
A délvidéki partizánharcok 
1948. december elején a m. kir. honvédelmi miniszter ur Ungvárról 

rohamtanfolyamra vezényelt a Délvidékre. Mint a rendelkezés indokol
ta, a Délvidéken állandó küzdelem folyik a kommunista partizánok ellen 
s feltehető, hogy a szovjet hadsereg közeledtével mindez Kárpátalján is 
fellángolhat, Kárpátalja csendörsége fel kell készüljön a partizántevé-
kenységek leküzdésére. 

Vidáman ültem fel a budapesti gyorsvonatra, egy csendőr föhadnagy 
mindig örül, ha életébe változatosságok, pláne ha hndiesemények jönnek. 
Budapesten átszálltam az ujvidéki gyorsvonatra és beültem szokás sze
rint a tisztifülkébe. Egyedül voltam, majd az indulás percében egy csinos, 
nataloo honvéd ezredes lépett be. Azonnal felpattantam és bemutatkoz-
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folyanu·a. Az ezredes ur felderillt, majd élénken mesélni kezdett s akta-
1..áskájából vagy 50 nagyitott fényképet szedett elő. - „Nézzed fiam, mOBt 
jövök a kormányzó ürtól, jelentéstételre voltam fenn, mert a kommunista 
szerb partizánok űjabb tevékenysége nem tűr bala.sztást!" -, majd a 
képekre mut.atott: - „Látod, a járörszolgálatba kiment honvédek és csen
döi·ök sohasem jönnek többé haza!" 

Borzadva néztem a képeket: csupa halott fiat.al honvéd és csendőr! 
OW feküdtek a Tisza partján, vagy a Duna füzeseiben, vagy a tauyák 
k&~i végtelen sikságokon holtan, átvágott nyakkal, véres mellel, meg
csonkítva tépett egyenruhában, kiszúrt szemekkel stb. Némelyiknek tábla 
volt a llyakában ilyen feliratokkal; - „lgy járnak a. fasiszta csendőrök!" 
- vagy - „Halál a fasizmusra!" é 

Aztán megtudtam, hogy a bá.tor és minden ildoz.atra kész jugoszláv 
csetnikek leküzdése után (Péter jugoszláv király hivei) 1941 nyarától 
kezdve béke állt be a Délvidék magyar lakossága és az ott élö kisebb szá
mú német, szerb, bunyevác, horvát és vend nemzetiségek körzetében. A 
lakosság békésen dolgozott, mindenki örült, hogy a történelmi Délvidék 
felszabadult s a békés építő munka érezhető volt gazdasági vonalon is. A 
lakosság bösé~ben élt, összehaonuthatatlnnul jobb körülmények közt, mint 
a háború elött s mint a német megszállús alatt lévö Szerbiában, vagy az 
önállóvá lett Horvátországban. Majd elmesélte az ezredes úr, hogy 1942 
nyarától kezdve új ellenség jelent meg a Bácskában: orvul gyilkoló és 
igen kegyetlen kommunista szerbek, kik valahonnan Szerbia hegyeiből 
szivárognak 00 a mai napig, orvul éjjel, lesböl legyilkolják a határvadász 
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Zsablyán egy éjjeli váratlan tAmadás során kiirtották a csendörőrs teljes 



