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Somkutas Róbert1 

A HIDAK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZEREPE 
A MAGYAR HADERŐ ERŐINEK ÉS ESZKÖZEINEK 

ELŐREVONÁSÁBAN AZ 1941 ÉVI 
DÉLVIDÉKI HADMŰVELET SORÁN 

Absztrakt 
A Magyar Királyi Honvédség 1941-es délvidéki hadjáratakor a gyors-
hadtest támadása során a csapatoknak számos vízi akadályt kellett 
leküzdeni közúti és vasúti hidak birtokbavételével. A hidak biztosítása 
érdekében került harcbavetésre a pápai ejtőernyős zászlóalj. A pán-
célozott felderítőcsapatok szintén szerephez jutottak a hidak birtok-
bavételében. A vasútépítő zászlóaljak hídépítő és -javító tevékenysé-
ge a páncél- és ellátóvonatok előrevonását tette lehetővé. A hidak 
szerepe jelentős volt a magyar haderő erőinek és eszközeinek előre-
vonása során a délvidéki hadműveletben. Az ehhez kötődő katonai 
tevékenységeket ismerteti a tanulmány, figyelembe véve a hadműve-
let katonai logisztikához kötődő egyes vonatkozásait is. 

Kulcsszavak: erők mozgatása, támadó művelet, hidak rombolása és 
birtokbavétele, ejtőernyős zászlóalj, felderítőcsapatok, vasútépítő 
zászlóaljak 

Bevezetés 

A katonai logisztika – egyéb elemei mellett – a katonai erők moz-
gatásának, szállításának tudománya. A NATO katonai logisztika defi-
níciója szerint a katonai logisztika: „Az erők mozgatásának 
…tudománya, amelynek elemei a … raktározás és szállítás, a fenn-
tartás-karbantartás, illetve a személyszállítás.”2 A támadó fél erőinek 
előrevonását, utánpótlással való ellátását a védő a közúti és a vasúti 
hidak felrobbantásával gátolhatja. Különösen alkalmas erre a közép-
európai terep, amelyet sűrűn szelnek át különféle folyók, folyamok. 
Közép-Európában a 18. század óta jelentős mértékű a csatornaépí-
                                                 
1  Somkutas Róbert nyá. ezredes, e-mail: rsomkutas@hotmail.com 
2  Demeter György (szerk.): NATO kézikönyv. Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet, 

Budapest, 1993. 
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tés.3 Ez újabb vízi akadályokat állít a támadó elé, amelyek leküzdésé-
re különféle műszaki és átkelő eszközökkel is sor kerülhet, leggyor-
sabban mégis a hidak birtokbavételével oldható meg ez a feladat.  

 
1. ábra. A csatornák képezték a délvidéki műveletek egyik legkomo-

lyabb akadályát (Fortepan 107503) 

A Magyar Királyi Honvédség 1941-es délvidéki hadjárata során a 
támadó gyorshadtest gépkocsizó- és lovasdandárjainak előrevonási 
útvonalán a csapatoknak számos vízi akadályt kellett keresztezniük 
hidak birtokbavételével. Mindezek következtében a hidak szerepe 
jelentős volt a magyar haderő erőinek és eszközeinek előrevonása 
során az 1941. áprilisi délvidéki hadműveletben. A cikknek nem célja 
a teljes délvidéki hadművelet bemutatása (mivel a délvidéki művelet-
ről egy – elsősorban a felderítő-zászlóaljak tevékenységére koncent-
ráló, de a műveletek menetét is részletesen leíró – többrészes publi-
kációt a Haditechnika folyóirat 2017. évi 3. és 4. számában közölt a 
szerző), azonban kiemelt figyelmet fordít a hidak birtokbavételével, 
biztosításával, sérüléses javításával stb. kapcsolatos katonai tevé-
kenység bemutatására. A hidak biztosítása érdekében került harcba-

                                                 
3  1802-ben elkészült a Dunát és a Tiszát összekötő Ferenc-csatorna, aminek 

jelentős szerepe volt a szállítás fejlesztésében, illetve a magyar gabonakeres-
kedelem szempontjából, mivel az addigi dunai hajózási útvonalat 227 km-rel rö-
vidítette meg, amely az áthaladás időtartamát 20 nappal csökkentette. Turcsányi 
K. et al.: Haderők és hadviselés az elöltöltős fegyverek korában. Budapest: HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2015. 
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vetésre a pápai ejtőernyős zászlóalj.4 Emellett a páncélozott felderí-
tőcsapatok szintén szerephez jutottak a hidak birtokbavételében. A 
vasútépítő zászlóaljak hídépítő és -javító tevékenysége a páncél- és 
ellátóvonatok előrevonását tette lehetővé. A teljesebb kép érdekében 
szükség szerint röviden bemutatjuk a velük együttműködő gyorsfegy-
vernemi és gyalogos erők tevékenységét is. 

 
2. ábra. A pápai ejtőernyős zászlóalj egyik ejtőernyős százada egy 
Ca-101/3m szállítórepülőgép előtt, kiképző ugróruhában és fejvédő-

ben. A tervek szerint a délvidéki hadművelet során a hidak biztosítása 
érdekében kerültek harcbavetésre az ejtőernyősök 

A pápai ejtőernyős zászlóalj legnagyobb szabású bevetésére ke-
rült sor ekkor, a délvidéki hadművelet során. A tervek szerint a hidak 
biztosítása érdekében kerültek harcbavetésre az ejtőernyősök. Azon-
ban nemcsak a támadó csapatok harc- és gépjárműveinek közúti hi-
dakon történő előrevonása, de a harcoló csapatokat követő vasúti 

                                                 
4  A művelet során hősi halált halt a zászlóalj alapítója és parancsnoka, Bertalan 

Árpád őrnagy is. E cikknek egyfajta aktualitást ad, hogy 2016. január 1-jén Szol-
nokon létrejött az MH vitéz Bertalan Árpád 2. Különleges Rendeltetésű Ezred - 
az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj és az MH 88. Könnyű 
Vegyes Zászlóalj fúziójával. Mindkét katonai szervezet jogelődjének a vitéz Ber-
talan Árpád őrnagy által megalakított 1. Honvéd Ejtőernyős Zászlóaljat tekinti, 
amely 1938-ban állt fel. 
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hadtápszállítások számára a vasúti hidak biztosítása is felmerült, mint 
a hadművelet során megoldandó probléma. A páncélozott felderítő-
csapatok ezért szintén jelentős szerephez jutottak a hidak birtokbavé-
telében. Eredményesen tevékenykedtek ezen a területen a gépkocsi-
zó dandárok alárendeltségében harcoló páncélozott felderítő-
zászlóaljak, amelyek az ép vagy rombolt hidak birtokbavételében, 
illetve kijavításában is részt vállaltak. 

 
3. ábra. A felrobbantott Zákányi (Gyékényesi) vasúti híd a Dráván 

(Fortepan 101936) 

De az 1941-es évben még a haderő aktív támadó erőinek részét 
képezte az a négy korszerűsített páncélvonat is, amelyeket harcoló, 
illetve harctámogató feladatrendszerrel vontak előre az első lépcső-
ben. Támadó tevékenységük biztosításának elengedhetetlen feltétele 
volt (lett volna) a vasúti hidak épségben történő birtokbavétele. A 
páncél- és ellátóvonatok előrevonását végül részben a vasútépítő 
zászlóaljak hídépítő és -javító tevékenysége tette lehetővé. 
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1. Műveleti előzmények: a szövetséges erők tevékeny-
sége és a magyar hadműveleti tervek 

1941. április 7-én jelentette be a horvát nacionalisták vezére 
(Kvaternik Slavko) az önálló Horvátország megalakulását. Néhány 
órára rá Horthy kiáltványt bocsátott ki, melyben - hivatkozva Jugo-
szlávia felbomlására – elrendelte az 1918-ban elcsatolt magyarlakta 
területeknek a magyar csapatok általi birtokbavételét az ott élő ma-
gyar lakosság védelmezése érdekében.5  

 
4. ábra. A 3. magyar hadsereg parancsnokának hadműveleti elgon-

dolása 

                                                 
5  HIM HL TGY 2721 dr. Kálmán D., 52. 
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Eközben megindultak a német haderő Jugoszlávia elleni támadást 
előkészítő műveletei is. 1941 áprilisában a német csapatok dél-
dunántúli beérkezésekor a háború előjelei már az egész magyar-
jugoszláv határszakaszon észlelhetők voltak. A határt mindenütt le-
zárták, megszakították a két ország közötti közlekedést úton, vasúton 
egyaránt, a fontosabb műtárgyakat előkészítették robbantásra, és a 
közös határszakasz teljes szélességében aknamezőket és műszaki 
akadályokat telepítettek. A jugoszlávok a német csapatok hadművele-
ti tevékenységének akadályozására a letenyei és murakeresztúri 
hidakat felrobbantották.6 

A Fővezérség április 9-én kiadta a - német hadműveleti direktívá-
hoz igazított- Vkf.28./Főv. hdm.41.IV.9. számú utasítását. Ebben fel-
adatul szabta a 3. hadseregnek, hogy erőivel a Duna-Tisza közén 
felvonult ellenséges erőket semmisítse meg, és a Duna-Tisza közét 
mielőbb vegye birtokba.7 

 
5. ábra. A felrobbantott Bezdan híd a Ferenc-csatornán 

(Fortepan 76996) 

A német és magyar vezérkar közösen kidolgozott tervei alapján a 
3. magyar hadseregnek a Duna és a Tisza közötti területen kellett 
támadnia. Súllyal (vagy más kifejezéssel élve: a főerőkifejtését össz-
pontosítva – S. R.) a Szabadkától nyugatra eső területre a határtól 

                                                 
6  http://crowland.uw.hu/images/csata/delvidek.html, a letöltés ideje:2016. novem-

ber 9. 
7  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 37. 



