
A XV. „PETŐFI SÁNDOR" NÉPFELSZABADÍTÓ ROHAMDANDÁR 
HARCTEVÉKENYSÉGÉNEK TÖRTÉNETE* 

(1945. január 1.—március 31.) 

Godó Ágnes 

A belgrádi hadművelet sikeres befejezése után a 3. Ukrán Front csa
patai folytatták előny omulásukat északi irányban. Az 1944. szeptember 
28-án nyilvánosságra hozott szovjet—jugoszláv katonai megállapodás ér
telmében a Front 57. hadseregével együttműködve a szerémségi, a bács
kai, majd a dél-magyarországi felszabadító harcokban részt vettek a XIí. 
jugoszláv hadtest egységei is (a 16., a 36. és az 51. hadosztályok).1 

A több mint tíz napig tartó súlyos batinai és apatini hídfőharcok után 
a szovjet csapatok átkeltek a Dunán Mohácsnál is. 

A jugoszláv egységek közül elsőként a 75. szovjet hadtesttel együtt
működve az 51. hadosztály kapcsolódott be a harctevékenységbe. Súlyos 
küzdelmet vívott a dunai hídfőkben, majd részt vett a Dráva északi partja 
mentén levő községek felszabadításában is Torjánc és Barcs között. Ké
sőbb átkelt a Dunán a 36., majd a 16. jugoszláv hadosztály is. 

A szovjet hadtest 233. hadosztályának egy ezrede a Dráva déli partja 
mentén tevékenykedő VI. és X. horvát hadtestek egységeivel Barccsal 
szemben Pitomača—Virovitica között hídfőt létesített, amelyet később 
a XII. hadtest alakulatai — főleg a 16. hadosztály — védett a túlerőben 
támadó ellenséggel szemben. 

A jugoszláv csapatok feladatát a vajdasági főparancsnok, Kosta Nad j 
vezérőrnagy december 14-i utasítása így határozta meg: biztosítani a 3. 

* A tanulmány része a szerző Magyarok részvétele a jugoszláv népfelszabadító háborúban 
címen készülő monográfiái ánafc. 

1 Az 57. Szovjet Hadsereg parancsnoka november 1-től — a megbetegedett N. A. Gagen 
tábornok helyett — M. N. Sarohin tábornok lett. A szovjet források többsége azonban téve
sen közli az 57. hadsereggel együttműködő XII. jugoszláv hadtest parancsnokának a nevét. 
(M. N. Sarohin—V. Sz. Petruhin: Puty k Balatony, Moszkva, Vojenizdat, 1966. 201. és 203. 
oldalak.; P. G. Kuznyecov: Marsai Tolbuhin. Moszkva, Vojenizdat, 1966. 201. o.; Szovjet-
szkije Vooruzsennüje Szilü v bor' be za oszvobozsgyenije národov JugosElavii. Moszkva, 
Vojenizdat, 1960. — Sarohin visszaemlékezésében a 154. oldalon és másutt a XII. jugoszláv 
hadtest parancsnokaként Kosta Nadj tábornokot nevez meg. Bár Sarohin utóbb említett 
visszaemlékezésének 155. oldalán Nadj már a III. Jugoszláv Hadsereg parancsnokaként sze
repel. Kosta Nadj altábornagy 1944. második felében a vajdasági erők főparancsnoka — 
ennek állományában volt a XH. hadtest is —, majd 1945. január 1-től a hadsereg átszerve
zése során a megalakult i n . Jugoszláv Hadsereg parancsnoka lett [Arhiv Vojnoistorijskog 
instituta Jugoslovenske národne armije — a Jugoszláv Néphadsereg Hadtörténelmi Intézeté
nek Levéltára (a továbbiakban JHL.) NOR. 293/A. doboz. 14. csomó, 2. irat.] A XII. hadtest 
parancsnoka a tárgyalt időszakban Danilo Lekič, majd január 1-től Gligorije Mandié tá
bornok lett (JHL. NOR. 293/A. doboz, 9. csomó, 4. irat). 
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Ukrán Front déli szárnyát a budapesti hadművelet sikere és Nagykanizsa 
körzetében levő ellenséges erők támadásának elhárítása érdekében.2 

A XII. jugoszláv hadtest csapatai feladatukat becsülettel teljesítették. 
1945. január közepéig közvetlenül,3 ezután pedig közvetve biztosították a 
szovjet csapatok hátát az ellenséges csapástól olyan időszakban, amikor 
Hitler a nyugati arcvonalról, sőt Berlin térségéből is csapatokat vont el 
magyarországi helyzetének megszilárdításához. 

Ez a körülmény, továbbá a szovjet csapatok helyzete hazánkban, a nyi
tott drávai arcvonalszakasz veszélyessége határozták meg a jugoszláv had
osztályok tevékenységének és a szovjet—jugoszláv katonai együttműkö
dés jelentőségét a magyarországi felszabadító hadműveletek ezen idősza
kában. 

A 16. jugoszláv hadosztály4 a magyarországi harcokba november 29-én 
kapcsolódott be, állományában az 1., a 2. és a 4. vajdasági dandárokkai. 
Mindhárom alakulat alárendeltségében egy-egy magyar zászlóalj is volt, 
amelyek 1944 novemberében jöttek létre a Bácskában. 

Az itt élő magyar nemzetiség legjobbjai a horthysta megszállás ideje 
alatt már 1941-től részt vettek az ellenállási mozgalomban. Önálló magyai 
partizánalakulat létrehozására azonban csak 1943—44-ben nyílt lehetőség, 
így a Bácskában élő nemzetiségek antifasisztái általában a különböző 
szerb, horvát, szlavón osztagokhoz csatlakoztak. A Vajdaság felszabadulása 
után kezdődött meg az itt élő magyarok között a toborzás, illetve a moz
gósítás. 

A felszabadult szegedi internálótáborból hazakerült két magyar kom
munista, Cservenák Imre és Pál, a honvédségtől megszökött volt spanyol 
önkéntes Varga István november első felében hatásos felvilágosító mun
kát végeztek. A magyarok önkéntes jelentkezése, a vajdasági főparancs
nok november 5-i utasítása,5 amelyben elrendelte Bánát, Bácska és Bara
nya területén a 17—30 év közötti férfiak mozgósítását, meghozta ered
ményét: rövid idő alatt közel 1200 magyar — közte sok nő — gyűlt össze, 
többségük Bačka Topolján. 

Kosta Nadj utasítására6 a magyar zászlóalj politikai biztosául kineve
zett Jontovič Rudolf is elindult Bačka Topoljára. Mire megérkezett, már 
megalakult az I. „Petőfi Sándor" zászlóalj. 

A november 23-án létrejött I. „Petőfi Sándor" zászlóalj parancsnokául 
Varga Istvánt, a politikai biztosául Lőrik Istvánt nevezték ki.7 A zászlóalj 
a főparancsnok közvetlen alárendeltségébe került.8 Feladatul kapta a to
borzás folytatását. A magyarok nemzetiszínű zászlóval, magyar dalokat 
énekelve járták be a környező falvakat és így hívták soraikba a fasiszták 
ellen harcolni akaró embereket. A megszállás évei alatt a magyar fasisz-

2 JHL. NOR. 211. doboz, 9. csomó, 8. irat. 
3 A XII. jugoszláv hadtest 1945. január közepéig védte a Dráva északi partja mentén 

húzódó kta. 120 km-es arcvonalszakaszt. Az 1. Bolgár Hadsereg csapatai január első hetében 
léptek magyar területre és január 10—21. között váltatták fel a Dél-Magyarországon védő 
szovjet és jugoszláv erőket. (Vojnoistoricseszki Arhiv Balgarska Narodna Armija — a Bol
gár Néphadsereg Hadtörténelmi Levéltára, [a továbbiakban BHL.] 15. doboz, 1. csomó, 5. 
irat, 82. lap.) 

4 A 16. jugoszláv hadosztály parancsnoka 1943 júliusától, a hadosztály átszervezésétől 194':. 
februárig Danilo Lekié tábornok, 1945. január 1-től Marko Kamenjár-Peričin ezredes. (JHL. 
NOR. 293. doboz, 1. csomó, 1. irat.) 

5 JHL. NOR. 216. doboz, 1. csomó, 55. irat. 
6 A Vajdasági főparancsnok már november 20-án kinevezte Joutovié Rudolfot a 16. had

osztály kórházának addigi politikai biztosát az alakuló magyar zászlóalj megbízott politikai 
biztosának. (JHL. NOR. 951/A. doboz, 3. csomó, 18/2. sz. távmondat.) 

7 JHL. NOR. 211. doboz, 8. csomó, 54. irat. 
8 JHL. NOR. 955. doboz. 4. csomó, 7/4. sz. bejegyzés a 16. hadosztály távmondati napló

jában. 
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ták meggyalázták a zászlót és a Himnuszt, hiszen ezek égisze alatt gyil
kolták az itt élő népeket. Elképzelhető tehát az a politikai hatás, amelyet 
a magyar partizánok menetelése, politikai gyűlései váltottak ki a bácskai 
délszlávokban. Minden propagandánál jobban bizonyította a népek és 
nemzetek, nemzetiségek egymásra találását az igaz ügyért folyó küzde
lemben. 

Tekintettel a magyarok nagyarányú jelentkezésére, a vajdasági főpa
rancsnok a magyarok mozgósítási, illetve a magyar dandár szervezési köz
pontjául Sombort jelölte meg, ahol ez idő tájt a 16. hadosztály törzse 
tartózkodott. 

Az I. „Petőfi Sándor" zászlóalj november 28-án indult el Bačka Topol-
járól Somborba. Jontovic írja egyik visszaemlékezésében, hogy ott, ahol 
az út Topoljárói Sombor felé elágazott, ma egy emléktábla van, rajta a 
felirat: „Innen indult el a Petőfi brigád 1944. november 28-án."!) 

A sombori mozgósítási központba az idő alatt egyre több magyar érke
zett meg, sokan csoportosan jöttek. Például Pačir községben november 
29-én megalakult egy szakasz, amely fegyelmezett menetben érkezett Som
borba.10 Ugyancsak csoportosan mentek a Bukovinából Bácskába telepí
tették közül mintegy 28-an Illés Gábor vezetésével." A sombori központba 
irányították a jugoszláv és szovjet parancsnokságok azokat a honvédsze
mélyeket is, akik a visszavonuláskor csapattestüktől lemaradtak, elbújtak, 
majd jelentkeztek a felszabadító csapatoknál azzal a szándékkal, hogy 
harcolni kívánnak a fasiszták ellen.12 

November 27—29. között Somborban újabb két magyar zászlóalj ala
kult meg. Kosta Nadj a beérkező I. „Petőfi Sándor" alegységgel együtt 
a 16. hadosztály alárendeltségébe helyezte őket. 

A 16. hadosztály parancsnoka az állományába tartozó három — az 1., 
2. és 4. vajdasági — dandárokhoz osztotta be a magyarokat, hogy a har
cokhoz szükséges tapasztalatokat megszerezzék. Ezt a célt el is érte. Mire 
a zászlóaljak különböző utakon magyar területekre érkeztek, már többé-
kevésbé egybekovácsolódtak, kellő politikai és katonai alapismeretekkel 
rendelkező kollektívákká váltak. 

A magyar alegységek a drávai, illetve dunai átkelés után,13 december 
első felében megérkeztek Magyarországra. Elsőnek — Mohácson át — az 
I. „Petőfi Sándor" zászlóalj vonult magyar területre és december 7-én 
érkezett Sellyére, ahol a Draschkovich-kastélyban szállásolták el. 

A másik két magyar alegység megérkezése után került napirendre a 
magyar dandár tényleges létrehozása. Tehát annak a tervnek a megvaló
sítása volt soron, amelyet a jugoszláv népfelszabadító erők parancsnok
sága már 1943 nyarán elhatározott. A magyar zászlóaljban megkezdődött 
a kemény kiképzés és a rendszeres politikai oktatás, amely körülbelül 20 
napig tartott. A katonák többsége újonc volt a népfelszabadító háború
ban, részben azért, mert fiatal volt, részben mert hosszú évek börtönsorsa 

i» Megjelent a vajdasági Képes Magyar Üjság 1961. IX. 1-i számában „Hogyan alakult 
meg a Petőfi Sándor Rohambrigád" címmel. 

10 Bencze Mihály visszaemlékezése. Hadtörténelmi Levéltár, (a továbbiakban HL.) Parti
zángyűjtemény—Jugoszlávia. Bencze Mihály, 

11 Illés Gábor visszaemlékezése. HL. Pgy—Jugoszlávia, 16. sz. 
12 Az eddig megtalált dandár névsor-töredék (I. „Petőfi Sándor" zászlóalj, a dandár 1. és 2. 

zászlóalj névsora) alapján kimutatható, hogy Somborban, illetve Topolyán több mint száz 
honvédszemély — köztük tisztek is — került a magyar alegységek állományába. (JHL. 
NOR. Petőfi-névsor, szám nélkül. Megtalálható a HL Filmtárában is.) — Topolyán csatla
kozott az I. Petőfi-zászlóalj hoz a Sombori tüzérlaktanya három szökevénye is: Kecskeméti 
János, Hajdú Mihály és a később hősi halált halt Pásztor Miklós. (HL. Pgy—Jugoszlávia. 
Kérdőív. Kecskeméti János közlése.) 

13 JHL. NOR. 215. doboz, 4. csomó, 1/10. irat. 
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után most tért haza, vagy éppenséggel addig a felszabadító erőkkel szem
ben állt (például a magyar honvédszemélyek, átállt dornobranok: horvát 
honvédek). A zászlóaljak egyesítésének tehát egyik legfőbb problémája a 
kellő számú tapasztalt parancsnoki és politikai biztos állomány hiánya 
volt. 

A vajdasági főparancsnokság ezt a kérdést már előzően is tisztán látta. 
Ezért fordult Nadj tábornok kéréssel a horvátországi főparancsnokhoz, 
Ivan Gošnjak tábornokhoz, hogy az akkor az ő alárendeltségébe tartozó 
VI. horvát hadtest állományából vonja ki az 1943. augusztus 15-én alakult 
„Petőfi Sándor" zászlóaljat és bocsássa a vajdasági főparancsnok rendel
kezésére. Kérése teljesült. Kosta Nadj 1944. december 20-i utasítására a 
szlavóniai magyar zászlóalj — mely ekkor a 16. „Joža Vlahovič" ifjúsági 
dandár 4. zászlóalját alkotta — elindult Podravska Slatina körzetéből Ma
gyarországra, hogy „magva legyen a megalakítandó magyar dandárnak."14 

December 23-án a zászlóalj harcot vívott a klokočevaci közúti hídnál 
a Vučica patak jobb partján,15 azután tovább vonult északi irányban. De
cember 25-én Felsőszentmártonba, majd Drávafokon át Sellyére érkezett. 
27-én — az örömteli találkozás után — mind a négy magyar alegység Kis-
csányba indult.16 Itt alakult meg december 31-én a XV. „Petőfi Sándor"-

Népfelszabadító Rohamdandár,17 ünnepélyesen köszöntve a magyar egy
ség létrejöttét és az új, 1945-ös esztendőt. 

A Petőfi-dandár parancsnokául Kis Ferenc kapitányt nevezték ki, pa
rancsnokhelyettes: Varga István, politikai biztos: Jontovič Rudolf, mun
katársa Balázs József, a törzs főnöke pedig Szobocsán Mihály lett.18 A pa
rancsnoki állomány19 többsége régi „petőfis" volt, vagyis a szlavóniai 
zászlóalj csatlakozásával a magyar dandár személyi problémája teljesen 
megoldódott. A dandár katonái sapkájukon a vörös csillag mellett a ma
gyar színeket viselték. A vezénylési nyelv magyar volt, bár a felettes pa
rancsnokságokhoz a jelentéseket — érthetően — szerb nyelven írták. 

A magyar dandár létszáma megalakulásakor kb. 1200 fő volt.20 Az egy-

14 JHL. NOR. 955. doboz, 4. csomó, a 16. hadosztály távmondati naplója 7/8. szám. — A 
zászlóalj 1943. augusztus 15-én alakult meg Slatinskí Drenovac, kis hegyaljai falu melletti 
kőszénbányánál. Létrejötte a jugoszláv kommunisták háború alatti nemzetiségi politikájá
nak bizonyítéka volt. Emlékét ma SÍ. Drenovácon oszlop őrzi, amelyre fel van vésve a 
zászlóalj rövid története. A zászlóalj parancsnoka Kis Ferenc '(Cabuna, 1905) lett, akit a leg
felső parancsnok 1943. május 1-el nevezett ki kapitánnyá (Zborník dokumenata i. podataka 
o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih národa. Tom II. Bilten Vrhovnog štaba NOVJ 
1941—1945. Beograd, 1949. 32. parancs, 437. szám, 361. o.). A köztudatban általában keveredik 
a Szlavóniai „Petőfi Sándor" zászlóalj az I. „Petőfi Sándor" vajdasági zászlóalj és a XV. 
„Petőfi Sándor" Rohamdandár története. Ennek egyik oka, hogy mindegyik azonos. nevet 
viselt. A magyarázat erre a következő: a magyar alakulatokban a magyarokon kívül más 
nemzetiségűek is harcoltak. Megalakuláskor tehát olyan névadót kerestek, akit minden 
nemzetiségi fenntartás nélkül elfogadott — ez volt Petőfi Sándor. 

15 JHL. NOR. 1296. doboz, 8. csomó, 57. irat. 
16 JHL. NOR. 955. doboz, 4. csomó, 16. hadosztály távmondati naplója, 7/3. szám. (A köz

ség mai neve: Nagycsány) 
17 JHL. NOR. 1993. doboz, 13. csomó, 1. irat. — A magyar dandár megalakulásáról a többi 

egységet 1945. január 4-i parancsában (JHL. NOR. 487/A. doboz, 1. csomó, 1. irat) tájékoz
tatta a III. Jugoszláv Hadsereg, amely 1945. január 1-el jött létre a vajdasági erőkből. Pa
rancsnoka Kosta Nadj tábornok lett. Állományába tartozott a XII. hadtest és a horvát
országi főparancsnokságtól hadműveleti alárendeltségébe került VI. és a X. horvát had
test (JHL. NOR. 215. doboz, 4. csomó, 1/19. irat). Itt kerül megemlítésre, hogy a magyar 
egység elnyerte a „Roham" jelző viselésének jogát, amellyel csak az élenjáró alakulatokat 
tüntették ki. 

18 JHL. NOR. 1246/A. doboz, 2. csomó, 5. irat. 
19 Érdekes módon a magyar partizánok között igen gyakori volt a Kis vezetéknév, kü

lönösen a Petőfi-dandárban. Ide kívánkozik Jontoviénak, a volt dandár politikai biztosnak 
értékelő szavai: „Bátor kiállásuk és* hősies magatartásuk után azonban cseppet sem vol
tak Kis-ek, hanem Nagy-ok". (Képes Újság, 1961. IX. l. sz.) 

20 JHL. NOR. 1993. doboz, 13. csomó, 1. i rat . 
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ség négy zászlóaljból állt.21 Egy-egy zászlóalj állományába négy század 
tartozott. Az első zászlóalj parancsnoka Kis János Iván, politikai biztosa 
Cservenák Pál lett. A másodiké Ferenc József, politikai biztosa Racsek 
János. A harmadik alegység parancsnoki funkcióját Žibrek Gyúró, a 
negyedikét pedig Handó Iván töltötte be. A harmadik zászlóalj politikai 
biztosául Cservenák Imrét, a negyedikhez Nagy Dénest nevezték ki. 

A dandár állományába tartozott ezenkívül egy felderítő század, egy 
egészségügyi szakasz, hadtáp és egy fogatos vonatosztag is. 

A Petőfi-dandár22 megalakulása nagy politikai jelentőségű volt. Magyar 
területen, a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg reguláris egységeként 
jött létre, bár katonáit, akárcsak a többi jugoszláv egységekben, partizá
noknak is hívták. Már a magyar zászlóaljak híre is hatással volt a ma
gyarországi fiatalokra, és a szovjet parancsnokság segítségével több mint 
százan eljutottak ezekhez a zászlóaljakhoz, köztük a pécsi kommunista 
pártszervezet által toborzott több mint negyven baranyai fiú és leány 
Szabó Erzsébet és Sztodulka László vezetésével. 

A dandár a felszabadult magyar területen készült fel a fasiszták elleni 
harcra. 