legénységet, a túlerövel szemben maga az őrgparancsnok i8 hösi hahilt 
hall A partizán«.wCkenyséa" nemcsak a katonai járiirók ellen irányult, 
hanem a közigazgatás ellen ia. Mindenütt kinozták, fenyegették aőt gyil
kolták a magyar polgárokaL KormányutaBltJúlra a szegedi honvéd had
teet katonai ös."lzpontoelt.Mt hajtott \.'l'grf!, hol hon,·édek és csendörök 
ezrei átkutatták a Bácska teljes tertiletét, elfogták a partizánokat a a 
velük Bzimpatizál(,) nem magyar nemzetiiiégü t!a a partizánokat rejtegető 
ch·ileket. Mint ez kivétel nt>lkül minden civilizált törvényes orgzágban 
u:ok.á:tol<, a bünOt<ok l>letükkel fizettek a magyar állam ellen elkövetett 
Levékenyllt!gukért. Ott, ahol a partizánok nem adlák meg magukat, a rá
menÖfl magyar júrörök a helyiuinen \'égeztek velük. Ujvidék átkutatit:\a 
alkalmárnl a nyomozó közegek nagyf!Ulbáaú szervezkedéii nyomára buk
kantak, U-rmészetar.en ezekkel is vtjrzetl a karhatalom. Utóbbiak kózött 
magyar árulók is akadtak, kik a kommunista 11zerbekhez csatlakoztak 
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ke mintegy íélCvig tartott, mikor újabb partizánegysegek jelentek meg, 
akik elölről kezdték az ~z.et. Többé nem tértek vi&iza a járőrbe vl!7k-
nyelt ho1wéd éa csendőr járllrök, süt: megindult a községi birók és a pol
gári nemzetőrök elleni gyilkos partizánhadjárat is! Mi erre naizyobb 
eréllyel feleltünk, újabban öt íöa járörnél kisebb egy~~gek nem mehet
nek ki, de gyakran komoly tűzerővel rendelkező szakaaz.erejú egy8épk 
teljesítik a jArőrt1Zolgálatot. 

Mire mindezeket elmesélt.e az ezredes ur, n vonat be is robogott Ujvi
d~k Allomáaára. ~rdekl&ke caatoltam fel pisztolyomat • vettem ke71'm
be t.á!lkAmat: Sz.ep;ednél, Bajánál és Mohác.~nAI délebbre eddig i!!Oha.sem 
jirtam. A katonai paranc11 hazánk vCrrel áztatott déli végeire küldött 
a minden pere i1jabb élmény számomra! 

Csendlirtemdú bácakában, partizánharc hóft halottja 
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Az állomáson c.send6rjárör várt, kik név szerint kez:estek. Gépkocsin 
szállásomra vittek s jelentették. hogy a rohamtanfolyam reggel 7 óra.
kor kezdődik a honvéd határvadász laktanyában s jelentkeznem is ott 
kell. Az egész napos utazás után fáradtan feküdtem le, az ismeretlen par
tizánok kegyetlenségeinek klsérbéseként csőre töltött pisztolyomat a:t 
éjjeliszekrényre tettem s úgy hunytam le szemem a jókinézésú szálloda 
szobájában. 

Rohamtanfolyam! Vagy százan álltunk 1·eggel 7 órakor a laktanya 
udvarán. Majd katonai tehergépkocsikon kivittek bennünket a terepre.. 
Parancsnokunk Szabó János határvadász hadnagy, az oktat.ókertben CSll 

pa fiatal honvéd és csendör őrmester és szakaszvezető. Feltünt, hogy 
mindegyikük zubbonyán a vitézségi érem piros s7Al.lagjai virított.ak! 
E1.ek a fiuk már tavaly átestek a partizánharcok tüzkerGSzt!légén ered
ményesen! Rendfokozatra való tekintet nélkül futás! Hirtelen levágódás, 

•
ern géppisztollyal kapáslövés, puskával alkalmazott kapáslövés álló 
ozgó alakokra! V formáció jár6r, szakasz és századalakz.atban! Min