Katonai Logisztika 2017. évi 3-4. szám 

143 

mintegy 20 kilométerre lévő jugoszláv erődvonal áttörése után, a 
gyorshadtest előrevonásával és – a német csapatok nyugati hadjára-
tainak tapasztalata alapján – az 1. felderítő zászlóalj bevetésével 
nyomuljon előre, és üldözze a visszavonuló jugoszláv erőket Palánka 
– Újvidék vonaláig, majd szállja meg a Duna vonalát.  

 
6. ábra. A német Marita hadműveleti terv részlete 

A 3. hadsereg támadásával egyidőben a Duna jobb partján csopor-
tosított 11. gyalogdandár a baranyai háromszöget, míg a fővezérség 
közvetlen 9. gyalogdandár a Muraközt szállja meg.8 

A 3. hadsereg parancsnoka (Gorondy-Novák Elemér altábornagy) 
elhatározásának meghozatala után 10-én 18 órakor kezdődő pa-
rancsnoki értekezleten felvázolta a szándékát, és szóban intézkedett 
támadási csoportosítás felvételére. A 3. hadsereg támadásának ter-
vezett megindítása IV.12-én 8 óra volt.  

A csapatok támadásához meghatározta:  
- A hadsereg támadó csoportosításának jobbszárnyán fel-

vonult IV. hadtest (Pk. Horváth László altábornagy) két 
dandárral, zömmel Zomborra, részeivel Nemesmiletics irá-
nyában támad.  

                                                 
8  HIM HL TGY 2721 dr. Kálmán D., 54. 
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- Tőle balra az I. hadtest (Pk. Declava Zoltán altábornagy) a 
13. és 15. dandárjával Bajmok – Bácskossuthfalva vonalá-
ig előretör, és Nemesmiletics – Pacsér erődvonal felgön-
gyölítése után keleti irányban biztosítási feladatokat lát el. 

- A hadsereg balszárnyán az V. hadtest (Pk. Silley Antal al-
tábornagy) alárendeltségébe tartozó 14. dandár Horgos – 
Csantavér irányban nyomul előre. 

A német csapatok támadó tevékenységének gyors térnyerése a 
Fővezérséget további sürgetésre ösztönözte. A hadsereg írásbeli pa-
rancsainak elkészítésének ideje alatt - 10-én 23:45-kor a hadsereg-
parancsnokság géptávírón tájékoztatást kapott, hogy még az éjjel 
parancsot kap a támadás 11-én reggel történő végrehajtására. A Fő-
vezérség megfogalmazása szerint „oly korán és annyi erővel (támad-
jon), amennyi csak összehozható a helyileg jól összefogott erőkkel, 
úgy a zöm helyén, mint Szabadka, mint Szegednél, valamint a Bara-
nyai háromszögben”. A hadseregparancsnok hiába hivatkozott a már 
kiadott parancsokra, a még nem befejezett felvonulásra és egyéb 
nehézségekre. A géptávíró-párbeszédbe bekapcsolódott a Fővezér-
ség hadműveleti csoportjának vezetője, vitéz László Dezső vezérőr-
nagy, és kifejtette a hadseregparancsnoknak az új intézkedés kiadá-
sának kiváltó okait.9 

 
7. ábra. A 3. magyar hadsereg helyzete 1941. április 11-én 

24 órakor10  

                                                 
9  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 39. 
10  Kiss G. F.: A M. kir. honv. gyorscsapatai. 151.p. 
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A sürgősen megküldött új intézkedés eredményeként a parancs-
nok - az eligazításon már elrendelt csoportosítás mellett kitartva – 
elhatározta, hogy 11-én délután csapataival átlépi a határt, de csak a 
karaulák - a jugoszláv határ mentén kiépített őrházak, határvédelmi 
erődítmények - vonalát veszi birtokba, és az ellenséges erődvonallal 
harcérintkezésbe lép. Majd 12-én 8 órától kihasználva a saját tüzér-
ségi- és bomba-, valamint a németek által biztosított zuhanóbombá-
zók csapásait, Őrszállástól keletre végrehajtja az erődöv áttörését, és 
ezt követően a gyors seregtesteket a Ferenc-csatornától délre alkal-
mazva megakadályozza az ellenség visszavonulását a Duna jobb 
partjára, és bekerítve megsemmisíti azt.11 

Megítélése szerint az ország belső területeire betört német csapa-
tok intenzív támadása miatt a jugoszláv csapatok már nem képesek 
komoly ellenállás kifejtésére, ezért folyamatosan visszavonulnak, il-
letve felkészültek a polgári lakossággal közösen végrehajtandó parti-
zántevékenységre (amely ettől kezdve csetnik-harc néven szerepelt a 
jelentésekben.).  

2. A főerők átjutása az erődövön 

A Marita-terv végrehajtása német részről egyre jobban tért nyert. A 
Dél-Dunántúlról Jugoszláviába betörő német 8. páncéloshadosztály a 
Duna és a Brod folyó között 12-én 2 óra 30 perckor már elérte 
Mitrovicát, és délután folytatta a továbbnyomulását Belgrád irányá-
ban.  

A hadsereg az erődvonal áttörésére vonatkozó alapintézkedését - 
még a támadás végrehajtása előtt - 12-én hajnali 3.30-kor kiadott ki-
egészítő intézkedéssel - pontosította a feladatokat. A hadseregpa-
rancsnok – az előző napi tapasztalatok és a német csapatok által el-
ért sikerek alapján - már nem számolt az ellenség által megszállt 
erődövben szívós védelmi tevékenységgel, mivel már a távolabbi 
körzetből is menekülésszerűen özönlöttek vissza a jugoszláv csapa-
tok. Ezért a seregtesteknek feladatul szabta az ellenségnek a Fe-
renc-csatornához történő visszavetését, majd ezt követően a Duna 
jobbpartjához a lehető legrövidebb idő alatt való kiérkezést.  

                                                 
11  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 39-40. 
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8. ábra. Jugoszláv határőr torony (Fortepan 71477) 

A hadsereg kiegészítő intézkedése még az erődök megszállásával 
számolt, és ennek megfelelően szabta meg a tüzércsapatok tűzfel-
adatait. A tüzérségi előkészítés végrehajtásában a hadtest osztályai 
mellett a hadsereg közvetlen nehéztüzérsége is részt vett. 

A tüzércsapatokat április 11-éről 12-re virradó éjszaka vonták előre 
a kijelölt tüzelőállásaikba. A rossz útviszonyok miatt öt üteg csak kés-
ve érkezett be tüzelőállásába, így csak később kapcsolódtak be a 
végrehajtásba. A tervek szerint az erődöv 2 km-es áttörési szakaszá-
ra április 12-én 8 órától a hadsereg rendelkezésére álló négy tüzérez-
red és nyolc közepes, illetve nehéz tüzérüteg összesen negyven üte-
ge tüzelt.  

A tüzérség alkalmazásánál komoly gondot jelentett az, hogy „az 
osztályoknál csak 1 – 1 fénytérkép lett kiadva, Borbála-jelentés és 
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sebességfokozat hiányzott, valamint a mérőszázadok még nem ér-
keztek meg”12, ezért a tüzérségi előkészítés belövéssel kezdődött. Ez 
természetesen azzal járt, hogy a váratlan tűzcsapásokról és a táma-
dás meglepetésszerűségéről le kellett mondani. A tüzérfelderítés – az 
előbb említett hiányosságok miatt - nem tudta kielégíteni a tüzér- és a 
harcoló csapatok igényét. 

 
9. ábra. A Jugoszláv békeerődítmények a Duna-Tisza közén 

(MKSZ 1941 II.) 

A gyorshadtest készen állt, hogy az áttörés után a három sereg-
testét késedelem nélkül a részükre meghatározott irányokban beves-
se. A gyorshadtest parancsnoka Katymár D.- re előre települt, hogy 
                                                 
12  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941,82. – A fénytérkép valószínűleg a 

kevés rendelkezésre álló térkép miatt elkészített”térképmásolat” lehetett, a két 
tüzér szakkifejezés definícióját a kutatásaim során még nem leltem meg. -SR 



Katonai Logisztika 2017. évi 3-4. szám 

148 

közvetlenül intézkedhessen az üldözés bevezetésére. Közben Bács-
almáson találkozott a hadseregparancsnokkal, aki a kialakult új hely-
zet (az „erődvonal áttörése”) miatt személyesen intézkedett a gyors-
csapatok további feladatára. Ezek szerint a gyorshadtest az áttörés 
után átveszi az I. és a IV: hadtest eredeti feladatát, és a leggyorsab-
ban előretör Zombor D, Kerény, Bácsgyulafalva területére. Ha a gép-
kocsizó dandárok nem tudnának előrejutni az útviszonyok miatt, ak-
kor az összes páncélosegységét felderítésre és biztosításra „dobja 
előre” (sic!), a 2. lovasdandárt pedig hozza előre a nagyfeladat beve-
zetésére. A gépkocsizó dandárokat a Duna keleti partján Herceg-
szántón, Garán át mozgassa, ha az előrejutás ott nem lehetséges, 
ellenkező esetben erőszakolja ki előrejutásukat Kunbaja, Bajmokon 
át, végső esetben Szabadkán át. A 2. gépkocsizódandárt, ha lehet, 
Nemesmiliticsen alkalmazza.13 

 
10. ábra. Erődöv telepítési rendszere (MKSZ) 

A feljegyzések szerint a hadtestparancsnok más nézetet vallott a 
csapatai alkalmazásáról. Jelentette: mivel az ellenség már nem fog 
ellenállást kifejteni, ezért az 1. gépkocsizó dandárt Zomboron át a 
Duna mentén Újvidék irányában; a 2. gépkocsizó dandárt Kerényen 
át a Ferenc-csatorna déli partja mentén a Tiszáig; a 2. lovasdandárt 
Bajmok, Bácstopolya, Óbecse általános irányban; míg a felvonuló 1. 
lovasdandárt a 2. lovasdandár mögött, második lépcsőként javasolja 
alkalmazni. 

