
Cservenka Ferdinánd: A lipoveci ütközet első szakasza

A szlovák Gyorsdandár támadása Lipovec ellen

A lipoveci ütközet a második világháború egyik ütközete volt, amelyben a szlovák
Gyorsdandár és a szovjet 44. hegyi lövészhadosztály alakulatai vettek részt 1941. július 22-
én, egy hónappal a Barbarossa-hadművelet megindítása után.

A Rudolf Pilfousek[1] vezérkari ezredes vezette szlovák Gyorsdandár az ütközet előtti estén
a következő alakulatokból tevődött össze: parancsnokság és törzsszázad, gépkocsizó
gyalogos csoport (3 gyalogszázad, 1 géppuskás század, 1 páncéltörő ágyús szakasz, 1 hegyi
ágyús üteg, 1 aknavetős üteg, 1 híradóraj), 11. tüzérezred (2 könnyű tarackos tüzérosztály, 1
nehéz ágyús tüzérosztály), harckocsizászlóalj (törzsszázad, 2 harckocsiszázad, 3 páncéltörő
ágyús század), gépkocsizó felderítő osztály (2 nehéz lovasszázad, 2 kerékpáros század, 1
gépkocsizó lovasszázad), 15. könnyű légvédelmi ágyús üteg (2 légvédelmi ágyús szakasz),
híradószázad, utászszázad (3 utászszakasz), 315. tehergépkocsi-oszlop. A hozzáférhető
adatok szerint a dandár 194 tisztből, 51 altisztből és 4 612 katonából állt. Fegyverzetét[2]

1 659 db pisztoly, 2 792 db puska, 166 db könnyű géppuska (ebből 10 db
a páncégépkocsikba beépített), 113 db nehézgéppuska (ebből 86 db a harckocsikba
beépített), 39 db vz. 34 és 37 páncéltörő ágyú, 8 db 20 mm-es vz. 36 légvédelmi gépágyú, 4
db 75 mm-es vz. 15 hegyi ágyú, 12 db 105 mm-es vz. 35 tábori ágyú, 24 db 100 mm-es vz.
30 tarack, 2 db 81 mm-es vz. 36 aknavető, 5 OA vz. 30 páncélgépkocsi, 43 harckocsi (27
LT–35,  9 LT–38, 7 LT–40 ), 422 tehergépkocsi, 10 egészségügyi gépkocsi, 4 tartálykocsi, 136
személygépkocsi, 89 motorkerékpár és 296 kerékpár alkotta.[3]

A Szemjon Akimovics Tkacsenko vezérőrnagy vezette szovjet 44. hegyi lövészhadosztály
a következő alakulatokból állt: parancsnokság és törzs, 4 hegyi lövészezred (mindegyik 9
századból állt), hegyi tüzérezred ( 3 vegyes, lövegekből és aknavetőkből álló tüzérosztály),
páncéltörő tüzérosztály (3 tüzérüteg), utászzászlóalj, híradózászlóalj, lovasszázad. Tkacsenko
vezérőrnagynak az ütközet előtt 7 500–8 000  fő bevetésére volt lehetősége Lipovec
térségében. A hegyi lövészezredek katonái ismétlő és félautomata puskákkal,
géppisztolyokkal, könnyű géppuskákkal és aknavetőkkel voltak felfegyverezve. A hegyi
tüzérezred 12 db 76,2 mm-es vz. 38 hegyi ágyúval, 24 db 107 mm-es vz. 38 hegyi
aknavetővel rendelkezett. A páncéltörő tüzérosztály fegyverzetét 12 db 45 mm-es vz. 37
páncéltörő ágyú alkotta. A lovasság könnyű géppuskákkal, karabélyokkal és szablyákkal volt
felfegyverezve.[4]
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Lipovec település Kijevtől délnyugatra, Vinnyicától 50 km-re keletre és Illincitől 20 km-re
északnyugatra helyezkedik el. 1941-ben a kisváros lakosságának száma kb. 4 500–5 000 fő
között mozgott.[5] A település a Szob folyó (a Déli-Bug folyó bal mellékfolyója) felső
folyásának mindkét partján terül el. A jelenlévő katonák visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy a
Szob folyó nyáron alacsony vízállású volt, ugyanakkor megközelíthetetlen mocsarak vették
körül. A településen a folyót szabályozták, híd vezetett át rajta. Lipovecen földszintes,
egyszerű kertes házak voltak, de működött itt posta, kisebb élelmiszeripari cég[6] és
traktorállomás is. Az utcák burkolatnélküliek és elhanyagoltak voltak. A kisvárost búza-,
borsó- és burgonyaföldek, valamint kisebb erdőségek vették körül. Lipovectől 7 km-re
nyugatra Szcsasztlivaja település található, innen 5–7 m széles, egyenes, de egyenetlen
felületű út vezetett a kisvárosba. Az út mindkét oldalán széles gabona- és borsóföldek voltak.
Lipovecet északnyugatról kisebb dombvidék határolja, amely az utat is átszeli, és ezáltal az
út mindkét oldalán 1 km-re a településtől stratégiai fontosságú magaslatok vannak. Kb.
félúton helyezkedik el Felixovka falu, Lipovectől délre pedig Kamionka község. Lipovectől 1,5
km-re keletre található a szintén stratégiai fontosságú, 275 m magasságú domb. Ezeket az
előnyös pozíciókat a szovjet 44. hegyi lövészhadosztály katonái tartották magszállás alatt.[7]

Időközben a szovjet 44. hegyi lövészhadosztály ellenlökésre készült a német XXXXIX. hegyi
hadtest ellen. A hadosztály jobbszárnyát a 141. lövészhadosztály fedezte Vahnovkánál, míg
a balszárnyon a 72. hegyi lövészhadosztály helyezkedett el, amely szintén az ellenlökésre
készült Obodnoje–Voronovica irányában. A 44. hegyi lövészhadosztály két százada
a Lipovec–Szcsasztlivaja utat biztosította, egy század Felixovka településen helyezkedett el,
egy másik század pedig a Felixovkától délkeletre lévő híd mögött volt beásva az ún.
„rókalyukakban“. [8] Kamionka településen egy hegyi ágyús tüzérosztály foglalt állást, mivel
innen jó kilátás volt Szcsasztlivaja településre. A hadosztály főerői természetesen Lipovecen
helyezkedtek el, és Szcsasztlivaja irányába készültek a támadásra, ahol csupán a gyenge,
nehézfegyverekkel nem rendelkező német 97. felderítő zászlóalj foglalt állást. A szovjet
hadosztály a német zászlóalj szétverése után akár Vinnyica irányában is előtörhetett volna.
Tkacsenko vezérőrnagy számításait megzavarta a szlovák Gyorsdandár támadása, amelynek
létezéséről tudomása sem volt. A Szcsasztlivajáról érkező motorok zaja alapján a
hadosztály parancsnoka meg volt győződve arról, hogy a településre egy német páncélos-
vagy gépkocsizó hadosztály érkezett, ezért gyorsan elrendelte, hogy katonái védelemi
harcokra készüljenek. Hagyta, hogy kiürítsék a Felixovkán lévő előretolt állást, és két hegyi
lövészezreddel megszállta a Lipovectől nyugatra fekvő magaslatokat. Egy hegyi
lövészezredet Kamionka településen helyezett el, a negyediket pedig tartalékként Lipovecen
hagyta. A páncéltörő ágyúkat a településre vezető utakra irányította, a hadosztály tüzérségét
pedig a Kamionkától 3 km-re délkeletre fekvő kis erdőben és a 275-ös magaslat alatt
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helyezte el. Ezzel egyidőben felderítőket küldött Szcsasztlivajára. A szlovák katonák fogságba
is ejtettek egy szovjet felderítőkből álló csoportot. Sem Tkacsenko vezérőrnagy, sem pedig
Pilfousek ezredes nem tudta, hogy milyen erőkkel állnak szemben.[9]A német 97. hadosztály
felderítő osztályának hírei szerint Lipovec térségében az ellenség mindössze két
gyalogezreddel rendelkezett.[10]

