EGY MAGYAR KATONA A JUGOSZLÁV HARCOSOK KÖZÖTT
A HÁBORÜ BEFEJEZŐ SZAKASZÁBAN
GODÓ ÁGNES

A jugoszláv népfelszabadító háború különböző hadszínterein har
coló reguláris alakulatok és partizánosztagok állományában mintegy
kétezer magyar állampolgár is részt vett a fasizmus elleni fegyveres
küzdelemben. A jugoszláv népek fiai között folytatott tevékenységük
története egyike legszebb közös internacionalista hagyományainknak.
Történetünk szereplője, Petovári József — előbb mint partizán,
majd egy reguláris egység katonájaként — 1944 decemberétől 1945
május végéig harcolt Horvátország és Szlovénia területén. Itt sze
rezte élményeit — és három súlyos sebét is. Petovári József nem
volt sem vezető, sem kiemelkedő személyisége a történelmi-hadmű
veleti eseményeknek. Egy volt a nyolcszázezres jugoszláv katonatö
megben, egy volt a kétezer magyarországi közül. A belgrádi Hadtör
ténelmi Intézet Levéltárában őrzött iratokból viszont rekonstruálni
és hitelesíteni lehetett szóban elmondott élményeit.
Története 1944 november közepére nyúlik vissza. Már folyt a szov
jet csapatok budapesti hadművelete; a 3. Ukrán Front erői pedig
a vajdasági népfelszabadító csapatokkal együttműködve a Duna Apatin—Batina közötti szakaszán vívták súlyos harcukat a hadműveleti
hídfő megteremtéséért.
A Budapestnél kialakult helyzetben a német hadvezetés elrendelte
a dunántúli erők egy részének összevonását a Balaton—Duna térsé
gébe. A Szálasi-féle vezérkar pedig a főváros védelmére kijelölt cso
portosításhoz irányította át — többek között — a 2. magyar páncé
los hadosztályt is. A személyi állomány igen vegyes érzelmekkel fo
gadta a „szilárd védelemre, végsőkig kitartásra" vonatkozó parancso
kat. A nyilas hatalomátvételt követően még inkább mélyült a két
ség a katonákban, sőt a tisztek egy részében is, akik felismerték,
hogy itt már egyáltalán nem a háború kimeneteléről, hanem a to
vábbi harc teljes értelmetlenségéről van szó. Saját tapasztalataik
alapján győződtek meg róla — különösen azok, akik valahogy vissza
keveredtek a szovjet arcvonalról —, hogy a németek a magyar nép
feláldozása árán a saját bőrüket mentik. Szó sincs tehát magyar
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„érdekről", „hazáról". A magyar honvéd csupán az élő akadály funk
cióját tölti be olyan katonapolitikai helyzetben, amikor az ország ke
leti felén, a szovjet csapatok felszabadító harca eredményeként, tény
leg egy új hazáról, egy új honfoglalásról születtek nagyszerű tervek.
Nem véletlen, hogy ebben az általánosnak mondható elkeseredett
és kiábrándult hangulatban termékeny talajra leltek a 2. Ukrán Front
politikai munkásainak magyar nyelvű felhívásai. Bár a félelem, az
azonnali „felkoncolás" reális lehetősége éreztette bénító hatását, a
katonák egy része megőrizte az átálláskor „menlevelet" is jelentő
szovjet röplapokat. Mind többen foglalkoztak a szökés gondolatával, s
akik tudtak, éltek is az adódó lehetőségekkel.
November végén a híradó zászlóalj is menetparancsot kapott. Irány:
Budapest. Petovári József híradó honvéd azonban elhatározta, hogy
megszökik. A 3. Ukrán Front erői már átkeltek a Dunán, s a vissza
vonuló katonáktól megbízható értesüléseket szerzett Mohács, Pécs
„elvesztéséről". Ügy határozott, hogy ő arra megy, ahonnan mások
futnak. Terve megvalósítására készülve, sikerült felszerelnie magát
különböző lepecsételt űrlapokkal (szabadságoslevél, nyíltparancs), nyi
las karszalaggal és más, az adott esetben „hasznosítható" kellékekkel,
majd teljes menetfelszereléssel egy éjjel elindult lelkiismereti paran
csát teljesíteni.