                                                 
13  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 98. 
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11. ábra. A kibővített Marita-terv 

A hadseregparancsnok a javaslatot nem fogadta el, és a korábban 
említett feladatszabáshoz ragaszkodott. Ennek ellenére, a hadtestpa-
rancsnok kitartott saját véleménye mellett, és – még mielőtt visszatért 
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volna Mélykútra, a harcálláspontjára – még ott személyesen a saját 
elgondolásának megfelelően adta ki parancsát a 2. lovasdandárnak. 
14 (Ez az érdekes esemény mutatja, hogy egy haderőben a régi és az 
új harcászati-hadműveleti elvek, elgondolások akár össze is „csap-
hatnak” egy hadművelet végrehajtása során. A hadművelet végén 
kiderült, hogy melyik parancsnok látta jól a feladatok megvalósításá-
nak módját. – S. R.) 

A IV. hadtest balszárnyán a 2. gyalogdandár Hercegszántónál lép-
te át az államhatárt, és benyomult a Gara-Zombor vasútvonal és a 
Duna által határolt területre. A 12. gyalogdandár Gara – Vaskút tér-
ségéből Regőcén át Zombor felé támadott. Második lépcsőként a 10. 
gyalogdandár követte. 

Az I. hadtest sávjában a 15. gyalogdandár Ólegyen – Flóra-puszta 
között átlépve az államhatárt – az Őrszállást és Nemesmiliticset ösz-
szekötő országúton nyomult előre. Tőle balra a 13. gyalogdandár 
Kunbaja körletéből Bajmok felé menetelt. Mögötte a második lépcső 
az 1. gyalogdandár volt. 

Az V. hadtest jobbszárnyán a 14. gyalogdandár Szabadka, a 19. 
gyalogdandár Csantavér – Zenta irányában támadott. 

3. Az ejtőernyős zászlóalj művelete a hidak biztosítása 
érdekében 

A Magyar Királyi Honvédség első ejtőernyős harci bevetésére 
1941. április 12-én került sor a délvidéki hadművelet folyamán. A 
hadművelet tervezése során a korszerű harcászati elveket alkalmaz-
va – a Duna-Tisza közében végrehajtandó sikeres szárazföldi tevé-
kenység biztosítása érdekében – alkalmazásra tervezték a Bertalan 
Árpád őrnagy vezette, 1940 augusztusában zászlóaljjá szervezett 
pápai ejtőernyős csapatot.15  

A 3. hadsereg-parancsnokság javaslatára a Fővezérség által a 
hadsereg rendelkezésére bocsátott ejtőernyős köteléket16 a gyors-
hadtest seregtesteinek támogatására, a saját csapatok előrenyomu-

                                                 
14  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 98-99. 
15  Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő: A légideszant I. Elméletek, eljárások és a légi 

gépesítés a kezdetektől 1945-ig, Puedlo,166. 
16  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 127 
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lásának és az ellenség üldözésének meggyorsítására, valamint a 
hadműveleti szintű bekerítés lehetővé tételére vetették be.17  

 
12. ábra. Drávaszabolcs, a felrobbantott vasúti híd (Fortepan 77781) 

Az Újvidék – Titel irányában végrehajtott támadás folyamán az ej-
tőernyős zászlóalj az eredeti terv szerint azt a feladatot kapta, „hogy 
öt szállítórepülőgéppel, két hullámban kiszállítva, egy-egy századdal 
foglalja el a Ferenc- és Ferenc József –csatorna kulcsfontosságú 
hídjait, szerelje le a hidakon esetleg elhelyezett robbanótöltete-
ket, és védelmi állást kialakítva tartsa azokat addig, amíg a gépesített 
alakulatok megérkeznek.” A két elfoglalásra kijelölt híd a Ferenc –
csatornán ívelt át Zombornál és Szenttamásnál, a támadás fő irá-
nyaiban. A támadás folyamatosságának biztosításával a tervek sze-
rint jelentős szerep hárult volna a hidakat megvédő ejtőernyős alaku-
latokra.18 

A szerb erők a zombori és a szenttamási híd környékét, valamint 
a településeket műszaki zárrendszerrel, megerősített védelemmel és 
légvédelmi gépágyúkkal oltalmazták. Az ejtőernyős támadás előtt a 
német és a magyar légierő bombázógépei tettek kísérletet a légvé-
delmi rendszer semlegesítésére, és légi felderítési adatokat sze-
rezni a hidak állapotáról, valamint az ott lévő erők tevékenységéről. 
Ezek szerint a hidak már robbantásra előkészített állapotban vol-

                                                 
17  Horváth Csaba – Lengyel Ferenc: A délvidéki hadművelet 1941. április, Puedlo, 

Budapest, 2005, 67. 
18  Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő: A légideszant I. Elméletek, eljárások és a légi 

gépesítés a kezdetektől 1945-ig, Puedlo,166. 
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tak, a támadást megelőző órákban pedig a szerb erők nagy tömeg-
ben folyamatosan vonultak vissza a hidakon. A helyi légi fölény kiví-
vását a Börgöndi repülőtérről felszálló vadászrepülő-század kapta 
feladatul. 

 
13. ábra. Újvidék, a lerombolt vasúti híd maradványa. Előtérben a 

helyreállításhoz felhalmozott javítóanyag (Fortepan 107673) 

A mostoha időjárási viszonyok miatt az ejtőernyősöket szállító 
Savoia-Marchetti SM-75 gépek terheléssel nem tudtak volna felszállni 
a pápai repülőtér vizes talajáról. Ezért a repülőgépek átrepültek 
Veszprémbe, a bevetésre kész köteléket és felszerelését átszállítva a 
fedélzetükön. Az első hullámban bevetett ejtőernyősöket a zom-
bori hídnál kívánták alkalmazni. Veszprémből 17 órakor indult a 
bevetés, de a tervezett öt gép helyett csak négy állt rendelkezésre, 
ezért a szükséges felszerelést meg kellett osztaniuk, ezáltal valószí-
nűleg így kismértékben megnövelték a gépenkénti terhelést. Szállító-
repülőgépenként 26 fő ejtőernyőst, négy fő gépszemélyzetet és a 
málházott felszerelést kellett volna a célterület fölé eljuttatni. Az első-
ként felszálló vezérgép csak nagy nehézség árán tudott felemelkedni, 
majd 50 méteres magasságban – vagy túlterhelés és a rakomány 
megcsúszása miatt, vagy hidraulikahiba miatt – kormányozhatatlanná 
vált, és visszazuhant a földre. A gép azonnal felrobbant, és a fedélze-
ten lévők közül húszan meghaltak, köztük a harccsoport parancsno-
ka, Bertalan őrnagy, emellett megsemmisült a bevetés egész doku-
mentációja is.19  

                                                 
19  Turcsányi Károly – Hegedűs Ernő: A légideszant I. Elméletek, eljárások és a légi 

gépesítés a kezdetektől 1945-ig, Puedlo,166. 
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14. ábra. Kiképzési ugrás végrehajtása Pápán 

A megmaradt állomány a katasztrófa ellenére ragaszkodott a má-
sodik harcfeladat végrehajtásához. A harccsoport parancsnoka Kiss 
Zoltán hadnagy lett (mivel a zászlóalj parancsnokhelyettese is meg-
sérült), aki intézkedett az eredetileg tervezett állomány és felszerelés 
csökkentésére, hogy a három gép biztonságosan kijuttathassa a 
harccsoportot. Végül a Fővezérség engedélyével megkezdhették fel-
adatukat, a szenttamási híd elfoglalását (ekkorra ugyanis a szer-
bek már felrobbantották a zombori hidat). A megmaradt három 
szállítógép 19 órakor, szürkületkor szállt fel.  

A késői indulás meghatározónak bizonyult a kijuttatás végrehajtá-
sára is, mert az egyre nehezebb láthatóság miatt navigációs téve-
désből a csoportot a kijelölt ledobózóna Újverbász dél helyett 15 km-
rel északkeletre, Szabadkától délre történt meg az ugratás. A követ-
kező hullám kijuttatása már szóba sem jöhetett. 

A várostól délre jelentkezett Kiss Zoltán hadnagy Sándor alezre-
desnél a 2. gépkocsizó dandár elővéd zászlóalja parancsnokánál. 
Jelentette a harccsoport helyzetét és feladatát. A begyülekeztetett 
ejtőernyős századot a Sándor-csoport első menetlépcsőjébe osztotta 
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be a parancsnok.20 (Végül is a hadsereg által megszabott feladatot, 
hogy „a század a Ferenc-csatorna átjáróit, különösen az újverbászi 
vasúti és a szenttamási közúti hidat biztosan kézbe vegye és el-
rombolását megakadályozza”21 – mint látni fogjuk - majd teljesíteni 
fogják, igaz, nem légi, hanem gépkocsin történő kijuttatással, és nem 
a gépesített csapatok előtt, hanem azokkal együtt! – S.R.) 

 
15. ábra. Savoia – Marchetti SM 75 szállítórepülőgép Pápán. 

