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ÜJ ADATOK 1944. OKTÓBER 15. KATONAI ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ 

1944 nyarán Magyarország kormányzója a háborúból való kiválás megoldha
tatlannak tűnő dilemmája előtt állt, mert úgy akarta kivezetni az országot a 
háborúból, hogy a Szovjetunió győztes hadserege ne lépjen magyar területre. 

A fegyverletétel már 1943-ban sem okozott volna gondot a kormányzónak, ha 
határaink felé nem a Szovjetunió, hanem egy burzsoá hatalom, hadserege nyo
mult volna előre. Ennek egyetlen magyarázata lehet: a két ország társadalmi be
rendezkedésének különbözősége, expressis verbis: félelem a proletárdiktatúrá
tól. Ezért volt a kapitulációval kapcsolatosan minden intézkedés tétova, felemás 
és határozatlan. Pedig a fegyverszüneti tárgyalásoknak a nyugati hatalmakkal 
való előkészítésével megbízott volt berni magyar követ — Bakach-Bessenyey — 
augusztus 29-én leadott rádiógrammja világosan leszögezte, hogy „minden kí
sérlet az oroszok kizárására csak kudarcra vezethet."1 

Ennek ellenére szeptember 22-én az angolszászokhoz is útnak indították még 
a fegyverszüneti feltételeket kérő Náday István vezérezredest, remélve, hogy a 
nyugati hatalmak hajlandóak lesznek mégis fegyverszünetet kötni Magyaror
szággal a Szovjetunió nélkül.2 

Kétségtelen, hogy a fegyverszünetet kérő magyar diplomácia számára nehéz 
volt az eddigi kizárólagos angolszász orientációról átnyergelni a keleti vonalra. 
A katonai helyzet azonban sürgetett. A gyors cselekvést megvitató szeptember 
24-i bizalmas tárgyaláson Horthy úgy határozott, hogy fegyverszünetet kérő s 
azt aláíró delegációt indít Moszkvába. A küldöttség vezetésével a diplomáciai 
gyakorlattal rendelkező, náciellenes katonatisztet, dr. Hardy Kálmán vezérfő
kapitányt (altábornagy), a folyami erők parancsnokát kívánta megbízni s csak 
utóbb döntött Faragho Gábor altábornagy mellett.3 

Hardy Kálmán a kormányzó szűkebb köréhez tartozott.4 Naplók, visszaemlé
kezések az ő személyében egy, a német fasizmussal határozottan szemben 
álló férfiú portréját rajzolják meg.5 

A kormányzó már 1944 januárjában fontolgatta bevonását a kormányba, hon
védelmi miniszteri posztra. 1944. július 17-én a külügyminiszteri tárca vezetésé
vel akarta megbízni, de a németek nem egyeztek bele katonakabinet alakításá
ba. Külügyminiszterré történő jelölése augusztus 24-én — Sztójay Döme le-

1 Ránki György: 1944. március 19. Budapest, 1978. 311. O. 
2 Rozsnyói Ágnes: A Szálasi-puccs. Budapest, 1977. 48—49. o. Kétségtelen, hogy már szeptem

ber 24. előtt is történtek puhatolódzó kapcsolatkeresések a Szovjetunióval gr. Zichy Ladoméron 
keresztül. Br. Aczél Ede, Dudás József és Fauszt Imre szeptember 22-én a íronton át indult 
Moszkvába, de meghatározó a Faragho vezette küldöttség volt 

3 Korom Mihály: Horthy kísérlete a háborúból való kiválásra és a szövetséges nagyhatalmak 
politikája. Századok, 1974. 4. sz. 852. o. 

4 Rozsnyói: i. m. 59. o. Horthy szűkebb köréhez tartozott még a katonák közül Bakay Szilárd, 
Dalnoki Miklós Béla, Dalnoki Veress Lajos, akiket a német titkosszolgálat le akart tartóztatni, 
hogy Horthy elszigetelődjék, s ne legyen módja a fegyverszünet katonai előkészítésére. 

Dr. Hardy Kálmán 1892-ben született Pécsett. Az első világháborút mint a cs. és kir. hadi
tengerészet sorhajóhadnagya, tengeralattjáró szolgálatban fejezte be. 1923-ban államtudományi 
doktor. 1928-ig a kormányzó szárnysegéde. 1928—29-ben a római katonai attasé mellé vezényel
ve. 1934-től vezérkari szolgálatban. 1936—40-ig berlini katonai attasé. Ezután egy évig a honvéd 
vezérkar főnökének szárnysegéde, majd 1942-ig a dési 26. gyalogdandár parancsnoka. 1942. áp
rilis 1-től a honvéd folyami erők parancsnoka vezérkapitányi (vezérőrnagy) rendfokozatban. 
1944. január 1-től vezérfőkapitány (altábornagy). Meghalt 1980. június 21-én az Egyesült Államok
ban, Columbia városban. 

5 Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Budapest, 1978. 358. o. ,.Hardy . . . az egész 
nácikérdésről, a német életről, a német hadsereg felső vezetésében meglévő problémákról a 
valóságnak megfelelően, kitűnő információk és megfigyelések alapján jelentett." Andorka Ru
dolf: A madridi követségtől Mauthausenig. Budapest, 1978. 71. o. „Hardy. . . mint mindig, most 
is ridegen és reálisan vázolta a német helyzetet. Sztójayt röviden csak »parahtikus«-nak titu
lálja." 126. o. 
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mondatásakor — ismét napirendre került, de a németek tiltakozására Horthy 
elejtette.6 

Politikai gondolkodását az alábbiakkal illusztráljuk. 
Ifj. Horthy Miklós Tito marsall Jugoszláviáján keresztül, annak segítségével 

akarta megoldani a szakítást a németekkel. Ebben a kapcsolatfelvételben Hardy 
aktív részt vállalt. If j . Horthy Miklós ugyanis szeptember elején megállapodott 
a jugoszláv partizánokkal, hogy megbízottjuk ,,. . . átutazik Újvidékre, ott a 
Folyami Erők Parancsnokságán jelentkezik (folyamzárezred-parancsnokság) és 
onnét majd egy magyar tiszt kíséretében feljön Pestre (Bornemisza Félix lakására. 
— Cs. K.)7 Párhuzamosan evvel — írja Bornemisza —, érintkezésbe léptem 
Hardy Kálmánnal. Informáltam őt, hogy miről van szó és kértem, hogy bocsás
son egy tisztet rendelkezésemre, aki Ű j vidékre utazhat. Ö Gureczky Alfréd 
Ferenc folyamőr főkapitányt (ezredes) jelölte meg és mondta: utasítani fogja, 
hogy nálam jelentkezzen az irodámban. Következő nap Gureczky megjelent ná
lam, átadtam neki a kabinetiroda lepecsételt levelét avval, hogy azt biztos úton 
Újvidékről juttassa el Beográdba a magyar főkonzulhoz, majd maradjon Újvi
déken és ha egy horvát egyén rám való hivatkozással megjelenik az ottani fo
lyami erők parancsnokságánál, azzal utazzon rögtön Budapestre és vezesse iro
dámba."8 

A Budapestre érkezett megbízottal a kormányzó jelenlétében tartott meg
beszélésen megállapodtak abban, hogy rövidesen újabb küldött jön Titótól, aki
nek már konkrét meghatalmazása lesz a fegyverszünettel kapcsolatos részletek 
megtárgyalására, a megállapodás rögzítésére.0 

Ebben az ügyben talán ennél fontosabb szerepe is lehetett Hardynak. ami ab
ból gyanítható, hogy amikor Bornemiszát Mauthausenben a hadbíró a jugoszláv 
ügyre vonatkozóan faggatta, főleg Hardy tevékenysége érdekelte.10 

Visszatérve a fegyverszüneti delegációhoz, megállapítható, hogy Horthy szep
tember 24-i elhatározásából a folyami erők egységeinek adott parancsok a há
borúból való kiugrás katonai biztosítását szolgálták. Világosan kimutatható az 
összefüggés a delegáció tevékenysége, Moszkvából küldött információi, utasítá
sai stb. és a folyami erők csapatainak mozgatása között. Figyelemre méltó to
vábbá, hogy Hardy e célt (a kiugrás katonai biztosítását) szolgáló parancsai 
minden más katonai alakulat részére adott ilyen jellegű utasítást megelőztek. 

Horthyék feltételezték, hogy a fegyverszünet nyilvánosságra hozatalakor a né
metek erőszakkal is törekszenek majd a budai Várban székelő kormányzót és 
katonai vezetőit a háború folytatására bírni. Ezért megbízható katonai erőt 
akartak Budapest körzetében összevonni a főváros és különösen a Vár védelmé
re, amelyeknek a szovjet csapatok beérkeztéig kellett volna kitartaniuk. 

A folyami erők mozgatásával kapcsolatos állításunkat a következő tényekkel 
lehet alátámasztani. 