Az út délnek csak néhány napig tartott, de félelmekben, kalandok
ban szerzett élményeiből egy vaskos regény telne ki. A különböző
címen és indokkal saját kezűleg kitöltött űrlapoknak sokszor hasznát
vette: attól függően, kivel hozta össze a vak véletlen, volt sebesülés
ből lábadozó szabadságos katona, nyíltparanccsal áthelyezett műsze
rész, nyilas karhatalmista és más, „gyanú felett álló egyén". Eközben
útiránya állandóan módosult. A szovjet csapatok által felszabadított
területre ugyanis nem tudott átjutni. így hát délnyugati irányba ka
nyarodva Nagykanizsán—Murakeresztúron át a jugoszláv Kotoriba er
deihez érkezett. A helységben sok nyilas nyüzsgött, sorozták a férfia
kat, így lemondott arról, hogy a lakott területre menjen. Az erdőn át
haladva összetalálkozott öt bujkáló fiatallal, akik egy erdésznél lak
tak. Kölcsönös kimagyarázkodás után Petovárit is befogadták. Segít
ségükkel sikerült kapcsolatot teremtenie egy partizán-szimpatizáns
emberrel, aki megígérte, hogy átjuttatja őt is a partizánokhoz. Ezt
követően a honvédet egy rejtekhelyen bújtatta el. Mivel a szimpati
zánst mások is felkeresték hasonló szándékkal a rejtekhelyen — vala
hol Kotoriba és Varaždin között —, Petovári József nem sokáig m a 
radt társtalanul. Esténként azonban a „házigazda" élelemmel együtt
aggasztó híreket is hozott: a nyilasok razziáznak, keresik a helybeli
fiatalokat és a katonákat, a partizánfutár pedig a németek támadása
miatt nem tud átjönni a Dráván.
A varaždi helyőrség katonái közül ugyanis egyre többen „találtak
rá" a szimpatizánsokra és a menedékhelyekre és akárcsak a kényszer
sorozás elől megszökött helybeli fiatalok, ők is át akartak jutni a túlsó
partra a népfelszabadító erőkhöz. A honvédek nappal érkeztek. Mi
után késett a futár és féltek, hogy felfedezik távolmaradásukat, estére
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kénytelenek voltak visszatérni a laktanyába. Ott azt állították, hogy
eltévedtek. Másnap azonban újra megjelentek a már ismert erdei r e j 
tekhelyeken, sőt újabb társakat is hoztak magukkal. A szokatlanul
gyakori „eltévedés" végül is feltűnt a parancsnokságnak és elhatároz
ták, hogy utánanéznek az ügynek. Váratlan razziával rajtaütöttek a
környék településein. A házak pincéjéből, padlásáról, vermekből több
tucat embert — leventéket, honvédeket, sorköteleseket — húztak elő,
és néhányat elrettentésül a helyszínen agyonlőttek.
Elképzelhető a Petovárival várakozók kétségbeesése. Könyörögtek a
szimpatizánsnak, értesítse a partizánokat, mert előbb-utóbb őket is fel
fedezik. A nagy razzia éjszakáján végül megérkezett a partizánössze
kötő, akit nagyon meglepett, milyen sokan akarnak a partizánokhoz
átjutni. Felhatalmazása nem volt kérésük teljesítésére, de mikor látta
elkeseredésüket és helyzetük kilátástalanságát, vállalta a kockázatot.
A Dráván való átkelés igen veszélyesnek ígérkezett. A túlsó parton
usztasák — a horvát fasiszta fegyveres szervezet erői — voltak az
urak. Az átkelésre legalkalmasabb átjárót a nyilasok is szigorúan őriz
ték. Rövid tanakodás után a partizánfutár úgy döntött, furfanggal
nyitnak utat maguknak. Váratlanul nagy zajjal rajtaütöttek a part
őrségen. Mivel a nyilasok azt hitték, hogy komolyabb erejű partizán
csoport csapott le rájuk, nem tanúsítottak nagyobb ellenállást és le
fegyverzésük pillanatokon belül lezajlott. A menekülők ekkor gyor
san gumicsónakokba szálltak és evezni kezdtek. Közben azonban az
usztasák is felfigyeltek a „tűzharcra" és hamarosan felfedezték a vizén
a csónakok okozta hullámzást. Az éj sötétje azonban Petováriéknak
kedvezett. Sikerült átjutniuk és éjfélre beérkeztek az Ivánščica-hegység északkeleti előerdeibe. Itt már várták őket, pontosabban szólva
csak a futárt, a partizánok.