A német XXXXIX. hegyi hadtestet Vinnyica elfoglalása után két részre osztották. A hadtest
balszárnyán a szlovák Gyorsdandár és a német 97. könnyű gyaloghadosztály, a jobbszárnyon
a német 125. gyaloghadosztály, az 1. és a 4. hegyi hadosztályok helyezkedtek el, míg a 100.
könnyű és a 295. gyaloghadosztályok mozgásban voltak a frontvonal irányába. A
Gyorsdandár feladata a Szcsasztlivaja–Lipovec–Illinci irányban való előrenyomulás volt, a 97.
könnyű gyaloghadosztály főerőinek pedig a Voronovica–Obodnoje–Illinci útvonalon kellett
haladniuk. A jobbszárny feladata a Vinnyica–Voronovica–Nemirov térségének elfoglalása
volt.[11] A frontvonal július 22-én a Nemirov–Felixovka–Vahnovka–Frontovka vonalon húzódott.
A kiszögellés északi részén a szovjet 6. hadsereg foglalt állást, míg a déli részén a 12.
hadsereg helyezkedett el. Ponyegyelin vezérőrnagy, a 12. hadsereg parancsnoka harcba
vetette a 8. lövészhadtestet, amelynek alárendeltségébe tartozott a 44. hegyi
lövészhadosztály is. A 13. lövészhadtest védelemben, a 24. gépesített hadtest pedig –
harckocsik nélkül – Illinci és Oratov között tartalékban maradt. Erősítésként ide küldték a J. V.
Novoszelszkij tábornok vezette 2. gépesített hadtestet (11. és 16. harckocsihadosztályok, 15.
gépesített hadosztály), amely 168 páncélgépkocsival és 358 harckocsival (87 T–26, 215 BT,
46 T–34, 10 KV–1) rendelkezett. Ez a hadtest július 21-én a Lukasevka–Krasnopolka vonalon
védelemre rendezkedett be.[12]

Mivel a térségben a németek nem rendelkeztek kellő számú bevethető repülőgéppel, ezért
a német 17. hadsereg főparancsnoksága a LIPA szlovák parancsnokság egyetértésével július
20-án parancsot adott a 12. repülőszázadnak, hogy hajtson végre mélységi támadást az
ellenséges erők ellen. A támadóformációt három 3 repülőgépből és egy 2 repülőgépből álló
raj alkotta. A repülőgépek 19 óra 34 perckor kezdték meg a felszállást. A 150–200 m
magasságban repülő gépek elérték Vinnyica légterét, majd déli irányba fordulva 10–20 m-es
magasságból tüzet nyitottak a Vinnyica–Nemirov útszakaszon visszavonuló szovjet hadoszlop
ellen. Az első támadás meglepetésként érte a szovjet erőket, de a második és harmadik
támadás során légvédelmi géppuskatűz fogadta a szlovák Avia B–534 típusú vadászgépeket.
Legsúlyosabban Vladimír Kačka[13] őrnagy parancsnoki repülőgépe sérült meg. Találat érte az
alsószárnyat, a gép törzsét, a motorháztetőt, a pilótafülkét stb. További 3 repülőgép is kisebb
mértékű károsodást szenvedett.[14] A visszavonuló szovjet csapatokat sikerült szétszórni.
A szlovák légierő vadászpilótáinak ez a tette elismerést és dicséretet váltott ki Carl-Heinrich
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von Stülpnagel tábornoknál is.[15]

A Gyorsdandár feladata az volt, hogy vegye üldözőbe az ellenséget a Lipovec–Illinci– Granov
útvonalon, míg a német 97. könnyű hadosztálynak követnie kellett a szlovák alakulatot
egészen Illinciig. Az élen a felderítő osztálynak kellett haladnia, amelynek egy harckocsi-, egy
gyalog- és egy pancéltörő ágyús szakaszból kellett állnia. Az elővédnek 4 óra 15 peckor
kellett indulnia, és megerősítenie a híreket a Szcsasztlivajától keletre lévő patak
elfoglalásáról. A feladata elsősorban az volt, hogy hatalmukba kerítsék a még meglévő hidat,
majd nyomuljanak előre Felixovkán keresztül Lipovecra, ahol a németek felderítése szerint
egy ellenséges megfigyelőhely is volt  a templomtoronyban. Az elővéd mögött Jozef Vogl[16]

őrnagy 11/I. tüzérosztályának kellett haladnia, hogy tüzérségi támogatást nyújtson.[17]

július 22-én 4 óra 30 perckor[18] a Gyorsdandár felderítő osztálya Pavol Duchnovský[19]1941.
százados vezetése alatt kezdte meg az előrenyomulást. Nemsokára elérték Felixovka
települést, ahol nem találkoztak ellenséggel, mivel a szovjet alakulatok már korábban
elhagyták azt. A felderítő osztály folytatta az előrenyomulást a patak felett elhelyezkedő
kőhíd irányába. Ez a patak Kamionkától északra ömlik bele a Szob folyóba. Lipovectől kb. 3
km távolságban a felderítő osztályt az út mindkét oldalán a „rókalyukakba“ beásott szovjet
katonák tüze fogadta. Duchnovský alakulatának meg kellett állnia, és hátrálnia kellett.
Pilfousek ezredes a hírek hallatán parancsot adott az elővédnek és törzsének, hogy 5 órakor
kezdjék meg az előrenyomulást. Az elővéd, Tibor Dualský[20] őrnagy parancsnoksága alatt
eleget tett a parancsnak. Az élen a 2. lovas felderítő osztály 3 OA vz. 30 páncélgépkocsija
haladt Ľudovít Demčák főhadnagy vezetése alatt közösen egy kerékpáros szakasszal.
Mögöttük a gépkocsizó felderítő osztály, a 3. harckocsiszázad két Lt–35 könnyű harckocsikból
álló szakasza Ján Jarembák főhadnagy parancsnoksága alatt, két kerékpáros szakasz és a 12
db vz. 30 tarackkal felfegyverzett 11/I. tüzérosztály haladt előre. A hadoszlop több mint 1 km
hosszú volt.[21]Pilfousek ezredes nem számolt azzal, hogy a szovjet alakulatok ellen szüksége
lesz az egész dandár bevetésére.[22]

Három km hosszú út után elsőként a 11/3. üteg létesített lőállást az út mellett, és azonnal
tüzet nyitott, hogy támogassa a harcban lévő felderítő osztályt. A legközelebbi domb mögött
a 11/2. üteg is tüzelőállást foglalt el, de a sűrű köd miatt nem tudott azonnal bevatkozni a
harcokba. A szlovák hadoszlop haladt előre. A köd eloszlása után a látási viszonyok egyre
javultak, s ezt kihasználva a szovjet tüzérség tüzet nyitott a szlovák katonákra. A gyalogosok
kiugráltak a gépjárművekből, és igyekeztek az út mentén lévő árokban fedezéket keresni.
Akik megpróbáltak a közeli búzaföldön elrejtőzni, aknamezőre tévedtek. A tehergépkocsik,
amelyek letértek az útról a mezőre, a levegőbe repültek. A szovjetek ugyanis a védelmi
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állásaik előtt elaknásították az út szélét, hogy az ellenség minél közelebb kerüljön
a tüzelőállásaikhoz, és onnan ne tudjon elmenekülni. A többi gépjármű gyorsan megfordult,
és elrejtőzőtt a közeli domb mögött. Ez a helyzet pánikot idézett elő, és némelyek fejetlenül,
fegyvereiket elhajigálva  menekülni kezdtek, ezért a tisztek a levegőbe lőttek. Jozef Belko
közlegény így emlékezett vissza az eseményekre:

 

Fejünk felett el kezdtek süvíteni a tüzérségi gránátok és aknák, és esőként szóródtak az
egész hadoszlopra. Megnyílt előttünk a pokol. A gépkocsivezetők [gépjárműikkel] az árkokon
keresztül szóródtak szét a mezőn, de ott az egyik gépkocsi a másik után a levegőbe repült.
Minden el volt aknásítva, csupán az utat hagyták aknamentesen, hogy az ellenség minél
közelebb kerüljön tüzelőállásaikhoz. A tüzérségi gránátok és aknák zaja minden oldalról
hallatszódott. Nem lehetett hova elrejtőzni, csak az út melleti kis árokba. Leírhatatlan pánik
keletkezett. A fiúk eldobálták fegyvereiket, és menekültek visszafelé, ahogy a lábuk bírta.
A visszaút viszont tüzérségi tűz által volt eltorlaszolva.[23]

