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HABORU ES BEKE

gedGs altabornagy visszatereset. Kozben
tabori miset hallgattak az allomason. a si-
nek kozott. Egy vasutas ministralt.

A suI megfordult es f-okoz6d6 agyu-
sz6t hozott Budaors fe161.

Vegre megjott a tabomok. Jelentese iel-
boszitette a kiralyt. A tabomoknak fegy-
ve!"$zunetrol kellett volna targyalnia! S
ide hivni Horthyt!

-A konnimvz6 ur nemct mondott!
jelemette HegedUs.

A kiraly es kiserete mozdonyon elore.
ment a torokbalinti allomasig. Feher za."z.
laval oda erkezett Shvoy ezredes. Meg-
egyeztek: reggel nyolcig tGzsziinet. az-
ut{m fegyverszuneti targyalas. Ha ez erect.
menytelen: tamadas minden eroveJ.

De nem igy tortent. Ostenburg hajnal-
ban jelentette a kiralyi vonatnak, hogy
egt:sz ejjel uj Horthy-csapatok erkeZlek
es koriilkentettek.

Kevessel ut6bb a kormlinyz6 tiizersege
bombiiZrli ke7.dte Biat es Torbilgyot.
Negy gninilt robbant a falvak hazain. az
egyik szetvetett egy tetot az illlomas koze-
leben. A harmadik sorozat telibe talaJt
egy vagont.

Mialatt a vonatok visszafele tolattak
egymast er1ek a rossz hirek: Ostenburg se-
reBel bekeritettek. a fele mar fogsagba ke-
rillt. az egyes seregtestek kozott megsza.
kadt a kapcsolat. az iranyitas lehetetlen.

A kiraly pedal mutatott a nyugalomra.
prancsot adott a csapatok visszavitelere.
Kozben egy garfmat csapott a tiszt etkeza-
kocsiba.

-Irany Szombathely -hangzott el a
vegso paran~. A kiraly folsegitette a lep-
cson feleseget. s utolsonak maga is rei.
szallt.

De Szombathelyre mar nero jutott el. A
Budaorson kifejlett drama utolso felvona-
silt mar a nyugati nagyhatalmak diktaltak.
A vonatot feltartoztattak. a kiralyi partot

nehimy napra Tihanyba intemaltak. amig
sorsukrol dontottek. Azutim Madeirilra vit-
tek. szamlizetesbe.

A magyar nernzetgyiil'es a nagyhatal.
mak kivansagara torv'enyt hozott a Habs.
burg-csaIad tronfosztasarol.

Nem sokkal a kozsegen tIll, ujra megalli-
tottitk a fegyveres diakcsapatot. Balr61 me-
redek domb korvonalai latszottak.

A Torokugrat6.
Faradtan, ehesen vagtak neki a rossz

gyalogUtnak. Faztak. Az enyhe okt6beri
delutanra hideg ejszaka kovetkezett, jeges
szel fujt. A legtobben konnyu feloltoben
jottek el, nehanyan csak kiskabatban.
M\:gkeriiltek a kiemelkedesl, azutan folfe-

~ Ie botorkaltak, lefosZlott szOlok kozott. A
teton feher meszkosziklak derengtek a so-
tetsegben. Azok tovebe hlizootak a szel
es a szemerkel6 e~o elol. Csak ket 6rszem
alII a nyugati oldalra.

let fel61 Budaors templomtomya sotet-
leu a tavoli Budapest fenypariljaban. Ko-
zelebb kezilampasok imbolyogtak, kere-
kek zorOgtek. Teherautqkon puskas ar-
nyak. Sulyos diibOrges. "Agyuk"- allapi-
Lotta meg egy harcteret jaI1 muegyetemjs-
la. Valaki gyufanal megnezte az 6rajat. Ej-
fel volt. "Vasamap van mar" allapitotta
meg.

-lnnen nero mozdulhatunk -mond-
ta a hadnagy.

Lassan multak az 6rak. Derengett mar
a hajnal, amikor az egyik or kialtva jelen-
tette: -Jonnek.

Folugrouak. Valaki elsiitotte a puska-
jilt. "Ne l6jetek" -kialtotta fojtott han-
gon a parancsnok. Derrnedten meresztet-
tek a szemUket. Egy dombhajlat mogUl
mozdony pafogott elo. Nyomaban vago-

r"1ok. Fekcsikorgas, kerekcsenges. Azutan
csend.. .

