már az otthon
és a gyermek és az asszony, de
sorsuk, útravaló szép üzenetük ott lapult
a letarolt földek felett,
merre az útjuk vitt...

Érdemes megfigyelni, ahogy művészetének eszközeit a kommunista célok 

megfogalmazására. Van ebben a versben szociális demagógia, halvány an-

tiklerikalizmus. Itt-ott a balladák világából köszön vissza egy-egy hangulat.

Illés Gábor, Méhész Györgyné, Jakab Károly, Lovász Menyhért, az első sorban;

a másodikban [Korhó]669 József, Kajtár Vilmos, Nagy Lajos, Bíró Boldizsár,

Pap Lajos, Búzás Imre (HIM fotóarchívum 80066)

669 A kézírás a kép hátulján nem tisztán olvasható.
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A Híd folyóiratban jelent meg 1951 áprilisában egy nagy hatású vers, 

Dudás Ferenc tollából (amelyet majd idézünk is). A vers iskolapéldája a 

művészet eszközeinek, valamint a személyes élmények ideológiai szol-

gálatba állításának. A szerző nem irodalmár, és a vers sem míves vers (a 

ritmusában és a rímeiben is vannak törések), azonban talán éppen ezért 

még átütőbb erejű. A szerző ettől hiteles. A mondanivalója egyszerű, a 

háborúban magyarok is haltak meg a partizánok oldalán, és mintha azt 

üzenné, hogy ezzel le van mosva, sőt vérrel van lemosva a gyalázat. 

Ilyen értelemben tehát a rendszert, Titót, a partizánokat igazolja, és az 

„el nem mondható dolgokra” a hallgatás egy újabb leplét borítja, a mí-

toszteremtést öregbítve ez által.
Baki és Vébel is igyekezett irodalmi dimenziót adni leírásának:

„...márciusi szél kergette a baranyai ég szürke felhőit. A lö-
vészárkokban türelmetlen izgalommal lesték katonáink, hogy 
közeledik-e az ellenség.”670

Kis Ferenc haláláról és a brigád feloszlatásáról:

„Utolszor hallottam ekkor hangját” [Kis Ferencét]671

„Utolszor március utolsó napján sorakozott fel a brigád”672

A népfelszabadító mozgalomról szőtt mítosz egyik első eleme arról szól, 

hogy az emberek, a fiatalok szinte hanyagul és könnyedén áldozták életüket 

a nagy cél érdekében: „A küszöbön álló harc feszült izgalmában indultak el, mo-

sollyal arcukon s katonadalokat énekelve. Így közelitették meg Bolmán községet.”673 

A Petőfi-brigáddal kapcsolatban annak hősiességét emelik ki. A fentiekből lát-

tuk, hogy a hősiességet partizán részről a felettesektől való félelem kénysze-

rítette ki, hogy szigorúan büntették a visszavonulást, a fegyver elhagyását. 

Nem beszélnek róla sokat, de volt a Petőfi-brigádban is a „bőrét féltő” kato-

na.674 Ez emberi, ám a hősiesség nem kisebb attól, ha feltételezzük, hogy a 

katonák is élni, és nem meghalni akartak. Valójában az életét nem féltő kato-

na mítosza a háborúban azt szolgálta, hogy ezt a fajta lelkületet rá lehessen 

kényszeríteni a legénységre, a korai titóizmusban pedig azt, hogy minél na-

gyobb teljesítményt lehessen elvárni az egyes emberektől a munkahelyeken.

670 Baki–Vébel 161. o.
671 Baki–Vébel 166. o.
672 Baki–Vébel 178. o.
673 http://adattar.vmmi.org/cikkek/13769/hid_1945_07_varga.pdf
674 Baki–Vébel 155. o. utal az ilyen esetekre.

A brigád volt harcosainak összejövetele Eszéken:

(balról jobbra) Baki Ferenc, Balázs Jószef, Horvát Mihály, Vető Gyúra,

Varga Mariska, Zsiga Máté, Vojnovics Teréz és Hando Iván

(Baki–Vébel 80. o. 25. illusztráció)

A fentiek illusztrálására hadd hivatkozzunk Virág Róbert történetének le-

írására.675 Az 1968-ban megírott könyv kb. 24 évvel az események után je-

lent meg. Tudjuk, hogy Virág Róbert még 1944 augusztusában életét vesz-

tette, az 1968-ban megjelent könyvben mégis a következőt olvassuk: „És 

ki-ki titokban immár a maga kalandos találkozásáról ábrándozott a dülledt 

szemű ellenséggel”. Érdekes, hogy a fenti idézet előtt Baki és Vébel ki is 

mondja, hogy nem fontos, hogy igazak-e a történetek, hanem az a fontos, 

hogy az „aranyszájú komiszár” férfiakat (értsd: harcosokat) csinált a zász-

lóalj tagjaiból. Érdemes még elgondolkodnunk arról, hogy miért „dülledt-

szemű” az ellenség, miért nem egyszerűen ellenség. A válasz egyszerű: a 

fentebb említett törekvés általános a háborús konfliktusokban azért, hogy a 

katona ne érezzen szolidarítást az ellentétes oldalon harcoló emberrel, mert 

ha ez így lenne, akkor nehezére esne megölni azt. Ez alapján azonban nem 

lenne értelme pálcát törni a Petőfi-brigád felett, hiszen a náci, usztasa és 

egyéb propagandák, hasonló módon működtek, és az egész kor egy gyűlöl-

kődő korszak volt.

675 Baki–Vébel 40–41. o.
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Kosta Nađ hadseregtábornok és Jontovics Rudolf vezérőrnagy

1970 márciusában Budapesten (Godó)

A Petőfi-brigádról szóló legenda kezdete talán az 1945. április 1-i676 Kis 

Ferenc-temetéssel kezdődött. Kis Ferencről a „kemény” parancsnokról és 

haláláról kevés az érdemleges adat. A mítoszteremtéshez viszont mindent 

felhasználtak. Olvashattuk fentebb, hogy Baki nem sokat adott a vallásra, 

könyvükben pedig Kis parancsnok temetésével kapcsolatban a következőt 

írják: „A brigád zászlóalja feltűzött szuronnyal kíséri a koporsót. A sírbaté-
tel előtt felzúgnak a harangok, mintha megüzenték volna a fasisztáknak, 
hogy ha el is esett néhány szabadságharcos, a helyükre újabb ezrek állnak 
Tito hősei közül, akik megbosszulják a halottaikat”. Hát szoktak ilyeneket 

üzenni a harangok? A Titóista propagandának is szüksége volt mártírokra, 

és ez Kis Ferencre is vonatkozik, hiszen mi más indokolta volna Kis Ferenc 

újratemetését 1965-ben? Mi a különbség a lőcsi és a bolmáni temetőhely 

között?

A Petőfi-brigád mítosz a magyarság jugoszláviai helyzetét igazolta: a ju-

goszláviai magyarság százai kezdték a harcot.677 „A jugoszláviai magyarság 
tehát a felszabadító harcokban és később a szocializmus építésében való 
részvételével maga is alátámasztotta a Jugoszláv Kommunista Párt és Tito 

676 Baki–Vébel 172.
677 Baki–Vébel 8. o. Kosta Nađ szövege, a könyv bevezetője.

elvtárs politikájának helyességét, miszerint a harcokban és az építőmun-
kában kivívott győzelmek és sikerek egyetlen záloga a jugoszláv népek és 
nemzetiségek testvérisége és egysége.”678

Valójában a magyarság megmaradásának más volt az oka. A potsdami 

konferencián a nagyhatalmak jóváhagyták a német lakosság kiköltözteté-

sét Kelet-Európából. Ez azt jelentette, hogy amely állam úgy akarta, a ki-

telepítés mellett dönthetett. A legtöbb kelet-európai állam így tett, óriási 

szenvedést, és ártalan (német) emberek halálát okozva. Ilyen nagyhatalmi 

döntés a magyarokról nem született, noha a jugoszláv vezetés tervei között 

szerepelt a Sreten Vukosavljević-féle terv a magyarok kitelepítése. Mivel 

ebből semmi nem lett, hozzá kellett látni egy olyan ideológiai alapú magya-

rázat kigondolásának, amely mindent igazol, a magyar bűnösök megbünte-

tését, és a magyarság vajdaságban hagyását. 

Kezdetben a szlavóniai Petőfi-zászlóalj harci feladatokat látott el. Nem 

voltak ezek eget rengető tettek, de részei voltak az éppen akkor aktu-

ális harcoknak. A partizánmozgalomnak nagy szüksége volt arra, hogy 

akit lehet, maga mellé állítson, nem volt tehát mindegy, hogy a szlavóniai 

több tízezer főre rúgó magyar lakosság hogyan vélekedik a partizánmoz-

galomról és az usztasa rendszerről. Végül a titói Jugoszlávia soktényezős 

egyensúlyi rendszerében a magyarságnak is megvolt a helye és szerepe, 

a Petőfi-brigádról szóló tények kezelése, de legfőképpen a mítosz építése 

is ezt szolgálta. A Petőfi-brigád legendája, a háború befejezése után köz-

vetlenül mind magyar, mind jugoszláv részről az aktuális hatalom politikai 

szempontból felhasználható tartalmává vált. 1948 után azonban a legenda 

kettévált.

A Petőfi-brigádról szóló mítosz egyik fő eleme a „bolmáni csata” lett. Ter-

mészetesen a bolmáni körülu hadműveletek sora maga nem mítosz, hanem 

fegyveres harc volt, de annak utólagos értelmezése napi politikai célokat 

szolgált. Hogy akkor melegében ennek milyen értelmet tulajdonítottak, azt a 

következő mondat jól megmutatja: „A fiúk nagyszerű hangulatban vannak, 
érzik, hosszabb szünet után most ismét megmutathatjuk, hogy hadosztá-
lyunk legfiatalabb brigádja harckészségben, lendületben nem marad el az 
annyi dicsőséget szerzett többi brigád mögött.”679 Ez az értékelés az Udarnik 

című lapban jelent meg. A cikk célja akkor az lehetett, hogy másokat is a 

harcra sarkalljon, de az események után az effajta érvelés arra szolgált, 

hogy igazolja a magyarokkal szembeni „enyhe” bánásmódot, különbséget 

téve a gyűlöletesként beállított németekhez képest.

678 Baki–Vébel 9. o. Kosta Nađ szövege, a könyv bevezetője.
679 Baki–Vébel 148. o.
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Egy kései forrás a Petőfi-brigádról (PGY – J /16 219)

Jugoszláviában a Petőfi-brigádnak jelentős a szerepe a vajdasági magyar-

ság jugoszláviai és kommunista identitásának kialakításában. Természete-

sen a titóizmus ebben nem érhetett el teljes sikert, de nagyon sikeres volt. 

A testvériség-egység jugoszláviai megvalósulását a rendszer úgy értelmez-

te, hogy csak annak van joga, hogy részt vegyen az ország működésében, 

épülésében, és csak az részesülhet a közös jóból, aki annak idején har-

colt a megszállók ellen. A Petőfi-brigád tehát legitimizációs eszköze lett a 

vajdasági magyarságnak, vagyis a Petőfi-brigádban harcolva a vajdasági 

magyarság is – úgymond – teljes jogú tagja lehet Jugoszláviának, hiszen 

részt vett a megszállók elleni harcban. Mégis a Petőfi-brigád tematizálása 

helyi jellegű maradt. Szerb nyelven nem írtak róla monográfiát, és nem is 

nagyon emlegették. Ellenben a vajdasági magyar közösség részt kellett, 

hogy vegyen a Petőfi-brigád körüli legenda építésében. Számtalan iskola 

kapta meg a Petőfi-brigád nevet, és a második világháborús történésekkel 

kapcsolatban kötelező volt az említése.