A parancsnokságon rövid beszélgetés után szétosztották az újonnan
érkezetteket. Petovárival két erdélyi fiú jött azzal a szándékkal, hogy a
szlavóniai, Petőfi Sándorról elnevezett magyar zászlóaljba mennek. A
partizánparancsnok hozzájárulásával még hajnal előtt útnak is indul
tak egy kísérővel. Petovári József nem tartott velük. A kalniki osztag
parancsnokságára került. Az osztag a háború kezdetétől kapcsolatot
tartott a zalai kommunistákkal és több diverziós akciót hajtott végre
Dél-Dunántúlon. Harcosai szívesen fogadták a honvédet. Az osztag
parancsnokság 1944. december 7-én az 1. zágrábi osztag állományába
osztotta be Petovári Józsefet és ezzel megkezdődött partizántevékeny
sége. A Bilo-hegység falvait járták. Felderítő vállalkozásokon vett részt
és ezek egyikén esett át a tűzkeresztségen az Ukrajnából ide helyezett.
Vlaszov tábornok parancsnoksága alá tartozó fehér kozákokkal, cser
keszekkel vívott harcban.
December huszonötödikén a partizánok Čazma körzetében tartóz
kodtak. A 10. horvát hadtest parancsnokságának utasítására az 1. zág
rábi osztagtól több partizánt áthelyeztek a 33. hadosztály 2. moszlavai
dandárjához. Petovári József is köztük volt. A 2. zászlóalj 2. száza— 124 —

dának 1 felderítője lett. Később szakaszparancsnokká nevezték ki, majd
politikai munkásként dolgozott a harmadik sebesüléséig, 1945. április
9-ig.
A 10. hadtest ebben az időben a 6. horvát hadtesttel együtt (ennek
állományába tartozott az 1943 nyarán megalakult szlavóniai magyar
zászlóalj) ellenőrzése alatt tartotta a Podravina—Moslavina és Szlavó
nia nagy részét. November—decemberben heves harcokat vívott a Drá
vához áttörni szándékozó német „E" hadseregcsoporthoz tartozó erők
kel. December közepétől a harcok súlypontja a Barcstól délre létesült
jugoszláv—szovjet hídfő védelmére tevődött át. A hídfő központja
Virovitica volt. A helység fontos közúti csomópontot zárt le Pitomača—
Virovitica—Suho Polje körzetében, a fasiszták szerémségi csoportosí
tása hátában. Ezzel — különösen a budapesti hadművelet idején —
szerepet játszott a 3. Ukrán Front dél-magyarországi védelmében. A
hídfő ugyanakkor összekötötte a szovjet csapatok magyarországi arc
vonalát a Szlavónia területén ténykedő jugoszláv népfelszabadító erők
kel és így lehetővé vált, hogy a szovjet parancsnokság anyagi segít
séget nyújtson a 6. és a 10. horvát hadtestnek. 2
December közepétől a jugoszláv népfelszabadító erők (az említett
két hadtesten kívül a Dél-Magyarországon tartózkodó 12. hadtest is;
ennek állományában volt az 1944. december 31-én megalakult 15. „Pe
tőfi Sándor"magyar dandár) súlyos harcokat vívtak a viroviticai hídfő
kiszélesítéséért. A 10. hadtest főként Koprivnica és Bjelovar irányá
ban bontakoztatta ki támadását, hogy a fasiszta erőket minél nyuga
tabbra vesse vissza a hídfő területétől. 3
A 33. hadosztály a Zágráb—Belgrád vasútvonal mentén tevékeny
kedett Dražica és Veliká Trnovitica körzetében.
December hónap végén a viroviticai hídfő térségében kialakult hely
zetben a 10. hadtest törzse utasította a 33. hadosztályt: 2. és 3. dan
dárját irányítsa északabbra azzal a feladattal, hogy a Virovitica felé'
törő ellenség hátában fejtsenek ki aktív tevékenységet; az 1. dandár
folytassa akcióit a Zágráb—Belgrád közlekedési útvonalak ellen.
1945. január elsején a 2. dandár Bjelovar körzetében, Bilogor—Rogaz—Sječicánál helyezkedett el. Mivel a fő erőkifejtés a 2. zászlóaljra
hárult, tevékenységét közvetlenül a dandártörzs vezette.
Január közepén a dandár súlyos harcokat vívott Vukošavljevica fa
lunál. 4 Ekkor már a Petőfi-dandár is átkelt a Dráva jobb partjára és
Viroviticától keletre Adolf o vac—Cad javica körzetében foglalt védelmi
állásokat.