Mialatt a delegáció moszkvai útjának szervezése folyt, Hardy szeptember 
26-án szigorúan bizalmas parancsot bocsátott ki az Újvidéken állomásozó II. 
honi folyamzár pótzászlóaljnak, hogy azonnal vonuljon Dunaföldvárra, ahol a 
fegyvernem anyag-, lőszer- és aknaraktára volt, annak biztosítására. Magukkal 
kellett vinniük a 2. folyamzár zászlóalj Újvidéken maradt anyagát. Ez utóbbi 
zászlóalj ekkor már a Tisza mentén harcolt. Dunaföldvárra kellett még szállíta-

6 Kovács Imre: Kiugrás i k ísér le tek a második v i l ágháborúban . Üj lá tóha tár . 1963/3. 250—251. o. ; 
Ránki: i m. 279. o. ; Szálasi Naplója, összeál l í to t ta Kar sa i Elek. Budapest , 1978. 144. o. 

7 Hadtör téne lmi Levél tár (a t ovább iakban — HL) 2600. Tan . gy. Bornemisza Félix visszaem
lékezése. 15—16. o. 

8 HL uo. W. Hagren: Die Gehe ime Front . Linz—Wien, 1950. Hagen szerint m á r ez az első kül 
döt t is Ges tapo-ügynök volt. 

9 Korom: i. m. 826. o. 
10 HL 2600. Tan gy. 25. O. 
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niuk az I. őrnaszádosztály Újvidéken tárolt lőszerkészletét, amelyből előzőleg 
át kellett adniuk annyit, amennyit az úszóegységeken — a SOPRON és GYŐR 
őrnaszádokon — tárolni tudtak. Az l/l. őrnaszádosztály parancsnoka, Nickl 
Béla törzskapitány (alezredes) szeptember 29-én kelt jelentése szerint olyan 
mennyiségű lőszert vételeztek, amelynél többet már nem lehetett.11 

Az Alsógödön állomásozó l/II. őrnaszádosztály iratai hiányoznak (ide a DEB
RECEN és KECSKEMÉT őrnaszádok tartoztak), de bizonyosra vehető, hogy ott 
is megtörtént a lőszerfeltöltés. A folyami erők ötödik őrnaszádja, a SZEGED, 
ekkor még Újpesten, a Szertárnál állt tartalékban. Szolgálatba helyezése után, 
október 12-én, az I. őrnaszádosztályhoz vezényelték. 

A Moszkvába induló delegáció szeptember 27-én kapta meg az útleveleket, a 
meghatalmazást és az eligazításokat. Ugyanezen a napon a folyami erők pa
rancsnoka „tiszti gyűlést tartott a folyami erők parancsnokságánál, és felhívta 
a tisztikar figyelmét a titoktartásra, különösen a németekkel szemben. Saját sza
vai szerint : »sohasem lehet tudni, hogyan fordul a dolog, és mit fognak a néme
tek ellenünk felhasználni, ezért nem szabad előttük katonai dolgokat beszélni.« 
Felolvastatta a vezérkari főnök parancsát a tiszti fegyverhasználattal kapcsolat
ban, azzal a kommentárral, hogy mindenki hordjon lőfegyvert, és ha valaki le 
akarná fegyverezni, nyugodtan lőjön bele. Ö is így fog cselekedni (személyi se
gédtisztje szobájában géppisztoly van)".12 

11 HL Horthy kori csapatanyagok 44. doboz 239. i. 
12 Szálasi Naplója, i. m. 431. o. 
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Ugyancsak szeptember 27-i keltezéssel a következő szövegű parancsok mentek 
ki a folyamzár zászlóaljakhoz: „Zlj-a legyen menetkész, hogy menetét (vasúti 
v. gk. szállítással) Adony, Ercsi területére rövid pcs-omra bármikor megkezd
hesse. Menetkészültsége elérését jelentse. A pcs.-omat csak a zlj. pk. személyes 
tudomására küldöm meg. Ezt egyetlen katonai alakulattal sem közölheti és a 
pes. szükség esetén megsemmisítendő. Parancsnok helyett: Trunkwalter 
vörgy."13 

Hogy ez nem szokványos menetparancs volt, az kitűnik mindenekelőtt a kö
vetkező mondatból. , , . . . egyetlen katonai alakulattal sem közölheti és a pes. 
szükség esetén megsemmisítendő." 

A parancsokat két megbízható tiszt vitte, Elefánthy László torzsai kapitány 
(őrnagy), parancsőrtiszt és Arató István kapitány (százados). Október 1-én kapta 
kézhez az 1. folyamzár zászlóalj Baján és a 3. folyamzár zászlóalj Magyarkani
zsán, október 2-án pedig a 2. folyamzár zászlóalj Sajkáslakon és a tábori pót
zászlóalj Titelen. Ugyanekkor a két futártiszt szóban utasította a zászlóalj pa
rancsnokokat arra, hogy sem a német, sem a magyar parancsnokságoktól ne 
fogadjanak el semmiféle utasítást. A Duna jobb partjára érve kapják meg a fo
lyami erők parancsnokságától a további parancsokat.1'1 

A nyilasok a tiszti gyűlésen kívül ezekről a parancsokról is tudomást szerez
tek. Szálasi naplója szerint ,,Hardy intézkedései tehát: Nagyobb karhatalmi erő 
összevonását tervezi Budapest környékén. Intézkedést adott k i . . . azzal, hogy 
tartalmát senkivel sem közölhetik (tehát sem elöljáró ker. psággal, sem egyéb 
alakulatokkal)." Ezután majdnem szó szerint ismerteti a szeptember 27-i paran
csokat, majd így folytatja. „Ügy a túloldali, mint ez a hír a németek felé továb
bítható, azonban oly személyeknek, akik ezzel nem állnak elő magyar helyen 
mint értesülésekkel, mert pl. a zlj-akra vonatkozó parancs még útban van csak 
kifelé és annyira bizalmas, hogy okvetlen lebukáshoz vezethet."15 

A megdöbbentő, hogy a nyilasoknak vagy a németeknek úgyszólván minden 
magasabb honvéd parancsnokságon volt beépített emberük. Ebben az esetben 
— véli Karsai Elek — Hardy környezetének valamelyik magas rangú tisztje 
szolgáltatta az információkat.16 A későbbi események ismeretében feltételez
hető, hogy ez a tiszt Jászay Ferenc vezérkari őrnagy, a fegyvernem vezérkari 
főnöke volt. Maga Hardy is ismerhette politikai gondolkodását, mert Ugray Ká
roly mérnök-törzskapitánynak (alezredes) egyszer kijelentette: egyszer még ez 
az ember kitöri a nyakamat. Legszívesebben letartóztatna.17 (Jobboldali vezérkari 
tisztek leváltását a parancsnokok általában azért nem erőltették, mert nem tud
hatták, nem küld-e a vezérkar a leváltott helyébe még rosszabbat.) 

A szeptember 27-i parancsok közül csak a tábori pótzászlóaljé maradt meg, 
amelyet a zászlóalj parancsnoka, Kovács Imre törzsalkapitány őrzött meg és 
mentett át az utókornak. De hogy a többi zászlóalj is kapott hasonlót, azt a 
visszaemlékezéseken kívül Szálasi naplója is igazolja, amikor megjelöl két ál
lomáshelyet, ahová továbbították : Titel és Magyarkanizsa. 

13 HL Horthy kori csapatanyagok 44. doboz. Folyamőrség. A hivatkozott parancson még: 
,,M. kir. Honvéd folyamierők parancsnoksága. 2864/M. — 1944. szám Szigorúan Bizalmas! Tiszt 
— tisztnek! Futárral. Pk. sk. felbontásra. Menetről előzetes értesítés. M. Kir. Honvéd folyami
erők tábori pótzászlóalj parancsnokság. Titel 2. Budapest, 1944. évi szeptember hó 27-én." Meg
jegyezzük, hogy a mozgósítás után a hagyományos folyamőr rendfokozati elnevezéseket július 
1-től a honvédségnél általános elnevezések váltották fel, de tanulmányunkban továbbra is az 
eredeti jelölést használjuk. 

14 HL. Horthy kori csapatanyagok, Folyamőrség, Nagy Ernő és Kovács Imre zászlóalj parancs
nokok, valamim Tóth Antal főtörzshajómester, zászlóaljírnok viszsaemlékezése. 