Január elsején megkezdődött Budapest ostroma. De megkezdődött Hit
ler utolsó erőfeszítése is. Tartalékok bevetésével új hadosztályokat állított 
fel és indított harcba az angol—amerikai csapatok ellen az Ardennekben, 
hogy különbékét csikarjon ki a szövetségesektől. Csapatokat vont el a ke
let-poroszországi arcvonalról egy magyarországi ellentámadáshoz. 

Hitler nagyon számított a Jugoszláviában levő erőire — elsősorban az 
„E" hadseregcsoportra. E veszélyt felismerve állapította meg Nadj tábor
nok december 29-i parancsában, hogy számolni kell egy német támadás 
lehetőségével, amelyet a fasiszták a budapesti német csoport felmentésére 
indítanak.23 A feltevés helyességét a már többé-kevésbé ismert német 
dokumentumok bizonyítják. Löhr vezérezredes, az ,,E" hadseregcsoport pa
rancsnoka így írt háborús bűnösként való felelősségrevonása alkalmával 
tett vallomásában: „1944—45-ös események a Budapest körül kialakult 
fenyegető helyzetet hozták. Bécset, ezt a hadászatilag és politikailag fon
tos várost közvetlen veszély fenyegette. A magyarországi raktárakban 
tárolt nagymennyiségű gabona elvesztése veszélyeztette volna a német 

21 A bo lman i veszteség köve tkez tében 1945. márc ius 11-én a d a n d á r 1. és 2. zászlóalját I. 
zászlóalj elnevezéssel összevonták (JHL. NOR. 953. doboz, l. csomó, 53. i ra t ) , így a márc ius 
végi á t szervezéskor a Pe tő f i -dandár m á r csak h á r o m zászlóaljból állt. 

22 A d a n d á r mega l aku l á sának d á t u m a tévesen él a rész tvevők emlékezetében és a köz
t u d a t b a n . Az a k ö r ü l m é n y , hogy 1943-tól n a p i r e n d e n volt a m a g y a r dandá r szervezésének 
feladata, ma jd Í944 őszén közvet len u tas í tás is rögzíti — többek közöt t ezért mozgósí t ják a 
m a g y a r o k a t is — és sok esetben m á r a zászlóaljat is „ b r i g á d n a k " nevezték, oda vezetett , 
hogy még hivata los megemlékezésekben és c ikkekben is m á r november tő l m a g y a r dandá r t 
emlí te t tek . (Pl. Nagy Sándorné: A b a r a n y a i pa r t i zánha rcok és ezek t á r sada lmi feltételei 
c ímű t a n u l m á n y á b a n — valószínűleg a visszaemlékezést í ró Méhészné, Ivanova A n n a ada
ta i ra t ámaszkodva — közli, hogy a Petőf i -br igád 1944. december 26-án kezdte meg h a r c 
tevékenységét . (Tanu lmányok B a r a n y a és Pécs tö r téne téhez 1944—1945. 1960. mj . Város 
T a n á c s VB. művelődésügyi osztálya, Pécs , 1961. Nagy Sándorné t a n u l m á n y a 94. oldal, és az 
u g y a n e b b e n a kö te tben közöl t Méhészné v i s szaemlékezése : n o . o.) A d a n d á r tö r téne téve l 
kapcso la tos más ik tévedés pedig az, hogy a m i k o r a márc ius i á tszervezéskor a nemzet iségi 
egységek megszűntek — a XII. hadtes t vona tkozásában a XV. „Petőfi S á n d o r " m a g y a r és a 

XIV. vajdasági (szlovák) d a n d á r o k —, a külföldi á l l ampolgárok közül sokan leszereltek, a 
haza té rők a t ovább iakban n e m k ísér ték kel lő f igyelemmel a m a g y a r zászlóaljak útját . A 
továbbharco lók visszaemlékezése, va lamin t a d o k u m e n t u m o k a d n a k számot ar ról a küzde 
lemről , amelye t a m a g y a r zászlóal jak — i smét a 16. hadosz tá ly 1„ 2. és 4. dandá r j a inak ál
l o m á n y á b a n — folyta t tak a h á b o r ú befejezéséig. A d a n d á r t ehá t bá rmi lyen nagy vesztesé
get is szenvedet t , á l l o m á n y á n a k közel 70%-a m e g m a r a d t — a leszerel teket is f igyelembe 
véve — és hősies h a r c o k a t vívott a Dráva déli par t ja men tén egészen az oszt rák ha tá r ig . 

Hason lóan fé l reér thető a Szabadság c í m ű újság 1945. f eb ruá r 10-i c ikkének c íme i s : 
„Megkezdte a ha rco t a fas izmus ellen a va jdasági Petőfi Sándor b r igád" , mivel ez a h a r c 
t evékenység megkezdésének időpont já t közli tévesen. 

23 JHL. NOR. 211. doboz, 9. csomó, 18. iraf. 
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lakosság ellátását. Ezért a Führer 1945. január elején utasítást adott egy 
nagy német hadművele t végrehajtására. Ennek eredményeképpen a né 
metek ki ju tnának a Balaton, a Duna és a Dráva körzetébe, majd a Duna— 
Tisza közére, ezután pedig tovább támadva a Duna mindkét par t ján észak 
felé, ismét bi r tokba vennék Budapestet."2 4 .Az ,,E" hadseregcsoport egy
ségeinek feladata a Nagykanizsa térségéből támadó csoport megerősítése 
— vagyis elsősorban az újabb erők át jut ta tása a Dráván1 magyar t e rü
letre, illetve tevékenységüknek támogatása délről. 

A III. Jugoszláv Hadsereg csapatainak a budapest i hadművele t idősza
kában tehát az volt a feladatuk, hogy akadályozzák meg a belgrádi, illetve 
a Morava—Vardar völgyében folytatott hadművele tek sikere következté
ben szétszórt és a hegyekbe kényszerített , majd Bosznia területén gyü
lekező ,,E" hadseregcsoport erőinek át jutását Magyarországra. Ebben van 
a szlavóniai hídfőharcok jelentősége. 

À XV. „Petőfi Sándor" dandár a német erők 1945-ös Dráva ment i (az 
„E" hadseregcsoport január—február i , majd márciusi támadásainak) el
hárí tásában létszámának, jellegének megfelelően vett részt. Harctevékeny
sége ennek alapján két időszakra oszlik: 

1. a j anuár 1.—február 10. közötti harcok Szlavónia területén, 
2. a március 6—22. közötti védelem Bolmannál.2 5 

Harcok Szlavóniában 1945 január—februárjában 

A viroviticai hídfő jelentős szerepet játszott a szovjet—jugoszláv csa
patok dél-magyarországi védelmében. Fontos közúti csomópontot zárt le 
Pitomača—Virovitica és Suho Pol j e körzetében, az ellenség szerémségi 
csoportosításának hátában.2 6 Katonai jelentőségén túlmenően összekötötte 

24 JHL. NOR. 70/A. doboz, 1/1. i ra t , Lőhr va l lomása . XIX. fejezet. (Kópiája meg ta lá lha tó 
a HL. F i lmtá rában) — Más d o k u m e n t u m o k a lapján ugyan így í r erről Rolf O. G. Stoves: 
Die 1. Panze r Division 1935—1945. (Verlag H a n s - H e m i n g Podzun . Bad Nauhe im, 1961.) c ímű 
m u n k á j á b a n a 746—747. oldalakon. 

25 Jelen tanulmány nem a teljesség igényével készült. A dandártörténet megírásának 
vannak nehézségei, erre utalt Nagy Sándorné is már idézett tanulmányában. Megállapította, 
hogy a „brigádnak alig volt adminisztrációja és a harcok alatt az is jobbára megsemmisült, 
másrészt, hogy a Petőfi-brigád harcosai sorából -csak kevesen maradtak életben, s a pa
rancsnokok, akik leginkább ismerték a katonai helyzetet, az első sorokban küzdve hősi 
halált haltak (89.o.). 

A történetírás nehézségének oka azonban abban van, hogy a zászlóalj (1943-as), majd 
a dandár napijelentései, illetve tevékenységéről szóló közlések igen csekély töredéke talál
ható meg önálló iratcsomóként a belgrádi Hadtörténelmi Intézet Levéltárában. Ahhoz, hogy 
az összes dokumentumot — amelyben szó esik a szlavóniai „Petőfi" alegységről, majd a há
rom vajdasági zászlóaljról, majd a dandárról — megismerhesse a kutató, át kellene néznie 
a vajdasági, a horvátországi, majd a III. Jugoszláv Hadsereg egységeinek tevékenységére 
vonatkozó sok százezer jelentést, távmondati bejegyzést, utasítást stb. 

A belgrádi levéltár nagyfokú rendezettségének köszönhető, hogy a kutatások során a 
magyar alegységek és az egység történetére vonatkozó lényeges adatok előkerültek, többek 
között Kis Ferenc parancsnoknak több, saját kezűleg írott jelentése, létszámkimutatása, ér
tékelő összefoglalása. Ezeket az anyagokat xerox, illetve filmmásolatban megkapta a ma
gyar Hadtörténelmi Levéltár. A még ismeretlen mozzanatok, adatok nem befolyásolhatják, 
csupán kiegészíthetik azt az összképet és értékelést, amelynek bemutatására e tanulmány 
szerzője vállalkozott. Tudomásunk szerint a Novi Sad-i levéltárak több egykori résztvevő 
visszaemlékezését őrzik, ezek tartalmát nem ismerjük. Az itt található iratanyaq többsége 
azonban a belgrádi levéltár anyagának másolata. A dandár történetére vonatkozóan két le
véltári anyag vált a legismertebbé, ezekre támaszkodott a vajdasági Magyar Szó (Novi Sad) 
1961. június 23-i számában megjelent írás, amelyet forrásanyagként használt fel Nagy Sán
dorné is. Mindkét levéltári anyag összefoglalás. Az egyik 1945. július 31. keltezésű, 
Suboticán készült. Bud. S. Bosdanovié, a 16. hadosztály történetírója összefoglalásában egy 
oldalt szentelt a magyar dandár történetének (JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 13. irat). A 
másikat 1952. február 16-án adták le (Jontovič Rudolf és Baki Ferenc) Novi Saďon. Ez a 17 
lanból álló anvag szintén megtalálható a HL. Pgy—Jugoszlávia. Xerox-anyagában. (Erede
tije: JHL. NOR. 1993. doboz, 13. csomó. 1. irat) 

26 JHL. NOR. 293/A. doboz, 6. csomó, 3. irat. — A III. Jugoszláv Hadsereg hadműveleti 
összefoglalója a januári hídfőharcokról. 
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a szovjet csapatokat a Dráva túlsó partján Podravina, Moslavina és Szla
vónia felszabadított, illetve ellenőrzött területein tartózkodó VI. és X. 
jugoszláv hadtestekkel, így a szovjet parancsnokság biztosítani tudta e 
hadtestek anyagi segítségét és ellátását.27 

Tekintettel a kialakult helyzetre, a jugoszláv parancsnokság elhatározta, 
hogy a hídfő megerősítésére, sőt kiszélesítésére a három, majd két dan
dárjával december 15-től szabad területen tartózkodó 16. hadosztályon 
kívül a hídfőbe irányítja az 51. hadosztály egységeit is. 

1945. január 1-én a XII. hadtest erőinek elhelyezkedése tehát az aláb
biak szerint alakult: 

— a 16. hadosztály 1. és 2. vajdasági dandárja Cadjavica—Podravska 
Slatina körzetében tartózkodott.28 Feladata volt a viroviticai hídfő keleti 
szakaszának védelme északról. A hadosztály 4. vajdasági dandárja ez idő
ben Barcson tartózkodott, várva a Szlavóniába való átkelésre az utasí
tást;29 

— a 36. hadosztály három dandárjával a Dráva bal partján, a jugosz
láv—magyar határ mentén Zalátáig, a 11. dandárja pedig a Duna bal 
partján volt védelemben Bácsalmástól Vukovárig ;:i" 

— az 51. hadosztály szintén a Drávánál, a jugoszláv—magyar határon 
tartózkodott, a 7., a,8. és a 14. (szlovák) dandárjával. A 12. dandár Bere-
menden állomásozott.''' 

Január 10-én a szerémségi arcvonalról magyar területre érkezett a Vla
dimir Szto j ese v tábornok vezette 1. Bolgár Hadsereg két hadosztálya is, 
hogy felváltsa a Dráva északi partján védő jugoszláv egységeket. Ekkor 
a jugoszláv hadseregparancsnok utasította a 36. és az 51. hadosztályt, 
hogy dandárjaival vonuljon új terepszakaszra: Sellye—Lakócsa—Harkány 
körzetébe.32 

Másnap a bolgárok megkezdték az említett jugoszláv egységek levál
tását és így lehetővé vált a dandárok folyamatos átkelése a Dráván Barcs
nál a viroviticai hídfő megerősítése céljából.33 Ez idő alatt fokozódott a 
jugoszláv tüzérség tevékenysége is az említett barcsi—viroviticai körzet
ben és megélénkült a december 27-től Podravska Slatinára települt 16. 
hadosztály tüzérdandárjának a tűzharca is az ellenséges gyalogsági és 
páncélos alakulatok ellen Cadjavica előtt, majd ez utóbbi helységbe tele
pült.34 A csapatok közvetlen vezetésének a biztosítása érdekében a III. 
Jugoszláv Hadsereg törzse is új harcálláspontokat foglalt el.33 

Az átkelt 36. és 51. hadosztályok, valamint a 16. hadosztály részei egy 
ellentámadás megindítását kapták feladatul Szlavónia területén abból a 
célból, hogy visszafoglalják a decemberi német támadások során elvesztett 
podravinai területeket.:i,; 

Ám az ellenség, sem maradt tétlen. A „Délkelet" főparancsnokának, von 
Weichs tábornoknak az utasítására újabb erők indultak Szlavóniába. Hit
ler parancsára január első felében fel kellett számolniuk a jugoszlávok 
drávai hídfőjét, saját erőből biztosítani a drávai arcvonalat, megerősíteni 

2* UO. 
28 JHL. NOR. 953. doboz, 1. csomó, 1. csomó, 9. i rat . 
29 JHL. NOR. 293/A. doboz, 6. csomó, 3. i ra t . 
30 Uo 
31 Uo. 
32 JHL. NOR. 952/A. doboz, 1. csomó, l. i r a t . 
33 JHL. NOR. 292. doboz, 2. csomó, 2. i ra t . 
34 JHL. NOR. 960. doboz, 1. csomó, 8. i r a t ; 960. doboz, 6. csomó, 1/9. i rat . 
35 A hadseregtörzs 1945. j a n u á r 1—12-ig Siklóson, 13—15-én D a r á n y b a n , 16-tól 31-ig Bar 

cson ta r tózkodot t . (JHL. NOR. III. Jugoszláv Hadsereg hadműve le t i naplója , 292. doboz, 2. 
csomó, 2. irat.) 

36 JHL. NOR. 293/A. doboz, 6. csomó, 3. i ra t . 
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a szerémségi állásaikat Bi j el j inánál és részt venni a Papuk-hegységben 
tartózkodó partizánerők elleni tisztogatásokban.37 Ezek a feladatok szer
vesen beletartoztak abba az elgondolásba, mely szerint egy összefüggő 
német védelmi arcvonalat kell létrehozni Mostartól Visegrádig, a Drina 
folyón, Ilokig a Szerémségben, hogy biztosítsák a kapcsolatot a magyar
országi és a közép-dunai német arcvonalakkal. A feladat végrehajtása az 
„E" hadseregcsoportra várt, amelynek állományába ez idő tájt a német és 
quisling, azaz a németeket kiszolgáló kormányok erőinek többsége tar
tozott.38 

A népfelszabadító erők az erőszakos felderítések során ejtett foglyod 
vallomásaiból tájékozódtak a német és horvát csapatok mozgásáról és 
ennek alapján következtetni tudtak a fasiszták szándékaira. Világos volt, 
hogy a németek jugoszláviai pozícióinak megszilárdítása többek között azt 
a célt szolgálta, hogy biztosítsák a Budapest visszaszerzésére irányuló el
lentámadás sikerét délről. A jugoszláv erők átcsoportosításának és a hídfő 
kiszélesítésére irányuló támadásának célja tehát az volt, hogy megaka
dályozza a német tervek végrehajtását. 

Ez a támadás azonban a kezdeti sikerek után elakadt. A vajdasági dan
dárok, különösen az 1. és a 2., igen súlyos harcokra kényszerültek. Be
kapcsolódott e küzdelembe a VI. és a X. hadtest is. Az ellenség azonban 
létszámban, fegyverzetben, felszerelésben, ellátásban és természetesen ki-
képzettségben egyaránt fölényben volt a népfelszabadító ' csapatokkal 
szemben. 

A jugoszláv egységek állásai közelében nem volt lakott helység. A ka
tonák éheztek és fáztak. Többségük vékony ruhában járt. Súlyos gondot 
okozott a lábbeli hiánya. Főleg gyalogsági fegyverekkel voltak felszerelve, 
nehézfegyverekkel alig rendelkeztek. Az ellenségtől zsákmányolt, illetve 
a kapott angol nehézfegyverzethez nem volt lőszer. A jól táplált, váloga
tott és állig felfegyverzett ellenséggel szemben kevésnek bizonyult a nép
felszabadító erők katonáinak magas fokú erkölcsi és harci szelleme, hősi 
helytállása. Ennek következtében a III. Jugoszláv Hadsereg törzse már 
januárban arra a következtetésre jutott, hogy a viroviticai hídfő kiszé
lesítéséért vívott küzdelem nem hozhat jelentős eredményeket, sőt eléggé 
kilátástalannak mutatkozik.39 

37 Lőhr idézett vallomásának XVIII. fejezete. 
38 A „Délkelet;" főparancsnoka alárendeltségébe tartoztak: — az „E" hadseregcsoport, ál

lományában: a 91. hadtest (11. és a 297. hadosztályok, egy harccsoport és egy ezired). Ez az 
erő a Dráva jobb partján tartózkodott Donji és Gornje Miholjac között. A 34. hadtest (a 117., 
a 41., a 7. SS, a Stefan-hadosztályok, a 3. és a 12. usztasa-domobran hadosztályok és 
három német harccsoport) a szerémségi arcvonalszakaszon. A 21. hegyi hadtest (a 104., a 
22., a 181. és a 369. hadosztályok, a 8., a 9» és a 15. usztasa-domobran hadosztályok) Kelé* 
Bosznia területén Mostartól a Sarajevo—Brod vonalig. A 15. hegyi hadtest (a 373., a 392. had
osztályok, .a 10. és a 11. usztasa-domobran hadosztályok) Kordun-Gorski Kotar, Lica-tól az 
Un folyó középső szakaszáig voltak védelemben. 

— az ,,F" hadseregcsoport, állományában: a 69. tartalék hadtesttel (1. kozák hadosztály, 
az 1., 2., 4., 5.. 6., 7., 13., 14. és 16. usztasa-domobran hadosztályok, egy német ezred és há
rom usztasa dandár), amely Szlavónia területén Zagreb és Bánja Luka közötti térségben 
működött. 

— a „C" hadseregcsoport, állományában: a 97. hadtest (a 188., a 237. hadosztályok, két 
ezred, öt milicista légió és más alakulatok), az SS felsőparancsnokság törzse, a GloboCnik 
rendőrszakaszai, a ,,Dél" haditengerészeti parancsnokság a trieszti öböl jugoszláv partjától 
Karlobagig levő szakaszt birtokolta. 

— Szlovénia területén tevékenykedett az SS felsőparancsnokság törzse és Rőzner 
rendőrszakaszai. Ez a csoport a Salzburgban állomásozó 18. badtestkörzet törzsének aláren
deltségébe is tartozott. (Vlado Strugar: Rat i revolucija národa Jugoslavije 1941—1945. Beo-
grad, Vojnoistorijski Institut, 1962. 318—319.) 

Az ,,E" hadseregcsoport ekkor a Szerémségről Szlavónia területére került. A hadsereg
csoport székhelyét Sarajevoból Nova Gradište-ra helyezte át. A 2. páncélos hadsereget ekkor 
harcászatilag a magyar területen levő ,,Dél" hadseregcsoportnak rendelték alá, de ellátása 
továbbra is a „Délkelet" főparancsnokság feladata maradt. (Lőhr, idézett vallomás, XVIII. 
fejezet). 

