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A kiralynak tett eskii

~ Unn~e~yesen eskuszUnk a ~denhat6 Istenre, bogy
N ,

0 Felsege,

Leg£e~st5'bb £ejedel.miink es urunk,

Negyedik KAROLY,

Magyarorszag aposto~i kira~ya

es bazank szentesitett torvenyei irant busegge~ es

b6do~a tta~ ~se~ tetUnk .

EskuszUnk, bogy 6 Fe~segenek, 6 Fe~sege taboxnokainak

es minden egyeb e~o~jar6ink.nak es £o~jebbva~6ink.nak is

engedelmeskedUnk, azokat tiszte~etben tartjuk es

vedelmezzUk ,

rende~eteiket es parancsaikat

minden szo~ga~atban te~jesitjUk;

minden e~~enseg e~~en, barki ~egyen is az,

tUzOn-~zen keresztu~, tengeren, szaraz£o~dOn es

~eveg6ben,
ejje~ es nappa~, csatakban, robamokban, utkozetekben es

mindezmezmi va~~a~a tokban ,

sz6va~ mindenutt, mindenkor es minden a~a~omma~ ~tezu~

es £er£iasan barczo~unk;

csapatainkat, zasz~6inkat, ~ovegeinket semmi esetben e~

nem bagyjuk;

az e~~ensegge~ Bona a ~egkisebb egyetertesbe nem

bocsatkozunk;
magunkat mindig a baditorvenyek szerint,

derek bonvedekbez es barcosokboz i~~6 madon ~se~jUk es

igy
becsu~ette~ e~Unk es ba~unk!

ISTEN MINKET UGY SEGELJEN! AMEN!
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A kormanyzora tett eskii

Unnepelyesen eskOszOnk a mindenhat6 Istenre, hogy

HADURUNK, f6melt6sagu vitez nagybanyai HORTHY MIKL6s,

Magyarorszag torvenyesen megva/asztott kormanyz6ja irant

hiisegge/ es engede/messegge/ viseffetunk,

Magyarorszaghoz es a/kotmanyahoz hiiek /eszunk,

az orszag torvenyeinek engede/meskedunk.

Eskuszunk, hogy a honvedseg tabornokainak es

minden egyeb e/o/jar6inknak es fo/jebbva/6inknak engede/meskedunk,

6ket tiszte/etben tartjuk es vede/mezzuk, rende/eteiket es parancsaikat

minden szo/ga/atban hfven te/jesftjuk, a/arende/tjeinkr6/ mindig a /egjobb

tudasunk szerint gondoskodunk, pe/daadasunkka/ es minden er6nkke/

rajta /eszunk, hogy kote/essegunket minden koru/menyek kozott

becsu/ette/ te/jesftsuk.

Eskuszunk, hogy szent Hazankert minden kli/s6 es be/s6 ellenseg ellen,

barki /egyen is az, mindenlitt es minden a/ka/omma/, ha kell

e/etlink es verunk fe/a/dozasava/ is, vitezu/ es ferfiasan harczo/unk.

Csapatainkat, zasz/6inkat, /ovegeinket es egyeb harci eszkozeinket

e/ nem hagyjuk, es az ellensegge/ soha a /egkisebb egyetertesbe se

bocsatkozunk; haza es nemzetellenes, vagy o/y iranyzat szo/ga/ataba, me/y

a honvedseg vagy az orszag mas fegyveres testli/etenek fegye/met a/aasni

igyekszik, nem /epunk;

semmife/e titkos tarsu/atnak tagjai nem vagyunk es nem /eszunk,

minden szo/ga/ati titkot hfven meg6rzlink.

A hadicikkeket szem e/6tt tartva mindig a haditorvenyek

szerint derek honvedekhez es j6 hazafiakhoz ill6 m6don vise/kedlink es

fgy becsu/ette/ e/unk es ha/unk.

/STEN M/NKET UGY SEGELJEN! AMEN!





ELOZMENYEK

Az I. vilagMborut koveto osszeomlas es forradalmak ulan, a trianoni bekeszer-
zOdes kovetkezmenyeinek ellensulyozasara a magyar nernzetgyiiles az Alkotmany-
ban tett lepeseket az orszag belso megerositesere. Ez a dokumentum volt a biztosi-
teka a Magyar Kiralysag oruil16saganak es teriileti serthetetlensegenek, a bekenek,
valamint a rendnek es a kozbiztonsagnak.

Magyarorszag kill- es belpolitikai helyzetet az 1920-as evek elejen tobb tenyezO
is befolyasolta. A killpolitikai tenyezOk koziil ki kell emelni az Antant, illetve az or-
szag uj hatara menten letrejott allamok osszehangolt politikai es katonai kovetele-
seit; a trianoni bekeszerzooes rendelkezeseinek teljesiteset, es az annak revizi6jara
bekes uton val6 torekvest; valamint a semlegesseg hangoztatasa mellett a fegyveres
egyenjogUsag kivivasaert folytatott kiizdelmet.