15 Szálasi Naplója, i. m. 431. o. 
••6 Un. 
17 HL Horthy kori csapatanyagok, Folyamőrség. Ugray Károly visszaemlékezése. 1911-ben, 

törzskapitányi rendfokozatban a folyami erők műszaki parancsnoka volt. 
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Hogy a Szobon állomásozó, júliusban szervezett 4. folyamzár zászlóaljnak is 
fel kellett-e készülnie a Vár védelmére, nem tudjuk, de nem is valószínű. Ez a 
zászlóalj ugyanis örsökre tagozódva a nyugati országhatártól Dunaföld várig fi
gyelte s jelölte az angolszász repülőgépekről telepített indukciós aknákat, 
közreműködött azok felkutatásában és megsemmisítésében. Dunaföldvártól dél
re ezt az 1. folyamzár zászlóalj végezte. Az azonban bizonyos, hogy a zászló
aljban válogatott emberekből összeállítottak egy századnyi egységet Kiss—Cson
tos-század elnevezéssel és Óbudára vezényelték őket. Itt ezt az egységet roham
századdá szervezték s kiképezték utcai harcokra. A tisztikarban arról beszéltek, 
hogy ezt a kormányzó védelme indokolta.18 

A hatalomátvételre készülődő nyilasok tudták, hogy mindaddig, amíg Hardy 
Kálmán a folyami erők parancsnoka, az egész fegyvernemmel mint potenciális 
ellenféllel kell számolniuk. Ezen túlmenően, ahogy Szálasi a Veesenmayerrel 
folytatott megbeszélésén kifejtette, ,,a Kormányzó egy angolszász-zsidó cimbora
ság vak eszköze; végrehajtó szervei a következő személyek kezeiben összpon
tosulnak, veszélyességi sorrendben: Bakay, Lázár, Hardy és Vattay táborno
kok; . . . ezt a tábornoki cimboraságot minden körülmények között azonnal el kell 
távolítani a Kormányzó közeléből, és teljesen ki kell kapcsolni a magyar po
litikai életből; PV (pártvezető, azaz Szálasi) felajánlja, hogy Bakay és Hardy 
tábornokokat kikapcsolja, az erre vonatkozó tervek megvannak; . . . PV tudomá
sára adja a legszigorúbb titoktartás kötelezettsége mellett dr. Hallernak, hogy 
Bakay és Hardy személyének kikapcsolását azért merte vállalni, mert ezt olyan 
személyek fogják végrehajtani, akik a két tábornok legközvetlenebb törzsébe 
tartoznak és mindig*vele együtt vannak . . . " Ugyanezt írja — nyilván a nyila
sokkal történt konzultáció hatására — Winkelmann is Himmlernek tett jelen
tésében, Dar az sem kizárt, hogy Hardy személye inkább a németek szemében 
volt szálka, amire miniszterré történő megbízásának többszöri megvétózásából 
következtethetünk.19 

Állíthatjuk, hogy mind a németek, mind a nyilasok az eseményekre ko
moly befolyással bíró tényezőként számoltak egyrészt Hardyval, másrészt ma
gával a folyamőrséggel. 

Ezek után nézzük meg, vajon a folyami erők valóban számításba veendő ka
tonai erőt képviseltek-e. 

A fegyvernem harcoló része a folyamzárzászlóaljaikból, az őrnaszádezredből és 
a torpedószázadból állt. Az április után megkezdett mozgósításkor a folyamzárez
red-parancsnokság megszűnt, a zászlóaljak önállóakká váltak és közvetlenül a 
volt Fiume szálló épületében (Lánchíd, budai hídfő, Lánchíd utca) elhelyezett 
folyami erők parancsnoksága alá kerültek.20 

1944 nyarán az alábbi helyeken állomásoztak a zászlóaljparancsnokságok: 
1. folyamzár zászlóalj Baja, 2. folyamzár zászlóalj Űjvidék, 3. folyamzár zászló
alj Magyarkanizsa.21 

Az ikresítéssel történt mozgósítás után felállították a három honi folyamzár 
pótzászlóalj keretét ugyanott, ahol az anyazászlóaljak voltak. Rendeltetésük az 
anyazászlóaljak anyagőrzése, létszámkiegészítése volt, ezért sem löveggel sem 
nehézfegyverekkel nem voltak ellátva, s ezért e pótalakulatokkal, mint önálló 
harci egységekkel, nem számolhatunk. 

18 Kéthely Mátyás szóbeli visszaemlékezése. Kéthely, 1944-ben zászlós, a rohamszázadnál sza
kaszparancsnoki beosztásban volt. 

19 Szálasi Naplója, i. m. 465. o. ; Otto Winkelmann, Himmlerhez írt jelentése szerint, ifj. 
Horthy, Bakay, Hardy és Lázár őrizetbevételét maga Winkelmann rendelte el október 6-án. 
Lévai: A nyilas hatalomátvétel 1944. október 15-én. Üj élet, 1974. 20. szám. 

20 Az egész fegyvernem a FOEP-en (Folyami Erők Parancsnoksága) keresztül fővezérségköz-
vetlen csapat volt. 

21 HL HM 43 000/eln. l/a 17. csomó 2. melléklet. Hadrend. 
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Ellenben július elejére felállították a 4. folyamzár zászlóaljat és a szám nél
küli tábori pótzászlóaljat úgy, hogy a három anyazászlóalj leadta tényleges le
génységének és tisztjeinek 20%-át s ezekből, valamint a mozgósított tartaléko
sokból képezték a két új, teljes létszámú és fegyverzetű zászlóaljat. A 4. folyam
zár zászlóalj parancsnoksága Szobra, tábori pótzászlóalja Titelre került. Ugyan
ekkor mind az öt zászlóaljnál az eredetileg két lövegből álló szakaszokat 
négy löveges ütegekre bővítették. 

Augusztusban, a Románia kapitulációját követő fronthelyzet gyors változása 
után, a 2. folyamzár zászlóaljat a Duna—Tisza torkolatához vezényelték védőál
lásba, parancsnoksága Sajkáslakra került s így a bal szárnyával csatlakozott a 
tábori pótzászlóalj védővonalához. 

Az őrnaszádezred ugyancsak leadta tényleges állományának 20%-át, amelyből 
a honi őrnaszádezred pótosztálya alakult meg Óbudán.22 Az 1. torpedószázad 
körlete a Csepel-szigeten, a Kvassay-zsilipnél volt. Személyi állományának zöme 
a 4. folyamzár zászlóalj aknászszázadával az indukciós aknák hatástalanítását, 
elszállítását végezte a Dunaföldvártól északra fekvő folyamszakaszon. Attól 
délre az 1. folyamzár zászlóalj aknászszázada teljesített aknafigyelő—mentesítő 
szolgálatot Gombosig (Dunacsébig). 

A folyami erők csapatainak létszámát azért nehéz pontosan megadni, mert a 
szervezési és állománytáblázatok egyrészt a mozgósítás előtti állapotot, másrészt 
a rendszeresített — s nem a valóságosan meglevő — létszámot adják meg. Pél
dául az 1943. évi szervezési és állomány táblázat hat őrnaszádot tüntet föl, 
mindegyiken a rendszeresített létszámmal, holott csak öt őrnaszád volt üzem
képes állapotban. A hatodik és hetedik (a GÖDÖLLŐ és a BAJA) mindvégig 
(1927-től, illetve 1929-től) csak mint test létezett. Gépeik kiszerelve, mert a ha
jók átépítés — korszerűsítés — alatt álltak, de pénzügyi nehézségek miatt so
hasem fejezték be őket. A létező öt őrnaszád (a SOPRON, a DEBRECEN, a 
SZEGED, a KECSKEMÉT és a GYŐR) adatai ismertek. A régi és az 1944. 
évi adatok közötti eltérést a fegyverzet korszerűsítése, a mentőladikok Kováts-
motorokkal való ellátása adja, ami az evezős legénység létszámának csökkenésé
vel járt. Hogy az itteni adatok miért nem egyeznek a szervezési és állománytáb
lázatéval, annak illusztrálására álljon itt az alábbi példa. 

Augusztus 1-én az 1/1. őrnaszádosztályhoz a SOPRON és a GYŐR, valamint a 
BÜKK osztályparancsnoki gőzös tartozott. Az ezekre az egységekre rendszere
sített állomány 12 tiszt és 103 főnyi legénység volt. Ugyanekkor a valóságos ál
lomány 5 tiszt és 87 fő legénység. Ezzel szemben a szervezési és állománytáblá
zat szerint az osztály három őrnaszádból, a parancsnoki hajóból, valamint egy 
PM-ből (páncél motorcsónak) és négy AM-ból (aknász motorcsónak) állt s a 
rendszeresített személyi állomány 16 tiszt és 231 főnyi legénység lett volna. 
Ugyanennyi egység és létszám a II. őrnaszádzászlóaljnál is, holott az egész fegy
vernemnek összesen csak 11 AM-ja volt, azok is többségükben a folyamzár 
zászlóaljaknál. Az I. őrnaszádosztály csak szeptember 16-án kapta meg az AM 
9-et, PM-je pedig csak a II. őrnaszádosztálynak volt, a PM' l.23 

Mindezeket figyelembe véve a folyami erők valóságos összlétszáma 1944 nya-

22 HL Hor thy kor i c sapa tanyagok 44. doboz. 1. i. ; az ü t egek bőví tésére : Szigethy Zoltán visz-
szaemlékezése , ak i 1942—44 között a 2. fo lyamzár zászlóalj nehézfegyver századának volt kap i 
t ány i rendfokoza tban a pa rancsnoka , zász lóa l jparancsnok-he lye t tes , va l amin t Kovács I m r e tö rzs -
a lkap i tány , a t ábor i pótzászlóalj p a r a n c s n o k á n a k visszaemlékezése , mindegy ik a HL-ban, szám 
né lkü l 

23 HL uo. 10 i. A z - l / I . őrn. oszt. 24. számú harcé r ték je len tése 1944. augusz tus 1-én; HL HM 
43 000/eln. l /a 17. csomó 70. mel lékle te . A PM 1 és PM 2-re Ugray h iva tkozot t visszaemlékezése, 
va lamin t br . Schoenberge r Ernő , a k k o r ha jónagy, a PM 1 p a r a n c s n o k á n a k a szerző b i r tokában 
levő leírása, rajza a lap ján . 
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rán, a mozgósítás előtt 3059 főre rúghatott, amelyből 98 a csapattiszt, 18 az or-
vos-gazdász-tisztviselő száma.24 

Az 1., 2. és 3. folyamzár zászlóaljak összlétszáma ugyanekkor 48 tiszt és 846 
fő legénység.25 

A július l-re felállított 4. folyamzár zászlóaljból csak az Óbudára vezényelt 
rohamszázadot vesszük számításba, ahol 4 tiszt alatt 99 fő legénység szolgált. 
Az ugyanekkor felszerelt tábori pótzászlóaljban 9 tiszt és kb. 280 főnyi legény
ség volt. Miután az ütegeket bővítették, azok személyzete zászlóaljanként mint
egy 30 fővel, összesen 120 fővel gyarapodott. Tehát a tárgyunk szempontjából 
számításba jövő zászlóaljak és a rohamszázad létszáma hozzávetőlegesen 1400 
főre tehető. 