A kiralyi vonat f6tisztjei tanacskoztak
az egyik fiilkeben. KozottUk egy civil: a
szekesfehervari foispan. Komaromban
szallt fol, rossz hiI1 hozott. Mozg6sitani
akana a kiraly oldalara szekvarosanak
hcly6rseget, de" a tisztikar ellenallt, letar-
t6ztatilssal fenyegette ot. A fehervariak
megkaptitk es megfogadtitk Holthy kialt-
vanyat: "A Nernzeti Hadsereg az en ke-
zembe tette Ie az eskiit, az en parancsai-
mat koteles kovetni."

..,A vonat ujra megaIlt, Holthy kovet-
sege jelentkezett, a korrnanyz6 levelevel.
Vas miniszter es Simenfalvy ezredes, A
level: parancs a feltetel nelkiili megadasra
es fegyverletetelre. Karoly kiraly kijelen-
tette: nero fogadja a koveteket.

A vonat Kelenfoldhoz kozeledve, de-
rengeskor Bia- Torbagy allomasra erke-
zeU, s ou a;Z iigyeletes jelentette: szabad a
vaspalya. Am szaz meterrel odebb love-
sek pukkantak es goly6k pattantak. A sze-
relvenyek visszatolattak Torbagyra, a har-
cosok kiszalltak, Liz kilometer szeles vona-
Ion folfejlOdtek a szeles volgyben.

A Torokugrat6 szikla tetejen mozdulat-

lanul figyeltek a diakok. Hadnagyuk ma-
gyarilzta: meg kell varni, amig az ellen-
seg rajvonala a domb oldalaig er. Amit a
tiszt rajvonalnak nevezett. az vekony pa-
mutszalnak lal"zou, amely lassan gurult a
volgy melyen. majd folfele a R6kahegy-
reo Odalenn puskalovesek kauogtak. ok
csak neztek. mintha filmfolvetelnek lenne-
nek szemtanui.

...Aztan valahol a haluk mogott agyulo-
vesek dordullek, majd elottiik a szant6fol-
don fiistos silrkupacok csapOdtak fol.

-Keszulni! -adott pardncsot a had-
nagy. A paranc.,;ol az ornzagUt felol hoz-
tak. kitepett noteszlapon: egyenkent lefut-
ni eszakra. az ornzagUton tovabb Budaorn
fele.

Jobbra a tarl6n civilek futottak. bukda-
csolva.

A torbagyi allomilson allott a csond.
ami6ta a csatarlancba h6zoo6 katonilk el-
vonultak' A vezerkar a k6rhazkocsiban la-
nacskozott. Nem sziunitottak ellenallilsra.
sot zilszlooiszes fogadtatilst vartak. Most
egyre tobb iranybOl torkolattiizek lobban-
tak. A tanacskozason Andrassy vitte a
sz6t:

-Ofelsege nero helyesli... nero helye-
selheti a polgarhaborut. Hiaba gyoznenk.
a csehek t3mogatilst kiildenenek Horthy-
flak. KelJ-e magyaraznom. hogy mi Jenne
ennek a folytatilsa? Tehat mindenilron be
kell fejezni a harcot.

-Mindenarnn? Elonyomula." kozben
-szOrnytilkOdtek a fotisztek. -lIyen
meg nero volt...

-En engedelyt kerek ra ofelsegetol
-ajan.lkozott HegedUs.

Megbizilst kapott, bogy feher zilszl6s
mozdonyon induljon Kelenfoldre. folven-
ni a kapcsolalot. Mire foljutott a Varba. a
kormanyz6 vezerkara ele. ott nagyon fole-
nyes hangulat varta. A legfrissebb jelente-
sek szerint Perczel ezredes, a Kamaraerdo-
nel megallitotta Ostenburg elonyomula-
sat. Egyik zilszl6a1ja atkarol Kelenfold fe-
Ie. a ceglecti tiizerek mar kirakodnak a pa-
lyaudvaron. a Madarhegyen az iitegek el-
foglaltilk allilsaikat. a pecsi ezred mar va-
gonban varja az indulilst. estere megerke-
zik.

Horthy egyetertett azzal. bogy a testver-
haborut meg kell sziintetni. Fogadta Hege-
dtist es kovetelte: a kiralyi csapatok te-
gyek Ie a fegyvert. Megjelent a Varban az
angol kovet es kijelentette: a nagyhatal-
mak nero ttirhetik rv. Karoly visszatere-
set. Ha a kormany nero lesz urra a helyze-
ten. a szerb-horvat es a cseh-szlovak
hadsereg fegyveresen megszallja Magyar-
o~zagot.

Bia- Torbagyon nyugtalanul vartak He-


