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AMI A TUDÓSÍTÁSOKBÓL KIMARADT. 
Visszaemlékezés az 1956-os tavaszi jeges árvíz néhány eseményére 

A mentési munkák során hősi halált halt Horvát Sándor államvédelmi határőr törzsőrmester és 
A. P. Tulhonov szovjet (úszóharckocsi-vezető) tizedes emlékének. 

Köztudott, hogy országunk föld-és vízrajzi helyzete olyan, hogy az emberiséget ál
talában sújtó természeti katasztrófák közül különösképpen a víz pusztító hatásának 
van mindenekelőtt kitéve. Vízfolyásaink gátakkal kordába szorított kiterjedése és a 
védőművek minőségének állandó fejlesztése Európában is kimagasló erőfeszítésekre 
késztette mind az állami, mind a vízmérnöki szakszolgálatot. E tekintetben hazánk
nak hagyományai vannak és elért erdményeinket Európa-szerte elismerés övezi. Ta
lán elegendő utalni arra, hogy hazánkban a gátakkal védett területen lévő érték 
egy hektárra kivetített nagysága közelítően hasonló a közismerten alacsony fekvésű, 
tenger menti Hollandia víz védő művekkel védett területének értékéhez. 

Nincs szándékunkban e vízügyi jellegű szakkérdés mélyreható elemzésébe bocsát
kozni. Arra azonban emlékeztetni kívánunk, hogy a szakleírásokból is jól ismert és 
kézenfekvő, hogy az árvizek között a legnagyobb veszélyt az úgynevezett ,,jeges ár
vizek" jelentették a múltban és feltehetően az ilyenek jelentik a jövőben is. A jeges 
árvizek tulajdonsága az, hogy várható hatásuk és lefolyásuk igen nehezen, csupán 
nagy bizonytalansággal prognosztizálható. Védekezés tekintetében is rendkívül ne
héz megpróbáltatások elé állítja az ilyen veszedelem elhárításában részt vevőket a 
jégtorlaszok elleni harc és katasztrófa esetén a kárt szenvedett körzetek lakosságát, 
a veszélyeztetett körzetekben települt közigazgatási-gazdasági szervezeteket az ala
csony hőmérsékletből és a rossz időjárási viszonyokból adódó számtalan nehézség. 

Szerencsére hazai vízfolyásainkon a „jeges árvíz" nem olyannyira gyakori, mint 
a késő tavaszi—kora nyári „zöldár" néven ismert természeti jelenség. 

Az elmúlt évtizedekben az 1945-ös dunai, az 1948-as tiszai és az 1956-os dunai je
ges árvizek emelkednek ki, mint olyan természeti katasztrófák, amelyek a regionális 
erők maximális igénybevételén túl országos, minden lehetséges erőt és eszközt igény
lő védekezést, mentést majd helyreállítást tettek szükségessé. 

Emlékeinkre, az Országos Vízügyi Hivatal (OVH) dokumentumaira és a korabeli 
sajtóközleményekre hagyatkozva teszünk kísérletet arra, hogy visszatekintsünk a 
harminc évvel ezelőtt lezajlott eseményekre. Visszatekintésünk során nem kívánjuk 
ismertetni azokat a híradásokat, amelyek „felső fokon" tájékoztatták országunk la
kosságát a védekezésben és a mentésben részt vevő szervezetek — közöttük elsősor
ban a katonai alakulatok, ezen belül is különösképpen műszaki csapataink — helyt
állásáról, hősies erőfeszítéseiről. Számunkra úgy tűnik, hogy ezekről a sokszor ember
feletti munkákról a sajtó és a rádió bőséges és tartalmas híranyagot közölt, ezekhez 
nincs szándékunkban hozzátenni semmit sem. Célunk az, hogy az események résztve
vőjeként olyan ismeretforrással szolgáljunk, amelyek érthető okokból az általunk 
érintett időszakra vonatkozó sajtótudósításokból kimaradtak, amelyek gyakran csak 
szűk körben ismert történések—események voltak. Ezekről ismereteink szerint sem ak
kor, sem napjainkig nem adtak hírt az események résztvevői. 
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A magunk részéről emlékeink közreadásával azt a célt kívánjuk szolgálni, hogy 
emlékeztessük az érdeklődőket : a Magyar Néphadsereg napi kiképzési és harckészült
ségi tevékenysége mellett már korábban is gyakran közreműködött a hazánkat érintő 
természeti csapások, katasztrófák kivédésében, elhárításában. Törzseink, tisztjeink 
és katonáink, együtt a szovjet alakulatokkal és a társ fegyveres testületek tagjaival, 
önfeláldozó munkájukkal el nem múló nyomot hagytak népünk emlékezetében és eze
ket ápolni kötelességünknek érezzük. Ezen túl emlékeink közreadásával talán némi 
tanulsággal is szolgálhatunk utódaink, fiatal műszaki tisztjeink számára. 

Ismert, hogy 1956 február közepén a szokásosnál lényegesen hidegebb időjárási viszo
nyok alakultak ki hazánkban, amely — túl a zord időjáráson — az átlagnál nagyobb 
havazásokkal párosult. A napi sajtójelentésekből tudjuk, hogy február 10-én „sark
vidéki hideg nyomult hazánkba. Budapesten két óra alatt tíz Celsius fokkal süllyedt 
a hőmérséklet"1 

A február 14-i hójelentésekből kitűnik, hogy ,,a fő és a mellékútvonalak jelentős 
része a Duna mindkét partján járhatatlan".2 Az Országos Vízügyi Felügyelőség (a je
lenlegi OVH jogelődje) február 15-én jelentést tett közzé, mely szerint: „Esztergom
tól — Üj vidékig beállt a jég és torlaszok keletkeztek a Dunán. Hasonló a helyzet a Du
na jugoszláviai és romániai szakaszán is."3 A hideg és a hó együttesen szinte megbéní
totta a főváros, de az ország más körzeteinek is a napi életét. 

Az egyre nehezebb közlekedési és termelési helyzet további romlásának meg aka
dályozása érdekében a Minisztertanács rendeletben hívta fel az ország lakosságát, a 
dolgozókat és a fegyveres testületeket a rendkívüli helyzetből adódó feladatok meg
oldására.4 

A meteorológiai prognózisok semmi jóval nem biztattak. Késett ugyanis a szokásos 
felmelegedés és az északi irányból további hidegáramlást jeleztek. Ezek a híradások 
nagy valószínűséggel arra utaltak, hogy a Dunán kialakult helyzet feltehetően hama
rosan tovább romlik és a természeti tényezők együttesen jelentkező kedvezőtlen ha
tására rendkívül veszélyes árvízhelyzet alakulhat ki. 

Természetes az, hogy mi, a csapatoknál különböző beosztásban szolgálatot teljesítő, 
akkor még fiatal és gyakran tapasztalatlan műszaki tisztek, különös figyelmet fordí
tottunk e jelenségre és minden központi intézkedés bevárása nélkül, az akkori lehető
ségeinknek megfelelően, előzetes intézkedéseket tettünk az egységeink és alegysé
geink esetleges alkalmazását illető kérdésekben. 

Ez idő tájt magam a székesfehérvári hadtest műszaki parancsnoki beosztását töl
töttem be. Az 1954-es nyári árvíz során törzsünk, csapatainkkal együtt, részt vett 
a szigetközi és a Duna menti árvédelmi-mentési feladatok végrehajtásában. Ennek 
következtében a nyári viszonyok között reánk háruló teendőkben bizonyos tapaszta
latokra tettünk szert. Téli — sőt rendkívüli téli — viszonyok között végrehajtandó 
árvédelmi, mentési feladatok végrehajtására azonban érdemleges tapasztalataink 
nem voltak. 

Ebben a korszakban sem központi intézkedés, sem szervi határozvány nem írta elő 
számunkra azt, hogy az árvédekezésben elsősorban érintett vízügyi és a területi part
es állami szervezetekkel milyen kérdésekben és milyen tartalommal kell árvíz esetén 
együttműködni.5 A diszlokációnkból adódóan, kizárólag saját feltételezéseink alap
ján, úgy gondoltuk, hogy a mi hadtestünk műszaki és összfegy vernemi alakulatainak 
lehetséges fő feladata a Duna felső szakaszán — a nyugati országhatártól Budapest 
északi körzetéig és az ide torkolló mellékfolyókon jelentkező árvédelmi feladatokra 

1 Néphadsereg, 1956. február 10. 
2 Néphadsereg, 1956. február 14. 
3 Néphadsereg, 1956. február 15. 
4 Néphadsereg, 1956. február 22. 
5 Az 1956-os jeges árvíz kivédésében résztvevő Komlódi és Budai elvtársaknak — a szubjektív értékalkotás kikü

szöbölése céljából —megmutattam ezt az általam elkészített visszaemlékezést, ő k felhívták a figyelmemet arra, hogy 
1949—1951 között, abban az időben amikor az MN műszaki parancsnoka Görgényi Dániel vezérőrnagy volt, létezett 
a csapatok és törzsek számára jó színvonalú Árvízvédelmi Utasítás. (Erről én nem tudtam, mert a jelzett időben 
a Szovjetunióban folytattam tanulmányaimat.) A kecskeméti és a budapesti hadtestek műszaki parancsnokai meg
erősítettek abban, hogy az 1952-es évektől, úgy, mint ahogy az a visszaemlékezésekben is szerepel, valóban az volt 
a helyzet, hogy törzseink, csapataink számára árvédekezéssel kapcsolatos feladatok nem voltak meghatározva. 
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való felkészülés lehet. Ezt az elgondolást a szigetközi árvíz során szerzett tapasztala
taink is igazolták. 

Számomra az előbb említett feltevést diktálta az a tény is, hogy alárendelt alaku
lataim közül egy hadosztály-műszaki zászlóalj Mosonmagyaróváron, egy hadosztály
műszaki zászlóalj Esztergomban és egy hadtest-műszaki zászlóalj Komáromban tele
pült. A harmadik hadosztály-műszaki zászlóalj állomáshelye ez idő tájt Marcaliban 
volt. Ismerve a Magyar Néphadsereg műszaki erőinek akkori csoportosítását, tud
tam, hogy Budapest térségében a Táncsics Mihály Műszaki Tiszti iskola jelentős erői, 
az ercsi pontonos dandár csapatai és a Dunai Flottilla egységei azok az erők, amelyek 
rendkívüli helyzetben rendelkezésre állnak ár védekezés tekintetében. Ismert volt az 
is, hogy a Duna középső és alsó szakaszán a tolnai műszaki dandár és a kecskeméti 
hadtest Baján állomásozó két műszaki zászlóalja alkalmas arra, hogy bevethető le
gyen. 

A Magyar Néphadsereg egészére vonatkozó és a csapatok igénybevételének alap
elveit meghatározó elgondolások minden bizonnyal léteztek, de ezek tartalmát még 
a reám vonatkozó mértékben sem ismertem. Ezek az elgondolások minden bizonnyal 
az akkor szokásos és értelmetlen „titokvédelem" hatására nem jutottak el az esetle
ges végrehajtókhoz. Ilyen esetleges feladatról a hadtestparancsnokságnak sem volt 
tudomása azon túl, amelyre az akkor érvényben lévő helyőrségi szabályzat néhány 
sorban, mint „elvi" feladatra utalt. Meggyőződésem, hogy ebben az időszakban is lé
tezett egy olyan együttműködési megállapodás, amely a HM (VK, HM Mü. Pság.) és 
az OVF együttes feladatait meghatározta. Ilyen megállapodás tartalmáról azonban 
a csapatok tekintélyes hányadát irányító hadtest-műszaki parancsnokok semminemű 
információval nem rendelkeztek. így a jelentős műszaki erőt képviselő magasabbegy
ségek és egységek közötti esetleges együttműködést szabályozó, vagy ilyen együttes 
feladatra utaló parancs (intézkedés) a mi hadtestünk számára sem volt kiadva. Az ár-
védekezésre való felkészülésnek ilyen erősen centralizált és „titokban tartott" mód
szere már az 1954-es árvíz esetében sem igazolta célszerűségét. A szervezett tevékeny
séget és a hatékony működést ez a centralizáció már akkor is gátolta. A legnagyobb 
hiba azonban talán az volt, hogy a területi vízügyi szervek (Vízügyi Igazgatóságok) 
és a területen diszlokáló katonai erők között ebben a „békés", az esetleges védekezés 
előtti időszakban semminemű együttműködés nem alakult ki. A seregtest- és maga
sabbegység-törzsek semmilyen árvédelmi tervvel nem rendelkeztek, sőt tervek elké
szítésére nem is voltak kötelezve. 

Az is tény, hogy a Honvédelmi Minisztérium akkori beszerzési lehetőségei követ
keztében a Magyar Néphadsereg műszaki csapatainak eszköztárában nagyon kevés 
olyan felszerelés volt, amely alkalmas volt arra, hogy jégzajlás, jeges árvíz esetén 
lehetővé tegye a hatékony védekezést, mentést. Ezt a megállapítást példázza, hogy 
a hadtestünk négy műszaki zászlóaljából csupán egy — a hadtest-műszaki zászlóalj — 
rendelkezett vaspontonokból álló hadihídparkkal (2/3 N2P típusú hh. készlet). A had
osztály-műszaki zászlóaljak állományában ebben az időben furnérlemezből készített 
hadihídanyag volt rendszeresítve (1/2 KFP típusú hh. készlet). Mentőeszközként 
ekkor különböző teherbírású gumicsónakok és fa, vagy fém héjazatú rohamcsónakok 
álltak rendelkezésre. Önjáró úszó gépkocsi, netán lánctalpas úszó gépkocsi ez idő tájt 
nem volt. Anyagi ellátottság tekintetében hasonló volt a helyzet a kecskeméti és 
a budapesti hadtestek esetében is. A lövészezredek műszaki századainak felszerelése
vízenjárásra — téli viszonyok között — teljesen alkalmatlan volt (TZI típusú ro-
hambürük, kisebb gumicsónakok stb.). Külön kell említést tennem két lényeges té
nyezőről : 

a) Magam 1952 júliusától töltöttem be a nyíregyházi hadosztály műszaki parancs
noki beosztását. Ezt követően 1953 márciusában helyeztek át Székesfehérvárra had
test-műszaki parancsnoknak. Ezen időszak alatt, tehát 1952 nyarától egészen 1956 
tavaszáig, a számunkra szervezett továbbképzések, alkalmazó megbeszélések, gya
korlatok mindegyikén alkalmam volt részt venni. A számunkra szervezett összevoná
sokon egyetlen egy esetben sem került napirendre azon lehetséges feladatok megoldá
sa, amelyek az árvédekezés ilyen, vagy olyan formájában személyünkre, illetve tör
zseinkre, sőt az általunk irányított csapatainkra hárulnának rendkívüli helyzetben. 
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b) Terepismeretünk, ami műszaki feladatainkból adódóan természetszerűen szo
rosan kapcsolódott a víziakadályokhoz — jó szándékunk ellenére — kívánnivalót 
hagyott maga után. A gyakori áthelyezés — ami ez időben elterjedt jelenség volt — 
egyszerűen nem tette lehetővé, hogy az állomáshelyünk körzetében lévő vízfolyáso
kai komolyan megismerkedjünk. Gyakorlatilag az történt, hogy állomáshelyünkből, 
a hadtest csapatainak elhelyezéséből adódóan, a kiképzési és a várható hadműveleti 
alkalmazás feltételezett követelményeinek megfelelően, figyelmünket csak azokra 
a víziakadályokra koncentráltuk, amelyek az előbbi elvárásokkal összefüggtek. A ma
gam részéről, feladataimból adódóan, talán elfogadható vízrajzi ismeretekkel rendel
keztem a Duna felső szakaszáról, a Rábáról és a Dráváról. Szakmailag azonban telje
sen ismeretlen volt számomra a Duna középső és alsó, a Tisza Szolnok-Szeged közötti 
szakasza, nem beszélve a Körösök vidékéről. Szaktérképekkel, amelyek áthidalhatták 
volna helyismereteinkből adódó hiányosságainkat, ebben az időben nem rendelkez
tünk. Sajnos hasonló volt a helyzet a hadosztály-műszaki parancsnokok és a zászló-
aljparancsnokok esetében is. E két nem kívánatos tényező a dolgok természetéből 
reánk háruló feladatok végrehajtását gátolta és a gyakorlatban sokunkat arra kény-
szerített, hogy kellően megalapozott ismeretek híján, veszélyes helyzetben ad hoc 
módon, gyakorta később helytelennek bizonyuló intézkedések kiadására és megvaló
sítására kényszerüljünk. 

Közbejött az a tény, hogy amíg az országot érintő kedvezőtlen előjelek egyre inkább 
szaporodtak, a HM — az éves kiképzési terveknek megfelelően — lényegében mind 
a három hadtestnek — igen rossz időjárási viszonyok közepette — törzsvezetési 
gyakorlatot vezetett terepen, híradó eszközök alkalmazásával. E gyakorlatok célja 
volt, hogy a hadtesttörzsek felkészüljenek egy nagyszabású hadijátékra, ahol a had
testek „alájátszó" törzsekként kerültek volna alkalmazásra. Természetes, hogy ez a 
„katonai" feladat a törzsek figyelmét elterelte a meteorológiai és vízrajzi helyzetről, 
emellett a gyakorlás folyamán a törzsek beoszottjai jócskán kimerültek. A törzsveze
tési gyakorlat idején azonban aggodalmaink — a hírek ismeretében — egyre fokozód
tak. Valahogy megéreztük, hogy rövidesen át kell térnünk a térképen folyó hadijáték
ról a valós tevékenységre. Ebbéli aggodalmaink megfogalmazására és ezeknek jelen
tésére, vagy akár a látható gondok megoldására azonban a természet erői nem adtak 
sem számunkra, sem elöljáróink számára lehetőséget.6 

A korabeli sajtóközlemények hatására és a természetes veszélyhelyzet átélése kap
csán 1956. március első napjaiban az ország népe rendkívüli nagy figyelemmel követte 
a Duna teljes hosszában, de különösképpen a Duna középső és alsó szakaszán kiala
kuló veszedelmet. Az a tudat, hogy egy sikertelen árvédekezés beláthatatlan követ
kezményekkel jár, példa nélküli erőkifejtésre késztette állampolgárainkat, vízügyi 
szakértőinket, párt- és állami szerveinket és fegyveres testületeink tagjait. 

