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A KOVALENKO—ZALKA SZOVJET FELDERÍTŐ CSOPORT 
TÖRTÉNETE 

A szovjet főhadiszállás utasítására .1944 tavaszától, majd különösen 
ez év nyarán és kora őszén számos, kis létszámú deszant-csoport ér
kezett az ellenség hátországába Lengyelország, Nyugat-Ukrajna, Nyu
gat-Belorusszia, Kárpát-Ukrajna, később pedig Szlovákia, Magyaror
szág és Románia területére. A csoportokat különböző szervek hozták 
létre. így például a Vörös Hadserég vezérkarának felderítő szervei, a 
Szovjetunió állambiztonsági hatóságai, a partizánmozgalom belorusz és 
ukrán törzse. 1944 nyarától a Szovjetunió határát átlépő szovjet fron
tok törzsében is jöttek létre irányító alcsoportok, melyek a belorusz, 
illetve az ukrán partizán törzs alárendeltségébe tartoztak. Az Ukrán 
Törzs ilyen alcsoportot hozott létre például a 3. Ukrán Frontnál a ro
mán, a 4., majd a 2. Ukrán Frontnál a magyar, az 1. Ukrán Frontnál 
pedig a csehszlovák partizánmozgalom támogatása céljából. A nem
zeti partizántörzsek a front haditanács-tagjának voltak közvetlenül 
alárendelve, politikai irányításuk pedig az illető ország kommunista 
pártja moszkvai vezetőségéhez tartozott, amely képviselőt küldött 
az illető fronthoz. Az említett frontok közül az eddig megismert té
nyek alapján a legtöbb deszant-csoportot az 1. Ukrán Front küldte 
ki, de jó néhány speciális csoport működött az ellenség hátában a 
Magyarországon harcoló 3. és 2. Ukrán Front törzsének megbízásából is. 

A csoportok összetételének jellemzője a nemzetköziség volt. A te
rülettől függően, ahová bevetésre kerültek, zömmel az illető ország 
hazafiai tartoztak az állományába, az összeköttetést a kiküldő szerv
vel szovjet rádiósok tartották fenn és általában a parancsnok is szov
jet katona volt. A politikai biztos viszont sok esetben, ismét a mű
ködési területtől függően, lengyel, szlovák, cseh, vagy magyar nem
zetiségű volt. Ennek a nemzetközi összetételnek a politikai jelentősé
gen túlmenően nagyon is gyakorlati értéke a földet érést követően 
jelentkezett. Hiszen bármilyen feladattal is érkeztek az ellenség által 
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megszállt területre, tevékenységük elképzelhetetlen volt a lakosság, 
a helybeli antifasiszták támogatása nélkül. Ehhez viszont szükséges 
volt a nyelv és nem kis mértékben az országnak az ismerete. Erre 
a legalkalmasabbak az illető nemzethez tartozó, a Szovjetunióban 
antifasiszta iskolát végzett emberek lehettek. 

A deszant-csoportok az őket kiküldő szervvel, parancsnoksággal 
maradtak közvetlen kapcsolatban, a tőlük kapott utasításokat haj
tották végre, függetlenül attól, hogy működésük során a legszoro
sabban együttműködtek az ugyanazon a területen tartózkodó más 
szovjet partizánalakulatokkal. A feladat jellegétől függően beszélhe
tünk szervező, diverzáns, felderítő, felderítő-diverzáns és más csopor
tokról. Volt olyan deszant, melynek alapvető feladata megfelelő átke
lőhely, leszállóhely vagy éppen repülőtér keresése és biztosítása volt 
újabb partizáncsoportok vagy deszantok fogadására, a térségben mű
ködő partizánerők utánpótlására stb. Voltak kifejezetten szervező cso
portok is. Ezek lényegében a bevetési területen szervezendő par t i - , 
zánosztag, vagy dandár törzsét képezték. A tevékenység során ter
mészetesen ezek a deszantok, a konkrét helyzetből adódóan, újabb 
és újabb feladatokat kaptak és oldottak meg, esetleg beleolvadtak 
más, nagyobb partizánegység állományába, vagy a szervezés során 
megnövekedett állomány osztódott újabb alakulatokra stb. Mindezek 
előrebocsátásával kívántam érzékeltetni, hogy egy-egy csoport hely
zetének és feladatának megítélése korántsem könnyű kérdés. 

Konkrétan a Kovalenko—Zalka csoport, vagy osztag története egyi
ke a legkevésbé ismerteknek. Léte csupán néhány írásban került 
említésre. 

V. N. Andrianov történész magyarul megjelent cikkében például 
kifejezetten .,szervező csoportnak" nevezi a légi úton bevetett cso
portokat és az egyik csoport parancsnok-helyetteseként említi meg 
Zalka Andrást. A továbbiakban közli, hogy ezt a csoportot i944. jú
liusában vetették be Csehszlovákia területén és Zalka Andráson kívül 
még két magyar tagja is volt: Czinna Ferenc és Ács István, antifa
siszta iskolát végzett volt hadifoglyoké • • 

Földes Pál visszaemlékezésében arról ír, hogy a szovjet felderítés 
„Homonna (Humenné) térségébe már május végén küldött felderítő, 
úgynevezett szervező ejtőernyős csoportokat Belov kapitány, gyakor
lott szovjet partizánparancsnok vezetésével. . . Belov parancsnok kis 
partizáncsoportja szerencsésen földet is ért. Pár napon belül felderí
tették a Homonna környéki terepet és biztos bázisul szolgáltak az 
utánuk bevetésre kerülő Zalka András szovjet repülőakadémiát vég
zett fiatal repülőkapitánynak, a hős Zalka Máté unokaöccsének, aki 
szintén harcolt Spanyolországban is. Tíz Homonna környéki, helyi isme-

l N. A. Andrianov: Magyar hazafiak a szovjet partizánok soraiban a második világháború 
idején. Hadtörténelmi Közlemények, 1973. 4. szám, 630—631. o. 
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retekkel rendelkező kárpátaljai ukránt és tíz szlovák antifasisztát osz
tottak be a csoportba; Zalka Andrással ment a Pihorkán előkészí
tett csoportból Ács István, Czinna Ferenc és Szepesi István, az első 
és második krasznogorszki antifasiszta iskola végzett hallgatói. Két 
fiatal szovjet rádióslányt is küldtek velük, Zsenyát, és Surát."2 

M. I. Szemirjaga szovjet hadtörténész egyik munkájában olvasható 
a következő: ,,a Lengyelországban és Nyugat-Ukrajnában vívott sú
lyos harcok során meggyengült Ny. Prokopjuk osztag 1944. július 
19-én éjszaka harccal átkelt a San folyó felső folyásán Gulska falu
nál és kijutott a Stoly hegységhez . . . , itt lehetőség nyílt deszanto
kat, hadianyagot, felszerelést szállító repülőgépek fogadására. Augusz
tus elsején az osztag előőrs-csoportjai Anatoli j Kovalenko és Zalka 
András parancsnoksága alatt kijutottak Szlovákia területére . . ."•' 

A lengyel hadtörténészek, elsősorban Julian Tobiasz, Mieczyslaw 
Juchniewicz és Wladislaw Gora, több írásukban említik Anatolij Ko
valenko felderítő feladatait, de természetesen alapvetően a lengyel— 
szovjet együttműködés szemszögéből. Kutatásaik a Kovalenko—Zalka 
csoport tevékenységére nem terjedtek ki, és még azzal az időszak
kal sem foglalkoztak, amikor a csoport a krakkói vajdaság déli terü
letén működött. 

A Kovalenko—Zalka csoport tevékenysége alapvetően szlovák vo
natkozású. A szlovák—szovjet partizánegyüttműködést feldolgozó 
szlovák történeti irodalomban azonban sehol sem olvasható a Kova
lenko—Zalka csoport, vagy osztag megnevezés, hanem kizárólag (akár
csak a lengyelek) a Kovalenko—Belov, vagy Belov—Kovalenko elne
vezést használják, vagyis Anatolij Kovalenko eredeti és Lengyelország 
valamint Szlovákia területén használt „Belov" fedőnevét. Ez a meg
nevezés látható a Szlovák Nemzeti Felkelés igen gazdag és reprezen
tatív múzeumának kiállításán Besztercebányán (Banská Bystrica) is. 
A szlovák történészek ugyanakkor — N. A. Andrianov és M. I. Sze
mirjaga közléseivel egyetértésben — a Kovalenko-osztagot a Pro
kopj uk partizánalakulat szerves részének tekintik.4 

A Kovalenko—Zalka csoportról az említett történelmi feldolgozá
sokban olvasható információk bizonyos mértékű pontosításra szorul
nak. 