Ebben az időszakban a szakaszparancsnokká kinevezett Petovári
József alegységével a Pitomača—Otrovanca felől támadó kozákok el
len harcolt. Az ellenséges túlerő nyomása azonban arra kényszerítette
i A moszlavai dandár parancsnoka ekkor Ivo Közié, politikai biztosa Slavko Petrekovié
kapitány, a 2. zászlóalj parancsnoka pedig Mato Lasié alhadnagy volt.
2 Arhív Vojnoistorijskog Instituta Jugoslovenske národne armije (A Jugoszláv Néphad
sereg Hadtörténelmi Intézetének Levéltára). A Népfelszabadító Háború állaga, (továbbiak
ban JHL. NOR.) 293/A. doboz, 6. csomó, 3. irat.
•! JHL. NOR. 1213. doboz, 2. csomó 44. irat. A hídfőharcokról lásd a szerzőnek a Hadtör
ténelmi Közlemények 1969. évi 3. számában megjelent tanulmányát.
á Uo. 5. irat.
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a 2. moszlavai dandárt, hogy Vukošavljevicától délre vonuljon a he
gyekbe és rendezkedjen be védelemre. Innen január 16-án Sred. Banovára ment át. 5
J a n u á r huszonnegyedikén a dandár 2. zászlóaljának részei az 1. ko
zák ezred alegységeivel és jelentős usztasa erőkkel kerültek tűzharc
ba. 6 A huszonkilencedikére virradó éjszakán a dandár Končanicánál
(Daruvar körzetében) harcolt a vlaszovistákkal. A dandár szívós vé
delemmel hárította el a fasiszták rohamát. 7
Február elején a német vezetés jelentős erőkkel támadást indított
a viroviticai hídfő felszámolásáért. A 10. hadtest csapatai ellen a
Pannwitz tábornok parancsnoksága alá rendelt kozák dandárokat és
a testőrgárdát vetették be. 8
A 2. moszlavai dandár súlyos és heves harcok után Daruvartól
északra védte állásait, ám az újabb ellenséges rohamok hátsóbb terep
szakaszra vetették vissza. Petovári szakasza is jelentős veszteségeket
szenvedett a túlerővel vívott küzdelemben.
A német támadás végül is eredménnyel járt. A jugoszláv parancs
nokság február 10-én kénytelen volt kiüríteni a viroviticai hídfőt és
a 12. hadtest hadosztályai visszatértek Dél-Magyarország felszabadult
területére. A 6. hadtest a P a p u k - és a Psunj-hegységbe, a 10. hadtest
pedig Moslavinára vonult vissza. 9
A 2. moszlavai dandár február 13—18 között folytatta a védelmi
harcokat Bjelovar körzetében, Cikošev Salašnál és Šuplja Lipánál a
vlaszovista erőkkel szemben. 10
Itt sebesült meg először Petovári József. A cserkeszek bekerítették
szakaszát. A partizánok már három napja nem jutottak élelemhez. A
kiéhezett emberek minden „tápláléka" a bor volt, ami viszont bősé
gesen állt rendelkezésükre. A harmadik napon az elkeseredett harco
sok szinte emberfeletti erővel áttörték a fasiszta állásokat és bár je
lentős veszteségek árán, de kijutottak a bekerítésből. 1 1 A kitörési tűz
harcban Petovári lábát és fejét több helyen aknaszilánk sebezte. Nagy
nehezen elvergődött a saját állásokig: onnan szállították el a daruvari
tábori kórházba. Daruvar védelmét ekkor a „Matija Gubec" dandár
látta el. Néhány nap múlva a kozákok váratlanul rajtaütöttek a hely
ségen. Feltehetőleg észrevették, hogy az előző éjjel angol repülőgépek
csomagokat dobtak le a község határában és meg akarták szerezni
azokat. A partizánoknak azonban sikerült kicsúszni az ellenséges erők
közötti hézagon és erőltetett menetben a hegyekbe vonulni. Még az
angolok által ledobott élelem, ruházati cikkek és gyógyszerek nagy
részét is megmentették.
5 Uo. 44. i r a t .
6 U o . 49. i r a t .
"i Uo. 44. i r a t .
3 J H L . NOR. 70/A. doboz, 1. csomó, 1. i r a t . — Alexander
Löhr v e z é r e z r e d e s n e k , az ,,E"
h a d s e r e g c s o p o r t p a r a n c s n o k á n a k h á b o r ú s b ű n ö s k é n t tett v a l l o m á s a .
9 J H L . NOR. 293. doboz, 3. csomó, 10. i r a t .
10 J H L . NOR. 1213. doboz, 2. csomó, 50. i r a t . — A h a r c o k b a n n y o l c h a l o t t a t és h a t v a n 
kilenc sebesültet vesztettek a partizánok.
