
KOSZEGIIMRE

Me:\szirol -tcrben es idobcn mc:;..,zirol
-kczdem.

1921 okt6bcreben Sarvaron mcghal t
III. Lajos, az utols6, detronizalt bajor ki-
raly. Harom eve elt az ottani varkastcly-
ban, amely ugy lett az ove, hogy valame-
Iyik Ose felesegiil vett egy Habsburg fo-
hc~egnot, aki hozomanyul kapta az ossze-
cskuves miatt 1671-ben lefejezett Na-
dasdy Ferenc grof elkobwtt birtokat. (Ere-
dctileg Kani7$ay-var volt, es ott aJapitotta
a Sylvester nyomtat6mlThelyt nem sokkal
Mohacs utan Nadasdy Tamasnc Kani7$ay
Orsolya. az irodalomtortenetbOl ismert
"s7.erelmet~ Orsika".)

A nyugdija.., uralkod6 temet~ere Sar-
yarra sereglettek hct varmegye ujsagir6i,
kozottUk en is, tizennyolc evesen, mint a
s7J:>mbathclyi Vasvarmegye napilap mun-
katarsa. A fenyes vegtisztesseg utan kibal-
lagtam a va..,utallomasra, hogy Szombat-
hclyre ut az7.am , ott ertesultem: nem jar-
nak a vonatok. Miert nem? Senki gem tud-

ta. De a j6szivu allomilsfonok baraLo;agbOl
foltctt cgy s7A>lgalati m07.donyra. ~ igy ki-
s7.abadultam a titokzatos vcsztcg7i1rbOl.

Milsnap rcggcl siettem a megychazara.
megkcrdcztem az illetekes fojcgy7-Ot: mi
tortent?

Scnki sem tudja. Elvagtak a tclcfondro-
tokat.

Akkoriban Lehar Antal ezrcdcsnek ne-
hany olIo eleg volt ahhoz, hogy az orszag
keleti relet elvagja a nyugatitol: napokig
titok maradjon, amirol a kormaynak nem
s7.abad tudnia. Migncm egy buzg6 katona-
tiszt Sopronban eszrevette. hogy Karoly
kiraly oda erke7J;tt s a varosban katonak
ny~gnck. 6 Karoly-ellcncs volt.
Horthy hive, nosza atrobogott Bix:sbc. on-
nan telefonalt a kormanyz6 irodajanak.
hogy Nyugat-Magyarorszagon valami ke-
sziil. (Val6ban, akkor mar megke7.dOdott
a ,.kiralypuccs".amely azutan par nap mul-
va Budaorsnel zatonyra futott.

(Forylalas a 10. olda/on)



KOSZEGIIMRE

(Fo/ytatas az 1. o/da/r6/)

AZ ELOZMENYEK

Karoly kiraly ez ev hUsvetjan tett ered-
menytelen budai kiserlete 6ta Sciljcban elt.
nem m~ze Luzemtol, t6parti villajaban.
A nemreg megsz11nt osztrak-magyar biro-
dalom hozza hli nagyjai koziil sokan meg-
fordultak itt. Hireket hoztak. hogy a ..ne-~k': 

fokent a magyarok vi&-;zavaljak a ko-
~as kiraIyt, s hogy most kitUno az alka-

lum a tr6n visszafoglalasara Horthyt61. A
kirnly titkarflnak egykorU tolje~i sze-
rint azzaI I:!veltek, bogy Europaban most
zfu& a helyzet, a nemetek hajbakaptak a
csehekkel, a delszlav terilletet a szerb-al-
Qan ellentet, Romaniat a ~arabiaert
Orosrorszaggal val6 vita koti Ie, az fIlla-
rook egyike sem too most mozg6sitani...
& hogy Horthy tel akazja oszlatni a Sop-
ronban fIllomasozO Ostenburg ezredet,
amely -ugy tudjak -a kirflly t8masza le-
heme a korman)7-6 elleneben. Siirg6sen cse-
lekedni kell tehat! Szajrol s7iljra terjedt a ki-
raIy legjobb hivenck, Andrassy Gyula grof-
nak egy szellemes mondasa: ..A korona
romIasa ellen csak egy orvossag van, a ko-

rona behozatala'" (Vagyis az akkor er&en
roml6 penziinket, a koronat csak a kiraIyi
korona beho7.atala mentheti meg.)

Pontosat senki sem tudott a tervekrol, s
igy az egesz vilagot meglepte a puccs. Va-
saroltak Svajcban egy hatszemelyes repii-
logepet, s ez a megadott idopontban varta
a felseges swkevenyeket a ziirlchi repillo-
tcr szelen. Megcrkeztek, utlevel es felszal-
lasi engedely nelkiil, ket magyar pil6ta se-
gitsegevel felpattantak a gepre. s marls a
lcvegoben voltak. Kiilso iranyitas hijan a
Duna men ten repiiltek Pozsonyig, ott deli
iranyba fordultak es Sopron kozeleben.
Denesfan szerencsesen foldet ertek egy le-
s7i1llasra alkalmasnak velt tarl6n. A snaj-
dig pil6tanak, Fekete Ors kapitanynak a
kello idoben meggyujtott szalmakazal
adott tajekoztatast. (Pontosabb "m\iszer"
nem allott rendelkezesre.)