1956. március 4-én délután megkezdődött az emberfeletti küzdelem a jeges árral. 
Az első közlemény március 5-én reggel került nyilvánosságra. 
„Az Árvízvédelmi Kormánybiztosság közlése szerint Rajkánál és Cikola szigetnél 

jégtorlaszok keletkeztek, amelyek a vízszint gyors emelkedését idézték elő. 

6 Felmerült az a javaslat, hogy hagyjam el a visszaemlékezésből azokat a kérdéseket, amelyek a HM hadműveleti
hadászati összevonására való felkészülés időszakát érintik. Úgy ítélték meg, hogy a hadtest-törzsek hadijátékaira való 
visszaemlékezés elterelheti az olvasók figyelmét az árvédekezés kérdéseiről. Mégis úgy döntöttem azonban, hogy 
visszaemlékezéseimből az árvízi eseményeket megelőző napokra-hetekre utaló sorait nem törlöm. Ennek okai a követ
kezők: 

a) A vizsgált időszakban soha nem tudhattuk, hogy egy „törzsvezetési gyakorlatnak indult összevonás" mikor 
alakul át csapatainkat is érintő terepfoglalkozássá. A törzsvezetési gyakorlatokon utászcsapataink egy része, még nor
mális körülmények között is, rendszerint gyakorlóként részt vett. A híradó csapatok pedig törzsvezetési gyakorlatokon 
a valóságban teljes kapacitásukkal közreműködtek. Kialakult az a szokás, hogy hadtest-, hadosztály-törzsvezetési gya
korlatok idején az alárendelt alakulatok „ugrásra kész" állapotban voltak és terhelésük lényegesen nagyobb, hosszab
ban tartó volt, mint a csapatkiképzés periódusában. 

b) Törzseinket a terepen végrehajtott törzsgyakorlások a valóságban fizikailag és szellemileg is, a „hadműveleti 
időugrások" következtében, nagyon igénybe vették. Ez történt 1956 február végén és március első napjaiban is. A va
lóság az volt, hogy az árvédekezésben érintett törzsek jórésze kimerült állapotban volt akkor, amikor a természeti 
katasztrófa kibontakozott. Ennek hátrányai nyilvánvalóak. 

c) Az elmondottak alapján éppen a tanulságok céljából kívánom megjegyezni, hogy a HM vezetésének pontosabban 
kellett volna értékelnie a valós helyzetet és március 4-től a törzsek fő figyelmét nem a hadijátékok folytatására, hanem 
az akkor már világosan elkerülhetetlen természeti csapás kivédésére kellett volna irányítani és ennek feltételeit, a had
műveleti-hadászati kiképzési tervek rovására is, de biztosítani lehetett volna. 
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A csehszlovák és a magyar vízügyi szervek korábbi megállapodása alapján, vasár
nap (március 4-én — N. I.) a délutáni órákban a csehszlovák légierő megkezdte a 
rajkai torlasz bombázását. A bombázást követően a jégtorlasz megbomlott és ennek 
tudható be, hogy a Duna felső szakaszán apadás kezdődött meg." (A közlemény szö
vegéből kitűnik, hogy a magyar légierő egy része is felkészült hasonló feladat végre
hajtására. Ez azt igazolja, hogy volt — lehetett — központi egybehangolás. Erről 
azonban mi, a végrehajtásban érintett műszaki szervezetek, semmit sem tudtunk). 
Ez a hír személy szerint azért is meglepett, mert Rajka és Cikola sziget körzetében 
volt a hadtestünk nyári,,gyors vízi" kiképző tábora és az ott történtekről akkor csak 
az újság- és rádióhírekből értesültem.7 

A kezdeti napok eseményeihez tartozik, hogy az Árvízvédelmi Kormánybizottság 
(tehát már akkor megalakult — N. I.) felhívását március 4-én este a rádió sugározta, 
mely szerint elrendelték több száz — különböző vállalathoz tartozó — gépkocsivezető 
azonnali jelentkezését és útbaindításukat a Szigetköz térségébe. 

Az események drámai gyorsasággal folytatódtak. Kifejezetten a helyzet jellemzése 
érdekében idézek a napi sajtóhírekből és az Árvízvédelmi Kormánybiztosság egyes 
tájékoztató jelentéséből. 

„Megindult a jégzajlás a Budapest alatti Duna-szakaszon is." E közleményből: 
„A Budapest alatti szakaszon Lórév-Makádnál kialakult és Ercsiig nyúló jégtor

laszok hatására bekövetkezett rohamos vízszintemelkedés szükségessé tette, hogy a 
mintegy 30 kilométer hosszú torlódásos szakasz megbontását a légierő bevetésével 
megkezdjük. Délután 1 órától kezdve a légierő Rácalmás térségében ismételten bom
bázta a torlaszt, hogy a meder közepén utat nyisson a jég levonulásának. A beérkezett 
jelentések szerint a jég felszakadozott. A torlaszok megindulása után a vízállás Er
csinél 98 centimétert, Budapestnél pedig 18 centimétert apadt."8 „Szigetköz gátjai 
kiállták az első próbát." (A Szabad Nép kiküldött tudósítójától) 

„Vasárnapról hétfőre virradó éjjel a víz hirtelen emelkedni kezdett és Rajkánál 
már 680 centimétert mértek — ez hót centiméterrel magasabb az 1954-es árvízi szint
nél." 

,,A jégdugók vastagsága a rajkai-zsilipnél hét méter, Cikola szigetnél pedig kilenc 
méter volt" 

„A torlaszok megsemmisítése alatt tíz és tízezrek dolgoztak a gátak megerősítésén, 
nyúlgátak építésén"9 

„Az árvízvédelmi Kormánybiztosság jelentése" (kivonat) 
„A kedden délután megbontott Ercsi-torlasz megszüntetése után Dunaföldvárnál 

szerdára virradóan újabb erős jégtorlasz keletkezett. A torlasz rombolását a honvéd
ség műszaki alakulatai és a légierő folytatják. A Dunaföld várnál keletkezett torlasz 
azt eredményezte, hogy e szakasztól feljebb gyors áradás következett be, a Duna 24 
óra alatt másfél métert áradt. Ezzel 22 centiméterrel haladta meg az itt értékelt eddi
gi legmagasabb vízállást. A magas vízszint miatt nagy erőkkel folyik a töltések erő
sítése, magasítása. A térségbe jelentős katonai erőket irányítottak.10 

A sajtóközleményeket a célból válogattam ki, hogy érzékeltessem azt a sajnálatos 
tényt, hogy az 1956-os jeges ár elleni védekezés első fázisában a jégtorlaszok rombo
lása fentről lefelé kezdődött meg. A Duna felső és Budapest déli térségében kialakult 
torlaszok szabad lefolyását nem biztosították, ennek következtében a Duna középső 
majd magyarországi alsó szakaszára hihetetlen mennyiségű jégtömeg zúdult. Miután 
nem következett be a remélt hőmérsékletemelkedés és ez idő tájt a jugoszláv vízügyi 
szervekkel sem alakult még ki érdemleges együttműködés, a helyzet egyre inkább 
kritikussá vált. 

7 Szabad Nép, 1956. március 5. 
8 Szabad Nép, 1956. március 7. 
9 Szabad Nép, 1956. március 7. 
10 Visszaemlékezésemben nem tettem említést arról, hogy a résztvevő alakulatok között a Budapest-D alatti Duna

szakaszon bevetett műszaki csapatok soraiban kiemelkedő munkát végeztek az akkori aknakutató zászlóalj jégrob
bantó osztagai. A kritikai észrevételt elfogadva e sorokban pótolom a visszaemlékezés e téren elkövetett pontatlan
ságát. L. még: Szabad Nép, 1956. március 8. 
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Ezekben a napokban, mint a székesfehérvári hadtest műszaki parancsnoka, társa
immal együtt (Komlódi Elemér őrnagy, a kecskeméti hadtest műszaki parancsnoka, 
Budai Miklós őrnagy, a budapesti hadtest műszaki parancsnoka) az egyre súlyosbodó 
helyzetnek csupán szemlélői lehettünk. 

Történt ugyanis, hogy a HM és a VK hadműveleti-hadászati kiképzési terveinek 
megfelelően az említett három hadtesttörzs 1956. március 5. és 10. között helyőrsé
geiben hadműveleti hadijátékon vett részt, amelynek folytatására, mint a VK „alá
játszó" törzsei, március 12-én hajnalban Budapestre települtünk. 

Az áttelepülés napján, tehát március 12-én, kora délelőtt a gyakorlaton résztvevő 
három hadtest-műszaki parancsnokot az akkori honvédelmi miniszter — Bata István 
— magához rendelte. A miniszter de. 11-12 óra között tájékoztatott minket arról, 
hogy Dunaföld vár, Baja és Mohács térségében a helyzet kritikussá vált. Emiatt erő
ket kell átcsoportosítani és a térségben már korábban is működő csapatok irányí
tását, vezetését műszaki szempontból egy kézben kell összpontosítani. E feladatra — 
megítélésem szerint teljesen indokolatlanul — a miniszter engem jelölt ki. Szót kér
vén jelentettem, hogy az utasítását megértettem, de célszerűbbnek tartanám, ha ezt 
a feladatot a kecskeméti hadtest műszaki parancsnokára bízná, azért, mert ismere
teim szerint a térségben elsősorban ennek a hadtestnek a csapatai működnek és a 
hadtest-műszaki parancsnok helyismerete is biztosítékul szolgálhat a feladat ered
ményes megoldására. A miniszter azonban érveim ellenére sem változtatta meg ko
rábbi elhatározását. 

Meghatározta, hogy számomra ő, vagy a Vezérkar Főnöke — Székely Béla vezér
őrnagy — adhat ki utasítást, illetve a bajai helyzetről, tevékenységünkről kizárólag 
nekik tehetek jelentést. A további ellenállás céltalan volt, mert úgy tűnhetett volna, 
hogy a személyemre hárított felelősség alól igyekszem magam kihúzni. 

A miniszter döntésével rendkívül kényes helyzetbe kerültem. Szerencsére gyorsan 
túltettük magunkat az értelmetlen döntés okozta meglepetésen, elvileg f előszőttük 
egymás között a teendőinket és feladatainkat képességünknek és lehetőségeinknek 
megfelelően teljes erőráfordítással, zökkenők és emberi súrlódások nélkül, a legna
gyobb szakmai és emberi egyetértésben oldottuk meg, pontosabban igyekeztünk 
megoldani. 

A miniszter utasított arra, hogy Baján vegyem fel az Árvízvédelmi Kormánybiztos
ság által kijelölt vízügyi vezetővel a kapcsolatot és a feladatok összehangolása érde
kében vele, aki egyben az Árvízvédelmi Kormánybiztos helyettese, a legszorosabban 
működjek együtt. 

Tájékoztatott arról, hogy a korábbi utasítás értelmében a térségben működő 
összes összfegyvernemi alakulat munkáját az esztergomi harckocsihadosztály pa
rancsnoka, Nagy János alezredes irányítja. A valós helyzetről tőle kérjek információt 
és a helyzet ismeretében mielőbb tegyek jelentést a szükséges teendőkre nézve Székely 
Béla vezérőrnagynak. 

Sajnálatos módon semmiféle információt nem kaptam a körzetben kialakult víz
rajzi és jégzajlási állapotokról. A miniszter sürgette az indulásunkat, így tájékozó
dásra nem jutott időnk. Ennek következtében — miután mind a hárman egy, már 
hosszú ideje tartó és meglehetősen kimerítő törzsgyakorlatról kerültünk „bevetés
re" — csupán annyi információval rendelkeztünk, amennyit az újságokból és a rádió
ból megtudhattunk. 

A feltehetően gyors miniszteri döntés miatt feladatom meghatározása sem volt 
egyértelmű. A miniszter parancsa ugyanis csak arra jogosított fel, hogy a térségben 
működő műszaki alakulatok tevékenységét hangoljam össze, függetlenül azok szer
vezeti hovatartozásától. Az összfegyvernemi csapatok irányítására, munkájuk meg
szervezésére nem kaptam pontos és egyértelmű felhatalmazást és e tekintetben az 
volt a feladatom, hogy az esztergomi hadosztályparancsnok munkáját szakmailag 
segítsem. 

A feladat súlyát ugyan átéreztem, de az is világos volt, hogy a végrehajtás felté
telei rendkívüli nehéz helyzetet jelentenek majd számomra és elvtársaim-bajtársaim 
számára is. Gyakorlatilag az történt, hogy felelősséggel igen, de jogokkal csak részben 
ruházott fel a honvédelmi miniszter. 

— 108 — 



A késő délutáni órákban értük el Dunaföldvár körzetét. 
A lassú haladásnak az volt az oka, hogy az útviszonyok iszonyatosan rosszak voltak 

ezekben a napokban. Az utak tele voltak embereket, anyagokat szállító menetoszlo
pokkal. 

A dunaföldvári híd körzetében, túl azon, hogy ilyen tevékenységnél óhatatlanul 
előfordul szervezetlenség és kapkodás, azt tapasztaltam, hogy a csapatok teljesen 
összekeveredve, feszes parancsnoki irányítás nélkül, mondhatnám ösztönösen, első
sorban az alegységparancsnokok utasításai szerint tevékenykedtek. Az alegységeknek 
semminemű összeköttetésük nem volt elöljáró törzseikkel; a legtöbb esetben elkép
zelésük sem volt arról, hogy törzseik hol települtek. A személyi állomány láthatóan 
rendkívül elcsigázott volt. Ellátásuk a környező falvakból történt, teljesen ötlet
szerűen. Szervezett váltásról, céltudatos munkavégzésről nem lehetett szó. A katonák 
éjjel-nappal végezték éppen azt a munkát, amelyet vagy az alegységparancsnokuk, 
vagy egy-egy vízügyi szakember határozott meg számukra. 

A dunaföldvári híd közelében és a környező gátak mentén ezerszámra volt szét
hányva különböző típusú harckocsiakna és százszámra álltak őrizetlenül a robbanó
anyagos ládák, gyújtószerek. A teljes káosz képe fogadott mindenütt, amíg Bajára 
megérkeztünk. Az egyetlen megnyugtató tény az volt, hogy tisztjeink és katonáink 
mindenütt fáradhatatlanul serénykedtek, dolgoztak. 

Bajára érkezve azonnal jelentkeztem az Árvízvédelmi Kormánybiztos helyettesé
nél. Első találkozásunk nem volt szerencsés és ez a további együttes munkánkra rá
nyomta a bélyegét. 

Nem csodálom, hogy fenntartásai voltak ennek az idős és nyilván tapasztalt, sokat 
látott vízügyi szakembernek személyemet illetően. 1956 márciusában magam a 26. 
életévemet tapostam. Ruházatom inkább a tiszti klubba illett, mintsem egy árvédel
mi központban dolgozó szakemberre. (A HM hadijátékra ugyanis „társasági" öltö
zetben rendeltek fel minket és nem volt időnk gyakorló ruhába átöltözni.) A főmér
nök fáradt, kimerült állapotban és valami miatt nagyon morózus hangulatban volt. 
Nem kevés iróniával kérdezte tőlem, hogy még hány együttműködőt küldenek a nya
kára. Olyat is mondott, hogy inkább pontonokat küldött volna a honvédelmi minisz
ter, mint minket, mert annak nagyobb hasznát venné. Kínos percek voltak, de ha
tározottan megismételtem azt az utasítást amit a minisztertől kaptam és biztosítot
tam őt arról, hogy a magam részéről mindent elkövetek annak érdekében, hogy a fel
adatokat vele együttműködésben megoldjam. Sajnos, nem enyhült meg. Azt a kéré
semet, hogy tájékoztasson a helyzetről és vázolja számomra, hogy a vízügyi szolgálat 
részére hol és milyen segítséget vár a hadseregtől, fáradtságára hivatkozva elutasí
totta és félreérthetetlenül befejezettnek nyilvánította megbeszélésünket. Pontosan 
fogalmazva azt is lehet mondani, hogy udvariasan ugyan, de kidobott az irodájából. 
Nem volt biztató a kezdet. 

Ezt követően felkerestem Nagy János alezredest, akiről tudtam, hogy a térségben 
lévő összfegyvernemi csapatok irányítását végzi, hatásköre azonban nem terjed ki a 
körzetben lévő műszaki és más fegyvernembeli csapatokra (pl. légierő, tüzérség stb.). 

Első talákozásunk vezetési pontján, amely a bajai vízügyi igazgatóság egyik szárny
épületében volt, kitörülhetetlen nyomot hagyott bennem. Nagy alezredes és az esz
tergomi hadosztály csapatai — végig kísérve az árhullámot a Duna felső szakaszától 
— már 6-7 napja megszakítás és a legcsekélyebb pihenés nélkül vettek részt az ár vé
dekezésben. 

Nagy alezredest, a mi hadtestünk harckocsizó hadosztályának parancsnokát, már 
évek óta jól ismertem. Mint tapasztalt harckocsizó tiszt, mindig imponáló biztonság
gal vezette törzsét és ezredeit a gyakorlatokon. Stílusát és módszereit példamutató
nak értékelve már a korábbi években is igyekeztem vezetési tapasztalatait elsajátí
tani. Gyors helyzetértékelő képességót mindig igen nagyra tartottam. 

Ezért teljesen megdöbbentett, hogy ott és akkor egy olyan vezetőt találtam, aki 
olyannyira fáradt és kimerült volt, hogy egyszerűen képtelennek bizonyult akár egy 
rövid mondat összefüggő és érthető kimondására. Hamarosan felismertem, hogy Nagy 
alezredes a kimerültség végső határán van. Intézkedtem, hogy azonnal pihenjen le és 
a hadosztály vezető orvosát utasítottam, adjon be parancsnokának egy jó adag alta-
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tót. őrséget állíttattam a pihenő helyiség elé és megtiltottam, hogy egy napig bárki 
bármivel is zavarja. 