A Kovalenko—Zalka (szándékosan használom az eredeti nevüket) 
felderítő-diverzáns csoport a szovjet kormány felderítő hatóságának 

2 Földes Pál: Partizánemlékek. Budapest, 1970. 331—332. o. 
3 M. I. Szemirjaga: Szovjetszkije ljugyi v jevropejszkom szoprotyivlenyiji. Moszkva, 1970. 

85—86. O. 
4 A Szlovák Nemzeti Felkelés SO. évfordulójára kiadott kötetek közül például a felkelés 

térképeit tartalmazó album 9. térképe, vagy az igen hasznos összeállítás a második világhá
ború tényeiről (Fakty o druhej svetovej vojne, Bratislava, 1974.) 86. oldalán található fogal
mazás, miszerint „a Szergej partizándandár — parancsnoka Nyikolaj Frokopjuk alezredes, a 
Szovjetunió Hőse — kb. 600. partizánból állt. Már 1944 szeptember végén egyesült a Vörös 
Hadsereg egységeivel. Egy része Belov—Kovalenko őrnagy vezetésével Lupkovról a Spišská 
Magura területére vonult át és ott önállóan harcolt." 
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alárendeltségébe tartozott és mindvégig vele, azaz Moszkvával volt 
rádióösszeköttetésben. Megalakulásának története ugyanakkor kapcso
lódik a Nyikolaj Prokopj uk alezredes, a Szovjetunió Hőse — ez idő tájt 
„Szergej" fedőnevű legendás partizánparancsnok — alakulatának törté
netéhez. 

Prokopj uk és más szovjet partizánparancsnokok 1944 márciusában 
kapták az új feladatot, hogy terjesszék ki tevékenységüket Lengyel
ország keleti térségében, alapvetően a lublini vajdaság területén. A 
szovjet partizánosztagok és dandárok átjutásához megfelelő bázist 
kellett teremteni és kapcsolatot a lengyel partizánvezetéssel. E cél
ból felderítő csoportokat-küldtek át a Bug folyó lengyel partjára. 
Az egyik ilyen csoport, negyven felderítő, Anatolij Kovalenko „Belov" 
kapitány parancsnoksága alatt, 1944. március . 19. éjjelén kelt át a 
Bug folyón, Dolhobrodvtól északra. Kapcsolatot teremtett a lublini 
kommunistákkal és a Népi Hadsereg vajdasági vezetésével. Segítsé
gükkel sikerült kedvező feltételeket és terepet biztosítani a Bug 
nyugat-ukrajnai partjánál összpontosult szovjet partizánalakulatok 
átkeléséhez, így többek között a Prokopjuk-osztag lublini területre 
jutásához.5 Ezt követően a Kovalenko-csoport a Prokopj uk-osztag 
állományában működött 1944 június elejéig. Június hetedikén a Pro
kopj uk osztag Szweda falunál tartózkodott. Ezen a napon megünne
pelték a partizánok Kovalenko őrnagyi előléptetését és ugyanakkor 
búcsúztatták is csoportját, mert kivált a Prokopjuk-osztagból, hogy 
felkészüljön új feladatára, a Csehszlovákia területén végzendő tevé
kenységre/ ' Ebből következik, hogy Anatolij Kovalenko és csoportja 
1944 májusában nem kerülhetett bevetésre Homonna térségében. 

A Kovalenko-csoport és a Prokopj uk-osztag következő találkozása 
1944 július közepén történhetett, mégpedig a Stoly hegységben. Erre 
a területre érkezett a Prokopjuk-osztaggal együtt több szovjet parti
zánalakulat is. Itt kedvező feltételek adódtak a szovjet hátországból 
érkező repülőgépek fogadására. Ilyen jellegű feladatot kaptak is a 
szovjet partizánparancsnokok. Többek között Nyikolaj Prokopj uk al
ezredes is, például a Zalka-csoport fogadását. 

A Zalka-csoport megszervezésével az illetékes szovjet szervek első
sorban a szlovákiai helyzet tisztázását és a rendszeres tájékoztatás 
biztosítását tűzték ki célul. 1944 nyarán a szlovákiai helyzet is bo
nyolult volt. A Csehszlovák Kommunista Párt moszkvai vezetősége 
nem rendelkezett pontos értesülésekkel, mi is folyik tulajdonképpen 
az ún. Szlovák Államban. A londoni csehszlovák emigráns kormány 
moszkvai képviselete pedig szemmel láthatóan dezinformálta a szov-

5 Julian Tobiasz: Na tylach wroga, Varsó, 1972. 305. o. ; Ny. A. Prokopjuk visszaemlékezé
se: Na zachodnlm brzegu Bugu. A Wojskowy Przeglad Historyczny c. lengyel hadtörténelmi 
folyóirat 1961. 2. és 3. számaiban. WPH. 1961. 2. szám, 100. o. 

6 Uo. 112. o. 
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jet kormányt. Az áldatlan állapot megszüntetésére két fő irányból 
történtek lépések. A szovjet hatóságok speciális felderítő csoportokat 
készítettek fel a szlovákiai bevetésre.7 A Csehszlovák Kommunista 
Pár t ötödik illegális központi bizottsága pedig elaborátumot készített 
a ,,szlovákiai fejlődésről és helyzetről", melyet a fegyveres felkelés 
akciótervével együtt az illegális központi bizottság titkára. Karol 
Šmidke és dr. Ferjenčik alezredes augusztus 4-én vittek magukkal 
Moszkvába, a párt moszkvai vezetőségének és a szovjet kormánynak 
tájékoztatása céljából.8 

A Zalka-csoport szervezésénél az illetékes szervek figyelembe vet
ték a területet, ahol majd a csoport működni fog. A Szovjetunióban 
alakult csehszlovák hadsereg 2. ejtőernyős dandárának állományából 
kijelölték azokat, akik kelet-szlovákiaiak, illetve kárpátaljaiak. A ki
jelölt szlovákok, ruszinok, ukránok Buzulukból Moszkvába utaztak. 
Itt találkoztak a Moszkva melletti partizánkiképző táborban, Pihorka-
Bikovóban a magyarokkal, akik közül a csoport állományába a romá
niai Czinna Ferenc, a ma Budapesten élő Ács István és Szepessy Jó
zsef került. A harci és ejtőernyős kiképzést a csoport parancsnoka, 
Zalka András szovjet főhadnagy vezette.9 Július közepén a kiképzés 
befejeződött és elkezdődött a felkészülés a nagy útra. A húsz fős cso
porthoz került két szovjet rádióslány is, Zsenya Csajkina és Sura 
Miscserjakova. Július 18-a, vagy 19-e lehetett, amikor a csoport egy 
Moszkva melletti repülőtéren felszállt a repülőgépre és útnak indult, 
a parancsnokság tájékoztatása szerint Prokopjuk alezredes bázisára.10 

A repülőgép rövid pihenőre leszállt Csernyigovban. majd folytat
ták útjukat. Hamarosan jelzés érkezett, hogy a Kárpátok felett rossz 
az időjárás. Valóban, vissza kellett fordulniuk a rovnói repülőtérre. 
Másnap éjjel újra elindultak és a repülőgép nagyobb baj nélkül át
repült az arcvonalon, majd a Kárpátok felett. Vékony ezüst csík 
jelezte a San folyót, majd észrevették a megbeszélt jelzőtüzeket és 
felröppent a fehér jelzőrakéta is. A repülőgép parancsnokának uta
sítására, miközben a gép körözött a jelzőtüzek felett, három csoport
ra oszolva, egyenként kiugrottak. A leszállás, sajnos, nem mindenki
nek sikerült. Sura, a rádióslány a hátára esett és néhány nap múlva 
épült csak fel. Onufrey Iván ejtőernyője pedig fennakadt egy magas 

7 1944 nyarán a szovjet vezetés hétszáz tapasztalt szervezőt és specialistát küldött a szlo
vák partizánmozgalom segítségére, (Ján Lipták—Milan Špičák: Československá Ľudová Ar
máda. Praha, 1973. 49. o.). Elsőként a szovjet parítizánmozgalom Ukrán Törzse küldött deszan-
tot Szlovákiába. Oszada (Liptovská Osada) községnél ért földet Velicsko szovjet főhadnagy 
csoport j a 

8 Dr. J. Hrozieňik írása ,,A Szovjetunió internacionalista segítsége a Szlovák Nemzeti 
Felkelésnek" című magyar nyelvű tanulmánykötetben (Bratislava, 1974. 29. o.) 