Ezzel szemben létezett egy „titkos történet” , nem alaptalanul, amelyet 

egymás között beszéltek meg. Eszerint a magyar fiatalokat értelmetlenül ál-

dozták fel. Ebben a titkos történetben összeforrt a batinai és a bolmáni csata.

A Petőfi-brigád legendáját a magyarországi közbeszédben az 1960-as 

években próbálták feléleszteni. Ebben jelentős szerepe volt a már említett 

Méhész Györgynének, aki sokat szervezkedett, aminek nyoma is maradt, 

ebből egy sajátos kép alakult ki a magyarországi kommunista ellenállásról. 

Ezúton is egy olyan ideológiai tartalom állt össze, amely önmagában véve 

ugyanolyan torz, mint a jugoszláviai mítosz, csakhogy ebben a mítoszban 

Alexander Petőfiről [sic!] beszélnek, és Méhész Györgyné kiemeli, hogy ez 

egy roham- és halálbrigád volt, annyira rettegtek tőle az ellenfelek.680 Ez a 

mítosz azonban jóval erőtlenebb és kisebb hatású, mint a jugoszláv.

Az összjugoszláv mitológia központi eleméről, a testvériségről sajnos azt 

kell megállapítanunk, hogy nem volt általános, noha az is igaz, hogy a közös 

cél érdekében együttműködtek a különböző hadseregek (szovjet, jugoszláv, 

bolgár), sőt ez időnként a korrektség kívánalmait is meghaladta. A világhá-

ború idején a különböző nemzetiségek tagjainak nagy része egymás ellen 

harcolt. Fontos cél elérni a különböző nemzetek együttélését, együttműkö-

dését, de ez, amint a ’90-es évek történései bizonyították, meghaladta a 

titóista rendszer erejét, sőt az intellektuális potenciáljait is. Ahelyett, hogy 

egy ideálisnak tekintett állapotot célként jelöltek volna meg, vágyaikat a 

múltba vetítették. A másik probléma ezzel az ideológiával az volt, hogy 

igyekezett összemosni a jugoszláviai lakosságot, és ebben voltak sikerei, de 

távolról sem vált általánossá. A nyílt vitát kerültékinkább a központi hata-

lom lépett fel döntnökként mind a múltat, mind a jövőt illetően. Kosta Nađ 

a Baki–Vébel könyvéhez írt bevezető szövegében pedig a következőket írja:

„A felszabadító háború és a szocialista forradalom egész tar-
tama alatt igen sok jugoszláviai magyar vett tevékenyen részt a 
népfelszabadító mozgalomban. A Párt és a [sic!] SzKOJ-tagok, 

680 PGY – J /16 8. o.



260 261

tagjelöltek, antifasiszták, hazafiak, különösen a munkások és 
parasztok csakhamar felismerték, hogy a jugoszláviai ma-
gyarság sorsa elválaszthatatlanul összefonódott a német és a 
magyar megszállók, valamint a hazai árulók elleni harccal, a 
felszabadító harccal, melyet Vajdaság, Szlavónia s az egész Ju-
goszlávia összes népei és nemzetiségei egységben folytatnak; 
felismerték, hogy a nemzeti függetlenségért és a jugoszláv tár-
sadalom szocialista átalakításáért folyó harc egyszersmind a 
magyar és a többi népek szabadságáért folyik”.681

Az újvidéki antifasiszta kongresszuson Varga István fellépésekor a kong-

resszus tapssal döntötte el a magyarok egyenjogúságát.682 Ez volt tehát a 

hivatalos ideológia és ehhez idomították a történések aktualizálását, és a 

köréjük font ideológiai tartalmakat. Nem véletlen, hogy a Baki–Vébel könyv-

ben is ez a szellemiség köszön vissza.683 A 1968-banmár az önigazgatás volt 

a másik fő téma. A Petőfi-brigáddal kapcsolatban ki kell emelnünk a marxis-

ta világlátás alkalmazását is. A közhasználatra alkamazott „marxista” ideo-

lógia egy végletesen leegyszerűsített propaganda volt, aminek kevés köze 

volt Marxhoz, hiszen lehetetlenség volt néhány irányelvben összefoglalni a 

vaskos kötetekben megjelenő munkásságát. A marxista szemlélet ugyan-

csak Mate Jerković tengernagy szövegében jelent meg. A szerző az egész 

térség történetét az osztályharcra egyszerűsíti le. Ennél fogva kiegyenlíti az 

összes nemzetiséget, azon az alapon, hogy mindenki elnyomott volt. Tehát 

hevesen ostorozza a Habsburgokat, a törököket, az Osztrák–Magyar Mo-

narchiát, a nagyszerb burzsoáziát, a kapitalistákat, és feudális urakat. Így 

fel is menti a magyarságot a kollektív bűnösség terhe alól, hiszen a magyar 

népet nem egyenlíti ki a magyar nemességgel. De vajon miért volt szükség 

még 1968-ban is erre a „felmentésre”? A magyarság a bűnösség jelét hor-

dozta magán a szerző tehát egy olyan utat kínál, amelyet a JKP, Tito jelöl ki 

számára. Mondandóját azzal zárja, hogy a Baki–Vébel-féle könyv a jugosz-

láv és a magyar kommunisták közös sikerét szolgálja, és egyben a magyar 

fiatalok figyelmébe is ajánlja.684

A mítosz egyben értékrendet is mutat. A könyvben több helyen, és a kor-

szak sajtójában, könyveiben mindenhol megjelenik az ideális szocialista em-

ber. Ennek számos változata volt, a büszke hercegovinai, a bátor muzulmán, 

681 Baki–Vébel 7. o.
682 Baki–Vébel 132. o.
683 Pl. Baki–Vébel 35. o. arról ír, hogy a harcosok azt kapták parancsba, hogy vessék le magukról 

a „kellő ruhaneműt”, hogy legyen a magyar és a német harcosoknak.
684 Baki–Vébel 24. o.

a bátor gyerek, a bátor nő. Ugyanígy ezt az ideált a magyarságra is vonat-

koztatni lehetett:

„Szabó Gyula gépfegyveres könyörtelenül ontja a halált. Ő 
fedezi a 3. század visszavonulását. Az ellenség észreveszi. Ak-
nák robbannak, magasra dobva a földet körülötte. Visszavonu-
lás! – kiált a segítője, Gyula azonban nem hallja. Csak annyit 
tud, hogy meg kell semmisíteni az ellenséget.685

[…]
Mindig ott van – emlékeznek rá, ahol a legnagyobb a tu-

multus. Gépfegyverfészektől gépfegyverfészekig, aknavetőtől 
aknavetőig kúszik parancsokat osztogatva. Visszaadja a fiúk 
önbizalmát a legsúlyosabb helyzetekben is, és menten felerő-
södik a támadás. Előre, elvtársak! – hangzik a kiáltás százak 
torkából, és szinte erről is tudni, hogy merre jár Kis Ferenc, a 
brigád félelmet nem ismerő parancsnoka, akinek a vezetésével 
még a délelőtt folyamán bejutottunk a faluba […]”

A politikai elit a brigád és zászlóalj történetét mint nyersanyagot használ-

ta, hogy azokat beillessze azokat ráépítse azokra az archetipikus és kulturá-

lis sémákba, amelyek hasznára voltak a rendszernek. Ebben az írók, költők 

vállaltak fontos szerepet,686 hogy művészi, vagy esetleg csak használható 

formába öntsék a valóságot tartalmazó, a rendszer számára hasznos tartal-

makat. Miért beszéltek volna a topolyai eseményekkel kapcsolatban arról, 

hogy a „jobbágyok unokái”687 indultak a harcba, hiszen ugyanez elmondható 

a Horthy-féle Honvédségről és az usztasákról is. Ezekre a szavakra a kom-

munista ideológiának volt szüksége, mert a „föld rabjainak” felszabadítását 

tűzte ki céljául. „Rab Mihály és hat fia” esetéből a „kilenc Jugović” 688 tör-

ténete közön vissza, szinte a „kilenc Jogovics” köszön vissza „Rab Mihály” 

személyében. csak az egész át van hangolva a középkori koszovói milliőből 

a 20. századi topolyai magyar milliőbe. Rab Mihály esetének azonban van 

némi alapja, hiszen az Óvári családból valóban hatan mentek harcolni.689 A 

szerzők arról beszélnek, hogy az önkéntesek, az újoncok „izgatott-büszkén” 

haladtak a zászlóalj élén. Vajon mennyire lehet erre emlékezni 20-25 év 

685 Baki–Vébel 161. o.
686 Baki–Vébel: a 178-181. oldalakon találhatunk költői megfogalmazásokat a topolyai esemé-

nyekkel kapcsolatban.
687 Baki–Vébel 126-127. o.
688 Baki Vébel 126-127. o.
689 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 155. o.
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távlatából? Mindazonáltal érthető módon a túlélő Petőfi-brigád-tagok éle-

tének meghatározó élménye volt mindaz, ami velük történt. Emberi, hogy 

összejöttek, és hogy számontartották egymást.
Maga a „bolmáni csata” is legendává változott. Láttuk, hogy a korabeli 

leírás szerint sorozatos hibák történtek. Igazából a bolmáni harctól csak 
a csatának egy kis részlete függött, és nem is úgy dőlt el, hogy a Petőfi-
brigád szétverte volna az ellenséget, hanem úgy, hogy az visszavonult, 
mivel a csata máshol már eldőlt. A csata emlékét versek is őrizték:

„Heten fekszenek itt a Petőfi-brigádból.
Elestek március hó 14-én.
Meghaltak a népek szabadságáért
Emlékük örökké él.

– Bizony pajtás! Mi fekszünk itt lenn, heten
Hét bácskai fenelegény.
Együtt jöttünk és együtt haltunk meg
tavaszelő egy ködös reggelén.

Nótásan, vidáman jöttek,
szemükben virtusos láng nevetett, és
Petőfi hitét hoztuk magunkkal,
Jöttünk kiverni Hitler rabló hadát.
S bár rangyosan és tízen egy puskával;
átverekedtünk egy sor véres csatát.

Gúnyoltak bennünket, nevettek rajtunk.
Nevünk lett a „Rongyos brigád”.
Testvér se hitte, mire vagyunk képes –
Míg nem látták a bolmáni Csodát,

Itt szakadt aztán rájuk Hitler hada,
s maguk maradtak vele szemben:

De jöttek a Dráván át sűrű rajokban,
s mi megfogyva, fáradtan vártuk a reggelt.
Míg nekik a Dráva ontotta a pótlást,
hozta a lőszert is, ontotta a fegyvert.

– Visszavonulni!... s ballagtunk vissza a ködben.
– Néhány hátvédünk maradjon itt a hegyen!
No, hadd lássuk, ki most a legény!?
...s a menetből kiléptünk mi, bugylisok, heten.

Bizony pajtás! mi heten itt maradtunk.
Ellenünk német ezer és ezer.
De maradtunk mindenre elszántan,
a márciusi ködös reggelen.
Ekkor már volt puskánk, saracunk [gépfegyvertípus] is kettő.
Gábor szerezte tőlük, meg a kártyás Ficek.
Leállítottuk a dombra és néztük,
hogy bújnak ki a ködből a szürke köpönyegek.

Jöttek, imbolyogtak előre a réten,
mi meg csak feküdtünk némán, mereven.
Szinte már a szagukat éreztük,
mikor a Gábor megbökött: – Tüzelj!

Recsegve kezdett köpködni a sarac a ködbe
ugrált vaslábán, csövén táncolt a láng...
s előttünk, mint kukoricatarlón a tök,
hevert egy csomó telitalált „kamerád”.