Ilyen körülmények közepette kezdtük el tevékenységünket Baján március 12. éj
szakáján. 

Az esztergomi hadosztály törzs több beosztottját jól ismertem így a legszükségesebb 
információkat tőlük kaptam meg. Ennek lényegét a következőkben lehet vázolni : 

l.Nagy alezredes nem vezeti a térségben lévő összes összfegyvernemi csapatot, csu
pán azoknak egy nagyobb részét, mert a Duna bal partján van, ezek közül is első
sorban az esztergomi hadosztályhoz tartozó egységeket. A mohácsi oldalon folyó 
eseményekről az ott kialakult helyzetről sem a hadosztályparancsnoknak, sem a had
osztálytörzsnek nincs semmiféle információja. 

2. Azóta, hogy Baján tartózkodnak, több különböző fegyvernemhez tartozó al
egység érkezett a térségbe, elsősorban a kecskeméti hadtest hadosztályainak aláren
deltjei. Ezek a csapatok semmilyen alárendeltségi viszonyban nem állnak Nagy alez
redessel. Ezeknek a csapatoknak létszáma, elhelyezkedése és tevékenysége a had
osztálytörzs előtt ismeretlen. Az újonnan érkezett csapatok és az esztergomi had
osztály csapatai között nincs semmiféle összeköttetés, vagy együttműködés. Ezek a 
csapatok a helyzet romlásának megfelelő ütemben érkeztek a helyszínre és menetből 
kerültek bevetésre egy-egy gátszakasz, vagy objektum megvédése céljából. 

3. A hadosztálytörzs és a vízügyi szervek közötti kapcsolat kettős képet mutat. 
Azokon a munkahelyeken, ahol katonák dolgoznak — eltekintve egyes kisebb gon
doktól — a szakaszmérnökségek igyekeznek pontosan meghatározni a feladatokat 
és így a munkahelyeken általában nincs különösebb gond. A vízügyi igazgatóság azon
ban a hadosztály törzs tájékoztatását rendszeresen elhanyagolja és gyakran új munka
területekre vezényli át az alegységeket a szakaszmérnökségek útján. Ennek követ
keztében gyakori, hogy a hadosztálytörzsnek kell „nyomozni", hogy hová csoporto
sították át alárendeltjeiket. Ez állandó huzavonával, fejetlenséggel jár, és végső so
ron a rendelkezésre álló erők és eszközök elfecsérlését eredményezi. 

4. A vízügyi igazgatóság a hadosztálytörzset nem vonja be elhatározásai kidolgo
zásába, hanem rendszerint utólag tájékoztatja a törzset szándékáról. Ilyenkor vi
szont azt várja el a törzstől, hogy : 

a) a vízügyi elgondolásoknak megfelelően az átcsoportosításokat azonnal hajtsák 
végre, 

b) a HM-től kért újabb erőigényléseiket juttassák el a VK részére. 
5. A térségben működő műszaki csapatokról semmi érdemleges információval nem 

rendelkeznek csak tudnak arról, hogy vannak műszaki csapatok Baja és Mohács kör
zetében, de azok létszámára, felszereltségére vonatkozóan semmilyen adatot nem 
ismernek. 

Ügy vélem, a helyzet vázolásához az előbb írottak elegendőek. Az olvasó számára 
talán ebből is világosan kitűnik, hogy a helyzetet az irányítás, szervezettség tekinte
tében a legnagyobb káosz, a védekezést a gátak mentén a férfias helytállás jellemezte. 

Ezt követően — okulva az 1954-ben szerzett árvízvédelmi tapasztalatokból — 
igyekszem partnereket szerezni a vízügyi igazgatóság középső és alsóbb régióihoz tar
tozó szakemberek köréből. Nem volt eredménytelen ez a kísérletem. Több vízügyi 
szakemberrel találkoztam, akiket már régebbről ismertem és kölcsönös bizalommal 
voltunk egymás irányában. A középszintű szakértők véleményének meghallgatása 
nyomán a következő kép bontakozott ki előttünk : 

1. Az a korábban remélt meteorológiai változás, amely „besegíthetett" volna a 
Baja—Mohács térségében kialakult helyzet javulásába, nem következett be. Ennek 
következtében a helyzet egyre inkább romlik és reálisan számolni kell azzal, hogy a 
gátakat minden erőfeszítés ellenére sem lehet majd védeni és gátszakadásokkal lehet 
számolni. Az esetleges gátszakadások helyét és hatását közelítően sem lehet előre
jelezni, mert gyakorlatilag bárhol és bármikor bekövetkezhetnek. A vízügyi mérnö
kök egybehangzó feltételezése az volt, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy Baja, 
Baja-dél térsége, valamint a Mohácsi sziget egy része víz alá kerülhet. 
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2. Tájékoztatásul elmondották, hogy a Duna középső szakaszán meglévő valóságos 
jég-és vízviszonyokat nem ismerik pontosan, mert a vízügy kezelésében lévő — a gát
őrházakat összekötő — telefonvonalak egy része az orkánszerű szél következtében 
meghibásodott és összeköttetésük a gyakorlatban nincs, vagy csupán esetleges és meg
bízhatatlan. A vízállásra és a jégzajlásra vonatkozó mérési eredményeik teljesen 
megbízhatatlanok, mert az adatok gyakran több napos késéssel érkeznek el a bajai 
vízügyi igazgatósághoz, vagy pedig a rossz áthallás következtében az adatok nem ért
hetők. 

3. Véleményük szerint a gátak és a kiegészítő védvonalak erősítése mellett mind
inkább fel kell készülni az esetleges gátszakadások következtében előálló kiürítési, 
mentési munkálatokra. 

Gyorsan és határozottan kellett döntenünk. Alapjában két kérdés megválaszolása 
állt előttem. Az egyik az, hogy még az éjsazaka folyamán nyakamba veszem a leg
veszélyeztetettebbnek ítélt szakaszt, vagy szakaszokat és ezeken a helyeken sze
mélyesen kézbe veszem az ott lévő erők munkájának irányítását. A másik változat az 
volt számomra, hogy helyzetelemzés után intézkedéseket teszek az esetlegesen bekö
vetkező gátszakadások következményeinek csökkentése érdekében. Az utóbbi meg
oldást választottam. Ennek következtében intézkedtem, hogy a kecskeméti hadtest 
műszaki parancsnoka kísérelje meg tisztázni a Duna bal partján tevékenykedő mű
szaki és összfegyvernemi csapatok helyzetét, elhelyezkedését és azok hozzávetőleges 
létszámát. Hasonló feladatot adtam a budapesti hadtest műszaki parancsnokának is 
azzal a különbséggel, hogy ő ezt a Duna jobb partján lévő erők vonatkozásában hajt
sa végre. A feladat fontosságára és sürgősségére e két igen magasan kvalifikált mű
szaki tisztet szükségtelen volt figyelmeztetni.11 

Magam, Baján maradva, első feladatként megszerveztem egy műszaki felderítő és 
híradó alegységekből álló felderítő osztagot, amelyet őrsökre tagolva helyeztettem el 
a Duna mentén, a Dunaföld vár és az országhatár közötti szakaszon. Ennek a feladat
nak megoldását a térségben már korábban működő esztergomi hadosztály-műszaki 
zászlóalj törzsére bíztam. Az őrsöket elláttam kellő mennyiségű rádióeszközzel és 
tartalék telepekkel. Az őrsök feladata volt naponta több alkalommal rendszeres jelen
tést tenni a vízállásra és a jéghelyzetre vonatkozó helyi adatokról. Megszerveztem egy 
műszaki és híradó szaktisztekből álló értékelő csoportot azért, hogy segítségünkre 
legyenek e feladat megoldásában és szakmailag értékeljék a beérkező adatokat. Ekkor 
még nem sejtettem, hogy ez a március 13-án 12.00-tól működő felderítő-értékelő 
csoport milyen nagy segítséget adott saját és elvtársaim munkájához. Gyakorlatilag 
az a helyzet alakult ki, hogy a vízügyi szolgálat is az általunk begyűjtött adatokra 
támaszkodott és ezeket a jelentéseket hasznosította.12 

Utasítást adtam a székesfehérvári hadművelet-ügyeletesi szolgálat útján, hogy a 
komáromi hadtest-műszaki zászlóalj, a mosonmagyaróvári és a marcali hadosztály
műszaki zászlóaljak azonnal hajtsanak végre riadót és ezt követően erőltetett menet 
után érkezzenek be azokba a körzetekbe, amelyeket számukra kijelöltem. Parancs
nokaikat utasítottam, hogy harcálláspontomon még alakulataik beérkezése előtt je
lentkezzenek, ahol feladataikat részletesen meghatározom. 

Március 13-án reggel távbeszélőn jelentést tettem a vezérkar Főnökének tapasz
talataimról. Jelentésem során a következőket kértem : 

a) A VK alárendeltségébe tartozó Dunai Flottilla összes „M" zárolt rohamcsónak
ját, kezelő személyzettel és javító eszközökkel együtt azonnal küldjék Bajára és ezt 

11 Komlödi és Budai elvtársak elmondták : március 12-én este, azt követően, hogy elhagyták Baját — feladattisztá
zás céljából — a valóságban olyan helyzetbe kerültek, hogy gyakorta „operatív" módon cselekedniük kellett egy-egy 
veszélyeztetett gátszakasz, vagy fontosabb objektum (a bajai posztógyár, a transzformátorház stb.) megvédése érdeké
ben. Ennek következtében helyzetmegítélő tevékenységük a valóságban összefonódott a végrehajtás feladataival. 

12 Felmerült, hogy miért hangsúlyozom a tartalék telepeket. Nem árt emlékezni arra, hogy téli viszonyok között — 
korábbi gyakorlataink ezt bizonyították — rádió híradásunk éppen azért mondott több ízben csődöt, mert a rádióké
szülékek telepei túl hamar kimerültek és a tartalék telepek mennyisége sokszor nem volt elegendő. Azok a műszaki-
híradó felderítő őrsök, amelyekről beszámoltam, amellett, hogy konzervekkel bőven elláttak őket, gyakorlatilag bizony
talannak tűnő ideig magukra maradva voltak kötelesek működni, adatokat szolgálta,tni. Több ilyen őrsöt, éppen azért, 
mert a gátakra helyeztük el őket .később sajnos menteni kellett. 
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az erőt, mint „vésztartalékot", személyes alárendeltségembe helyezzék. (52 db roham
csónakról volt ez esetben szó). 

b) Kértem, hogy az ercsi pontonos és tolnai műszaki dandárt, amelyek ez idő tájt 
HM-alárendelt alakulatok voltak, azonnal és teljes joggal helyezzék alárendeltségem
be. 

c) Javasoltam, a Vezérkar tegyen kísérletet arra, hogy szovjet és csehszlovák fegy
verbarátaink mielőbb küldjenek számunkra helikoptereket. (Ilyen eszközökkel ebben 
az időben a Magyar Néphadsereg még nem rendelkezett — N. I.) 

d) Kértem, hogy a megbízhatóbb összeköttetés érdekében a VK Híradó Főnökség 
biztosítson közvetlen összeköttetést Baja és a Budapesten lévő VK között, ezenkívül 
bocsássanak rendelkezésemre híradó eszközöket és forgalmi adatokat, ahhoz, hogy a 
HM alárendeltségben lévő csapatokkal megbízható összeköttetést tudjak kiépíteni. 

d) Tájékoztattam a Vezérkar Főnökét arról, hogy az esztergomi hadosztály pa
rancsnoka potenciálisan nincs abban a helyzetben, hogy a térségben működő össz-
fegyvernemi csapatok tevékenységét irányítani tudná. (Alárendeltségi viszonyok 
tisztázatlansága, híradóeszközök nagyfokú hiánya stb.) Arról is jelentést tettem, 
hogy utasításomra Nagy alezredes pihenőben van, mert gyakoorlatilag az idegössze
roppanás határán áll. 

Tájékoztató jelentésemet és javaslataimat Székely Béla vezérőrnagy, vezérkari 
főnök minden vonatkozásban elfogadta, elgondolásaimmal egyetértett. ígéretet tett 
arra, hogy a szükséges intézkedéseket azonnal megteszi. 

Mindenképpen meg kell emlékeznem arról, hogy a Vezérkar Főnökének gyors in
tézkedései nyomán az általam felvetett igények néhány órán belül megvalósultak, vagy 
a megvalósulás stádiumában voltak. Ez megnyugtató volt akkor számunkra, mert 
érezhettük, hogy a bajban nem maradtunk egyedül. 

A Vezérkar Főnökétől kapott megbízatás alapján személyesen is találkoztam a 
tolnai műszaki dandár parancsnokával. Felvettem a kapcsolatot az ercsi pontonos 
dandár törzsével is. Mindkét műszaki magasabbegység törzsét utasítottam arra, hogy 
az együttműködés érdekében azonnal indítsanak Bajára — vezetési pontomra — 
egy-egy tiszti összekötő csoportot, híradóeszközökkel ellátva. Ez az intézkedés később 
nagy szolgálatot tett a tekintetben, hogy ha nem is zavartalanul, de a legfontosabb 
kérdésekben a Duna jobb és bal partján folyó tevékenységünket úgy-ahogy sikerült 
összehangolni. 

Természetes az, hogy az előbbiekben vázolt összeköttetések megteremtése, akkor 
— március 13-án — sokkal bonyolultabb volt , mint erre utólag visszaemlékeztünk. 
Az érintett törzsek települési helyeiről nem volt semmiféle adatom. A csapatok hír
rendszerébe történő bekapcsolódáshoz sem forgalmi adatok, sem rejtjelző eszközök 
nem álltak rendelkezésünkre. Az, hogy e nehézségek ellenére a kapcsolatfelvétel a ko
ra délutáni órákban mégis sikerült, az elsősorban annak köszönhető, hogy ezekben a 
kérdésekben a HM Hírközpont, á székesfehérvári hadtest hírközpontja, ahol személyes 
ismerőseim teljesítettek szolgálatot és a Baj a térségében már korábban települt külön
böző híradó alakulatok tisztjei múlhatatlanul értékes segítséget adtak számunkra és 
ezáltal az ügy számára is. Néhány óra leforgása alatt a semmiből „forró drótot" és rá
dióösszeköttetést teremtettek a Bajára kiküldött „alkalmi" törzs számára. Igaz az 
is, hogy március 13-án reggeltől megtiltottam azt, hogy híradó katona és tiszt a gátak 
„védelmére" kerüljön „bevetésre" Mindenesetre a híradó szakszolgálat erőfeszí
téseiről csak a felsőfokú elismerés hangján lehet szólni még az esetben is, ha ők nem 
a gátakon és a jégzajlásban birkóztak életek megmentéséért. 

Társaim, elvtársaim és barátaim március 13-án a kora délutáni órákig, nagy erő
feszítések közepette, több-kevesebb pontossággal, de felmérték a Duna jobb és bal 
partján működő összfegyvernemi és műszaki csapatok helyzetét, tevékenységét. Mun
kájuk eredményeképpen, felhasználva az esztergomi hadosztály törzsének igencsak 
pontatlan nyilvántartását, az esti órákra sikerült összeállítani egy 60-75%-os pontos
ságú térképet a csapatok valós helyzetéről, törzseik települési helyeiről és létszám
adataikról. Valószínűsíthető, hogy pontosság tekintetében inkább az alsó értékhatár 
a valós, mert amíg Komlódi és Budai őrnagy elvtársak a helyzettisztázást hajtották 
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végre a terepen, a helyzet az egymást gyakran keresztező intézkedések következtében, 
és új erők beérkezése miatt, állandóan módosult. 

Véleményem szerint nem is az volt ennek a helyszíni tájékozódásnak a lényege, hogy 
ezekben a kritikus és áttekinthetetlen pillanatokban pontos „nyilvántartó" térké
pekkel rendelkezzünk — noha ez sem ártott volna —, hanem az, hogy értekéjük a 
gátak védelmének reális lehetőségeit és közelítő pontossággal ismerjük a csapatok 
teljesítőképességét. 

Március 13-án az esti órákban együttesen — kicserélve tapasztalatainkat és tett 
intézkedéseinket — arra a következtetésre jutottunk, hogy bár helyenként többszö
rös túlbiztosítás, másutt erőhiánjr lépett fel ezekben a kritikus órákban, semmiképpen 
nem hajtunk végre lényegesebb erőátcsoportosítást. Úgy határoztunk, hogy azokra 
a munkahelyekre, ahol a helyzet azt indokolttá teszi, új és friss alakulatok kirendelé
sét kérem majd a Vezérkartól. 

Sajnos az az elképzelés ami a korábbiakhoz viszonyítva szervezettebbé tehette 
volna a munkát, nem valósult meg. Ennek több oka volt. Ezek közül első helyen sze
repel, hogy március 13-án a késő délutáni órákban a honvédelmi miniszter berekesz
tette a HM-ban folyó hadijátékot és az ott részt vevőket utasította, hogy térjenek visz-
sza állomáshelyükre és figyelmüket az ár védekezésből adódó feladatokra koncent
rálják. 

A honvédelmi miniszter döntését még utólag is csak helyeselni lehet. Azt a hadi
játékot, amelyet a HM vezetett, egy későbbi időpontban is meg lehetett volna tartani 
úgy, hogy nem szenvedett volna kárt törzseink hadműveleti-hadászati felkészítése. 
A hiba azonban abban nyilvánult meg, hogy ez az intézkedés a „tettrekész" vezetők 
tömegét zúdította Baja térségébe. 

Nincs pontos információm arról, hogy a törzsek állomáshelyükre történő vissza
küldését megelőzően milyen utasításokkal lettek ellátva a parancsnokok, de az két
ségtelen, hogy ezek az összfegyvernemi törzsek épp annyira tájékozatlanok voltak 
a valós helyzetről, mint mi hárman akkor, amikor, szintén a miniszter parancsára, Ba
jára érkeztünk. Feltehetően közrejátszott a miniszteri döntésben az is, hogy korábban 
jelentettem a Vezérkar Főnökének: az esztergomi hadosztálytörzs minden jószándék 
ellenére sem alkalmas arra, hogy a csapatokat irányítsa. 