9 Zalka András, Ács István, Czinna Ferenc, Szepessy József közös visszaemlékezése (Meg
található a Magyar Partizán Szövetségben), valamint Michal PiteV: Boj o Beskydy (Bra
tislava, 1972,) című könyve alapján. Ezeket az anyagokat többször segítségül vettem néhány 
esemény tisztázásánál, külön azonban csak akkor idézem őket, ha fontosabb vagy pedig 
csak az egyiknél található, de lénveges tények felidézésére volt szükség. 

10 Uo. 

9 Hadtörténelmi — 129 — 



fán. Ö mintegy húsz métert zuhanva, egy sziklára esett és szörnyet
halt.11 

Az újonnan érkezett felderítőket szovjet partizánok várták, akik 
a jelzőtüzeket gyújtották. Ekkor derült ki, hogy a deszant nem Pro
kopj uk alezredes bázisára, hanem az ettől 15—20 kilométerre levő 
,,Sztálin"-dandár bázisára érkezett meg. A partizándandár (parancs
noka M. Sukajev) ugyanebben az időben várt repülőgépet, amely az 
utánpótlást hozta, azért gyújtott jelzőtüzeket. Ez tévesztette meg a 
deszantot hozó pilótát. Nemsokára a Suka j evek által várt gép is meg
érkezett. 

Másnap a „Sztálin" dandár törzse jelezte Prokopjuk alezredesnek a 
deszant földet érését. Hamarosan megérkezett Prokopjuk képviselő
je, hogy a saját bázisára vezesse a Zalka-csoportot. A Prokopjuk-
osztag bázisára érkezve, a Stoly hegység keleti oldalán, Zalka András 
és társai megismerkedtek Anatolij Kovalenko őrnaggyal és felderítői
vel. Itt egyesült a két csoport és alakult meg az a felderítő-diver-
záns csoport — később osztag —, melyet Kovalenko—Zalka alakulat
nak nevezünk. Parancsnoka Anatolij Kovalenko „Belov" őrnagy, he 
lyettese pedig Zalka András szovjet repülő főhadnagy lett. A csoport 
tehát nem Homonna térségében, Kelet-Szlovákiában, hanem Lengyel
ország területén, a Stoly hegységben alakult meg, 1944 július utolsó 
napjaiban. A csoport létszáma a magyar visszaemlékezések szerint 
65, a szlovákok számítása alapián 76 fő volt. Ez a számbeli eltérés 
azonban nem lényeges kérdés. 

Július 30—31-én a Kovalenko—Zalka-csoport elindult a szlovák 
határ felé Zubriacze, Sczerbanovka, Bainica falvakon át. Mielőtt a 
határhoz értek volna, a parancsnok felderítőket küldött át a legköze
lebbi szlovák falvakba, többek között Telepócra (Telepovce). A felde
rítők kapcsolatot teremtettek a lakosokkal és közvetítésükkel szlovák 
katonákkal is. A csoport parancsnoksága így megtudta, hogy a len
gyel— (akkor német) szlovák határ e szakaszát a 4. szlovák gyalog
ezred egyik zászlóalja védi. Közvetítők útján sikerült kapcsolatot t e 
remteni a zászlóalj parancsnokával, Sammo Tibor századossal, aki 
Kovalenko kérésére hajlandó volt eljönni a partizánokhoz. 

Anatolij Kovalenko megkérdezte a szlovák tisztet, mit szólna hozzá, 
ha zászlóalja védőszakaszán menne át a határon a partizáncsoport. 
Sammo százados gondolkodás nélkül egyetértett. így történt, hogy 
a partizánok a szlovák zászlóaljparancsnok vezetésével egy óra alatt, 
még azon az éjszakán átjutottak Szlovákiába. Telepóc község határában 
letáboroztak.12 

11 Michal Piteľ: i. m. 16—17, o. 
12 Uo. a 37. oldalon közöl tek a lapján. 
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A felderítő csoport parancsnokai 

Az egyik szlovák partizán, aki a környéket jól ismerte, hiszen oda
valósi volt, csakhamar kapcsolatot teremtett a Telepócon működő 
illegális kommunista pártsejttel. Tagjai segítségével Kovalenko őrnagy 
és Zalka András főhadnagy megszervezték a figyelő- és összekötő 
hálózatot a környező falvakban. A lakosság nagy része bizalommal 
fogadta a partizánokat, annál is inkább, hiszen közülük jó néhányan, 
(a 2. ejtőernyős dandár katonái) a csehszlovák hadsereg egyenruháját 
viselték, és mindenben igyekezett segítségükre lenni. A helybeliek 
élelmiszert, gyógyszert gyűjtöttek és főként hasznos volt tájékozta
tásuk a németek és a szlovák fasiszták erejéről, szándékaikról. 

Sammo Tibor századossal továbbra is szoros kapcsolata volt a par
tizánoknak, sőt, az ő közvetítésével ismerték meg a 4. szlovák gyalog
ezred törzsfőnökét, Husár ezredest.13 Husár ezredes a százados kísé
retében felkereste Kovalenko törzsét. Ács István, Czinna Ferenc, Sze-
pessy József és Zalka András közös visszaemlékezésükben így írtak 
az esetről: 

„A szlovák vezérkari tiszt, a nyakában Hitler által adományozott 

13 Szemirjaga idézett munkájában Husár ezredest a 4. gyalogezred parancsnokának nevezi. 
I. m. 86. o. 
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vaskereszt lógott, külön felhívta a figyelmet arra, hogy ne fasiszta 
kitüntetését nézzük, hanem azt a szándékát, amelyet a szlovák had
sereg nagyon sok tisztje és parancsnoka vele együtt követ, melynek 
lényege az, hogy a szlovák hadsereg nem hajlandó a szovjet hadse
reg ellen harcolni és ha a lehetőségek és feltételek megengedik, ké
szek egyesülni a szovjet hadsereggel." 

A magyar partizánok azt is elmondták, hogy a szlovák katonák 
hajlandók voltak akár azonnal csatlakozni a partizánokhoz és velük 
együtt harcolni, de erről természetesen le kellett őket beszélni, hiszen 
a Kovaienko-csoportnak akkor nem lehetett feladata partizánegység 
szervezése, hanem azt az utasítást kellett követnie, hogy állandó moz
gásban ' minél több adatot szerezzen az ellenségről, a lakosság és a 
szlovák hadsereg hangulatáról. Ez különösen fontossá vált augusztus 
közepe táján. 

Mint említettem, a londoni csehszlovák emigráns kormány nem 
adott hű tájékoztatást a szlovákiai helyzetről és amikor értesült Karol 
Šmidke moszkvai tartózkodásáról és a párt moszkvai vezetőségének 
állásfoglalásáról,14 felháborodva tiltakozott képviselőin keresztül a 
szovjet kormánynál és magának tartotta fenn a jogot minden tájé
koztatásra. 

Karol Šmidke a Szlovák Nemzeti Tanács nevében augusztus 26-án 
tájékoztatta Zdënek Fierlingert, a londoni emigráns csehszlovák kor
mány moszkvai követét a szlovákiai helyzetről, a kibontakozó part i
zánmozgalomról, arról, hogy ha a Vörös Hadsereg megérkezik Szlo
vákia határaihoz, ez a mozgalom katonai akciókra is képes lesz, főleg 
Ha a német hadsereg megszállja Szlovákiát. Másnap Fierlinger több 
személyt meghívott a szlovákiai politikai és katonai akció kérdésé
nek megbeszélésére, ahol egyetértés alakult ki, hogy ha a németek 
megszállják Szlovákiát, hathatós segítséget kell nyújtani az ottani 
partizánmozgalomnak. A tárgyalás közben adták át Fierlingernek 
Beneš.és Masaryk táviratát. Fierlinger követ visszaemlékezésében le
írja a távirat szövegét,15 itt elegendő csupán néhány lényeges kité
telének ismertetésére szorítkozni. 