úen futással, gyorsasúggal, azonnali cselekvéssel! Kézigránátharc, do
bások, állva és futás közben, a saját kidobott gránát robbanásába kellett 
beleszaladrmnk! Közben tüzelés, majd bajonettel neki a vélt partizánok 
sürüjének! Majcl n jnvn: a kézigránát szétszedése, a nem robbant kézi
gránátok ártalmatlanná tétele, gyújtózsinórral való robbantása! Majd 
mégto\·ább: szükség esetén kis hiclak robbantása, partizánok által meg
szátt házak robbantása, házblokkok, ellenseggel teli épületek leküzdése! 
Vé'1'iil a legveszélyesebb: rögzltett csövű és tüzelö géppuskák sávjában 
~~~~~:~!~'! kúszni és dobótávolságban kézigránátokat kiclobni, majd haj-

Engem különös előszeretettel vettek körül a csendör oktatók. Meg
tanultam tölük a legvakmerőbb fogásokat is. Azelőtt mindig féltem a 
kézigránÍltt.ól, mostantól kezdve a Vécsey kézigránát lett a legjobb bará
tom! Másodpercek alatt szedtem szét és raktam össze s soha fel nem rob
bant, pedig később ezrekkel csináltam ugyanezeket a kárpátaljai roham
tanfolyamon. 

Hétf8n kezdtük a rohamtanfolyamot s szerclán délután már mesterek 
voltunk. A válogatott gárda érdekldödéssel. odaadással végezte a gyakor
latokat, mindnyájunknak tetszett a veszélyes kiképzés! Csütörtök reg
gel alig kezdtünk hozzá a kikép~hez, parancsrroki gépkocsi érkezett 
három nagy tehergépkocsival. Azonnal gépkocsira, újabb partizántevé
kenység, bevetés a rohamtanfolyam számára is! 

Pk-unkkal, 81.nbó hdgy-gyal és néhány derék csendör rohamoktatóval 
ültem egy kocsiban. Ismeretlen fekete talajú földön rohantak a gépko-

1; két méteres kukoricaföldek, jege11yé.~ tanyák közt. Aztán falu: 
lyn! Még szlvem is hevesebben dobogott: eljutottam a hős csendö

ro falujába! 
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Gyülekezés a főtéren! Zalasdy alez ur, az összpontosítás parancsnoktl. 
ismertette a helyzetet. Partizánok vanak a kukoricisban, el kell fogni, 
vagy agyon kell lőni őket! l{iadta az egységek feladat.át, eligazitotta a 
pk-okat. Vagy ezren li.lltunk a téren: az újvidéki csendöriskola, honvéd 
hatitrvadfulz zlj, utászok, csendőr partizánleküzdö rohamegységek, a 
legvagányabb · fiúk! Tndullis 11 h-kor! 

Utobbiak parancsnoka jött felém! Évfolyamtársam és barátom: 0. A. 
fhdgy ! Majd még két mí1sik évfolyamtársam és barátom: Dr. Fuszenec
ker és Dr. Véry fhdgy-ok, mindhárman Újvidéken szolgálnak, hallották, 
hogy ideérkeztem, azonnal keresni kezdtek és meg is találtak a partizán
t.ámadás kezdetén! Egymás csontjait ropogtattuk, jó pár éve nem lát
tuk egymást! Közben elrohantunk az örslaktanyába s megnéztem a ta
valyi partizántámadás nyomait. Elvonulásunk a temetö mellett haladt, 
0. fhdgy megmutatta a hősi halált halt csemlörök sírjait. Őrület: negyven 
ápolt csendőr sÍI' egymás mellett: Zsablya és a magyar közbizto11ság 

H-! • 
Vérforraló düh fojtogatolL! Modern géppisztoly a kezemben! Na -

látjátok ti partizánok! Egységünk bevái.tódott a kukoricásba. Erdőnek 
tünt, nem láttunk semerre, csak a nap tüzött és jelezte a helyes irányt. 
Csati1rvonalban fésültük a kukoricást. Órák teltek el s fáradni kezdtünk! 
Egyszer csak messziről jött kiáltások: -„Ott menekülnek, ott mozog a 
kukoricás! Utánam! Bekeríteni! Tóth őrm karolja át a kukoricást dél
re!"- Néhány perc, majd kattogni kezdtek a géppisztolyok, nél>,iíny 
kézigránát robbant: utána csend. Majd gyülekezője! kürtön. 

Odarohantunk! A kukoricásban halottak, szerb darócruhás embe'rek, 
mintegy tize11. Kezükben a11gol géppisztoly, soknál német géppiszb:ily! 
Egyikük még mozgott, de aztán kiszenvedett. Az újvidéki csendőr ro