39 JHL. NOR. 293/A. doboz, 6. csomó, 3. i ra t , 5. oldal. 
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A hídfő és a felszabadított területek megtartása a kedvezőtlen helyzet 
ellenére — egyelőre — sikerült. Ehhez akaratán kívül hozzájárult az el
lenség azzal is, hogy akcióit a hídfő ellen összefüggéstelenül hajtotta 
végre. Előbb a Dráva völgyében támadt, de nem biztosította jobbszárnyát 
Bilogornál, ahol a X. jugoszláv hadtest egységei tartózkodtak. Felismerve 
a németek gyenge pontját, a jugoszlávok megindították támadásukat Vi-
rovitica felé Bilogor—Zrinjska—Bržaja—Bogaža és Cremušina falvakon 
át. Csak ekkor kapott észbe az ellenség és küldött erősítést Belovar— 
Garešnica—Grubišno Polje és Veliká Pisarisehoz/'0 

A magyar zászlóaljak átkelése a Dráván 

A XV. „Petőfi Sándor" dandár január első napjaiban Szentborbástói 
nyugatra, Felsőszentmártonnal szemben helyezkedett el. Január 6-án egyik 
zászlóalja Lajos-pusztáról Szentmártonba ment, hogy biztosítsa az átkelő 
6. vajdasági dandár szárnyát. Egy magyar zászlóalj tartalékban maradt 
Sellyén/1 Ez időben a magyarok is több ízben átkeltek a folyón és sike
res erőszakos felderítéseket hajtottak végre. 

• 

Petőfis felderí tok iiZluvoniúbcLn — 1945. január 

Január 11-én a hadseregtörzs távmondati utasítására a magyar dandár 
is felkészült a drávai átkelésre/'2 Ez azonban korántsem volt egyszerű 
dolog. Baki Ferenc, a dandár akkori politikai biztosának a helyettese írja 
visszaemlékezésében : 

40 Uo. 4. o. 
41 JHL. NOR. 1246/A. doboz, 1. csomó, 3. irat. 
42 JHL. NOR. 955/A. doboz, 4. csomó, III. hadsereg távmondati napló. 7/10. bejegyzés. 
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„Átjuttatni a folyón a legénységet, a fegyverzetet, a lovakat és a lőszert 
híd nélkül, valóban megvalósíthatatlan feladatnak tűnt. Próbálkozzunk 
komppal — indítványozta valaki —, míg észbe nem kapott, hogy a fagy 
miatt semminemű úszóalkalmatosság nem jöhet számításba. Ugyanakkor, 
sajnos, a jég nem volt még eléggé vastag, hogy száraz lábbal át lehessen 
kelni rajta. Mivel azonban a partizánoknál a kiadott parancsot rendszerint 
végrehajtották, a brigádparancsnokság is addig törte a fejét, mígnem ki
adta az utasítást; fel kell hizlalni a jeget, hogy ne szakadjon be alattunk. 

Ekkor jutott eszembe, hogy láttam, sőt tapasztaltam is már ilyesmit. 
December vége felé, Pécsre igyekezve, Bajánál jómagam is átmentem a 
Vörös Hadsereg jéghídján. Bevallom, alig vártam, hogy átérjek a túlsó 
partra. A harcokban elesni a katonának még hagyján, de patkánymód 
vízbe fulladni — erre még gondolni sem jó! 

A 2. zászlóalj fogott a munkához Felsőszentmártonnál. Kiszemeltük a 
legmegfelelőbb helyet, ugyanott, ahol nem egészen két héttel azelőtt a 
Petőfi-zászlóalj kelt át a folyón, hogy a bácskai önkéntesekkel találkozzon. 
A partmenti kiöntésekkel együtt a Dráva itt aligha volt szélesebb két
száz méternél. . . 

Tél volt ez a javából. Amihez nyúlsz, odaragad a kezed. A fát azonban 
csak ki kellett hordani az erdőből. Vékonyabb, három-négy méteres tör
zseket válogatnak. Meghempergetik a hóban, majd gondosan rácsúsztat
ják a folyó üveglapjára. Ügyelnek, nehogy beszakadjon a teher alatt. 
Egymásra rakosgatják a fát, telefondróttal kötözve egymáshoz. A falu 
népe is segít, szalmát és kukoricaszárat hordanak a lefektetett husán
gokra, majd leöntik vízzel. A többit a természet végzi el. A fagy mindezt 
sziklaszilárd anyaggá varázsolja . . . 

Éjjel is dolgoztak a fiúk — emlékszik vissza Kis Iván-Figaró. — Vas
tagszik a híd és tapasztalatokat is szereztünk munka közben. Egyre több 
harcos lépdel rája, hogy lássa, ér-e valamit až igyekezet. Végre egy teljes 
nap és egy éjszaka múltával elkészült az átjáró."43 

Hajnalban megkezdődött az átkelés, január 12-én estére a magyar dan
dár a Dráva túlsó partján volt! Adolfovactól nyugatra a csatorna mentén 
foglalt el védelmi állásokat és biztosította az 1. vajdasági dandár bal
szárnyát. 

Néhány nap múlva a túlerőben támadó ellenség a magyar zászlóaljakat 
a Moslavináról Cadjavicára vezető útnál új védelmi terepszakaszra kény
szerítette.44 A dandár a 102. magassá gi ponttól délre fekvő területekre 
vonult, ahol felváltotta az addig ott védő 14. szlovák dandár alegységeit. 
Rövid ideig a magyar alegységek segítettek a vasútvonal helyreállításá
ban, továbbá felderítéseket hajtottak végre Čačinci és Podravska Slatina 
környékén. 

Eközben a Budapesten bekerített erőik felmentésére indított német el
lentámadás második csapása is kudarcba fulladt. Január 18-án Pest fel
szabadult. Ugyanezen a napon kezdődött el a fasiszták harmadik csapása 
a 3. Ukrán Front csapatai ellen. A német terv az volt, hogy a Velencei-tó 
és a Balaton közötti szakaszon keleti irányba áttörve átvágják a szovjet 

43 Baki Ferenc—Vébel Lajos: A Petőf i -br igád. Novi-Sad. F ó r u m Könyvk iadó , 1968. 135— 
136. o. 

44 Cadjavicánál sebesül t meg Auth Iván (HL. Pgy—Jugoszlávia Auth Iván közlése.) És i t t 
ha l t hősi halál t Nikolios I s tván d iák j a n u á r 16-án. (JHL. NOR. RPK. Ež a jelzés a veszteség
l i s t ákra vonatkozik , 21. doboz, 3. csomó, 1. i ra t , 70. sorszám.) — A t a n u l m á n y b a n megneve 
zett hősi halottak és sebesültek, amennyiben nincs róluk külön megjegyzés, kizárólag ma
gyar állampolgárok. 

— 473 — 



védelmet Paksnál, majd nagy erőkkel észak felé nyomulva déli irányból 
áttörjék a budapesti ostromzárat. 

A németek már a támadás első napján kijutottak Dunapentelénél a 
Dunához és átvágták a 3. Ukrán Front védelmét. Bekerítés fenyegette a 
frontparancsnokságot Paksnál és az egész déli szárny veszélybe került, 
vagyis az 57. Szovjet, az 1. Bolgár Hadseregek és a XII. jugoszláv had
test/""1 

A foglyok vallomásaiból és a felderítés adataiból ismertté vált az is, 
hogy a német parancsnokság január 22-én Nagykanizsa térségéből újabb 
támadást kíván indítani Kaposvár irányába/1'' A súlyos helyzet ellenére 
Tolbuhin úgy döntött, hogy megtartja dél-magyarországi területeit, bizo
nyos mérvű átcsoportosítással megerősíti védelmét és ellentámadásba 
lendül egy csapásmérő csoporttal. 

Január 21-re az 1. Bolgár Hadsereg már felváltotta az 57. Szovjet Had
sereg Kiserdő—Nagyatád határa—Rinya-patak bal partja—Háromfa—He-
resznye vonalán védő csapatait, valamint a XII. jugoszláv hadtest Barcs
tól a Duna—Dráva torkolatáig elhelyezett egységeit. így szomszédai észa
kon a szovjet csapatok voltak, délkeleten pedig a jugoszláv dandárok.(i' 
Barcstól délre úgyszintén a III. Jugoszláv Hadsereg volt védelemben. 

Harcok a szlavón falvakban 

Január 20-i hadseregparancsnoki utasítás értelmében a 16. és az 51. had
osztályok Cadjavica irányában készültek fel egy újabb akcióra. A feladat 
az volt, hogy az ellenséget kényszerítsék a Moslavinán túlra és elfoglalják 
a Dráva-csatorna bal partját. A VI. hadtest egységei támogatják a fenti 
hadosztályok tevékenységét és lezárják a Našice—Djurdjenovac—Feričan-
ci—Zdenci irányt. A X. jugoszláv hadtest ugyanakkor — megerősítve a 
VI. hadtest 40. és a XII. hadtest 36. hadosztályaival — támadást bonta
koztat ki a Koprivnica—Bjelovar irányban azzal a céllal, hogy minél nyu
gatabbra vesse vissza az ellenséget a viroviticai hídfőtől.48 

A magyar alegységek ez időszakban a Cačinci—Podravska Slatina kör
zetében tartózkodtak. Velük szemben főleg usztasa-domobrán alakulatok 
álltak. A horvát fasiszta parancsnokság megkísérelte dezorganizálni a ma
gyar harcosdkat. Hangszórókon különböző német jelszavakat harsogtak a 
magyar állások felé, felszólították őket, hogy szüntessék be a harcot a 
németek ellen, adják meg magukat és cserében „szabadságot, ruhát és 
élelmet" Ígértek nekik. Válaszul géppuskasorozatot kaptak. A magyarok 
eltökéltsége és tántoríthatatlansága sikerrel kiállta a próbát. Itt mutat
kozott meg első ízben a dandárban működő párt- és ifjúsági szervezetek 
jó munkája.49 

Január 18-án vívta a magyar dandár az első nagyobb harcát. Az ellen
ség Crnacnál három zászlóalj ellen intézett támadást, amelyet a magyarok 
sikerrel vertek vissza.50 

A Budapesttől délre történt német előretörés hatására megélénkült a 
harctevékenység a Dráván túl is. 

45 R. ja. Malinovszkij marsall vezette szerzői kollektíva Budapest—Vena—Prága című 
munkája. Moszkva, Izdatyel'sztvo „Nauka", 1965. 137. o. 

4ö uo. 136., valamint Sarohin—Petruhin : i. m. 75. o. 
47 BHL. 15. állag, 1. csomó, 5. irat, 82. lap. 
48 Završne operaci je za oslobodenje J u g o s l a v i a 1944—1945. Beograd, Vojniistorijski Ins t i 

tu t JNA. 1957. 419—420. O. 
49 „XV. Br igáda Petőfi S á n d o r a " JHL. NOR. 1933. doboz, 13. csomó, 1. i rat , 7. lap. 
50 J H L . NOR. 970. d o b o z , 5. c s o m ó , 13. i r a t . 
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Január 21-én a 2. magyar zászlóalj az 1. vajdasági dandárral együttmű
ködve ellenlökést hajtott végre Cadjavica irányába. A magyar alegység 
a balszárnyon tört előre. Három alkalommal is rohamozták az ellenséges 
peremvonalat, de nem tudták áttörni. Az éjszaka folyamán néhány ma
gyar század — közte a 2. zászlóalj két százada is — Medinci községbe 
vonult. Itt a rendkívül kimerült katonákra váratlanul lecsapott az ellen
ség. Az usztasák az éjszaka csendjében megközelítették 'az őröket, majd 
rájuk rontva meggyilkolták őket. A felriadt partizánok és a fasiszták 
között rövid, de heves harc folyt le. Éz volt a magyarok első éjszakai harca 
a dandár megalakulása óta és itt voltak az első halálos áldozatok is. Né
gyen haltak hősi halált — köztük a Sztodulka-csoporttal érkezett Csillag 
János pécsi bányászfiú is.51 Sokan, megsebesültek, köztük súlyosan Sipos 
István bácskai fiatal, a 2. zászlóalj politikai biztosának munkatársa.52 

A Crnacnál levő magyar zászlóaljak ez időszak alatt harcérintkezésben 
voltak az ellenséggel, azonban nem tudtak Cadjavicához közelebb jutni, 
mert a fasiszták szilárdan tartották magukat. Ellenlökéseikkel megakadá
lyozták azt is, hogy a magyarok az általuk elért terepszakaszokon meg
vessék lábukat. Az egyik magyar alegység megpróbálta Nova Bukovicá-
nál az ellenséget megközelíteni. Ám itt is harcra került sor. Ekkor halt 
hősi halált a tésenyfai születésű Benedek János, 17 éves katona.53 

Január 22-én a 16. és az 51. hadosztályok tovább folytatták a küzdel
met Cadjavicáért, a magyarok Crnae körzetében harcoltak.54 A szívósan 
védekező ellenség ellenállását nem voltak 'képesek megtörni és gyakori 
ellenlökései következtében a jugoszláv erők nemegyszer igen nehéz hely
zetbe kerülték. Azt a századot például, amelynek katonája volt a már 
említett Bencze Mihály, Crnacnál bekerítették és nyolc napon át képte
lenek voltak kitörni. Nem volt ennivalójuk, esett a hó, a havaseső, vékony 
ruházatukban áztak, majd az átnedvesedett ruhadarabok rájuk fagytak. 
A szovjet pilótáknak köszönhették, hogy szörnyű állapotuk mégsem veze
tett tragédiához. Gépükkel 'megtalálták a bekerített alegységet és ejtő
ernyőn fegyvert, élelmet, ruhát dobtak le nekik és így tovább tudtak 
harcolni.55 

A čadjavicai tevékenység sikertelensége, sőt Podravska Salatina veszé
lyeztetettsége láttán a 16. hadosztály törzse megbeszélést tartott Slatinán a 
továbbiakat illetően. A magyar dandár alegységeivel közvetlenül együtt
működő 1. vajdasági dandár parancsnoka beszámoló jelentésében részle
tesen elemezte a harcok lefolyását és a sikert gátló körülményeket. Tá
jékoztatta a hadosztály törzsét a dandár hősi helytállásáról és külön ki
emelte a Petőfi-dandár alegységeinek bátor magatartását és a harcokban 
nyújtott segítségét. Szavait megerősítette a XII. hadtest jelenlevő politikai 
biztosa is.56 

Január 24-én a Petőfi-dandár új terepszakaszt foglalt el Starin—Saševo 
és a 105. magassági pont vonalán. Biztosította a Podravska Slatina felé 
vezető utat. Az 51. hadosztály 7. vajdasági dandára — állományában több 
magyar állampolgár is volt — ez idő alatt támadásba ment át Adolfovac 
elfoglalásáért.57 A magyar alegységek azonban kevésnek bizonyultak a 
védelmi állások megtartásához. Csupán lassítani tudták a támadó ellenség 

51 JHL. NOR. 22. doboz, 1. csomó 8/1. Veszteséglista. 375. sorszám. 
52 JHL. NOR. 1993. doboz, 13. csomó, 1. i ra t , 7. o. 
53 JHL. NOR. RPK. 21. doboz, 3. csomó, l. i ra t , 79. sorszám. 
5t JHL. NOR. 215. doboz, 4. csomó, 2/4. i rat . 
55 HL. Pgy—Jugoszlávia . Bencze Mihály közlése. — Az egykor i ha rcos téved a dá tumot 

illetően, a Crnac- i ha rcok ugyanis nem december 23-án vol tak. 
56 JHL. NOR. 1993. doboz, 13. csomó, 1. i ra t , 7. l ap . 
5" JHL. NOR. 590. doboz, 1. csomó, 7. i ra t . 
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térnyerésének ütemét. Ezért a hadtestparancsnok utasította a magyar dan
dár törzsét, hogy elsősorban felderítő tevékenységet folytasson Vranješe-
vac—Starin—Saševo—Cadjavica és Podravska Slatina környékén.58 Ha
sonló feladatot kaptak a 16. és az 51. hadosztály törzsek is.59 

A Petőfi-dandár ütegei — együtt a 16. hadosztályéval — ugyanakkor 
tűzzel segítették az ellenség ellenállási gócainak felszámolását Medinci— 
G. Viljevo és a Cadjavica-csatorna körzetében.60 

Január 26-án a dandár alegységei az alábbi helyzetben voltak:61 

— a 3. zászlóalj egy százada az ütegek balszárnyát védte Vranješevac-
tól délre; 

— az 1. zászlóalj egy százada a 105. magassági ponttól Vranješevac felé 
vezető út jobb oldalán tartotta állásait; 

— ugyanezen zászlóalj másik- két százada támadásba ment át Vranje
ševac—Starin között, illetve Starin nyugati felénél; 

— a 2. zászlóalj Starin ellen támadt; 
— a 3. zászlóalj egy százada Saševonál biztosította az ütegeket; egy 

másik százada pedig Adolfovac irányából oldalbiztosító feladatot látott el. 
A szovjet csapatok január 27-én meginduló ellentámadása, a II. Ju

goszláv Hadsereg nagyfokú aktivitása, szüntelen megújuló támadásai a 
megerődített védelemben levő ellenséges erők ellen Kelet-Boszniában 
megakadályozták, hogy a németek újabb erőket vessenek be Szlavóniá
ban a III. hadsereg ellen. 

E hadsereg egységeinek feladata az volt, hogy az elfoglalt állásaidat 
megtartsák, illetve megerősítsék. Január 27-én a hadseregparancsnok, 
Kosta Nadj altábornagy utasította a XII. hadtest parancsnokát, Mandič 
vezérőrnagyot, hogy erőit az alábbiak szerint csoportosítsa át: 

— az 51. hadosztály, balszárnyával a Drávára támaszkodva, zárja le a 
Crnac—Cadjavica közötti szakaszt; 

— a 16. hadosztályt vonja ki az első vonalból és mint tartalékot he
lyezze el Cabuna—Suho Polje—Gradina—a Dráva partja 'körzetében; 

— a 36. hadosztály terepszakasza Kloštar—Pitomača, a jobbszárnyával a 
Drávára támaszkodva. A hadtest törzís harcálláspontja Suho Poljen le
gyen.62 

A magyar dandár a Višnjica—Novska—Vaška terepszakaszt foglalta el. 
A január 20-án indított jugoszláv akciók tehát nem vezettek ered

ményre, de megakadályozták, hogy az ellenség jelentősebb harcászati sike
reket érjen el a Drávánál.63 Február 1-től a XII. jugoszláv hadtest csa
patai védelembe mentek át. 

Február elején a velük szemben álló ellenséges erők a következők vol
tak: a 297. német és a 7. SS hadosztályok, a Fischer-harccsoport (a 11. 

, Luftwaffe hadosztály 11. ezrede), az 1. kozák hadosztály, valamint az 5. 
usztasa-domobran hadosztály részei. 

A drávai helyzet megszilárdítása érdekében a német vezetés február 6-án 
támadást bontakoztatott ki az alábbi erőkkel: 

•1. Erdmansdorf tábornok parancsnoksága alatt, 

58 Uo. — E tevékenység so rán hal t hősi ha lá l t Vranješevacná l Luca Károly és Cadjavi-
cánál Tóth József. 

59 JHL. NOR. 964. doboz, 6. csomó, 1. Irat . 
60 uo. 
61 Kis Ferenc je lentése a 16. hadosztá ly törzsének. 

(JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 3. irat .) 
62 JHL. NOR. 293. doboz, 3. csomó, l . i ra t . 
63 A j a n u á r i ha rcok során a XII. hadtes t vesztesége 977 halot t , 3123 sebesült és 296 el tűnt 

volt. Az ellenség 3090 halot ta t , 5044 sebesül tet és 75 foglyot vesztet t . (JHL. NOR. 292. doboz, 2. 
csomó, 2. i ra t , 14. és 15. lapok.) 
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a) a „Fischer'-harccsoport, a 11. Luftwaffe hadosztály ezredével meg
erősítve Donji Miholjactól a Dráva mentén nyugatra; 

b) a 297. gránátos hadosztály Nasicetől északnyugatra Podravska Slati-
nán át Barcs és Virovitica irányába; 

c) a 7. SS hadosztály Nasicetől nyugatra Vočinon át Virovitica felé; 
2. Pannwitz tábornok parancsnoksága alatt levő egységek, melyek eb

ben az akoióban az „E" hadseregcsoport alárendeltségébe kerültek: 
a) az 1. kozák dandár és a testőrgárda Djurdjevactól a Dráváig; 
b) a 2. kozák dandár pedig Veliki Ribnjaktól (Pakracnál) északra indí

totta meg harctevékenységét.64 

A német támadás első napján az ellenség elfoglalta Feričanit, Orahovi-
cát és Cačincit. 