Eduard Beneš és Jan Masaryk figyelmeztette a követet, hogy 
„Románia, esetleg Bulgária eleste után pánikra számítunk Szlová
kiában, s ennek következtében sor kerülhet a szlovák quislingeknek 
arra a kísérletére, hogy saját bőrüket mentsék". Elképzelhetőnek tar
tották, hogy a Tiso-kormány tagjai Moszkvához fordulnak és kije
lentik, hogy eddig nem tudtak a németekkel szembefordulni és fel-

14 Csehszlovákia Kommunista Pártjának moszkvai vezetősége 1944. augusztus 23-án elfo
gadta a Karol Smidkével folytatott megbeszélések és az említett elaborátum megvitatása 
alapján kidolgozott „Irányelvek a kommunista párt szlovákiai vezetőségének a nemzeti fel
szabadító harc feladatairól Szlovákiában" című dokumentumot 

15 Zdënek Fierlinger: Ve službách CSR. II. köt. Praha, 1948. 327—338. o. 
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ajánlják katonai együttműködésüket. Felszólították Fierlingert, hogy 
„óvatosan és tapintatosan figyelmeztesse" a Szovjetunió kormányát 
az új helyzetre. A Tiso-rezsim tisztjeivel bármilyen megállapodást ve
szedelmesnek ítéltek és hangsúlyozták, hogy ezekkel mindennemű 
tárgyalást csakis az emigráns csehszlovák kormány tudtával és részvé
telével vélnek lehetségesnek. Ha a szovjet kormány másként járna 
el, ezt Nyugaton úgy értékelnék, hogy a csehszlovák kormány „hibás 
politikát folytatott a Szovjetunióval". 

Gustáv Husák írja a Szlovák Nemzeti Felkelésről írott könyvében, 
hogy 1944. augusztus 21-én, alig egy héttel az említett táviratot meg
előzően, Beneš azt üzente Szlovákiába: „Itt az utolsó pillanat, hogy 
lemossátok mindazt, amit a Quisling-kormány és az ún. önálló Szlo
vákia a szövetségesek ellen elkövetett",16 vagyis harcra, mégpedig az 
azonnali fegyveres harcra szólította fel a szlovákokat. Ugyanakkor 
semmit sem tett e harc sikeréért. 

„Hol volt a Szlovák Nemzeti Felkelés sikeres megindításának és 
lebonyolításának kulcsa?" — teszi fel a kérdést a továbbiakban Gustáv 
Husák. „Egyértelműen az a válasz, hogy a szovjet politikai és katonai 
vezetőkkel kötött megegyezésben, a szlovák akciónak a szovjet had
műveletek teljes tervébe való beleillesztésében. Mi volt a két legna
gyobb, legjobban felfegyverzett szlovák egység — a két kelet-szlo
vákiai hadosztály — szerepének jelentősége, azoké, amelyek a Kár
pátok negyven kilométeres szakaszát védelmezték? Főként az, hogy 
összeköttetésbe lépjenek a szovjet haderővel és megnyissák a hágó
kat, megkönnyítsék az átjutást Szlovákiába. S mit tettek ennek ér
dekében Beneš és moszkvai exponensei? Hogyan könnyítették meg 
Šmidke és Ferjenčik misszióját a felkelés előtti utolsó napokban, 
amikor még volt idő arra, hogy az utolsó pillanatban elérjék az erők 
egybehangolását, a megegyezést és a megállapodást a szovjet had
sereggel? Ebből a szemszögből kell megítélnünk Benešnek 1944. 
augusztus 27-én Moszkvába küldött táviratát",17 amelyben mindent 
elkövetett Smidke és a Szlovák Nemzeti Tanács küldöttségének diszk-
reditálására, pánikról írt és hallgatott arról, hogy maga buzdította a 
szlovákokat a döntő harcra. Szakítással fenyegette a szovjet kormányt, 
ha megegyezik a Szlovák Nemzeti Tanáccsal és így tovább. Husák rá
mutat könyvében a szovjet kormány nehéz helyzetére is. Éppen elég 
bonyodalmat okozott a varsói felkelés. Ebben a helyzetben nem koc
káztathatta a nyílt konfliktust a csehszlovák kormánnyal, kapcsola
tainak kiéleződését nyugati szövetségeseivel. Nagy körültekintéssel 
kellett eljárnia. Beneš a Szlovák Nemzeti Tanács elleni fellépését 
azzal álcázta Moszkvában, hogy a Tiso-rendszer képviselőivel folyta-

16 Gustáv Husák: Tanúságtétel a Szlovák Nemzeti Felkelésről. Budapest, 1970. 147. o. ' 
17 Uo. 147—148. o. 
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tott tárgyalással gyanúsította a szovjet kormányt, holott jól tudta, 
ki van jelen Szlovákiából Moszkvában.18 

A tényekből vonja le a következtetést Gustáv Husák: ,,Beneš és 
kormánya egyáltalán nem állapodott meg a szlovák nép és hadsereg 
fegyveres akcióinak s a szovjet hadsereg akcióinak koordinálásában, 
mert nem kívánta a szovjetek gyors megérkezését hazánk területére. 
Elfogadni a Szlovák Nemzeti Felkelés tervét úgy, amint azt a 
Szlovák Nemzeti Tanács javasolta, annyit jelentett, hogy Szlovákia 
csaknem egész területét szabaddá tesszük a szovjet hadsereg gyors 
előrenyomulása számára, s ez Benešnek nem volt ínyére . . . Šmidke 
szovjetunióbeli misszióját Beneš kormánya kezdettől fogva a Szov
jetunió kormányánál tett diplomáciai beavatkozásaival torpedózta 
meg, továbbá azzal, hogy szakítással fenyegetőzött, lehetetlenné tette 
a közvetlen megegyezést a Szlovák Nemzeti Tanács és a szovjet kö
rök között."19 

Ilyen körülmények között tört ki a Szlovák Nemzeti Felkelés. A 
Szovjetunióval semmiféle megállapodás nem született, a két kelet-szlo
vákiai hadosztálynak fogalma sem volt, mi a szándéka a Kárpátok túl
oldalán harcoló szovjet csapatok vezetésének. A Szlovák Nemzeti Tanács 
küldöttsége Moszkvában volt (szeptember 5-én tért haza Szlovákiába, 
addig a párt hazai vezetését Gustáv Husák irányította). A fegyveres harc 
azonban már elkerülhetetlenné vált, mert a Közép-Szlovákiában fellán
golt partizántevékenység elfojtásához Tiso Hitler segítségét kérte és a 
németek megkezdték Szlovákia megszállását. A felkelés kirobbantásának 
egyik oka — a német megszállás — tehát adva vol t 

Beneš diplomáciai manővezerése augusztus folyamán megakadá
lyozta ugyan a szovjet kormányt abban, hogy megállapodást kössön 
a Szlovák Nemzeti Tanács küldöttségével és a csehszlovák kommu
nistákkal a szlovák nép fegyveres harca támogatásának konkrét kér
déseiben, nem gátolhatta meg viszont, hogy a szovjet hadvezetés fo
kozott figyelmet szenteljen a szlovákiai helyzetnek, biztosítsa magá
nak a minél pontosabb tájékozottságot. Ebben jelentős szerep hárult 
a Kovalenko—Zalka felderítő csoportra is. 

Husár ezredes révén Kovalenkóék újabb és újabb kapcsolatokat lé
tesítettek a különböző szlovák egység- és alegységparancsnokokkal, 
tisztekkel és katonákkal. Rendszeresen tájékoztatta a felderítőket Hu
sár ezredes a tudomására jutott német intézkedésekről, melyek első
sorban a partizánok elleni tisztogató akciókra vonatkoztak, de nem 
egy esetben a partizánokkal szimpatizáló lakosok ellen irányultak. 
Többször előfordult, hogy a szlovák főtiszt pontosan közölte, mely 
erdőségek ellen indítanak a fasiszták támadást, hogy a partizánoknak 

18 Uo. 150. o. 
19 Uo. 
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módjuk legyen ezeket a számukra veszélyes területeket elhagyni. 
Husár tájékoztatásait és a felderítés során szerzett adatokat a négy 
rádiós útján minden nap továbbították Moszkvába.20 

Augusztus közepén a Kovalenko—Zalka-csoport a Valentovce—Vi-
rava (Výrava)—Výlahy—Izbugyabéla (Zbudská Belá) térségében levő 
erdőség területén tartózkodott, alig néhány kilométerre a Homonna 
—Mezőlaborc (Medzilaborce) országúttól. Itt akkor igen nagy volt a 
mozgás. Szünet nélkül vonultak az ellenséges szállítmányok a szovjet 
—német arcvonalra. A felderítők, helyi összekötők segítségével, meg
közelítően részletes és pontos tájékoztatást tudtak továbbítani felet
tes parancsnokságuknak. Nem egy esetben fényes nappal is beme
részkedtek a falvakba, miután tudomást szereztek arról, hogy nincse
nek ott fasiszta katonák. Elmondhatatatlanul sokat jelentett a partizá
noknak a lakosság együttérzése és segítsége. A faluba érkező Kova
lenko—Zalka-csoportot nagy szeretettel fogadták mindenütt . Az asz-
szonyok hazaszaladtak a mezőről és gyorsan ebédet készítettek a har
cosoknak, kimosták holmijaikat és élelmet gyűjtöttek nekik. A távozó 
partizánokat sokszor elkísérték a község határáig és ott búcsúztak el 
tőlük. Nemcsak az összekötők, hanem a lakosság nagy része is tudta, 
mikor, hol tartózkodnak Kovalenkóék. A magyar visszaemlékezők ír
ják, hogy még a harcosok ismerősei is gyakran feljártak a partizánok
hoz, rendszeresen magukkal hoztak olyan embereket, akik valamilyen 
értékes információval segíteni tudtak a partizánoknak. Hoztak orvo
sokat is a betegekhez, sőt különböző úton-módon, nem egyszer fur
fanggal, kórházba vitték a sebesült partizánt és felépülése után visz-
szahozták a csoporthoz. 