 

Július Nosko[24] őrnagy, a dandár törzsfőnöke a menekülők előtt a földre köpött, és leszidta
őket, hogy nem szégyellik magukat, amiért meghátrálnak a bolsevikok elől! Később a pánikot
sikerült megszüntetni. A katonákat kisebb csoportokra osztották, akik folytatták az
előrenyomulást. A kerékpáros század katonái (1. lovas felderítő osztály) megérkeztek
a szovjet tőzelőállások előtt lévő hadoszlophoz. A kerékpáros század két raja parancsot
kapott, hogy foglalja el az úttól 400 m-re lévő kis erdőt. Az egyik rajt Šebo őrvezető,
a másikat Ján Takáč közlegény vezette. Mialatt Takáč raja a kis erdőhöz közeledett, addigra
a Šebo őrvezető vezette raj megtisztította azt, és fogságba ejtett egy egész szovjet szakaszt,
s ezáltal biztosította a Lipovecra vezető utat oldal irányból. Reggel 6 óráig a felderítő osztály
magára hagyatva folytatta a harcot, míg végül a 11/I. tüzérosztály által támogatott elővéd is
bekapcsolódott a harcokba. 7 óra körül Szcsasztlivajáról útnak indult a 3. harckocsiszázad
LT–35  könnyű harckocsikkal felfegyverzett két szakasza Jarembák főhadnagy vezetése alatt.
A harckocsik azonban nem tudták támogatni a gyalogság előrenyomulását, mert az utat az
ellenség erős tüzérségi tűz alatt tartotta, valamint az út körüli aknamezők és a mocsaras 
terep is gátolta az előrenyomulást, ezért elhaladtak a 11/2. tüzérüteg mellett a patak
hosszában húzódó hullámos, lankás terepen Kamionka irányába, majd tüzet nyitottak
a harkocsiágyúkból. A szovjet tüzérség tüzet nyitott rájuk, ezért változtatniuk kellett
helyzetüket. A11/I. tüzérosztály tarackjai is tüzet zúdítottak nemcsak a szovjet gyalogság
állásaira, hanem Kamionka településre is, ahol több helyen tűz ütött ki.[25]
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A gépkocsizó felderítő osztály kerékpáros századai rajokban haladtak előre Lipovecra.  A
felkelő nap sugarai gyengítették az előrenyomuló szlovák katonák látását, ez pedig kedvezett
a jól álcázott szovjet védőknek, így azok erejét nem lehetett felmérni. A támadókat a szovjet
tüzérség tüze fogadta, akik azonnal rajokba szerveződtek, és fedezet nélkül haladtak az út
mindkét oldalán elhelyezkedő borsóföldeken keresztül a domb irányába. A búzatáblák szélén
a fedezékben lévő szovjetek tüzet nyitottak a közeledő szlovák katonákra. Nehéz helyzetbe
került az 1. lovas felderítő osztály kerékpáros százada, akiket a gyalogság és az aknavetők
tüze a földhöz szegezett. Az ellenséges tűz ellenére csekély veszteségeket szenvedtek. Mivel
a támadok ereje nem volt elég az ellenség felszámolására, ezért a harckocsik támogatását is
kérték. 8 Lt–35 harckocsi azonnal a segítségükre sietett. A szovjet védők a harckocsik láttán
beszüntették a tüzet, hogy ne árulják el rejtekhelyeiket. A harckocsik keresztül haladtak a
„rókalyukakon“, a kerékpáros század katonái pedig utánuk. A szovjetek ismét tüzet
zúdítottak a támadókra, ezért a harckocsik megfordultak, és hátulról nyitottak tüzet, amit
a szlovák katonák az előrenyomulásra használtak ki. A harckocsiknak meg kellett
semmisíteniük a „rókalyukakat“ támogató, a második vonalban elhelyezkedő
géppuskafészkeket. A gyalogságnak rendkívül nagy segítséget nyújtott harckocsijukkal Jozef
Gavalier tizedes, Michal Mišík és Eugen Šumichrast közlegények. A harcokban életét
vesztette  az 1. lovas felderítő osztály 1. kerékpáros szakaszának parancsnoka František
Dubecký hadnagy. Alakulatának legénysége kedvelt parancsnokának elvesztése miatt
gránátokkal ölte meg a „rókalyukakban“ fedezékben lévő szovjet katonákat. Néhány szovjet
katona menekülni próbált, de a harckocsik és a gyalogság tüze megállította őket. A szovjetek
második védelmi vonala a néhány megsemmisített géppuskafészek ellenére is kitartott.
A harcokba a tüzérség a közelharc miatt nem tudott beavatkozni.[26]

Később a szlovák katonák segítségére sietett a 2. harckocsiszakasz két LT–35  páncélosa, az
alakulat parancsnokhelyettesének, Cyril Kubinec tizedes-jelöltnek (aspiráns) a vezetése alatt.
A Kamionka előtti állásaikat elhagyó szlovák harckocsik a közelben lévő dombon keresztül az
országúton haladtak előre a szovjet gyalogsági fegyverek tüze közepette, majd áttörték az
országúttól nyugatra lévő ellenséges védelmi állásokat. Ennek köszönhetően a szlovák
gyalogságnak sikerült 10 óráig elfoglalni a szovjet védelmi vonal egy részét Lipovec előtt.
A gépkocsizo felderítő osztály harcoló katonáinak támogatást nyújtott szintén két LT–35 Jozef
Majerský tizedes és Kriváň őrvezető vezetésével. A harckocsik Kamionka előtt Lipovec felé
vették az irányt, és oldalirányból közeledtek a szovjet védelmi állások felé. Megsemmisítettek
négy géppuskafészket, viszont nem vették észre a „rókalyukakat“, ezért később
megfordultak, és megtámadták azokat. Majerský páncélosa a gabonaföldön az egyik ilyen
„rókalyuk“ elé került, amelyet 6–7 fő védelmezett. Az ellenség kézigránátokkal támadta
a harckocsit, de azok nem okoztak kárt benne. Az LT–35 ágyúja végül megsemmisítette az
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ellenséget. A harckocsik támogatását a gyalogság is sikeresen használta ki. Ján Golian
tizedes raja oldalirányból megtámadta a szovjet védőket, akik gyorsan visszavonultak. Golian
rajának sikerült ellenséges géppuskákat zsákmányolniuk. A szlovák páncélosok a szovjet
védelem áttörése után egyre közeledtek Lipovec felé, de a településre nem sikerült
betörniük. Nagyjából ebben az időben kapcsolódott be a harcokba a szlovák tüzérség is. Az
elővéd tüzérségi támogatását az Ondrej Šeban százados vezette 11/ II. tüzérosztály kezdte
meg. A harcokba bekapcsolódott a 11/I. tüzérosztály is. Az alakulat első vonalba küldött
megfigyelőjének, Juraj Sokol hadnagynak a feladata az volt, hogy pontosabb koordinátákat
adjon meg az osztály tüzéreinek. Sokol hadnagynak és a lovas felderítő osztály hat
katonájának sikerült 40 szovjet katonát fogságba ejteni. Emil Krokavec[27]százados,
a páncéltörő ágyús zászlóalj parancsnoka és legénysége foglyul ejtett további 40 ellenséges
katonát. Mivel a páncéltörő ágyús szakaszok együtt nyomultak előre a gyalogsággal, ezért
nagyon sebezhetőek is voltak. A kezelőszemélyzetnek fel kellett vinniük az ágyúkat
a dombra, szembe kellett állítaniuk a védők tüzelő gyalogsági fegyvereivel,  és elsősorban
meg kellett semmisíteniük a géppuskafészkeket. A legnagyobb veszélyt a szovjet aknavetők
tüze jelentette számukra. Ján Pelech őrmester szakaszának legénységéből ketten életüket
vesztették, többen pedig megsebesültek, valamint két páncéltörő ágyú is károsodást
szenvedett. Az elővéd ennek ellenére azonban 10 óra körül áttörte az ellenségnek a kis híd
mögött elhelyezkedő első védelmi vonalát, viszont nem sikerült megszerezniük a Lipovec
előtt elterülő dombokat. Az elővédnek csupán az úton lévő  kis hidat sikerült biztosítania, és
az első elesett katonákon kívül jelentős volt a sebesültek száma is. A sebesültek azonnali
gyógyítását és ellátását  MUDr. Štefan Velgos szakaszvezető-jelölt vezetésével végezték,
majd Szcsasztlivaja településre szállították őket. A legsúlyosabb sebesülteket a vinnyicai
német tábori kórházba szállították. Pilfousek ezredes a harcokat a Szcsasztlivaja–Lipovec
úthoz közeli gödörből kísérte figyelemmel. Megfigyelőhelyét a szovjet tüzérek felfedezték, és
azonnal tüzet zúdítottak rá. A Gyorsdandár parancsnokának nyilvánvalóvá vált, hogy az
ellenség még nem demoralizálódott, és komoly tűzerővel rendelkezik, ezáltal tudomásul
kellett vennie, hogy Lipovec elfoglalására a teljes dandárt be kell vetnie.[28]