Ami a lényeget illeti, a valóságban az történt, hogy a kecskeméti hadtestparancs
nok, a néhai Gyurkó László vezérőrnagy, március 14-én a hajnali órákban, szúk tör
zsével együtt megjelent a„gátakon" és a helyzet ismerete nélkül „operatív" intézke
dések sorozatát adta ki a védekezési munkák továbbvitelét illetően. Ezek az intézke
dések, bármennyire is jószándékúak voltak, a valóságban nem egy esetben keresztez
ték azokat az intézkedéseket, amelyeket részben a vízügyi szervek, részben a mi kis 
törzsünk korábban már kiadott. A szervezettnek egyébként sem minősíthető munka 
teljes egészében felborult és a kapkodás, szervezetlenség mindinkább eluralkodott. 
Ez a zavar természetesen nem jelenti azt, hogy tisztjeink és katonáink ne tettek volna 
meg mindent annak érdekében, hogy feladataikat hihetetlen erőfeszítések útján 
ugyan, de teljesítsék. 

A parancsnoklási viszonyok módosításáról semmiféle információt nem kaptam. 
Az esztergomi hadosztályparancsnok, akit korábban felelőssé tettek a térségért, telje
sen elbizonytalanodott. A honvédelmi miniszter által kiküldött „műszaki csoport" 
helyzete is a levegőben lógott. 

Kínos volt hallanom azokat a jelentéseket, amelyek arról szóltak, hogy most kinek 
az utasítását hajtsuk végre, azt amit az őrnagy elvtárs adott, vagy azt, amit a vezér
őrnagy elvtárstól kaptunk. 

A helyzetről, természetesen azonnal jelentést tettem Székely Béla elvtársnak. Kér
tem, hogy a megváltozott helyzet alapján ismételten határozza meg azokat a felada
tokat, amelyekkel a miniszter korábban megbízott és a HM vezetése a megváltozott 
helyzetet figyelembe véve rendezze az „arcvonalakat". A Vezérkar Főnöke kedélyes
kedve közölte velem, hogy éljem be magam az új, megváltozott helyzetbe. Mondott 
olyat is, hogy ismerhetem Gyurkó elvtársat, törődjek azzal, hogy ő most beindult. 
Működjek vele együtt. Egyúttal félreérthetetlenül tudomásomra hozta azt, hogy mind-

— 113 — 



azért, ami Baja térségében műszaki szempontból történik, továbbra is személyemben 
felelős vagyok. Ettől az eligazítástól igaz, hogy nem változott meg semmi, de arra jó 
volt, hogy értékeléseink alapján megkíséreljünk tovább cselekedni. 

Mindazt, ami 1956. március 14-e hajnala óta március 21-ig közöttem és a kecske
métihadtestparancsnoka között történt, nem kívánom részletezni. Nehéz órák és ese
tenként jó hangulatú percek váltogatták egymást. Nem is akármilyen kérdésekben. 
A kecskeméti hadtest parancsnoka sajnos már nincs az élők sorában. Ezért tisztelet
lenség lenne részemről tevékenységét bírálni — értékelni. Tény azonban az, hogy 
Gyurkó elvtárs hős volt a gátakon, majd később a mentésben, de csődöt mondott, 
mint hadtestparancsnok, akire elsősorban szervezési és vezetési feladatok hárultak 
volna. E kérdést csupán azért kívántam szóvá tenni, mert 1954-ben, 1956-ban majd 
a későbbi árvizek során is tapasztaltam, hogy az önfeláldozó „jó" szándék a mentés
ben való közvetlen részvételben a szervezési és vezetési tevékenység helyett mindig 
több kárral járt, mint mérhető haszonnal. Ez talán figyelmeztető lehet mindazok 
számára, akik majd valamikor kapcsolatba kerülnek hasonló természeti katasztrófák 
kivédésével.13 

A zűrzavartól eltekintve, szerencsére, az események kedvezően alakultak. 

Március 13-án délután 16.00-ra a marcali, 18.00-ra a komáromi, 20.00-ra a moson
magyaróvári műszaki zászlóaljak szervezett menetben beérkeztek azokba a körzetek
be, amelyeket számukra kijelöltem. A késő esti órákban beérkezett a Flottilla roham-
csónakos brigádja is, nagyszerűen képzett kezelő és kiszolgáló személyzettel. Híradó 
alegységek érkeztek Bajára. Űgy véltem, kezd minden helyre jönni. 

Akkor is meglepett, de még utólag is nehezen érthető számomra, hogy a székes
fehérvári hadtest alárendeltségében levő műszaki alakulatok, amelyeknek ez idő tájt 
szakmai és szolgálati elöljárója voltam, miképp tudták végrehajtani a menetet távol 
levő helyőrségeikből Baja körzetébe. 

A rossz látási és útviszonyok közepette menetet hajtottak végre hókásás úton, 
40—50 km-es átlagteljesítménnyel. Később, már az árvédekezés gondjai után, amikor 
alkalmunk volt „fehér asztalnál" is felidézni a történteket, tudtam csak meg a valósá
got. A marcali hadosztály-műszaki zászlóalj akkori, „kissé csibészes" beszédű pa
rancsnoka (Varga százados) a következőképpen számolt be: „Apám (ez volt a szava
járása), amikor megtudtuk, hogy téged a miniszter kirendelt Bajára, biztosak voltunk 
abban, hogy rövidesen mi is indulunk. 

Ezért már 12-én megkerestük telefonon egymást — mármint a hadtest alárendelt
ségébe levő zászlóaljparancsnokok — és még aznap málháztunk. Feltöltöttük a rob
banóanyagkészleteinket, ellenőriztünk mindent és csak az indulási parancsra vár
tunk." 

Március 13-án az esti órákban a Vezérkar intézkedései hatására sorra érkeztek erők 
és eszközök Baja körzetébe. Jöttek rohamcsónakszerelők, tartalék alkatrészekkel. 
Beérkeztek olyan, már régen elfelejtett, ormótlan műszaki felszerelések, mint az ak
kor még jól ismert „utász ladik". Bevallom, hogy számomra akkor teljesen áttekint
hetetlen volt a beérkező alegységek szervezeti hovatartozása és csak arra volt gon
dom, hogy számukra elhelyezési körleteket jelöljek ki és parancsnokaikkal az össze
köttetést biztosítsam. A segíteni akaró szándék viszont egyértelmű volt. 

Ez az erőösszpontosítás azonban sajnos már nem a gátak védelmét, hanem a jól 
látható katasztrófa méreteinek csökkentését szolgálta. 

A segítő szándék nem csupán az országunk területére korlátozódott. A mai napig 
sem tudom megérteni, miképp kerültem Bajáról közvetlen rádióösszeköttetésbe a 

13 Korábban és 1956 márciusában is, majd a későbbi években sajnálatos tényként tapasztaltam, hogy az emberi 
cselekvő készség és ennek megítélése vészhelyzetben indokolatlanul pontatlan elbírálásban részesül. Az elöljáró 
gyakran azért orrolt, mert éppen keresett alárendeltje nem volt híradóeszköz közelében ; valamilyen feladatot hajtott 
végre, vagy netán egy-két órára lepihent. Ez gyakran indokolatlan ingerültséget váltott ki az elöljáró részéről. 

Az alárendelt azért neheztelt a közbeeső vezetőre, mert feladatai végrehajtásában az elöljárók „személyes" közre
működéssel nem segítették. Nehéz ilyen kérdésekben igazságot tenni. Számomra azonban a többszörösen átgondolt 
tapasztalat azt igazolta, hogy a veszélyeztetett területen működő felelős vezetőnek a „fentről" és „alulról" jövő túl
zásoktól egyaránt mentesítenie kell önmagát. Sem a jeges árvíz során, sem a későbbi években nem tudtam támogatni 
a szükségtelen „hősködést", amely rendszerint a vezető irányító képességének „pótlását" szolgálta. A nyugodt hang
nem, a világos és egyértelmű feladatmeghatározás és annak számonkérése bizonyult a legjobb vezetési metódusnak 
a vészhelyzetben is. 
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kijevi katonai körzet ügyeletes tisztjével. A hajnali órákban rádiós tisztem felébresz
tett és készülékhez hívott, mondván, hogy orosz tiszt akar velem beszélni. Kiderült, 
hogy a kijevi katonai körzethez valamilyen úton eljutott az a kérésünk, hogy küld
jenek helikoptereket Magyarországra. Az ügyeletes egy szovjet műszaki tiszt volt, 
aki az 1950—1952-es években évfolyamtársam volt. Keresztnevemen szólított és azt 
mondta, hogy négy helikoptert útba indítottak hozzánk, de a Kárpátok felett levő 
vihar miatt visszafordulásra kényszerültek. Elnézést kért, hogy az időjárási viszonyok 
miatt nem tudnak segítséget adni. Megdöbbentem. Azért is, hogy kérésem eljutott 
a szovjet hadsereghez és azért is, hogy a maguk részéről mindent megtettek Kijevből 
hogy rajtunk segítsenek. (Jóval később megtudtam, hogy az egyik nekünk szánt heli
kopter a Kárpátok felett lezuhant és emiatt rendelték vissza a többit. Ez az általam 
név szerint nem ismert helikoptervezető szintén a mi hősi halottunk.) 

Ezt követően csupán percek teltek el és csehszlovák kezdeményezésre összekötte
tésbe léptem a Csehszlovák Néphadsereg Főügyeletével, ahol egy magyarul jól beszé
lő tiszt tájékoztatott arról, hogy kérésünk helikopter-ügyében eljutott hozzájuk is, 
de sajnos, az akkor általuk gyártásban lévő, de még kísérleti példányban meglevő 
helikopterek alkalmatlanok a bevetésre. 

Az, hogy miként jött össze rádióösszeköttetés közöttem, a szovjet körzetparancs
nokság és a csehszlovák Honvédelmi Minisztérium Főügyelete között, azóta is ki
bogozhatatlan rejtély számomra. Mindenesetre utólag is jó szívvel emlékezem mind
azokra, akik ezt a technikailag teljesen extrém összeköttetést lehetővé tették szá
momra. 

A Vezérkari Főnök utasításának megfelelően az eseményekről naponta kétszer kel
lett személyes jelentést tennem. 

A március 14-i jelentésem meghallgatása után azt a parancsot kaptam, hogy a HM 
képviselőjeként a kormánybiztos helyettesének társaságában vegyek részt egy határ
menti találkozón és megbeszélésen, amelyet a jugoszláv vízügyi és katonai szervek 
kértek. Ennek az eseménynek előzménye az volt, hogy a helyettes kormánybiztos, aki 
lassan kezdett személyemet illetően oldottabb lenni, még 13-án este megkért : intéz
zem el a HM-nél, hogy jugoszláv szakértők átrepülhessék Hercegszántó körzetében 
a magyar határt azért, hogy a két fél további védekezési tevékenységét összehangol
ják. 

A határon való átrepülés ügyét, amely 1956 márciusában korántsem volt sima kér
dés, a VK ügyeleti szolgálata útján sikerült megnyugtatóan rendeznem. 

Csupán illusztrációként közlöm, hogy a jugoszlávok igényelték: a határ mentén 
lévő légvédelmi lövegeink vízszintes helyzetben, leponyvázott állapotban legyenek 
a légifolyosó mentén. 

A tervezett találkozásról tehát tudtam, de arról, hogy ebben mi lehet esetleg az én 
személyes feladatom, még elképzelésem sem volt. 

Székely Béla vezérőrnagytól a kora reggeli órákban azt a határozott parancsot 
kaptam, hogy a tárgyalás során legyek „udvarias", de az ő tudta nélkül semmilyen 
kérdésben semmiféle megállapodást — még előzetes formában sem — nem köthetek. 

A határ menti találkozás március 14-én 10.00—11.00 között bonyolódott le, és en
gem, valamint a többi magyar résztvevőt meglehetősen kínosan érintett. 

A jugoszláv delegációt a zombori vízügyi igazgatóságuk vezetője és egy vezérőr
nagyi rendfokozatban levő utász dandárparancsnok vezette. A tárgyalás során gya
korlatilag az igen jól felkészült és nagyon jó fellépésű, tájékozott dandárparancsnok 
vitte a szót. Javaslata rövidre fogva az volt, hogy: 

— miután esetleges magyarországi gátszakadás, vagy gátszakadások lehetősége 
fennáll, ezek hatása a jugoszláv területet is kedvezőtlenül érintheti. Térképén — ame
lyet nem titkolt — megmutatta azokat a legveszélyeztetettebb irányokat, amelyek 
a terep természetes lejtviszonyaiból következtek. Kérte a magyar felet, hogy miután 
nekik kevés a robbanóanyaguk és a térségben levő utászalakulataik nem elegendőek, 
küldjünk át jugoszláv területre magyar erőket és eszközöket azért, hogy a határvo
nalon átnyúló, mintegy hat kilométer hosszú jégtorlaszt közös erővel — alulról fel-
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felé haladva — mielőbb megsemmisítsük és ezzel a magyarországi szakaszon is elő
segítsük a jégzajlás mielőbbi megindulását. 

Bevallom, hogy amennyiben nem kaptam volna tiltó utasítást, ott — a Herceg
szántó melletti libalegelőn —, abban a pillanatban beleegyeztem volna a jugoszláv 
tábornok által vázolt terv megvalósításába, amely szakszempontból teljesen logikus 
volt és mindenképpen jóindulatból, jószándékból fakadt. Azt tudtam azonban, hogy a 
szakmai kérdések mindig alárendelődnek a politikai megoldásoknak. E tekintetben 
nem voltunk könnyű helyzetben. Magyarország és Jugoszlávia között ebben az idő
ben éppen csak csitulóban voltak a korábban kialakult ellentétek. 

Ebben az időszakban sem tisztjeink, sem sorállományú katonáink nem álltak még 
át az új helyzetből adódó viszonyok értékelésére. Éreztem, nem volt alaptalan 
a Vezérkar Főnökének az a határozott utasítása, hogy semminemű kötelezettséget 
nem vállalhatok. Életemben először kellett szakemberként és diplomataként is állást 
foglalnom. A vízügyi szakértők hallgattak, ők már, tapasztaltabb emberek lévén, 
tudták azt, hogy ez a határ menti megbeszélés túlnő az ő hatáskörükön és a kérdés 
rendezése elsősorban a politika szférájához tartozik. 

Mindenesetre a jugoszláv műszaki tábornok választ kért és láthatóan, pontosabban 
érezhetően, felhatalmazást kapott az ügy megoldására nem csupán szakmai, hanem 
politikai értelemben is. A tárgyalás során külső megjelenésünk is nyomasztóan ha
tott. A jugoszláv dandártábornok elegáns öltözetben, pihenten jelent meg. Magam 
egy rozzant „pufajkában", kialvatlanul, nyilván nagyon rossz benyomást kelthettem. 

A külső tényezők kedvezőtlen körülményei ellenére igyekeztem megfelelni a reám 
háruló feladatnak. Természetes, hogy nálam is volt helyzetértékelő térkép és azt, 
ugyanolyan nyíltan, mint jugoszláv kollégám tette, bemutattam. Azt hiszem, semmi 
újat nem mondtam. A jugoszláv katonai és vízügyi szervek a Duna alsó szakaszán 
kialakult helyzetet magabiztos pontossággal ismerték. 

Közöltem a jugoszláv tábornokkal, hogy elgondolásaikat értem és azokat döntés 
céljából elöljáróimnak jelentem. 

Kérdésére, hogy mennyi időre van szükségem ahhoz, hogy érdemi választ kapjon, 
sajnos legjobb szándékom ellenére sem tudtam megnyugtató információt adni. Ezek
ben az órákban az alárendeltségemben levő rádiós gépkocsi Baján települt, kifeszí
tett, nagy teljesítményű antennával. Összeköttetésem Hercegszántó körzetéből nem 
volt a HM illetékes szerveivel. Feltételeztem, hogy két-három órán belül az általa 
felvetett javaslatra választ tudok adni. 

Ezt követően a tábornok kijelentette, hogy neki nincs ideje bizonytalan ideig vá
rakozni. Nem kevés gúnnyal megkérdezte tőlem, a jugoszláv fél számíthat-e arra, 
hogy a magyar műszaki csapatok nem robbantják fel a határ mentén lévő gáta
kat és nem teremtenek katasztrofális helyzetet azokban a körzetekben, ahol az ő 
dandárának csapatai ténykednek ? 

Ezt az egyértelműen provokatív feltételezését természetesen elutasítottam. A ma
gyarkatonaivezetés részéről — és a magam nevében is — kikértem, hogy ilyen anti
humánus cselekedetet feltételezzen rólunk. 

Ezt követően a jugoszláv elvtárs fogta magát, beszállt a személyi helikopterébe és 
visszarepült jugoszláv területre. Soha többé nem találkoztunk. 

A vízügyi szakértők ezalatt és ezt követően még tárgyaltak. Magam azonban úgy 
éreztem, hogy mielőbb vissza kell térnem Bajára és a lefolytatott kínos megbeszélés
ről mielőbb tájékoztatnom kell a HM vezető szerveit. 

Sikerült kapcsolatot teremteni a Vezérkar Főnökével, ő meghallgatta a jelenté
semet, észrevételt nem tett, se nem korholt, se nem dicsért. Abbéli javaslatomra, hogy 
a jugoszlávoknak tulajdonképpen igazuk van ós nem elvetendő a javaslatuk, nem rea
gált. Biztos vagyok abban, hogy a hirtelen felmerült gondot és annak megoldását 
Székely vezérőrnagy is úgy tekintette, hogy az túlnő a vezérkari főnök hatáskörén. 
Ezzel az aktussal ez a kérdés lezérult és egy-két nap elmúltával ez az esetleges mű
szaki megoldás, a katasztrófa beállta után, elveszítette jelentőségét. 