A lakosság és a hazafias érzelmű szlovák katonák, tisztek közvetí
tésével a felderítők nemcsak a környéken lejátszódó eseményekről, a 
katonák hangulatáról nyertek ismereteket, hanem — és ez igen lé
nyeges volt az adott helyzetben — azokról a fejleményekről is, me
lyek Szlovákia különböző területein zajlottak le. Augusztus harmadik 
hetében fellángolt a harc. Augusztus 20—29. között például Kelet-
Szlovákiában 22 nagyobb partizánakcióra került sor,21 részben annak 
következtében is, hogy az augusztus folyamán ledobott szovjet—szlo
vák—cseh összetételű deszant szervező csoportok megkezdték mű
ködésüket Homonna—Eperjes (Prešov)—Kassa (Košice) térségében. 

Augusztus 21-én a partizánok elfoglalták Mikszáthfalvát (Sklabina). 
25-én Túrócszentmártont (Turčiansky Sv. Martin), 28—29-én pedig 
Ruttkát (Vrútky), Rózsahegyet (Ružomberok), Liptószentmiklóst (Lip
tovský Sv. Mikuláš), Poprádot, Besztercebányát (Banská Bystrica) és 
Breznóbányát (Brezno). 

20 Zalka A n d r á s visszaemlékezése. (Magyar Pa r t i zán Szövetség) 
21 Historie a vojenstvi c. csehszlovák hadtörténelmi folyóirat, 1960. 3. szám, 374—379. o. 
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A partizánmozgalom kiterjedésének nagy hatása volt a lakosság 
körében. Ott is, ahol akkor a Kovalenko—Zalka-csoport működött. 
Ezen a területen meglehetősen vegyes nemzetiségű volt a lakosság, 
hiszen éltek itt lengyelek, szlovákok, ruszinok, ukránok, magyarok és 
németek is. A magyar visszaemlékezésekből kitűnik, hogy az ott élő 
emberek, különösen a lengyelek és a szlovákok, általában készsége
sen segítették a szovjet partizánokat, de a németek is megadták a 
szükséges információkat, ha nem is voltak olyan kezdeményezőek 
mint a szlovákok. 

Ezekben a napokban még inkább bővült a kapcsolat a szlovák had
sereg katonáival. Tisztek, katonák kértek tanácsot Kovalenkóéktól, 
hogy milyen magatartást tanúsítsanak, továbbra is készek voltak az 
azonnali átállásra, de vártak valami biztatást, esetleg felsőbb parancs
nokság részéről intézkedést. 

Augusztus végén a Kovalenko-csoport a koškovi erdőségben tartóz
kodott és Koskóc (Koškovce), Dadafalva (Dedačova), Felsőkörtvélyes 
(Vyšné Hrušov), Tüskés (Pichne), Tölgyeshegy (Zubné), valamint Agyi-
dóc (Adidovce) térségében működött. Közben átvonult a Makovica 
fennsíkra, Szinnától (Snina) alig néhány kilométerre. Itt értesült a 
Szlovák Nemzeti Felkelés kirobbanásáról, a felkelés másnapján, 
augusztus 30-án. 

Az események " hírére felbolydult egész Szlovákia. Egymás után ér
keztek a helybeliek Kovalenko harcálláspontjára is. Az addig illegá
lisan működő pártszervezetek és a velük szimpatizálók partizáncso
portokká alakultak át, fegyvert kértek Kovalenkótól. A már említett 
Michal Piteľ írta visszaemlékezésében, hogy Kovalenko nemcsak fegy
vert adott a helybeli kommunistáknak, hanem meg is szabta, milyen 
területeket vegyenek ellenőrzésük alá, fegyverezzék le a falvak fasiszta 
őrségét,22 tartóztassák le a velük együttműködő árulókat. 

A felkelés a Kárpátoknál illetve Kelet-Szlovákiában tartózkodó 
szlovák egységeket is váratlanul érte. Miután a kibontakozó partizán
mozgalom elfojtására Tiso augusztus 23-án Hitler segítségét kérte, 
a hónap utolsó napjaiban megkezdődött Szlovákia német megszállá
sa. A Tiso-kormány parancsban rendelte el, hogy csapatai tegyék le 
a fegyvert a németek előtt. Augusztus 30-án tehát adva volt egy 
fasiszta parancs a fegyverletételről és a kirobbant felkelés ténye. Ez 
a körülmény nem csak zavart, de több helyütt pánikot idézett elő a 
szlovák egységeknél. 

A 2. szlovák hadosztály parancsnoka — ennek a magasabbegységnek 
az állományába tartozott a 4. gyalogezred is — utasította alárendelt
jeit, ne álljanak ellent a németeknek. Csakhogy a tisztek nagy több
sége felháborodott és nem értett egyet ezzel az állásponttal. A zászló-

22 Michal Piteľ: i. m. 72. o. 
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alj parancsnokok zöme azt javasolta, hogy azonnal álljanak át a par
tizánokhoz. Voltak tisztek, akik saját elhatározásukból, senkire sem 
várva, elindultak az általuk ismert .partizánbázisokra. Nem egy helyen 
már század, zászlóalj eronyi katonacsoporttal, jelentkeztek a szovjet 
partizánparancsnokságoknál. Ilyen esetekről számoltak be például a 
közben Szlovákia területére érkezett Sukajev, Karaszjov (az Alek-
szander Nyevszkij partizándandár parancsnoka) és más alakulatok pa
rancsnokságai felettes szerveiknek. Ebben a helyzetben a Kovalenko-
csoport is utasítást kapott, hogy nyújtson segítséget az átállt szlovák 
katonáknak. 

A szovjet kormány ugyanis több forrásból értesült a szlovákiai 
helyzetről. Augusztus 31-én az 1. Ukrán Front parancsnoka, I. Sz. 
Konyev, a Szovjetunió marsallja jelentette a főhadiszállásnak, hogy 
a 2. szlovák hadosztály új parancsnoka, Talsky, tisztjeivel a frontpa
rancsnokságra érkezett és tájékoztatást adott a kialakult helyzetről.23 

Ugyanezen a napon Zdënek Fierlinger csehszlovák nagykövet azzal 
a kéréssel fordult a szovjet kormányhoz, nyújtson hathatós segítséget 
a szlovák felkelésnek.24 

A felkelés tehát kirobbant és kész helyzet állt elő. Ilyen körülmé
nyek között kellett a szlovák kommunistáknak és antifasisztáknak se
gíteni a felkelés kibontakozását, a partizánhadsereg megszervezését, 
részben a szlovák katonák átállásával, és ugyanakkor megszervezni a 
felkelés védelmét, hiszen hitlerista csapatok özönlöttek Szlovákiába. 

Beneš taktikázásai következtében nehéz helyzetben volt a szovjet 
kormány is. A hivatalos csehszlovák segítségkérés tudomásulvétele 
után a szovjet főhadiszállás azonnal utasítást adott a partizánmozga
lom Ukrán Törzsének, hogy indítson útnak Szlovákiába deszant szer
vező csoportokat. Parancsot kaptak a Dél-Lengyelország területén mű
ködő szovjet partizánegységek is :— köztük a Prokopjuk-osztag —, 
hogy haladéktalanul vonuljanak Szlovákia területére. A leghatéko
nyabb segítség természetesen a Vörös Hadsereg gyors előnyomulása 
lett volna. Csakhogy a számba jöhető 1. és 4. Ukrán Frontok más fel
adatok végrehajtásával voltak lekötve. Alig néhány nap alatt kellett 
az 1. Ukrán Frontnak bizonyos mérvű erőátcsoportosítást végrehajta
nia és balszárny-hadseregével (a megerősített 38. hadsereggel és az 
alárendeltségébe adott 1. csehszlovák hadtesttel) a rendkívül nehéz 
terep- és időjárási viszonyok közepette megindítania a ma duklai 
hadművelet néven ismert támadást. 