11 U o .
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A járóképes sebesültek és betegek egy csoportban haladtak a menet
közepén. Az élen haladó sebesültekre a bokrokban lapuló fasiszták
váratlanul géppuskatüzet zúdítottak. A lemaradó partizánok — köz
t ü k Petovári is — felfedezték az egyik géppuskaállást, hátulról óva
tosan megközelítették és ártalmatlanná tették kezelőit. A bokrokban
megbúvó fasisztákat meglepte a váratlan támadás és megfutamodtak.
A partizánok ezután a sebesülteket a közeli Draganci faluba vitték.
Petovári is segített a sérültek szállításában, ahogy erejéből tellett, majd
Draganciból visszatért egységéhez, amely ekkor az Ilován való átke
lésre készült.
Közben ugyanis, mint az egyik eredeti dokumentumban olvasható,
a dandár parancsot kapott, hogy a 33. hadosztály más erőivel együtt
vonuljon Veliká Trnoviticára. Keljen át az Hova folyón, létesítsen
rajta hidat és rendezkedjen be a várható hídfőharcokra. 1 2 A parancs
értelmében a dandár erőltetett menetben átvonult Brestovcán. Eköz
ben a szomszédos 1. dandárt váratlan támadás érte és Veliki Zdenciről
heves ellenséges tüzérségi tűz zúdult a partizánokra. Sikerült azonban
áttörniük Borisovo Salašnál és az eredeti menetvonalnak megfelelően
megérkeztek Stražaracra. Itt a 2. dandár zászlóaljai védőállásokat épí
tettek és a műszakiak megkezdték a hídépítést a folyón. Az említett
iratban a dandárparancsnok jelenti, hogy két zászlóalja Zdenački G a j —
Trnava—Ladislava körzetében február 18-án virradóan átkelt az Ilo
ván és Veliká Trnovitica déli szegélyén rendezkedett be védelemre. A
második zászlóalj — Petovári zászlóalja — pedig az átkelés után Klokočevac—Veliki Zdenci körzetében foglalt védőállást. Feladatul első
sorban a felderítést kapták Veliká Trnovitica—Hercegovac térségében.
Egy vállalkozás során Petovári József alegysége Sredicénél ellenséges
szállító csoportot semmisített meg és ezért a dandártörzs Petovárit,
mint szakaszparancsnokot a „Bátorságért" kitüntetésre terjesztette fel.
Február huszonhetedikére virradóan a dandár Garešnicánál mintegy
250 fős ellenséges csoporttal került tűzharcba. 1 3 Petovári alegységét a
küzdelem során a fasiszták bekerítették, az ellenség körül viszont ha
marosan bezárult a dandár alegységei által létrehozott külső gyűrű.
A bekerített partizánok elhatározták, hogy kitörnek, bár alig volt
már lőszerük. Az éj leple alatt sikerült is egyesével-kettesével átszi
várogniuk az ellenséges állásokon. Néhányan csak közelharcban tudtak
áttörni. Pető várinak például három fasisztával kellett megküzdenie.
Két támadóját leütötte, de a harmadik rohamkéssel nyakon szúrta.
Petovári, bár iszonyú fájdalmat érzett a jobb oldali nyakizmában, a
sötétséget kihasználva igyekezett minél távolabbra kerülni a helyszín
től. Ereje azonban csakhamar elhagyta, néhány száz méter után össze
esett, így találtak rá társai. Űjra kórházba került, de súlyos sebesülése
ellenére sem bírta tíz napnál tovább a tétlenséget, ezért engedélyt
kért, hogy visszatérhessen alakulatához.
12 Uo. 3. csomó, 11. irat.
13 Uo. 2. csomó, 50. irat.
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A bekerítésben rekedt fasiszta csoportot a beérkező dandár végül is
szétverte és megsemmisítette. 1 4
Március közepéig, a magyarországi német támadás ideje alatt a 2.
moszlavai dandár főleg Moslavina és a Bilo-hegység területén tevé
kenykedett az usztasák és a vlaszovisták ellen. Németekkel ritkán
találkoztak. Ebben az időszakban az ellenség Észak-Horvátország te
rületéről indított újabb támadást Moslavina „megtisztításáért" a 10.
hadtest erői ellen. A 2. dandár a harctevékenység befejező szakaszába
kapcsolódott be, amikor a partizánhadtest ellentámadásba ment át.