Egy ilyen repülőgép balesete okozott késést az ejtőernyős művelet 
végrehajtása során 

Az eredeti terv szerint a 2. gépkocsizó dandár feladata lett volna 
a szenttamási hídhoz való előrenyomulás és az ejtőernyősökkel 
való kapcsolatfelvétel. Ez azonban nem valósulhatott meg az eredeti 
elgondolás szerint, mert a 2. gépesített dandár a rossz állapotú utak 
és az állandó csetnik-harcok közepette hajtotta csak végre lassú elő-
revonását. Szerencsére a menet élén haladó Sándor-csoport fel tudta 
venni velük a kapcsolatot, és így sikerült kijutni a szenttamási hídhoz. 
A hadseregparancsnokság az ejtőernyősök beérkezéséről csak 13-án 
11 órakor szerzett tudomást.  

                                                 
20  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 113. 
21  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 127. 
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4. A 2. gépkocsizó dandár támadó műveletei 12-én, és a 
felderítőcsapatok szerepe a hidak birtokbavételében és 
helyreállításában 

Az 1. felderítő zászlóalj Toldi harckocsikkal felszerelt könnyű-
harckocsi-százada (pk. Barthalos Zoltán százados) Zombor felé 
nyomult előre. A századdal tartott parancsnoki harckocsiján a zászló-
alj parancsnoka is. Gyuriti pusztánál a század rajtaütött az ott rejtőz-
ködő jugoszláv csoporton, és az ellenség járőreit szétszórta. Fogság-
ba ejtett 74 főt, és sorozatlövő fegyvereket zsákmányolt. A század a 
felderítés folytatása során a Zombortól északra mintegy 2 km-re lévő 
Obziri szállásoknál lerohant egy másik rejtőzködő csoportot is. A sike-
res támadás során a század foglyul ejtett 1 tisztet és 86 fő legénységi 
állományú katonát, valamint páncéltörő és sorozatlövő fegyvereket is 
zsákmányolt.  

 
16. ábra. A 3. magyar hadsereg helyzete 

1941. április 12-én 24 órakor22 

A könnyűharckocsi-század Nemesmileticsen át - mint az első ma-
gyar alakulat - érkezett Zomborba 11.30- kor. A Ferenc-csatornán 
                                                 
22  Kiss G.F.: A M. kir. honv. gyorscsapatai. 160.p. 
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átvezető hidakat addigra a szerbek felrobbantották, így annak 
jobb partját nem tudták birtokbavenni. Egy órán belül már a felderítő 
zászlóalj zöme is beérkezett.23 A zászlóalj beérkezése után azonnal 
biztosította a területet, és nekifogott a csatornahidak helyreállítá-
sához.24 16.30-kor érkezett meg a páncélgépkocsi század, mely 
Bezdán felől közelítette meg a várost. A zászlóalj vonata és kerekes 
járművei 5-6 óra múlva csatlakoztak a zömhöz. 

 
17. ábra. Az egyik felrobbantott csatornahíd (Fortepan 107646) 

Az 1. felderítő zászlóalj a dandárparancsnoktól és a beérkező had-
seregparancsnoktól megkapta a további feladatokat. Ezek szerint a 
csatorna északi partján Verbászig kell előretörnie, lehetőség szerint 
egy hidat vegyen birtokba (ha nem, akkor építsen), és a zászlóalj 
a továbbiakban Újvidék felé fog előretörni. A feladat megszabása ide-
jén a zászlóaljvonat még nem érkezett be Zomborra, így a zászlóalj a 
vonat és üzemanyag-tartalék nélkül kezdte meg feladatát. Végül a 
zászlóalj - mivel a csatorna valamennyi hídja már rombolt volt - Kulán 
talált egy olyan rombolt hidat, amelyet az árkász szakaszával 13-
án 6 óráig a harckocsik számára helyrehozott, és a későbbiek fo-
lyamán biztosította a csatorna déli partjára történő átjutást.25  

                                                 
23  KISS Gábor Ferenc: A Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941, 

Doktori (PhD) értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi 
Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012, 171-172 

24  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 102. 
25  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 103. 
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A 2. gépkocsizó dandár 11-éről 12-ére virradó éjjel érkezett meg 
Mélykút–Jánoshalma–Kisszállás területére.26 Azonban nem sikerült 
elérnie a teljes feltöltést erre az időpontra, emiatt a dandár az egész-
ségügyi oszlopának, lőszerkezelő oszlopának, a felderítő zászlóalj 
puskásszázadának, valamint árkászszakaszának hátrahagyásával 
vonult el. A hiányos feltöltés főleg járművek tekintetében jelentett 
problémát. A járműhiány mértékét jelzi, hogy a dandárnak 135 mo-
torkerékpár, 16 személygépkocsi, 21 tehergépkocsi, 8 sebesültszállí-
tó gépkocsi, valamint 10 könnyűharckocsi és 8 páncélgépkocsi hiá-
nya volt. Ezeket a hadművelet folyamán nem is tudták pótolni.  

Mivel a gépkocsi nyilvántartásokat nem egyeztették a valós hely-
zettel, a forgalomszabályozó század 49 helyett csak 8 motorkerék-
párral vonult el, illetve az utászszázad a hídanyagát kénytelen volt 
Tiszakirván visszahagyni.27  

Mindezek ellenére a dandár 12-én 13 órakor parancsot kapott, 
hogy erői zömével érje el Zombor és Kerény térségét, míg részeivel 
Bácsgyulafalvát. Tartsa az összeköttetést az I. hadtest csapataival. 
Hajtson végre felderítést Újszivác, Kula, Újverbász irányában, tartson 
összeköttetést Topolya és Kossuthfalván át az előrenyomuló 2. lo-
vasdandárral. 

A dandárparancsnok intézkedésére felállították a „Sándor-
csoportot” (pk. Sándor István alezredes a 4. gépkocsi zászlóalj pa-
rancsnoka), és állományába szervezték a 4. gépkocsizó zászlóaljon 
kívül a 2. felderítő zászlóaljat (az 1. könnyű harckocsiszázad kivéte-
lével), a 12. kerékpáros üteget, a 2. légvédelmi gépágyús üteg két fél-
szakaszát és a 2. gépkocsizó utászszázad felét. A Sándor-csoport 15 
óra 30 perckor indult meg Bácsbokodon át Zomborra.  

Közben a gyorshadtest parancsnoka a megváltozott harcászati 
helyzet miatt (az V. hadtest és a 2. lovasdandár részei Szabadkát 
már elérték, és a Duna mentén vezető utak csaknem járhatatlanok 
voltak) új feladatot szabott a 2. gépkocsizódandár részére. E szerint a 
Sándor-csoport azonnali indulással törjön előre Kisszállás, Tompa, 
Szabadka, Topolyán át Újverbász, Szenttamás területére, itt létesít-
sen hídfőt, és derítsen fel Újvidék irányában.  

                                                 
26  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 112. 
27  KISS Gábor Ferenc: A Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941, 

Doktori (PhD) értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi 
Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012, 175 
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A dandár többi részéből létrehozva a Benda-csoportot (pk. Benda 
alezredes, a dandár parancsnokhelyettese), állományában az 5. és a 
6. gépkocsizó zászlóalj, a felderítő zászlóalj egy könnyűharckocsi 
százada, a 2. gépkocsizó könnyű tüzérosztály, a 11. kerékpáros üteg, 
az utászszázad fennmaradó része, három légvédelmi gépágyús 
félszakasz és a híradó század. Feladata, hogy a Sándor-csoport után 
indulva Kisszállás, Tompa, Szabadka, Topolyán át meneteljen Kishe-
gyes, Emőd, Bajna, Topolya területére, és ott biztosítva szállásoljon 
el. 18 órakor a dandár vezérkari főnöke érte utol egy új paranccsal, 
hogy annak megfelelően az új menetvonalon, Szabadkán át – Ver-
bász és Szenttamás irányában – törjön előre, majd létesítsen ott híd-
főt.  

 
18. ábra. Magyar ejtőernyősök Caproni Ca-101 gépekre szállása 

gyakorló ugráshoz 

A dandár 2. és 3. menetlépcsőjét közben a dandár vezérkari főnö-
kének javaslatára (hivatkozva a rossz, nehezen járható utakra) meg-
fordították, és a dandár zömével együtt Szegeden át meneteltek Sza-
badkára, hogy onnan folytassák az előrevonásukat a menetcéljuk 
felé.  

A Sándor-csoport első lépcsője folytatta feladatát a már a megkez-
dett menetvonalon. A kötelék este 9 órakor érkezett Szabadkára, ahol 
utasították, hogy Topolyánál várja a további parancsokat. Azonban az 
előrevonás során a felderítő járőre Kishegyesnél ellenséges erőkön 
ütött rajta, elővédje pedig Topolyától délre szintén harcba lépett. 



Katonai Logisztika 2017. évi 3-4. szám 

159 

5. A vasútépítő zászlóaljak tevékenysége és a páncél-
vonatok előrevonása 

A délvidéki hadművelet során a 3. hadsereg rendelkezésére álló 
vasútépítő zászlóaljak igen komoly erőfeszítéssel felderítették, fel-
mérték a vasúti pályák, vasúti hidak, az állomások állapotát. Felmér-
ték a károkat és a helyszínen rendelkezésre álló anyagokat és szer-
szám készleteket, és azonnal megkezdték a romok eltakarítását, va-
lamint a sérülések, rongálások és rombolások helyreállítását is. 
Mindez annak érdekében történt, hogy a rendelkezésre álló pán-
célvonatok szükség esetén támogatni tudják a gyalogság harcát, 
illetve a szükséges utánszállítások mielőbb vasúti szállítással is 
megvalósulhassanak.  