Az erős tüzérségi, légi, valamint harckocsi támogatással megindult fa
siszta akció veszélyes helyzetbe hozta a Dráva mentén védő jugoszláv 
egységeket, különösen a 16. hadosztályt. A hadosztály törzse február 6-i 
parancsában tájékoztatta a dandárokat a kialakult helyzetről.65 Távmon-
datilag utasította a magyar dandárt, hogy két zászlóalja az éjszaka folya
mán érje el a Levinovac—Hum—Vočin útvonal mentén levő terepszakaszt, 
ahol a 4. vajdasági és a 4. brodi dandár alegységei voltak védelemben. Ez 
a terület a Papuk-hegység északi nyúlványánál van. A 16. hadosztálynak a 
védelmi állások szívós megtartása útján meg kellett akadályoznia az el
lenség előnyomulását Podravska Slatina felé.66 

A 16. hadosztálytörzs utasítására az 1. és a 2. magyar zászlóalj Kapinci, 
illetve Vaška községből február 7-re virradóan elfoglalta Levinovac kör
zetét. Másnap hajnalban az alegységek elérték a 254. magassági pontot. 
Itt beásták magukat a Hum—Vočin útvonal biztosítása céljából. E terep
szakaszon maradtak egy teljes napon át.67 

Az ellenség — zömmel a német gyalogság — a Vočin-i hegynél, a 281. 
és a Lisičinánál levő 295. magassági pont körzetében tartózkodott. Váratlan 
rajtaütéssel sikerült elfoglalnia a 295. magassági pontot Breznicánál, át
törnie a 4. vajdasági dandár peremvonalát, majd rohamot indított a 4. 
brodi dandár állásai ellen. Tűzharcba került a két magyar alegység is. 
Az elkeseredett küzdelem mindössze 40 percig tartott. Mindkét dandár 
visszavonulásra kényszerült.68 A magyar zászlóaljak miközben fedezték 
őket, több ellenséges ellenlökést is elhárítottak. E harcok során halt hősi 
halált Kontra Sándor és Gombos József.69 

A magyar partizánok ezután szintén visszavonultak Majerová Pustar— 
Pepeljane—Suho Polje felé. Közben érkezett a parancs, hogy ők is kelje
nek át Barcsnál a Dráván.70 

Kis Ferenc dandárparancsnók a 16. hadosztály törzsének küldött jelen
tésében megállapította, hogy az alegységek a kitűzött feladatot azért nem 
tudták végrehajtani, mert a velük együttműködő csapatoktól nem kapták 
meg a szükséges támogatást. Igen súlyos következményekhez vezetett, hogy 
a jobbszárnyon levő 4. brodi dandár nem értesítette a magyarokat az el
lenség előli visszavonulásáról. Ebből az irányból a petőfisek nem érezték 
magukat veszélyben, és amikor a csendben közeledő németeket észre
vették, azt hitték, hogy a brodiak jönnek. Csak akkor döbbentek rá a való 

64 Lőhr idézett vallomásának XVIII. fejezete. 
65 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 1. i ra t . 
66 U o . 
67 Kis Ferenc je lentése . JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 4. irat . 
68 Uo. 
69 Méhész Györgyné idézett visszaemlékezése: 111.. o. — Téved ő is a dátumban, mert 

nem december 26-ról, hanem február 6—7-ről van szó. 
70 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 2. i ra t . 
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A Petőfi-dandár pecsétje Kis Ferenc parancsnok 
és Jontovié Rudolf politikai biztos aláírásával 

helyzetre, mikor a fasiszták tüzet nyitottak rájuk. A rövid, de rendkívül 
elkeseredett közelharc után ők is kénytelenek voltaik visszavonulni Pe-
peljane irányába.71 

Február 6-án a magyar dandár másik két zászlóalja Zidina—Novška— 
Vaška—Višnjica körzetében védett. Szomszédja az 51. hadosztály, ponosab-
ban annak 7. vajdasági dandárja volt. 

Másnap az ellenség erői, a 11. Luftwaffe hadosztály alegységei megin
dították támadásukat a viroviticai hídfő keleti része ellen, elfoglalták 
Mikleušt és Vočint. Másnap áz arcvonal teljes hosszában harc bontakozott 
ki. A németek nagy erőkkel támadtak, harckocsikat vetettek be Našice— 
Podravska Slatina, Našice—Papuk, illetve Našice—Slavonska Požega irá
nyában/2 Birtokba vették a jugoszláv állásokat Turska Grobovenál és 
Siečinanál (Bilogor mellett), majd áttörve a népfelszabadító erők fővéd-
övét, elfoglalták Podravska Slatinát. 

Ekkor ért a Drávához az 1. és 'a 2. magyar zászlóalj, hogy az átkelésre 
utasított többi alakulattal Barcsra vonuljon. A fasiszták azonban utóiérték 
és gyűrűbe fogták a partizánokat. Az volt a szándékuk, hogy átvágva a 
jugoszláv védelmet, kijussanak a folyóhoz és átkeljenek Barcsra. Előre
nyomulásuk során több magyar századot sikerült bekeríteniük. 

Az ellenség nyomására a 3. és a 4. magyar zászlóalj is visszavonulásra 
kényszerült Budakovac irányában. 

Az ily módon kialakult helyzetben a III. Jugoszláv Hadsereg parancs
noka — a legfelső parancsnok egyetértésével — február 8-án elrendelte 
erőinek kivonását a túlerőben, nagy technikai fölényben levő ellenség csa
pásai alól. A tüzérség, a hadtáp és a kórház7:i még ezen az éjszakán áttele
pült Barcsra. Az egységek átkelését a 36. hadosztály, két magyar zászlóalj, 
valamint a 4. és a 2. vajdasági dandárok biztosították. Átkelési parancsot 
kapott a 16. és az 51. hadosztályok többi dandárja is. A már áttelepült üte
gek tüzükkel támogatták a folyó túlsó partján elkeseredett harcokat vívó 
alegységeket.74 A 4. és a 2. vajdasági dandárok, valamint a „Petőfi" két 
zászlóalja ekkor már órák óta harcban állt, igen sok volt a halottjuk és a 

71 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 4. irat. 
72 J H L . N O R . 215. d o b o z , 4. c s o m ó „ 2/6. i r a t . 
73 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 2. irat. 
74 JHL. NOR. 215. doboz, 4. csomó, 2/5. irat. 
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sebesültjük.75 A szovjet műszakiak által épített pontonhíd felett76 a néme
tek állandó légi ellenőrzést tartottak és bombázták az átkelésre alkalmas 
terepet. A hidat természetesen óvták, mivel az jelentős szerepet kapott 
a német csapatok tervezett átszállításánál. Ez a körülmény lehetetlenné 
tette, hogy a népfelszabadító erők az est beállta előtt megkezdhessék át
kelésüket. Ezért 'akadályozták az ellenség további térnyerését a folyóhoz, 
sötétedés után pedig megindultak a hídon át Barcsra. 

A magyar dandár 3. és 4. zászlóalja Budákovácra, 9-re virradóan pedig 
ismét új terepszakaszra vonult. A 4. zászlóalj a 3. mögött, Retkovác— 
Gradiška—Karadj or d j evo falvaktól délnyugatra foglalt állásokat. Az ellen
séggel való harcérintkezés azonban egy percig sem szünetelt. Alighogy a 
magyarok beásták magukat, a fasiszták újabb rohamot indítottak a 3. 
zászlóalj ellen, amely 'kénytelen volt visszavonulni. A mögötte levő 4. 
zászlóalj megállította ugyan az előnyomuló németeket, de védelmi szaka
szát ez sem tudta megtartani a túlerőben támadó ellenséggel szemben és 
visszavonult Novi Gradac irányában. Közben Suho Polje felől a földeken 
át német páncélosok indultak meg és a védők már a legrosszabbtól tar
tottak, amikor a fasiszta támadás megállt, mivel a harckocsiktól a gya
logság lemaradt.77 

A beálló esti szürkületben — Novi Gradacnál — a magyar alegységek
nek végül sikerült leszakítaniuk üldözőiktől. Majkovac—Ada—Tereznio Pol-
jén átjutva még az éjszaka folyamán átkeltek a Dráván és 10-re virradóan 
csatlakoztak a Barcson levő magyar zászlóaljakhoz.78 

A barcsi pontonhíd felrobbantása 

A dandár történetének ez a mozzanata egy imánfai fiatal hősi önfelál
dozásával függ össze. 

Problémát okoz azonban az esemény pontos leírása, mivel erről irat
anyagot a kutatások során nem sikerült találni. A szerző tehát szinte ki
zárólag az egykori harcostársak visszaemlékezésére van utalva. Ezek azon
ban — főleg az időpontot illetően — meglehetősen ellentmondanak egy
másnak. 

Az események ismeretében a legvalószínűbb, hogy a hidat február 9-ről 
10-re viradóan robbantották fel, amikor már a tüzérségi tűz biztosítása 
mellett átkeltek a 36. hadosztály, sőt vele együtt a X. hadtest 12. „Eszéki" 
dandárjának alegységei is,79 és csupán néhány csoport maradt a jobb 
parton. Ilyen helyzetben volt a 4. magyar zászlóalj egy százada is. A nép
felszabadító erőkre szorosan tapadó ellenség szintén kijutott a folyóhoz, 
az átkelés helyéhez. Ez a magyarázata annak, hogy a híd aláaknázására 
már nem volt idő és a barcsi parton levő magyar robbantó század kapta 

75 itt sebesült meg Löffer Béla, baranyai fiatal, a Sztodulka-csoport tagja, aki e súlyos 
sebesülésének következményeit mindmáig viseli. (HL. Pgy—Jugoszlávia, Löfíer Béla köz
lése.) 

76 A barcsi, h ida t a néme tek a december i v i s szavonu lásukkor robban to t t ák fel. A két nép 
ba rá t ságá t szimbolizálja a közös erővel mos t ú j jáépí te t t barcs i híd. 

77 J H L . NOR. 1993. doboz , 13. c s o m ó , 1. i r a t . 10. l ap . 
78 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 4. i ra t . Kis Ferenc je lentése . — E h a r c o k b a n kü lönösen 

k i t ű n t a 4. zászlóalj 12. százada. A zászlóalj törzse kü lön n a p i p a r a n c s b a n mondo t t köszöne
tet ö r l e y T ibornak hősies maga ta r t á sáé r t , ezért az 1. szakasz p a r a n c s n o k á v á és zászlóssá 
nevezte k i . A d a n d á r p a r a n c s n o k 33. sz. p a r a n c s á b a n ö r l e y n k ívü l még dicsére tben része
sí tet te Radó Mirko főhadnagyot , a 12. század pa r ancsnoká t , H á m o r i Illés hadnagyo t , a 3. sza
kasz, Szekeres hadnagyo t , a 2. szakasz pa rancsnoka i t . Fe lsőbb p a r a n c s n o k h o z ter jesztet te 
k i tün te tés re Kis Imré t , Ha jdú Gábor t , Nagy Józsefet és Már ton Pál t . (ö volt a 4. zászlóalj 
pol i t ikai biztosa.) Harsányl János: Magya r szabadságharcosok a fasizmus ellen. Budapes t , 
Zr ínyi Ka tona i Kiadó, 1966., a 210. és a 213. számú i ra tok . (A 213-as i ra t c ímzésénél téves a 
fordítás, m e r t nem a 12. szakaszról , h a n e m századról van szó). 

79 z a v r š n e operaci je . . . 421. o. 
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feladatul a híd azonnali megsemmisítését, mielőtt a fasiszta páncélosok 
átkelnének a Dráván. A feladat végrehajtására a parancsnok önként jelent
kezőket kért. Ez azt jelentette, hogy aki vállalja, az az életét áldozza fel. 
Jakab Károly, az egykori bajtárs egy írásbeli nyilatkozatában a követ
kezőképen írta le az eseményeket: 

„Az egész osztag jelentkezett, közülük sorshúzás után Fábián Bélára 
jutott a feladat. Fábián Béla hátára és derekára erősítette a különböző 
robbanóanyagokkal töltött vízhatlan csomagot és a pontonhíd alá úszott. 
A magával vitt robbanóanyagokat a partról elektromos gyújtókábel segít
ségével robbantották fel. A robbantás eredményeként a híd kettévált, több 
német harckocsi a vízbe zuhant és az átkelés megakadt."80 

Fábián Béla a Sztodulka-csoporttal került a vajdasági magyar zászló
aljhoz, majd a dandár futára lett. 1945. január közepén, rövid kiképzés 
után osztották be a robbantó századhoz, közismert nevén a „bombások-
hoz". Alig három hónapja töltötte be a 16. életévét.81 

A gyűrűbe rekedt, de a parthoz kitörő magyar századot aztán a 8. bolgár 
hadosztály katonái mentették át motorcsónakokon a bal partra.82 

Február 10-re a viroviticai hídfő megszűnt.83 A Szlavóniában maradó 
X. és VI. hadtestek egységei — melyek ekkor az ellenség szárnyán és há
tában fejtettek ki partizántevékenységet —, nehéz helyzetben voltak. Nyil
vánvaló volt, hogy a német vezetés nem hagyja ki azt a kedvező lehetősé
get, hogy csapást mérjen a fenti magasabbegységekre. így is történt. Már 
10-én este megindult a fasiszták támadása a hadtestek erői ellen, amelyek 
25-ig rendkívül elkeseredett küzdelmet vívtak. A szlavóniai hadművelet 
következtében a németek súlyos veszteségeket okoztak a partizánoknak. 
A X. hadtest kénytelen volt Moslavinába visszavonulni, a VI. hadtest pedig 
elvesztette a Papuk- és a Psunj-hegyek lábánál levő hadtápterületét. E terü
letek lakosai ezrével menekültek az erdős-^hegyes vidékekre, mert akik 
nem tudták időben elhagyni otthonukat, a fasiszta terror áldozatául estek. 
A VI. hadtest egész februárban harcolt a német—horvát csapatokkal, töb
bek között azért is, mert a nemet csapatok ekkor Szlavónia és a Szerémség 
területéről észak felé, a drávai területre csoportosultak át. 

A X. hadtest viszonylag nyugodt helyzetben volt Moslavina területén.8'5 

Pihenőben — Magyarországon 

Február 10-én a XIT hadtest egységei Istvándi és Szigetvár közötti te
rületen helyezkedtek el.85 A törzs Barcsról Istvándira települt86 és szoros 

80 Jakab Károllyal felvett j egyzőkönyv . Készül t Pécset t , 1958. jú l ius 21-én a Dunántúli 
Napló szerkesztőségében. (HL. Pgy—Jugoszlávia, 16. sz. irat.) 

81 Az említett jegyzőkönyvben Fábián Béla özvegy édesanyja elmondta, hogy fia 1929. 
október 5-én született Pécsett. Apja már születése előtt meghalt. Édesanyja Mánfán élő 
testvére járult hozzá neveltetéséhez. Mánfán járt iskolába, majd. az elemi VIII. osztályának 
elvégzése után Komlóra ment villanyszerelő tanoncnak. Segédlevelének megszerzése után a 
komlói bányában helyezkedett el. A felszabadulás után a jugoszláv partizánokhoz ment. 
Édesanyja csak 1956-ban tudta meg, hogy fia hősi halált halt. 

82 Ez megegyezik Illés Gábor v isszaemlékezésével i. (HL. Pgy—Jugoszlávia. 16. sz. irat.) 
83 Az 1945. február jában elvesztett sz lavón te rü le tek visszaszerzésére csak az ápri l is 16-án 

megindí to t t á l ta lános t á m a d á s során ke rü lhe te t t sor. E h a r c o k b a n a jugoszláv népfelsza
badí tó e rőkke l bolgár egységek is részt ve t t ek egészen m á j u s 15-ig, az utolsó fasiszta cso
por t megsemmisí tésé ig . Virovit ica csak ápri l is 26-án let t szabad újra , e lkeseredet t küzdel 
m e k á rán . (JHL. NOR. 952. sz. doboz, 1. csomó, 47. irat.) A 16. hadosz tá ly dandár ja i — és 
ezek á l l ományában a m a g y a r d a n d á r á tszervezése u t án m e g m a r a d t m a g y a r a legységek — 
itt is k i t űn t ek bá to r he ly tá l lásukka l . 

84 A III. Jugoszláv Hadsereg 82. sz. hadműve le t i j e len tése ' a vezérkarhoz . JHL . NOR. 293. 
doboz, 3. csomó, 10. i ra t . 

85 Uo. 
86 JHL. NOR. 590. doboz, 3. csomó, 13. i r a t ( t ávmonda t ) . 
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kapcsolatot tartott fenn az itt védelemben levő bolgár egységek parancs
nokságaival. 

A magyar dandár a 16. hadosztály törzsétől azt az utasítást kapta, hogy 
gyors ütemben vonuljon Hóbolra, de ha itt még a bolgár katonák tartóz
kodnának, akkor maradjon Kistamásiban.87 

A február 12-i helyzetjelentés szerint a 16. hadosztály egységei az alábbi 
helységekben tartózkodtak: az 1. vajdasági dandár Tótszentgyörgyön, a 
2. Molványban, a 4. Nemeskén, a tüzérdandár Ciframajor és Molványhíd-
puszta területén, az Eszéki dandár Kistamásiban, a Petőfi-dandár pedig 
Hóból—Lajosfa között. A hadosztály törzs Molványhíd-pusztára települt.88 

A hadosztály létszáma a február 13-i kimutatás szerint 8596 fő volt, ezen 
belül a magyar dandár állománya 1202 emberből állt.89 

A magyar területre vonult jugoszláv hadtest egységeinek feladata a pi
henőn és feltöltésen túl elsősorban az volt, hogy felkészüljön a befejező 
harcokra. Még február elején megegyezés jött létre Tolbuhin és Tito mar
sallok között a háború utolsó szakaszában való együttműködésre. Erre hi
vatkozva jelölte meg a 16. hadosztály törzsének 57. számú parancsa az 
állományába tartozó dandárok feladatait: „maximális nappali és különösen 
éjszakai éberség, a páncélelhárítás feszes megszervezése nemcsak az uta
kon, hanem az ellenség gépesített egységei várható előremozgásának irá
nyaiban is. Minden egység és alegység köteles bizonyos mértékű tartalékot 
képezni ellenlökések végrehajtására."90 

A magyar dandár február 13-án megérkezett Pettendre, ahol néhánv 
napig maradt. A dandártörzs jelentése alapján nyomon követhető, mivel 
töltötték napjaikat itt a petőfisek. 

1945. február 13. Pettend. Napos idő. 
Délelőtt: a szolgálati szabályzat ismertetése. Feladatok kisebb ellenség

gel való találkozás esetén stb. 
Február 14. Ugyanott. 
Harckiképzés, tereptan. 
Délután: politikai-kulturális órák. 
Február 15. Ugyanott. 
Harcszabályzat. Menet végrehajtás, a menetbiztosítás, 
Délután: tisztálkodás, mosás. 
Február 16. Ugyanott. 
Egyes harcos kiképzés, járőrfeladatok. Ténykedés nagyobb, vagy kisebb 

ellenséges csoporttal való találkozáskor. A 7,9 mm puska ismertetése. 
Február 17. Ugyanott. 
Rajkiképzés. Szétbontakozás tüzérségi tűz fedezete alatt. Célmeghatáro

zás háromszög segítségével. 
Délután : politikai-kulturális órák.91 

Pettenden a dandár díszszemlén vett részt, amely mindmáig emlékezetes 
élménye maradt a visszaemlékezőknek. 