A főhadiszállás utasítására lengyel területről délre vonuló Prokop-
j uk-osztag 1944. szeptember 5-re virradóan lépte át a lengyel—szlovák 
határt.25 Alig érkeztek szlovák földre, egy nagyobb csoport szökött 

23 A Nagy Honvédő Háború tö r téne te 1941—1945. IV. köt. Budapes t , 1966. 261. o. 
24 Zd. Fierlinger: i. m. 339—353. o. 
25 Szemirjaga : i. m. 86. o. 
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szlovák katona csatlakozott hozzájuk. Prokopjuk alezredes kiválasz
tott közülük néhány tisztet, azzal a megbízatással, hogy szedjék ösz-
sze a környéken bujdosó katonákat. Hamarosan olyan létszámban 
tartózkodtak szlovák katonák a „Szergej" egység harcálláspontján, 
hogy Prokopjuk időszerűnek látta egy önálló szlovák egység létreho
zását, így alakult meg a „Kriváň" szlovák partizánalakulat J. Vogel 
alezredes parancsnoksága alatt. 

A Prokopjuk-egység közben tovább vonult Szlovákia belsejébe és 
újra találkozott a Kovalenko—Zalka-csoporttal, mivel ezidőtájt 
Kovalenkóék Méhesfalva (Pčoliné)—Csukaháza (Čukalovce) körzeté
be érkeztek (az 544. és 47(6. magassági pontok térsége). Ebben a körzet
ben Kovalenko csoportjához is egyre jöttek a szlovák katonák. Zalka 
András és társai írták visszaemlékezésükben: ,,a szlovák katonaság 
nagy része minden felszerelésével átjött hozzánk a hegyekbe, ahol mi 
a szokásos méretű partizánegységeket szerveztük belőlük, az önként 
vállalkozó szlovák tisztek parancsnoksága alatt. Azok a szlovák tisz
tek, akik nem vállalkoztak a partizánharcokra, fegyver nélkül vissza
tértek otthonukba. Később tudtuk meg, hogy ezeket a szlovák tiszte
ket a németek összefogdosták és Németországba hurcolták". 

A Szlovákiába vonult fasiszta csapatok hamarosan megkezdték par
tizánvadász működésüket Kelet-Szlovákiában. Egyre nehezebb körül
mények között tudtak a szlovák katonák a hegyekbe, erdőségekbe me
nekülni. Nemegyszer heves harcokra került sor a szlovákok és a né
metek között. Ezek a nehézségek azonban nem riasztották vissza a 
szlovák katonákat, hanem ellenkezőleg, érlelték elhatározásukat, hogy 
fegyverrel harcolnak a hitleristák ellen. A körülmények úgy hozták, 
hogy a Kovalenko-csoporthoz is olyan jelentős létszámú szökött ka
tona került, hogy lehetővé vált — ahogyan a magyar visszaemléke
zek is írják — önálló szlovák alegységek megszervezése. Ezek kerültek 
a szeptember első napjaiban megalakult. Lud vík Svoboda nevét vi
selő partizánegység állományába. Az egység parancsnokságával Kova
lenko Andrej Šinák szlovák főhadnagyot bízta meg.20 

A megalakult önálló szlovák egységek rövid idő múlva a szlovákiai 
partizánmozgalom vezérkarának állományába kerültek. 

Szeptember 5—15. között a Kovalenko—Zalka-csoport a legszoro
sabban együttműködött a Prokopjuk-egységgel. Más szovjet partizán
alakulatokkal együtt ellenőrzésük alatt tartották a Beszkidek (szlová
kiai) és a Vihorlat közötti térség nagy részét, a Mezőlaborc—Homonna 
—Szinna által határolt területeket. A Kovalenko-csoport nagyjából 
a már megismert terepszakaszokon folytatta felderítő tevékenységét. 
Ennek során szembekerült német és magyar alakulatokkal is. Michal 
Piteľ írta említett visszaemlékezésében, hogy szeptember nyolcadika 

26 Michal Piteľ: i. m. 81. o. 
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körül a szovjet felderítők fogságba ejtettek egy magyar járőrt. Kova-
lenko személyesen hallgatta ki a magyar katonákat, egyet közülük 
elengedett, kettőt pedig fogva tartott.27 Ennek az intézkedésnek az 
volt az előzménye, hogy a magyar katonák Telepócon összeszedték a 
fegyvereket és magukkal vitték. A zvalei magyar állomásparancs
nokság, valószínűleg az elengedett honvéd jelentéséből, értesült a 
járőr sorsáról és levélben szólította fel Kovalenkót két embere vissza
küldésére. A szovjet őrnagy, azt válaszolta, hogy előbb a Telepócról 
elvitt fegyvereket kéri, mégpedig három napon belül, különben a 
partizánok mennek érte. A magyar parancsnok két napon belül tel
jesítette a követelést, Kovalenkóék pedig elengedték a magyar kato
nákat. 

Az említett térségben működő szovjet partizánalakulatok alapvető 
feladata szeptember folyamán hatékony diverziós és szabotázsakciók 
végrehajtása volt. Megakadályozni a fasiszták utánpótlását a Kár
pátokban húzódó arcvonalszakaszra, minél több hitlerista csapatot le
kötni a Duklánál heves harcokat folytató 38. hadsereg, illetve a 4. 
Ukrán Front kárpát—ungvári hadművelete sikeres kibontakoztatá
sának segítésére. 

A Kelet-Szlovákiában harcoló partizánegységeknek ugyanakkor 
nagy szerepük volt a felkelés területét védő erők utánpótlásának biz
tosításában is. Számos csoport például olyan feladatokat is kapott, 
hogy készítse elő és szervezze meg újabb deszantcsoportok fogadását, 
segítse elő továbbjutásukat Közép-Szlovákiába. Prokopjuk alezredes 
bázisára is több ilyen szervező csoport érkezett. Kettő fogadása Ko-
valenkóékra hárult. Szeptember 9—11. között Alsó- és Felsőalmád 
(Nižná és Vyšná Jablonka) körzetében ért földet a Moszkvából érkező 
Sz. G. Morozov és Ny. V. Volkov őrnagyok_ csoportja.28 

Szeptember 15-én a Kovalenko—Zalka-csoport útja ismét elvált a 
Prokopjuk-egységtől, most már véglegesen.29 Moszkvából utasítást 
kaptak, hogy vonuljanak nyugati irányba és Eperjes—Poprád vonalá
tól északra folytassák felderítő tevékenységüket. A Kovalenko—Zalka
csoporttal együtt hagyta el Prokopjuk alezredes bázisát a néhány 
nappal előbb érkezett Morozov és Volkov szervező csoport is.30 

Szeptember 16-ra virradóan Kovalenkóék megérkeztek Tölgyes-

27 Uo. 119—120. o. 
28 Szemirjaga: i. m. 86. o. 
29 F a k t y . . . : i. m. 86. o. Nyikolaj P r o k o p j u k alezredes egysége két hé ten át r endk ívü l 

sú lyos h a r c o k a t vívott a tú le rőben levő fas isz tákkal . S ikerül t kapcso la to t t e r emten ie a 4. Uk
rán F ron t pa rancsnokságáva l . Szeptember 30-án, több órás h a r c u t á n . a több min t ezer pa r 
t i zán k i tör t a h i t ler is ta beker í tésből és egyesül t a Vörös Hadsereggel 

30 A később iekben a ké t csoport osz tagokká szerveződve eljutott Besz te rcebánya té r ségé
be. Ny. V. Volkov osztagából fejlődött k i a min tegy 600 fős „Halá l a f a s i zmus ra" par t i zán
dandár , me lynek á l l ományába — eddigi i smere te ink szerint — több min t 350 m a g y a r t a r t o 
zott. Szemjon G. Morozov ő rnagy osztaga Besz te rcebánya té r ségében ötszáz főre növekedet t , 
közte min tegy félszáz volt a m a g y a r nemzet iségű. A Morozov d a n d á r a „Bosszúá l lók" nevet 
ve t te fel. Mindké t d a n d á r 1945 márc iusá ig folyta t ta par t izán tevékenységé t , e k k o r egyesül t s 
beérkező szovjet c sapa tokka l . 
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hegy faluba, ahol a lakosság nagy szeretettel fogadta őket és igen 
marasztalta is, hiszen a szüntelen német portyázások miatt sokat szen
vedett. Jó érzés lett volna tudni, hogy a falu védelmében támaszkod
hatnának a partizánokra. Természetesen megértették a helybeli ha
zafiak, hogy egy viszonylag kis csoport úgy sem védhetné meg a 
községet a tüzérséggel, harckocsikkal támadó fasiszták ellen. így hát 
el kellett búcsúzni. Az utat Agyidóc, Gyapár (Ďapalovce), Holcsik 
(Holčikovce) községek érintésével folytatták. így érkeztek el az On
dava folyóhoz, a Nagydobra (Dobrán nad Ondavou) körzetében levő 
erdőségbe. Néhány napon át itt maradtak, felderítéseket végeztek és a 
szerzett tájékoztatásokat továbbították Moszkvába. 