 
19. ábra. A határon megnyitott műszaki záron átgördülő magyar vas-

úti szerelvény (Fortepan 107633) 

A hadsereg intézkedett a páncélvonatok bevetéséről is.28 A had-
sereg a rendelkezésre álló páncélvonatai kifutásával elsősorban az V. 
hadtest sávjában számolt. Az V. hadtest az intézkedését április 12-én 
14 órakor adta ki a páncélvonatok előrenyomulására. A parancs sze-
rint a 101. páncélvonatot Kelebián át, a 102. páncélvonatot Kisszállá-

                                                 
28  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 127. 
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son át Szabadkára irányították, a 103. páncélvonatot Horgoson át 
Zenta, Óbecse, Temerin, Titelre rendelték ki.29  

 
20. ábra. Szemrevételezési vázlat részlet, 

m. kir. 3. honvéd vasútépítő század 
                                                 
29  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 125 
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13-án 20 órakor megindult a 102. páncélvonat. Ez a vonat - a vas-
útvonal 72 helyen való helyreállítása után - egészen a szabadkai 
pályaudvar váltójáig beérkezett. Itt parancsnoka jelentkezett a 14. 
dandárparancsnoknál, és jelentette, hogy a páncélvonat rövid időn 
belül befuthat a pályaudvarra. A vasútvonalon azonban csak azután 
tud tovább haladni, miután a hidászok a Szabadkáról délre lévő 
hidat helyrehozták.30  

 
21. ábra. Magyar csapatok vasúti szállítása 

 
22. ábra. A négy magyar páncélvonat egyike 

                                                 
30 HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 121. 
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A nap értékelése szerint „a hadsereg seregtestjeinek április 12-i 
tevékenységére jellemző volt a lendületes előretörés és az általános 
elszánt akarat a feladatainak elvégzésére és a menetcéljainak eléré-
sére. Pedig hihetetlen nehézségeket kellett a gyakran párhuzamosan, 
egy útvonalon előrenyomuló oszlopoknak leküzdeniük, mivel a jugo-
szlávok a határ és az erődöv közti utakat szándékosan teljesen elha-
nyagolták. E nehézségeket még fokozta a hosszú esőzés, amennyi-
ben az utak és a talaj mélyen átázva, sok helyen mocsaras jelleget 
vettek fel.”31  

6. A 2. gépkocsizó dandár és az ejtőernyős század 
együttes harctevékenysége a szenttamási híd elfogla-
lása érdekében április 13-án 

A Sándor-csoport este 22:12 órakor jelentett a dandár parancsno-
kának az akkor elért helyzetéről és az elhatározásáról, hogy 13-án 
hajnalban folytatja előretörését. 

A hadtestparancsnok április 12-én 23 óra 45 perckor kiadott intéz-
kedésében meghatározta az alárendeltek másnapi feladatait. Ez 
alapján a hadtest feladatául szabta, hogy 13-án a gépkocsi seregtes-
tek súllyal Újvidéknél, részekkel pedig Titelnél és Palánka területén 
érjék el a Dunát, a lovasdandárok pedig jussanak ki a Ferenc-
csatornához Topolya, Új-Verbász, Szenttamás és Óbecse körzeté-
ben. Ennek érdekében a terv szerint: 

 az 1. gépkocsizó dandárnak a nap végére ki kellett érnie 
zömmel Petrőcz, Szépliget, Dunagálos területére, részekkel 
pedig Palánkára és a Vukovárral szembeni Duna-
szakaszra; 

 a 2. gépkocsizó dandár Szabadkán és Új-Verbászon át 
történő előrevonás után a dandár zömével ki kellett jutnia 
Temerin, Káty és az Újvidéktől északra eső területre, része-
ivel pedig Újvidéket és Titelt vegye birtokba; 

 a 2. lovasdandár Szenttamás, Kishegyes, Új-Verbász terü-
letére nyomuljon előre, és részeivel szállja meg Óbecsét; 

 az 1. lovasdandár Topolya, Bajsa, Vojnits, Jakab major te-
rületét foglalja el. 

                                                 
31  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 127. 
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23. ábra. A 3. magyar hadsereg helyzete 

1941. április 13-án 24 órakor32 

Azonban a kiadott parancs végrehatásának volt egy igen komoly 
akadálya, mégpedig az, hogy a Gyorshadtest-parancsnokság aláren-
delt seregtestei közül csak az 1. gépkocsizó és az 1. lovasdandár 
helyzetét ismerte, április 13-án reggelig a másik két seregtesttel nem 
volt összeköttetése, és semmilyen információ nem állt róluk rendelke-
zésre. Reggel 7 órakor kapta meg a 2. gépkocsizó dandár, még az 
előző napon 20 órakor keltezett rádiójelentését, mely szerint a dandár 
nehéz menet után elérte Szabadka É területét. (A dandár szegedi 
kerülő útjáról – mivel az önálló elhatározás volt, és nem jelentették – 
a hadtest nem tudott semmit.)33 A 2. lovasdandár viszont egyáltalán 
nem jelentette a helyzetét. 

A bizonytalanság miatt a hadtestparancsnok megváltoztatta az alá-
rendeltjei feladatát, és a korábban a 2. gépkocsizó dandárnak szánt 
feladat végrehajtását az 1. gépkocsizó dandárnak szabta meg. 

A Sándor-csoport parancsnokánál (Sándor István alezredes) 12-
én 16 órakor jelentkezett Kiss Zoltán hadnagy a Ferenc-csatorna át-
                                                 
32  Kiss G.F.: A M. kir. honv. gyorscsapatai. 194.p. 
33  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 129. 
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kelési lehetőségeinek birtokbavételére alkalmazott ejtőernyős szá-
zad megmaradt részének parancsnoka. (A századot Ó-Verbász terü-
lete helyett navigációs tévedés miatt Szabadka dél területén dobták 
ki.) A csoportot az első menetlépcsőbe osztotta be Sándor alezredes. 

A Sándor-csoport feladatul kapta, hogy törjön előre Kisszállás, 
Tompa, Szabadka, Topolyán át Új-Verbász, Szenttamás területére, itt 
létesítsen hídfőt, és derítsen fel Újvidék irányában. A Sándor-
csoportnak csak a 4. zászlóalj (egy puskás század nélkül), a 2. felde-
rítő zászlóalj egy könnyűharckocsi- és páncélgépkocsi százada, va-
lamint egy légvédelmi gépágyús fél-szakasz állt rendelkezésére, mi-
vel a 2. gépkocsizó dandár Szabadka előtt visszafordult, és Szege-
den keresztül próbálta elérni menetcélját. Szabadka dél területén 
csatlakozott a csoporthoz a korábban említett ejtőernyős század. A 
Sándor-csoport felzárkóztatta állományát (a 4. gépkocsi zászlóalj 
zöme, a légvédelmi gépágyús szakasz és az ejtőernyős század) 
Nagyfény térségében, és 4 órakor megindult. A felderítő járőre és 
elővédje együtt menetelt a Kozocsa-csoporttal, de Szenttamásnál 
megállva az elővéd jelentette, hogy az ellenség a községben véde-
lemre rendezkedett be, és erős tűzerejű ellenséggel lépett harcba. 
Erdélyi József százados, a 2. felderítő zászlóalj páncélgépkocsi szá-
zadának parancsnoka még az elővédet is megelőzve, páncélgépko-
csin személyesen derítette fel a szenttamási helyzetet. Kiderült, hogy 
a szenttamási védelem kiépített, erődített vonalakra támaszkodik. A 
helyszínre érkező csoport parancsnoka látta, hogy a Szenttamás kö-
rül kiépített erődvonalban csetnikek és az ellenséges gyalogság har-
col. A saját felderítő járőre és az elővédje mintegy 400 méteres szé-
lességben lassan támad, amelyet a saját páncélgépkocsik az útról 
letérve - de elakadva - a tüzükkel támogatnak. Mivel Kozocsa ezre-
des csapatai már a községben harcoltak, Sándor alezredes önállóan 
megkezdte a külső harc vezetését.  

A szenttamási híd birtoklásáért folytatott harc a délvidéki had-
műveletek egyetlen olyan harci eseménye volt, ahol a magyar csapa-
tok az ellenség szervezett védelme ellen vették fel a harcot. Szentta-
más község a jugoszláv védelmi rendszer vonalában helyezkedett el, 
és a község fontosságát az odavezető utak és a Ferenc-csatornát 
átívelő közúti híd adta, mely a magyar csapatok előrenyomulása 
számára kulcsfontosságú volt. Ennek megfelelően építették ki és 
szervezték meg a védelmüket a jugoszláv csapatok, felhasználva a 
csetnik csoportokat is. Az előretörő magyar csapatok támadási üte-
mének lassítása érdekében készen álltak arra, hogy a szenttamási 
híd felrobbantásával lassítsák a magyar csapatok térnyerését - mint 
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ahogy azt korábban is a műutak, a vasutak és azok hídjainak felrob-
bantásával tették. 

 
24. ábra. A magyar csapatok által végrehajtott délvidéki művelet álta-

lános térképvázlata a csatornákkal 

A szenttamási hidat hatórás harc árán, jelentős szerencsével 
sikerült épségben elfoglalni, melyben fontos szerepet játszottak az 
ejtőernyős csapatok, igaz nem úgy, ahogy az eredeti hadműveleti 
tervben szerepelt. 

A beérkezett 2. gépkocsizó puskás századot a géppuskás század-
dal, a rohamszakaszával és páncéltörő ágyús rajával az elővéd jobb 
szárnya mellett harcba vetette azzal a céllal, hogy a községbe betör-
ve érjék el a hidat és azt vegyék birtokba. A csoportosítás jobb 
szárnyára irányította az ejtőernyős századot, hogy a község nyugati 
kijáratát mielőbb elérve kelljen át a csatornán, és a déli irányból kísé-
relje meg birtokbavenni a hidat. A saját hátának biztosítását pedig az 
akkor beérkezett 15. kerékpáros zászlóalj egy századának szabta 
feladatul. Kemény helységharc fejlődött ki, ahol a védők igyekeztek 
kihasználni a küzdő magyar egységek közti réseket. A beérkező 2. 
lovasdandár kisharckocsiszázada, mely reggel még a Szabadka déli 
részén harcolt, Sándor alezredes alárendeltségbe került, aki azt a 
településtől északra tartalékba helyezte.  