10 óra 15 perckor Pilfousek parancsot adott a támadásra az elővéd déli szárnyán Lipovec és
Kamionka térségében, amelynek támogatását gyakorlatilag a dandár összes harckocsija
adta. A támadás célja természetesen Lipovec elfoglalása volt. Karol Hrabec[29] őrnagy
gépkocsizó gyalogos csoportja kezdte meg e felfejlődést a kijelölt szakaszon. A Štefan Vančo
főhadnagy vezette 2. harckocsiszázad az úttól északra lévő magaslat irányába, a Ján
Jarembák főhadnagy irányította 3. harckocsiszázad pedig az úttól délre fekvő domb irányába
nyomult előre, ahol szélmalom is volt. A támadást a dandár teljes tüzérségének kellett
támogatnia. A 11/I. tüzérosztály ütegeit közelebb helyezték, hogy a délelőtt folyamán
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elfoglalt területen elhelyezkedő felderítő osztály és az elővéd támadását támogatni tudják,
valamint  az Ondrej Šeban százados vezette 11/II. tüzérosztály és a Ján Frtús[30] százados
vezette 11/III. tüzérosztály ütegei pedig tüzelőállásokat létesítettek Vogl őrnagy 11/I.
tüzérosztályától nem messze. Az egyes alakulatok kevesebb, mint egy óra alatt elfoglalták
kiindulási pozícióikat, de nem kaptak parancsot a támadásra. A katonák több, mint két órát
vártak a támadás megkezdéséig,[31] amely fokozta a bennük lévő feszültséget, és egyre
idegesebbé váltak. Pilfousek ezredesnek fenntartásai voltak az ellenség erejét illetően, ezért
segítséget kért a szomszédos német hadosztályoktól, sőt lehetséges az is, hogy kapcsolatba
lépett Ludwig Kübler vezérőrnaggyal, a hadtestparancsnokkal is, és a támadás elodázását
kérte az erősítés megérkezéséig. Mivel azonban időközben a német 24. gyaloghadosztályt
Vahnovka előtt megállították, a 97. könnyű gyaloghadosztály pedig Vojtovánál erős
ellenállásba ütközött, ezek a hadosztályok nem tudtak segítséget nyújtani. Kübler
túlértékelte a Gyorsdandár erejét, és így adott parancsot a szlovák alakulatnak a támadásra
tekintet nélkül arra, hogy az ellenség milyen erőkkel rendelkezik. Nyilvánvalóan azt
feltételezte, hogy egy harckocsikkal felfegyverzett dandárnak nem okoz gondot egy szovjet
hegyi lövészhadosztály védelmének leküzdése.[32]

Tkacsenko vezérőrnagy, a szovjet 44. hegyi lövészhadosztály parancsnoka kihasználta
a kapott időt. A 275-ös magaslatról kiváló rálátás volt Kamionka községre és a szlovák
Gyorsdandár elhelyezkedésére, valamint mozgásásra. Tkacsenko gyorsan felismerte, hogy az
ellenség nem rendelkezik számbeli fölénnyel, viszont nagy tűzerővel, ezért úgy döntött, hogy
csapdát állít. A Lipovecra vezető út melletti magaslatokat és Kamionka települést csupán
gyenge, „feláldozható“ alakulatokkal szállta meg, és nem feltételezte, hogy megállítják
a Gyorsdandár támadását. A hadosztály fő erejét Lipovec nyugati szélére összpontosította,
a tartalékokat (nyilvánvalóan egy teljes hegyi lövész ezredet) rejtett állásokba helyezte el
Kamionkától délre. Feltételezte, hogy az ellenséget becsalja a településre, ahol a harckocsik
már nem tudnak érvényesülni, utcai harcokban kimeríti őket, majd ellenlökést indít
a hadosztály főerőinek és a tartalékoknak a bevetésével, ami visszavetné az ellenséget.[33]

A támadás végül 12 óra 30 perckor vette kezdetét erős tüzérségi előkészítéssel. A szlovák
alakulatok Felixovka és a Felixovkától délre elterülő Sztrulinka települések között
helyezkedtek el nagyjából 2 km szélességben. A támadás célja, vagyis Lipovec–Kamionka
térségének elfoglalása körülbelül 6 km szélességű terület volt. A támadó alakzat balszárnyát
a gépkocsizó felderítő csoport alkotta, amelynek feladata az úttól északra lévő magaslat
elfoglalása volt, majd további előrenyomulás Lipovec északi szélébe. Középen a gépkocsizó
gyalogos csoport nagy része nyomult előre, hogy hatalmába kerítse az úttól délre fekvő
magaslatot a szélmalommal, valamint, hogy behatoljon Lipovecra, és biztosítsa a települést
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déli irányból. A jobbszárnyon előrenyomuló gépkocsizó gyalogos csoport maradékának
feladata Kamionka település birtokba vétele volt. A balszárnyat és a középen haladó
alakulatokat támogatta a harckocsik többsége, 3 páncélgépkocsi, a páncéltörő ágyúk, 2
nehéz géppuskás szakasz és az utászszázad. Utóbbi feladata a Szob folyón való átkelés
segítése volt. Kamionka irányában kellett támadnia a 3. harckocsiszázad egy részének, egy
gyalogszázadnak és egy nehéz géppuskás szakasznak. Pilfousek ezredes az előrenyomulást
a tüzérség tüzelőállásai mögött kb. 3 km-re kialakított új parancsnoki álláspontjáról
szemlélte.[34]