A torpedószázadban a mozgósítás előtt 2 tiszt és 69 főnyi legénység volt.26 

Az őrnaszádezred öt őrnaszád]ának személyi állománya 205 fő, amelyből 15 
a tiszt. A PM 1-en, az éppen elkészült és a próba járataira készen álló PM 2-n, 
az ugyancsak a nyáron szolgálatba állított PAM 21-en és PAM 22-n (páncélos 
aknász motorcsónak), valamint a TÜZÉR páncélos motorcsónakon és az AM 8 
és az AM 9 nevű egységeken a ténylegesen behajózottak létszáma kb. 65 fő, 
amelyből 5 tiszt.27 

Végeredményben a kiugrás biztosítására felhasználni szándékozott folyamőr 
csapatok összlétszáma 1747 főre tehető, amelyből 83 körüli a tisztek száma. 
Ebben már a mozgósítás után behívott tartalékosok is benne vannak.28 

Az ütőképességet a létszámon kívül a fegyverzet határozza meg. Az alábbi ki
mutatásból a kézi fegyvereket, az akna- és torpedóanyagot mellőzzük. Csak 
megjegyezzük, hogy egy őrnaszádon 12 puska, 3 pisztoly, 1 géppisztoly és több 
tucat kézigránát volt rendszeresítve. 

A folyamzár zászlóaljak nehézfegyverzete29 

Fogatolt tábori ágyú (80 mm) 16 db 
Ikergéppuska AM-ra szerelve (8 mm) 8 db 
Géppuska (8 mm) ŕ 64 db 
Nehézpuska (20 mm) 8 db 

A torpedószázadnak a 6 torpedón és a kézi fegyvereken kívül a MAROS ak-
nahajón volt egy légvédelmi ikergéppuskája is. 

24 HL HM 43 200/eln. l /a 18. csomó, 1113. melléklet . 
25 HL HM 43 000/eln. l /a 17. csomó, 71. mel lékle t . 
26 HL uo. 72. melléklet-
27 Ezeken az egységeken szolgálatot tel jesí tet t t isztek és legénységiek — köz tük e t a n u l m á n y 

szerzőjének — visszaemlékezései a lapján . Ez a lé tszám az öt ő rnaszád és a PM-ek , PAM-ok és 
a TÜZÉR vona tkozásában megegyezik az á l lomány táb láza tban megadot ta l . Az AM-okná l m a g a 
sabb lé tszámot a d t a k meg, m e r t hozzáve t ték az aknász legénységet . Hogy a felderí tő század 
ál lománjr táblázat szerint i 06 főnyi személyi á l lománya n e m volt tel jes, biztosra vehető , m e r t a 
felsorolt fo lyamharc i egységeken kívül — n é h á n y kis mo to rc sónako t k ivéve — több harc i eev-
ség n e m volt. Ezér t ve t t ük csak a felsorolt úszóegységeken rendszeres í te t t lé tszámot . 

Meg kell j egyeznünk , hogy ada t a ink e l t é rnek dr. Csima János: Magyarország részvétele a 
másod ik v i l ágháborúban c. t a n u l m á n y á b a n közöl tektől . [Hadtör ténelmi Köz lemények (a t o v á b 
b i akban — HK) 1966. 6S5—665. o.] , ame lyeke t Dézsányi Miklós ny . ezredes közlései alapjján áll í tott 
össze. Dezsényi azér t n e m i smer te az új úszóegységeket , m e r t 1942-től szolgálaton kívül i ál lo
m á n y ú kap i t ány volt . 

28 Ez a szám a mozgósí tás u t án i lé tszámot t ek in tve k b a f egyvernem 2/3-a. A FOEP mozgó
sí tás u t án i l é t s záma : legénység 153 fő, tiszt és tisztviselő (hasonál lású) 38 fő volt. HL HM 43 200/ 
ein. l /a 18. csomó, 63. mel léklet . 

29 HL HM 43 000/eln. l /a 17. csomó, 71. melléklet , va lamin t a Nagy Ernő , Szigethy Zoltán, 
Eper jesy Sándor és Tóth Antal v isszaemlékezése iben ta lál t mozgósí tás u tán i kiegészí tések. 
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Az őrnaszádezred harci egységeinek fegyverzete2 
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30 

GYŐR 2 — 3 — — — 2 1 kaliberhossz. 50 

SZEGED 2 1 — 1 1 — — 1 1 1 

1 
Toronylöveg 
kaliberhossz. 30 

DEBRECEN 2 — 1 3 1 — 1 

1 

1 

KECSKEMÉT 2 1 3 1 — — 1 — 1 

PM 1 — — — 2 2 2 2 — — — 
PM 2 — — — 2 2 2 2 — — — 
PAM 21 — — — 3 — — 3 1 1 — 

PAM 22 — — 3 — — 3 1 1 — 

TÜZÉR 2 

AM 8 — — — 1 — — 1 — — 
AM 9 — — — — 1 — — 1 — — 

Összesen : 10 2 25 4 10 7 5 
A SOPRON és a GYŐR fegyverzetét október 20-án négycsövű Vierling gá-val bő
vítették. A SOPRON november 21-én fiakot, majd 40 mm-es légv. gá-t is kapott. 

Megjegyzés: A GYŐR toronylövegjei Bofors 29 M légvédelmi gépágyúk. A többi 
őroaszádé egységesen 18 M tábori ágyú. Rövidítések: gá = gépágyú, npu = nehéz
puska, hk. á. = harckocsiágyú, gsz = golyószóró, gr. v. = gránátvető, gpu = 
géppuska, Geb. = Gebauer, Schw. = Schwartzlose, légv. = légvédelmi. 

A csapatok adó-vevő rádiókészülékei:3 1 

R/8 
Őrnaszádezred 2 

Folyamzár zászlóaljak — 

R/7 
5 
4 

R/3 

7 
9 

összesen : 
(A SZEGED R/7-e hibás) 

9 15 db 

30 HL HM uo., 70. melléklet; HL Horthy kori csapatanyagok 44. doboz, 546., 591., 281., 296. és 
310. o., 10. i.-ban a harcértékjelentés. A pc. mocsok fegyverzetére: HL Vkf. 1942. hdm. csf. 367/ 
ein. 658. i. ; itt található a fozár. zlj-k fegyverzete is. 

31 HL Horthy kori csapatanyagok 44 doboz, 124. 336. i., továbbá HL Vkf. 1942. hdm. csf. 
367/eln. 6. sz. „Tájékoztatás" a FOEP 41 408/eln. 1942. sz., a „Folyamierők jelenlegi helyzete, ja
vaslat a változtatásokra" tárgyú felterjesztéshez, 669—671. lapok. A rádiók, távbeszélők, akna
anyag stb. helyzetet feltüntető kimutatásban a meglévő és javasolt fegyverzetre is vannak 
adatok. 
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A viszonyítás kedvéért álljon itt néhány találomra kiragadott adat.32 

Egy négylöveges huszárüteget 2 géppuska biztosított. Ugyanekkor egy fo
lyamzár zászlóalj lövegjeit 2 nehézpuska és 4 géppuska biztosította. 

A 400 főnyi huszárosztály nehézfegyverzete 18 golyószóró, 4 géppuska, 4 ne
hézpuska és 4 gránátvető volt. 

A három lövész- és egy géppuskás századból álló, 1100 fős gépkocsizó lövész
zászlóalj fegyverzete 6 db 40 mm-es páncéltörő ágyú, 29 golyószóró, 10 állványos 
golyószóró, 7 nehézpuska, 12 géppuska, 4 aknavető és 6 gránátvető. Ezzel szem
ben a kb. 320 fős folyamzár zászlóalj 4 db 80 mm-es löveggel, 2 ikergéppuská
val, 16 géppuskával és 2 nehézpuskával rendelkezett. Szálasi naplója zászlóal
janként 24 géppuskát és 6 golyószórót ad meg, de ezt semmi más nem igazolja. 
Ha mégis így lett volna, akkor a folyamzár zászlóaljaknak 64+32 = 96 géppuská
juk volt.33 

Summázva: a kiugrás biztosítására igénybe vett folyami erők, a karhatalmi 
feladatok ellátásán túlmenően, nagy tűzerejük következtében, harci alakulatnak 
számítottak. Hareértéküket jelentősen növelték a folyamharci egységek, ame
lyek könnyen és gyorsan mozgó, erős páncélvédettségű, túzerős egységek vol
tak. 