9 órakor a Kozocsa csoportba tartozó 4./1. gépvontatású könnyű 
üteg parancsnoka, Szabó Gyula százados elhatározta, hogy a híd 
birtokbavételével megakadályozza annak felrobbantását. Egy 
tűzszakaszt előrevont a hídhoz, mely réslövéssel kilőtte a túlparti 
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robbantó helyéül szolgáló betonmegfigyelőt. A hozzá beosztott gép-
kocsizó utászrajjal áthajtott a hídon, elvágva a gyújtózsinórokat. 

 
25. ábra. A magyar ejtőernyős katonákat hazai gyártású ejtőernyővel 

látta el a hadiipar 

Szabó százados a felderítő járőrrel, a lövegkezelőkkel és még 20-
30 felfegyverzett polgári személlyel megszállta a szűkebb hídfőt. 10 
óra 30 perckor jelentette a helyzetét Kozocsa ezredesnek. A jelentést 
Sándor alezredes is vette. Ezzel egyidejűleg az utászok megkezd-
ték a hídra szerelt robbanóanyagok leszerelését, mely mennyi-
sége 14 mázsa volt. A kapott jelentés alapján Sándor alezredes ki-
rendelte a 4./2. puskás századát Szabó százados csoportjának levál-
tására, és a század biztosította a továbbiakban ezt a fontos hídfőt.  

A gyorshadtest 13-án a 20 órás helyzetének jelentésekor megál-
lapította, hogy a gyorshadtest 11-én erős menetek végrehajtásával a 



Katonai Logisztika 2017. évi 3-4. szám 

167 

gyalogos hadtestekre felzárkózva, azokon 12-én a legnehezebb te-
rep- és menetfeltételek mellett haladt előre, 13-án pedig messze elő-
retörve, harcok árán, minden akadályt leküzdve elérte a kitűzött célját 
– a Duna vonalát.34 

 
26. ábra. Magyar ejtőernyősök menetben. Az ejtőernyősszázad  

mindössze a gépkocsizó csapatokkal együttműködő gyalogságként  
vett részt a szenttamási híd elfoglalásában április 13-án 

A hadművelet vezetésére bizonyos mértéig jellemző volt, hogy a 3. 
hadsereg törzsének a parancsa, melyben a Duna-Tisza közének bir-
tokbavételét rendeli el, csak 13-án este 19 órakor érkezett meg a 
Gyorshadtesthez, mikor ezt a feladatot a gyorscsapatok már teljesí-
tették. 

A Gyorshadtest a kitűzött hadműveleti céljait teljesítette, ezért 
másnapra a hadtest parancsnoka, Miklós Béla vezérőrnagy úgy dön-
tött, hogy az elért területeket biztosítja, megtisztítja az ellenséges 
erőktől, és megszállja a Duna-vonalat. 35 A terület pacifikálására an-
nál inkább is szükség volt, mivel a beérkező erők beszállásolását 
vagy éjjelezését csaknem mindenhol a hátra hagyott csetnik erők raj-
taütései zavarták. 

                                                 
34  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 138. 
35  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 138 
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7. A további műveletek néhány, a csapatok mozgatásá-
hoz és ellátásához kötődő tapasztalata 

A MARITA-hadművelet a jugoszláviai fronton a németek részéről 
sikeresen folytatódott. Április 12-én elfoglalták Belgrádot. Április 13-
ára a német hadosztályok már mélyen Jugoszlávia belsejében nyo-
multak előre. Április 15-én harapófogóba fogták Szarajevót, a 2. jugo-
szláv hadsereg kapitulált, és a német csapatok bevonultak Nis város-
ába. Eközben a jugoszláv kormányzat képviselői már 14-én este 
megjelentek Kleist tábornok, az 1. páncéloscsoport parancsnokának 
főhadiszállásán, hogy fegyverszünetet kérjenek. A tárgyalások ered-
ményeképpen április 17-én Belgrádban aláírták a fegyverszünetet, 
mely másnap délben lépett életbe.36 

Mielőtt befejeződtek volna a jugoszláviai műveletek, a németek 
már április 12-én puhatolództak a magyaroknál, hajlandóak-e egy 
rövid időre a gyorshadtestet az 1. német páncéloscsoport alárendelt-
ségében alkalmazni Szarajevó térségében. A német kérést a vezér-
kar hajlandó volt teljesíteni, de kérte, hogy ezt politikai úton rendez-
zék. 

Április 13-án meg is érkezett Hitler távírón leadott üzenete Hor-
thyhoz, hogy hozzájárulását kérje az alábbiakhoz: 

1. A magyar hadsereg zöme - mivel a Szerbia elleni további 
hadművelethez már nincs rá szükség - megállítandó a Drá-
va-Duna általános vonalon. 

2. Az 1. és a 2. gépkocsizó dandárokból álló gyorshadtest ve-
gyen továbbra is részt a német motorizált egységek had-
műveleteiben, a német hadsereg kötelékében. 

3. A jugoszláv állam teljes összeomlása talán már a mai na-
pon befejezett ténynek tekinthető. 

A Minisztertanácsban éles vita alakult ki az ügyről, de végül is ápri-
lis 13-án a vezérkar megkapta az engedélyt a kormányzótól a gyors-
hadtest kivonására.37 

                                                 
36  KISS Gábor Ferenc: A Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941, 

Doktori (PhD) értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi 
Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012, 185. 

37  Az 1941-es délvidéki magyar hadműveletek, 
http://crowland.uw.hu/images/csata/delvidek.html, a letöltés ideje: 2017.05.09. 
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27. ábra. A gyorshadtest kijelölt részeinek tevékenysége német alá-

rendeltségben 

A politikai engedély birtokában már aznap este 21 órakor a Főve-
zérség hadműveleti főnöke beszélt a 3. hadsereg vezérkari főnöké-
vel. Ennek a beszélgetésnek alapján a hadsereg futártisztje 14-én 8 
órakor kézbesítette, hogy a hadtestparancsnok tegyen javaslatot a 
német Balkán-hadsereg kötelékébe átlépő, gépesített részekből ösz-
szevonandó gyorshadtest összeállításáról.38 A hadtest javaslatában a 
hadtestparancsnokságra további két vezérkari tiszt beállítását, egy 
híradó zászlóaljat, az újonc híradó katonák tapasztaltakra való 

                                                 
38  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 152. 
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lecserélését kérte. Rámutatott az anyagi és a szervezeti hiányossá-
gok pótlására is: egészségügyi oszlop, lőszerkezelő oszlop, fél 
forgalomszabályzó század beállítását javasolták a hadrendbe, 
gépkocsik, motorkerékpárok és térképek pótlását kérték.39  

 
28. ábra. Lovak bevagonírozása a délvidéki művelet során 

(Fortepan 77012) 

15-én a 2. gépkocsizó dandár Palánkán lévő 5. és az 
Urszentistvánnál lévő 6. gépkocsizó zászlóaljaihoz az üzemanyag-
utánpótlás nem érkezett meg idejében, ezért a két alosztályt a 
dandár menetoszlopának végére tudták csak besorolni a vonat (had-
táp) alegységek után. Az 1. gépkocsizó dandár menete - mely a 2. 

                                                 
39  Kiss Gábor Ferenc: „Lovon, gyalog, autón, biciklin, vasúton…” A magyar királyi 

honvédség gyorscsapatai 1938-1941, Belvedere, Szeged, 2014, 176. 
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gépkocsizó dandárt követte - még több nehézségbe ütközött. A dan-
dár menetvonalát átszelő Ferenc József-csatornán csak egy szük-
séghíd állt a csapatok rendelkezésére, és a gépkocsizó dandárt 
váltó Szenttamásról beérkező 2. lovasdandár csapatai is csak ezt 
használhatták.  

 
29. ábra. Országos járművek bevagonírozása a délvidéki művelet 

során (Fortepan 77010) 

A 1. gépkocsizó dandár vonatát kiegészítették az 1. lovasdandár 
állományából egy sütőoszloppal, egy élelmező oszloppal és egy 
szeroszloppal, 40 amely jelentősen megnövelte a menetoszlop hosz-
szát. Annak ellenére, hogy a dandár első menetlépcsőjének az elvo-
nulása már 15-én 11 órakor megkezdődött, este lett, mire az utolsó 
részek is el tudták hagyni Újvidéket.41 A dandárnál is gondot jelen-
tett a meglévő üzemanyag-mennyisége, mert április 12-13-án töl-
tötték fel utoljára a csapatok gépjárműveit. Ezzel a feltöltéssel hajtot-
                                                 
40  Kiss Gábor Ferenc: A Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941, 

Doktori (PhD) értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi 
Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012, 198 

41  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 160. 
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ták végre a délvidéki bevonulásukat, előttük állt a 15-16-i átcsoporto-
sítás, de addig nem tudta pótolni az utánszállítás a felhasznált 
üzemanyag-mennyiséget. Szerencsére Újvidéken zsákmányoltak 
körülbelül 2 dandár-javadalmazásnyi üzemanyagot, ami már biztosí-
totta az átcsoportosítás végrehajtását.42  

18-án az üzemanyagrészleg lemaradása miatt a csapatoknak 
már csak 10–30 km-re elegendő üzemanyagkészletük maradt, így 
a németektől kellett 20 000 litert felvételezni, amely 50 km-es körzet-
ben való tevékenységet biztosított a dandár részére. 43

 

8. Ellátási és üzembentartási tapasztalatok a Délvidé-
ken  

A Marita-terv végrehajtásában 1941. április 16-tól a magyar királyi 
honvédség I. Gyorshadteste – állományában az 1. és a 2. gépkocsizó 
dandárral és az úgynevezett Révhegyi-csoporttal – már a német 
Kleist páncéloscsoport alárendeltségben hajtotta végre a hadműveleti 
feladatait.44 Április második felében végrehajtott műveleti tevékeny-
ségük rövidnek és a folyamatosan alakuló politikai és hadműveleti 
helyzet miatt esetenként ellentmondásosnak is volt mondható. 