Egy soproni laktanyaban a kiraly foles-
kette az Ostenburg ezredet, majd a tabor-
nokka kinevezett Lehar haditanacsa kidol-
gozta a tamadas tervet. Elvagtak a telefo-
nokat. leallitottak a civil vonatokat, majd
az ot katonavonat elindult Budapest fele.
Gyorott hosszU, lelkes fogadtatas volt, Ko-
maromnal gyonge ellenallas. Hajnalban
elakadtak Bia- Toroagyon. mert Budaors
kozeleben folszedtek a vasuti sineket...

.Agyudorges Budaorsnel. cimu,
1967-ben megjelent regenyem egyik fon-
tos jelenete a ketnapos budaorsi csata.
Tobb forrasom volt. 1. Egy baratom fegy-
veresen harcolt a csataban. 2. Boroviceny
Aladar, a kiraly titkara feljegyzesei. 3. He-
gedUs tabomoknak az Orsz. Leveltaroan
fclbukkant jelentese.

A minisztertanacs hivatalos jelentest
tett kozze a budapesti lapokban: "IV. Ka-
rolynak nincs joga atvenni a hatalmat,
e7.ert a kormany megteszi a sziikseges in-
tezkedeseket," Semrni magyarazat. bogy
miert van sziikseg erre a kozlemenyre?
Ugyanakkor rendorok jartak az utcak8t es
leszedettek a hazakrol a nem7.eti szinu
zaszl6kat, Egyes hazmesterek talan tud-
tak valamit? Azutan meg egy. megmagya-
razatlanul maradt hivatalos kozles: "nem
igaz. hogy a honvedseg egyes csapatai
megtagadtak az engedelmesseget".

Az ut6bbira nezve a HegedUs jelentes-
1:>01 annyi deriilt ki, hogy a gyorl helyor-
seg atallt a kiralyhoz, hogy a komaromi el-
lena1l6k letettek a fegyvert, hogy a kelen-
foldi palyaudvaron gytilekezO csapatok-
nak nem tudtak vonatot szerezni, (Mint
Szegeden es Debrecenben, itt is a repa-
kampannyal magyaraztak a vasutasok a
vagonhianyt,)

A valsagos helyzetben Gomoos Gyula
vezerkari kapitanynak, Horthy Leghivebb
hivenek tamadt az az otlete, hogy a Habs-
burg-gyfilol6 egyetemi ifjUsagot kell moz-
g6sitani a kiraly ellen. Emlitett baratom
igy keriilt a budao~i arcvonalba. Beirat-
kozni volt az egyetemen, amikor felzasz-
16zott teheraut6 robogott a kapu ele. A
Magyar Egyetemi es Foiskolai Hallgat6k
O~zIlgos SzOvetsege kialtvanyat hozta,
szOban es nyomtatasban: "A felrevezetett
kiraly osztrak es cseh csapatokkal kozele-
dik... E szOmyu bUn ellen a konnany fel-
hatalmazasara c,')atasorba swlitottuk ma-
gukat!... Minden becsiiletes magyar ifju
itt van koz6ttiink, az orvul tamad6 hit-
vany gyaszmagyarok ellen."

Fegyverbe! Fegyverbe! -A lelkes dia-
kok egymas utan szOkkentek fol a teherau-
t6ra, ahol csak annyi igazolast kertek:
"NEFHOSZ-tag vagy?" Sokan voltak a je-
lentkezOk kOz6tt, akik az elso vilaghabo-
ruba az iskolapadbOl vonultak be, s mint
leszerelt tisztek tertek vissza az iskolaba a
harcten'61. Most az egyetemi szilzadnak
voltak kikepzett harcosai. De jelentkeztek
olyan fiatalok is, akiknek a kezeben meg
nem volt puska.

Egy Ul16i uti haz udvaran gyillekeztek
tobb teheraut6 onkentesei. Tisztek lajstro-
moztak okct, majd puskat kaptak. Akik
nem ertcttek a Manlicher kezelesehez,
egy kapllirt61 kaptak tizperces kikepzest.
Majd fejenkcnt otven toltenyt tomtek a
zsebeikbe. Szakaszokba osztottak oket, es
indulasra sorakoztak. De a remelt teherau-
t6k nem erkeztek meg. Mar alkonyodott,
amikor egy szilzados kiadta a jelszOt:
"Gyeriink villamossal".

Gyalog meneteltek a Ferenc J6zsef hi-
dig. Ott villamosokra szalltak. A civil uta-
sok izgatottan vettek tudomasul, hogy uti-
tarsaik a budao~i frontra mennek, harcol-
ni a kiraly csapatai ellen.

A kelenfoldi palyaudvar elott ujabb
gyiilekezO. Aztan atkeltek a sineken es
mar teljes sotetsegben vagtak neki az or-
SzllgUUlak. A melyen alv6 Buda6~ hlizai
kozt egy tiszt varIa 6ket. A vezetOk ~b-
lampa fenyenel tanulmanyoztak a terke-
pet. A halk beszCdbOl egy-egy SzO: Odvas-
hegy... Farkashegy... Torokugrat6...

Ujabb sorakoz6.

Aztan egyik szakasz a masik utan ve-
szett bele a vak ejszakaba.

Foiytatfis (fl. resz) j6v6 szamunkban
HABORU ts BEKE BUDAORSON