A tüzérségi előkészítés után a gyalogos alakulatok támadásba lendültek, és oszlopokban
nyomultak előre. Az egyes rajok között 50 m volt a távolság. Amikor a Gyorsdandár főerői
a borsóföldek előtt elterülő patakhoz értek, a szovjet lövegek és aknavetők tüzet nyitottak
rájuk. A gyalogság ennek ellenére folytatta az előrenyomulást, és elérték a Lipovec előtti
dombokat. A szovjet katonák puskáikból és géppuskáikból is tüzelni kezdtek. A szlovák
katonák néhány „rókalyukat“ már maguk mögött hagytak, amelyekből a szovjet védők
támadásba lendültek, és zavart keltettek a Gyorsdandár katonáinak körében. A szlovák
gyalogság kicsit meghátrált, de a harcokba bekapcsolódtak a szlovák harckocsik és
a tüzérség is. A szovjetek ezután visszavonultak a „rókalyukakba“, a szlovák páncélosok és
a gyalogság azonnal megtámadta őket. Az ellenséges katonák többször is alattomos
eszközökhöz folyamodtak az ellenség megállítása érdekében. Egy esetben az egyik szovjet
katona jelzésként kidugta a kezét fehér zsebkendőt lobogtatva az egyik ilyen „rókalyukból”,
hogy megadja magát. Miután kimászott, feje fölé tette a kezét, a jobb kezében a fehér
zsebkendővel. Amikor pedig a szlovák katonák kb. 10 lépésnyire értek hozzá, a zsebkendővel
eltakart kézigránátot az ellenség közé hajította, majd visszaugrott a gödörbe. A gránát
súlyosan megsebesítette Karol Janoštiak hadnagyot, és könnyebben további két közlegényt
is. Válaszul az egyik szlovák géppuska kezelője a lövészgödör összes védőjét lekaszabolta.
Janoštiak hadnagyot azonnal Szcsasztlivajára szállították, de még aznap belehalt sérüléseibe.
A szovjet katonák többször igénybe vették a tiltott dum-dum golyó használatát is, amelyek
különösen súlyos sebesüléseket tudtak okozni. A szlovák katonákat ez nagyon feldühítette,
ezért egyre keményebben léptek fel ők is az ellenséggel szemben. Kézigránátokkal, valamint
a harckocsik fegyvereinek bevetése mellett olykor a lánctalpak segítségét is igénybe vették,
hogy elhallgattassák az ellenséget. Némely harckocsi legénysége a géppuskatüzet túlélő
szovjet védők ellenállását pisztolyokkal és kézigránátokkal törték meg. Ezekben a rövid ideig
tartó ádáz harcokban vesztette életét Ján Moravčík hadnagy, a 2. gyalogszázad 3.
szakaszának parancsnoka. Helyét Anton Martinovič szakaszvezető vette át. A szlovák
Gyorsdandár katonáinak sikerült mindkét magaslatot hatalmukba keríteni, ezért a dandár
főerői azonnal megkezdték az előrenyomulást Lipovecra, amely teljes mértékben eleget tett
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Tkacsenko vezérőrnagy elképzeléseinek, tervének.[35]

A Lipovec előtti magaslatokon harcoló szovjet katonák többsége elesett, és csupán egy
részük került fogságba. Mikuláš Mikolaj hadnagy gyalogszakaszának egy raja 17 szovjet
foglyot ejtett, míg Rudolf Bartek közlegénynek köszönhetően egy másik raj további 12 főt.
A gépkocsizó felderítő osztály a 2. harckocsiszázad segítségével több szovjet foglyot ejtett.
Több szlovák katona is életét vesztette, vagy megsebesült. Időközben a Gyorsdandár főerői
folytatták előrenyomulásukat Lipovecra. A Szcsasztlivaja településről induló
tehergépkocsioszlopok a muníciót és a páncéltörő ágyúk egy részét szállították a harcoló
alakulatoknak. 13 óra körül a tehergépkocsi-oszlop eleje elérte az út melletti magaslatokat,
ugyanakkor a vége Szcsasztlivaja mögött helyezkedett el kb. 1 km-re. A szovjet tüzérség
tüzet nyitott rájuk. Először az első, utána az utolsó gépjárműre, majd a többire. A gyalogosok
és az utászok kiugráltak a gépjárművekből, előkészítették a géppuskákat és
a kézigránátokat, majd az út hosszában az árok bal szélén kúszva közeledtek Lipovec felé.
Néhány tehergépkocsi vezetője teljes gázt adott, hogy átmenjen a szovjet tűzfüggönyön
keresztül, miután azonban az első gépkocsi telitalálatot kapott, inkább visszafordultak. Belko
emlékiratában a következőképpen írja le az eseményeket: »Sok helyen égett a búzatábla.
A katonák igyekeztek a tüzet eloltani, de nagyon nehezen sikerült nekik, mert a búza száraz
volt, és a tűz gyorsan terjedt minden oldalon. Körülbelül este  hat óra lehetett, amikor sikerült
eloltani.«[36]A szlovák tarackok és ágyúk próbát tettek a szovjet tüzérség elhallgattatására,
ezért tüzet nyitottak a Kamionkától délkeletre lévő kis erdőre. A szovjet tüzérség válaszul lőni
kezdte a szlovák tüzérségi állásokat. Először tüzet nyitottak a 11/I. tüzérosztály
gépjárműveire, ezért azok visszahúzódtak kb. 1km-re Szcsasztlivajáig. A 11/III. tüzérosztály
ütegeinek többször meg kellett változtatniuk pozícióikat. A tüzérosztály egyik ütege
közvetlenül tűz alá került. Egy szovjet tüzérségi gránát az egyik szlovák ágyú előtt csapódott
be, amely megemelte és kilökte pozíciójából A szovjet ütegek ezzel szemben a Lipovectől
keletre lévő 275-ös magaslat alatt helyezkedtek el, ezért kezdetben nem vették észre őket.
Helyzetüket Jozef Schmidt hadnagy, a 11/I. tüzérosztály híradószakaszának parancsnoka
fedezte fel, aki azonnal informálta Vogl őrnagyot, az osztály parancsnokát. A 11/I.
tüzérosztály ütegei tüzet nyitottak a 275-ös magaslat alatt elhelyezkedő szovjet ütegekre.
A nagyjából egy óraig tartó tűzharc után a 11. tüzérezred ütegeit Felixovka mellől a Lipovec
előtt elterülő, már elfoglalt magaslatokra helyezték át.[37] A szlovák dandár támadó alakulatai
lassan elérték Lipovecet és Kamionkát. A szovjet lövegek, aknavetők és géppuskák tüze
szétszórta és összekeverte az egyes alakulatokat. Az egyes századok kisebb csoportokra,
jobb esetben szakaszokra estek szét, és a terep egyenetlenségét kihasználva törtek előre.
A gyalogságot támogatták a páncélgépkocsik, a harckocsik és a páncéltörő ágyúk, amelyek 
elsősorban az ellenséges géppuskafészkeket tették ártalmatlanná. A támadó alakulatok
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állandó ellenséges tüzérségi tűz alatt álltak, mivel a helyzetét változtató 11. tüzérezred nem
volt képes megsemmisíteni a szovjet ütegeket. A támadók közül sokan megsebesültek. Az
egészségügyi katonák közül elsősorban Juraj Cimbora őrvezető-jelölt tűnt ki, aki a tüzérségi-
és géppuskatűzben meggyógyította Alexander Ižo főhadnagyot és további négy katonát.
Néhány harckocsi is megkárosodott, amelyeket a tábori műhely szerelői a harctéren
igyekeztek megjavítani. A 2. harckocsiszázad 2. szakaszának parancsnoka, Pavol Chlebuš
hadnagy LT–35 páncélosával a Lipovectől kb. 1 km-re lévő patakhoz érkezett. A harckocsi
tornyából kitekintett, hogy körülnézzen. Abban a pillanatban találat érte a tornyot az egyik
aknavetőből, Chlebuš hadnagy életét vesztette, a legénység két tagja pánikba esve elhagyta
a harckocsit, amelyet később a szovjetek megsemmisítettek.[38]