Bukdácsoltak, tüzeltek, ugráltak összevissza,
Az avaron meg csak szaporodott a szürke gyümölcs.
Az idő úgy látszott, kátyúban rekedt meg,
a nap egy pillanatra mégis kikönyökölt.

Ekkorra már tán százan is feküdtek,
mozdulatlanul a nedves földeken –
és ekkor a napsütötte réten észrevették,
hogy ellenük csak mi vagyunk heten.

Felordítottak gyáva örömmel –
száz irányból szállt a halál felénk
Aztán csend lett. Nem felelt rá senki.
A hét közül már egyikünk sem élt.
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S csak a vándorral küldött üzenet ér haza helyettük:
Ha meghallgattad, menj utadra békén...
De ha utad Bácskába visz, mondd el Topolyán,
hogyan halt meg itten, itt a domb tövében,
a Petőfi-brigádból hét rongyos proletár.”690

A dalok nagyon jól szolgálták az emlékezést a háború után is. A 

politikai hatalmat a legenda és nem a valóság érdekelte. A titóista 

Jugoszláviában a vajdasági magyarok is inkább a legendát hallgatták, 

mert legalább addig sem az ún. „Horthy-fasizmusról” beszéltek nekik, 

és addig sem kellett viselniük a „Hideg napok” kimondatlanul is rájuk 

testált bünösségét. Az érintettek, a rokonok, a sok értelmetlenül eleső 

fiatalhoz valami módon kapcsolódó emberek pedig inkább szerették 

azt hinni, hogy valami nagy és jelentős dologért áldozták életüket 

hozzátratozóik, barátaik. Ezt az igényt is kielégítette a kommunista 

propaganda.

Mindeddig nem mondatott ki, hogy a tapasztalatlan önkénteseket egy 

lehetetlen feladat elé állította a politikai vezetés, és hogy haláluk értel-

metlen volt.

690 Baki–Vébel 180-181. o. A vers szerzője a topolyai Dudás Ferenc párttitkár és népbizottsági 
elnök, a brigád egyik szervezője. A vers 1951 áprilisában jelent meg a Híd c. folyóiratban. 
„Dudás szintén önkéntesként nem sokkal az ütközet után járt a csatatéren és költeményének 
a hőseit is akkor ásták ki az ideiglenes sírokból. A látvány és a helybeliek tanúskodása ihlette 
meg, noha egyébként nem foglalkozott versírással. S ha csikorog is helyenként a rím, döcög-
nek a sorok, a csata hangulatát híven visszatükrözi.”

Hét Nap, 1984. november 2. 4-5. old.

Hét Nap, 1986. november 28. 26-27. old.
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18. A forrásokról és a szakirodalomról

A jugoszláviai közvéleményt és a tudományos köröket nem érdekelte iga-

zán a Petőfi-brigád, nem született mértékadó szerb nyelvű munka a Petőfi-

ről elnevezett egységekről.

A támával kapcsolatban Dr. Godó Ágnes hadtörténész munkái jelentik 

minden további kutatás kiindulási alapját. Godó több munkát is írt a jugosz-

láv partizánmozgalomról, és szlavóniai zászlóalj és a majdani dandár (azaz 

a brigád) történetével is foglalkozik. Ezt a kéziratot is segítette hosszas 

bírálatával, a téma alapos ismeretében járult hozzá a munka pontosításá-

hoz. Éveken át kutatta a jugoszláviai levéltári forrásokat, amiben a belgrádi 

hadtörténeti intézet munkatársai is segítették. Az 1961-ben publikált mun-

kájában a jugoszláv partizánmozgalom nemzetiségi politikájával, valamint 

a nemzetiségi partizánegységekkel foglalkozott. 691 Az összes eddigi munka 

közül kiemelkedik Magyarok a jugoszláv népfelszabadító háborúban című 

műve.692 A hadtörténész és tiszt szakmaiságával dolgozza fel a zászlóalj és 

brigád történetét, azonban nem kizárólag ez érdekli. A szöveg, valamint az 

abban megnyilvánuló ideológia már nem időszerű – ennek ellenére a munka 

megkerülhetetlen. Godó rendkívül fontos iratokat és fondokat tanulmányo-

zott ár, és műve etalonként szolgál minden későbbi munkához. Az újabb, 

1985-ös munkája jó és szabatos összefoglalása a kérdésnek.693 Ez minő-

ségében és átgondoltságában is kiemelkedik a többi munka közül. Lényeg-

re törő, szabatos, és a kérdés tárgyalásába előtérbe helyezi az okvetlenül 

szükséges hadtörténeti értékelést. Érthető módon elsősorban a magyaror-

szági tagokkal foglalkozik. Sok részletet tisztáz, noha újabb kérdéseket is 

felvet, ugyanis nem mindenben egyezik jugoszláviai kiadványok adataival. 

Ebben is érződik a korszak ideológiai lenyomata, de ez nem zavaró.

A Baki–Vébel-féle munka, amelyet sokan, sokáig a legteljesebb összefog-

lalónak tartottak, és amely a zászlóalj és a brigád történetét is bemutatja, 

műfajilag nem tiszta alkotás. Célja a vajdasági magyarság, a fiatalok mag-

szóllítása, az akkor aktuális ideológiát próbálták megtanítani nekik. Nem 

691 Godó Ágnes: A nemzetiségi és külföldi alakulatok létrejötte a Jugoszláv Népfelszabadító Had-
seregben és partizánosztagokban = Hadtörténelmi közlemények, 1/1967, XIV. évfolyam, Bu-
dapest, 3-32. o.

692 Godó Ágnes: Magyarok a jugoszláv népfelszabadító háborúban. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 
1972.

693 Godó Ágnes: Harcok a Dráva mentén (A 15. „Petőfi Sándor” népfelszabadító rohamdandár 
harci útja.), Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1985.
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történeti munka, noha felhasznál forrásokat és a szerzők is szemtanúk. 

Személyes tapasztalataikat is megírják. Másrészt ez a munka sok részletet 

közöl (talán a legtöbbet). A figyelmes olvasása azonban azt is jelenti, hogy 

az olvasónak el kell viselnie a titóista propaganda mindenhová beszivárgó 

jelenlétét. Ahol csak lehetett hazafias verseket idéznek, egyes leírások (pl. 

amikor a „petőfisták” Topolyáról elindulnak) mesterkélten irodalmiaskodók, 

sőt giccsesek is (a lengő vörös zászlóikkal és a katonák dalaival). Máskor az 

anekdotaszerű történetek teljesen kizökkentik az olvasót a tulajdonképpeni 

történetből. Egy-egy hőstett ismertetésénél694 átlendülnek a tragikum szfé-

ráiba, ahogy egy-egy halálesetet, illetve hősi halállal végződő életutat me-

sélnek el. Az petőfisták elhivatottságának a bemutatása volt a cél. A munka 

nem tekinthető szépirodalminak sem. A munka sokszor a zsurnalizmus, 

az újságírói stílus elemeiben bővelkedik, azonban nem tekinthető újságírói 

munkának sem, hiszen nem lényegre törő, nem törekszik a világos rövid 

beszédre, ellenkezőleg, sokszor az az érzése az embernek, hogy a szerzők 

a különböző kisebb nagyobb történetekkel a lényegről térítik el a figyelmet.

A Baki–Vébel-féle könyvben hektikusan és rendszertelenül felhalmozott 

adatok mégis adatok. Amennyiben ezekről lehántjuk a legenda különböző 

rétegeit, és ha van némi elképzelésünk a zászlóalj és a brigád mozgásáról, 

akkor ezekbe beilleszthető sok, a szövegben elrejtett részlet. Ezért egyelőre 

mégis megkerülhetetlen ez a munka. Hosszú távon azonban ez a munka 

nem a megoldás, hanem a probléma része. Valódi jelentősége az, hogy bete-

kintést ad abba, hogy mi módon működött, és hogyan használta az adatokat 

a titóista propaganda. Baki és Vébel mentségére mondhatjuk el, hogy 1968-

ban, amikor a könyv megjelent, erről a témáról nem is lehetett másként írni.

Az Emlékezés szerzőinek szándéka szerint, ez az eddigi egyetlen ideoló-

gia-mentes kötet, azonban (ellentétben jelen kötetünkkel) nem törekedtek 

a kérdés teljes és kritikus vizsgálatára, és nem vitték végig a következteté-

sek levonását, valamint itt-ott mégis érezhető benne a szocialista Jugosz-

lávia ideológiája. Ez az összefoglaló, szabatos is. A kötet második felében 

közölt visszaemlékezéseket érteékesek, kitűnően válogatták őket. Ezt a 

publikációt azzal a szándékkal adták ki, hogy az emlékezést szolgálja. A 

céljának megfelel, de a források megjelölése hiányos, és a szövegben itt-ott 

visszaköszön az a fajta retorika is, amely a kommunizmust jellemezte.695 

694 Például ilyen Varga Istvánnak, a brigád panacsnokhelyettesének esete, aki a bolmáni csatá-
ban az egyik rohamnál egyedül maradt az ellenséggel körülvéve, és csodával határos módon 
megmenekült. (Baki–Vébel 161. o.)

695 Valószínű, hogy csak véletlenül került a kötetbe, hogy a jugoszláv veszteségek 1 700 000 
főre rúgnak (83. o.), Ez a becslés ma már tarthatatlan, oda kellett volna figyelni, hogy elavult 
adatok ne kerüljenek a könyvbe.

Külön értéke, hogy a topolyai eseményekre helyezi a fő hangsúlyt, ami azért 

fontos, mert a topolyai történésekkel kapcsolatban még nem mondható ki 

a végső szó. Erénye a könyvnek, hogy nem mítoszteremtéssel próbálja az 

emlékezést szolgálni, hanem a tények feltárásával. A könyv bővelkedik új, 

máshol még nem közölt adatokban, és abban is előremutató, hogy a régeb-

ben ismert adatokat egy objektívebb történetírói stílusba illeszti. További 

értéke a könyvnek, hogy megpróbál minden eddiginél többet foglalkozni a 

történések hátterével. A könyvben jól ötvöződik a történetírói, hadtudomá-

nyi szakmaiság, és a helytörténeti tájékozottság.

18.1. A zászlóalj történtét taglaló írások

A szlavóniai Petőfi-zászlóaljról az egyik legjobb egykori jugoszláviai munka 

a Horvátországi Magyar Kultúrszövetség összefoglalója.696 Ezt idejekorán 

állították össze a visszaemlékezők, és ezért gyakran idéztük a fentiekben. 

Szabatosan, röviden követik a zászlóalj útját, azonban a zászlóalj brigáddá 

alakulásának történetével már nem foglalkoznak. Úgy értelmezték, hogy a 

történet a zászlóalj történetével kerek, és a későbbiekben a Horvátorszá-

gi Magyar Kultúrszövetség is a zászlóalj hagyományát ápolta. Szerintük a 

Petőfi-brigád egy másik egység, még akkor is, ha az ezer szállal kötődik a 

szlavóniai Petőfi-zászlóaljhoz. Az össszefoglaló kizárólag a tagok visszaem-

lékezésére támaszkodik, ami előny is meg hátrány is. Lényegretörő, a taga-

ok nem mennek részletekbe. A munka szabatos, de az emlékezet csalóka. 

Más források szükségesek a pontos részletek feltárásához.

Szintén értékes munka, bár nagyon foghíjas, Mészáros Vera697 idézett 

munkája. Úgy tűnik, hogy a szerző bizonyos levéltári forrásokat is átné-

zett, külön értéke ennek a munkának, hogy igyekszik követni azt, hogy a 

zászlóalj melyik nagyobb alakulat kötelékébe tartozott. Úgy tűnik azonban, 

hogy a zászlóaljról létező rendezetlen adathalmaz kifogott a szerzőn, ami 

érthető, hiszen a Petőfi-brigádról feltárt adatok rendkívül kusza állapotban 

vannak, általában bizonyos ideológiailag motivált propaganda jellegű cik-

kekben idéznek belőlük rendkívül hevenyészett és esetleges módon.