Ugyancsak itt tartotta meg a dandár az egyik legjelentősebb pártérte
kezletét, amelyen értékelték az egység eddigi tevékenységét, sikereit és 
hiányosságait. Elemezték a hibák objektív és szubjektív okait. Ennek az 
értekezletnek az alapján a dandártörzs javaslatokat terjesztett a 16. had
osztály törzséhez bizonyos személyi változtatásokra. A javaslatokkal ez 
utóbbi egyetértett és február 21.-vel a 3. zászlóalj parancsnokát, Zsibreg 

87 JHL. NOR. 952. doboz, 1. csomó, 15. i ra t . 
88 JHL. NOR. 590. doboz, 3. csomó, 13. I ra t ( t ávmonda t ) . 
89 JHL. NOR. 953. doboz, l . csomó, 34. i ra t . 
90 JHL. NOR. 590. doboz, 2. csomó, 1. i ra t . 
91 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 5. irat. 
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Gyúrót felmentette és a magyar dandár törzsének rendelkezési állomá
nyába helyezte. Helyére Fuchs Dragutint, a 4. zászlóalj eddigi parancsnok
helyettesét nevezte ki. A 4. zászlóalj parancsnokhelyettese, Sabarič Stjepan, 
a 2. zászlóalj politikai biztosának munkatársa pedig Wiedermann Vendel 
lett.92 

Konferenciát tartott a kulturális-felvilágosító bizottság is, ahol többek 
között megtárgyalták egy dandárlap kiadásának ötletét. Február 15-én a 
bizottság — közismert nevén a propagandaosztály — új vezetőt kapott a 
magyar állampolgár Auth Iván személyében. Az osztály eddigi vezetője 
szintén magyarországi fiatal volt, a már említett Sztodulka László, aki 
viszont most a hadosztály propagandaosztályára került. 

A pettendi pihenő idején negatív jelenségek is mutatkoztak a dandár 
életében. Az említett Jontovič-Baki összefoglalóban93 szó van arról, hogy 
a szomszédos bolgár alakulattal több, kb. 10—15 petőfis kapcsolatba került. 
A bolgárok megszervezték ezek szökését Szigetvár—Pécs útiránnyal, hogy 
a szökevények csatlakozzanak a „magyarországi partizánegységekhez". A 
bolgár engedély a szigetvári szovjet városparancsnok aláírásával és pecsét
jével volt ellátva.94 

Méhészné, Ivanova Anna visszaemlékezésében a következőket írta erről: 
„Itt hallottuk, hogy Jugoszláviában megalakult a népfelszabadító hadsereg 
és minket is oda soroltak be, mivel mindvégig jugoszláv partizánokkal 
harcoltunk együtt. Ezt tudomásul kellett vennünk. Egységünkben néhány 
tisztet ez a körülmény megzavart. Zúgolódni kezdtek. Egyesek elhatároz
ták, hogy inkább az új magyar hadsereghez csatlakoznak, amelyet ugyan
csak abban az időben szerveztek. 

így történt, hogy az egyik században szökési szándékok és kísérletek 
léptek fel, ami egyébként nem járt sikerrel. Az árulás egyenlő volt a ha
lállal. Kiscsebegi Mihály és Nagy Vilmos tisztek szökési szándékát a par
tizánbíróság nyíltan tárgyalta. Jelen voltunk valamennyien. A gyávákat 
halálra ítélték és egy órán belül az ítéletet végre is hajtották."95 

Ezekkel a megállapításokkal nem lehet teljesen egyetérteni. 
Az előzőek során szó volt arról, hogy 1944 novemberében — nemegyszer 

szovjet segítséggel — a csapattestüktől lemaradt honvédek (tisztek is) több 
csoportja jelentkezett a sombori toborzóközpontban és kapott beosztást 
valamelyik vajdasági alakulathoz. Több mint százan például a magyar 
zászlóaljakhoz. Ezek a honvédszemélyek nem voltak tovább hajlandók a 
németek oldalán igazságtalan célokért harcolni, de a hadifogolytáborban 
sem akarták megvárni a háború végét. Meg kell jegyezni, hogy többsé
gük mindvégig becsülettel- harcolt a Drávánál 1945 január—februárban 
a magyar dandár állományában is. A pettendi pihenőben hazai hírekhez 
jutottak. Megtudták, hogy szerveződik már a magyar hadsereg is, hogyha 
későn is, de harcoljon a szovjet hadsereg oldalán a fasizmus ellen. Az 1945. 
február 1-én megjelent toborzási felhívás ezekben a honvédszemélyekben, 
természetesen, élénk visszhangra talált. Ezzel függhetett össze és nyilvá
nult meg az az elhatározás, hogy mivel most már Magyarország felszaba
dult területein is megindult az új hadsereg szervezése, nekik, mint magyar 
állampolgár katonai személyeknek, mielőbb jelentkezniük kell. Nem „par
tizánegység" szerveződéséről, hanem hadseregről volt szó. Méghozzá olyan 
helyzetben, amikor ezek a petőfis honvédek már magyar területen tartóz
kodtak. Mivel Dél-Baranya területe is a hadműveleti záróvonalon belül 

92 J H L . NOR. 955. doboz, l . c somó , 3. i ra t . 
93 JHL. NOR, 1993. doboz, 13. c somó, l . i ra t , 11. o. 
94 Uo . 
95 Tanulmányok Baranya és Pécs történetéhez . . . 119. o. 
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volt, a bolgár és a szovjet parancsnokságoknak a honvédségbe jelentkező 
férfiakat tovább kellett szállítaniuk Pécsre, illetve a Duna túlsó partjára. 
A szigetvári városparancsnok magatartásában ezért ellenséges szándék nem 
magyarázható. 

Félreértés ne essék. Nem védeni akarom a magyar honvédszemélyeiket. 
Szökésük a dandártól, mivel letették a partizánesküt, mindenképpen el
ítélendő. De indító okaik magyarázhatók. Ha kellő keretek között kérik 
elbocsátásukat, a III. Jugoszláv Hadseres? parancsnoksága ezt valószínűleg 
megértéssel fogadja és támogatja. Annál is inkább, mert ez időben már szó 
volt az egységes Jugoszláv Hadsereg létrehozásáról a Népfelszabadító Had
sereg és Partizánosztagok állományából — tehát nem a népfelszabadító 
hadsereg alakult meg, mint ezt Méhészné említi, hanem ennek átszerve
zésével egy egységes reguláris hadsereg jött létre a kettős jellegű nép
felszabadító erők helyébe. Az átszervezésre vonatkozó utasítás március 
1-vel lépett hatályba. Végrehajtására a III. hadseregben — éppen a már
ciusi harcok miatt — csak a hónap végén került sor. Éppen ennek értel
mében szervezték át a magyar és a többi nemzetiségi alakulatot is. Ezzel 
kapcsolatban pontosítani kell Méhészné idézett visszaemlékésének még egy 
kitételét, amely szerint azért sorolták be őket a jugoszláv hadseregbe, 
„mivel mindvégig jugoszláv partizánokkal harcoltak együtt". A magyar 
zászlóaljak és a dandár mindig a Jugoszláv Népfelszabadító Hadseregbe 
tartoztak. A pécsi szovjet városparancsnok a -kommunista párt kérésére 
a dél-magyarországi fiatalokat azért segítette a jugoszláv partizánokhoz, 
mivel íudta, hogy léteznek magyar zászlóaljak is. A magyar honvédek és 
fiatalok 1944. november végén, december elején csak a jugoszláv népfel
szabadító erők kötelében vehettek részt a fasizmus elleni háborúban. 

Amikor végrehajtották a hadsereg átszervezését, a Jugoszláv Hadseregbe 
való besorolást sem kellett „tudomásul venni". A vezérkari utasítás értel
mében ugyanis a külföldi állampolgárok többségét leszerelték és segítséget 
adtak haza j utasukhoz. Ez történt a baranyai fiatalokkal is. Többségük már 
1945. március végén leszerelt és hazatért. Csak azok maradtak a Jugoszláv 
Hadsereg kötelékében, akik ezt külön kérték. 

A magyar állampolgárok pettendi szökése tehát semmiképpen sem volt 
helyes. A partizánbíróság ítélete az egység erkölcsi-politikai állapotának 
megszilárdítását szolgálta. Kisesebegi, Nagy és a többiek azonban nem 
voltak „gyávák". Súlyosan vétettek a katonai fegyelem ellen és a háborús 
viszonyok között csak a legszigorúbb ítélet sújthatta őket.96 

De nemcsak a magyarországiak között terjedt el a szökés gondolata, 
hanem a vajdasági magyarok körében is. Idézzük erről Baki Ferenc visz-
szaemlékezését : 

„A háború nem egy fronton a vége felé járt, és kimeneteléhez is egyre 
kevésbé fért kétség: a hitleri hadsereg saját területén agonizált a szövet
ségesek egyre szűkülő gyűrűjében. És ezekben a napokban mintha új erőre 
kapott volna a katonákban az életféltés ösztöne. Arra gondoltak, hogy 
most már csakugyan értelmetlen lenne elesni, ha eddig ép bőrrel sikerült 
megúszni ezt a világháborút. 

Elég az hozzá, hogy egynéhányan mitőlünk is hazaszöktek, kiagyalt 
rémhírekkel igazolva magukat az ijedt hozzátartozók előtt. Másként a jó 
topolyaiaknak is alig jutott volna eszükbe küldöttet meneszteni a frontra, 
hogy megtudakolja a valót. A legnagyobb lógós csoportot Szabadkán gyüj-

96 Az ő nevüket említik a csátaljaiak — köztük Illés Gábor — visszaemlékezésükben, 
(HL. Pgy—Jugoszlávia. 16. és 19. iratok.) 
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tötték össze a hátországi helyőrségek, és Varga István parancsnokhelyettes 
innen vezette vissza őket a brigádba március elején."97 

Ehhez csupán megerősítésül egy mondatot idézek a 16. hadosztály feb
ruár 22-i, a XII. hadtest törzséhez írott jelentéséből: „elhatároztuk, hogy 
a XV. dandár parancsnokhelyettesét, Varga István elvtársat egy járőrrel 
kiküldjük, hogy szedjék össze az összes szökevényt és hozzák vissza egy
ségünkhöz."98 

A visszahozott bácskaiak is elnyerték büntetésüket. 
Február 17-én a XII. hadtest a Dráva torkolattól — Drávapalkonya— 

Donji Miholjac (kivéve) vonalára vonult és felkészült az itt eddig véde
lemben levő bolgár alakulatok felváltására.99 Ugyanezen a napon jelent 
meg az 1. Bolgár Hadsereg törzsének utasítása is a hadsereg átszervezésére 
és többek között a 16. bolgár hadosztály átcsoportosítására.100 A jugoszláv 
egységek ugyanis ezt a bolgár hadosztályt váltották fel teljes egészében, a 
16. jugoszláv hadosztály pedig a 11. bolgár hadosztály legdélibb állásait 
vette át. 

A 16. jugoszláv hadosztály február 20-ra végrehajtotta a váltást. Sávja 
a Dráva vonalán Doni Miholjactól — Drávapalkonya—Kovácshida—Tere
hegy—Harkány—93. magassági pont (a Harkány és Siklós közötti pusz
tákat kizárva) húzódott. A jobb szárnyán a bolgár csapatokkal tartotta az 
összeköttetést.101 A hadosztálytörzs Harkányba települt. 

A XV. „Petőfi Sándor" Rohamdandár február 18-án indult el Pettendről 
Tésenyfaluba, ahol az éjszakát is töltötte. Másnap továbbfolytatta a mene
tet Petlovac felé. Az 1. és a 2. zászlóaljak Petlovacra, a 3. és 4. zászlóaljak 
pedig Novi Bezdánra vonultak.102 

Huszadikán a 3. és 4. zászlóalj megérkezett Lučra, az 1. és a 2. pedig 
Illocskára. A parancsnokság Lučra települt. Ez az elhelyezés maradt 24-ig.103 

Ekkor az 1. és a 2. zászlóalj Illocskáról Baranjsko Petrovo Selore mene
telt, hogy a község, valamint Majska Medja—Bolman—Jagodnjak körze
tében a hadosztálytörzs utasítására felderítse az ellenség erejét, szándékait 
és esetleges drávai átkelésének helyét. A másik két alegység 26-ig Lučon 
tartózkodott. 

A dandár többi alegysége folytatta a kiképzést, elvégezte a védelem 
megerősítésére irányuló munkákat, tovább folytatta a kulturális-politikai 
tevékenységét. Rendezvényeire rendszeresen meghívta a környék lakos
ságát is. 

Közben a jugoszláv hadtest többi egysége is új terepszakaszra vonult, 
felváltotta a bolgár csapatokat a Dráva—Duna torkolat közötti szakaszon.104 

Február 23-án a hadtesttörzs Istvándiból Beli Monastirra települt át.105 

Február végéig a hadtest arcvonalszakaszán jelentős esemény nem tör
tént, kivéve az utolsó napokban megélénkült ellenséges felderítő tevékeny
séget Osijek körzetében.106 

A 3. Ukrán Front parancsnokságáról beérkező tájékoztatások alapján 
a szovjet, a bolgár és a jugoszláv csapatok vezetése előtt kibontakoztak 
a várható nagy ellenséges támadás körvonalai, csapásainak lehetséges irá
nyai. Pécs megszerzéséhez a fasisztáknak Donji Miholjactól és Valpovotól 

97 Baki—Vébel: i. m . 141. o. 
98 J H L . NOR. 953. doboz, l . c somó, 33. i r a t . 
99 J H L . NOR. 590. doboz , 1/2 csomó, 1. i r a t . 
100 BHL. 12. á l lag, 1. c s o m ó , 12. i ra t . 
101 JHL. NOR. 590. doboz, 2. csomó, 1. irat. 
102 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 5. i ra t . 
103 üo. 
104 J H L . NOR. 964. doboz, 6. csomó, 23. i r a t . 
105 J H L . NOR. 293. doboz, 3. csomó, 10. irat. 
106 Uo. 
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északra kellett átjutniuk a Dráván, majd az elfoglalt terepszakaszon hídfőt 
létesítve folytatni a támadást. Ennek az elképzelésnek a realitását bizonyí
tották a felderítés adatai is. Bár a németek a Dráva túlsó partján nappal 
a legnagyobb csendben voltak és látszólag semmi intézkedést nem tettek 
a támadáshoz. Holott, mint ez Alexander Löhr vezérezredes vallomásából 
kiderül, a német parancsnokság már javában készült a támadásra, csak 
annak előkészületei csendben — az éj leple alatt történtek. A D. Mihol-
jac—Osijek között elhelyezkedő német csapatok feladata volt a Pécs irányú 
előretörés végrehajtása. Donji Miholjacnál két, Valpovonál pedig egy 
hadosztállyal kellett átkelnie a Dráván, március 6-án hajnalban. A pa
rancs végrehajtásáért von Erdmannsdorf tábornok csoportja volt a felelős. 
Valpovonál a 11. Luftwaffe, Miholjacnál pedig a 297. gránátos és a 104. 
vadászhadosztályok készültek fel az átkelésre. A Moslavinán tartózkodó 
Fischer tábornok csoportjának pedig színlelt átkeléseket kellett végrehaj
tania. A "297. gránátos és a 104. vadászhadosztályok feladata az volt, hogy 
a támogatásul kapott kozák csapatokkal gyorsan foglalják el Batinát és 
Mohácsot, majd egyesítsék a Dráva túlsó partján létrehozott két hídfőt.107 

A német felkészülés azonban még sem maradt titokban. Ez elsősorban 
azoknak a bolgár, jugoszláv és magyar felderítőknek köszönhető, akik a 
rendkívül kockázatos átkeléseket vállalva, az ellenség hátában figyelték 
meg a fasiszta csapatok mozgását, hadtápjának tevékenységét. 

A 16. hadosztály 51. számú utasításában, március 1-én, az alábbi ellen
séges erőkről adott tájékoztatót alárendelt egységeinek: 

— Petrijevci—Nard között kb. 600 német van a Drávánál; 
— Valpovon is egy csoport van és a 15. usztasa hadosztály; 
— Kraljevcán egy 105 mm-es tarackos üteg; 
— Cag községben úgyszintén; 
— Tiborjancintól északra hasonlóan; 
— Beliščan és Bistrincán egy usztasákkal és domobránokkal megerősí

tett zászlóalj; 
— Donji Miholjacon a 16. usztasa hadosztály; 
— Djurdjenovacon a 18. usztasa hadosztály; 
— Vukováron és Donji Miholjac között kb. 15—20 harckocsi és roham

löveg helyezkedik el. Két nappal azelőtt a 297. német gyaloghadosztály 
Našice és Podravska Slatina körzetéből átjött >a szerémségi arcvonalra.108 

A hadosztályparancsnok ebben a parancsában meghatározta az egyes 
egységek feladatait: a XV. dandárnak állandó kapcsolatban kell lennie a 
2. dandár törzsével, mert az ellenség drávai átkelése esetén ennek a két 
dandárnak kell azonnal ellenlökések végrehajtásával balról és hátról aka
dályozni a fasiszták térnyerését. 

Március 3-án a parancsnoki és politikai biztosi állomány megerősítése 
érdekében a 16. hadosztályhoz tartozó dandároknál is történtek személyi 
változások. A Petőfi-dandár 1. zászlóaljában a politikai biztos munkatársa 
Garics István lett. Elődje, Vencl Branko a dandártörzs rendelkezési állo
mányába került.109 

Március elején a jugoszláv hadtest csapatai előzőleg elfoglalt állásaik
ban tartózkodtak, elvégezték a szükséges erődítési és műszaki munkákat és 
rendszeres harcászati kiképzésben részesítették személyi állományukat. 

107 JHL. NOR. Lőhr, idézett va l lomás , XIX. fejezet. 
108 JHL. NOR. 952. doboz, 1. csomó, 23. i ra t . 
109 JHL. NOR. 9551 doboz, l. csomó, 5. i ra t . 
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Harcok Bolman-Majska Medja-Petlovac területén 

Március 6-án hajnalban a 11. Luftwaffe hadosztály néhány egysége Val-
povotól északra átkelt a Dráván. A reggeli órákra hídfőt foglalt el Rep-
njak—a 92. magassági pont — ettől nyugatra a Stara Dráváig, továbbá 
Nard—Siblje erdő—Gakovac körzetében.110 

Az ellenséges támadás kezdetén a 16. hadosztály erői az alábbiak szerint 
helyezkedtek el: az 1. dandár két zászlóalja Torjancitól délre a Dráva bal 
partján a 88. magassági ponttól Gakovecig, egy zászlóalja Torjanciban, a 
másik pedig tartalékként Novi Bezdanban volt. A 2. dandár két zászlóaljjal 
a Dráva mentén Gakovectől St. Seloig (kizárva) foglalt el állásokat. Egy 
zászlóalja Bolmanon, a másik pedig Zornicán dandártartalékként tartóz
kodott. A 4. dandár a hadosztály tartaléka volt és három zászlóaljával 
Kásádon helyezkedett el. A hadosztály másik tartalék egysége: a Petőfi
dandár két zászlóaljával Baranjsko Petrovo Selon, a másik kettő pedig 
Lučon volt.111 

A március 6-án meginduló ellenséges támadás Valpovotól északra ki
bontakozó csapása a 16. jugoszláv hadosztály erőit érte. A tizenhét napon 
át tartó védelmi harcokban a XII. hadtest minden egysége kivette a részét. 
Az ellenség minden erőfeszítése ellenére a bolmani hídfőt kiszélesíteni és 
a drávaszabolcsival egyesíteni nem tudta, sőt március 22-re virradóan a 
jugoszláv—bolgár összefogás eredményeképpen kénytelen volt visszavo
nulni a Dráva déli partjára. 

A jelen munka nem tűzte maga elé a bolmani harcok teljes történetének 
megírását. A cél: a magyar dandár harcainak bemutatása és ez talán a 
legérzékletesebben az egykori események naplószerű felelevenítésével ér
hető el. 