Az 1956-os jeges árvíz után is gyakran gondokodtam azon, hogy az esetben, ha 
azokban a márciusi napokban a magyar fél rugalmasabban reagált volna a jugo-
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szlávok által előterjesztett javaslatokra, elkerülhető lett volna-e a mohácsi és a bácskai 
katasztrófa. (A magyarországi Duna-szakaszon kialakult kedvezőtlen helyzet később 
ugyanis nem kímélte a bácskai térséget sem — N. I.) Sok esetben végiggondoltam, 
hogy amennyiben Hercegszántó térségében, önkényesen magamra vállalva a felelős
séget, átirányítok jugoszláv területre műszaki erőket és eszközöket, megszegve ezzel 
minden számomra kiadott utasítást, jót tettem volna-e, vagy nem ? Többszörös ön
kontroll után arra a következtetésre jutottam — ismerve az akkori jégviszonyokat 
és vízrajzi helyzetet —, hogy a jugoszláv kezdeményezés, amely szakszempontból 
vitathatatlan volt, március 14-én már elkésett. Akkor, amikor a katasztrófa elhárí
tását illetően alkalmam volt e kérdésben szót váltani jugoszláv elvtársaimmal, már 
elkéstünk, ők is, mi is. Amennyiben ilyen szándék akár 4-5 nappal korábban meg
nyilvánul, akkor talán, együttes erővel, elhárítható lett volna a katasztrófa, amely 
mindkét országot egyaránt sújtotta. Március 14-én azonban e tekintetben már elkés
tek mind a jugoszláv, mind a magyar szakértők és politikusok. 

Mindenesetre sem ezekben a napokban, sem az évek múlásával nem tartottam sze
rencsésnek azt, hogy a társadalmi berendezekéstől függetlenül a folyók határ menti 
övezetében olyan helyzet alakulhasson ki, hogy a határok, amelyek gyakran erőlte
tett módon lettek kijelölve, gátjai legyenek egy-egy természeti csapás elhárításának. 

Ami a Mohács — Baja körzetében bekövetkezett természeti csapás kérdését illeti, 
szilárd meggyőződésem, hogy a jégtorlaszok alulról felfelé haladó likvidálásával csök
kenthető, netán elkerülhető lett volna a kedvezőtlen körülmények bekövetkezése. 
A kérdés olyan megoldását azonban, amit a jugoszláv szervek javasoltak, vízügyi 
szerveink túlzott optimizmusa, együtt az akkori politikai állásfoglalással, a gyakor
latban nem tette lehetővé. 

Az tény, hogy jugoszláv részről — ha talán kissé késve is, mert másnap már át
szakadtak a gátak — úgy tűnik, megvolt a jószándék a veszélyhelyzet együttes erővel 
történő kivédésére. Talán igazolják ezt azok az információk is, amelyek egy újság
író közléséből maradtak fenn. E szerint: 

„Légierők és tüzérek, most azon dolgoznak, hogy alulról felfelé haladva, mieiőbb 
felrobbantsák a jeget. Hasonlóképpen ezen fáradoznak a jugoszláv vízügyi és katonai 
szervek is. Ugyanis az országhatártól délre, mintegy hat kilométeres szakaszon szin
tén jég borítja a folyó vizét. A magyar és a jugoszláv vízügyi hatóságok szoros kap
csolatban állnak, naponta többször is kicserélik jég-és vízállásjelentéseiket, szüntele
nül tájékoztatják egymást. Hétfőn pédául megállapodtak abban, hogy a magyar hon
védség közvetlenül a határ mentén is robbanthat. Rövid telefonbeszélgetést folytat
tam Vladán Kollavov elvtárssal, a zombori árvízvédelmi hivatal vezetőjével, aki a 
jugoszláv Duna-szakaszon irányítja az árvízvédelmet. Kollavov elvtárs elmondta, 
hogy a jugoszlávok a magyar hatóságok kérésére kezdték meg robbantani a határ
menti részen a Duna jegét. Kedden reggel hat órakor nagyarányú bombázással, tü
zérségi tűzzel is segíteni fogják a jégtorlaszok szétzúzását... 

Kollavov elvtárs végezetül köszönetét fejezte ki a magyar árvízvédelmi szervek
nek és a gátakon dolgozó katonáknak, a lakosságnak, amiért oly hősiesen tartják a 
gátakat, ezzel a jugoszláv területeket is védik a víztől,14 

Nagy a valószínűsége annak, hogy a tudósításban jelzett ,,nagyerejű" bombázás 
és tüzérségi tűz a jugoszláv szakaszon sem hozott semmilyen kézzelfogható eredményt 
ezért kezdeményezték, hogy a torlaszok robbantását a jugoszláv utász csapatok ve
gyék kézbe és hiányos erőik növeléséhez kérték a magyar fél segítségét, közreműkö
dését. 

Mindenképpen szólni kell arról, hogy akkor hogyan láttuk és miként ítéltük meg a 
jégtorlaszok légierővel és tüzérséggel történő rombolását. Teszem ezt azért, mert az 
e téren szerzett nagyon kedvezőtlen tapasztalataink utólag is azt igazolják, hogy ilyen 
módszerhez soha ne nyúljanak utódaink. 

A 7-11 méter vastagságot elérő, összefüggő, több kilométer hosszúságú jégtorlasz 
„megmozdítása" a légierő 100-250 kg-os bombáival, vagy a tüzérség néhány kilo-

14 Szabad Nép, 1956. március 13. 
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grammos aknáival, gránátjaival, teljesen irreális elképzelés volt 1956 tavaszán és 
nyilván az lenne egy esetleg ismételten bekövetkező jegesárvíz esetében a jövőben is. 
Természetes, hogy teljesen más kérdés robbantó eszközök és szakértők, helikopterek 
segítéségével történő „bevitele" a torlaszok körzetébe azért, hogy kumulatív töltetek, 
vagy „perforátorok" segítségével megfelelő mélységű és átmérőjű furatokat készít
senek elő annak érdekében, hogy komoly mennyiségű, elsősorban toló hatású robba
nóanyagok felhasználásával a torlaszokat darabolni, majd megindítani lehessen. 

1956 tavaszán légierőnkből a székesfehérvári csatarepülő hadosztály vett részt a 
torlaszok bombázásában. Egy-egy nagyobb jégtorlasz megbontására 30-40 gép indult 
bevetésre, kezdetben kisebb, később 250 kilogrammos bombákkal ellátva. A gépek 
egymást követve — ,,oszlopegyesé vei" — tudtak csak működni az istentelenül rossz 
látási és légköri viszonyok miatt. A szél sebessége ez idő tájt 120-130 km/óra volt, 
amely még a repülés feltételeit sem biztosította, nem hogy a pontos bombavetést. 
A csatarepülők bombáikat a nagy oldalszél miatt még jó célzás esetében is 50-100 mé
teres pontossággal vetették. Ennek következtében az általuk felhasznált bomba- és 
robbanónyagmennyiség, hatását tekintve, messze nem volt azonos azzal az erőfeszí
téssel, amit teljesíteni szándékoztak. Ez a végeredményét tekintve hiábavaló, de 
jószándékú kísérlet nem homályosíthatja el pilótáink bátorságát, akik, látván az ese
ményeket, emberfeletti akarással igyekeztek az orkánszerű szélben segíteni. Emlé
keznünk kell arra is, hogy a repülőbombák gyújtó készülékei a „pillanatgyújtás" 
elvén alapultak. Ennek következtében azok a bombák, amelyek felrobbantak, mert 
szépszerivel volt olyan bomba is, amelynek a gyújtókészüléke nem működött, a jég
torlaszokat csupán 100-120 cm mélységig „piszkálták" meg. A gyakorlatban azt ta
pasztaltuk, hogy amikor egy-egy nagyobbacska torlasz megindult a bombázás haté
sára, az megindult volna egyébként is. 

Sajnálatos módon a tenni vágyás nem minden esetben párosult kellő szervezettség
gel, már ami a légierő bevetését illeti. Egyesek nagyon bíztak a légierő lehetőségeiben 
és ezzel hosszú órákra tétlenségre ítélték a műszaki robbantó alakulatokat egy-egy 
térségben. Ez a „kényszerpihenő" elsősorban az ercsi pontonos dandár alegységeit 
kárhoztatta sok esetben várakozásra, semmittevésre. (Hasonló helyzetben volt az 
aknakutató zászlóalj is.) 

Sajnálatos, de az is előfordult, hogy a tevékenység összehangolatlansága miatt ak
kor jelent meg a légierő a jégtorlaszok körzetében amikor azok megbontásán éppen 
műszaki csapataink dolgoztak. így volt ez többek között március 12-ón a dunaföld
vári híd körzetében, ahol szintén az ercsi pontonos dandár jégrobbantó osztagai tény
kedtek és készítettek elő egy nagy erejű, reménnyel kecsegető torlaszrobbantást. 

A dunaföldvári hídtól délre kialakult hatalmas jégtorlasz megbontása azért sem 
volt egyszerű feladat, mert ha túlságosan nagy mennyiségű robbanóanyagot hasz
náltak volna fel utászaink a feladat érdekében, akkor a hídpillérek károsodást szen
vedhettek volna. A pontonos dandár törzsének utólag is igazolható elgondolása az 
volt, hogy „ék" alakban helyeznek el tölteteket, összesen tizenkettőt, töltetenként 
egy-egy tonna robbanóanyagból. Ezek zöme ammonit töltésű harckocsiaknából állt 
volna. Természetes, hogy ennek akkor lett volna értelme, ha a tölteteket kellő mély
ségre helyezik. 

Az alegységek ezen fáradoztak akkor, amikor — nem tudni kinek az intézkedésére 
— ismételten bevetették a székesfehérvári csatarepülő hadosztály egyik ezredét. 
A töltetek szerelése közben jelent meg a légierő és „libasorban" közelítette meg a 
torlaszt. A pontonos ezred katonái tömegesen elkezdtek rohanni a partok irányába. 
Az ott lévő tisztek rakétapisztolyaikkal és szolgálati fegyvereikkel lövöldöztek a le
vegőbe, hogy felhívják magukra a pilótáink figyelmét. 

Szerencsére a vezérgép és az őt követő második gép vetett csupán bombát, azok 
is rossz helyre, a hídtól jóval délebbre. A többi gép, észlelve a szerencsétlen szituációt, 
a bombázást nem folytatta. Azt, hogy élesített bombáikat hol oldották ki, nem tudom, 
de tény, hogy ebben az időben, éppen a gyújtókészülékek megbízhatatlansága miatt, 
élesített, pontosabban félig élesített bombákkal a kiinduló repülőtérre nem volt sza
bad visszatérni. 

Teljesen hatástalan és eredménytelen, sőt észszerűtlen volt az a jószándékú elkép-
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zélés, hogy két, 120 mm-es aknavetővel felszerelt aknavető ezredet (a polgárdi és az 
esztergomi ezredről van szó) alkalmazzanak Solt-D térségében a torlaszok megbontá
sára. A 70-80 db 120-as aknavető össztüze látványt jelenthetett ugyan a filmhíradó
nak, de a hatalmas jégtorlaszokan ez az „össztűz" nem jelentett többet, mint „csí
péseket". 

A valóságban az történt, hogy a légierő és a tüzérség bevetése után az egyébként 
is nehezen megközelíthető jégdugók tele lettek alattomos gödrökkel, amelybe rob
bantó csoportjaink katonái később beleestek és munkájuk végeztével többször teljes 
ruhacserére, szárítkozásra kényszerültek. A sok fel nem robbant bomba és gránát, 
amelyek helyenként szinte ellepték a Dunán képződő jégtorlaszokat, szintén nem 
volt épületes látvány. Ezeknek a fel nem robbant robbanótesteknek egy részét csa
patainknak sikerült még a jég tetején megsemmisíteniük, egy részüket elvitte a víz, 
vagy még most is a Duna medrébe ékelődve alusszák álmukat. Arra vonatkozóan, 
hogy mennyi bombát vetett a légierő és mennyi aknát lőtt ki a tüzérség, ezekből 
mennyi robbant fel és mennyit tudtak megsemmisíteni utász alegységeink, még köze
lítő adatok sincsenek. 

Miután a leírt eseményeknek szemtanúi voltunk és módunkban állt beszélni a légi
erő helyszínen lévő irányító tisztjeivel és a tüzércsapatok parancsnokaival, egyértel
mű volt az, hogy az ilyen akciókat azonnal be kell rekeszteni. Szerencsére az ered
mények alacsony hatásfokát az érintett HM vezetők is felismerték és március 13-tól, 
illetve március 14-tól az előbb említett akciókat beszüntették és légierőnk csak a fel
derítésben vett részt. A kirendelt tüzéralegységeink pedig visszamentek helyőrsé
geikbe, vagy pedig, mint kézi munkaerő, a gátakon kerültek alkalmazásra. 

Ezeknek a napoknak az eseményeit, a kétségtelen hibák ellenére, a csapatok és a 
lakosság hihetetlen nagy erőfeszítése jellemezte. A hibák, amelyek ugyan kínosak vol
tak, az idő múlásával mind jobban elhomályosulnak. 

Azt az erőfeszítést, amit állampogáraink — közöttük katonáink — ezekben a na
pokban tettek, a sajtó korabeli közleményei hatásosabban és jobban adják vissza, 
mint a jobb-rosszabb visszaemlékezések. Ezért csupán arra szeretnénk felhívni a 
figyelmet, hogy az irányításunk alá tartozó katonai szervezetek megtettek mindent 
annak érdekében, hogy a hihetetlenül nagy jég- és víztömeget a gátak között tudják 
tartani. Ez a tevékenységük jól szolgálta azt a humánus érdeket, is hogy jugoszláv 
szomszédaink a mi erőfeszítéseink eredményeképpen lehetőleg mentesüljenek a 
jeges árvíz pusztító hatásától. 

Ez akkor, a magyarországi érdekeken túl, megítélésem szerint, hasznosan és ered
ményesen szolgálta azokat a kölcsönös politikai erdekeket is, amelyek ezidőben kezd
tek megfogalmazódni mindkét érintett országban. 

A természet erői azonban egyre jobban és minden korábbi tapasztalatnál zordabban, 
kíméletlenebbül támadtak. 

A gátak védelme — ami akkor szinte harci elszó volt — egyre reménytelenebbé 
vált. Március 14-én a kora délutáni óráktól kezdődően egyre több lakótelepülést kel
lett államigazgatási szerveinknek kiüríteniük. Ezekben az órákban történt intézkedés 
a Mohácsi-sziget kiürítésére is. A kiürítés végrehajtása azonban, megítélésem szerint, 
határozatlanság következtében és amiatt, hogy ebben a térségben a lakosság szét
szórt településeken élt, csak részben és áttekinthetetlen módon valósult meg. 

A pontosság érdekében megjegyzem, hogy a kiürítésre vonatkozó állami vízügyi 
döntésekről nem volt semmilyen információnk. Ezt az intézkedést akkor és ott, Baja— 
Mohács térségében, teljes egészében az akkori párt- és államigazgatási szerveink az 
akkor még meglévő belső karhatalmi alakulatok törzseivel és alegységeivel hajtották 
végre. Ebben az időszakban a „túlszervezés miatt" kiürítési kérdésekben a katonai 
szerveknek gyakorlatilag nem volt semmiféle feladatuk. (Erre a kérdésre emlékeinket 
idéző befejező gondolatokban még visszatérünk.) 

A lényeg azonban az, hogy március 14-én a délutáni órákban, egyidoben és több 
helyen, nagy kiterjedésű — a gyakorlatban elzárhatatlan — gátszakadások követ
keztek be a Dunának mind a két partján, szinte egyidoben. A gátszakadások méretei 
és a védett területekre zúduló víz- és jégtömeg nagysága és ereje elképesztő volt. órá-
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Az egyik gátszakadás március 14-én délután 



kon belül 120-130 ezer hektár addig védett terület került víz alá. A gátszakadások 
helyéről és méreteiről, mint ami ilyenkor előfordul, teljesen ellentétes és pontatlan in
formációk futottak be mind a vízügyi, mind a katonai törzsbe. 

Az ellentétes információk ellenére azonban teljesen világos volt, hogy a térségben 
lévő katonai és polgári erők fő feladata ezentúl a védekezésről áthelyeződik először az 
életmentésre, majd utána a vagyonmentésre és ezzel együtt a természeti csapás to
vábbi hatásának lokalizásására. 

Mi fő feladatunknak a Mohácsi-szigeten és más körzetekben rekedt emberek men
tését határoztuk meg csapataink számára. Bevallom, hogy csapataink pontosan 
olyan jól értékelték a ldalakult új helyzetet, mint a Bajára telepített műszaki csoport. 
Nekünk ezekben a kritikus órákban nem az volt a feladatunk, hogy elvtársainkat 
munkára serkentsük, hanem az, hogy minden lehetséges mentőeszközt rendelkezé
sükre bocsássunk, függetlenül attól, hogy képzett utászalakulatról, vagy bármilyen 
fegyvernemi alárendeltségű alakulatról legyen szó. 

A kialakult katosztrofális helyzetet talán jól jellemzi az Árvízvédelmi Kormány
bizottság március 16-án kiadott „hivatalos" közleménye, amely politikai és hangulati 
okok következtében jóval visszafogottabb volt, mint a valóságos helyzet : 

„A gátszakadások következtében három község, valamint tíz község mélyebben 
fekvő részei Baja téségében, a Mohácsi-szigeten tanyacsoportok kerültek víz alá. 
Az elöntött terület, mintegy 120 000-130 000 katasztrális holdra tehető. Mohács terü
letére a védelmi erőfeszítések következtében az árvíz nem tudott betörni. Baja és 
Szekszárd városokban pedig csak a mély fekvésű részek kerültek kisebb vízelborítá-
sok alá és a víz továbbterjedését sikerült meggátolni. A mentési munkálatokat meg
nehezítette, hogy a veszélyeztetett területeken a kiürítési rendeletnek a lakosság egy 
része — különösen Mohács szigeten — nem tett eleget. 

Ugyanitt a védekezési munkálatokban végsőkig kitartó honvédek egyes csoport
jai a jeges árral körülvett gátszakaszokon rekedtek. 

A mentési munkálatokra minden műszaki erőt, rohamcsónakokat és kétéltű jár
műveket, repülőgépeket bevetettek. 