Időközben a szlovák alakulatok folytatták előrenyomulásukat a szovjet, elsősorban kirgiz,
tatár nemzetiségű és más ázsiai védőkkel szemben. A védők alattomos viselkedése miatt
a szlovák katonák olyan parancsot kaptak, hogy legyenek kímeletlenek az ellenséggel. 15
órakor megtisztították a védőktől a Lipovec és a Kamionka előtti ellenséges „rókalyukakat“,
majd az élen haladó szlovák katonák elérték a Szob folyót. Az itt fogságba ejtett szovjet
hadnagytól megtudták, hogy az ellenség a térségben négy hegyi lövészezreddel és három
tüzérosztállyal rendelkezik. Emellett már Dualský őrnagy gépkocsizó felderítő csoportja és
Duchnovský százados felderítő osztálya betört Lipovec északi szélébe, míg a gépkocsizó
gyalogos csoport alakulatai pedig a település kőzépső és déli részébe. Az élen haladt a 3 OA
vz. 30 páncélgépkocsi Demčák főhadnagy parancsnoksága alatt, és a Vančo főhadnagy
vezette 2. harckocsiszázad. A páncélgépkocsik és a páncélosok nagy segítséget nyújtottak
a kerékpáros és gyalogos alakulatoknak a géppuskafészkek kiiktatásában. A településre
vezető úton és a településen is mind a főutakon, mind pedig az egyes házakban jól álcázott
páncéltörő lövegek voltak elhelyezve. Vančo főhadnagy LT–40 harckocsija találatot kapott, és
a 2. harckocsiszázad parancsnoka súlyosan megsérült a lábán. A páncélos vezetőjének, Jozef
Cícer őrvezetőnek köszönhetően sikerült a harckocsit a nehéz terep ellenére is a kiindulási
pozíciójáig visszavezetnie. A harckocsi javíthatatlan károsodást szenvedett. A vinnyicai német
tábori kórházba szállított Vančo főhadnagy 1941. augusztus 12-én belehalt sérüléseibe.
A kemény utcai harcok tovább folytatódtak. 14 órakor Lipovec északi szélén a gyalogság
folyón való átkelésének megsegítésére harcba vetették a Rudolf Ivanič hadnagy vezette
utászszázadot. Elsőként az Anton Hirner[39] hadnagy vezette 2. utászszakasz haladt előre
heves ellenséges tüzérségi tűz közepette. Az egyes rajok azonban az ellenséges tűzben
szétszóródtak, és a szakasz elveszítette egységét. Ez sorsdöntővé vált a parancsnok Hirner
hadnagy, Rudolf Daubner tizedes, Fabian Hlubík és Gašparík közlegények szamára, akik
elkülönültek a 2. szakasz többi katonájától. Hirner hadnagy emlékiratában így írt
a történtekről:
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A rajok húsz méteres közönként törtek előre egymás után. Ötven méteres futás után,
tüzérségi és aknavető lövedékek felvillanó sorozata fogadott minket. Egy tüzérségi gránát
nem messze tőlünk telibe talált egy gyalogsági gépjárművet, amelyekben német tisztek
voltak…A szovjet fegyverek olyan tűzfüggönyt alakítottak ki, hogy nem lehetett gondolni sem
a faluba való eljutásra, sem a visszatérésre…Villanás, légnyomás löket, por és piszok.
Feltápászkodtam. A légnyomás leterít a földre. Pár másodperc múlva a tüzérségi gránát által
keletkező tölcsérbe vetem magam. Mellettem szétlőtt szlovák gépkocsi és harckocsi
áll…Csak el [innen]! Lábaim alatt vér és darabokra szakadt emberi testek. A lövedékek
zúgása közepette a szlovák fiúk hangjai hallatszódnak. Anyjukat és feleségüket,
a legközelebbieket hívják. Kiáltás, átható nyöszörgés és kétségbeesett segítségkiáltás
harsog…“[40]

 

Kb. 8 óra 30 perc után a szovjetek tüzet nyitottak rájuk a visszavonulás során. A szlovák
katonák az utolsó pillanatig viszonozták a tüzet, amely hiábavaló volt, mert fogságba
kerültek.[41] A 2. utászszakaszt nem sokkal később követte a Rudolf Reždovič hadnagy vezette
1. utászszakasz és a František Dananaj hadnagy irányította 3. utászszakasz. Az 1. szakasz
katonái tehergépkocsikon haladtak előre a kis hídhoz, a posta épületének irányában,
körülöttük megsemmisített szlovák harckocsik és gépkocsik helyezkedtek el. A szovjet
katonák közvetlen közel engedték őket magukhoz, majd tüzet nyitottak a páncéltörő
ágyúkból és géppuskákból. Először a szakaszparancsnok, Reždovič hadnagy gépjárműve
kapot találatot, a hadnagy súlyos sérüléseket szenvedett, és Hirner hadnagy
elsősegélynyújtása ellenére is életét vesztette. Hirner hadnagy a következőképpen
emlékezett vissza a történtekre:

 

A szovjetek a közvetlen közelükbe engedték őket, majd heves tüzet zúdítottak rájuk. Az egyik
gépkocsi megáll. Látom, ahogy kinyitják a kabin ajtaját, és a találatot kapott Rudko Reždovič
hadnagy kiesik belőle az árokba. Elsősegély: kiszakítani egy lecet a kerítésből, és
segítségével Rudkot áthúzni a magas gazba. Amikor szétgomboltam a zubbonyát és az
ingjét, még lélegzett. Lövés érte a mellkasát és a medencéjét. Az ölemben halt meg.[42]
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A 3. utászszakasz katonái a Lipovecra vezető út bal szélén haladtak előre, míg
a tehergépkocsik visszatértek. Az utászok tűzharc közepette érték el a település bal szélét,
hogy csatlakozzanak a gépkocsizó felderítő osztály katonáihoz. Dananaj hadnagy szakaszával
elérte a Kamionka patak partját, ahol egy elhagyott, lőszerrel és kézigránátokkal megrakott
szovjet lovaskocsit találtak, amely segítségével sikerült átkelniük a patakon.[43]

Időközben Lipovec északi, bal szélén Karol Varga főhadnagy gyalogszázada kemény harcokat
folytatott a „rókalyukakban“ megbújó ellenséggel szemben. A szovjet tüzérség is lőni kezdte
a szlovák katonák által elfoglalt területet, ezért az egyes szakaszok kis csoportokra estek
szét, és így folytatták tovább a harcot minden egyes házért. Mivel az egységet nem lehetett
a körülmények miatt helyreállítani, ezért a század parancsnoka elrendelte, hogy a szakaszok
az erősítés megérkezéséig a település szélén összpontosuljanak. Lipovec középső részén
a gyalogságot a harckocsikon és páncélgépkocsikon kívül az 5. páncéltörő ágyús század és
egy nehéz géppuskás szakasz is támogatta. A géppuskás szakaszok is rajokra estek szét. Az
egyenként négy nehéz géppuskával felfegyverzett szakaszok átgázoltak a megsemmisített
híd közelében, amikor parancsot kaptak Duchnovský századostól a visszatérésre, hogy
biztosítják Lipovec szélét. Ez viszont nem minden szétszóródott géppuskás rajnak sikerült.[44] 
A harcokban megsebesült Sedliak őrvezető a posta épületétől útnak indult rajával
a meghatározott helyre. Vele tartottak Turoci tizedes, Lorko őrvezető, Jozef Strakota és
František Kuchár közlegények. Útközben az ellenség kézigránátokkal támadt rájuk, de
géppuskájukkal a kb. 200 m-re lévő ellenséges katonákat ártalmatlanná tették. Ezután
sikerült a hátulról érkező ellenséges támadást visszaverni, sőt megsemmisítettek egy
géppuskát is. Miután a lőszer elfogyott, ismét visszatértek a posta épületéhez, ahol tüzérségi
tűz zúdult rájuk, és az egyik utászhadnagy életét vesztette. Itt találkoztak Vojtech Vančo
hadnaggyal, aki arra törekedett, hogy kivezesse őket a településről. A házak között nyomát
vesztették, és kijutottak az útra, ahol ellenséges géppuskatűzbe kerültek. Poliak és Sedliak
őrvezetők megsebesültek, a többiek pedig fogságba estek.[45] Ovečka őrvezető 4. rajának
a heves géppuskatűz elől kellett visszavonulnia. A raj a harcok közepette szétesett. A a raj
katonái 1 óra 29 perckor kezdték meg a visszavonulást, közösen az utász és kerékpáros
alakulatok katonáival együtt. A géppuska heveder-kezelője Jozef Ťaptík közlegény és Lorko
őrvezető a település előtt szovjet katonák egy csoportjába ütköztek, ezért visszahúzódtak
előlük, és türelmesen kitartottak egészen reggelig. Látták, hogy a szovjetek az egész
települést körülzárták, ezért a helyükön maradtak egészen július 24-ig, a német katonák
megérkezéséig.[46] Július Sekáč közlegény a visszavonulás során az ellenséges géppuskatűz
elől a burgonyaföldön rejtőzött el. A szovjetek távozása után visszahúzódott Lipovecre, ahol
ismét ellenséges katonákat pillantott meg, ezért a közeli bokrokban talált menedéket. Az
előrenyomuló német katonák leltek rá, akiknek megmutatta merre található a szovjet
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megfigyelőállás. Ekkor sikerült találkoznia Lorko őrvezetővel és Ťaptík közlegénnyel is.[47]