1945. március 6 

Hajnali háromkor a 16. hadosztály parancsnoka telefonon utasította a 
magyar dandár törzsét, hogy a személyi állomány egy része erőltetett me
netben vonuljon Petlovac—Bolman irányába, teremtsen kapcsolatot a 2. 
vajdasági dandárral, mert az ellenség átkelt a Dráván.112 

Mikor a Petőfi^dandár törzse megérkezett, a 2. dandár parancsnokának 
harcálláspontjára, még semmi közelebbit nem sikerült az ellenségről meg
tudni. A két egység parancsnoka megállapodott abban, hogy a 2. dandár 
Jagodnjak községtől közelíti meg Bolmant, a XV. pedig Bolmanba érve 
Medjaig foglal el védelmi állásokat. A magyar dandár azonban már nem 
tudott Bolmanba bejutni, mert az ellenség megelőzte.113 A németek be
törése a községbe a 2. és a XV. dandárok közötti védelmet gyakorlatilag 
kettévágta. Majska Medjanál levő magyar alegységek parancsnokai (a 
3. zászlóalj és az aknavető század) a támadás tervének megbeszélésére 
a 92. magassági pontnál gyülekeztek. Rövid idő múlva heves aknavető
tűz zúdult az ellenségre. A petőfisek 11 órakor megindultak. Az aknavető 
és géppuskatűz fedezete íalatt gyorsan elérték a község első házait. Az el
lenség a község déli részébe vonult vissza. De csakhamar szembe kellett 
néznie a 4. magyar zászlóalj rohamozó katonáival is, akik északkeleti 
irányból csaptak le rájuk és kiszorították őket a községből. Az ellenség 
azonban nem nyugodott bele a kudarcba. Űjra ellenlökést hajtott végre és 

110 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 6. i ra t . 
Hl JHL. NOR. 954. doboz, 3. csomó, l . i ra t . 
112 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 6. i rat . 
113 JHL. NOR. 2192. doboz, 2. csomó, 2. i ra t . 
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visszaszerezte a falu egy részét. Majd újabb erők bevetésével tovább t á 
madot t és az elért terepszakaszon védelembe kényszerítette a magyaro
kat.114 Egész napon át és éjjel folyt a harc. Közben újabb német erők kel
tek át a Dráván és ennek következtében hajnalban sikerült a petőfiseket 
a falu északi részéből is kiszorítaniuk. 

Időközben az eddig Lučon levő másik két magyar zászlóalj is beérke
zett.115 

Március 6-án a Petőfi-dandár vesztesége 22 halott és 68 sebesült volt.116 

Az elsők között hal t hősi halál t az 1. zászlóalj parancsnoka, a horvátországi 
Kis János.117 

Március 7 

A XII. hadtest parancsnoka jelentet te a III. hadsereg törzsének, hogy az 
ellenséges hídfő területe a 16. hadosztály védelmi szakaszán v a n : Bistrince 
kelet—Orešance—Bakanska torkolata—Novi Bezdan—Bolman—Djordjev— 
Siblje—a 89. (magassági pont között.118 Mivel a Petőfi-dandár szomszédja 
a 7. vajdasági dandár volt, hadművelet i leg a magyar dandár az 51. had
osztály törzsének alárendeltségébe kerül t . Ez az intézkedés azonban nem 
volt eléggé átgondolt. 

Március 7-én reggel a magyar alegységek kénytelenek voltak vissza
vonulni Bolman északi részéből és ismét a Maj ska Med ja—Bolman—Pet-
lovac útkereszteződésnél foglaltak védelmi állásokat. 14 órakor a 7. vajda
sági dandár támogatásával új rohamot indítot tak Bolman visszaszerzésére, 
de visszaverték őket és jelentős veszteségeket szenvedtek.119 

Március 8 

Éjszaka a petőfisek megszállták a 92. magassági ponttól Majska Medja 
felé vezető utat . Egész napon és a következő éjszakán is állandó harcér int 
kezésben voltak az ellenséggel, de mindkét fél állásaiban maradt . Bár a 
Bolman előtt védő magyar alegység a 2. dandárra l megkísérelte a betörést 
a faluba, de sikert nem ért el.120 

Március 9 

Hajnalban az ellenség erős ágyútűzzel próbál ta a magyar dandár t állásai
ból kiverni . A mögötte levő szlovák dandár alegységei a tűz ha tásá ra ren
dezetlenül visszavonultak. Er re a magyaroknál is ki tört a pánik és sokan 
it t is hát rahúzódtak. Ezt a helyzetet a németek gyorsan kihasználták és 
Majska Medja felől előretörve, a 92. magassági ponton át, elfoglalták a 
közeli erdőt. 

A petőfis parancsnokoknak sikerült a visszavonuló ka tonákat az erdő 
mögött, 3—400 méte rny i re a Barbara-csatornánál feltartóztatni.1 2 1 Sorai 

114 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 6. i rat . 
115 JHL. NOR. 590. doboz, 6. csomó, 17. i ra t . 
116 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 13. i ra t . 
117 A Magyaror szágon megjelent í r á sokban — valószínűleg egyazon téves for rás ra t ámasz 

k o d v a — márc ius 6-án, i l letve 7-én Kis Fe renc , a d a n d á r p a r a n c s n o k hősi ha lá lá ró l van 
szó. Méhészné idézet t v isszaemlékezése, 120. o. ; Nagy Sándorné idézet t t a n u l m á n y a , 98. o.) — 
A b a r a n y a i a k zömmel az 1. zászlóaljba vol tak beosztva, Kis J á n o s volt a p a r a n c s n o k u k , ők 
t ehá t va lóban a bo lman i h a r c o k első n a p j á n elvesztet ték p a r a n c s n o k u k a t . 

118 JHL. NOR. 590. doboz, 6. csomó, 5. i ra t . 
119 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 6. i rat . 
120 JHL. NOR. 954. doboz, 3. csomó, 1. i ra t . 
121 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 6. i ra t . 
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rendezése után a Petőfi-dandár ismét felkészült, hogy rohammal vissza
foglalja az ellenségtől az erdőt. Az akció sikerrel járt és a németek kiszo
rultak az útra. Ekkor a 14. szlovák dandár egyik zászlóalja ismeretlen 
okokból újra visszavonult. Ennek következtében a magyar alegységek is 
kénytelenek voltak az elért terepszakaszt elhagyni és a csatornánál levő 
előző állásaikat elfoglalni, nehogy a túlságosan előretört csoportot az ellen
ség bekerítse. 

Éjjel a dandár parancsot kapott, hogy térjen vissza Petlovacra és a falu
ban rendezkedjen be tartós védelemre. Előtte a 12. dandár foglalt álláso
kat az úttól jobbra, a bal szomszédja pedig a 7. dandár volt. Amikor az 
ellenség a 12. dandárt hátrálni kényszerítette, az egyik magyar alegység 
(egy századdal megerősített zászlóalj) ellenlökést hajtott végre és így sike
rült a fasisztákat a megindulási vonalukra visszaszorítani.122 A „Petőfi" 
ezután hadosztálytartalékként Petlovacon maradt egészen március 12-ig. 

Rendkívül heves harcok során a 16. hadosztály március 5(6)—12. közötti 
vesztesége 250 halott, 773 sebesült és 9 eltűnt volt.123 Az ellenség 400 ha
lottat, 570 sebesültet és 7 foglyot vesztett. 

A magyar dandár vesztesége március 6—11. között 55 halott — ebből 
13 parancsnok — és a 196 sebesült közül 25 parancsnoki és politikai biztosi 
beosztásban volt. Hősi halált halt többek között a már említett Kis János, 
az 1. zászlóalj parancsnoka és Simon István jugoszláviai magyar tiszt a 
dandártörzsből. Megsebesült Vencl Branko, a dandár SKOJ (a Jugoszláv 
Kommunista Ifjúsági Szövetség) titkára, Nagy Gyula, a 2. zászlóalj pa
rancsnok-helyettese, Racsek András, a 2. zászlóalj politikai biztosa, Wieder
mann Vendel, a 2. zászlóalj politikai biztosának munkatársa, Cservenák 
Pál, a 3. zászlóalj politikai biztosa, Smiderkal Ferenc, a 3. zászlóali poli
tikai biztosának munkatársa, Nagy Iván, a 3. zászlóalj parancsnok-helyet
tese és Szabarics István, a 4. zászlóalj parancsnok-helyettese, továbbá a 
törzs egyik futára és a felderítő szakasz egy harcosa is.12'1 

Bolmannál a magyar zászlóaljak harcosai jelentős veszteségeket okoztak 
az ellenségnek anyagban és élőerőben egyaránt. Megsebesítettek kb. 180 
fasisztát és fogságba ejtettek négy németet, köztük egy altisztet. A Majska 
Medja-i harcok német veszteségéről jelentést nem tudtak adni, mert az 
ellenség halottait és sebesültjeit elvitte.125 

Március 15-én a dandártörzs a 16. hadosztály törzséhez összefoglaló je
lentést terjesztett fel az addigi harcokról. Kis Ferenc kapitány dandár
parancsnok és Baki Ferenc, a dandár politikai biztosának munkatársa a 
jelentésben közölték többek között azt is, hogy a harcosok eldobálták olasz 
és Mannlicher puskáikat és az ellenségtől zsákmányolt fegyverekkel foly
tatták a harcot.126 Ehhez még annyit kell fűzni, hogy a jugoszláv egységek 
fegyverzetben sohasem dúskáltak, még inkább nem lőszerben. Amikor a 
Vörös Hadsereg beérkezésekor lehetővé vált a jugoszláv főerőknek szovjet 
haditechnikával való átfegyverzése, akkor a zsákmányolt, valamint az an
goloktól kapott fegyvereket az újonnan szervezett alakulatok — így a 
Petőfi-dandár — kapták meg. A vegyes fegyverzet miatt a lőszerellátás és 
utánpótlás egyike volt a legégetőbb problémának. Érthető tehát, hogy a 
harcosok ott „szerezték" be szükségleteiknek megfelelően a hadianyagot és 
fegyvert, ahol az utánpótlás a legközvetlenebb lehetett — az ellenségtől. 

122 UO. 
123 JHL. NOR. 293. doboz, 3. csomó, 14. i ra t . — A XII. had te s t összvesztesége ez idő alat t 

671 halot t , 2018 sebesül t és 266 el tűnt volt. Az el lenség 983 halo t ta t , 1498 sebesül te t és 13 fog
lyot vesztet t . (JHL. NOR. Uo.) 

124 JHL. NOR. 953. doboz, 1. csomó, 47. Irat , 2. o. 
125 Uo. 1. o. 
126 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 6. i ra t . 
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Március 12—14 között 

Mint a 16. hadosztály távimondati naplójának egyik bejegyzéséből ki
tűnik, az eddigi időszak alatt a legnagyobb veszteségek a 2. és a XV. dan
dárokat érték.127 Ezért a hadosztálytörzs utasítására a magyar dandár 1. és 
2. zászlóalj 'maradványai egy Petlovac melletti tanyára vonultak és már
cius 11-én az I. zászlóaljba szerveződtek át.128 Ettől kezdve a magyar dan
dárban három zászlóalj volt (I., 3. és 4.), bár előfordul, hogy későbbi kel
tezésű parancsokban továbbra is négy zászlóaljról van szó. 

A XII. hadtest március 12-i napi jelentése megállapítja, hogy bár az 
ellenséges hídfő a jugoszláv védelem sávjában nem nagy, de alkalmas új 
erők átdobására.129 Ezt a lehetőséget méri egeivé dolgozta ki a III. hadsereg 
törzse a fasiszta támaszpont felszámolására indítandó támadás tervét, 
amelyben a megállapodásokhoz híven számított a Pécs körzetébe összpon
tosított szovjet erőkre. A drávaszabolcsi bolgár arcvonal megerősítésére 
ugyanis Tolbubin utasítására már március 8-án harcba bocsátkozott a 133. 
lövészhadtest 84. lövészhadosztálya Drávaszabolcsnál, majd másnap a 122. 
hadosztálya is Drávapalkonyánál. Az együttműködés érdekében utasította 
március 9-én a XII. jugoszláv hadtest a 16. hadosztály törzsét, hogy mielőbb 
teremtsen kapcsolatot a Szentmárton—Old—Beremend irányába támadó 
szovjet csapatokkal.130 Vitruk tábornok légi csoportja pedig első naptól 
kezdve segítette a védelmet a légifelderítés adatainak közlésével, az ellen
séges állások bombázásával, az utánpótlás biztosításával stb. 

A jugoszláv hadseregtörzs tervében a főcsapás iránya Zornica—D j or d j ev 
Dvor—Gakovac volt. Innen a támadó csoport egy része délről vágta volna 
el az ellenség visszavonulását, másik része pedig a 87. magassági pont felé 
nyomult volna előre. A kisegítő csapás iránya a 92. magassági pont—Zeleno 
Poljetől délre kb. 1 km—Majska Med j a—Ur volt.131 

Az elgondolás szorosan kapcsolódott ahhoz a tervhez, amelynek alapján 
a szovjet és a bolgár erők március 12^én megindították támadásukat a drá
vaszabolcsi ellenséges hídfő felszámolására. Ekkor a fasiszta térnyerés 
Pécstől délre a következő terepszakaszt foglalta magába: a Dráva — a 
partjánál levő kis erdő — Tormástelek határa—Drávacsehi—Szeden-major— 
Drávapalkonya—Drávaszabolcs és a Gordisától délre levő erdő. Ez mind
össze alig több mint 10 km hosszúságú és 5 km mélységű területet foglalt 
magába. A fasiszták azonban rendkívül szívós ellenállást tanúsítottak. 
Ezért — bár a szovjet—bolgár fél számára kedvezőbbek voltak az erővi
szonyok — mégis szinte minden négyzetméterért órákig tartó harcot kel
lett vívni. A rommá lőtt Dravanmenti falvak naponta többször is gazdát 
cseréltek. 

Három napon át tartó harc után — március 15-én — végleg felszabadult 
Drávaszabolcs. A Donji Miholjactól északra létesült ellenséges hídfő leg
fontosabb támpontjának elvesztése meggyorsította a hídfő teljes felszá
molását. De ezen a napon újabb ellenséges erők érkeztek a bal partra és 
változatlan hevességgel védtek minden méternyi területet. A március 16-i 
német jelentés közli, hogy „erősödtek a hídfők elleni ellenséges támadások. 
Fennállt az a veszély, hogy a Miholjactól északra levő hídfőt kettévágják, 
és a jobbszárnyon levő 104. hegyi hadosztályt elszigetelik."132 Am Hitler 

127 J H L . NOR. 590. doboz , 6. c s o m ó , 10. i r a t . 
128 J H L . NOR. 953. doboz , 1. c s o m ó , 53. i r a t ; 953. doboz , 2. c s o m ó , 32. i r a t . 
129 J H L . NOR. 590. doboz , 6. c s o m ó , 17. i r a t . 
130 J H L . NOR. 955. doboz , 4. c s o m ó , 7/14. i r a t ( t á v m o n d a t ) . 
131 JHL. NOR. 293. doboz, 7. csomó, 1. irat. 
132 Kriegstagenbuch des Oberkommandos der Wehrmacht (továbbiakban KTB) Frankfurt 

am Main, Verlag für Wehrwesen, 1961. IV. könyv, második félkötet. 1176. o. 
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csak március 17-én, a másik fontos támpont: Drávacsehi elvesztése után 
egyezett bele a hídfő kiürítésébe.133 

Március 19-én hajnalban a szovjet—'bolgár csapatok elérték a Dráva 
partját és 13 órára a március 6-án Donji Miholjactól északra létesült német 
hídfő megsemmisült. 

Mindennek előrebocsátása teszi érthetővé, hogy a március 12-én meg
vitatott támadási terv realizálására csak a drávaszabolcsi harcok után ke
rülhetett sor.134 A 3. Ukrán Front törzséhez címzett fogalmazványban a III. 
Jugoszláv Hadsereg törzse megállapította, hogy ,,az Önök segítsége nélkül 
csak a mi erőinkkel, egyáltalán nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
az ellenséges hídfőt felszámoljuk, tekintve technikai ellátottságunkat, a 
csapataink igen nagy veszteségeit, melyeket a jelentős német csoportosí
tással vívott nyolcnapos állandó, elkeseredett harcokban szenvedtek; to
vábbá figyelembe véve azt, hogy minimális mennyiségű lőszerrel rendel
kezünk, különösen tüzérségi vonatkozásban."135 

Az az erő viszont, amelyet Tolbuhin marsall segítségül tudott adni a 
Drávához, mindössze a 133. lövészhadtest két hadosztálya, egy motorkerék
páros ezred és egy gárda aknavető osztály volt.130 Az ellenség ki verése a 
drávaszabolcsi hídfőből szükségessé tette, hogy a Pécstől délre levő terü
leten elhelyezkedő IV. bolgár hadtest csapatain kívül — a szovjet hadtest 
alárendeltségében — részt vegyen a harcokban a 16. bolgár hadosztály 
is, amely eddig Kadarkút körzetében hadseregtartalékban volt. 

Joggal állapította meg Kosta Nadj hadseregparancsnok március 14-i pa
rancsában, amikor az újra megélénkülő bolmani harcok helyét és szere
pét így értékelte: „egységeink most igen jelentős hadműveletet folytatnak, 
amely nemcsak ránk, hanem a szomszédos arcvonalra is hatással 
van . . ."137 A XII. jugoszláv hadtest erőinek szívós védelmi tevékenysége 
megakadályozta a Valpovótól északra levő ellenség további térnyerését és 
legfőképpen azt, hogy innen oldalba támadja a Drávaszabolcs körzetében 
harcoló szovjet és a bolgár csapatokat. 

Március 12-én a magyar dandár 3. és 4. zászlóalja Petlovácon, a 16. had
osztály második lépcsőjében volt védelemben. Egy zászlóalja pedig két 
századával Salva-tanyánál, egy századával Lučon tartózkodott,138 tulajdon
képpen a hadosztály első lépcsőjében és szinte állandóan harcérintkezésben 
volt az ellenséggel. Ezzel a zászlóaljjal esett meg a következő: szilárdan 
tartotta magát a Petlovacnál levő erdőszegélyen, csak egy kis tisztás vá
lasztotta el az ellenségtől. „Egy tűzszünet alkalmából átszól valaki a néme
tek közül: kik és mifélék vagytok ti odaát? És a válaszon — hogy a ma
gyar brigád ez itt bizony —alighanem elcsodálkozott az illető, mert így 
felelt: magyarok, a mi szövetségeseink!?139 

Közben a második lépcsőben sem pihentek a petőfisek, hanem a védelem 
megerősítése mellett állandó felderítéseket is végeztek. A felderítő tevé
kenység egyrészt az ellenség mozgásának és szándékának a megismerésére 
irányult. így például március 13-án a Baranjsko Petrovo Selonál észlelt 
újabb ellenséges csoportosításról tettek jelentést. Másrészt a hídfő felszá
molására indítandó támadáshoz szolgáltattak értékes adatokat. Március 

133 U o . 1179. O. 
134 A márc ius 26-i, a vezérkarhoz fel terjesztet t j e len tésében a III . Jugosz láv Hadsereg pa

r ancsnoksága megál lap í to t ta , hogy „e lőbb a szomszédos ellenséges hídfőt kel let t megsem
misí teni , azu tán lehete t t az összes rende lkezés re álló erőt á tdobni a mi szakaszunkon levő 
ellenséges hídfő fe l számolására ." (JHL. NOR. 293. doboz, 3. csomó, 17. irat.) 

135 JHL. NOR. 293. doboz, 7. csomó, 1. i rat . 
-136 AMO. CCCP. 234. állag, 266.942 csomó, 1. i rat , 76—77. 0. 
137 JHL. NOR. 293. doboz, 1. csomó, 8. i rat . 
138 JHL. NOR, 953. doboz, 2. csomó, 32. i ra t . 
139 Baki—Vébel: i. m. 146. o. 
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16-án jelentette Kis Ferenc dandárparancsnok a 16. hadosztály törzsének a 
következőket: a támadásban részt vevő gépesített csapatok Bolmanon, a 
88. magassági ponton és a csatornán át is tudnak haladni. Djordjev Dvor-
tól Babin Groblje-puszta felé azonban a terep mocsaras és járhatatlan, 
egyedül a bal oldalon haladó út alkalmas, amely Revenica-pusztáról Ba
bin Groblje-pusztán át vezet. A gyalogság áthaladása Gakovac—Djurdje-
nica-puszta irányában és Brod-pusztán át lehetséges. Ezek az útvonalak 
a Dráva töltéséhez vezetnek ki.140 

16-án hajnali 5 óra tájban kisebb ellenséges erők megtámadták a 3. zász
lóalj állásait, de visszavonulásra kényszerültek.141 Március 16—17-én a 
dandár szakaszán csend volt. A zászlóaljak jól kiépített védelmi állásokban 
tartózkodtak. A személyi állomány létszáma 1369 fő volt.142 

Március 16-tól 19-ig 

Március 16—17. éjszakáján újabb német erők keltek át a Dráván Val-
povónál. A bolmani hídfőben 17-én már a 11. Luftwaffe hadosztály, az 1. 
kozák hadosztály 1. ezrede, egy tüzérosztálya és egy önálló zászlóalja tar
tózkodott. A németek célja Beremend elfoglalása volt, mivel Beremend— 
Laüáncsa—Illocska vonalán kívántak előretörni és délről átkarolni az 1. 
Bolgár Hadsereg erőit és így csökkenteni a drávaszobolcsi hídfőre nehe
zedő szovjet—bolgár nyomást.143 

Március 17-én hajnalban az ellenség két zászlóalja támadást indított Ba-
ranjsko Petrovo Selo-Piškura-puszta irányába. Az első sikertelen rohamot 
még kettő követte, de ezek sem jártak eredménnyel. Az 1. vajdasági dan
dár szilárdan tartotta állásait és érzékeny veszteségeket okozott a táma
dóknak.144 

Másnap éjjel újabb kozák ezred érkezett a bolmani hídfőbe és a már itt 
levő másik kozák egységgel még a sötétség leple alatt megindította táma
dását a jugoszláv védelem jobbszárnya ellen. Rövid, de heves harcok után 
elfoglalta Torjancit. A fasiszták további előnyomulása nyugat felé azon
ban megakadt a jugoszláv katonák szívós ellenállásán. De a németek sem 
erőszakolták a továbbjutást. Torjanci elfoglalását jelentősnek tartották a 
drávaszabolcsi hídfőben harcoló csapataik harci kedvének fokozása szem
pontjából. 