A feladatok végrehajtása érdekében a 2. dandár a 33. hadosztály állo
mányából ideiglenesen a 10. hadtest törzsének közvetlen alárendelt
ségébe került. 1 5
Március harmadikán és negyedikén a 2. moslavai dandár egy része
Volodernál folytatott diverzánstevékenységet a Moslavina—Cazma—
Koštajnica vasútvonalon, hogy bénítsa a fasiszták mozgását. Másik
része az ellenséges védelmi állások felszámolását kapta feladatul Bjelovar körzetében. Súlyos harcokat vívott Kaniška Ivánál, Kozaránál,
Gorski Zadrugánál, Cirkvišténél és Tomáš Brdonál. 1 '*
A dandár ezután Humka 371. és 309. magassági pontok körzetében
(Cazma térsége) foglalt védelmi állásokat. Itt a terep erdős-hegyes,
sűrűn előforduló szakadékokkal. Az ellenség — kb. 2000 ember —
Humkától északra a Kaludjerovo Grob (437. magassági pont), a 260.
és a 213. magassági pontok közötti vonalon helyezkedett el. A dandár
az ellenség megtámadását és védelmi állásaiból való kiverését kapta
feladatul. Főként azért, hogy kedvezőbb helyzetet hozzon létre a par
tizánvédelem megszilárdításához. A balszárnyon a kalniki osztag ro
hamozott, amelynek egyik orvosa a szintén magyarországi antifa
siszta Goldsant Judit volt.
A támadás március 13-án reggel, 7.30-kor indult meg. (A harc
lefolyását a 2. dandártörzs eredeti vázlata szemlélteti.) Az 1. zászlóalj
Kozara (371. magassági pont), illetve Prokop—Crkvišta (309. magas
sági pont) körzetéből indított rohamot Humka ellen. Az első zászlóalj
heves tűzharcba keveredett a fasisztákkal.
11.45 órakor a 2. és a 3. zászlóalj Podgarič falu északi szélétől len
dült támadásba a 260. magassági pontnál levő ellenséges állások ellen.
Az órákon át tartó heves harcba bekapcsolódtak a kalnikiak is déli
irányból. Hajnalra sikerült a fasisztákat kiverni és a partizánállásokat
északabbra előretolva, szilárd védelmet kiépíteni. Az ellenség vesz
tesége 16 halott és 39 sebesült, a 2. dandáré pedig 3 halott és 20 sebe
sült volt. 17
A törzs összefoglaló harc jelentésében többek között az olvasható,
hogy a 2. zászlóaljnál, dacára annak, hogy fiatal parancsnoki gárdája
14 Uo. — Az ellenség vesztesége Itt 27 halott, 47 sebesült volt, 27 emberük fogságba esett.
15 JHL. NOR. 1213. doboz, 1/2. csomó, 56. irat. — Ez a parancs személyi változásokra is
intézkedett. Többek között Petovári eddigi zászlóalj parancsnokát, Mate Lasičot, Ivan Gérez,
az l. dandár egyik századának parancsnoka váltotta fel. A zászlóalj új politikai biztosa
Dragutin Barac lett.
16 JHL. NOR. 1213. doboz, 2. csomó, 13. irat.
17 Uo. 3. csomó, 13. irat.
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A 2. moszlavai

dandár

harchelyzete

1945. március
vázlat

13-án. — Eredeti,

korabeli

van, kezdettől fogva magas szintű, jó vezetés valósult meg és helyesen
értelmezték a feladatokat. Egy másik jelentés szerint különösen kitűnt
a 2. század, élén a parancsnokkal: Ljeljak Ivánnal. Ebből következően
Petovári József szakasza is becsülettel teljesítette feladatát.