696 Az alábbiakban a teljes bibliográfiai adatsort közöljük a lábjegyzetben az egyszerűbb tájéko-
zódás érdekében.

Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz. Ehhez Jukić Zita figyelmes-
ségéből és jóvoltából jutottunk hozzá, aki az Eszéki Állami Levéltár (Državni arhiv u Osijeku) 
munkatársa.

697 Mészáros Vera: A Petőfi-zászlóalj megalakulásának 40. évfordulójára = Horvátországi Magya-
rok Szövetsége: Évkönyv 6. 30-40. o.
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18.2. Adalékok, egyéb munkák

A vajdasági magyarság részéről Törköly István: Akikért nem szólt a harang 
című művével járult és a 2009-ben megjelent Emlékezés a Petőfi-brigádra 
c. Kötet fontos.698 

A Törköly István-féle Akiről nem szólt a harang című könyv699 fontos ada-

lékokat tartalmaz, de ezek annyira szubjektívek, és annyira pontszerűek, 

hogy nehezen illeszthetők a történeti háttérbe. A szerző újságíró, de ez nem 

zavaró, hiszen igyekszik a történetek végére járni, de ez csak részletkér-

désekben sikerül neki. A mozaikkockák nem állnak össze képpé. Sajnos túl 

későn gyűjtötték egybe a visszaemlékezéseket, amikorra az emlékek elhal-

ványultak, a lehetséges emlékezők nagy része pedig már elhunyt, ugyanis 

a kilencvenes évek előtt nem volt mód a történtekről érdemben beszélni. 

Inkább érzések, hangulatok jönnek elő ebben a munkában, amelyek ugyan 

fontosak az utókor számára, de a pontos adatokat általában máshol kell 

keresnünk, a közöltekkel pedig csak akkor kezdhetünk valamit, ha már vi-

szonylag részletes tudásunk van a történtekről. A könyv hiányossága, hogy 

jobbára csak a zentai visszaemlékezők adataira támaszkodik. Hiányosságai 

ellenére a fenti könyv rendkívül fontos, hiszen ebben merül fel először an-

nak az igénye, hogy ki-ki félelem nélkül elmondja saját történetét. A sok 

részletből aztán egy rendkívül hézagos, történet áll össze. A szerző és a 

visszaemlékezők is világosan megfogalmazzák, hogy az akkor fennálló dis-

kurzus a Petőfi-brigádról nem tekinthető érvényesnek, nem pontos, nem 

kiegyensúlyozott, egyszóval, korrekcióra szorul. Ugyan nem elsőként, de ki-

mondja, és ezzel megerősíti azt is, amit Matuska Márton, Teleki Júlia helye-

zett kutatásainak központjába, azaz világosan beszél azokról a nyomások-

ról, kényszerekről, arról az életveszélyes állapotról, amelyben a vajdasági 

magyar fiatalok közül sokan döntöttek úgy, hogy jobb híján önkéntesnek 

állnak. A visszaemlékezésekből kiolvasható a harcok ádáz és kérlelhetetlen 

volta, az hogy a partizánok is kegyetlenek voltak. Ez a Baki- és Vébel-féle 

könyvből is kiolvasható, csakhogy nem a szerzők szándékai miatt, hanem 

azok ellenére. A könyvben szerepet kap a méltatlanul elfeledett zombori 

kiképzőközpont (Magyar Önkéntes Vörös Petőfi-brigád) is. Baki és Vébel 

szinte meg sem említi, noha a visszaemlékezésekből és az egyéb adatok-

ból is látszik, hogy rengetegen fordultak meg ott. Az ugyancsak keveset 

emlegetett Börszt Henrik tüzértisztről, illetve Takács András kiképzőtisztről 

698 Dr. Godó Ágnes, Kovács Gábor Attila, Solymossy Zsuzsanna és Uri Ferenc: Emlékezés a Petőfi-
brigádra. Timp kiadó, Topolya, 2009.

699 Törköly István: Akikért nem szólt a harang (vajdasági magyar frontharcosok vallomása). 
Életjel, Szabadka, 2001.

is találunk adatokat. Törköly könyvében nincs sem olyan szándék, hogy 

eltitkoljon valamit, sem olyan, hogy valamit túldimenzionáljon. Az önkén-

tesek tehát nem idealista forradalmárként csatlakoztak a népfelszabadí-

tó mozgalomhoz, hanem azoknak a körülményeknek a hatására, amelyek 

óriási teherként nehezedtek rájuk a háború végén. A szerzőnek nyilatkozó 

visszaemlékezők némelyike félreérthetetlenül közli elképzeléseit, miszerint 

politikai okokból vezényelték a brigádot a harcok sűrűjébe, megfelelő fegy-

verzet, ruházat és vezetés nélkül. Azonban ez mindmáig feltételezés marad, 

de ezeket az állításokat sem lehet figyelmen kívül hagyni. Ugyanez vonat-

kozik arra a feltételezésre is, miszerint Kis Ferenc parancsnokot maguk a 

katonái ölték meg, annak kegyetlen parancsnoklási gyakorlata miatt.

A szerző azonban nem esik túlzásokba, ami nagyon fontos, a könyv nem 

elvtelen kritikája sem a titóizmusnak, sem a korszak politikai életének. Úgy 

tűnik, és ez a könyv értéke, hogy a szerző egyedüli célja az volt, hogy a 

visszamlékezők közléseit a legteljesebb módon közreadja. A mű megvála-

szolatlanul hagyja, hiszen nem is megválaszolható, hogy vajon szükségsze-

rű volt-e, és hogy megérte-e részt venni a frontharcokban. Ez a kérdés még 

inkább bizonytalanná teszi a lehetséges választ azzal, hogy a munkaszolgá-

latosok sorsával, valamint a dezertőrökkel is foglalkozik. A könyv árnyalja a 

Petőfi-brigádról szóló képet.

Varga István a Híd c. foyóiratban közölte cikkét a Petőfi-Brigád címen. 

Mint érintett és szervező közöl értkes adatokat, de nem foglalkozik a szla-

vóniai zászlóalj történetével, elfogultsága kétségtelen, de éppen ezért jól 

értelmezhető a munkája.

Milenko Beljanski zombori történész számos helytörténeti munkát adott 

közre. Rövidsége ellenére fontos munkája a Mađarska dobrovoljačka crvena 
brigada „Petefi“, amelyben korrekt módon, letisztult stílusban és struktúrá-

ban levétári és egyéb forrásokra támaszkodva adja meg a zombori esemé-

nyek summáját.

Munkám megírásában felhasználtam a második világháborúról szóló, 

történészi körökben elfogadott és nagyra tartott munkákat.700 A magyar 

honvédségról szóló, ide vonatkozó II. világháborús információk, illetve a 

magyarországi hadi eseményekre vonatkozó adatok egy részét Ungváry 

Krisztián munkájából szereztem.701 Magyarország szerepének ismerteté-

sében Romsics Ignác összefoglaló művére támaszkodtam.702 Mindazonáltal 

700 Drugi svjetski rat (Dr. A. H. Pape, az eredeti holland kiadás szerkesztője). Mladost, Ljubljana, 
1982. és Keegan, John: A második világháború. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003.

701 Ungváry Krisztián: A Magyar Honvédség a második világháborúban. Osiris kiadó, Budapest 
2005.

702 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. Században. Osiris kiadó, Budapest, 2000.
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egy olyan könyv nagyon hiányzott, amelyben átfogó képet kaphattam volna 

a szlavóniai események összefüggéseiről, szerencsére a Vajdaság kapcsán 

kéznél volt egy ilyen, szerb nyelvű kötet.703 Az impériumváltásokról A. Saj-

ti Enikő mértékadó és megkerülhetetlen könyvéből tájékozódtam.704 Ezen 

kívül a vajdasági magyarságra vonatkozó adatok tekintetében Aleksandar 

Kasaš könyvét sem mellőztem.705 A Topolyára vonatkozó adatokat a Topolya 
monográfiája című könyvből próbáltam kiegészíteni.706

703 Čedimir Popov (szerk.): Vojvodina u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji 
1941-1945. Filozofski Fakultet – Institut za istoriju, Novi Sad, 1984.

704 A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség (Magyarok a Délvidéken 1918–1947). 
Napvilág kiadó, 2004.

705 Kasaš, Aleksandar: Mađari u Vojvodini (1941–1946). Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek 
za istoriju, Novi Sad, 1996.

706 Topolya Monográfiája 1750–1945. Dániel print, Újvidék, 2001.

19. A téma továbbfejlesztésének
lehetőségei

„emlékezetből történelmet írni nehéz”707

[különösen, ha elveszik a brigád dokumentációja]708

A most közreadott összefoglaló az eddig publikált szövegek alapján próbál-

ta logikusan összefoglalni a Petőfi zászlóalj és brigád történetét. Az szükös 

anyagi lehetőségeink miatt csak néhány új forrást tudtunk feltárni, és újra-

olvasni. Érdemes lenne újból elővenni a Godó Ágnes által nyolc évig kuta-

tott dokumentumokat. 

Egy alaposabb munka megírásához tehát újra át kellene tanulmányozni 

azoknak a katonai alakulatoknak az iratait is, amelyek kötelékébe tarto-

zott a Petőfi-brigád, mégpedig nem csak azokat, amelyek közvetlenül a 

brigádra vonatkoznak, hanem a nagyobb, hadműveleiti egységekét is, mert 

ezekből látható a kontextus, amelyben az alegység és a majdani egység 

működött. Enélkül nem értelmezhető a kérdés. Tehát a téma kutatójának 

a következő alakulatok forrásait lehetne még részletesen átnéznie:

A Horvátországra vonatkozó iratok:

A Horvátországi Népfelszabadító Hadsereg és partizánosztagok II. had-

testének parancsnoksága, Dráva menti és dilji osztagok XVIII. brigádjá-

nak XL. hadosztálya

A III. Jugoszláv Népfelszabadító hadsereg iratai:

a zvečevói párthatározat okmányai

a IV. szlavón hadtest

a X. hadosztály iratai

a XII. hadosztály iratai

707 Hr-DAOS-438 Horvátoszági Magyarok Szövetsége 38. doboz a 17 oldalas dolgozathoz fűzött 
megjegyzés.

708 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 126. o. Kocsis János emlékei szerint, amikor a barcsi hí-
don keltek át (pontos dátumot nem mondott, de talán a március 3-i átkeléskor), amelyet az 
ellenség akadályozott (német repülők bombáztak), az iratokat szállító kocsi a Drávába borult, 
mivel előtte érte találat a hidat. Ezután összehívták az írnokokat, és két napig dolgoztak az 
iratok pótlásán, ami nyilván nem pótolhatta a veszteséget.
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a Dráva és Dilj menti osztagok iratai
XVIII. zászlóalj iratai
XL. egység (hadosztály) iratai

III. zászlóalj iratai
a Slavonski Brod-i brigád iratai

különösen a 4. zászlóalj iratai, ha megmaradtak

a XVIII. brigád iratait

a VI. szlavóniai rohamhadtest iratai (ez a magyarországi önkéntesekkel 

kapcsolatban is érdekes)
a XVI. szlavóniai Joža Vlahivić ifjúsági brigád iratai

A Vajdaságra vonatkozó iratok:
a XVI. vajdasági hadosztály iratai (amelynek a XV. brigádja a Petőfi)
a XV. vajdasági brigád, azaz a Petőfi-brigád iratai
a tartományi pártvezetőség iratai

Az eddigi jugoszláviai feldolgozásokban nem, illetve alig használtak fel ma-

gyarországi forrásokat. Mi azonban a Hadtörténeti Múzeum és Intézet jóvol-

tából hozzájutottunk a források egy részéhez. Ezek jól kiegészítik az eddig 

ismert összefoglalókat, és egy újabb dimenziót nyitottak meg a Petőfi-brigád 

történetének tanulmányozásában. Ám e források értékéből sokat levon, hogy 

a visszaemlékezéseket meglehetősen későn jegyezték le. Ugyanakkor ezek a 

források sok kérdést is felvetnek, egyes közlések igazságtartalma kérdéses 

és inkább csak adalékai a zászlóaljról és brigádról szóló legandának.