A Valpovotól északra levő ellenséges támaszpont megerősítése és a meg
indult támadás felfedte a fasiszta vezetés szándékát. Ezért Tolbuhin utasí
tására a 133. lövészhadtest erői és a 16. bolgár gyaloghadosztály azonnal 
átcsoportosítást hajtottak végre Beremend—Kásád—Old körzetében és fel
készültek a jugoszláv csapatokkal való együttműködésre.145 

Március 18-án 16 órakor megindult a szovjet—jugoszláv—bolgár erők 
ellenlökése. A csoportosításban a 16. bolgár hadosztály egy ezredének, egy 
orosz motorkerékpáros és egy lövészezredeknek, továbbá a 16. jugoszláv 
hadosztály két dandárának alegységei vettek részt.146 Támogatásukra ér
kezett Petlovac körzetébe három szovjet harckocsi is. 

wo JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 7. i ra t . 
141 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 12. i rat . Kivonat a Pe tő f i -dandár hadműve le t i nap ló 

jából . 
142 Uo. 
143 K T B . 1166. O. 
144 JHL. NOR. 292. doboz, 2. csomó, 8. i rat . 
145 AMO, CCCP. 413. állag, 10.372. csomó, 669. i rat , 322. o ; BHL. 12. állag, 1. csomó. 3. 

i rat , 20.0; JHL. NOR. 293. doboz, 3. csomó, 17. i rat . 2. o. 
146 j H L . NOR. 293. doboz, 3. csomó, 17. i ra t , 2. o. 
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A Petőfi-dandár a támadásban részt vevő 51. hadosztályt támogatta. Két 
századdal kellett biztosítania a Bolman—Petlovac—Petrovo Selo útkeresz
teződést. A magyar alegységek mindössze 50—100 méterre voltak az ellen
ség által birtokolt 92. magassági ponttól.147 Mivel nem rendelkeztek harc
kocsikkal, kénytelenek voltak az adott terepszakaszon beásni és tartani 
magukat. Előrehaladásról szó sem lehetett. 

Ezzel egy időben az ellenséges tüzérség tüzet zúdított a magyar állásokra 
Bolman—Djordjev Dvor—Gakovac szakaszán, de roham nem indult. 22 óra 
tájban kisebb fasiszta erők megrohamozták az 1. és a 3. zászlóaljakat. A 
4. zászlóaljtól egy szakasz három géppuskával a megtámadott alegységek 
segítségére sietett és oldalazó tűzzel meghátrálásra kényszerítette a néme
teket.148 

19-re virradóan az ellenség ismét támadta a 3. zászlóalj peremvonaláf, 
de újfent meghátrálni kényszerült. Egész napon át szinte szünet nélkül 
folyt a tűzpárbaj. Hamarosan kiderült, hogy a fasiszták tűzcsapásaikkal el 
akarták terelni a figyelmet arról a csoportosításukról, amely a 4. magyar 
zászlóalj irányában próbált meg áthatolni.149 A manőver azonban nem si
került. A petőfisek nehéz aknavetői gyorsan szétverték az ellenséges osz
lopokat és azok Gakovec irányába visszahúzódtak. 

A március 18—19-i harcokban a magyar alegységek jól megálltak a he
lyüket, biztosították a 7. dandár feladatainak végrehajtását és sehol sem 
engedték az ellenséget védelmi szakaszuk peremvonalán áthatolni. 

Ezekről a harcokról írott jelentésében Kis Ferenc kapitány közölte az 
51. hadosztály törzsével, hogy a dandár vesztesége két halott és hét sebe
sült volt. Különösen kitűntek a harcban a 3. zászlóalj harcosai közül Ko
vács Ferenc, Rácz József, Szabó Ferenc, Fekete Ferenc, Mike Lajos és 
Brodjanyac Ferenc századparancsnok. Ezek az elvtársak kiválóan bántak 
gépfegyverükkel, hidegvérrel válaszoltak az ellenséges tűzre és szilárdan 
tartották magukat állásaikban.150 

Befejező harcok a bolmani német hídfő felszámolásáért 

A III. Jugoszláv Hadsereg és az 57. Szovjet Hadsereg törzsei március 
20-án elfogadták a támadás közös tervét, amely szerint a hídfő felszámolá
sára indított közös akció március 21-én hajnali 4 órakor indult volna 
meg.151 Az ellenség azonban — miután a drávaszabolcsi hídfőből kitaka
rodni kényszerült — nem kívánt hasonló nagy veszteségek árán erre a 
sorsra jutni Bolmannál. Huszadikán éjjel nagy titokban megkezdődött a 
fasiszta erők kivonása ebből a hídfőből is. A jugoszláv felderítők azonban 
hamarosan felfedték a németek mesterkedését és az első vonalban levő 
egységek saját kezdeményezésükre támadásba mentek át. 

A Petőfi-dandár az eredeti támadási parancs szerint a 36. hadosztály 
törzsének — eddig az 51.-nek — volt alárendelve a 2. és a 3. dandárokkal 
együtt. A terv szerint a főcsapás irányába az 51. hadosztály 7. vajdasági 
dandára támadt a 88. magassági pont — a 87. magassági pontok — Ur— 
Bostan felé és elfoglalja Bolmant. A támadásban részt vesz a 2. és a 3. 
dandár is. A 2. dandár részei eddig a Dráva bal partján voltak védelem
ben, ezeket a XV. dandár váltja fel.152 

147 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 8. i r a t ; 953. doboz, 2. csomó, 9. i rat . 
«8 JHL. NOK. 970. doboz, 5. csomó, 12. i rat . 
149 Uo. 
150 JHL. NOR. 1396. doboz, 7. csomó, 4. i ra t . 
151 JHL. NOR. 293. doboz, 3. csomó, 17. i ra t . 2. o. 
152 JHL. NOR. 293. doboz, 11. csomó, 1. i ra t . 
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Miután a németek visszavonulását felfedező jugoszláv csapatok azonnal 
támadásba mentek át, megváltozott a tervezett támadás megkezdésének 
időpontja. Hajnalban már általános támadás bontakozott ki és megkezdte 
előnyomulását a 133. szovjet hadtest is a 16. bolgár hadosztállyal és csak
hamar egyesültek az ellenséget üldöző jugoszláv egységekkel, elsősorban 
az 51. jugoszláv hadosztály erőivel, és az ellenséget 21-én estére Torjan-
ski Sid—Topolja vonalára szorították vissza.153 

A magyar dandár törzse 20-án éjjel kapta az értesítést az ellenség visz-
szavonulásáról, továbbá azt az utasítást, hogy minden zászlóaljból három 
rajt akcióra készítsen fel hajnali két órára. Március 21-én, a megadott 
időpontban a kijelölt alegységek harci előőrsökként megindultak a Bol-
man—Gakovec irányába. Az I. zászlóalj raj csoportja heves harcok után 
kiszorította az ellenség utóvédjeit Djurdjev Dvorból. A zászlóalj ekkor azt 
az utasítást kapta, hogy kezdje meg az ellenség üldözését.154 

Közben a 3. dandár felváltotta a 4. magyar zászlóaljat is és ez csatla
kozott az I. és a 3. zászlóaljhoz. Az új feladat: Majska Medja elfoglalása 
volt. 

A rohamozó petőfiseket gyilkos géppuskatűz fogadta. De nem volt erő, 
amely a magyar alegységeket most már megállíthatta volna. Heves harcok 
után birtokba vették az első házakat, aztán háztól házig tartott az öldöklő 
küzdelem. Egymás után verték vissza az ellenség meg-megújuló ellenlö
késeit. Este fél hétkor pedig elkövetkezett az utolsó roham a falu ellen. 
Nyolc órára155 Majska Medja a petőfiseké lett. 

A dandárparancsnok halála 

A jelentés szűk szavú: a március 12—22. közötti harcokban a veszteség 
15 sebesült és 5 halott, köztük Kis Ferenc, a dandárparancsnok.150 

Szóljon róla többet a harcostárs: Baki Ferenc. 
„Borús márciusi délután volt. Mégis a legszebbek közül való. Erős lövöl

dözéstől terhes a levegő. A győzelem érzete azonban percről percre erő
södik bennünk. Az utolsó utasításokkal sietnek a zászlóaljakba a futárok. 

Kis parancsnok elemében van. Telefonon üzengeti parancsnokainak, 
hogy ne engedjék lélegzethez jutni az ellenséget. Vágjátok el az útját, ne 
hagyjátok elszökni, agyonverni a bitangot, vesszen mind a Drávába — or
dítozta a kagylóba. 

Nem tudja leplezni örömét, noha a helyzet még komoly. Mit mondasz? 
— kérdi a drót végén levő zászlóalj parancsnoktól. — Hogy jócskán lövöl
döznek? Hát ez már így szokás a háborúban. Oda se nézz, nemsokára vége 
lesz ennek is. Ügyis meguntuk már, nem igaz? 

Leteszi a telefonkagylót és hozzám fordul. 
— Jó lenne, ha bemennél a faluba. Intézkedj, hogy minél előbb Lőcsre 

vigyék a sebesülteket, onnan meg tovább a kórházba. Szabocsán majd itt 
marad a parancsnokságon. Én kimegyek a zászlóaljba. 

Pontosan megjegyeztem, hogy mit mondott. Utolszor hallottam a hang
ját. \ 

Jóformán még be sem értem a lőcsi kötözőhelyre, máris hívnak a tele
fonhoz . . . 

Szobocsán, a brigád törzsfőnöke keres. 

153 AMO. CCCP. 243. állag, 2900. csomó, 2011. Irat , 214. o. 
154 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 12. Irat . 
155 JHL. NOR. 953. doboz, 2. csomó, 9. Irat . 
156 Uo, 
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Kis Ferenc dandárparancsnok utolsó képe. 
A motorkerékpár kormányánál Dusán Doronjski, a 12. dandár parancsnoka ül 

— Te vagy az Baki? — mondja elfulladva. Hallgass ide. Kis elesett. A 
parancsnok. Halálosan megsebesült. Maradj ott és várd be, odaviszik ko 
csin . . ."157 

A harc utolsó óráiban hal t hősi halált a bátor dandárparancsnok, akit 
a több éves harc során „nem fogott a golyó." Miközben féltve a had i tu 
dósító életét, azt az árokba küldte le az útról , ő továbbra is az ú ton h a 
ladt. A Dráva-par t i fákról lövöldöző németek tüze terí tet te le. A közeli ta
nyára vi t ték és ott ha l t meg.158 

Majska Medja felszabadítása u tán a Petőfi-dandár új feladatot kapott . 
Két zászlóaljának, a 7. és a 8. vajdasági dandárokkal együt tműködve, a 
90. magassági pont — Perkefok-puszta és a Barbara-csatorna mentén kel-

157 Baki—Vébel: i. m. 166—167. o. 
158 JHL. NOR. 1993. doboz, 13. csomó, 1. i rat , 16. o. ; RPK. 21. doboz, 3. csomó, 1. i ra t , 43. 

so r számmal szerepel a hősi ha lo t t ak névso rában . Kis Fe renc k a p i t á n y t márc ius 22-én 15 
ó r a k o r t eme t t ék el a Luč-i t e m p l o m k e r t b e n . 1965-ben h a m v a i t Bo lmanba vi t ték és a közös 
s í rban he lyez ték el. 
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lett előre törnie. Ezen a terepszakaszon a németek rendkívül szívósan vé
dekeztek, hiszen biztosítaniuk kellett a csapataik átjutását a Dráva túlsó 
partjára. A népfelszabadító erők azonban elszántan küzdöttek és hamaro
san elfoglalták a Dráva innenső partszakaszát a 87. magassági pont és 
Deák-puszta között. Itt maradtak március 22-én 0,30 percig. Ekkor érke
zett meg a 16. hadosztálytörzs írásbeli parancsa, mely szerint a magyar al
egységeknek Bolmanba kell vonulniuk. Két zászlóalj a Bolman—Djordjev 
Dvor (kizárva) menti út — Babin Grobljenál a csatorna mentén — a 88. 
magassági pont és Limán között a hadosztály második lépcsőjébe került. 
A dandártörzs és a harmadik zászlóalj pedig Bolmanba159 vonult. 

A németek a bolmani hídfőből március 21-ről 22-re virradó éjjel kivon
ták utolsó csapataikat100 is és csupán a biztosító osztagok maradtak a 
Dráva bal partján. Az éjszaka folyamán a szovjet—jugoszláv—bolgár egy
ségek, a tüzérség és a légierő támogatásával, utolsó rohamra indultak és 
0,1 órakor elérték a folyó partját. Március 22-én estére az erdőbe mene
kült ellenség utolsó erőit is megsemmisítették, illetve foglyul ejtették/01 

A Dráva-Bistrinci Lug-Novi Bezdan közötti német hídfőt olyan harccso
port semmisítette meg, amelyben három ország fegyveres erejének kato
nái vettek részt. A különböző jugoszláv dandárokban, de különösen a XV. 
„Petőfi Sándor" Rohamdandár állományában harcoló jugoszláviai magya
rok és magyar állampolgárok büszkén emlékezhetnek arra a hősi küzde
lemre, amelyben ők is becsülettel megálltak a helyüket. 

Március végéig a magyar dandár személyi állománya Bolmanon tartóz
kodott, védelmi vonala Topolja—Siblja közötti csatornától a 88. magas
sági ponton át a 36. hadosztály védősávjáig húzódott. 

Március 28-án létszáma 1338 fő volt. Fegyverzete: 464 puska, 96 gép
puska, 17 nehéz géppuska, 436 szurony, 100 pisztoly, 19 nehéz és 25 köny-
nyű aknavető.162 

A dandár vesztesége március 14—29. között 23 halott, 94 sebesült és 2 
eltűnt volt.163 

A dandárparancsnokság utolsó jelentése március 29-én kelt, amelyben 
hat pontban foglalta össze a márciusi harcok tanulságait.164 

1. Hiba volt, hogy a Petőfi-dandár a márciusi harcok idején a 16. he
lyett az 51. hadosztály hadműveleti alárendeltségébe tartozott, bár szoros 
volt az együttműködés. A magyar alegységek nem egy esetben két-három 
részre forgácsolódtak szét, amikor együttműködtek a hadosztály különböző 
dandárjaival. így csökkent az egységes irányítás és a kitűzött feladatok 
végrehajtása ellenőrzésének lehetősége. 

2. A parancsnokok egy része nem állt hivatása magaslatán, sok esetben 
hibásan közvetítették a parancsokat fentről lefelé, és ez sok esetben oda 
vezetett, hogy a zászlóalj, de nemegyszer a dandártörzs tagjai is század-, 
illetve szakaszparancsnoki teendőket láttak el. Ez kétségtelenül kihatott a 
dandár ütőképességére. 

A visszavonulások alkalmával gyakran a katonák rendezetlenül vonul
tak hátra és ezért is lettek nagyobbak a veszteségek. 

3. Több parancsnok és politikai biztos nem rendelkezett a kellő átte
kintéssel az alegységek helyzetéről. A századok politikai biztosai sokszor 

159 JHL. NOR. 953. doboz, 2. csomó, 9. i ra t . 
160 JHL. NOR. 293. doboz, 3. csomó, 17. i ra t . 
161 KTB. 1182. O. 
162 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 12. i r a t . 
163 ü o . — Márc ius 22—29. között a sebesü l tek közül többen megha l tak , ez növelte m e g a i 

e leset tek számát . 
164 JHL. NOR. 970. doboz, 5. csomó, 11. i r a t . — A je lentés t k ivona tosan és n e m szó sze

r in t i ford í tásban közöl jük . 
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lemaradtak. A felderítő szolgálat sem működöt t kifogástalanul. Mindez az 
egységes i rányí tás ká rá ra volt és a döntő pi l lanatokban félreértésekhez 
vezetett. 

4. Helytelenül és sokszor felelőtlenül szervezték meg az élelem- és lő
szerellátást. Mulasztások tör téntek a fegyverzet őrzésében és ka rban ta r t á 
sában, minek következtében előfordult, hogy a fegyverek a legnagyobb 
szükség idején mondtak csütörtököt. 

5. Az egészségügyi szolgálat példásan működöt t . Mégis előfordult, hogy 
nem volt eléggé szervezett. A sebesült elvtársak mentését kihasználták a 
lógósok és a gyávák, és kivonták maguka t a harcból, pánikot keltve a 
többiek között. 

6. Hiba volt, hogy a kiváló harcosok példájának elismerése nem jutot t 
kellőképpen kifejezésre pl. abban, hogy a sebesült és elesett parancsno
kok helyébe azonnal őket kellett volna állítani. 

A dandárparancsnokságnak ez a reális értékelése híven tükrözi azt az 
őszinte hangot, amely az egész jugoszláv haderőben honos volt. A hibák 
felismerése, megfogalmazása semmiképpen sem csökkentet te a bátor helyt
állás, az elszánt küzdés tényét, sőt még inkább kiemelte azt. Ezek a t anu l 
ságok — ha m á r nem is a magyar dandár , de kétségtelenül a többi dan
dár és elsősorban a 16. hadosztály törzse számára okulásul szolgáltak a 
további harcokban. 

A XV. „Petőfi Sándor" Rohamdandár átszervezése 

A március 1-én hatá lyba lépett hadsereg-átszervezési utasí tás ér te lmé
ben a magyar dandár — hasonlóan a többi nemzetiségi egységhez — meg
szűnt. 

Átszervezésére a hadseregparancsnok március 22-i u tas í tásában intéz
kedett.165 Az I. zászlóalj a 2. vajdasági dandárhoz került , egy másik had
osztály ta r ta lékaként egyelőre Bolmanban, illetve Novi Bezdanban marad t . 
A harmadik zászlóaljat az 1. és 4. vajdasági dandárok ál lományába osz
tot ták szét.166 A novemberben és decemberben jelentkezett magyarorszá
giak többsége leszerelt. A harcokban megsebesült ka tonák közül néhányan 
felgyógyulásuk u tán nem kerül tek vissza a magyar alegységekhez, hanem 
más alakulatokhoz vonul tak be. A 16. hadosztály á l lományában a meg
marad t magyar alegységek hősiesen harcol tak egészen 1945. május 15-ig, 
az utolsó ellenséges fegyveres csoport szétzúzásáig. A felszabadító küzdel
mek során el jutottak az osztrák határ ig. 

A háború befejezésével a Jugoszláviában marad t magyar állampolgárok 
egy ideig helyőrségi szolgálatot teljesítettek, vagy segítettek az újjáépítés
ben, sőt néhányan különböző iskolákat, illetve tanfolyamokat végeztek. 
Majd 1945 nyarán , illetve őszén ismét többen leszereltek és csak néhányan 
marad tak még 1946 elejéig. 

A XV. „Petőfi Sándor" Rohamdandár tevékenységének jelentősége 

Már az előzőekben volt arról szó, hogy a magyar dandár is a jugoszláv 
kommunis ták háború alat t i helyes és következetes marxis ta nemzetiségi 
poli t ikájának eredményeképpen jött létre. Ez az egység a Jugoszláv Nép

ies JHL. NOR. 954. doboz, 3. csomó, 1. irat, a 16. hadosztály távmondati naplójából a 60/45-
ös bejegyzés. 