Néhány nap múlva Petovári alegysége már Ladislavánál harcolt és
eljutott Pavlovacig. Március 26-án a 2. és a 3. zászlóalj Disnik körze
tében mintegy 200 fős usztasa csoport rohamait verte vissza, saját
veszteség nélkül.18
Petovári József a 2. zászlóalj egy akciójára így emlékezik: március
huszonnyolcadikára virradóan biztosítaniuk kellett a Štefan j e erődít
ményt és a hozzá vezető utakat. Az Ivanič Gradból Cazma felé vezető
úton usztasa menetoszlop tűnt fel, amelyet a partizánok lesállásaikból
váratlanul megtámadtak. A rövid, de igen heves küzdelem a parti
zánok győzelmével végződött. A megőrzött jelentés hitelesíti Petovári
emlékeit. Innen szerzünk értesülést arról is, hogy a harc folyamán
megsemmisítettek 5 fasisztát és három tehergépkocsit, foglyul ejtették
a parancsnokot, egy Lazar nevű usztasa hadnagyot. Három puskát,
1000 db lőszert, 50 jelzőrakétát és egyéb anyagot zsákmányoltak. Saját
veszteség egy halott és egy sebesült volt.19
Másnap a 2. moszlavai dandár 1. és 2. zászlóalja Dubravánál került
tűzharcba a 21. usztasa ezred részeivel és jelentős veszteséget okozott
az ellenségnek. Ezt követően a 33. hadosztálytörzs utasítására a dandár
új terepszakaszra vonult, hogy felváltsa a Simarica—Mikleuš úton
védő 3. dandárt. 20
Április elején Petovári egységének egy része Garešnicától délre te
vékenykedett. Emlékezete szerint április 9-e lehetett, amikor zászló
aljuk parancsot kapott, hogy vegyék fel a harcot a Banova Jarugára
betört németek ellen. A 2. század az éjszaka folyamán megközelítette
a falut. A telihold megvilágította az egyutcás helységet és a partizá
nok a házak falához lapulva közeledtek a fő téren álló német gépko
csikhoz. Az ellenség azonban felneszelt és heves tüzet zúdított a mozgó
alakokra. Petovári jobb kezét lövés érte. Nemsokára akna csapódott
be a közelében és a légnyomás földhöz vágta. Hajnal felé egy paraszt
szekéren tért magához, amely Pakracra, a hadosztály-ambulanciára
szállította.
Míg Petovári József a pakraci kórházban lábadozott, a jugoszláv
főparancsnokság utasítására megindult és kibontakozott a négy jugo
szláv hadsereg általános támadása az ország teljes felszabadításáértAz 1. hadsereg törzse április 24-én bevonult Pakracra. Petovári el
határozta, hogy nem marad tovább a. kórházban. Jelentkezett a pa
rancsnokságon. Itt nem látták értelmét, hogy a közben más területre
18 u o . 2. csomó, 13. irat.
19 Uo.
20 u o . 7. csomó, 10. irat.
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került 2. moszlavai dandárhoz küldjék vissza, beosztották a beérkező
2. harckocsidandár 21 gépkocsizó zászlóaljához.
Április 26-án és 27-én a hadsereg előcsapatai Klokočevacnál átkel
tek az Hova folyón és tovább nyomultak nyugatra. Május 4-én elérték
Cazmát és Kutinát, majd kétnapos heves harc után felszabadították e
helységeket.
A 2. harckocsidandár ezalatt Oriovacon tartózkodott. A harckocsik
és gépkocsik műszaki ellenőrzése, az üzemanyag-felvételezés és lőszer
utánpótlás után felkészült a menetre. Május 4-én a dandár parancsot
kapott, hogy vonuljon Okučanira, majd innen Lipovljani helységbe.22
Okučaniba érkezve át kellett kelni az Ilován. Itt két, kb. 12 méter
hosszú szükséghíd állt rendelkezésre. Ehhez építettek két kis hidat az
átkelés meggyorsítása érdekében, de a mocsaras, vizes terepen még
így is rendkívül nehezen tudtak a harckocsik előrehaladni.
Dugó Seloba érve kapta a dandár a hadseregtörzs utasítását, hogy
a 2. és a 3. harckocsizászlóalj azonnal nyújtson támogatást a Krajevac—Cerje—Sesveta körzetében védekező ellenséggel harcban álló
egységeknek. A 3. zászlóalj ennek értelmében a 21. hadosztály 4. dan
dárjával együttműködve május 7-én 15 órakor támadásba ment át
Cerjénél és estére nemcsak Cerjét, de Sesvetát is sikerült elfoglal
niuk.23
A 2. harckocsizászlóalj ugyancsak a 21. hadosztály egyik dandár
jával együttműködve indított támadást május 8-án a Krajevacot szí
vósan védő ellenséges erők ellen és a helység elfoglalása után szintén
Sesvetára vonult. Itt érte a harckocsi alegységeket a parancs, hogy
azonnal vonuljanak Zágrábhoz és kapcsolódjanak be a városért folyó
harcokba.24 Mire odaértek, Zágráb felszabadult és így a harckocsi
dandár az ellenség üldözését kapta feladatul.
Május 10-én az 1. hadsereg csapatai Podsreda—Celje—ŠoŠtanj álta
lános irányban folytatták a fasiszták üldözését. A harckocsidandár
Ljubljana irányában nyomult nyugatra. Harcokat vívott még Naftic,
Bjenik, Lukšic, Šestine, Mikulič, Stenjevac és más helységekért.