Méhész Györgyné részvétele az adatgyűjtésben (PGY – J / 16 226)

Méhész Györgyné tanúként a meghallgatásokon (PGY – J / 16 225)

Hasonlóképpen nagy hiányossága minden eddigi munkának, hogy nem 
tekintik át, sőt nem is foglalkoznak a zászlóalj majd a brigád ellenfeleivel, 
sem az usztasa, sem a domobrán, sem a német egységek szervezettségéről, 
harci értékéről, parancsonolálásáról, az egységekben uralkodó légkörről 
nem közölnek adatokat. Általában csak azzal a közhellyel intézik el 
az ellenfelek a kérdését, hogy állig felfegyverzett, elszánt ellenségről 
beszélnek. Az egész kérdés megértéséhez okvetlenül szükséges lenne 
foglalkozni  az ellenfelekkel is. A kérdés vizsgálata komoly szaktudást és 
nyelvisemeretet igényel, csak reménykedhetünk abban, hogy ezt a fontos 
kérdéskör vizsgálat tárgya lesz a jövőben.
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Nagy hiányossága az eddig megjelent munkáknak, hogy nem tudtak ér-

demben foglalkozni a Petőfi-brigád jelentősebb tagjainak az életrajzaival. 

Csupán itt-ott tudtak nem rendszerezett információkat adni róluk. Fel kel-

lene tárni a jelentősebb tagok életrajzát és szerepét a Petőfi-brigádban (Kis 

Ferenc, Brindza Károly, Jontovics Rudolf, Kis János (az I. zászlóalj parancs-

noka)). Egyrészt az itt közreadott és felhasznált magyarországi levéltári 

források mellé fel kellene tárni és sorakoztatni a fent említett, esetleg még 

fellelhető jugoszláviai forrásokat. Másrészt tüzetesen át kellene vizsgálni 

a Baki-hagyaték leveleit. Ugyanez vonatkozik Virág János és Lőrik Péter709 

emlékirataira. Amennyire csak lehetséges, rekonstruálni kellene az alakulat 

mozgását.

Fontos lenne a Petőfi-brigád-mítosz kialakulásának és történetének is a 

vizsgálata, ez elsősorban sajtókutatással valósítható meg. A propaganda 

jllegéből adódik, hogy a produktumai jól hozzáférhetők, azonban hosszú 

évek kutatására lenne szükség, hogy fel is lehessen dolgozni őket.

Az itt felsorolt feladatok olyan alapvető ismereteket hozhatnának, ame-

lyek akár alapjaiban is megváltoztathatnák az eddig kialakult képet. A mun-

ka tehát koránt sincs befejezve, a téma teljesebb, monografikus feldolgo-

zást igényel.

Ennyi megválaszolatlan kérdés mellett, e munka megírásának és meg-

jelentetésének az értelme az, hogy az eddigiekben – beleértve a rend-

szerváltás utáni frissebb műveket is – senki nem próbálta meg rend-

szerezni a Petőfi-brigádról szóló adatokat. Munkánk rámutatott a Petőfi 

nevét viselő különféle egységek – a szlavóniai működésű zászlóalj, a 

később Bácskában verbuvált zászlóalj, majd a kettőből Kiscsányban lét-

rejött brigád – egymást követő, majd párhuzamos, végül egymásba fo-

nódó történetére.

A kiadvány – a Hadtörténeti Intézet és Múzeum anyagaiból – egy sor 

eddig soha nem publikált archív fényképet, dokumentumot is közöl. Ezek, 

az eddig már más kiadványokban napvilágot látott, Petőfi-brigád témájú 

fényképekkel együtt, az eddigi legteljesebb képanyagot közlik a brigádról.

Amennyiben egy utánunk következő kutató időt, pénzt és energiát kíván 

fektetni a téma teljes felgöngyölítésébe, kijelenthetjük, hogy munkájához a 

mindeddig megjelent művek közül ez a könyv lehet a legteljesebb, legjobb 

bevezető és kiindulópont.

709 Baki–Vébel, kötetük 150. és 151. oldalán tesznek említést arról, hogy mindkét személy meg-
írta emlékiratait, arról azonban nem beszélnek, hogy csak a bolmáni csatáról van-e szó, vagy 
az egész életrajzukról. A kötetben többször szó esik Lőrik Istvánról is, azonban nem derül ki 
ezekből az említésekből, hogy Lőrik Péter és István milyen kapcsolatban (rokoni vagy esetleg 
csak névrokoni) viszonyban voltak egymással. Lőrik István politikai biztos volt.

Végül mást nem mondhatunk, mint amit ifjabb Cservenák Pál mondott: 

„Remélem, egyszer letisztulnak a Petőfi-brigád körüli különböző vélemények, 

és objektíven mutatják be ezt a történelmi jelentőségű szerveződést.”710 

Hosszú évtizedeket szalasztottunk el, de ha a fent említett forrásokat is 

feltárjuk, akkor kialakulhat egy még a jelen munkánál is árnyaltabb kép a 

Petőfi-brigádról.

Következtetésként elmondhatjuk, hogy a zászlóalj és az eseménytörténe-

te kapcsán az adatok és a források pontosítására és rendszerezésére lenne 

szükség, valamint az életrajzi adatok kiegészítésére. Ezen kívül a különbö-

ző egységekről szóló emlékezéskultúra sokrétű feltárása is indokolt lenne, 

mégpedig több szempontból. Ezek eseménytörténetét fel kellene tárni, a 

szervezésüket, a propagandában megjelenő tartalmakat, és megvizsgálni 

őket ideológiai-filozófiai, pszichológiai, kultúrantropológiai szempontból.

710 Emlékezés a Petőfi-brigádra 2009 . 155. o.
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20. Zárszó

A Petőfi-zászlóaljnak harcászati, politikai és propaganda jelentősége van.

A jugoszláv partizánok a nagy stratégiai összképben nem döntő jelentősé-

gűek. Szerepük megkerülhetetlen egy-egy jugoszláviai térség sorsának ala-

kulásában, sőt egyes esetekben a nagy hadszínterekre is hatással voltak. 

A Nagy események mögött mindig ott vannak az olyan kisebb alakulatok 

is, mint amilyen a szlavóniai Petőfi-zászlóalj majd a brigád. Nélkülük nem 

képzelhető el a nagy stratégiai összkép. A zászlóalj és a majdani brigád, 

szerepe fontos Szlavóniában, és ebben a térségben értelmezhető a műkö-

dése. Ebben a léptékben viszont a szerepe megkerülhetetlen, pótolhatatlan, 

szerepének megértése nélkülözhetetlen a térség (had)történéseinek meg-

értéséhez.

A szlavóniai Petőfi-zászlóalj az úgynevezett hatodik ellenséges offenzíva 

után alakult meg, és kezdetben a vasutak rongálásában vett részt. Harci 

értéke behatárolt, ám hatékony volt . A rábízott szabotázsakciókat ill. a 

harcokban a részfeladatokat többnyire jól oldotta meg. Ezzel segítette a 

partizánmozgalom egészét, hiszen az olaszok kapitulácja után fontos volt 

akadályozni, a németek átszerveződését. Harci értéke, abban a léptékben, 

amit képviselt, jelentős volt. Ugyanilyen fontos volt, hogy általa a partizán-

mozgalom eljutott a szlavóniai magyarokhoz is, meg tudta őket szólítani, 

hogy eljuttatta propagandáját hozzájuk. Ezt a feladatát is megoldotta. 

A harcok befejezése után is hivatkozni lehetett rá. A horvátországi har-

cosok sokáig őrizték az egység emlékét, amire a rendszernek utólagosan is 

szüksége volt. Így a zászlóalj propagandaértéke túlmutat a működésén és 

a titóizmus ideje alatt fontos volt.

Nehezebb a Petőfi-brigád szerepét értékelni. 1944-ben a németek már 

nem képesek olyan akciókat szervezni, mint a Fall Weiss és a Fall Schwartz, 

az 1944 májusi desszant már csak a vezetés megsemmisítésére irányult, 

azonban Tito megmenekült, és a biztonságos Vis szigetén állította fel a 

főhadiszállását. Innen majd csak 1944 októberében költözik Versecre (mi-

után a partizánok leszámolnak az ottani német lakossággal, ami a vajdasági 

partizán népirtás kezdete volt). Ebben az időszakban a szlavóniai zászlóalj 

már nagyobb hadműveletekben lát el fontos részfeladatokat. 1944 szept-

emberétől a szovjetek nagy erőkkel jelentek meg az újraalakuló Jugoszlá-

viában, és ezért a gerillamódszerekről a frontális harcokta váltanak. Ezét 

alakul meg a Petőfi-brigád is. 1944 ősze a partizán tömeggyilkossággal volt 
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terhelt, a vajdasági magarság helyzete kizárólag a partizánoktól függött, 

és persze áttételesen a nagyhatalmak terveitől is. A tömeggyilkosságokban 

részt vettek reguláris alakulatok, hivatalos személyek, egyes szerb lakosok, 

és olyan partizánok is akik újból szembesültek az 1942-es tömeggyilkossá-

gok emlékével, egyesek közülük egész családjukat elvesztették. Az 1942-es 

és az 1944-es történések is népirtás jellegűek, és – Godó értékelésével tel-

jesen egyetérve – mindkét ország szégyene. A brigádba bevonulók indítékai 

között tehát az antifasiszta harc csak egy lehetett a sok közül. A partizánok 

az értésükre adták, hogy le kell mosniuk a gyalázatot, amit a Horthy-féle 

rendszer okozott. A bevonulókra a félelem, a munkaszolgálat elkerülésének 

lehetősége, vagy az agitáció hatott.

Annak, ahogy a szovjetek nagy áldozatok árán, sőt szinte az áldozatok 

nagyságával nem is törődve harcoltak, nagy hatása lesz a Petőfi-brigádra 

is. A szovjetek többnyire igen nagy iramban szorítják nyugatra a némete-

ket, ugyanezt várták el szövetségeseiktől is. A britek és amerikaiak ezt az 

elvárást kikerülhették, de a jugoszláv partizánok nem, a Petőfi-brigád sem. 

1945 januárjától a III. Jugoszláv hadsereg a magyarországi Barcstól dél-

re eső terülekre kocentrál, ezekben a szintén szlavóniai, majd a baranyai 

háromszögben folyó harcokban van szerepük a már javarészt a Bácskából 

érkezőknek. A felszereltség rossz (Rongyosbrigád) a veszteségek nagyok 

és a legénység számára felfoghatatlanok Bolmánnál. Ebből két dolog követ-

kezik. Létrejött egy titkos, szóbeli hagyomány, amelyet majd a kilencvenes 

években kezdenek lejegyezni, és amely valamilyen magyarázatot próbál 

adni a történtekre. Ezeket a résztvevők több évtizednyi távlatból sem tud-

tak feldolgozni. Másrészt a köztudatban ott dübörgőtt a brigádot dicsőítő 

titóista propaganda, mindez azonban a brigád politikai jelentőségének kér-

déséhez vezet bennünket.