166 j m , . NOR. 954. doboz, 4. csomó, 1. irat. 1945. április 1-i keltezés. 
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Kosta Nadj, a III. hadsereg parancsnoka Bolrnannál 

felszabadító Hadsereg és Partizánosztagok szervezetébe tartozott és tevé
kenysége a népfelszabadító háború történetének része. Ezen túlmenően 
elválaszthatatlan azonban a magyar ellenállási mozgalomtól és elsősorban 
attól a harctól, amelyet a szovjet csapatok hazánk területén vívtak. 

Ebből következően a magyar dandár jelentősége elsődlegesen politikai 
vonatkozású. A hadseregparancsnokság és személyesen Kosta Nadj tábor
nok mindvégig nagy figyelemmel kísérte a magyar alakulatok életét, ha
tását a helyi lakosságra mind Jugoszláviában, mind Dél-Magyarországon. 

A Petőfi-dandárnak nemcsak azt kellett magatartásával bizonyítani, hogy 
a kommunisták helyesen nyúltak a nemzetiségi kérdés megoldásához. El
sősorban arról kellett meggyőzni a nem magyar lakosságot, hogy tanuljon 
meg különbséget tenni a magyar és magyar között. És ez nem volt könnyű 
feladat! Egy példa ennek bizonyítására Baki Ferenc gazdag emlékeiből. 

Január első hetében ült össze Novi Sadon a vajdasági antifasiszta ifjú
sági kongresszus. A magyar dandárt Varga István parancsnokhelyettes 
képviselte. Ö is „ott ült a mostani Szerb Népszínház nagytermében, és 
hallja ám, hogy egyik-másik delegátus sehogyan sem ért egyet a szónok
kal, aki azt próbálja bizonygatni, hogy a Horthy-féle terrorért nem kel
lene 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 a vajdasági magyarok is harcolnak. Másnap reggel elsőnek 
lépett Varga a szónoki emelvényre és a fronton levő ezerkétszáz petőfista 
nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Erre aztán felzúgott a taps, el-
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döntve az előző napi vitát akörül is, hogy rászolgáltak-e az itteni magya
rok az egyenjogúságra, vagy sem."167 

A brigád „jóhírére" tehát nem véletlenül voltak igen kényesek nemcsak 
a petőfisek, de mindazok, akiknek valami közük volt a magyar dandárhoz. 
Történt említés a februári szökésekről. Volt erre példa már januárban is. 
Január 1-től 31-ig kb. 70 ember dezertált az egységtől, elsősorban vajda
ságiak. Érdemes idézni, hogy ezzel kapcsolatban a 16. hadosztály parancs
noka mire hívta fel a figyelmet: „jobban meg kell magyarázni a magyar 
kisebbség részvételének jelentőségét és fontosságát új népi hatalmunk 
szempontjából."168 

Ahogy annak idején a Petőfi-zászlóalj Szlavóniában, a Petőfi-dandár Ba
ranyában és a baranyai háromszögben fejtett ki , aktív propagandatevé
kenységet a lakosság körében. Eredménnyel. A jugoszláv területen élő ma
gyar lakosok hamar megszerették a jó kedélyű dalos magyar fiúkat és 
minden támogatást megadtak nekik harcfeladataik teljesítéséhez, különö
sen a bolmani harcok időszakában. 

De fontos szerepe volt a magyarországi lakosok közötti felvilágosító 
munkában is.169 A felszabadulás után meginduló élet irányának megérte
tésében nem kis jelentőségű volt az a lehetőség, hogy az új néphatalom 
céljairól, a fasizmus elleni harc internacionalista feladatairól, nem utolsó 
sorban a Szovjetunió szerepéről és a jugoszláv kommunisták Jugoszlávia 
háború utáni politikai rendjére vonatkozó programjáról magyarul beszél
gethettek a lakosok a harcosokkal. Éppen ezért a Magyar Kommunista 
Párt helyi szervezetei szívesen fordultak segítségért a petőfis politikai 
munkásokhoz. Közösen rendeztek előadásokat az aktuális kérdésekről, 
amelyre pártonkívülieket is meghívtak. A dandár kulturális műsoraira 
mindig nagy számú közönség gyűlt össze, elsősorban fiatalok. 

Ez a segítségnyújtás természetesen nem volt egyoldalú. A magyar dan
dár, amelynek élelmezése a helyszínen történt, nagyon sok támogatást és 
megértést kapott a helybeliektől. A pártszervezetek pedig többször gyűj
tést is rendeztek a jugoszláv katonák, de különösen a magyarok részére, 
hogy enyhítsenek helyzetükön. 

Baki Ferenc írja „A pécsi pártszervezet több ízben fegyverrel, lőszer
rel, kötszerrel, orvossággal, ruházattal és egyébbel segítette egységün
ket."170 

Erre a támogatásra általában szükségük volt a népfelszabadító erőknek. 
A jugoszláv partizánok 1941 közepe óta harcoltak a megszállók és hazai 
kiszolgálóik ellen, és ebben a küzdelemben döntő mértékben önmaguknak 
kellett megteremteni a harchoz szükséges anyagi eszközöket. 1943 második 
felétől kaptak segítséget a nyugati szövetségesektől. A szovjet—német arc
vonalon 1943-ban bekövetkezett fordulat lehetővé tette, hogy 1944 tava
szától a szovjet kormány is fokozottabb mértékben lássa el hadianyaggal, 
gyógyszerrel a népfelszabadító erőket. A Sztálin—Tito megegyezés — 1944 
szeptember végén — igen nagy jelentőségű volt a jugoszláv erők támoga
tásában minden területen. Ennek értelmében például a magyarországi fel
szabadító harcok időszakában a 3. Ukrán Front parancsnoksága járult hoz
zá több területen a jugoszláv csapatok anyagi szükségleteinek — élelme
zés, hadianyagutánpótlás stb. — kielégítéséhez. 

167 Baki—Vébel: i. m. 132. o. 
168 JHL. NOR. 953. doboz, 1/1. csomó, 19. i ra t . T á v m o n d a t , 32/1945. j a n u á r 31. 
169 JHL. NOR. 589/B. doboz, 10. csomó, a vajdasági főparancsnok 10/14. számú — 1944. dec. 

1. u tas í tása a 16. hadosz t á lynak : nyú j t s anak segítséget a l akosságnak a nép i ha ta lom meg
szervezésében. 

170 Baki—Vébel: i. m. 133. o. 
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Ettől függetlenül, a népfelszabadító erők katonáinak „külső megjelené
se" általában nem keltette a reguláris hadsereg benyomását. Teljes mér
tékben állt ez a Petőfi-dandárra. Általában a nemzeti színű szalag és az 
ötágú vörös csillag a sapkán jelezte az együvétartozást. De sokszor még 
század, vagy szakasz méretben sem tudták például biztosítani az „egysé
ges öltözéket." Volt, aki német, horvát vagy magyar egyenruhában har
colt. Mások „civilgúnyában", amelynek öltöny, vagy felöltő jellegét a sok 
árokásás, vízbengázolás régesrég eltörölte. Nem véletlen tehát, hogy a ma
gyarok — magukat is nevetve — „rongyos brigádnak" becézték az egysé
get. Ez az elnevezés aztán megmaradt mások emlékezetében is. 

Dudás Ferenc, a dandár egyik szervezője így állított emléket a magyar 
egységnek a harc szünetében írt versével: 

„Petőfi hitét hoztuk magunkkal, 
jöttünk kiverni Hitler rabló hadát, 

S bár rongyosan 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 meg nem látták a bolmani Csodát."171 

Ennek a „csodának" a magyarázata a petőfisek rendkívül ötletes, kez
deményező és bátor harcmodora volt. A legnehezebb helyzetekben is fel
találták magukat, akár az ellenség félrevezetéséről, akár a saját erők meg
védéséről volt szó. 

Ez a jellemvonásuk magával ragadta a helybelieket is. A felsőszentmár-
tonaiak például január elején egész napon és éjen át hordták a szalmát, 
a gallyakat, a fahasábokat és kíváncsian várták, mikor lesz az egészből 
„átkelőhely". A Luč-i asszonyok féltett lepedőiket gyűjtötték össze. A har
cosok ezeket nagy óvatosan szétteregették az első árkok mögötti rétre. 
Így biztosították, hogy a segítségre érkező szovjet bombázók a saját állá
sokban kárt ne tegyenek. 

Sellyén, majd Villányban a jugoszláv kórházakban172 különös szeretettel 
gondozták az önkéntes ápolónők a petőfiseket. Talán egy kicsit azért is, 
mert magyarok voltak. Az emberek tisztelettel vették körül azokat az an
tifasisztákat, akikkel egyazon nemzethez tartoztak. 

A XV. „Petőfi Sándor" Rohamdandár történetével elsősorban a megje
lent visszaemlékezések foglalkoztak. Legértékesebb ezek közül és történeti 
forrásként is felhasználható Baki Ferenc—Vébel Lajos e tanulmányban 
többször idézett, A Petőfi brigád című munkája. Bár nem támaszkodnak 
— két-három esetet kivéve — dokumentumokra, a személyes élmények 
és emlékek felidézése olyan ismeretanyagot nyújt, aminőt a dokumentu
mok természetszerűen nem adhatnak. A másik hasonló jellegű könyv más 
oldalról közelíti meg a dandár históriáját. 

Dušan Calič: A hősök is emberek173 című visszaemlékezésében áttekin
tést ad a magyarság részvételéről a népfelszabadító háborúban, úgyszin
tén személyes élmények és találkozások alapján. Calič 1942 novemberétől 
a Szlavóniai Kommunista Párt területi bizottságának titkára volt és ebben 
a minőségében közvetlen kapcsolatot tartott fenn a magyar kommunisták
kal és szerepe volt a magyar zászlóalj megszervezésében is. A dandárral 
a szlavóniai magyar alegység történetének kapcsán foglalkozik. 

171 Uo. 180. o. 
íT2 B a r a n y a megyei Levél tár . Pécs . Alispáni i ra tok . 727/1945. — I. 31. 
iTd Kossu th Könyvk iadó , 1967. 
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Hiteles adatokat tartalmaz az újvidéki Magyar Szó 1961. június 25-i 
„Történeti tények durva meghamisítása" című cikke, melyben Mészáros 
Ferenc: Petőfi partizánbrigád-ról szóló174 írásának pontatlan adatait bí
rálta. Ugyancsak helyesen közelítette meg e témát Jovan Vujosevic ezredes 
hadtörténésznek a belgrádi Kommunist 1963. augusztus 15-i számában 
„Madjarski bataljoni" (Magyar zászlóaljak) címmel közölt összefoglalása. 

Jelen tanulmány175 célja: hozzájárulni a Petőfi-dandár történetének mi
nél jobb megismeréséhez. A szerző az eredeti dokumentumok alapján kí
vánta bemutatni a magyar egység létrejöttét és tevékenységét, ugyanakkor 
közelebb hozni azt a magyar ellenállási mozgalomhoz,176 hiszen soraiban 
sok magyar állampolgár is harcolt. 

Egyúttal e munkával köszönve meg a belgrádi Hadtörténelmi Intézet 
munkatársaitól és az egykori jugoszláv partizánoktól kapott segítséget. 
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А Г Н Е Ш ГО Д О : 

ИСТОРИЯ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ X V . У Д А Р Н О Й БРИГАДЫ 
ИМЕНИ «ПЕТЕФИ Ш А Н Д О Р » 

Резюме 

В югославской и венгерской военно-исторической литературе эта статья является 
первой, основанной на архивные исследования, подлинной историей деятельности вен
герской ударной бригады, входившей в состав Народно-освободительной армии и пар
тизанских отрядов Югославии. 

Автор коротко описывает предшествующие события создания бригады. Ядром ее 
был славонский батальон имени Шандора Петефи, созданный 15 августа 1943 г. На
копившие в борьбе богатые опыты солдаты стали позже командирами и комиссарами 
бригады. Подавляющее большинство личного состава части составляли жители Воево
дины, а не Славонии. Ибо в освобожденной Воеводине в ноябре 1944 г. проходила 
широкая вербовка среди национальностей — в том числе и среди венгров. В резуль
тате этого создано три венгерских батальона. К воеводственным присоединились пере
шедшие солдаты и много молодых из Южной Венгрии. 31 декабря 1944 г. в деревне 
Кишчань (область Баранья) из славонского и из трёх воеводственных венгерских ба
тальонов сформировалась Х У - я ударная бригада имени Петефи Шандор, подчиненная 
16-ой югославской дивизии. 

Показывая деятельность бригады автор дает общую картину о борьбе советских 
войск — в том числе 3-го Украинского фронта •— на территории Венгрии. ХП-ый 
корпус II Гей югославской армии взаимодействовал с 57-ой советской армией. Участие 
югославских частей и их вклад в успехи венгерских освободительных боев осуществи-

174 Megjelent az Elet és Tudomány c. folyóirat 1961. március 12-i számában. 
175 E munkát megelőzték a szerzőnek az ugyancsak alapkutatásokon nyugvó „A nemzeti

ségi és külföldi alakulatok létrejötte a Jugoszláv Népfelszabadító Hadseregben és Partizán
osztagokban" (Hadtörténelmi Közlemények, 1967. l. szám, 3—32. o.), valamint „Magyarok a 
jugoszláv népfelszabadító háborúban" — Tanulmánykötet. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 
1968. 252—284. o.) címmel megjelent tanulmányai. 

176 A Petőfi-dandár magyar állampolgárságú harcosai közül (1945. január—április 1. kö
zött) nem teljes adatok szerint hősi halált haltak: Benedek János (1928. Tésenyfa), 11945. I. 
21., eltemetve Nova Bukovicán; Biró István f Bolmannál; Csillag János (1924. Sellye), 11944. 
dec. eltemetve Trojetvonál; Fábián Béla; Győrfi István t Bolmannál; Kajtár László t Bol-
mannál; Lakker Béla Budapest), f 1945. III. Bolmannál, eltemetve ugyanitt; Luca Károly; 
Nagv Péter 11945. III. 7., eltemetve Bell Monastiron; Nikolics István; Nyiresi Ferenc, Papp 
Ferenc. Pásztor Mihály hősi halált haltak márciusban Bolmannál; Tóth József. 

MeasebesülteJc: Auth Iván, Bencze Mihály, Bubrai Iván, Búzás Rezső, Füredi Róbert, 
Godar József. Kecskeméti János, Kiss Sándor, Kurkó József, Lovász Menyhért, Lőffer Béla, 
Mfkesi Mihály. Nagy András József, Nagy Dezső, Szabó Erzsébet (Kónya Istvánnál, Szőke 
János, Sztodulka László, Turbuk Menyhért, Varga József és mások. 



лись в двух операциях: во время боев за Будапешт и около Балатона, В первой опера
ции югославские части вели бои на плацдарме Вировитица, а во второй на плацдарме 
Болман. 

Венгерская бригада в обоих сражениях постояла за себя. Эти бои и вообще вся исто
рия ударной бригады имени Петефи составляют отдельную главу участия венгров в 
событиях югославской народно-освободительной войны. Действие бригады является 
значительным и в военном и в политическом отношениях. Оно было ценным прежде 
всего с точки зрения венгерских освободительных боев, ведь венгерская часть за все 
время своего существования действовала на территории Венгрии или за южной гра
ницей нашей родины. Национальные и иностранные военные отряды сформировались 
в рамках народно-освободительных сил Югославии в результате проведенной во время 
войны марксистско-ленинской национальной политики Коммунистической партии Юго
славии. Существование и политическая пропаганда венгерской ударной бригады ока
зывали большое влияние на формирование политического отношения югославских 
венгров. 

Во время реорганизации югославских вооруженных сил, когда прекратили двой
ственную организацию народно-освободительной армии — то есть регулярную и пар
тизанскую •— расформировалась и самостоятельная венгерская бригада. Значительная 
часть венгерских граждан демобилизовалась и вернулась на Родину. Оставшихся три 
батальона вошло в состав трёх бригад 16-й дивизии и продолжало борьбу вплоть до 
середины мая 1945 г. 

Кроме истории деятельности ударной бригады автор дает и краткую информацию 
о появившихся до сих пор статьях, воспоминаниях о венгерской части и об их научной 
ценности. 

— 502 — 

AGNES GODÖ: 

D I E G E S C H I C H T E D E R K A M P F T Ä T I G K E I T D E R X V . S T U R M B R I G A D E 

„PETÖFI SANDOR" 

Resümee 

Diese Studie ist die erste authentische Darstellung in der jugoslavischen, bzw. 
ungarischen kriegshistorischen Literatur, die aufgrund von Archivforschungen die 
Kampftätigkeit der ungarischen Brigade beschreibt, die zur Jugoslavischen Volks
befreiungsarmee und den Partisanenabteilungen gehörte. 

Die Verfasserin behandelt kurz die Vorgeschichte der Aufstellung der Brigade. 
Den Kern der Einheit bildete das, am 15. August 1943 formierte, slavonische Ba
taillon „Petöfi Sändor". Aus den Soldaten, die in den Kämpfen reiche Erfahrungen 
machten, wurden später die Kommandanten und Politischen Beauftragten der Bri
gade. Den überwiegenden Teil des Personalstandes der Einheit bildeten jedoch 
nicht die Slavonier, sondern die Männer aus der Woiwodschaft. In der befreiten 
Woiwodschaft wurde nämlich im November 1944 eine grossangelegte Werbeaktion 
unter den Nationalitäten, so auch unter den Ungarn, durchgeführt. Demzufolge 
formierten sich drei ungarische Bataillone. Jenen von der Woiwodschaft schlös
sen sich die zu den Jugoslaven übergegangenen Honvedsoldaten und viele von der 
südungarisehen Jugend an. Am 31. Dezember 1944 bildete sich in Kiscsäny, im 
Komitat Baranya die, aus dem slavonischen und aus den drei, in der Woiwod
schaft formierten ungarischen Bataillonen, die XV. Sturmbrigade „Petöfi Sändor", 
die der 16. jugoslavischen Division unterordnet wurde. 

Im Laufe der Beschreibung der Kampftätigkeit der Brigade entwirft die Auto
rin ein Gesamtbild der Kämpfe, die die sowjetischen Truppen — unter diesen die 
3. Ukrainische Front — in Ungarn führten. Die Teilnahme der jugoslavischen Ar
mee, bzw. ihr Beitrag zum Erfolg der Befreiungskämpfe in Ungarn, wirkte sich bei 
zwei Operationen aus: Im Zeitraum der Budapester und der Balatoner Kämpfe. Im 
ersten kämpften die jugoslavischen Truppen am Brückenkopf von Virovitia und 
im zweiten am Brückenkopf von Bolman. 



Die ungarische Brigade bewährte sich bei beiden Kampfhandlungen. Die Tätigkeit 
der Brigade ist sowohl in militärischer, als auch in politischer Hinsicht bedeutsam. 
Sie war in erster Linie vom Standpunkt der ungarischen Befreiungskämpfe wert
voll, da die ungarische Einheit während ihres ganzen Bestehens auf ungarischem 
Gebiet, bzw. jenseits der südlichen Grenze unseres Vaterlandes tätig war. Die ami-
litärischen Formationen der Nationalitäten und der ausländischen Verbände ent
standen im Rahmen der jugoslavischen Volksbefreiungskräfte, als Ergebnis der 
marxistisch—leninistischen Nationalitätenpolitik der jugoslavischen Kommunisti
schen Partei während des Krieges. Die Existenz und politische Propagandaarbeit 
der ungarischen Brigade war von grossem Einflusls auf die Formung des politi
schen Verhaltens des jugoslavisclhen Ungartums. 

Im Laufe der Reorganisierung der Jugoslavischen Volksbefreiungsanmee, als die 
zwiefache —> reguläre und Partisanen-Einteilung — aufgehört hatte, löste sich auch 
die ungarisohe Brigade auf. Ein bedeutender Teil der ungarischen Staatsbürger 
rüstete ab und kehrte heim. Die verbliebenen drei Bataillone wurden in den Stand 
der drei Brigaden der 16. Division eingeteilt und setzten so den Kampf bis Mitte 
Mai 1945 fort. 

Ausser dem Tatsachenbericht über die Tätigkeit der Brigade, unterrichtet uns 
die Autorin kurz über die bisher erschienenen Schriften und Erinnerungen, die 
sich mit der ungarischen Einheit befassen und orientiert uns über deren Quellen
wert. 
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