A honvédségi és a belügyi szerveken kívül szovjet műszaki alakulatok támogatják 
a mentés nehéz munkáját."15 

(A félreértések elkerülése érdekében : igaz az, hogy valóban bevetettük az összes 
kétéltű járműveinket a mentés érdekében, úgy mint ahogy azt a közlemény is jelzi, 
de ez az „összes" akkor azt jelenthette, hogy 2 db 2 tonna teherbírású nagy úszó gép
kocsink és mindössze 4 db kis úszó gépkocsink volt.) 

Ebben az időben a szovjet hadsereg Magyarország területén állomásozó műszaki 
alakulatai sem voltak még ellátva nagy teljesítményű lánctalpas úszó eszközökkel. 

Az a szovjet műszaki alakulat, amelyről a közlemény szólt, a Szolnokon állomásozó 
műszaki zászlóalj volt. Ez a zászlóalj feltehetően valamelyik szovjet harckocsizó 
alakulattól kapott, megerősítésként, néhány felderítő úszó harckocsit és ezekkel az 
eszközökkel vettek részt a mentésben, rendszeresített TMP típusú hadihíd-anyagaik
kal együtt. A jéggel elzárt helyekre csak úszó-harckocsival lehetett eljutni, sajnos 
azonban gyakran még azzal sem. 

Csütörtökre virradóra kísérletet tettünk arra, hogy a mentésben valamilyen szer
vezettséget érvényesítsünk. Tervünk az volt, hogy a vízzel-jégtáblákkal borított te
rületet tíz szektorra osztva, szektoronként 5-5 db rohamcsónakkal igyekszünk át
fésülni és az embermentés mellett egyidejűleg felderítjük a valós helyzetet, mert 
mind a katonai, mind a vízügyi törzs teljesen megbízhatatlan információkkal rendel
kezett. 

Elgondolásunk szerint a tíz brigádba osztott rohamcsónakos osztagok élére rlottillás 
tiszteket és tiszthelyetteseket osztottunk be, ellátva őket megfelelő híradóeszközök
kel. A csoportok parancsnokai utasítást kaptak arra, hogy rohamcsónakjaik egymás
tól látótávolságon belül maradva derítsék fel a területet és mindent jelentsenek rádión. 
A csoportjukhoz tartozó rohamcsónakokkal pedig, ahol lehet, kíséreljék meg a veszé
lyeztetett embereket a bajai partra kihozni. 

15 Szabad Nép, 1956. március 16. 
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Mentési akció a Duna bal partjáról 



Célunk volt, hogy a parton lévő nagyobb mentőeszközeinkkel, elsősorban az N2P 
típusú pontonokból összeállított, két és háromrészes blokkokkal kíséreljük meg meg
közelíteni a leginkább veszélyeztetett körzeteket. Használtunk KFP típusú, fur
nérból készített pontonblokkokat, kompokat is ott, ahol a víztükör jéggel való fedett
sége azt még egyáltalán lehetővé tette.16 

A legexponáltabb helyekre, ahol a korábbi rádió jelentések és a légi felderítés ada
taiból már tudtuk, hogy több száz ember — közöttük nagyon sok kisgyermek, asz-
szony és idősebb ember — rekedt, a szovjet úszó harckocsikat és TMP kompokat 
irányítottuk. 

A legveszélyesebb pontokra igyekeztünk repülőgépekről csomagokat, meleg ruhát, 
gyógyszert és egyéb eszközt eljuttatni. A nagy szél miatt azonban ezt az akciót inkább 
elkeseredett kísérletnek értékelhettük, mintsem komoly eredményt hozó megoldás
nak. A gépekről ledobott csomagok többségét ugyanis elvitte a szél és a víz. Ezekből 
az eszközökből csak elenyésző mennyiség jutott el a veszélyben lévőkhöz. 

A munka nagy erőkkel és némi szervezettséggel ugyan megindult, de az az áttekint
hetetlen helyzet következtében gyorsan átalakult teljesen „ösztönös" mentő tevé
kenységgé. A korábban kijelölt mentési irányokat gyakran nem lehetett megközelíte
ni. Utászaink kerülő utakat keresve próbáltak a mentésre szorulókhoz eljutni. Gyako
ri volt, hogy a bajai partról indult mentő eszközök a mohácsi parton tudtak csak kiköt
ni. Az arcvonalak hamar felbomlottak és a tevékenység mindinkább irányíthatatlan
ná vált. 

A Duna bal partjáról kiinduló mentési munkában elsősorban a bajai (kecskeméti 
hadtest) műszaki zászlóalj, a csongrádi hadosztály műszaki zászlóalja, a komáromi 
(székesfehérvári hadtest) műszaki zászlóalj, az esztergomi és a mosonmagyaróvári 
hadosztályok műszaki zászlóaljai, a szolnoki szovjet hadosztály műszaki zászlóalja 
és a Dunai Flottilla rohamcsónakos brigádjai vettek részt közvetlenül. A mentési 
munkák biztosítását a „háttérből" számtalan híradó, és műszaki-gépszerelő-javí tó 
alegység biztosította. 

A Duna bal partjáról történő mentéssel egyidőben megkezdődött a mohácsi oldal
ról is a mentés. I t t elsősorban az ercsi pontonos dandár TMP kompjai, a tolnai mű
szaki dandár és a marcali műszaki zászlóalj átkelő eszközei működtek bátran és ered
ményesen. 

A Duna jobb partjáról történő mentési munkát a „központi" irányítástól teljesen 
elszigetelve az e térségben már korábban is alkalmazott műszaki egységek és magasabb
egységek öntevékenyen szervezték meg. Néhány napnak kellett eltelni ahhoz, hogy a 
jobb partról folyó munkát összehangolják a bal parti tevékenységgel. 

Felmerülhet, hogy a térségben rendelkezésre álló eszközök és erők mennyisége sok 
volt-e, vagy kevés. Megítélésünk szerint, annyi és olyan volt, amilyet és amennyit 
akkor a Magyar Néphadsereg ilyen célra egyszerűen rendelkezésre tudott — az árvé-
delem részére—bocsátani. A felmerült feladatokhoz viszonyítva elsősorban azért volt 
„kevés", mert a mentőeszközök jó része a természeti viszonyok következtében tech
nikai lehetőségei miatt csak részben volt jó hatásfokkal kihasználható. Amennyiben 
azt az erőt, amelyet itt alkalmaztak, összehasonlítjuk azokkal az erőkkel, amelyeket 
az újjászülető, megalakulásban lévő Magyar Néphadsereg az 1948-as tiszai — az 
1956-os dunaihoz igencsak hasonló méretű — jeges ár kivédéséhez, a kárt szenvedett 
lakosság megsegítéséhez adni tudott, akkor azt lehet megállapítani, hogy ahhoz képest 
„irdatlanul nagy erőket" sikerült időben felvonultatni. 

16 Visszaemlékezésemben szóltam a KFP típusú „furnér" pontonjaink alkalmazásáról. Komlódi és Budai elvtársak 
e téren szerzett tapasztalata kedvezőbb, mint az én megítélésem. Elmondásuk szerint a KFP pontonblokkok és kom
pok a vártnál jobban bírtáka jégtáblák „oldalcsapásait" azokon a szakaszokon ahol ők irányították a mentés feladatait. 
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Az 1947 végi, 1948 kora téli tiszai árvizi eseményekre vonatkozó jelentésekből 
ugyanis nagyon pontos és e tekintetben igen értékes adatok olvashatók.17 

Az ezekre vonatkozó jelentéseket áttanulmányoztuk. Az összesítő értékelések kö
zül a HM elnöki 12 267./1948. március 12-én kelt ügyiratra fordítunk most elsősorban 
figyelmet az összehasonlítás érdekében. 

A jelentést a néhai Görgényi Dániel vezérőrnagy készítette és az tartalmazza 
— öszesített formában — azokat a fontosabb adatokat, amelyek 1948-ban a mentési 
munkákban résztvevő katonai alakulatokra vonatkoznak. E jelentés adatai szerint: 

a) a műszaki Kiképzőtábor Parancsnokságától és alárendelt alakulataitól összesen : 
24 tiszt, 43 thtts. és 228 legénységi állományú vett részt az ár védekezésben. 

b) Ebből és a korábbi ügyiratokból kitűnik, hogy a hadsereg néhány pontonnal és 
rohamcsónakkal, valamint mintegy tucatnyi „utászladikkal" és néhány különböző, 
egyszerűbb műszaiti géppel tudott csak részt venni az ár védekezésben. 

Ehhez viszonyítva Baja—Mohács térségében ezerszeres szorzótényezőket vehettünk 
figyelembe, már ami az erőket és eszközöket illeti. Nem beszélve a rendelkezésre álló 
technika megnövekedett képességeiről, ami ugyanakkor, a viszonylagos fejlettség 
ellenére is, elmaradt a szükség szülte követelményektől. 

Az erőfeszítések eredményeképpen, mint ahogy arról a Szabad Nép tudósítója is 
beszámolt,18 csütörtök estig 2400 lakost és 540 katonát sikerült kimenteni a jobb 
partra, többszáz embert pedig a bal partra. 

A kimentetteket sajnos, a teljes zűrzavar következtében, egyszerűen nem lehetett 
semmilyen nyilvántartásba venni. Családok szakadtak el egymástól és a helyzet egy
re zavarosabbá vált. Mást nem lehetett tenni, mint ismét és ismét visszatérni az el
árasztott körzetbe és a kimentésre szorulókat katonáinknak felkutatni. 

Az elöntött terület átfésülését péntekre, majd szombatra virradóra egyre csökkenő 
számú rohamcsónakokkal ismételten megszerveztük. A nagy jégben a rohamcsónak
motorok csigái eltörtek, a gumicsapágyak jelentős része is felmondta a szolgálatot. 
Javítóműhelyeink készletei teljesen kiapadtak. 

Pénteken délutánig azonban még 45 db rohamcsónak és a többi mentőeszköz alkal
mazásával sikerült további ötszáz lakost és katonát biztonságba helyezni.19 

Pénteken vált ismertté mindannyiunk számára, hogy Horvát Sándor államvédel
mi határőr törzsőrmester és A. P. Tulhanov szovjet tizedes, úszóharckocsi-vezető a 
mentési munkák során hősi halált halt. 

Csapataink szombaton is tovább fotytatták az embermentést, de közben megkezd
hették már az ingóságok, értékek, megmaradt állatok és különböző termelőszközök 
kiszállítását is az elöntött területről. 

Kérésünkre a párt- és közigazgatási szervek igyekeztek tisztább képet kialakítani 
arról, hogy kit hová sikerült kimenteni ós ezeknek közelítően mennyi a létszáma. 
Számunkra azonban az volt a lényeg, hogy folytassuk a mentést mindaddig, amíg az 
utolsó embert is meg nem találjuk. A korabeli napilapok részletes beszámolókat kö
zölnek erről az emberfeletti munkáról. Ezen híradások részleteire nem szükséges ki
térni. Ezeknek a tudósításoknak az a lényege, hogy fegyveres erőink tagjai, együtt 
szovjet bajtársainkkal, mindent megtettek, hogy nagyobb emberáldozatok nélkül 
oldják meg mentési feladataikat. Ez végeredményét tekintve sikeresen megvalósult. 

17 a) HM ált. 4000 731/1948. január 3. sz. ügyirat (628. szám. sgt. 1947.) 
b) HM ált. 400 730/1948. január 3. sz. ügyirat. 
c) HM ált. 401 324/1948. január 7. sz. ügyirat. 
d) HM ein. 1725/1948. január 8. sz. ügyirat. 
e) HM ált. 1948. KFCS. 404 125. január 12. sz. ügyirat. 
f) HM ein. 2035 1948. január 15. 
g) HM ált. 1948. KFCS. 402 478. január 12. sz. ügyirat, 
h) HM ált. 1948. KFCS. 405 121. január 16. sz. ügyirat, 
i) HM ein. 2709 1948. január 14. sz. ügyirat. 
j) HM ein. 3331 1948. január 22. sz. sz. ügyirat, 
k) HM ein. 3841 1948. január 27. sz. ügyirat. 
1) HM ein. 5617 1948. február 11. sz. ügyirat, 
m) HM ein. 5660 1948. február 11. sz. ügyirat, 
n) HM ált. 415 217 1948. február 18. sz. ügyirat. 
o) HM ein. 12 267 1948. március 12. 

18 Szabad Nép, 1956. március 16. 
19 Szabad Nép, 1956. március 17. 
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A későbbi, többszörös ellenőrzés után kiderült, hogy az elárasztott hatalmas terü
leten a polgári lakosság köréből összesen három halálos áldozatot követelt a pusztító 
áradás. 

Március 16-án megfeszített munkát végeztek műszaki alakulataink. Ezekben a na
pokban más fegyvernemi alakulataink, a vízügyi szakszolgálattal együtt, elismerésre 
méltó erőfeszítéseket tettek a különböző helyeken épülő „lokalizációs" gátak épí
tésénél, erősítésénél. Mindez gyors intézkedések — sok esetben nem is a legcélszerűbb 
és nem is a leghatékonyabb — utasítások kiadására késztette, mind a vízügyi, mind 
a katonai vezető törzseket. 

E munkánk közben kaptam olyan utasítást, sőt utasításokat, amelyek végrehaj
tása, vagy esetleges nem végrehajtása teljes egészében és a felelősség teljes súlyával 
a katonai szervezetekre és egyértelműen személyemre hárult. 

Ez a nem mindennapi helyzet a következőképpen alakult ki és oldódott meg. 
Március 16-án délelőtt, miközben egyre csökkenő energiával Bajáról igyekeztem 

társaimmal egyetemben irányítani a mentésből és a lokalizálásból adódó feladatokat, 
a helyettes kormánybiztos irodájába kéretett és ebben a minőségében átadta az 
Árvízvédelmi kormánybiztos (Erdei Ferenc) döntését, miszerint az Árvízvédelmi 
Kormánybizottság egybehangzó határozata alapján köteles vagyok a bajai közúti 
és vasúti hidat, annak teljes hosszában, tehát az ártelületi szakaszokon is, azonnal 
felrobbantani Tájékoztatott, hogy az általa vázolt feladat végrehajtásáért egyértelmű
en személyemet tették felelőssé. 

Az olvasó bizonyára nem csodálkozik azon, hogy a szerző úgy jellemzi ezt a szituá
ciót, mint amely akkor valósággal fejbeverte és ami szinte egyedülálló feladatot jelen
tett egy fiatal műszaki tiszt életében. 

Bevallom, hogy megdöbbentem akkor is és még utólag is, hogy egy ilyen jelentősé
gű, hadászati és hadműveleti érdekeket egyaránt szolgáló vegyes pályás Duna-híd 
robbantását miképp volt szabad egy — az elsősorban kivitelezésben érintett — mű
szaki szakemberre testálni. 

Rendkívüli módon zavart, hogy a híd robbantását illetően a döntés akkor nélkülö
zött mindennemű helyszíni konzultációt, vagy feladatértelmezést. 

A Dunán kialakult jéghelyzet és vízviszony, ami a lényegét illeti, természetesen 
nagy vonalakban ismert volt előttem. Ezen adatok birtokában tudtam, hogy nem 
tekinthető alaptalannak az Árvízvédelmi Kormánybizottság e kérdésben hozott ha
tározott döntése. 

A helyzet ugyanis az volt, hogy a korábbi — a középső Duna-szakaszon végrehaj
tott — robbantások és a vízszint némi emelkedésének együttes hatására a Bátaszék— 
Baja vasútvonalon, „irdatlan" mennyiségű jégtömeg halmozódott fel. Ez a jégtömeg 
elsodrással veszélyeztette a keresztirányú vasúti töltést, és az ott lévő hídszerkezete
ket is. 

A bajai híd tartószerkezetének alsó vonala és a zajló jég között csupán 10-20 cm 
volt a rés. A jég erejét talán jól érzékelteti, hogy itt nem jégkásáról volt szó, hanem 
elsősorban több méter vastagságot is elérő jégképződményekről, a legjobb esetben is 
50-100 cm vastagságú jégtáblákról. 

Azok a korábbi kísérletek, amelyek ezt a jégtömeget a hídról ledobott kisebb robbanó 
töltetekkel célozták „aprítani", átfolyatni, a gyakorlatban nem jártak semmilyen si
kerrel. 

A lassan, de félelmetesen mozgó jégtömeg azzal fenyegetett, hogy a hídszerkezetet 
lenyomja a hídsarukról. Ennek következtében viszont a mederszelvénybe eső vas
szerkezet a folyó élőszelvényét teljes egészében elzárta volna és ez olyan további víz
szintemelkedést eredményezhetett a magyarországi folyószakaszon, amelynek be
láthatatlan következményei lehettek volna a partok mentén folyó védekezésre. 

Határozott veszély jelentkezett Baja, Mohács és Szekszárd városok, Fájsz és még 
jó néhány nagyközség, valamint település további védelmének reális lehetőségeit ille
tően. 
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Ezeket a veszélyeket ismerve akkor is és utólag is csak úgy tudom értékelni, hogy 
az Árvízvédelmi Kormánybizottság döntését e tekintetben nem lehet teljesen alap
talannak minősíteni.20 

A feladatnak ilyen egyszemélyre szóló kiadása azonban, megvallom, megrettentett. 
Nem voltam ugyanis biztos abban, hogy mikor cselekszem az ügy és a magam sze

mélyét illetően is helyesen ? Akkor, ha mint katona, gondolkodás nélkül végrehajtom 
a parancsot, vagy az esetben, ha kissé késleltetem a parancs végrehajtását és ezzel 
esetleg megmentek egy Duna-hidat. 

Mindez borzalmasan nehéz kérdés volt. Az állásfoglalás kialakítását, amelynek 
egyértelműen voltak szakmai indokai, számomra erkölcsileg nehezítette az, hogy kor
osztályunk szemében egyértelműen a barbarizmussal volt egyenértékű az a sok eset
ben katonailag sem indokolható tény, hogy a német és magyar műszaki alakulatok, a 
hadműveleti helyzet jó, vagy rossz értékeléséből adódóan, felrobbantották hazánk 
hídjainak 90-95%-át. E tevékenység kedvezőtlen hatásait még a mai napig is érezzük. 

Hasonlóan motivált az is,hogy köztudott volt: az ország vérkeringését helyreállító 
feladatok között, 1945-től kezdődően, kiemelt feladat volt hídjaink újjáépítése. 