Ezután ismét elindult a menet, átkeltek az Ondavába ömlő Topľa 
folyón is és kijutottak Slánské pohorie hegységbe. Csupán az érde
kesség kedvéért jegyezhető meg, hogy ugyanekkor a hegység észak
nyugati részén Sukajev ,,Sztálin" dandárja helyezkedett el, vagyis az 
a partizánegység, melynek akkori lengyelországi bázisára Zalka András 
és társai 1944 júliusában megérkeztek. A dandár működése Eperjes— 
Girált (Giraltovce)—Varannó (Vranov) térségében erősen nyugtalaní
totta a fasisztákat és ezért az utóbbiak elhatározták, hogy megtisz
títják a partizánoktól a Slánské hegységet. Megszállták a környező 
falvakat, hogy elszigeteljék és kiéheztessék a partizánokat. Sukajev 
és Kovalenko elhatározták, hogy nem várják be a fasiszták támadá
sát, hanem gyors ütemben kivonulnak a veszélyessé vált területről. 
El is indultak. Sikerült átjutni az ellenség által nagyon szigorúan 
őrzött Deméte (Demjata)—Raslavice vasútvonalszakaszon. Még arra 
is volt idő, hogy a diverzáns csoport — utolsónak maradva — aláak
názza a vasútvonalat. Girált faluba érve a lakosságtól meleg ételt 
kaptak a partizánok, aztán folytatták útjukat, nehogy a németek idő 
előtt tudomást szerezzenek az „eltűnésükről"/'51 

Október első napjai voltak. A szép őszi idő hirtelen zordra fordult. 
Nem lehetett tüzet gyújtani, mert elárulta volna a partizánok tartóz
kodási helyét és közben folytatni kellett az utat, keresni az összekö
tőket, átvenni tőlük a híreket és minden körülmények között továb
bítani a felettes szerveknek, hogy minél pontosabb értesüléseik le
gyenek az egyre súlyosbodó szlovákiai helyzetről. 

Az egyik napon — Piteľ emlékezete szerint október 8-án — Sura 
rádióslány, alig hogy befejezte jelentésadását, letette a fülhallgatót és 
boldogan közölte, hogy a 38. szovjet hadsereg és a csehszlovák had
test Duklánál áttört a Beszkiaeken és szlovák területre érkezett. A 
Kovalenko—Zalka-csoport (ekkor már inkább volt osztagnak nevez
hető) tagjai kitörő örömmel fogadták a hírt és elhatározták, hogy 
északkeleti irányba fordulva vonulnak tovább, hogy mielőbb egyesül-

31 M. Sukajev: 11000 k i lometrov po l i lám vraga . Voronyezs , 1966. 

— 140 — 



jenek a szovjet—csehszlovák csapatokkal. Ezért Tárca (Torysa) falu 
felé vették az irányt. 32 

A másnapi jelentésben nemcsak arról adhatott számot Kovalenko 
és törzse, hogy északkeleti irányba fordultak, hanem arról is, hogy 
újabb ellenséges erők érkeztek a szlovák Beszkidekbe, hogy megaka
dályozzák a szovjet—csehszlovák csapatok további térnyerését Szlo
vákia területén. Felsőbb szovjet utasításra a Kovalenko—Zalka-cso
portnak folytatnia kellett tevékenységét az ellenség hátában. Ami ter
mészetes is, hiszen ez volt az elsődleges feladata és helyzete sem vált 
olyanná, hogy egyetlen kiútja a közelgő szovjet csapatokhoz a beke
rítésből való kitörés legyen, mint például a Prokopjuk-egységnek 
szeptember 30-án. 

A kapott feladatok értelmében a Kovalenko—Zalka-osztag Alsó-
zúgónál (Nižné Ružbachy) átkelt a Poprád folyón. Ennek az átkelés
nek a legrészletesebb leírása Michal Piteľ visszaemlékezésében olvas
ható.33 Leírta, hogy ennél a helységnél a Poprád elég széles, viszont 
igen alkalmas kőhíd ível át rajta a település határában. A hidat ter
mészetesen erős német őrség vigyázta. Anatolij Kovalenko őrnagy ma
gához hívta két, németül jól beszélő felderítőjét, Petuh és Mahortov 
katonákat és utasította őket, hogy „zaj nélkül" távolítsák el a német 
őröket. Meg is történt. Ezután a partizánok bevonultak a helységbe 
és határozóttan meneteltek végig az úton a part irányába. A megle
pett németek riadóztatták és a házakból félig felöltözött fasiszták ug
ráltak ki. Rövid tűzharcra is sor került, de a partizánok csak menet
ből válaszolgattak a németek tüzére, rendületlenül folytatták az utat 
a hídhoz. Az ellenség nem tudta megakadályozni és így az a ritka 
eset fordult elő, hogy egy partizánosztag a fasiszták szeme láttára 
kelt át a folyón. 

A Poprád túlsó partján, bár itt korántsem mozoghattak olyan ott
honosan a partizánok, mint az előző területen, sikerült rövid idő 
alatt kapcsolatot teremteni a lakosokkal. Rendszeresen kaptak tőlük 
híreket és élelmet, rájuk bízhatták betegeiket, sebesültjeiket. 

Itt sem maradhattak hosszabb ideig, mert október közepén megin
dult a fasiszták támadása a felkelés területének visszafoglalására. Ok
tóber 19-én az ,,Adolf Hitler" SS páncéloshadosztály Rimaszombat 

(Rimavská Sobota) és Jolsva térségében átlépte az akkori magyar— 
szlovák határt és északi irányban támadásba lendült. Északkeleten, 
Poprád, Igló (Spišská Nova Ves) térségében is nagy német erők gyü
lekeztek. Október 22-én vasárnap a felkelés vezérkara elfogadta Zó-

32 Michal Piteľ: i. m. 240. o. 
33 Uo. a 243—244. oldalon í ro t tak a lap ján . 
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lyom (Zvolen), Besztercebánya és Breznóbánya védelmének tervét és 
úgy döntött, hogy a politikai és a katonai vezetés Dóvalba (Donovaly), 
Besztercebányától északra, a Nagy Fátra hegyvidékére települ át. 

Október 26-án elesett Zólyom és a németek kapitulációra szólítot
ták fel a felkelés katonai vezetését. A hadvezetés kezéből kicsúszott 
a felkelő hadsereg és október 28-án lényegében véget ért a szerve
zett katonai ellenállás.:v' Gustáv Husák írja említett könyvében, hogy 
bár a felkelő hadsereg a vezetés hibájából felbomlott, ez egyáltalán 
nem jelenti azt, hogy a tisztek és katonák nem harcoltak tovább. Be
léptek a partizáncsoportokba, sőt újakat hoztak létre és folytatták a 
harcot a felszabadulásig. A partizáncsoportok tevékenységének sike
rét, bizonyítja, hogy Nyugat- és Kelet-Szlovákiában a felkelő katonák 
hegyekbe vonulását sem a szlovák, sem a német fasiszta vezetés nem 
tudta megakadályozni, és nem sikerült a pártszervezeteket sem szét
vernie. Pozsonyban és Eperjesen például megszakítás nélkül tovább 
működtek.35 