A gyorshadtest kivonására vonatkozó előzetes intézkedést április 
29-én adták ki és csak május 4-én kezdték meg annak végrehajtását. 
A kivonási parancs megérkezésével a 15. kerékpáros-zászlóalj, mely 
korábban a hadtest alárendeltségébe tartozott - Újvidékre vonul át, 
ahol azt követően megszálló feladatokat látott el.45 

                                                 
42  KISS Gábor Ferenc: A Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941, 

Doktori (PhD) értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi 
Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012, 199. 

43  KISS Gábor Ferenc: A Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941, 
Doktori (PhD) értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi 
Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012, 200 

44  A csoportosítás az 1. páncélos zászlóalj parancsnoka Révhegyi ezds. után kap-
ta a nevét és alárendeltségében az 1. és a 2. páncélos zászlóalj, a 10., 12., 13., 
14., 15., 16.  kerékpáros zászlóalj és kerékpáros ütegeik voltak. - Kiss Gábor 
Ferenc: „Lovon, gyalog, autón, biciklin, vasúton…” A magyar királyi honvédség 
gyorscsapatai 1938-1941, Belvedere, Szeged, 2014, 176.  

45  Kiss Gábor Ferenc Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941, Dokto-
ri (PhD) értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tör-
ténelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012, 200 
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A hadtestparancsnokság május 5-én hagyta el Eszéket és még 
aznap Budapestre érkezett. A Délvidékről beérkező gyorshadtest ala-
kulatait Budapesten ünnepélyesen fogadták, majd ezt követően a 
csapatok felvonultak és visszatértek laktanyáikba. 

A gyorshadtest hadműveleti tevékenységének – annak ellenére, 
hogy az sajátos körülmények között zajlott le a Délvidéken - több ho-
zadéka is volt. Az egyik ilyen fontos tény volt az, hogy hadműveleti 
vonatkozásban a magyar csapatok közül először vettek a németekkel 
közösen végrehajtott „koalíciós” műveletben és ennek során a pa-
rancsnokok tapasztalatokra tudtak szert tenni a szövetségesekkel 
való együttműködésben. Akkor még nem gondolták, hogy ezeket ha-
marosan már valós harci tapasztalatok is bővítik majd.  

A német parancsnokság alatt végrehajtott műveletek nagyobb tá-
volságokon való, önálló, seregtestszintű tevékenységet igényeltek, 
melyek sok, addig nem tapasztalt gondot is felvetettek. A szervezeti, 
vezetési, ellátási, utánpótlási kérdéseket a vezérkar tapasztalatgyűjtő 
munkacsoportja igyekezett összegyűjteni és ajánlásokat tenni azok 
orvoslására. A technikai vonatkozású kérdésekben a Haditechnikai 
Intézetnek és a különböző gép- és harcjárműveket gyártó honi válla-
latoknak keletkezett sok megoldandó feladata.  

A gyorscsapatok rendelkezésére álló harc- és gépjármű állomány 
egy jelentős részét mozgósított járművekkel egészítették ki. A bevo-
nultatott gépkocsik gumiabroncsa 50-60 km után tönkrement, eseten-
ként egyes járművek honvédségi alkalmazásra alkalmatlanok voltak 
(pl. 2. gépkocsizó dandárnál). Szerkezetük nem bírta a megterhelést, 
illetve már bevonuláskor gyenge műszaki állapotban voltak. Erre a 
dandárparancsnokságok azt a javaslatot tették, hogy a gyorssereg-
testeknél - ahol a gépkocsik sokkal nagyobb igénybevételnek vannak 
kitéve, mint más, például gyalogdandároknál – állítsanak be rendsze-
resített, állandó honvédségi gépkocsikat, melyek költségszempontból 
is gazdaságosabb megoldás jelenthet. Így a gyorscsapatokat teljesen 
függetleníthetnék a polgári gépjárművektől.46 

Továbbá kifogásolták a bevonultatott polgári járművek külső meg-
jelenését is. A bevonultatott civil gépkocsik sok esetben (az adott cég 

                                                 
46  920920 HL Vkf. 5161/8. eln. 1. 1941. Tapasztalati jelentések gyűjtője. 2. ; HL 

Vkf. 5161/22. eln. 1. 1941, Kiss Gábor Ferenc Magyar Királyi Honvédség gyors-
csapatai 1938–1941, Doktori (PhD) értekezés, Szegedi Tudományegyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012, 
204. 
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jellegének megfelelő) feltűnő, színes reklámokkal voltak ellátva, me-
lyek cseppet sem büszkélkedtek „katonás külsővel”, és ráadásul 
ezekkel kellett a hadműveleteiket, majd az azt követő díszelgéseket 
is végrehajtaniuk.47 

A magyar királyi honvédségnél rendszeresített gépjárművek közül 
a Botond terepjárók teljes egészében megfeleltek a katonai elvárá-
soknak mind igénybevétel, mind pedig műszaki kiszolgálás szem-
pontjából is. A felderítő zászlóaljak gépkocsizó lövész alegységei ré-
szére is ezt a technikát rendszeresítették, és ez jól bevált az alkalma-
zások során. Jól bírták a fokozott igénybevételt, és csak kisebb mű-
szaki hibák fordultak elő. A Ford Marmon tehergépkocsikkal ellátott 
vonatalegységek már sokkal több gonddal küszködtek, mert a nem 
megfelelő műszaki megoldásai, hibái miatt állandó kiesések fordultak 
elő. 

A páncélosok zömét alkotó Ansaldo kisharckocsik műszaki korlátai 
jelentősen befolyásolták azok alkalmazhatóságát. Mivel a csapatok 
nem rendelkeztek külön harckocsi szállító tehergépkocsival, ezért a 
kisharckocsiszázad naponta legfeljebb 40-50 km-t tudott megtenni, 
különben a lánctalpgörgők leolvadása miatt az eszközök harcképte-
lenné váltak. Ezek a problémák már a korábbi évek kiképzési felada-
tainak végrehajtása során is jelentkeztek, előrevetítve ezzel az esz-
köznek a harcoló csapatoktól való kivonását. 

A páncélosok szállításának problémája már a délvidéki hadműve-
letek előtt is felmerült. Ezen helyzet megoldására 1941 januárjában a 
Haditechnikai Intézet javaslatot terjesztett be. Eszerint – német mintá-
ra a meneteket saját lánctalpaikon hajtsák végre, míg nagyobb távol-
ságra vasúton szállítsák őket. Ugyanakkor a sérült, üzemképtelen 
páncélosok szállítására javasolta speciális harckocsi szállító egység 
beszerzését szállításra és vontatásra.48 

A hadműveletek egyébként erősen igénybe vették a páncélos 
technikát. A végrehajtott nagy menettávolságok miatt az egyes alegy-
ségek június közepére már felhasználták a kiképzési évre engedélye-
zett 3800 kilométeres keretet.49  

                                                 
47  uo. 
48  HIM HL Vkf 4153. eln. 1. 1941. K. hk. szállító berendezése. 
49  Kiss Gábor Ferenc Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941, Dokto-

ri (PhD) értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tör-
ténelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012, 206 
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Gondot jelentett a gépkocsizó alakulatoknál a megfelelő szerelő 
szakállomány hiánya. Ez abból is adódott, hogy a szeroszlopba visz-
szabiztosított szerelő állomány sok esetben fontos, hadiipari üzem 
munkása volt, és emiatt az adott személy - mint hadiipari munkás - 
felmentés alatt állhatott. Így például e miatt a 2. gépkocsizódandár 
szeroszlopa a szakképzett létszám elégtelen volta miatt gyakorlatilag 
működésképtelen volt, a hadművelet után – 8 nap alatt! – 1 harcko-
csit, 49 motorkerékpárt, 33 személygépkocsit, 47 tehergépkocsit, 20 
tüzérségi vontatót, 1 sebesültszállító gépkocsit voltak kénytelen hátra 
szállítani javításra.50  

Hasonló gondok voltak az 1. gépkocsizó dandárnál ahol a javító-
szolgálat sokszor alkatrészcserét sem tudott elvégezni, mivel gyakran 
a legfontosabb cikkek is hiányoztak a javító készletéből. Ezekben az 
esetekben is Budapestre kellett szállítani a gépjárművet, ahonnan 
legkevesebb 2-3 hónap múlva kapta vissza az alakulat.  

A páncélostechnika javításához szükséges anyag és felszerelés 
egyáltalán nem állt a csapatok rendelkezésre. A parancsnokok nem 
tehettek semmit sem, amikor egy-egy harckocsi meghibásodott vagy 
találat ért, mert nem rendelkeztek javító készlettel – hiába lett volna a 
javítása csak 1-2 óra. Minden közép- vagy nagyjavításhoz gyári rész-
legre volt szükség, s azok 10-14 napnál hamarabb nem jelentek meg 
helyszínen.51  

A szeroszlopok tevékenységét az is hátráltatta, hogy nem állt ren-
delkezésükre megfelelő darus vontató jármű, amikor a sérült, vonta-
tásra szoruló gépkocsikat, páncélgépkocsikat és harckocsikat javítás-
ra alkalmas helyre kellett bevontatni. Így ezt a feladatot egyáltalán 
nem, vagy csak nagy nehézségek árán egy másik harci járművel tud-
ták végrehajtani.52 

A javítószolgálat és megfelelő vontatók megléte a második világ-
háborúban nagyon fontos háttértényezőnek bizonyult. A sérült, akár 
kilőtt járművek idejében való elvontatása és megjavítása nagyban 

                                                 
50  Kiss Gábor Ferenc Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941, Dokto-

ri (PhD) értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tör-
ténelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012, 206 

51  HIM HL Vkf. 5161/8. eln. 1. 1941. Tapasztalati jelentések gyűjtője. 4. 
52  Kiss Gábor Ferenc Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941, Dokto-

ri (PhD) értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tör-
ténelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012, 206 
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csökkentheti a megsemmisült járművek számát. Ez a veszteségek 
terén nagyságrendi csökkenést is jelenthet.  