Kérem az olvasókat, éljék bele magukat egy olyan helyzetbe, hogy noha szakmai 
szempontokból indokolt, érzelmi szempontból azonban mindenképpen elveimmel el
lenkező feladat végrehajtására kaptam utasítást. 

Az érzelem és a logika nem egy esetben szembe találkozhat egymással. A bajai híd 
esetében úgy ítélem meg, hogy a logika tért ki és az érzelem haladt tovább. Az ilyen 
kitérők sem akkor, sem most nem tartoznak az egyszerű kérdések közé. Napjainkban 
a személyes indítékú „érzelmi" töltődések feltehetően éppen a logikai és a 
műszaki tényezők hatására, háttérbe szorulnának. 1956. március 16-án e kérdést ille
tően cselekvéseimet inkább az érzelmi tényezők irányították. Ilyen tényezőket azon
ban igazságügyi szerveinknek akkor sem volt és feltehetően a jövőben sem lesz joguk, 
sem alkalmuk méltányolni, ha egy ilyen feladat teljesítéséről, vagy nem teljesítéséről 
esik szó. 

Korábban már említettem, hogy Bajára való megérkezésünk óráiban azonnal meg
szerveztük a folyó műszaki figyelését. 

Ez a műszaki figyelő és jelző szolgálat, ami a lényeget illeti, jól, sőt kifogástalanul 
működött. Értékelő tisztjeink — akiket elsősorban a Duna bal partján lévő műszaki 
csapatok felderítő szakképzettségű tisztjeiből válogattunk ki — naponta több eset
ben jelentették a helyzetet és a víz- és jégviszonyok várható alakulásából levont kö
vetkeztetéseiket . 

Március 16-án reggel a már kialakított rendnek megfelelően meghallgattam az ügye
letes felderítő tiszt jelentését, amelyből nagy valószínűséggel arra lehetett következ
tetni, hogy Baja térségében a következő napon a délutáni órákban megáll a további 
áradás, sőt az esti órákig mintegy 10-12 cm-es apadással számolhatunk. Ezek a „pro
gnózisok" azonban a nagyon leegyszerűsített, „egyszerű utász számvetésekkel" ké
szültek és az adatokat semmiképpen nem tekinthettük megfelelő garanciákat adó 
adatoknak. Más adat azonban ezekben a napokban nem volt. 

A vízállás mért adatai, a meteorológiai intézet egyre kedvezőbb előrejelzéseivel 
együtt azonban azt a teljesen „szubjektív" képet alakították ki bennem, hogy a bajai 
hidat nem kell felrobbantani, mert a kritikus ponton már túl vagyunk. Azt tudtam, 
hogy ez nem lehet érv egy határozott kormánybizottsági utasítás ellen. Ennek tuda
tában hozzáláttam egyrészt a feladat teljesítéséhez és ezzel egy időben a bajai híd meg
mentéséhez. 

Kértem a kormánybiztos helyettesét, hogy szóban kiadott intézkedését adja írásba, 
ő ezt elutasította. Tájékoztattam, hogy a híd robbantásra való előkészítésére kiadom 
az utasítást, de a robbantási parancsot nem adom ki mindaddig, amíg az általa kö
zölt utasításról jelentést nem teszek a Vezérkar Főnökének. Ez a válaszom nem elé-

20 Társaim felhívták figyelmemet arra, és ez figyelmet érdemelhet a jövőben is, hogy az ő megítélésük szerint akkor 
is katasztrofális helyzet alakult volna ki a Duna visszaduzzadása következtében, ha a híd darabokra szabdalva — 
robbantás után — zárta volna el a folyó élőszelvényeit. Ennek következtében utólag is úgy értékelik, hogy a híd rob
bantására történő központi elgondolások nem voltak megalapozottak. 
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gítette ki. Irodájából jelenlétemben — korrekt módon — felhívta az Árvízvédelmi 
Kormánybiztost, akivel közölte, hogy a Honvédelmi Minisztérium megbízottja — jól 
kihangsúlyozta a készülékben, hogy Nemes Imre őrnagy — nem hajlandó a híd fel
robbantására vonatkozó utasítást végrehajtani és csupán az előzetes intézkedések 
kiadására vállalkozik mindaddig, amíg a híd robbantására vonatkozó parancsot a 
HM illetékes szervei nem erősítik meg. 

Ez alatt a rövid csendben felvillant előttem néhány epizód. Felrémlett több ta
nárom korábbi okítása, akik a robbantási feladatok csínjára-bínjára igyekeztek velem 
együtt társaimat is megtanítani. 

Ezek közül is jól emlékeztem a feledhetetlen Epov ezredesre, aki, mint a Kujbisev 
Műszaki Akadémia robbantási tanszékének vezetője, ha kellett akár négy nyelven is 
igyekezett átadni jó néhány magyar műszaki korosztálynak szakmai és emberi isme
reteit a tekintetben, hogy szakfeladataikat jól ismerő és a katonai helyzethez min
denképpen alkalmazkodni tudó szaktisztek váljanak belőlünk. A szoros szakismeretek 
mellett gyakran elbeszélt olyan eseményeket is, amelyek az utász tiszteket olykor 
igen nehéz helyzet elé állíthatják. 

Történetei sorából felmerült az, amit számunkra arról mondott, hogy miként haj
totta végre, a hatalmas és a szocializmus építésének jelképévé vált dnyepropetrovsz-
ki vízierőmű felrobbantását. 

Ennek az erőműnek a felrobbantása ugyanis túlnőtt a szakmai feladaton, hiszen a 
Szovjetunió állampolgárai előtt szinte jelképpé vált az ötéves tervek során megva
lósított beruházások közül. Dnyepropetrovszkra ezekben a nehéz napokban az egész 
szovjet társadalom figyelt. 

Epov ezredes — mint elismerten nagy robbantási szakértő — személyesen Sztálin
tól kapott parancsot, hogy egy speciális csoporttal készítse elő a vízierőmüvet a rob
bantáshoz. Sztálintól kapott utasítása értelmében viszont magát a robbantást csak az 
ő — mármint Sztálin — személyes parancsára hajthatja végre. A hatalmas építmény 
robbantáshoz való előkészítését időre befejezték. Különleges megbízatású robbantó 
csoportjukat a hadászatai irányban működő front, állományába osztották be. 

A harcászati helyzet viszont, sajnos, úgy alakult, hogy az erőmű robbantásával 
már nem lehetett — Epov ezredes értékelése szerint — várni, mert a német csapatok 
gyors előretörése következtében páncélos csapataik elővédjei már az erőmű hídján 
voltak és megkezdték a robbantó vezetékek szétdarabolását. Epov ezredes ekkor ma
gára vállalta a teljes felelősséget és végrehajtották az erőmű robbantását. Ez termé
szetes hatalmas detonációval járt, a körzetben lévő ügyeleti szolgálatok rögzítették a 
robbantás idejét. Az eseményt követően Epovot azonnal letartóztatták és vizsgálat 
indult ellene. 

Helyzetét az rendezte, mint a mindenre kiterjedő vizsgálat egyértelműen bizonyí
totta: Sztálin géptávírón megküldött parancsa, amely elrendelte az erőmű rob
bantását, 12 perccel korábban kelt a Kremlben, mint ahogy a robbantást a felelőssé
get magára vállaló Epov elrendelte. Sztálin parancsa a rossz összeköttetés miatt nem 
jutott el az érintetthez. A vizsgálat után Epov ezredest a Szovjetunió Hőse kitünte
téssel rehabilitálták. 

Ezek mellett felrémlettek bennem azok a személy szerint át nem élt, de köztudott 
események is, amelyek arról tanúskodtak, hogy a második világháború alatt nagyon 
sok utász tisztet — akiket semmiképpen nem lehetett a háborús bűnösök kategóriá
jába sorolni — éppen azért, mert pontos és egyértelmű parancs, gyakran írásbeli uta
sítás hiányában, azért mert egy kisebb jelentőségű hidat a harchelyzet kívánalmainak 
megfelelően felrobbantottak, utólag vontak felelősségre. Ilyen példák ebben az időben 
már ismertek voltak előttünk a honvédő háború időszakából is — mert ezekről szov
jet tanárainktól hallottunk — és a magyarországi harci cselekmények tapasztalatai
ból egyaránt. 

Mindezek átfutottak az agyamon akkor, amikor a kormánybiztos irodájában köl
csönösen „mustrálgattuk" egymást. 

A dermedt csendben nem kellett sokáig várni, mert hamarosan szólt a „K" vonal 
és azon Székely Béla kért a készülékhez. 

Bevezetőként „kegyetlen" hangnemben és meglehetősen durván kioktatott ma-
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kacsságom miatt. Szóban elismételte a híd felrobbantására vonatkozó parancsot és 
félreérthetetlenül figyelmezetetett arra, hogy milyen sors várhat rám, ha az utasítását 
nem hajtom végre. 

A korábbi idegborzoló percek és teljes kimetültségem együttes hatására azt a nyeg
le és nyilván elfogadhatatlan választ adtam a Vezérkar Főnökének, hogy egy buda
pesti meleg irodából nem lehet dönteni a híd robbantását illető kérdésekben. Jelen
tettem, hogy a rendelkezésemre álló adatok alapján meggyőződésem, hogy nem kell 
a hidat felrobbantani. 

Székely elvtárs természetes nem tűrte — nem tűrhette — el az én nyegleségemet 
és azon nyomban kilátásba helyezte leváltásomat, amelyet tájékoztatása szerint ő 
személyesen a helyszínen fog majd megejteni. Mindenesetre utasított arra, hogy amíg 
ő nem érkezik meg Bajára, „hídügyben" minden vonatkozásban felelős vagyok. 

Senki számára nem kívánok hasonló szituációt. 

Rendkívüli módon terhelt a felelősség és ezzel egyidőben az, hogy a híd robbantásá
ra vonatkozóan ez ideig csupán négyszemközt, vagy távbeszélőn kaptam utasítást. 
Elöljáróimnak, vezető partnereimnek intézkedései a valóságban „nyom" nékül ki
adott utasítások voltak. Éreztem, hogy a rám hárított felelősséget másokkal is meg 
kell osztanom és a számomra kiadott intézkedésnek, ha szúk körben is, de bizonyos 
nyilvánosságot kell adnom. Ilyesmit nem tanítanak az iskolákon és ez inkább ösz
tönös cselekedet volt, mintsem tudatos. 

Ezt követően az ügyeleti rendszer útján intézkedtem, hogy Baja és Mohács térsé
gében működő műszaki alakulataink parancsnokai délután 16.00-ra haladéktalanul 
érjenek be bajai vezetési pontunkra. 

Ezzel az intézkedéssel szándékom volt — amellett, hogy kikérem szakmai vélemé
nyüket a feladatra vonatkozóan — hogy ellenőrizzem azokat a vízrajzi és meteoroló
giai adatokat is, amelyekkel feltehetően élvtársaim is rendelkeznek. 

Természetes, hogy ha nem is az „egyszemélyi felelősség" átruházása érdekében, de 
ki nem mondott célom volt az is, hogy a bajai híd ügye napvilágot lásson és szakmai 
körben ismert legyen. 

Intézkedtem, hogy a robbantási feladat végrehajtására akkor az eszközeit tekintve 
legalkalmasabbnak ítélt tolnai műszaki dandár parancsnoka, néhai Nagy I. őrnagy 
szűk törzsével, még a tervezett értekezlet előtt Bajára beérkezzen, hogy esetleges fel
adataikról mielőbbi tájékoztatást kapjanak és intézkedéseik megtételéhez hozzákezd
jenek. A bajai híd robbantási tervének alapelgondolását (keresztmetszetek meg
választása, gyújtási rendszer stb.) az ügy sürgőssége miatt még az értekezletet köve
tően szándékoztam jóváhagyni. 

Felvettem a kapcsolatot a HM Műszaki Parancsnoksággal is. Tájékoztattam a HM 
műszaki parancsnokát (Szőllős Sándor ezredest) mindarról, ami a reggeli órákban 
történt, ö közölte, hogy tudomása van a számomra kiadott parancsról és rövidesen 
útbaindul Bajára, hogy Székely Béla vezérőrnagy utasítására „rendet teremtsen a 
portánkon". Tájékoztatott arról, hogy Székely elvtárs más ügyben van elfoglalva és 
ezért ő személyesen nem jön e nap folyamán Bajára. 

Kértem a HM műszaki parancsnokát, hogy amennyiben mód van rá, akkor délután 
16.00-ig érkezzen be Bajára és hozzon magával robbantási szakértőket és elismerten 
neves műszaki tiszteket akik a kialakult helyzetben segítséget adhatnak. 

A szerző a bajai híd eseményeivel kapcsolatosan tudatosan használta az egyes szám 
első személyű kifejezésmódot. Tudatosan tette ezt azért, mert március 16-án a kora 
hajnali óráktól kezdődően a kecskeméti hadtest műszaki parancsnoka (Komlódi 
Elemér) a nagybaracskai mentőbázis irányítása mellett azzal volt elfoglalva, hogy a 
szovjet műszaki zászlóalj elsüllyest úszó harckocsiját, az ercsi pontonos dandár nehéz
búvárainak közreműködésével, mielőbb kiemeljék, a szovjet elvtársak ez irányú jo
gos igényét mielőbb teljesítsék. A budapesti hadtest műszaki parancsnoka ezen a na
pon a további nélkülözhetetlen teendők érdekében igyekezett irányítani a munkála
tokat és ezzel egyidőben megkísérelt tiszta képet szerezni arról a mentő akcióról, ami 
a jobb és bal partról önfeláldozóan folyt, de tulajdonképpen teljesen áttekinthetetlen 
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helyzetet eredményezett a mentett lakosság és értékek vonatkozásában, ők ezen a 
napon más irányú — de nem kevésbé felelős és nehéz — elfoglaltságaik miatt azokról 
az eseményekről, amelyekről a szerző beszámolt, gyakorlatilag semmit sem tudtak. 
Természetes, hogy mint magasan kvalifikált és felelős beosztásban lévő szakemberek, 
személyükben is berendelést kaptak 16.00-ra a bajai vezetési pontra. (Ez azonban 
nem ért el hozzájuk.) 

A gyakorlatban az történt, hogy a március 16-i délelőtti eseményekről ők a. való
ságban később értesültek, amikor a bajai harcállásponton találkoztunk. Ez alatt a 
néhány óra alatt viszont a szóban megfogalmazott utasítások személy szerint engem 
érintettek. Sem akkor, sem ma nem tartanám elfogadhatónak, hogy akkori dönté
seimmel kapcsolatban, amelyek lehettek volna jók, vagy utólag bírálhatók, a fele
lősséget bármilyen szituációban megosszam. Az is motivált, ami a kérdések gyakorlati 
oldalát illeti, hogy semmi értelmét nem láttam akkor annak, hogy társaimat az álta
luk végzett és irányított felelősségteljes munkából idő előtt kivonjam. 

Akadt néhány óra szünet. Ez alatt ismételten, most már óránként, bekértem a mű
szaki felderítés adatait a Dunán kialakuló helyzetről. Az adatok egyre megnyugta
tóbb, de semmi esetre sem véglegesnek minősíthető képet vázoltak elénk. 

A hídrobbantás esetleges végrehajtását nem feledve a rendelkezésünkre álló és a 
tolnai műszaki dandár híradó eszközeiből megszerveztem két önálló „híradó irányt". 
A két-két db R-40-es készülékből álló híradó irányt, a dandár törzsével együtt, úgy 
szerveztük meg, hogy minden — a híd robbantásával kapcsolatos parancs — csak 
akkor hajtandó végre, ha a készülékeknél a dandárparancsnok és a bajai műszaki 
törzsbe beosztott Székesfehérvári hadtest-műszaki parancsnok személyesen vesz 
részt a párbeszédben és közleményüket, mindkét rádióhálón, egymást követően meg
ismétlik. Ez a túlzott óvatosság ma talán nevetségesnek tűnhet. Ekkor azonban mi a 
déli határtól néhány kilométerre települtünk. Rádiókészülékeink állandóan forgal
maztak. Ebben a korban nem zárhattuk ki egyes esetleges „félreértés" netán „pro
vokáció" lehetőségét sem. A frekvenciákat megfelelő rendszerben mindkét rádióhá
lón, egymástól eltérő sávokban, változtattuk. A rendszer egyébként a felállításától 
kezdve annak bontásáig tökéletesen működött. 

Arról, hogy mi célból és milyen összetételben tartok megbeszélést, jószándékom 
igazolásaképpen tájékoztattam a kormánymegbízott helyettesét. 

Kértem, hogy vegyen részt a megbeszélésünkön és Ő tájékoztassa a résztvevőket 
a bajai híd robbantását elrendelő felsőbb utasításról. Ettől azonban — fáradságára 
hivatkozva — mereven elzárkózott. 

Kérdésére, hogy mikorra szereljük fel a hidat robbantáshoz, tájékoztatásul elmond
tam, hogy az előkészítő munkák megindultak ugyan, de a munkák végrehajtását a 
legjobb esetben is csak másnap reggel tudjuk befejezni. Válaszom láthatóan nem elé
gítette ki és az is nagyon zavarta, hogy a tervezett „értekezlet" lassítja a munka ér
demi elvégzését. Megnyugtattam, hogy erről szó sincs, de a dandárnak erőket kellett 
kivonni a mentésből és a robbantási munkák kezdete előtt legalább néhány órán ke
resztül a személyi állományt is pihentetni kell. 

Tájékoztattam arról is, hogy jelentős mennyiségű robbanóanyagot és robbantási 
segédeszközöket kell a dandár Tolnán lévő raktáraiból a helyszínre szállítani és többek 
között a híd robbantási tervét is el kell készíteni. Az utóbbi munka már folyamat
ban van. 

Tájékoztatásom láthatóan megnyugtatta, de a valós helyzet az, hogy ő is, én is rend
kívül feszült idegállapotban voltunk. 

A délutáni értekezletre — egy iskolai fali táblára — elkészítettem szaktisztjeink
kel egy vízállást jelző grafikont és azon feltüntettük a j ég viszonyokra vonatkozó leg
frissebb adatainkat. 