hamcsapat végzett velük, kik hónapok óta ezt csinálják! Zalaady Ferenc . 

' 

A csendlJrkoporsó utol8ó utjára indul • 
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alez ur mmegköszönte közremüködéslinket és hazairányította az egysé
get. Most az Államvédelmi Központ nyomozóival mentem Újvidékre. 
Kocsijukkal benéztek néhány tanyára és partizánok felől érdeklődtek. 
Az egyik szalmakazal alatt lyuk tátongott. A iiyomozók mesélték, hogy 
a partizánok Uldözésük idején a.z utolsó pillanatban oda szoktak elbújni. 
Kivii.ncsi voltam a lyukra s bekukucskáltam. A következő pillanatban 
elvágódtam! Fhdgy barátom lökött félre nyersen s egyben orditotta: 
-„Te örUlt! Ha valóban partizán van bent, az első sorozat téged ér!"
Erre megköszöntem naivságom okozta zavart s hagytam, hogy a gyakor· 
!ott nyomozók intézkedjenek helyettem. Újvidéken megmutatták a par· 
tizá.nfoglyokat, kik egy mozihelyiségben ültek a padlón mozdulatlanul, 
géP1>isztolyos csendőrök őrizete mellett, Mind vártak a hadbfróság íté. 
letére, mely az adott helyzetben ritkán hozott felmentő ítéletet. 1943 
telén ez volt a sorsa a magyar állam ellenségeinek! De kérdezem, Jehe-
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partizánvezér a németek által megszállt Szerbia hegyeiböl küldte ide a 
rendzavaró gyilkos banditáitl De Magyarország kemény honvédei és 
csendörel az utolsó pillanatig felszámolták őket és biztosít.oták a köznyu. 
galmat, egész addig, míg a román árulás és fegyverletétel után a szovjet 
csapatok túlereje le nem teritette szerencsétlensorsú Délvidékünk ma· 
gyar védőseregét ! 

legyen áldott dicső emlékük 1 
Itt Kanadában él egy fiatal magyar, akit 17 éves korában 1944 ószén 

Tit6 partizánjai elfogtak sokszáz hasonló korú magyar fiatallal. Kivit
ték' óket a Tisza partjára s legéppisitolyozták öket. Szinte mindenki meg. 
halt. Titó vitéz partizánjai így oldották meg a nemzetiségi problémát: 

A pa,rtizánharcban hősi halált halt CBendiir Örm.eBter búcBúztatáBa 
a temeté.lben 
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kiirtották a magyar gyerekeket, hogy ne szülessenek magyar házassá
gok és azután magyar gyerekek! ... A 17 éves említett magyar fiú azon
ban nem halt meg. Comb és derék.lövései feltápászkodott és elvánszorgott 
az elaó tanyáig, hol elsősegélyt kapott és felgyógyult. Az elsö alkalom
mal nyugatra szökött s kivé.ndorolt. Kanada illetékeseinek elmesélte, 
hogyan szabadították fel őt és a Délvidék 800.000 magyarját Tito vitézei! 

Az ujvidéki rohamtanfolyamról megedződve, tudásban és rámenésben 
kibövitve tértem haza Ung\ié.rra. Másnap már várt rám a parancs; a hon
védelmi miniszter kinevezett Kárpátalja rohamtanfolyam-parancsnoká
nak. Három hónapon át Kárpátalja háromezer csendőre tisztjeikkel együtt 
átestek az ungvári rohamtanfolyamon ! 

De szükaég is volt rá! 1944 nyarán megjelentek az elsö szovjet ejtö
ernyös partizánok, köztük Uszta Gyttla áruló beregszászi erdőőr többszáz 
föból álló bandája. kiket a csendörerök minden alkalommal leküzdöl 
vagy ellildöztek s tevékenységüket megbénltották. 

Mielőtt ránkszakadt a véres szovjet rém, a százszoros túlerő és a -
lejáró szadista kegyetlenség és pusztulás, a magyar hadvezetöég megtette 
intézkedését Kárpátalja békéjém'!k védelmében. A kárpátaljai csendőrök 
örök ut.óvéd szerepben küz.döttek és vonultak vissza a front hullámzá.sAval 
Budapestre, vagy a Duntántúlra. Minden mozzanat élő elevenként maradt 
meg emlékeinkben l 

Krivend.11 KáJ·oly 
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