Május 24-én a 2. harckocsidandár törzse utasította a 2. zászlóaljat,
h°gy vonuljon előre a Trst—Opčina—Tomaj—Kopriva—Kobdilj útvo
nalon.25 Másnap a dandár — a 2. zászlóalj 2. százada kivételével —
menetet hajtott végre Dőlni Logatec—Št. Petar—Ilirska Bistricára. Itt
találkoztak az angol csapatok előőrseivel. Ezt követően újra Dőlni
Logatecbe vonult, ahol Petovári Józsefet zászlóssá léptették elő. Két
21 Az 1944. szeptember 28-i szovjet—jugoszláv katonai megállapodás értelmében a Szov^
jetunió segítséget nyújtott a jugoszláv katonai szakkáderek képzéséhez is. Tulában, 1944.
október 7-től került sor a harckocsizók kiképzésére (JHL. NOR. 57. doboz, 6. csomó, 40.
irat). 1945. március 8-áín jött létre Tulában a jugoszláv harckocsidandár. Felszerelését a 3.
Ukrán Front biztosította, amely hatvanöt T—34-es harckocsit adott át a március 26-án Belg
rádba érkezett dandárnak. Parancsnoka Voj mir Radie alezredes, politikai biztosa Radomir
Djiirié alezredes, törzsfőnöke pedig Kŕželj hadnagy volt. A soknemzetiségű egység állo
mánya 1945. május 30-án 1159 főből állt (JHL. NOR. 264. doboz, 4. csomó, 2ff. irat). A 2.
harckocsidandár a harcok egész időszaka alatt a 1. Jugoszláv Hadsereg kötelékébe tar
tozott.
22 J H L . NOR. 264. doboz, 3. csomó, 32. irat.
23 u o . 5. csomó, 19. irat.
24 U o . 4. c s o m ó , 23. irat.
25 U o . 4. csomó, 16. irat.
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Petovári József leszerelési

lapja

hét múltán Škofja Loka városba mint békehelyőrségbe települt az
egység. Petovári 1946. augusztus 19-én itt szerelt le, innen indult haza
Magyarországra. 2 6
Több mint öt hónapon át vett részt a harcokban és ebből „pihenő"
csak annyi jutott számára, amennyit sebesülései miatt kórházban töl
tött. Alakulatainál: a 2. moszlavai dandár 2. zászlóaljánál, majd a 2.
harckocsidandárnál az egyetlen magyarországi volt a soknemzetiségű
állományban. Nehézséget okozott a nyelv, a szokások elsajátítása, de
cserében sok-sok szeretetet, emberséget kapott bajtársaitól. Amikor
a partizánokhoz került — teljes felszereléssel, jó ruházatban —, bizony
sokan irigyelték bárány bélésű bekecsét. Amint aztán a hideg éjszaká
ban az első őrségváltásra került sor Petovári ottlétekor, felajánlotta
a legrosszabbul öltözött partizánnak, használja, amíg őrségben van.
Ezt követően a meleg ruhadarab a század bekecse lett. Petovárit is
csak akkor melegítette, amikor a többieket : őrségben. Ez a kölcsönös
egymásrautaltság — amelynek kezdeti jelképe a bekecs volt — végig
kísérte egész partizánéletét; társai megbecsülése, féltése mentette meg
nem egyszer az életnek — és ez az együvétartozás ösztönözte mielőbbi
visszatérésre harcostársaihoz.
Igen kedves emlékei fűződnek a helybeli lakossághoz is. Bjelovar
környékén sok magyar család élt és Petovári máig hálával gondol
mindazokra, akik segítették tiszta ruhával, étellel, jó szóval — ami
különösen drága volt, mert anyanyelvén kapta.
Három sebesülésének nyomait élete végéig viselni fogja. Különösen
a német rohamkés okozta nyaksebének helye feltűnő. Ha kérdik, hol
szerezte, mosolyogva csak annyit mond: ahol valóban emberré váltam.

26 Petovári József leszerelési lapjának xerox-másolata megtalálható a budapesti Hadtör
ténelmi Levéltár Partizángyűjtemény—Jugoszlávia anyagában. A bejegyzések szerint 1944.
december 7-től 1946. augusztus 20-ig tartozott a jugoszláv hadsereg állományába. Zászlósi
rangot viselt, sebesüléseiért kitüntetésben részesült. A háború után létrejött 1. harckocsihadosztály 2. gépesített dandárjától szerelt le.
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