Az előírt időre sorra megérkeztek a berendelt parancsnokok és a HM Műszaki Pa
rancsnokság képviselői is. 

Legnagyobb örömünkre mindenekelőtt az szolgált, hogy megérkezett az ercsi pon
tonos dandár parancsnoka (Tóth Lajos őrnagy) is, aki két nappal korábban, szúk tör
zse társaságában, felborult egy nagy úszó gépkocsival és feltételezhető halálhírüket 
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kénytelen voltam már korábban személyesen a Vezérkar Főnökének jelenteni. It t 
— ezen az értekezleten — tudtuk meg, hogy a dandártörzs vezető beosztású tisztjei, 
élükön a parancsnokkal — aki egyébként sajnos korábban TBC-s volt — felderítő 
munkájuk során felborultak és több mint huszonnégy órát töltöttek a jeges árban egy 
fatörzsbe kapaszkodva mindaddig, amig a keresésükre indított csoportok egyike ki
mentette őket reménytelen helyzetükből. 

Fáradt és a végsőkig elcsigázott társaság jött ossz a bajai harcálláspontukon. Lát
tam és éreztem, hogy sokat beszélni itt nem lehet. 

Röviden tájékoztattam a résztvevőket a kialakult helyzetről és ez ideig tett előze
tes intézkedéseimről. Információt adtam az általam ismert víz- és j ég viszonyokról. 

Ezt követően — a felesleges szóváltás elkerülése érdekében — sorra és személy sze
rint felszólítottam a legtapasztaltabb műszaki szakembereket, hogy jelentsék a víz 
és jég helyzetet saját szakaszukon és egyértelműen foglaljanak állást abban, hogy a 
helyzetértékelés alapján javasolják-e híd robbantását, vagy nem. 

Gyakorlatilag minden műszaki parancsnok úgy nyilatkozott, hogy megítélésük 
szerint nem kell a hidat felrobbantani, de az ilyen feladatra, mint lehetséges kény
szerhelyzetre, fel kell készülni és az eddig tett előzetes intézkedések mindenképpen 
célszerűek. 

Nagy felelőségtől szabadultam meg és nagy kő esett le szívemről. 
Ezt követően a HM műszaki parancsnoka — rendkívüli teátrális módon, amely 

stílust az ő esetében már régóta ismertük — „szótagolva" hangsúlyozta: kiadja a pa
rancsát, hogy a híd robbantáshoz történő előkészítését követően ne késlekedjek és 
azonnal adjam ki a robbantási parancsot. Közölte, hogy Árvízvédelmi Kormánybi
zottság döntését e tekintetben a „legfelsőbb" szinten is jóváhagyták. A „legfelsőbb" 
szint említése nem hagyott kétséget a tekintetben, hogy azt kire, vagy kikre értelmezi. 

Jelentettem, hogy parancsát megértettem ós kértem arra, hogy mindazt ami itt 
most elhangzott, adja írásban. Ezt az írásbeli parancsot azonban, hivatkozva az álta
lam tanúsított megengedhetetlen bizalmatlanságra, nem volt hajlandó kiadni. 

Az értekezleten a kérdéses ügy azonban oly nagy nyilvánosságot kapott, hogy a szá
momra kiadott korábbi utasítást később semmiképpen sem lehetett volna félreértel
mezni. Ezt követően már nem érhette volna személyemet az az esetleges vád, hogy ön
hatalmúan cselekedtem. 

Az értekezletet, miután tapasztaltam, hogy egy-két, a kérdéshez nem értő elvtárs 
is szót kért, elsősorban a kecskeméti hadtest nem szakmai tisztjei közül, gyorsan és 
meglehetősen ridegen bezártam. 

Parancsnokainkat, a tolnai műszaki dandár parancsnoka kivételével, feladataik 
további teljesítése érdekében, munkahelyükre visszaküldtem. 

A tolnai műszaki dandár parancsnoka és törzse röviden tájékoztatott a híd robban
tására tett előkészületeik állásáról és a robbantás végrehajtására vonatkozó terveik
ről. 

Elgondolásaik jók és szakszerűek voltak és ezért azokat változtatás nélkül jóvá
hagytam. Pontosítottuk az együttműködés és a híradás kérdéseit és ezt követően ők 
is útbaindultak Mohácsra. 

Érdekes és számomra, de az általunk képviselt feladat szempontjából is meghatá
rozó epizódja volt ennek a feszült, esetenként „szikrázó hangvételű" értekezletnek 
az, hogy azon a HM Műszaki Parancsnokság főtanácsadója (Vinogorszkij vezérőr
nagy) is részt vett. Megbeszélésünk végén csendben magához kért és velem együtt 
a legaprólékosabban áttekintette a rendelkezésemre álló felderítési adatokat. Időköz
ben beszámolhattam neki, hogy az utolsó jelentések szerint 2—3 centiméteres apa
dást regisztráltak műszaki felderítőink Baja térségében. Ez ugyan elmaradt az álta
lunk számított értéktől, de az apadás ténye kétségtelen volt. 

Vinogorszkij vezérőrnagy gyakran ingerült, de mindenki által igen nagyra értékelt 
műszaki robbantási szakértő volt, aki a nagy honvédő háború alatt a szovjet hadse
reg műszaki zártelepítő osztályán dolgozott és még személyes tanítványa volt Kar-
bisev szovjet műszaki tábornoknak. Véleményét nélkülözni egyszerűen nem volt jo
gom. A szovjet tanácsadó ragaszkodott ahhoz, hogy négyszemközt beszéljünk. 
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Vinogorszkij elvtárs azt mondta akkor, hogy ő most elmegy, de egy-két órán belül 
visszatér és elmondja véleményét a tervezett hídrobbantás kérdésében. 

Azt, hogy távolléte alatt, hol járt, mit csinált, nem tudom. Feltételezem, hogy ez
alatt az idő alatt tájékozódott azoknál a szovjet műszaki törzseknél is, amelyek a men
tési feladatokban érintettek voltak. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy ezek
nél magasabb törzsekhez fordult információkért, hiszen egy, a Duna alsó szakaszán 
lévő „vegyes" forgalmú híd hadászati szempontból sem volt közömbös sem akkor, 
sem ma. 

Az általa megjelölt időpontban Vinogorszkij tábornok visszaérkezett és azt mondta, 
hogy azonnal indul vissza Budapestre és a számomra kiadott, de általa is ismert rob
bantási parancs visszavonására megteszi javaslatait a magyar katonai és vízügyi 
szerveknek egyaránt. 

Arra kért — mint a szovjet hadsereg egyik, de csupán „tanácsadói" jogokkal fel
ruházott képviselője —, hogy amíg vele személyesen nem beszélek, ne adjam ki a rob
bantásra vonatkozó parancsot, még az esetben sem ha azt a HM vezérkari főnöke eset
leg sürgetné. Látván kimerültségemet e tanácsát többször és érthetően megismételte. 

Szerencsére úgy állt a helyzet, hogy a reggeli, kora délelőtti órák előtt semmiképpen 
nem tudtuk volna a híd robbantását megvalósítani. 

Feszült órák teltek el, mígnem szombatra virradóra Vinogorszkij elvtárs távbeszé
lőn felhívott és közölte velem, hogy a Vezérkar Főnökének számomra szóló új utasí
tását éppen fogalmazzák és rövidesen megkapom azt. 

Ez idő alatt természetes, hogy erőltetett ütemben folyt a híd robbantáshoz történő 
előkészítése. 

A hajnali órákban érkeztem a helyszínre és láttam, hogy a robbanóanyaggal nem 
„fukarkodtak" a tolnai utászok. A bajai híd sárgállott a trotiltól. Félelmetes látvány 
volt. Ezt a félelmetes érzést fokozta, hogy az időjárás egyre javult és a zord hideg után 
több villámcsapást lehetett érzékelni a távolból. A robbantáshoz előkészített híd 
elektromos vezetékeit azonban szakértelmünk hiányosságai, vagy a túlságosan gyors 
események következtében villámcsapás ellen nem biztosítottuk. Ilyen védő berende
zésekről ez idő tájt már tudtunk, de effélékkel mi még akkor nem rendelkeztünk. 
A híd védelme érdekében nagyon gyorsan, a hagyományos oxigénpalackok alkalma
zásával, a tolnai műszakiak biztosították a villámcsapás elleni védettséget is. Emlé
keztetni kívánom az olvasókat arra, hogy ezekben az órákban az elektromos gyuta
csok már a robbantó töltetekbe voltak elhelyezve. Ennek következtében minden be
avatkozás, túl azon, hogy életveszélyes feladat volt, veszélyeztette magának a híd 
megmaradásának lehetőségeit is. 

Visszatérve a vezetési pontunkra már várt a távmondati utasítás, miszerint a bajai 
híd robbantására való központi parancsokat visszavonták de ezzel egyidejűen a hely
zet alakulásától függően továbbra is fennáll az a kötelezettségem, hogy amennyiben 
a helyzet azt indokolja, akkor a robbantásra vonatkozó parancsot saját hatáskörben 
adjam ki. 

Ezzel az utasítással személyemet illetően nem változott meg semmi, de azt minden 
esetre sikerült elérnem, hogy a bajai híd ügyében ne egy budapesti központból hozzák 
meg a döntést, amely a helyzet esetlegesen pontatlan ismeretéből is adódhat. 

Visszatérve a vezetési pontunkra kedvező hírek is fogadtak. 
Az olyannyira várt apadást számos adat bizonyította. A bajai hídon járva szemé

lyesen is meggyőződhettem arról, hogy noha a veszély még nem múlt el, a hidat ve
szélyeztető jégtorlasz magassága szemmel láthatóan csökkent. A híd viszont robban
tásra kész állapotban volt. 

A tolnai műszaki dandár parancsnokával összeköttetésem zavartalan volt. ő is, én 
is feszült figyelemmel értékeltük az akkor már mindkét parton jól működő műszaki 
felderítő szolgálat adatait. Kisütött a nap. Pihenésképpen kimentem a bajai rakpart
ra — aludni úgysem tudtam volna — és vártam az eseményeket. 

Nem hagytam ki, hogy a kormánybiztos-helyettesnek jelentsem, parancsára akár 
már most is robbantani tudjuk a bajai hidat. Tudtam, hogy sem ő, sem az őt irányító 
szervek nem ragaszkodnak már ahhoz, hogy a híd robbantását azonnal hajtsuk végre. 
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Délután távmondatot kaptam Székely Béla elvtárs aláírásával, miszerint rövidesen 
Bajára érkezik és kötelezett arra, hogy beérkezése után egy mindenre kiterjedő jelen
tést tegyek az eseményekről. 

Sejtettem, hogy a vezérkar főnökének megjelenése a valóságos vészhelyzet elmú
lásával együtt, mindazokkal a hozzá más csatornákon" befutó jelentésekkel, amelyek 
minden bizonnyal igen csak rossz képet festettek személyemről, azt fogja eredmé
nyezni, hogy korábbi megbízatásomból felmentenek és „pihenőbe" küldenek. 

Biztos vagyok abban, hogy ilyen abnormális helyzet kialakulása elsősorban annak 
volt köszönhető, hogy a HM vezetése az „arcvonalakat" kellő időben nem rendezte 
és ennek következtében mind több kérdésben szinte ellenséges hangulat alakult ki 
köztem és a kecskeméti hadtest parancsnoka és törzsének néhány beosztottja között. 

Nem sokáig kellett várnom. A hétfői napon a reggeli órákban megérkezett — egyéb
ként első ízben a körzetbe — a vezérkar főnöke és az általa már jól megszokott hang
nemben közölte, hogy korábbi megbízatásom alól a miniszter felmentett és a további
akban nincs szükség arra, hogy Baja térségében tartózkodjam. A helyzet teljesen 
egyértelmű és világos volt. 

Kértem a vezérkar főnökét, hogy miután a mentési munkálatokat Baja körzetében 
befejezettének lehet nyilvánítani — a székesfehérvári hadtest alárendeltségében levő 
műszaki csapatokat helyőrségeikbe visszarendeljem. Javaslatommal Székely elvtárs 
egyetértett. Feladataimat, már ahogy erre mód kínálkozott, átadtam a budapesti 
hadtest műszaki főnökének és megtettem az intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy 
önmagamat és alárendelt műszaki alakulataimat „kivonjam" a térségből. 

Arra vonatkozóan, hogy a tolnai dandár alegységei mimódon szerelték „vissza" 
a bajai hídra felszerelt tölteteket és mi történt ezt követően, nincs semminemű infor
mációm. A lényeg azonban az, hogy elhárult a veszély és megmaradt a híd. 

Március végén — teljesen váratlanul — utasítást kaptam Székely elvtárstól, hogy 
a bajai ár védekezés során szerzett tapasztalataimat foglaljam írásba és azt 
meghatározott időben személyesen vigyem fel a VK-hoz. 

Ezekben a napokban természetes, hogy többször is átgondoltam mindazt, ami ve
lünk történt. 

Visszaemlékeztem azokra az eseményekre, amelyek egyértelműen igazolták tiszt
jeink és katonáink határtalan odaadását, de visszaemlékeztem azokra az esetekre is 
amelyek szervezési hiányosságokra vezethetők vissza, mind a vízügyi szolgálat, mind 
a HM vezetése részéről. Technikai ellátottságunk tekintetében is számos következte
tésre jutottam. Az árvíz után például, éppen e tapasztalataim alapján, alárendelt csa
patainknál megparancsoltam, hogy a tartalékban levő „M" rohamcsónakjainkat 
nem szabad másként tárolni, mint vízszintes helyzetben. Az akkori raktározási rend 
szerint ugyanis a motortesteket „bakra" állítva kellett — sok esetben éveken át — 
tárolni. Ennek következtében a motorok karteréből kifolyt az olaj és egy-két órai 
igénybevétel után használhatatlanok lettek a motorok csapágyai. Számos kisebb és 
nagyobb jelentőségű emlék birtokában készítettem el a tapasztalatokról szóló össze
foglaló jelentést. Természetes az, hogy ennek a jelentésnek a mondanivalója elsősor
ban a központi és a területi szervek közötti együttműködés kérdéseit feszegette. 

Nem kis szorongással léptem be a vezérkari főnök hivatali helyiségébe. A korábbi 
évekből személyesen is jól ismertük egymást — már arcról is. Székely elvtárs nagyon 
határozott, sok esetben kemény, de nagyon sok humánus vonással rendelkező tábor
nokként volt ismert ebben az időben. Hirtelen felgerjedt és hirtelen csillapodott. Mi 
legalábbis így ismertük és tiszteltük. 

Biztos voltam abban, hogy azért rendelt magához, hogy a korábbi „nyegleségem" 
következtében fenyítésemet szóban is közölje velem. 

A legnagyobb megdöbbenésemre azonban nem ez következett be. Jelentésem má
solatával a „szőnyeg szélén" álltam, ám azt mondta, hogy „gyere ülj le". Ez a stílus 
nála ugyan nem volt szokatlan, de az események ismeretében kétségkívül meglepett. 
Néhány nappal ezt megelőzően ugyanis korántsem ilyen stílusban beszélgettünk. 
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Sem ő sem én. Előhozakodtam a jelentésemmel. Erre ő azt válaszolta ,,ugyan hagyd 
azt a fenébe." 

Bármennyire is hihetetlen, de ezt követően felállt és azt mondta nekem ,,Te ma
kacs műszaki! Most meg kellene téged fenyítenem, de erre képtelen vagyok. Igaz, 
hogy sok kellemetlen órát szereztél nekem, de megmentettél egy Duna-hidat." Ezt 
követően csak egy kérdése volt, hogy milyen bort igyunk ? így rendeződött ez a kér
dés is. Szép búcsú volt. Akkor az volt meggyőződésem, hogy mindaz a tapasztalat, 
amit fiatal hadseregünk szerzett e természeti katasztrófa során, a feledés homályába 
merül. Szerencsére ezt a pesszimizmusomat az idő nem igazolta, mert az ezt követő 
időszakban mind a vízügyi szolgálat, mind a hadsereg egymással összehangolva, fel
használva a korábbi évek felgyülemlett tapasztalatait is, számos intézkedést tett an
nak érdekében, hogy egy jövőben esetleg előforduló árvízi katasztrófát népünk javára 
mindjobban képesek legyünk kivédeni és elhárítani. 

A fenti megállapítást talán jól szemlélteti az, hogy 1957. július 26-án, ezekben az 
egyáltalán nem könnyű napokban, az akkori Honvédelmi Tanács 3/105/1956. számú 
határozatával, amely jóváhagyta az akkor csupán újjá alakuló Honvédelmi Minisz
térium szervezetét, Dr. Münnich Ferenc elvtárs aláírásával, aki ebben az időben a 
Honvédelmi Tanács elnöke volt, jóváhagyta a HM új szervi határozványát. 

Ebből az okmányból kitűnik (55. oldal, 23. pont), hogy: 
„A Műszaki parancsnok a vezérkartervei alapján kidolgozza az alárendelt műszaki 

egységekre vonatkozó árvízvédelmi, segélynyújtási tervét." Ez nagy előrelépés volt 
akkor, ami később komoly belső tartalmat is nyert. 

Természetes, hogy az epizódok felelevenítésén túl számtalan szakkérdésben szer
zett hadseregünk tapasztalatot. E tapasztalatok sokasága azonban nem teszi lehető
vé, hogy azokat egy visszaemlékezés jellegű közleményben ismertessük. Ezért úgy 
véljük hogy amennyiben ilyen igény felmerül, akkor a kifejezetten az árvédeke-
zés iráfnyítása és végrehajtása során szerzett tapasztalatainkat szívesen közreadjuk 
a fiatal nemzedék számára. Tennénk ezt többek között azért is, hogy megkíméljük 
őket attól, hogy járatlan utakon kényszerüljenek haladni egy esetleges árvízi kataszt
rófa elhárítása esetében. 

Az viszont kétségtelen, hogy az 1954-es nyári és az 1956-os téli árvédekezés során szer
zett tapasztalatok iskolát jelentettek mindazon résztvevők számára, akik különböző beosz
tásokban és különböző munkahelyeken teljesítették a katonai esküből reájuk háruló felada
taikat. 
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