A technikai-anyagi adottságokon túl az is kérdéses volt, hogy a folyamőr
csapatok parancsnokai hajlandóak lesznek-e követni Hardyt, teljesítik-e pa
rancsait, szembe tudnak-e majd szállni 180 fokos fordulatot véve a németekkel, 
csatlakoznak-e majd a Vörös Hadsereghez? Hardy Kálmán bízott parancsnokai
ban, aminek realitását igazolja, hogy a nyilasok megkérdőjelezték a folyam
őrök várható magatartását, mondván: „Parancsnokaik magatartása bizonyta
lan . . "?Á Ezért javasolták október 8-án Veesenmayérnek Hardy már említett 
likvidálását, hogy legalább a fegyvernem parancsnoka tűnjön el, remélve, hogy 
egy új fegyvernemi parancsnok őket fogja támogatni 

A választ az elkövetkezett események adták meg, igazolva a nyilasok aggodal
mát: az egységek parancsnokai végrehajtották Hardy parancsait. 

Október első hete kapitulációs törekvésekre vonatkozó politikai-diplomáciai 
eseményeinek lényege tárgyunk szempontjából a következő. 

A Moszkvában tárgyaló küldöttség október 8-ról 9-re virradóan kapta meg 
Molotovtól a fegyverszüneti szerződés előzetes feltételeinek a szövegét: Magyar
ország tíz napon belül vonja vissza csapatait a trianoni határ mögé és üzenjen 
hadat Németországnak. Faragho ezt 9-én hajnalban táviratozta meg Horthynak. 
10-én a kormányzó választáviratában ezeket elfogadta. Október 11-én, 19 óra 
57 perckor a Kremlben Magyarország képviselői aláírták az előzetes fegyver
szüneti egyezményt, amelyről Faragho haladéktalanul értesítette Budapestet, 
ugyanekkor írásbeli meghatalmazást kért a végleges fegyverszünet megköté
séhez. Ezzel a meghatalmazással Nemes József őrnagy október 12-én indult és 
15-én este ért Moszkvába.35 

Horthy a fegyverszünet nyilvánosságra hozatalának időpontját katonai és po
litikai bizalmi körével egyetértésben az október 20—22 körüli napokra időzítet
te, amikorra a főváros és a Vár védelmére rendelt csapatok mind beérkeznek.36 

32 HL HM 43 000/eln. l /a 17. csomó, 30., 33/a és 34. melléklet . 
33 Szálasi Naplója , i. m. 431. o. 
•54 U o . 
35 Korom: i. m. 868. és 876. o . ; Rozsnyói: i. m 72. o. 
36 A k iugrás eredet i leg tervezet t időpont já ra l á s d : Korom: i. m. 5—6., 1062., 1064. o., Veress 

Lajost idézve, akit ,,a p r o k l a m á c i ó n a k n e m a hang ja és t a r t a lma , de az időpont ja ér t vá ra t l a 
nu l " , továbbá a Vár ok tóbe r 13-án adot t t áv i ra tá t , amely szer int 8—10 n a p o n belül é rkezhe tnek 
csak meg Budapes t r e a fővárost védő csapa tok . Az 1069. l apon Szakas i t s Á r pád szer in t Hor thy 
a ki lépés 18-a körül i nap já ró l beszélt . Hennyey Gusztáv: Hogyan aka r t Magyarország k i v á l n i a 
másod ik v i lágháborúból? Üj lá tóha tár , 1964. 432. o. ; „Ezér t he lyez te á t az ok tóber 20-ra tervezet t 
fegyverszünetkérés t ok tóbe r 15-re." Az egész ké rdés rő l á l t a lános és jó t á jékoz ta tás t a d n a k 
Gosztonyi Péter m u n k á i , így kü lönösen : Hor thy és a hadse reg 44. ok tóber 15-én. Magyar Híradó, 
Bécs, 1969. n o v e m b e r 1. 
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A szeptember 27-i parancs vétele után a Tisza mentén harcoló három fo
lyamzár zászlóalj fokozatosan felkészült a menetre. 

Elsőként az Illey Tamás főtörzskapitány parancsnoksága alatt Magyarkani
zsán állomásozó 3. folyamzár zászlóalj kezdte meg a parancs végrehajtását. 
Azért tudtak azonnal indulni, mert akna- és anyagkészletüket még szeptember 
közepén a Ferenc-csatornán keresztül Bajára vontatták a két AM-jukkal. A 
zászlóalj valószínűleg október 2-áról 3-ára virradó éjszaka hagyta ott békehad
rendi körletét. Erőltetett gyalogmenetben siettek Dunaföldvárra, ahova 5-én ér
keztek be, kb. 120 km-t megvéte.37 

A 3. folyamzár zászlóalj tehát megnyitotta a frontot. Emiatt Baky László 
nyilas képviselő a képviselőház véderőbizottságának október 12-i ülésén kér
dőre vonta Csatay Lajos honvédelmi minisztert, mondván, hogy egy folyamzár 
zászlóaljat Törökkanizsáról (Törökkanizsa a Tisza bal partján fekszik, szemben 
Magyarkanizsával) felvezényeltek Budapestre s ennek következtében ott a szov
jet csapatok könnyen átkeltek. Csatay válaszában ezt az erőt jelentéktelennek 
minősítette.38 

A zászlóalj azonban nem jutott el Budapestre, mert a honvéd vezérkartól 
kapott közvetlen parancsra Dunaföldvárról vasúton Kelebiára, onnan gyalog 
Szabadka felé kellett menniük, hogy más csapatokkal együtt ellenlökést indít
sanak a várost 11—12-én birtokukba vett szovjet erők ellen. Illey néhány órás 
tűzharc után kivonta egységét a harcból. Visszavonult Mélykútra, majd tovább 
hátrálva 13—14-én Fájsz alatt átkelt a Duna jobb partjára.39 

A Nagy Ernő törzskapitány parancsnoksága alatt álló 2. folyamzár zászlóalj 
nem volt olyan szerencsés helyzetben, hogy azonnal indulhatott volna. Parancs
noksága Sajkáslakon, aknászszázada a Dunagárdony — Tiszatorok közötti sza
kaszon telepített megfigyelt és érintő aknazár, valamint torlasz mögött, ütege 
pedig a titeli fennsíkon volt. Nehezítette helyzetüket, hogy a tábori pótzászlóalj
jal együtt már szeptemberben harci érintkezésbe kerültek az előrenyomuló 
szovjet csapatokkal, amelyek a Béga-csatorna mentén Periasz községig jöttek 
előre és szakadatlanul támadták az onnan 6 km-re fekvő titeli hídfőállásukat. 
Ehhez járult, hogy mindkét zászlóalj német seregtestek közé ékelődve tartotta s 
védte a frontnak a rájuk eső szakaszát. Mindkét zászlóaljat kifejezetten e front
szakasz védelmére vezényelték Románia kiugrása után erre a mintegy 100 km 
hosszú, Duna—Tisza menti vonalra. 

Első lépésként a Dunagárdony—Tiszatorok között telepített É és M (érintő és 
megfigyelt) aknákat, valamint a torlaszt szedték fel, illetőleg robbantották. A 
munkával október 4-én végeztek. Akkor a hajósszakasz az akna- és egyéb anyag
gal elindult a Dunán Bajára. A tagokat, dereglyéket stb. itt is a zászlóalj két 
AM-ja vontatta. Nagy Ernő a szomszéd német parancsnokság kérdésére azzal 
indokolta a zárak felszedését, hogy a jugoszláviai Weichs-féle „F" hadseregcso
port hajóinak visszavonulása az aknazáron keresztül lehetetlen volna. Az aknász
századot Eperjesy Sándor kapitány parancsnoksága alatt átszervezték lövész
századdá. 

Ezekben a napokban a 2. folyamzár zászlóalj állandó rádiókapcsolatban volt a 
3. folyamzár zászlóaljjal, s így értesültek annak mozgásáról. Elindulni azonban 
még nem tudtak, mert a 6-án megindított szovjet offenzíva kemény elhárító 
harcokra kényszerítette őket. A titeli fennsíkon beásott ütegek mellett német 
tüzérüteg is harcolt, amely egyúttal ellenőrizte is őket s nem engedte elvonulá-

37 HL. Hor thy kor i c sapa tanyagok , Folyamőrség . Búzás Ká lmán — a k k o r kap i t ány a 3.' fo
lyamzár zászlóaljnál — visszaemlékezése . Ugyanígy adja elő Tóth Antal visszaemlékezése is. 

38 Szálasi Naplója , i. m. 468 o. 
39 HL Búzás Ká lmán hivatkozot t v isszaemlékezése. 
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sukat. Ez a négy löveg Szigethy Zoltán kapitány parancsnoksága alatt eredetileg 
az aknazárat volt hivatva védeni, de a fennsíkon olyan pozíciót foglaltak el, 
íiogy tűz alatt tudták tartani a Tisza bal partján, a Béga-csatorna mentén tá
madó szovjet erőket is. 