Ebben az időben jutott át a Kovalenko—Zalka-osztag a Szepesség 
területére, ahol meglehetősen sok hitlerista katona tartózkodott és kü
lönösen ügyeltek a falvakba vezető utak lezárására. Nagyon nehéz 
helyzetben voltak a partizánok. Nemcsak a hideg, az éhség 
is egyre jobban kínozta őket. Kovalenko őrnagy kénytelen volt egy 
szakaszát élelemszerző akcióra küldeni Lándok (Lendak) községbe. 
A felderítők útjuk során itt nem jelezték nagyobb ellenséges erő tar
tózkodását. A szakasz tehát elindult és a lakosság segítségével sikerült 
is élelmet gyűjteni. A németek azonban váratlanul rajtaütöttek a 
falun és heves tűzharcra került sor. Itt halt hősi halált az osztag törzs
főnöke, Zinovjev:5,i és a Zalka ejtőernyős csoport egyik katonája, Há-
ber Viktor. A Lándok községben vívott harcok során hősi halált hal
tak nevét a Késmárk (Kežmarok) főterén emelt emlékoszlop őrzi3/ 

A lándoki eseményeknek híre ment a környéken, a szlovák haza
fiak élelmet gyűjtöttek és jut tat tak el a partizánoknak, akik ekkor 
már mind mélyebbre vonultak az erdős területen, Osztornya (Osturňa) 
és Kisfrankvágása (Malá Franková) falvaktól északnyugatra. Ezen a 
környéken folytatódott a nélkülözés, mert a lakosság bizalmatlanul 
viselkedett, no meg mindenhonnan ellenséges erők összevonásáról ér
keztek hírek a partizánokhoz, tehát sem Zár (Ždiar), sem Osztornya 
nem jelenthetett Kovalenkóéknak valamennyire is tartós bázist.. J e 
lentették helyzetüket Moszkvának, ahonnan azt az utasítást kapták, 
hogy vonuljanak át Lengyelországba, a radziejowi erdőségbe, ahol a 
„Csapajev" magasabbegység tartózkodik. 

34 Gustáv Husák: i. m. 347—351. o. 
35 Uo. 370. O. 
36 Michal PiteV: i. m. 249. o, 
37 Zalka András és társai visszaemlékezése 
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A hetek óta szüntelen harckészültségben és menetben levő Kova-
lenko—Zalka-osztag elindult a lengyel határ irányába. A Tátra zord 
időjárási viszonyai szinte a végsőkig elcsigázták a felderítőket, de — 
nyomukban a fasisztákkal — gondolni sem lehetett sem pihenésre, 
sem a tábortűz melegére. Mielőbb át kellett jutni Lengyelországba. 
Hági (Hagy), Hanusfalva (Spišské Hanušovce), Hybeľ községek mellett 
vonultak el, majd rövid pihenő következett Veľké Lipnik közelében. 
Az éjszaka folyamán folytatták az utat és megérkeztek a szlovák— 
lengyel határhoz. A Lengyel Beszkidekben levő Jaworki közelében 
találkoztak a ,,Csapajev" partizáncsoportosítás felderítőivel, akiket 
Szavelij Lesnyikovszkij parancsnok küldött Kovalenkóék elébe. A csa-
pajevisták kísérték őket a radziejowi hegyvidék erdejébe. Lesnyi
kovszkij nagy szerettei fogadta harcostársait, akik ezen az éjszakán 
— több mint hat hét után — először pihenhettek nyugodtan. Két nap 
múlva együtt ünnepelték a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 27. 
évfordulóját. 

A Lengyelország területére visszaérkezett Kovalenko—Zalka-osztag 
ekkor több mint száz főből állt.38 

Novemberben a Kovalenko—Zalka-osztag parancsnoksága és Les
nyikovszkij törzse több héten át számos közös akciót szervezett. Fel
derítőket küldtek át Szlovákia területére is, akik igen értékes híreket 
hoztak a fasisztákról és tevékenységükről. A hitlerista hírszerzők és 
besúgóik azonban értesüléseket szereztek a radziejowi erdőség part i
zánbázisáról és tervbe vették felszámolását. A helybeli összekötők 

'viszont a partizánokat figyelmeztették, hogy a németek támadni ké
szülnek ellenük. így Lesnyikovszkij és Kovalenko elhatározták, nem 
várják be az ellenséges csapást, hanem azonnal megkezdik a kivo
nulást az erdőségből. Másnap a hitleristák repülőgépei szétbombázták 
az elhagyott partizántábort és jelentették, hogy megsemmisítették a 
„bandákat". A partizánok akkor már a Lubaň fennsíkon tartózkod
tak. A Kovalenko—Zalka-osztag itt találkozott egy másik szovjet par
tizánalakulattal, Ivan Zolotar dandárával, mely 1944 szeptemberétől 
működött a Dunajec folyók térségében. Kovalenkóék december 3-ig 
voltak együtt Zolotar partizánjaival. Ekkor kapta Ivan Zolotar a pa
rancsot az 1. Ukrán Fronttól, hogy dandárját ossza négy részre és bon
takoztassanak ki fegyveres harcot a krakkói vajdaság területén;39 

Anatoli j Kovalenko őrnagy is új feladatot kapott, osztagával át kel
lett kelnie a Dunajecen és Obidza körzetében fejteni ki felderítő tevé
kenységet. December folyamán többször is átkelnek a folyón, Tylma-
nowa, Grybów, Klodne, Zabrzez, Obidza, Ludzmierz, Limanowa, 

38 Wladyslaw Góra—Mieczyslav: Juchniewicz; Walczyli razem. Lublin, 1972. 141. o. 
39 Ivan Zolotar: Na Podka rpac iu c ímű í rása a ,,Byli z n a m i " c. gyűj teményköte tbe i ) , 

mely a lengyel földein harcol t szovjet par t i zánok visszaemlékezései t t a r ta lmazza . Varsó, 1966. 
425—444. o. 
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Szczawnica, Piwniczna és más helységek körzetében működtek. Még 
1945 január elején is átkelnek a befagyott Dunajecen. Mozgásuk köz
ben rendszeres tájékoztatást adtak Moszkvának az ellenségről, tevé
kenységéről, partizánellenes és a lengyel lakosság elleni terrorcselek
ményeiről stb. 

1945, január közepén az osztag Stary Sa^cz környékén tartózkodott, 
valószínűleg a Golkowice hegyen. Itt találkoztak az 1. Ukrán Front 
előőrseivel. Felszabadultak. Küldetésük véget ért. / 

A Kovalenko—Zalka-osztag ezután Nowy Saczra vonult, itt pihen
tek február közepéig, ekkor búcsút vettek egymástól és ki-ki ment 
végezni új megbízatását, ahol szükség volt rájuk. 

Az osztag magyar harcosai is hazatértek. Ütjük a felszabaduló or
szág akkori központjába, Debrecenbe vezetett. A párt örömmel fogad
ta Ács Istvánt, Szepessy Józsefet, Czinna Ferencet. Nagy szükség volt 
rájuk és a hozzájuk hasonló tapasztalt emberekre. Zalka András pe
dig Vorosilov, a Szovjetunió marsallja törzséhez került, a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottsághoz/10 

A Kovalenko—Zalka felderítő csoport működésének rövid vázolása 
is elegendő annak bizonyítására, hogy ez az alakulat egyike volt azok
nak a szovjet partizáncsoportoknak, melyek fontos megbízatást tel
jesítettek Lengyelország és Szlovákia területén. Működésüket több po
litikai vonatkozás is jellemezte. Többek között olyan diplomáciai ki
hatású körülmény is, mint a varsói, majd a szlovákiai fegyveres fel
kelés. Sokrétű, nemegyszer bonyolult feladataikat rendkívül nehéz 
körülmények között hajtották végre és elmondható, hogy tevékenysé
gük sikere nagy mértékben annak köszönhető, hogy a lengyel és a 
szlovák hazafiak minden vonatkozásban önfeláldozóan segítették őket. 

A Kovalenko—Zalka-osztag tevékenysége összefonódik a Szlovák 
Nemzeti Felkelés előkészítésének, kirobbanásának és védelmének idő
szakaival. 1944 novembere—1945 januárja között pedig részese a 
krakkói vajdaság déli területein folytatott lengyel antifasiszta harc
nak is. Története tükrözi a fasizmus elleni fegyveres harcban szüle
tett internacionalista összetartozást és összefogást. Ebben az összefo
gásban a sokat szenvedett lengyelek és a magyar fasiszta megszállás 
keserveit átélő szlovákok Zalka András, Ács István, Szepessy József 
és a romániai Czinna Ferenc tettei, politikai öntudata, egész maga
tartása alapján tisztelettel szólnak a magyar hazafiakról is. Az egy
kori harcostársak, a Kovalenko—Zalka-csoporttal, osztaggal ennek te
vékenysége során kapcsolatba került kelet-szlovákiaiak ma is ezt az 
emléket őrzik az osztag magyarjairól. 

40 A magyarok visszaemlékezése a Magyar Partizán Szövetségben 
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