A brigád alkalmatlan volt a rárótt feladatok maradéktalan végrehajtásá-

ra, azok túl nagyok voltak, és a parancsnoklással is gond volt. A tapasz-

talt szlavóniai harcosok, nem ismerték a frontális harcmodort, a bácskai 

újoncok nem voltak jól kiképezve, gond volt a felszereltséggel (rúhák, ba-

kancsok, fegyverek), és az élelmezéssel is. Az egységben fegyelmi prob-

lémák is jelentkeztek. A tömeges szökés engedetlenség, az illúziók, a ka-

tonai fegyelem nem ismrése, de a siralmas ellátottság következménye is 

volt. A hadosztály részéről gyorsan megnevezték a főbűnösöket, és azo-

kat halálra ítélték. Ez után a fegyelem ismét szilárd lett, ami a bolmáni 

csatában értelmetlen rohamok sokaságát és nagy veszteségeket eredmé-

nyezett. A brigádot többször mentette ki nehéz helyzetéből a szovjet és a 

bolgár hadsereg. Visszatérő motívum a különböző csatákban reszt vevők 

visszaemlékezésében, hogy akkor dőlt el a csata, amikor a szovjet sorozat 

rakétavetőkkel (katyúsák) kezdték lőni az ellenséget. A szökés résztvevői is 

a szovjetekkel keresték a kapcsolatot. A hibák ellenére a harcosok megáll-

ták helyüket, igaz, hogy Bolmánt nem úgy és nem akkor vették be, ahogy 

akarták, de az is igaz, hogy az ellenfelük nem ott tört át, azaz át sem törte 

a szovjet, a bolgár és a jugoszláv erők tartotta védvonalat, ebben a Pető-

fi-brigádnak is szerepe volt, amit majd ki is emelnek, sőt a későbbiekben 

politikai célokra hasznáják.

A Petőfi-brigád politikai szempontból fontos, ahogy erre Godó is rámu-

tat.711 Megmutatták hogy léteznek antifasiszta magyarok, így különbséget 

lehet tenni „magyar és magyar” között, és arra is például szolgáltak, hogy a 

kommunisták úgymond, helyesen viszonyultak a nemzeti kérdéshez. 

A vajdasági magyarság sorsát a titóista politikai elit alakította. Miután 

eldőlt, hogy a magyarokat nem fogják kitelepíteni mint a németeket szük-

sége volt egy történetre, amellyel igazolta saját viszonyulását a vajdasági 

magyarság felé. A jugoszláviai magyarságnak meg kellett különböztetnie 

magát a Horthy-féle rendszertől, amely lassan a Szálasi-féle rémuralomba 

fordult át. Ugyanez a feladat várt a magyarországiakra is. A háború közben 

szükség volt arra, hogy a magyar közösség fel tudjon olyasmit is mutatni, 

ami a délszláv állam iránti lojalitását fejezi ki. A délszláv államnak pedig 

arra, hogy valamivel igazolja, hogy a magyarokat nem telepíti ki, mint a né-

meteket, és a délszláv állam teljes jogú polgárának tekinti. Ezért a valóság 

elemeit felhasználva, azt az ideológiai kívánalmak szerint átstrukturálva 

egy olyan képet alakított ki, amely alkalmas volt politikai céljainak megva-

lósulásához. A titóizmus egész léte alatt egy asszimiláns viselkedésmódot 

propagált. Ebben volt szerepe az olyan embereknek, pontosabban ezek sze-

repét emelték ki, akik számára nem fontos a nemzetiségük, a nyelvük, és 

az sem, hogy ezt Baki többször ki is jelenti és aki a fiának sem adott magyar 

nevet.712 A titóizmus fenntartotta a háborúból levezetett ideológiáját, ami 

egyben saját legitimizálásának is a legfőbb forrása volt. Ebbe illett a ma-

gyar kisebbség, amellyel kapcsolatban volt mire hivatkoznia, és amelynek 

szintén volt mire hivatkoznia. A majdani megemlékezések, erről szóltak, 

ahogy a publikációk jelentős része is. A brigád emlékének kezelésében a 

Sztálin indította támadás kevés hatással volt, Sztálin támadását elviselő 

711 Godó 1972. 194. o.
712. Így Baki Ferenc fia „Frányó” lett („te lennél az Frányó” – így szólítja meg a 182-es oldalon). 

Ezt a könyvben többször is megemlítik, mintegy pozitív példaként emelve ki ezt (pl. a 115. 
„Frányó fiunk ismét megsebesült”). Ráadásul ez utóbbi (182. o.) említés a könyv legvégén 
található, méginkább alátámasztva előbbi fejtegetésünket. A szerző azzal is dicsekszik, hogy 
a lánya SKOJ-vezető. (51. o.)
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jugoszláv párvezetésnek szüksége volt a magyarok kezelhetőségére. Mivel 

az ún. Béketábor az imparialista országok közé sorolta Jugoszláviát, és a 

határa ezért incidensektől hangos volt, ezért a magyarok, de a sokkal na-

gyobb szerepet játszó bolgárok felszabadító tevékenységéről is hallgattak. 

A hatvanas évektől bekövetkező enyhülés következményeként, az egykori 

magyarországi és jugoszláviai petőfisek ismét felvették a kapcsolatot, de 

ez nem sokat változtatott az emlékezéskultúrá addigra már megszilárduló 

elemein. 

Tito halála után elkezdődött mindennek az átértékelése ami jugoszláv 

volt. A kommunizmus bukása is elavulttá tette az addig szokásos megem-

lékezés módjait. A megemlékeések egyre szűkkörűbbek lettek, az egykori 

harcosok közül már sokan elhunytak addigra, másrészt pedig új megkö-

zelítésből is vizsgálni kezdték a történetet. A brigád körüli mítikus felhő 

lassan eltűnt, ám a megemklékezők sok szubjektív elemet hoztak ebbe a 

diskurzusba, és gyakran általánosításokra ragadtatták el magukat. Hirtelen 

sok forró kérdés került napirendre a hosszú évtizedek sablonos panelei mel-

lé. Sok részletkérdés tisztázatlan marad. Sok adat található az alegység-

ből egységgé fejlődött alakulatról, bárkinek viszonylag pontos képe lehet 

a zászlóalj és brigád útjáról, ám a konkrét helyzetekről, az életet és halált 

eldöntő pillanatokról homlokegyenesen ellentmondó vélemények léteznek. 

Ezek gyakran indulatokat keltenek, ám biztosan nyilatkozni felőlük nem le-

het, mert egyrészt az emlékezet lehet pontatlan, elfogult, másrészt pedig a 

korszak levéltári forrásai egészen bizonyosan azok.

A fentiekben láttuk, hogy a brigád minden harci érintkezése szenvedés-

sel, áldozatokkal sőt kudarcokkal teli volt. Ha figyelembe vesszük, hogy a 

bolmáni csata végén hány puskája, egyéb fegyvere volt, akkor megálla-

píthatjuk, hogy felszerelését illetően egy fél brigád volt. A kemény harcok 

sikertelensége borítékolható volt, fegyver nélkül nem lehet háborút vívni, 

akármekkora is az elszántság. 

Az áldozatok nagy száma foltán a titóista rendszer a magyar közösségen 

belül egy olyan diskurzust alakított ki, amely az egykori valóságot hősiessé, 

és az áldozatot egyszersmind értelmessé tette. A titói testvériség-egység 

a közös harcban valósult meg, tehát az alapja nem egy humanista filozófia 

volt, hanem egy normarendszerbe illeszthető viselkedés, pontosabban az 

a arról szóló emlékezéskultúra. A magyarság az áldozatok árán érdemelte 

ki, a titóista világlátás szerint, hogy megmaradhasson Jugoszláviában. Nem 

volt senkinek ereje és kedve, hogy ezt vitassa. Az áldozatok magas száma 

tehát sikerként jelent meg ebben a világlátásban. Ez azok számára volt ké-

nyelmes, akiket ez nem érintett, ellenben a visszaemlékezők viszonyulása 

összetettebb. Egyrészt nem ellenkeznek a titóista értékeléssel, de nem túl 

határozottan kimondott megjegyzésekben mégis azt mondják, szinte kivé-

tel nélkül, hogy a történteket egyszer ki kell vizsgálni.

A későbbiekben az emlékezet és a szocialista Jugoszlávia propagandája 

egy hagyományt gyúrt össze, a Petőfi nevét viselő alakulatokból a „petőfis-

ták“ hagyományát. Időnként Topolyán nagy megemlékezéseket tartottak, 

de a horvátországi tagok is őrizték a saját emléküket. Mégis értelemszerűen 

Topolyán és a Vajdaságban volt a legerősebb a brigád kultusza.

Nem járnánk el tiszteseégesen, ha a történések, emberi és morális hátte-

rét és körölményeit nem vizsgálnánk meg. Érthető, hogy nem állt ki senki 

a megemlékezésekkor azt vitatni, hogy értelmes volt-e a golyószórótűzben 

rohamozni (ilyesminek nyilvánvalóan nincs értelme). Az elhunytak/eleset-

tek iránti kegyeletből, de a politikai berendezkedés múltértelmezése miatt 

sem lehetett ilyet tenni. Az utókor pedig nem lehet abban a helyzetben, 

hogy lebecsülje az akkori katonák áldozatait, hiszen olyan történelmi pil-

lanatban történt mindez, amiben Magyarország történetének egyik leg-

tragikusabb fejezetét élte. Felmerül a kérdés: vajon az egyes emberek a 

történések elszenvedői vagy hősök voltak. Sajnos a különböző rendszerek 

visszaéltek a „hősök” terminussal, és kiüresítették azt. Egyetlen háborúban 

sem az abszolút jó és az abszolút gonosz harcolnak egymás ellen, hanem 

mindkét oldalon emberek, és a háború a legtöbb esetben a rosszat hozza ki 

belőlük. Nem feledhetjük el mégsem, hogy az NDH és a német megszállók 

ideológiája, amelyekhez tömegeket sikerült megnyerniük, az egyik legem-

bertelenebb a történelemben. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj, majd brigád tag-

jai ez ellen harcoltak, és hoztak áldozatot. Az antifasizmus mindig aktuális. 

Ezért megérdemlik, hogy hősöknek tekintsék őket, még akkor is, ha ke-

vésbé voltak alakítói sorsaiknak, mint elszenvedői, és sokszor nem önként 

vállalták „hősi küldetésüket”. A titóizmusban a sajátosan kezelt emlékezet-

kultúrát a rendszer igazolására, bűneinek elpalástolására használtak. Ennek 

a továbbéltetésére sincs szükség. Az antikommunizmus is mindig aktuális.

A Petőfi-brigád tehát létének befejezése után sem vesztette el politi-

kai és propagandaértékét. A jugoszláviai magyarság identitásának részévé 

tették, és ebben sikereik is voltak, az értelmetlen áldozatokról pedig nem 

beszéltek, ill. értelmesnek állították be őket.

A kellő tisztelet mellett, ma már nincs szükség az ilyesfajta politikai és 

propagandaérték fenntartására. Tisztánlátásunkat az szolgálja a legjobban, 

hogy úgy emlékezzünk a történtekre hogy a forrásákat messzemenően, 

egyben kritikusan figyelembe vesszük, másrészt a különböző emlékezés-

kultúrákat elfogadjuk és tiszteletben tartjuk.
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21. A Petőfi-brigád történetének

kronológiai áttekintése

1942

• 1942. dec. 25–27. zvečevói határozatok a nemzetiségi alakulatok lét-

rehozásáról.

1943

• 1943. aug. 7. a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és Partizánoszta-

gok horvátországi, II. hadtestének parancsnoksága határozatot hoz a 

szlavóniai Petőfi-zászlóalj megalakulásáról.

• 1943. aug. 9. A Horvátországi Népfelszabadító Hadsereg és Partizá-

nosztagok parancsnoksága elrendeli, hogy minden partizánosztag aug. 