A tábori pótzászlóaljnak már felállításakor sem volt aknászszázada, hanem 
nelyette lövészszázadot szerveztek. Ez a század Szilágyi István hajónagy pa
rancsnoksága alatt a bal parti Rezsőházát és a titeli hidat védte a jobb parti 
hídfőállásban levő üteg támogatásával. Visszavonásukra csak 6-án kerülhetett 
sor, amikor a németek felrobbantották a hidat. Erre ugyan Kovács Imre törzs— 
alkapitány zászlóaljparancsnokot utasították a németek, de ő nem teljesítette, 
mint ahogy nem hajtotta végre az egyéb objektumok és uszályok felrobbantá
sára vonatkozó német utasítást sem.40 

A két zászlóalj azonban még ezután sem tudott indulni, állandó harcban 
álltak a támadó szovjet gyalogsággal. Ütegeinek visszahagyásával is csak 10-én 
tudott a két zászlóalj elindulni, megkezdeni Hardy parancsának végrehajtását. 

A két zászlóaljparancsnok a menetet egyeztetve, fokozatosan indította útnak 
zászlóalját. Először a parancsnokság, a törzs és a zászlóaljközvetlenek indultak: 
a gh., a híradó szakasz és a kerékpáros szakasz, Rencz hajónagy parancsnoksá
ga alatt.41 Őket követte a lövészszázad. A 2. folyamzár zászlóalj útvonala: 
törzs és közvetlenek: Sajkáslak—Sajkásgyörgye—Zsablya—Tiszaistvánfal va— 
Temerin ; a lövészszázad : Tündéres—Sajkáslak—Sajkásgyörgye—Zsablya—Bol
dogasszonyfalva—Temerin. Ez mintegy 40 km hosszú út. Nagyjából ezen az út
vonalon követte őket a tábori pótzászlóalj is október 11-én: Szenttamás—Bács-
feketehegy (kb. 20 km), majd vissza Szenttamásra,42 ugyanis német páncélos 
egységek feltartóztatták őket. A Zsablyán állomásozó német páncélos hadosztály 
parancsnoka, Kühlwein altábornagy, magához kérette a két, Bácsfeketehegyen 
összetalálkozott zászlóaljparancsnokot. Nagy Ernő és Kovács Imre 12-én vissza
ment oldalkocsis motorkerékpáron Zsablyára, ahol az altábornagy követelte, 
hogy páncélosaival együttműködve vegyenek részt Óbecse visszafoglalásában. 
A zászlóaljparancsnokok arra hivatkozva, hogy egyrészt nincsenek a németekkei 
alá-fölérendeltségi viszonyban s így tőlük nem kaphatnak parancsot, másrészt, 
csapatuk műszaki alakulat, nincs gyalogsági harcra kiképezve, az altábornagy 
utasításának majd kérésének teljesítését megtagadták. Éles szóváltás, fenyege
tőzések után elváltak és visszatértek alakulatukhoz.43 

Ezidáig egyik zászlóalj ütege sem ért be Szenttamásra, azok nélkül azonban 
nem akartak már távolabbra menni, mert attól tartottak, hogy akkor végérvé
nyesen elveszítik tüzérségüket. Az általános katonai helyzet ekkor már rendkí
vül bizonytalanná és zavarossá vált a Bácskában a szovjet csapatok gyors Du
na—Tisza közi térnyerése (Szabadka elfoglalása) miatt. Az ütegeknek csak R/ 
3-as rádiójuk volt, ezért a zászlóalj parancsnoksággal megszakadt az összekötte
tésük. Ha a zászlóaljak nem várják be az ütegüket, egy-egy zászlóalj nem csu
pán a négy lövegét veszíti el, mint legnagyobb tűzerejű alegységét, hanem az 
egész nehézfegyver századát is. Ugyanis az üteg tagozódása a következő volt: 
minden löveghez tartozott egy géppuskás félszakasz, két löveghez egy nehézpus
kás raj, valamint a lőszerlépcső az I. tiszt parancsnoksága, és a vonat a fogatos 
tiszt parancsnoksága alatt. Maga az üteg parancsnoka mint főfigyelő volt be
osztva, a 2. folyamzár zászlóaljnál Szigethy kapitány, a tábori pótzászlóaljnál pe-

40 HL Hor thy kor i c sapa tanyagok , Fo lyamőrség . Kovács I m r e h iva tkozot t v isszaemlékezése . 
41 HL uo. 
42 HL Hor thy kor i c sapa tanyagok , Folyamőrség . Eper jesy kap i t ány ál tal a t é r k é p e n vezetet t 

ú tvonalbejegyzések, d á t u m o k k a l . 
43 HL uo., Nagy Ernő , Szigethy Zoltán, Eperjesy Sándor , Kovács Imre , Tóth Anta l v i sszaem
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dig Gálos Miklós kapi tány. Az egynapi tüzérségi javadalmazás csövenként 120 
lövés volt. Egy üteg személyzete kb. 120 főből állt. A lövegeket és a lőszeres 
szekereket 57 ló vontat ta . Ezek a számszerű adatok is jól mutat ják, hogy mind
két zászlóaljat nagyon érzékenyen érintet te volna a nehézfegyver század — s 
abban az üteg — elvesztése.44 

Október 12-re v i r radóan azonban a ti teli fennsíkról el tűntek a német tüzérek. 
Szigethy kapi tány azonnal mozdonyoztatott s elindult a törzs után. 13-án érkez
tek meg Szenttamásra. A 2. folyamzár zászlóalj tehát már együtt volt, harcbizto
sítással folytatták ú t jukat Baja menetcéllal. A nehézfegyver század az üteggel 
14-én Szeghegyen, a törzzsel 15-én Bácsfeketehegyen volt, a lövésszázad Óbe-
cse felé biztosított és felderítést végzett. 

A tábori pótzászlóalj ütegét is visszafogták a németek, és csak október 14-én 
este tudtak elindulni jobb part i hídfőállásukból. Kovács zászlóaljparancsnoknak 
be kellett várnia ütegét. 

Az üteg útjáról az üteg fogatos tisztje, dr. Szökőcs Lajos hajónagy a követ
kezőképpen számol be: „ . . . Később bennünket is elengedtek, s október 15-én é j 
szaka Zsablya felé mentünkben ü tegünket vára t lanul német géppisztolyos egysé
gek körülfogták s bekísértek bennünket Zsablyára. Lévén egész n a p menetel
tünk, nem tudtunk a Horthy-féle proklamációról, (!!) a németek szokatlan ma
gatartása határozottan meglepett bennünket . Ezért tör tént az, hogy mikor Gálos 
Miklóst bevitték a községházára, ahol, azt hiszem a Brandenburg hadosztály par-
sága székelt, én tényleg azt mondtam, hogyha egy órán belül nem jönnek vissza, 
én a négy lövegemmel szétlövöm a községházát, de gondolhatod, hogy mit te
het tem volna, hisz géppisztolyos német egységek vettek körül bennünket , egy 
nagy piactér közepén; azt hiszem, az első lövés leadása előtt lekaszáltak volna 
bennünket . Amint a szerencsére kellő időben visszatért Gálosék elmesélték, a 
németek a harc továbbfolytatására szólították fel őket, s ők egyéb információk 
híjján azt természetszerűen vállalták. Ki is mentünk azonnal tüzelőállásba . . .'"'5 

Ez az üteg tehát október 15-ig sem tudot t csatlakozni a zászlóaljához, ami 
mutatja, hogy milyen nehéz volt a németek közé ékelt csapatoknak teljesíteni 
a visszavonulási parancsot. 

Tudomásunk szerint az 1. folyamzár zászlóalj (parancsnoka Zoltay Endre 
törzsalkapitány) október 15-ig nem indult el, csupán menetkészütsége elérésére 
tette meg a szükséges intézkedéseket: a nélkülözhető anyagot behajózták és 
úszóegységeiket a bajai híd fölött csoportosították. 

Az l/II. őrnaszád osztály (parancsnoka Jasper József törzskapitány) Alsógödön 
állomásozván, fővárosba érkezése a riasztás után csak néhány órát vet t volna 
igénybe, ezért nem kapot t október 14-ig semmilyen parancsot. 