A műszaki kiszolgáló háttér másik fontos tényezője a megfelelően 
képzett szakembergárda. A gépjárművek tekintetében a képzett sze-
relő személyzet hiánya mellett a kiképzett üzembetartó állomány 
elégtelen létszáma is szembeszökő: 1941. március 1-i jelentés szerint 
a Honvédségen belül hiányzott 4397 fő gépkocsivezető és 1045 mo-
torkerékpár vezető (de visszatérve a kiképzett szerelőállományra: 
hiányzott 136 gépkocsi műmester, 248 gépkocsi szerelő, 271 fegy-
vermester, 43 kerékpár szerelő).53 

A Haditechnikai Intézet javaslata szerint sürgősen rendezni kellene 
ezt az állapotot, mivel megfelelő karbantartás hiánya miatt a gépjár-
műanyag idő előtt elveszíti használhatóságát. A megfelelő szaksze-
mélyzet beállítása elmaradt a jármű beszerzések ütemétől, ezért a 
probléma lényege, hogy egyaránt meg kellene szervezni a járművek 
műszaki felügyeletét és karbantartását. 

A katonai motorkerékpároknál történt a legtöbb kiesés, mivel a gé-
peket 45 km/óra feletti sebességre tervezték, de az oszlopokba beso-
rolva, kénytelenek voltak a számukra kedvezőnél lassabban haladni, 
így a hűtés elégtelensége miatt műszaki hibák léptek fel. 54 

Összefoglalás 

A magyar csapatok hadműveleti tevékenységét a Duna-Tisza kö-
zötti területek elfoglalására április 11-15 közötti időszakra tervezték. 
Ennek teljesítésével befejeződött a magyar csapatok délvidéki had-
művelete55, és a katonai közigazgatás bevezetése után hamarosan 
az állami közigazgatás vette át a hatalmat a visszaszerzett terület 
fölött.  

                                                 
53  Kiss Gábor Ferenc Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941, Dokto-

ri (PhD) értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tör-
ténelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012, 207 

54  Kiss Gábor Ferenc Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941, Dokto-
ri (PhD) értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tör-
ténelemtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2012, 207 

55  HORVÁTH Csaba: A Magyar Királyi Honvédség a Románia és Jugoszlávia elle-
ni tervek tükrében, AETAS 22. évf. 2007. 4. szám 69-96. 
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A tervezett feladatok végrehajtása azonban – mint ahogy a moz-
gósítás és a csapatok beérkeztetése – nem a tervek szerint ha-
ladt, és hiányosságokat mutatott. Nem véletlen, hogy nagyszámú 
elemzés készült az alkalmazások, különböző eljárások tapasztalatai-
ról. Megjegyzendő, hogy a menetek során tapasztalható torlódá-
sok (a csetnik támadások okozta zavaron kívül) a forgalomszabályo-
zás esetenkénti teljes hiánya,56 illetve amiatt következtek be, mert 
egyes parancsnokok nem vették figyelembe az ott lévő forgalomsza-
bályzásra kijelölt részleg parancsnokának utasításait! 

A hidak elfoglalására irányuló harctámogató harctevékenységek 
közül az ejtőernyősök harcbavetésétől várta a legnagyobb eredmé-
nyeket a vezetés, ám ez – a bekövetkezett baleset következtében – 
csak alacsony hatékonysággal valósult meg. Az első ejtőernyős tá-
madás célpontjául tervezett zombori hidat - amelyet az ejtőernyősök 
repülőszerencsétlensége miatt meg sem tudtak időben közelíteni - a 
szerbek felrobbantották, és hosszas munkájába tellett a műszaki 
csapatoknak, hogy újra használhatóvá váljon. Ez jelentős időveszte-
séget jelentett a támadó magyar csapatok számára.57 Az ejtőernyős-
század mindössze a gépkocsizó csapatokkal együttműködő gyalog-
ságként vett részt a szenttamási híd elfoglalásában április 13-án. 
Sokkal eredményesebben tevékenykedtek ezen a területen a felderí-
tő zászlóaljak, amelyek az ép vagy rombolt hidak birtokbavételében, 
illetve kijavításában is részt vállaltak. Jelentős szerepe volt a rombolt 
hidak javításában a vasútépítő zászlóaljaknak, amelyek e tevékeny-
ségükkel a páncélvonatok és az utánpótlást szállító szerelvények elő-
revonását egyaránt lehetővé tették.  

Elmondható, hogy a csapatok siettetése, a különböző vezetési 
szintek eredeti intézkedéseinek a fővezérség és a 
hadseregparancsnokság, de esetenként a hadtestek, sőt a dandárok 
általi esetenkénti ad hoc megváltoztatása (hivatkozva a kialakult 
helyzetre, nehézségekre), a vezetékes és rádióhíradás alacsony 
fegyelme és nem megbízható volta sok nehézséget okozott a 
csapatok harci feladatainak teljesítésében. Az összeköttetés hiá-
nya - és ebből következően - a csapatok helyzetének nem ismerete 
többször is előfordult a délvidéki hadművelet során. A terület dombor-
zati viszonyai nem nehezítették a kapcsolattartást, még a rádió-
készülékek hatótávolsága is a körülményekhez képest megfelelő volt. 

                                                 
56  HIM HL TGY 2191 Pokorny H. Délvidék 1941, 143. 
57  TURCSÁNYI Károly – HEGEDŰS Ernő: A légideszant I. Elméletek, eljárások és 

a légi gépesítés a kezdetektől 1945-ig, Puedlo,166. 
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Problémát jelentett a híradó állomány létszáma, valamint annak 
gyenge kiképzettsége és gyakorlatlansága. Sok gondot okozott a ve-
zetékes vonalak folytonos megszakadása, illetve az, hogy a pa-
rancsnokok nem tartózkodtak a rádióállomásoknál! A IV. hadtestpa-
rancsnok a hadműveleti naplójában jegyezte meg, hogy (valószínűleg 
az említett okok miatt) 12-én 24 óráig nem sikerült egyetlen seregtes-
tével sem létesíteni összeköttetést! (S. R.) Ez az összeköttetés hiá-
nya hadsereg szinten is előfordult. 

A légi felderítés sok segítséget adhatott volna a közeli mélyégben 
lévő ellenséges erők felderítésében a gyorshadtest alárendeltségébe 
osztott szombathelyi III. közelfelderítő repülőszázad által. Azonban a 
század Szombathelyről nagy késéssel települt át Pécsre, így szinte 
csak a hadművelet befejezésekor vált alkalmazhatóvá. A WM–21 
„Sólyom” típusú repülőgépek pedig elavultnak számítottak (a limitált, 
vizuális felderítési lehetőségével, valamint azzal, hogy rádió nélküli 
légijárműként jelentéseit is csak „ledobással vagy a visszaérkezése 
után távbeszélőn tudta megtenni”, amely komoly időveszteséget je-
lentett). 

A gyalogos seregtestekhez képest sokkal jelentősebb menettelje-
sítményeket fölmutató gyorscsapatok seregtesteinek viszonylagos 
korszerűségük ellenére is számos problémával kellett megküzdeniük. 
A délvidéki műveletben alkalmazott csapatok hatékonyságát erősen 
negatív irányban befolyásolták a „korlátozott” harci körülmények (lásd 
az utak igen rossz állapota, műutak rombolása, hidak, átkelőhelyek 
felrobbantása, csetnik-harcok). Ezek kihatottak az utánszállítás bizto-
sítására is, és a vonatok (hadtáplépcső) időbeni beérkezésére, me-
lyek (különösen üzemanyag vonatkozásában) létfontosságúak voltak 
a gépesített szervezeteknél. De komoly gondot jelentett a mozgósítás 
során nem kellő mértékben feltöltött lóállomány hiánya is. 

A hadműveletek végeztével a Magyar Királysághoz visszacsatolt 
Bácska, Baranyai-háromszög és Muravidék összesen 11 601 km² 
terület és 1 145 000 fős lakosság gyarapodást jelentett a magyar ál-
lamnak. A délvidéki hadművelet során már a valós háborúhoz közeli 
állapotban harcoltak a magyar csapatok, azonban a jugoszláv haderő 
a magyar csapatok ellen nem alkalmazott páncélozott eszközöket és 
repülőket sem. Ennek ellenére a délvidéki területekért vérrel is fizetni 
kellett. A Honvédelmi Minisztérium az újságok számára 1941. április 
28-án kiadott közleménye szerint a bevetett csapatok vesztesége 719 
fő volt, melyből halott 5 tiszt és 60 közkatona; súlyos sebesült 16 tiszt 
és 648 katona. (Az 1941. december 9-én a német katonai attasénak 
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adott tájékoztatás csak 467 főt említ, de a két adat közötti eltérés a 
súlyos sebesültek felgyógyulásából és esetleges halálából is adódha-
tott. 58) Délvidéken a magyar gyorscsapatok első ízben vettek részt 
német csapatokkal közösen egy „koalíciós” hadműveletben. Ez csak 
bevezetője volt egy sokkal nagyobb művelet-sorozatnak, amelyre a 
keleti hadszíntéren került sor 1941-1942-ben. 
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