14-ig indítsa el magyar nemzetiségű harcosait a zvečevói közvetítőbe.

• 1943. augusztus 15. A Horvátországi Népfelszabadító Hadsereg II. 

hadtestének parancsnoksága (127-es parancs) elrendeli a Petőfi Sán-

dor magyar zászlóalj megalakulását, amely mintegy 80 tagot számlált. 

Ugyanekkor német alegység léterhozását is elrendeli.

• 1943. augusztus 16. A požegai, dilji kerületi parancsnokság sürgető le-

iratot küld Diljbe és Požegára, felelősségrevonással fenyegetőznek arra 

az esetre, ha a magyar és német nemzetiségű partizánok nem érkez-

nek meg a kijelölt helyre.

• 1943. aug. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj kiképzése Slana Vodán, Humska 

Varošon és Mačkovacon. Cabuna és Suhopolje falvaknál megtörténik az 

első akció.

• 1943. aug. 15. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj létszáma 90 fő 60%-a ma-

gyar.

• 1943. szept. eleje Meljan falu csendőrségének megtámadása, az első 

hosszabb menetelés Dilj irányában.

• 1943. szept. közepe A szlavóniai Petőfi-zászlóalj első áldozatai. Ca-

bunánál, amikor a vasútvonalat tették használhatatlanná, a Podravs-

ka Slatinán tartózkodó usztasák támadása, az egyik áldozat brutális 

meggyalázása.
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• 1943. szept. 28. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj a Népfelszabadító Partizá-

nosztagok Keleti Csoportjához kerül. Létszáma 93 fő.

• 1943. okt. eleje. Kisebb vállalkozások. Duljavec közelében lesben álltak 

Klokočevik faluban, és Slavonski Brod környékén usztasa besúgókat 

fogtak el (4-et), akik pártmunkásokat buktattak le. Podgoracnál a par-

tizánokkal rokonszenvező cserkeszeket szabadítottak ki.

• 1943. okt. harcok Slavonski Brod környékén, és Gorjani támadása.

• 1943. okt. 25-én a 25. Slavonski Brod-i brigád 4. zászlóalja lett a szla-

vóniai Petőfi-zászlóalj.

• 1943. okt. második felében Razbojište falunál német munkaalakulatot 

számolnak fel. Mintegy 100 munkaszolgálatost fogtak el.

• 1943. okt. 25–26. A zászlóalj másik fele az eszéki osztaggal a josipo-

vaci támaszpontot támadta és nagy győzelmet arat, 180 fő fogságba 

ejtése, 100 puska és 6 gépfegyver zsákmányolása.

• 1943. nov. közepe. Raholca (Orahovica) közelében megtámadják a 

Čačinci felől érkező ellenséges karavánt.

• 1943. dec. Slavonski Brod környékén harcolnak. A szlavóniai Petőfi-

zászlóalj a cseh zászlóalj hátvédjeként harcol Zdenci falunál. Majd har-

cok Podgoračénál.

• 1943. dec. 5. A zászlóalj Čelarije falunál tartózkodik.

1944

• 1944. jan 1. és jan. eleje. A Banja Luka elleni partizán támadás segíté-

se azáltal, hogy az ellenség utánpótlását, ill. a visszavonulókat támad-

ták a Trnava–Smrtnici útvonal mentén.

• 1944. jan. 11. Šagovina faluban tarózkodik a szlavóniai Petőfi-zászlóalj. 

És a 18. brigáddal vonul tovább, ekkor már kb. 120 harcosa volt.

• 1944. febr. 4. harcok Pisanica és Okučani környékén.

• 1944. febr. 13. a 18. brigád parancsnoksága alatt egy vasúti szerelvény 

megtámadásában vesznek részt Staro és Novo Topoljénál.

• 1944. febr. 16. Vrpolje és Stari Perkovci falvak közötti vasúti gócpont 

elleni támadásban vesznek részt.

• 1944. febr. 18–21. Grgurevciben az új magyarországi brigádtagok ki-

képzése folyik.

• 1944. febr. 21–28. között továbbra is a 18. brigáddal Ðakovo–Eszék 

között mozognak.

• 1944. febr. 22-én Široko poljénél kisebb ütközet, elfoglalják a falu egy részét.

• 1944. februárja. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj Slavonski Brod és Đakovo 

környékén tartózkodik.

• 1944. febr. 27. diverzáns akció Naščička Breznicánál aláaknázzák a 

Eszék–Našice vasútvonalat és felrobbantják a vonatot. 8 fogoly és húsz 

halott usztasa. Građevica és Pisanica felszabadítása.

• 1944. március 6-a körül Pettenden tartózkodnak.

• 1944. márc. 13. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj Vranovcinál állomásozik a 

Slavonski Brodot és Vrpoljét összekötő úton.

• 1944. márc. 18. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj Kutujevónál van (a XVIII. 

brigád kötelékében).

• 1944. márc. 28. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj Kutujevóból Raholca (Ora-

hovica) felé indul, Dobrović faluba.

• 1944. április 2. A zászlóalj Raholcán tartózkodik.

• 1944. ápr. 11. A zászlóalj hosszas menetelésben van Bukovica, majd 

Đurin Lug felé. 

• 1944. ápr. közepe A Karasicán egy usztasa alakulat a hidat ellenőrzi, 

őket rohanják meg Dobrović felől. Amikor az ellenség tankokat vet be, 

visszavonulnak.

• 1944. ápr. 14. Bjalina környéki harcok, a hadikórház kiürítése nem si-

kerül maradéktalanul.

• 1944. ápr. 17. Klein Ilona a budapesti szabó-ifi halála Bosut falunál.

• 1944. ápr. 20. Rahócán (Orahovica) a zászlóalj vendégül látja a haraszti 

magyar küldöttséget.

• 1944. máj. 1. A zászlóalj a munka ünnepét Velika Peratovicán ünnepli.

• 1944. április 2. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj Rahócára ér.

• 1944. május. 2. Az USAOJ (Egyesült Antifasiszta Ifjúsági Szövetség) 

II. országos kongresszusán Vető Gyúró képviseli a szlavóniai Petőfi-

zászlóaljat.

• 1944. május első felében betörnek a bilogorai osztaggal Viroviticára, 

majd mali Severinben harcolnak.

• 1944. máj. 8. Stari Gradacon az usztasák élve elégették a politikai biz-

tos apját. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj megtámadja őket, de azok Križić 

falu felé elmenekülnek. Géri Kárloly politikai biztos halálos (has)sebet 

kap. Turnašica faluban temetik el. Egy másik forrás szerint Vukosavlje-

vica faluban tartózkodtak ekkor.

• 1944. május 19. Rajtaütés a Trojstvo faluban állomásozó ellenségen.

• 1944. máj. 20. A zászlóalj Velika Pisanicán tartózkodik.

• 1944. május 19–28. újoncok kiképzése.

• 1944. máj. 21. A zászlóalj Gornja Kovačicán tartózkodik.
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• 1944. máj. 22-23. A zászlóalj Vukosavljevicán tartózkodik.

• 1944. máj. 24. A zászlóalj Stari Gradacon tartózkodik.

• 1944. máj. 25. Stari Gradacon nagygyűlést tartanak és mozgósítanak.

• 1944. május 26. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj Bilograd környékén tar-

tózkodik.

• 1944. máj. 26. A zászlóalj Lukácsfalván tartózkodik.

• 1944. május 27. A Daruvár–Sirač közötti vasútvonal egy kilométeres sza-

kaszának felszedése ill. felrobbantása (lévén, hogy nem jött az usztasákat 

szállító vonat, amelyre vártak), és megsemmisítenek egy cséplőgépet.

• 1944. máj. 29. „Fehérgárdisták” üldözése a Dráváig.

• 1944. máj. 30. körül nagygyűlés Brodicán.

• 1944. máj. 31. A zászlóalj Stari Gradacon tartózkodik.

• 1944. jún. 17. jelentés a zászlóalj ellátottságáról és problémáiról.

• 1944. jún. 24. Propagandaest Stari Gradacon.

• 1944. jún. 31. Propagandaest Porodicán.

• 1944. júl. 6. Propagandaest Imšoviciban.

• 1944. júl. 8. Propagandaest Siračon.

• 1944 júliusa A szlavóniai Petőfi-zászlóalj Voćinban pihen.

• 1944. július. 5. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj létszáma 136 fő.

• 1944. júl. 26. ill. 27. – aug. 7. ill. 8. Baki Ferenc kiképez és szlavóniai Pe-

tőfi-zászlóaljba vezet bácskai önkénteseket (Humtól Daruvár környékére).

• 1944. aug. 7. Garašnivcánál harcol a szlavóniai Petőfi-zászlóalj.

• 1944. aug. 8. Baki Ferenc megérkezik a zászlóaljba az önkéntesekkel.

• 1944. aug. 8. Harcok Daruvárnál, német repülők is részt vettek.

• 1944. aug. 15. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj Dijakovacon ünnepli fennál-

lásának első évfordulóját.

• 1944. szept. eleje A szlavóniai Petőfi-zászlóalj pihen a Dráva mentén.

• 1944. szept. 11. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj Pakrac felé indul.

• 1944. okt. 3. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj Terezinopoljenél harcol és 

bevonul a településre.

• 1944. okt. 4. Barcs lövetése, miután Kis Ferenc parancsnok felszólította 

Barcs polgármesterét, hogy ne küldjenek több ellenséges katonát a 

szlavóniai Petőfi-zászlóalj ellen.

• 1944. okt. 17. Majdnem egy időben megérkeztek a szovjetek és a par-

tizánok Topolyára. Az elkövetkező napokban megkezdődnek polgári la-

kosság ellen elkövetett tömeges bűntények.

• 1944. okt. vége. A Požega–Našice úton a szlavóniai Petőfi-zászlóalj fel-

tartóztatta a našicei körülzárt alakulat felmentésére küldött ellenséges 

erőket.

• 1944. okt. vége, nov. eleje. Küldöttségek (legalább négy) járnak Új-

vidéken, amelyek egy bácskai/topolyai Petőfi-zászlóalj megalakítását 

szorgalmazzák Topolyán (az első november elején, Varga István, Lőrik 

István, Balog Lajos).

• 1944. nov. 5. Kosta Nađ rendelete a Bánát, Bácska és Baranya 17 és 30 

év közötti férfiainak mozgósításáról.

• 1944. nov. közepe Slavonska požega ostroma. Racsek Iván, a második 

zászlóalj parancsnoka elesik. Az alegység létszáma kb. 220 fő.

• 1944. nov. 23. A Népfelszabadító Hadsereg és Partizánosztagok vaj-

dasági főparancsnoksága engedélyezi a topolyai szlavóniai Petőfi-zász-

lóalj megalakítását (parancsnoka Varga István, politikai biztosa Lőrik 

István).

• 1944. nov. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj Szlavóniában kétszázhúsz főt 

számlál.

• 1944. nov. 23. Hivatalosan is megalakul a topolyai szlavóniai Petőfi-

zászlóalj. (A vajdasági főparancsnokság engedélyével.)

• 1944. nov. 26. Jontovics Rudolf, a szlavóniai Petőfi-zászlóalj politikai 

biztosa a 16. hadosztály küldötteként Topolyán jár, azzal a feladattal, 

hogy az önkéntes alakulatot Zomborba vezesse.

• 1944. nov. 28. Elindulnak Topolyáról az „önkéntesek”, a bácskossuthfal-

vi úton.

• 1944. nov. 29. Kosta Nađ parancsa a 16. vajdasági hadosztály átcso-

portosításáról.

• 1944. dec. közepe. Harcok Vukojevci közelében.