A Nickl Béla törzskapitány parancsnoksága alatti I I . őrnaszádosztály októ
ber 3-án még "Újvidéken állt/ ,(i Az egységek személyzetének zömét azonban 
szeptember 30-án kihajózták és vasúton Budapestre szállították/'7 mert a hajók
nak a Szertárba kellett menniük (Űjpest, Csáky laktanya) karbantar tásra . A 
naszádokat kötélre vet ték és vontat ták. Indulási időpontjuk ismeretlen, de me
net közben vett parancsra Érden október 8-án kikötöttek/ '8 A személyzetet 
10-én visszavezényelték az őrnaszádokra és parancsot kaptak tűzfegyvereik 
készenlétbe helyezésére/ '9 

44 HL uo. Szigethy Zoltán visszaemlékezése. 
45 HL, uo. Dr. Szkócs Lajos levele. 
46 HL Hor thy kor i c sapa t anyagok 44. doboz, 256. i. 
47 HL uo. szám nélkül , a GYÖR-ről k iha józot tak névsora . 
48 HL uo. 258. i., va lamin t Riedl László visszaemlékezése, HL Hor thy kor i c sapa tanyagok 

44. doboz. 
49 HL uo. 262. o * 
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Október 11-én, a fegyverszünet aláírásának napján, 22 órakor a folyami erők 
parancsnoka azonnali hatállyal elrendelte az együttartást az őrnaszádezrednél 
(parancsnok Virányi Ferenc főtörzskapitány), a Szertárnál (parancsnok Gévay 
József főtörzskapitány) és a torpedószázadnál (parancsnok Nagy Sándor ka
pitány).50 

Október 12-én szolgálatba helyezték és az l/l. őrnaszádosztály kötelékébe ren
delték a SZEGED őrnaszádot, ideiglenesen az első tiszt, Lukács Béla főhajónagy 
parancsnoksága alatt. A SZEGED ugyanekkor átvette a 80 mm-es lövegeinek lő
szerjavadalmazását, majd másnap a 40 mm-es légvédelmi gépágyú és a többi 
nehézfegyver lőszerét.51 

Bár az l/II. őrnaszádosztály iratai ez idáig nem kerültek elő, bizonyosra vehe
tő, hogy egységei, a DEBRECEN (Kirchner Frigyes törzsalkapitány), a KECS
KEMÉT (Czigler Arnold kapitány) és a PM 1 (Schoenberger Ernő hajónagy), 
ugyanígy felkészültek a harcra. Ugyanez vonatkozik a többi, osztályba nem so
rolt harcegységre is. 

Október 14-én már csak a két bácskai zászlóalj volt távol a fővárostól, 
bár ütegeik beérkezése után még mindkettő időben — vagyis a kiugrás tervezett 
időpontjára, október 20—22-re — beérkezhetett volna, csakúgy, mint Bajáról a 
hajón-vasúton 24 óra alatt felszállítható 1. folyamzár zászlóalj. 

A fegyvernem parancsnoka tehát kellő időben intézkedett, beosztott egységei
nek parancsnokai pedig a legnagyobb nehézségek közepette is teljesítették a fel
adatukat. Hogy október 15-én mégsem állhattak rendelkezésre Budapesten, az 
nem rajtuk múlott. 

Tulajdonképpen ezt a tanulmányt itt be is fejezhetnénk, mert ami ezután kö
vetkezett, az már nem tartozik a katonai előkészítéshez. Minden a befejezetlen
ség állapotában maradt. 

Az ok ismert. Horthy kormányzó érthetetlen hirtelenséggel, katonai vezérka
rának meghallgatása, s főleg a fegyveres egységek élén álló parancsnokok elő
zetes értesítése nélkül, az eredeti tervtől eltérően, annál jóval korábban, október 
15-én olvastatta be fegyverszüneti proklamációját a rádióba. 

Nem feladatunk tisztázni, hogy mi késztette a hetvenhat esztendős államfőt a 
kiugrás időpontjának előre hozatalára. A kutatás több, különböző eredetű té
nyező együttes hatásának tulajdonítja lépését. Véleményünk szerint, bár önma
gában mindegyik nyomós ok, gyors és határozott ellenintézkedésekkel azokat 
talán ki is lehetett volna védeni.52 

Pontosabban: október 14-én, amikor Horthy végérvényesen eldöntötte a cse
lekvés időpontját, azonnal értesítenie kellett volna erről megbízható parancsno
kait. Tájékoztatásuk azonban elmaradt, s a kiugrás kudarcának egyik oka két
ségtelenül itt keresendő. (A két hadseregparancsnokra gondolunk.) De a buda
pesti katonai erő parancsnokai sem kaptak értesítést, mert az ezzel megbízott 
Vattay Antal, vagy kisbarnaki Farkas Ferenc altábornagy ezt elmulasztották. 
Senki sem ellenőrizte, hogy teljesítették-e ilyen irányú feladatukat. így történ
hetett, hogy olyan kulcsemberek, mint Csatay Lajos honvédelmi miniszter, Agg-
teleky Béla altábornagy, a budapesti 1. hadtest parancsnoka, valamint Hardy 
Kálmán is csak 15-én délelőtt értesültek a tervezett akció új időpontjáról. 
(Pedig Hardyt már csak azért is tájékoztatni kellett volna, mert az ő feladata 
lett volna a csepeli munkásság felfegyverzése is.)53 

50 HL uo. 277. i. 
51 HL uo . 281. i. 296. i. 
52 Hennyey: i. m. 432. o. ; Korom: i m. 1072., 1074. és 1075. o., vagyis a nyilas puccs megaka 

dályozása, szovjet sürgetés , s tb . 
53 HL Hor thy kor i c sapa tanyagok , Fo lyamőrség . Tóth Mihály ny . vezérőrnagy visszaemlé
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Hardy még ekkor is megpróbált tenni valamit. Késlekedés nélkül parancsot 
adott az őrnaszádezrednek, hogy induljon Budapestre. És itt érkezünk el ahhoz 
a pillanathoz, amikor nyilas érzelmű vezérkari főnöke, Jászay őrnagy, csupán 
negatív magatartásával is, a leadott parancs késleltetésével, keresztül tudta 
húzni Hardy számítását. 

A parancs szövege a következő: „Helyőrségi riadó azonali hatállyal elrendel
ve. Helyzetjelentés: harcérték, megszállás, események 2 óránként. Első jelentés 
12 órakor. Úszóegységeket felfűteni. FOEP pság. 398."5/1 

A szövegből egyértelműen következik, hogy annak déli 12 óra előtt kellett 
volna az őrnaszád osztályokhoz eljutnia. Az 1/1. osztály rádiósa azonban csak 
jóval a proklamáció beolvasása után, 13 óra 35 perckor vette a távmondatot. 
Tehát Jászay visszatartotta azt. Mint ahogyan a vezérkar a két hadsereghez, 
dalnoki Miklós Bélához és dalnoki Veress Lajoshoz sem továbbította a kor
mányzóságról érkezett fedőszövegű táviratot, amelynek alapján a két hadsereg
parancsnoknak intézkednie kellett volna. Miután Hardy tudta, de legalábbis 
sejtette, hogy Jászay milyen politikai beállítottságú, s ennek ellenére sem váltatta 
le — hogy miért nem, nem tudjuk —, felelősségét nem lehet kizárni sem abban, 
hogy a nyilasok tudtak intézkedéseiről, sem pedig az őrnaszádezred késésében. 

Az l/II. őrnaszádosztály — csakúgy, mint az l/L — szintén késve kapta meg 
a riadóparancsot, amiről azonban csak szóbeli visszaemlékezésből tudunk. 

Az l/L osztály harckészültségének gyors elérését az is késleltette, hogy a tisz
tikar ezen a napon Érden ebédmeghíváson volt. Az l/I. osztályhoz 15 óra 05 
perckor futott be a következő távmondat: „I. őrn. o., To. szd-al Érd lépjen érint
kezésbe és a 150/1944 távmondatban jelzett szállítást azzal bonyolítsa le. FOEP 
401."55 A távmondat blankettájára az osztályparancsnok rájegyezte: „150/1944 
távmondat itt nem ismeretes. Nickl." 

A 150/1944 számú távmondat azóta sem került elő és miként akkor Nickl Bé
la, mi sem tudjuk, mi lehetett a tartalma, értelme. De valószínűleg ez lehetett az 
a fedőszöveg, amely folyamőrségi megfelelője volt az 1. és 2. hadsereghez nem 
továbbított távmondatnak („Az 1920. III. 1. rendeletem végrehajtandó.")50 Értel
méről Hardy valószínűleg azért nem tájékoztatta eladdig beosztottait, mert a 
kiugrás tervezett eredeti időpontjának ismeretében azt korainak vélte. Viszont 
akkor felmerül a kérdés, egyáltalán miért adták le? 

E távmondathoz még annyit fűzünk hozzá, hogy a To. szd (= torpedószázad) 
akkor már Érden állomásozott, ahova a bombázások elől helyezték a Csepel
szigeti Kvassay-zsilip mellől. 

Visszatérve az l/II. őrnaszádosztályhoz, ott Jasper törzskapitány a parancs 
vétele után azonnal felfűttette és riadóztatta egységeit. Indulásuk előtt Virányi 
főtörzskapitány, ezredparancsnok a Felsőgödön állomásozó parancsnokságra ren
delte az osztály tisztikarát. Az ezredparancsnok ugyanis közben arról értesült, 
hogy a németek egy üteget (négy löveg) állítottak föl a Margitsziget északi ré
szén, a galamblövő pályán, hogy feltartóztassák a hadihajókat. A két őrnaszád-
nak pedig egy tűzharc esetén semmi esélye sem lett volna az üteggel szemben. 
A tisztigyűlésen Virányi ismertette azt, amit tudott. A helyzet bizonytalanságát 
a vezérkar főnökének, Vörös Jánosnak tétlenséget elrendelő parancsa még csak 
tetézte. Ezért Virányi úgy döntött, hogy ebben az élen álló helyzetben várakozó 
álláspontra helyezkedik és a hajók nem futnak ki. A FOEP-höz küldött rádió-
gramjában azt jelentette, hogy a nagy köd miatt nem tud elindulni. 