Nehéz helyzetben volt a település déli, jobb szélén harcoló, Keller főhadnagy vezette
gyalogszázad is. Az első házak elfoglalása után erősebb ellenállásba ütköztek. Egyes szovjet
katonák az ellenség megtévesztése céljából szlovák katonai köpenyt és sisakot viseltek.
Mikuláš Mikolaj hadnagy gyalogszakasza eljutott a településtől délkeletre lévő
szövetkezethez, de a szovjet túlerő elől a kukoricaföldön keresztül vissza kellett vonulnia
a századához. A visszavonulás során Mikolaj hadnagy életét vesztette. A település egy részét
elfoglaló szlovák alakulatok erős szovjet nyomás alatt álltak, de a harckocsik,
páncélgépkocsik, páncéltörő ágyúk és a nehézgéppuskák támogatásának segítségével
sikerült ellenállniuk, és előreküzdeniük magukat a traktorállomásig és a posta épületéig.[48]

15 óra körül Kamionkára betörtek Jarembák főhadnagy 3. harckocsiszázadának páncélosai.
Miloslav Klobušiak harckocsijának az intenzív harcok miatt kifogyóban volt a lőszere és az 
üzemanyaga. Hasonlóan rossz helyzetbe kerültek a Lipovecen harcoló harckocsik is, ezért
Jozef Dobrotka[49] őrnagy, a harckocsizászlóalj parancsnoka 16 óra körül elrendelte, hogy
a páncélosok Felixovkától 1 km-re délre gyülekezzenek, ahol majd feltöltik őket. Pilfousek
ezredesnek, a dandár parancsnokának utasítása értelmében azonban a harckocsiknak
Szcsasztlivajára kellett vonulniuk. A településen csupán Cyril Kubinec tizedes-jelölt egy LT–35
harckocsija és Demčák főhadnagy három OA vz. 30 páncélgépkocsija maradt. Kubinec
tizedes a harckocsi ágyújával ártalmatlanná tette a településen lévő szovjet támaszpontokat.
A Kamionkáról visszatérő páncélosok nehézségekbe ütköztek a falu környéki mocsaras, puha
talajú terep miatt. Két LT–35 harckocsi az iszapba süllyedt, mialatt Szcsasztlivajára
igyekeztek. Matrtaj tizedes-jelölt páncélosa telitalálatot kapott az egyik szovjet tüzérségi
lövegből miután a legénység elhagyta a harckocsit. Jozef Majerský tizedes LT–35
páncélosának még a településen kifogyott az üzemanyaga, ezért a kezelőszemélyzet
elhasználta a megmaradt lőszert, és kénytelen volt elhagyni a harckocsit, majd gyalog
folytatták útjukat a kb. 1 m széles mocsáron keresztül Szcsasztlivaja irányába. A harckocsik
kivonása rossz döntésnek bizonyult, mert a szlovák gyalogság a legkritikusabb pillanatban
támogatás nélkül maradt. A szlovák harckocsizók által hátra hagyott két harckocsit
a szovjetek az éjszaka folyamán megsemmisítették. A szlovák páncélosok távozásával
egyidőben a község közelébe érkezett Koloman Novotný főhadnagy géppuskás szakasza,
amely a gabonaföldön keresztül egy kis dombig jutott, ahonnan jó kilátás nyílt Kamionkára.
A kis dombon két géppuskát helyeztek el, hogy azok fedezzék a többiek előrenyomulását.
A szovjet aknavetők tüzet nyitottak rájuk, amelynek hatására Novotný főhadnagy súlyosan
megsebesült Štefan Lihan közlegény pedig életét vesztette. Novotnýt elszállították, a szakasz
vezetését pedig Vojtko tizedes vette át. A Szcsasztlivajára vonuló szlovák harckocsik láttán
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az új szakaszparancsnok egyfajta jelzésként megkezdte a visszavonulást. A félreértés
gyorsan tisztázódott, és a géppuskás szakasz mögött megindult Kamionkára a František
Keller főhadnagy vezette gyalogszázad is. A patak medrében előrenyomulva a géppuskás
szakasz a gyalogosokkal közösen a község előtt lévő dombra jutott fel, ahonnan a faluba
mély árok vezetett. A géppuskás szakasz az árokban előrehaladva a falu széléig jutott előre,
ahol az egyik kertben egy fedezéket fedeztek fel, amelyben egy férfi, egy nő, egy kisfiú,
valamint egy szovjet katona rejtőzött el. Mivel a katona nem adta  meg magát, ezért lelőtték.
A géppuskás szakasz mind a négy vz. 24 nehéz géppuskájával egy beásott szovjet
tüzérütegre támadott, ezért az ellenség gyorsan megváltoztatta tüzelőállását. A géppuskás
szakasz és a gyalogság az aknavetőtűz közepette e falu központjába ért. A házak
fedezékében tüzet nyitottak a szovjet katonákra, akik előjöttek a házakból, és megtámadták
a maroknyi szlovák katonát. A harcokban megsebesült Vojtko tizedes is. Keller főhadnagy a
heves ellenséges tűz ellenére is visszavonulást rendelt el. Némelyeknek a szovjet katonák
útját állták, némelyek elestek, Ján Klesniak közlegény pedig fogságba esett. A géppuskás
rajok parancsnokai is a visszavonulás mellett döntöttek. A géppuskás szakaszt a szovjetek
már csaknem körülzárták azalatt, míg azok a gyalogság visszavonulását fedezték. A szovjet
lövegek, aknavetők és gyalogsági fegyverek tüzében három rajnak sikerült a közeli
domboldalra visszahúzódniuk. Brndiar őrvezető raja fedezte őket, akiket a szovjetek
körülzártak. František Harvančík közlegény, a géppuska kezelője életét vesztette, Brndiar
őrvezető megsebesült, így a géppuskánál csupán Jozef Beňo, Ján Mitrus és Jozef Oceľ
közlegények maradtak, akik folytatták a tüzelést, amíg tudták, majd később fogságba estek.
A szovjet katonák elvették fegyvereiket, gázálarcaikat, és egyéb eszközeiket. A harckocsik
támogatása nélkül a szovjet gyalogság fölényének és a tüzérségi támogatásnak
köszönhetően a szlovák katonákat gyorsan kiszorították Kamionkáról. Keller főhadnagy
százada, amely már csupán két szakaszból állt, a falu szélén kb. háromnegyed órán keresztül
kitartott, majd a szovjet túlerő elől a kiindulási állásaiba vonult vissza. Pilfousek ezredes torz
jelentésekből kifolyólag a traktorállomás és a lipoveci posta elfoglalása után úgy gondolta,
hogy a települést elfoglalták. 17 órakor parancsot adott kötelékek megszervezésére, és
a már elfoglalt terület biztosítására. A parancs értelmében a Hrabec őrnagy vezette
gépkocsizó gyalogos csoportnak biztosítania kellett a 275. magaslatot,[50] Lipovecet keletről,
északkeletről és az északról Lipovecra vezető útvonal bejáratát. Belko így írt a helyzetről:
»Amikor Hrabec őrnagynak vacsorát vittem, hallottam, miként mondta szárnysegédjének,
hogy az előkészített támadásnak sikerülnie kell. Előttem azonban abbahagyta a beszédjét.
Éjszaka mindenütt csend volt, csak itt-ott hangzott fel lövésdörej az egyik és a másik
oldalról.«[51]  A gépkocsizó felderítő osztály és az utászszázad feladata Lipovec délnyugati
irányú kijáratainak biztosítása volt. A 11. tüzérezrednek az elfoglalt területeket kellett
biztosítania a várostól nyugatra elfoglalt magaslatokról. A harckocsizászlóaljnak
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Szcsasztlivaján kellett összpontosulnia. A Szcsasztlivajára tartó szlovák harckocsik látványa
pánikot keltett a gyalogos alakulatoknál, ugyanis azt hitték, hogy szovjet páncélosok
támadták meg őket. Az 5. páncéltörő ágyús század tüzérei, akik korábban tévedésből tüzet
nyitottak a német gépkocsikra, most a hír hallatán tüzelőállást vettek fel. Időben megtudták,
hogy szlovák harckocsikról van szó. A szlovák harckocsizók megálltak és beszélgetni kezdtek
velük, amikor lövések dörtültek el, és a harckocsikon állók közül némelyek életüket
vesztették. A tüzérek fedezékbe vonultak, és rájöttek, hogy az ellenség a körülöttük lévő
borsóföldek szélén jól álcázott „rókalyukakból“ nyitott tüzet. A tüzérek megtámadták és
fogságba ejtették a 12 szovjet katonát, akiknek megmutatták az általuk megölt szlovák
katonák holttesteit. Leopold Ďuran főhadnagy, az 5. páncéltörő ágyús század parancsnoka
a foglyokat sorba állította, és dühében  lelőtte őket.[52]