• 1944. dec. 19. A vezérkar parancsa, amelynek értelmében a szlavóniai 

Petőfi-zászlóaljat a vajdasági főparancsnokság fennhatósága alá rende-

lik. Kivonják a Našice körüli harcokból.

• 1944. dec. 20. Kosta Nađ elrendeli a szlavóniai Petőfi-zászlóalj kivonását 

a 6. hadosztályból és a 16. hadosztályhoz osztja be. Létszáma 235 fő.

• 1944. dec. 23. Átkelés a a klobečovaci hídon Magyarország területére

• 1944. karácsonya körül. A szlavóniai Petőfi-zászlóalj hírt kap arról, 

hogy brigádnyi létszámú újoncot kap Bácskából.

• 1944. dec. 26–27. A bácskai magyar önkéntesek (topolyai szlavóniai 

Petőfi-zászlóalj és az út közben hozzájuk csatlakozók) és a szlavóniai 

petőfisták első találkozása.

• 1944. dec. 29. A zászlóalj Vajszló és Čađavica között mozgott.

• 1944. dec. 31. Kiscsányban, a Siklós közelében fekvő faluban a Jugo-

szláv Néphadsereg XV. brigádja, amely mintegy 1200 főt számlált, fel-

vette Petőfi Sándor nevét, és ezzel megalakult a Petőfi-brigád.
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1945

• 1945. jan. megkezdődik a jugoszláv haderő átszervezésre, a háborús 

működésből a békeidőszakra.

• 1945. jan. eleje. Hideg a tél. Harcok Lakócsa (horvátul: Lukovišće), 

Drávafok (horvátul: Fok, Fokrta) és Felsőszentmárton (horvátul: Mar-

tinci) környékén.

• 1945. jan. 6–12. Az újoncok kiképzése gyakorlati és politikai téren, Ma-

gyarország területén. Az egységben rádiós és aknavetős század is volt.

• 1945. jan. 10. A topolyai brigádtagok közül 500-an egy levelet írnak alá 

arról, hogy nincsenek veszteségeik.

• 1945. jan. 10. A Dráva mentére érkeznek (a magyarországi oldalra) a 

Vladimir Sztojcsev vezette 1. bolgár hadsereg alakulatai.

• 1945. jan. 11. Parancs a Dráván történő átkelésre.

• 1945. jan. 12. Átkelés a Dráván, vissza Jugoszláv területre. Harcok 

Viroviticánál.

• 1945. jan. 13. Az akkor kelt parancs értelmében a brigád bekapcso-

lódik a harcokba Adolfovacnál, Čađavicánál, Moslavinánál és Martinice 

környékén, Podravska Slatina közelében. Az éjszaka folyamán hárman-

négyen elesnek.

• 1945. jan. 16. Zdenci falunál leváltják a IV. brigádot.

• 1945. jan. 17. Erős német támadás kibontakozása, gornje Vinovo felé 

mozgás és érkezés. 

• A III. Jugoszláv hadsereg átveszi a helyőrségparancsnokságot a szov-

jetektől Barcson

• 1945. jan. 17–20. A Dobrić–Donja Bazja vonalra vonulnak vissza. A 

Toplják–Donja Bazja térséget szállják meg a főerővel, és ellenőrzik a 

Podravska slatina felé vezető utat.

• 1945. jan 18. Harcok Crnacnál.

• 1945. jan. 18. Cikk a Szabad Vajdaságban a Petőfi-brigádról a „lógó-

sok” által terjesztett „rémhírekkel” kapcsolatban. Ebben azt írják, hogy 

nincs hősi halottuk, noha már volt.

• 1945. jan. 20. Parancs, az 51. hadosztállyal a Čađavica–Starin–Vran-

ješevci–Noskovci vonalon a 264-es német hadosztály és a 11. légi had-

osztály megtámadására. Súlyos harcok Čađavicánál. Elzárják az utat Mi-

lanovacnál Crnac felé. A Vranješevci–Starin vonalon tankelhárító úgyút 

vetnek be (a II. brigád bal szárnyán). Az egyik zászlóalj Rostovacra siet.

• 1945. jan. 22. A Szlovák brigád váltja le a Petőfi-brigádot, Kozica felé 

menetelnek. Crnacban a brigád egy része ellenséges gyűrűbe kerül.

• 1945. jan. 22–25. Mednicinél harcol ill. a faluban tartózkodik a Petőfi-

brigád. Sebesültek és egy halott.

• 1945. jan. 24. Parancs a Starin–Sasevo útvonal biztosítására.

• 1945. jan. 26. A brigád visszatér Nova Bukvicára és jelentést küld.

• 1945. jan. A Petőfi-brigád heves harcokat vív Adolfovac, Čađavica és 

Podravska Slatina közelében.

• 1945. jan. 27. Boszniában ellentámadás indul, a Petőfi-brigád a Višnji-

ca–Novska–Vaška vonalat, a 16. hadosztály jobb oldalát védi.

• 1945. febr. 6. 57 harcos elhagyja az alakulatát, 28-nak nyoma veszik.

• 1945. febr. 7. Visszavonják a Petőfi-brigádot a Višnjica–Novska–Vaška 

vonalról.

• 1945. feb. 8. Kosta Nađ elrendeli a csapatok kivonását, az ellenség 

megsemmisítő támadása elől. 

• - A Petőfi-brigád I. és II. zászlóalja Mojkovac–Ada–Terézmező irányban 

vonul vissza és átlépi a Drávát. A III. és IV. zászlóalj Novska és Vaška 

környékén tartózkodik.

• 1945. febr. 10/13. – feb. 28. A Petőfi-brigád Pettenden tarózkodik, a jó 

időjárás kedvez az erőgyűjtésnek.

• 1945. febr. 10. Átkelés a Dráván (a brigád hátramaradt részei is átkel-

nek).

• A III. és IV. zászlóalj is átkel a Dráván a 8. bolgár hadosztály segítsé-

gével, miután utóvédharcokat folytatott.

• 1945. febr. 13. A pettendi tartózkodás kezdete.

• 1945. febr. 15. A pettendi kivégzések.

• 1945. febr. 27. Cikk a Szabad Vajdaságban a Petőfi-brigádról.

• 1945. febr. 28. A brigád megkapja a parancsot, hogy Bolmán felé in-

duljon.

• 1945. márc. 3. A brigád elhagyja Barcsot.

• 1945. márc. 6-21. A „bolmáni csata”

• 1945. márc. 6. A németek előbb elérték Bolmánt, mint a Petőfi-brigád. 

A brigád a Baranyaszentistván (Petlovac)–Bolmán–Beremendi utak ke-

reszteződésénél táborozik le.

• A hadosztályparancsnok telefonon a brigádot a Baranyaszentistván 

(Petlovac)–Bolnan felé rendeli, hogy felvegye a kapcsolatot a II. vajda-

sági brigáddal. Parancs érkezik, hogy a bolmáni templomban rendezze-

nek be egy kötözőhelyet a megkezdett harcok miatt.

• 1945. márc. 7. Kivonulás Bolmánról.

• 1945. márc. 7–9. A Petőfi-brigád tűz alatt tartja Bolmánt. Az ágyútűz 

viszonzása pánikot kelt.
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• 1945. márc. 9–12. A Petőfi-brigád a Majska Međa–Bolmán–Petlovci vo-

nalon tartóztatja fel a német támadást.

• 1945. márc. 10. Megjelennek a szovjet sorozatvetők (katyusák), döntő 

fordulatot hozva az ütközetbe.

• 1945. márc. 12. Leváltják a brigádot.

• 1945. márc. 12-16. A Petőfi-brigád a második védelmi állásban árkot ás 

(az időjárás hideg), kivéve az egyik zászlóalját, amely az első vonalban 

harcol.

• 1945. márc. 15. jelentés a sikerekről.

• 1945. márc. 16-17. újabb támadásba lendül a Petőfi-brigád. Egy ré-

sze a Dráva és a Majska Međa közötti szakaszon támadja a Bolman és 

Đorđev Dvor puszta felőli részt.

• 1945. márc. 17–18. közötti éjszakán a német alakulatok elfoglalják 

Trojanci falut. Másnap az I. és a IV. brigád, valamint a szovjet és a bol-

gár egységek visszafoglalják.

• 1945. márc. 18. A Bolmán mögötti csatornán a Drávára vezető új hidat 

tarja megszállva a Petőfi-brigád egy része. Az ellenség továbbvonul 

Trojanciig.

• 1945. márc. 20. A brigádhoz biljei küldöttek érkeznek, gyógyszert és 

élelmet hoznak.

• 1945. márc. 20–21. Az éj leple alatt a németek egy része átkelt a Drá-

ván, átmentve tüzérsége egy részét. A jugoszláv egységek, a 16. és 

51. hadosztály támadásba kezd. Az I. brigád bevonul Baranjsko Petrovo 

Selora és Novi Bezdánra is. A többi egység a hátvédekkel harcol.

• 1945. márc. 21. A Dráva menti erdőségből erősen tüzel a németek 

hátvédje.

• 1945. márc. 22. (21.?) Kis Ferenc, a Petőfi-brigád parancsnokának halála.

• 1945. márc. 22. A 16. hadosztály egységei közül az I. brigád a Solnice–

Gakovac vonalon, a II. brigád Gakovac–Staro Selo között tartózkodik, 

két másik brigád a Dráva mentén áll készenlétben. A Petőfi-brigád be-

vonul a rommá lőtt Bolmánra.

• 1945. márc. 26–28. Bolmántól délkeletre tartja állásait a Petőfi-brigád.

• 1945. márc. 15–28. a beérkező a bolgár és szovjet egységekkel fel-

számolják a németek bolmáni hídfőjét. Közben barátkozás a szovjet 

katonákkal.

• 1945. márc. 29. Subotić ezredes cikke a Szabad Vajdaságban a Petőfi-

brigádról.

• 1945. március 31. Az utolsó sorakozó, a Petőfi-brigád feloszlatása.

• 1945. április 1. Kis Ferenc temetése Lőcsön.

• 1945. ápr. 11. A III. hadsereg átkelt a Dráván és Valpovo térségében 

üldözi a megszállókat, ebben már a Petőfi-brigád katonái más egységek 

tagjaiként veszéenk részt.

• 1945. ápr. 12. A Jugoszláv Néphadsereg áttöri a német vonalakat, és 

három nap alatt kiűzi az ellenséget a térségből.

• 1945. ápr. 15. A jugoszláv csapatok győzelme, a németek feltétel nél-

küli megadása. A jugoszláv csapatok megkezdik a magukat megadó 

katonák sanyargatását és legyilkolását.

1965

• 1965. Kis Ferenc brigádparancsnok újratemetése Bolmánon.
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A kiadó utószava

Nemzedékem iskolai történelemoktatása, de akár a hivatalos történetírás is 

a korabeli politika által tudatosan kreált ferdítések, hazugságok és elhallga-

tások zagyvaléka volt. Különösen igaz ez a közelmúlt, a 20. század idősza-

kára, amelyről az érdeklődőbb fiatalok is csak a felnőttek suttogva elejtett 

szavaiból tudhatták meg az igazság egy-egy apróbb részletét, de ezeket a 

töredékeket legtöbben nem voltak képesek a helyükre tenni.

Szülőföldem, Topolya és környéke számára a II. világháborús Petőfi-bri-

gád minél teljesebb története nagyon sok család  érintettségén kívül azért 

fontos, mert a körülötte levő dolgok mind a mai napig nem teljesen tisztá-

zottak. Az alakulat emlékét sajnos még ma is a napi politika formálgatja, 

amelynek hatására a korai időszak hamis legenda-teremtésétől napjaink 

teljes marginalizálásra törekvéséig minden előfordulhat a közbeszédben. 

Szolgálja ezért ez a könyv a jövő nemzedékének tisztánlátását.

Cseh Tibor
kiadó
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