54 HL Hor thy kor i c sapa tanyagok 285. i. 
55 HL uo. 286. i. 
56 Korom: i. m 1064. o.; Rozsnyói: i. m. 88. oldalon közölt szöveg: Március 20-án kel t r e n d e 

le tem ha ladék ta l anu l végreha j tandó . Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. Budapes t , 1979. 114., 136. ol
dalon közölt szöveg lányegében megegyezik Koroméval . 

— 324 — 



Az l/L őrnaszádosztály azonban az úszóegységek felfűtése után 19 óra 50 perc
kor kifutott Érdről.57 (SZEGED, parancsnokhelyettes Lukács Béla főhajónagy, 
GYŐR, parancsnok Halmay Lóránd kapitány és SOPRON, parancsnok Márkus 
Aurél törzsalkapitány. Az osztályparancsnok a SOPRON-ra szállt, törzsét a 
BÜKK gőzös vitte az oszlop mögött, amelynek az élén az AM 9 haladt Bajáni 
Márton hajómester parancsnoksága alatt.) A hajók 21 óra 20-kor haladtak el az 
1639-es folyamkilométernél, a Szabadkikötő alsó bejárata előtt és 22 órakor fu
tottak be Budapestre.58 

A SOPRON egyik tisztjének, Riedl László főhajónagynak a visszaemlékezése 
szerint a Vár alatti alagútnál, a jobb parton kellett volna kikötniük, de menet 
közben kapott parancsra a pesti oldalon vetettek horgonyt. Ezután Nickl Béla az 
AM 9 fedélzetére szállt s átvitette magát a jobb partra. Ott Hardynál jelent
kezett, majd egy civil ruhás, katonaköpenyes férfival tért vissza a SOPRON-ra. 
A civil rögtön kiment a partra s eltűnt.59 Az idegen személyt Riedl is említi, de 
ő a szolgálatos tisztes beszámolója alapján. Az osztályparacsnok a visszaérkezé
se után „sem tájékoztatást, sem parancsot nem adott, de magatartása feltűnően 
ideges volt" — írja Riedl László. 

Hogy ki lehetett ez a titokzatos civil, nem tudjuk. De az esetet ismerő folyam
őrök szerint Tito partizánjai, vagy a magyar ellenállás vezetői közül volt. Min
denesetre, hogy valamilyen formában az ellenállási mozgalommal lehetett kap
csolatban, arra nem minden alap nélkül következtethetünk abból, hogy másnap 
Nickl Béla törzskapitányt a németek letartóztatták, s csak hosszabb idő után 
engedték vissza. Leváltották osztályparancsnoki beosztásából s a folyami erők
nél házi őrizetbe helyezték. Nickl Bélát ez annyira megviselte, hogy egy al
kalommal, amikor az ezredparancsnok magához rendelte, főbe lőtte magát. 

Az óbudai Horthy Miklós laktanyában elhelyezett. rohamszázad is a rádióból 
értesült a fegyverszünetről. A laktanyában ezután órákon át bizonytalanság és 
tanácstalanság uralkodott. A rohamszázad Hardytól nem kapott semmiféle pa
rancsot. 

A Várat végeredményben csak a maroknyi testőrség védte. 
15-én délutánra Hardy úgy látta, hogy az ügy elveszett, mert hajói még nem 

futottak be Budapestre. Nem is sejtette, hogy parancsát késve továbbították, in
kább arra gyanakodott — alaptalanul —, hogy az őrnaszádezred nem akar 
egy esetleges harcba keveredni a németekkel — nyilasokkal, vagy talán már 
csatlakozott is hozzájuk. Ezért elhatározta, hogy védekezik. 

Mindenekelőtt kiküldte Elef ánthy törzsalkapitány t a két Tigris típusú német 
harckocsi parancsnokához, aki a tankokat a parancsnoksági épület kapuja elé 
állította, hogy távozásra szólítsa fel őket. A német tiszt ezt természetesen meg
tagadta. Erre Hardy bezáratta a kapukat és gépfegyverekkel megerősített őrsé
get állíttatott az előcsarnokba. (Az épületben század erejű őrszemélyzet tartóz
kodott). Este 11 óra tájban Jászay őrnagy az őrséget parancskihirdetés ürügyén 
elparancsolta a kapuból és az előcsarnokból. Ezután — az SS parancsnoksággal 
előzetesen megbeszélt időben — beengedett néhány német tisztet, akik hangta
lanul, anélkül, hogy az épületben tartózkodó folyamőr tisztek bármit is hallot
tak volna, Hardy előszobájáig lopakodtak. Az ajtót felrántva lefegyverezték az 
ott tartózkodó Trunkwalter Ödön vezérkapitányt, (vezérőrnagy), Pápay Ignác 
törzskapitányt, Elef ánthy László és Vörös Lajos törzsalkapitány t. Mielőtt ezek 
jelt adhattak volna, berontottak Hardy dolgozószobájába, ahol a vezérfőkapi-

57 HL UO. 289. i. 
58 HL uo . 289/82., 83. és 84. i. 
59 Bajáni Már ton szóbeli v isszaemlékezése. 
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tány már zubbonyát levetve, pisztolyát az asztalra kitéve, éppen lefeküdni ké
szült a bőrdíványra. Hardy ekkor felkapta pisztolyát, de a fegyver nem dördült 
el. Jászay őrnagy előzőleg kivette belőle a csapszeget.. .m 

A németek dr. Hardy Kálmán vezérfőkapitánnyal együtt elhurcolták Trunk-
water Ödönt, dr. Pápay Ignácot, Elefánthy Lászlót és1 Vörös Lajost is. 

' Epilógus 

Dr. Hardy Kálmánt — az egyetlent az október 15-i eseményekkel kapcsolat
ban letartóztatott tábornokok közül — a Nemzeti Számonkérő Szék hadbírósága 
halálra ítélte. Kegyelmi kérvényének elutasítására Szálasinak már nem volt 
ideje, így a folyami erők utolsó törvényes parancsnoka életben maradt. 

És mi lett a fegyvernemmel? 
Az október 15. utáni események leírása már túlnőne e tanulmány keretein. 

Annyit azonban meg kell állapítanunk, hogy ha a fegyverszüneti proklamáció, 
illetve maga a fegyverszünet nem is érte el végső célját, a katonai morálra erő
sen hatott. Általában hatott a proklamációban megfogalmazott kijelentés a há
ború elvesztéséről, hatott az a tétele, hogy egy nemzet sem áldozhatja fel magát 
a szövetségi hűség oltárán; hatott a németek viselt dolgairól szóló kijelentése. 
A folyami erőknél pedig, amely összetételénél fogva — a legénység zömmel az 
ipari munkásság soraiból verbuválódott, a tisztikarnak magasabb rendfokozatú 
tagjai pedig a Horthy-kori honvédségnél dívó szellemtől és mentalitástól lénye
gesen liberálisabb és a nagypolitikában jártasabb gondolkodásmodú, volt hadi
tengerészek voltak —: nem állt az egyoldalú (jobb oldali) kizárólagos hatás 
alatt, és amelynek legfőbb parancsnokát és több tisztjét letartóztatták, különösen 
hatottak a proklamációban hallottak. 

Ettől a naptól kezdődtek, majd váltak rendszeressé a szökések, a megadások 
és az átállások. A szándék a harc további folytatására elpárolgott. A zászlóaljak 
egy része még október 15. után is Hardy parancsához tartotta magát s konokul 
menetelt a Duna jobb partjára; legénységük fogyton fogyott, nem egyszer a 
tisztjeik tudtával és beleegyezésével, azoktól elbúcsúzva hagyták ott csapatukat, 
s szöktek haza. Október végétől aztán nem egy esetben tisztjeik vezetésével, 
zárt egységben adták meg magukat vagy álltak át, mint pl. Szigethy Zoltán 
kapitány az egész nehézfegyver századával a 2. folyamzár zászlóaljból, vagy 
Mándy Pál hajónagy a 3. folyamzár zászlóalj kötelékéből a szakasza élén. Nagy 
Ernő törzskapitányt azért tartóztatták le, mert Hardy parancsára hivatkozva 
megtagadta Baja védelmét. Sem Illey Tamás főtörzskapitány, sem Kovács Imre 
törzsalkapitány nem tette le és legénységével sem tétette le a hűségesküt Szála
sinak. 

Az őrnaszádezred egységeit német haditengerészek szállták meg, hetekig né
met lobogó alatt kellett járniuk. Bár később visszakapták a magyar lobogót, a 
német tengerészőrség a háború végéig rajta maradt a hajókon. A folyami erő
ket teljes egészében megbízhatatlannak nyilvánították s minden csapathoz (Szer
tár, torpedószázad, stb.) német őrséget vezényeltek. 

1945 tavaszán, amikor az öt folyamzár zászlóalj nyugat felé elhagyta az orszá
got, összlétszámuk nem érte el az 500 főt. 

Reméljük, e feldolgozás hozzásegít a valóság jobb megismeréséhez, az október 
15. körüli kérdéskomplexum katonai részének árnyaltabbá tételéhez. 

60 HL Horthy kori csapatanyagok, Folyamőrség. Ugray hivatkozott visszaemlékezése. 
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