Pilfousek ezredes úgy vélte, hogy az ellenséget legyőzték, akik délkeleti irányban Illinci felé
vonulnak vissza, ezért utasította Hrabec őrnagyot, hogy alakulatával biztosítja a Lipovectől
keletre lévő 275. magaslatot. A harckocsizászlóalj, két páncélgépkocsi[53]és a 15. könnyű
légvédelmi gépágyús üteg Szcsasztlivaján összpontosultak. A dandár parancsnoka a kapott
információknak ismét nem adott hitelt, és nem vette a fáradtságot, hogy a Lipovecen harcoló
alakulatok prancsnokaitól szerezzen tájékoztatást. Hirner hadnagy, a 2. utászszakasz
parancsnoka a Szob folyó bal partján lévő házakban ellenséges géppuskafészkeket és
páncéltörő ágyúkat, azok mögött pedig különféle fegyverekkel felszerelt szovjet katonákat
vélt felfedezni. A látvány nyilvánvalóvá tette számára, hogy az ellenség támadásra készül.
Időközben Pilfousek ezredes pedig jelentette Kübler vezérőrnagynak, hogy az ellenség vonul
vissza a településről. Kübler Pilfousek jelentése alapján 17 óra 20 perckor parancsot adott,
hogy a Gyorsdandár elfoglalta Lipovecet, ezért nyomuljon előre Illinci irányába.[54]

A szlovák Gyorsdandár alakulataira nehéz megpróbáltatás várt, ugyanis a szovjet 44. hegyi
lövészhadosztály ellenlökést indított. Ha nem tudják feltartóztatni a támadókat, akkor az
ellenség tovább nyomulhat előre Szcsasztlivaja irányában, amely komoly veszélyt jelentett
volna.
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[1] Rudolf Pilfousek (1899–1980) szlovák vezérkari ezredes. Német nemzetiségűként kiválóan
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parancsnokává nevezték ki. A frontvonal közeledtével elhagyta Szlovákiát. Életének további
szakasza ismeretlen. František Cséfalvay et al.: Vojenské osobnosti dejín Slovenska
1939–1945, Bratislava, Vojenský historický ústav, 2013, 197–198.

[2] Mičianik adatai szerint néhány fegyver darabszáma nem egyezik Klubert adataival. Ezek a
következők: 1 666 db pisztoly, 2 815 db puska, 5 MTH lánctalpas traktor, 445 tehergépkocsi,
137 személygépkocsi és 90 motorkerékpár. A géppuskák darabszáma megegyezik, csak
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Pavel Mičianik: Slovenská armáda v ťažení proti sovietskemu zväzu (1941–1944 ) I., Banská
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[3] Tomáš Klubert: Boj pri Lipovci, Vojenská história, 7, 2003, č. 2, 19.

[4] Uo., 19-20.

[5] Klubert az egyetlen, 1959-ből származó, 5 900 lélekszámot meghatározó adatból
következtetett. Figyelembe vette a második világháború alatti emberveszteséget, és a
lakosság számának későbbi növekedését. Uo., 20.

[6] Napraforgóból készült étolajat gyártottak itt. Uo., 20.

[7] Mičianik: Slovenská armáda, 101.

[8] Az ún. „rókalyukak” U alakban kiásott gödrök voltak, amelyekben általában két katona
tartózkodott. Lipovec közelében azonban akár 5-6 katonát elrejtő „rókalyukak” is voltak.
Klubert: Boj, 21.

[9] Mičianik: Slovenská armáda, 101–102.
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história, 2, 1998, č. 2, 44.

[11] Mičianik: Slovenská armáda, 102.
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repülőosztály parancsnoka lett. 1941. június 22-től a „Boreša” repülőszázad kötelékében
teljesített frontszolgálatot, amely alatt részt vett a légi harcokban. 1941. július 1-jén az
ellenséggel szemben tanúsított tevékenysége miatt őrnaggyá léptették elő. 1942
augusztusában a Pöstyéni repülőtér parancsnoka lett. 1942-ben abszolválta a Bf 109
vadászgépen végzett kiképzést Dániában. Visszatérése után a vadászpilóták kiképzésének
vezetője volt. 1943 októberében a II. repülőosztály, majd később a műszaki repülőosztály
parancsnokaként működött. 1944-ben a szlovák Nemzetvédelmi Minisztérium személyi
részlegének vezetője volt. A háború után vizsgálati fogságban tartották, majd a csehszlovák
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haderőnél teljesített aktív szolgálatot. 1948-ban tartalékba helyezték. 1991-ben
rehabilitálták. Cséfalvay: Vojenské osobnosti, 112.

[14] Juraj Rajninec: Slovenské letectvo 1939–1944 1., Bratislava, Ministerstvo obrany SR,
1997, 117-118.

[15] VHA (Vojenský historický archív, Bratislava), 55-57-4, Veliteľstvo Armády, Číslo: 1512.
Dôv. I. oddel. 1941, Armádny rozkaz č. 5, SV. 1. augusta 1941.

[16] Jozef Vogl (1900–1990) szlovák tüzérőrnagy. 1941 júniusától a 11/III. tüzérosztály
parancsnoka volt, majd rövid ideig a 11. tüzérezred parancsnoki tisztét is betöltötte. 1942-
ben alezredessé léptették elő. 1943-ban a Gyorshadosztály hadrendjébe tartozó 11.
tüzérezred parancsnoka lett ismét, de még ez év novemberében visszatért Szlovákiába.
A szlovák nemzeti felkelés kitörése után a Kriváň nevezetű partizánbrigád parancsnoka lett.
1945-ben ezredessé léptették elő. 1955-ben letartóztatták, és 1956-ban 12 év
szabadságvesztésre ítélték. 1964-ben feltételesen szabadlábra helyezték. 1990-ben
bekövetkezett halála után rehabilitálták, és vezérőrnaggyá léptették elő. Cséfalvay: Vojenské
osobnosti, 263–264.

[17] Mičianik: Slovenská armáda, 103.

[18] A támadás negyedórával később indult, mint ahogy Pilfousek ezredes elrendelte.

[19] Pavol Duchnovský (1902– ?) szlovák lovassági százados. 1941 nyarán a 2. lovas felderítő
osztály kerékpáros századának parancsnoka volt. 1942 júliusától a szlovák Nemzetvédelmi
Minisztériumban tevékenykedett. 1943. január 1-jén őrnaggyá léptették elő. 1944
szeptemberében nyugdíjazták. 1945 márciusában átállt a partizánokhoz. Később a 20.
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1943 januárja és novembere között a Biztosító hadosztály alárendeltségében irányította a
motorizált felderítő osztályt. 1944 februárjában saját kérésére katonai kórházba került. 1945
májusától a csehszlovák haderőnél szolgált alezredesi rangban. 1948-ban nyugállományba
helyezték. Uo., 55–56.
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[21] Mičianik: Slovenská armáda, 104.
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törzsfőnöke volt. 1942 tavaszán két hónapot töltött el a német 6. hadseregnél Harkov
térségében, ahol jelentős tapasztalatokat szerzett. Szlovákiába való visszatérése után a
szárazföldi erők parancsnokságán tevékenykedett. 1943 áprilisában a Biztosító hadosztályhoz
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parancsnokává nevezték ki. 1942-ben a harckocsizászlóalj 5. századához, majd 1943-ban a II.
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