A trianoni bekeszerzOdesben kijelolt uj allamhatar (vamhatar) es az orszag ve-
delme erdekeben az ellenforradalmi hatalom az 1920. evi I. torvenycikk (tc.) alap-
jan joggal szamitott a magyar kiralyi nernzeti hadseregre, amely az alkotmanyra es
a kormanyz6 szemelyere kotelezOen eskiit tett. A belpolitikai eletben az erosooo ki-
ralyparti agiiaci6 miatt STeier Istvan tabornok, magyar kiralyi honvedelmi minisz-
ter 1920 szeptembereben intezkedest adott ki, amelyben az 1920. evi I. es II. tc.-
ekre hivatkozva rendeletben tiltotta meg a magyar kiralyi nemzeti hadsereg tiszt-
jeinek, bogy IV. Karoly vagy mas kiralyjelolt (pl. Albrecht foherceg) erdekeben
agiiaci6t folytasson vagy toborozzon; mert "aki a kira/yi hata/om visszaszerzesere
puccsot szervez, az /azad6nak minosul, mivel tevekenysege e/lentetben all az alkot-
manyra es a kormanyz6ra tett eskUjeben fogadott husegge/." A rendelet killon
kitert arra is, bogy a Habsburg-kiralyt segito barmilyen akci6nak igen sulyos, a
nernzet "halalat" jelento kovetkezmenyei lehetnek.

IV. Karoly kiraly 1921. marcius 26-an -Husvetkor -varatlanul Magyaror-
szagra erkezett. Masnap Budapesten talalkozott a kormanyz6val, es felsz6litotta 6t
a hatalom azonnali atadasara.

Horthy Mikl6s kormanyz6 az Antant altali fenyegetettsegre es a nernzetkozi
helyzetre hivatkozva ellentmondott; nem adta at a hatalmat, es felkerte a kiralyt,
bogy hagyja el az orszagot. A Nemzetgyiiles aprilis I-jell soron kivfili west tartott,
amelyen megerositette az 1920. evi I. torvenycikket. Az Antant-hatalmak kepvise-
loi aprilis 3-an jegyzeket nyi1jtottak at a magyar kormanynak, amelyben a Habs-
burg-csalad visszatereset semmilyen formaban nero tartottak lehetsegesnek. Cseh-
Szlovwa es a Szerb-Horvat-Szloven KiraIysag azonnal kesziiltsegbe helyezte ha-
tarmenti csapatait azza1 a cellal, bogy ha IV. Karoly kiraly nero hagyja el az orsza-
got, Nyugat-Magyarorszag ellen indulnak, es egy cseh-szerb-horvat-szloven folyo-
s6t (un. koridort) hoznak letre. Panzsban -aprilis 5-en -az Antant nagykoveti
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konferenciaja hawozatot hozott a Habsburg-Mz ellen. Azt kovetOen IV. Karoly ki-
raly kialtvanyt (manifesztumot) intezett a nemzethez, majd antant-ellenorzes mel-
lett atlepte az orszaghatart es Svajcba tavozott.

Horthy konruinyz6 kWon hadparancsot adott ki, amelyben megkosz6nte a ma-
gyar kiralyi nemzeti hadsereg vezetoinek, tisztjeinek, altisztjeinek es legenysege-
nek, bogy a val sagos napokban elvaras<inak megfelelOen, egyonteruen es husegesen
viselkedett. becsiiletesen megtartotta neki tett eskfijet.

A Nemzetgyiilesben aprilis 6-an Gratz Gusztav kUlugyminiszter bejelentette,
bogy a Roman Kiralysag es az Olasz Kiralysag rrnircius 28-an, a Szerb-Horvath-
Szloven Kiralysag rrnircius 29-en, a Cseh-Szlovak Komrsasag pedig Iruircius 30-
an tiltakozott IV. Karoly kiraly visszaterese ellen, MboriIs oknak ("casus belli"-
nek) nevezve azt.

Teleki Pal miniszterelnok aprilis 7-en az ujsagokban kozzetette a kiraly aprilis
2-i keltezessel hozza intezett levelet, amelynek kapcsan helyzete tarthatatlanna valt.
Az esemenyeket kovetOen, aprilis l3-an a miniszterelnok es a konruiny lemondott.
A konruinyz6 Bethlen Istvan gr6fot bizta meg az uj konruiny megalakitasaval.

IV. Karoly kiraly, a meghiilsult hilsveti latogatasat (rrnircius 26-aprilis 5) ko-
vetOeD is csak magyarorszagi hatalIruinak visszaszerzesevel, az orszagba val6 visz-
szateresenek terveivel fogialkozott, amelyet tanacsad6i is helyeseltek. A nagy titko-
loozas ellenere terveirol azonban ugy az Antant, mint a magyar kormany idoben tu-
domast szerzett, de ellenintezkedeseket oem tettek.

Magyarorszag bels() helyzete egyre bonyolultabba valt. Az orszag deli reszet a
szerb megsz3.ll6 csapatok csak augusztus 20-an hagytak el, ahol a konruinynak uija
kellett szervezni a megcsonkitott terilletek ideiglenes kozigazgatasat. A Dunantillon
rohamosan szelesedett a IV. Karoly kiraly visszahivasara iranyul6 szervezkedes,
amelyhez egyre tobb magas rangil tiszt is csatlakozott. Nyugat-Magyarorszagon-
a hatarterillet rendezetlenseget kihasznAlva -Pr6nay Pal es Heijas Ivan kUlonitme-
nyesei, a felkelok okt6ber 4-en oruill6, szuveren uj allamot hoztak letre La}la-
bansag neven, amely ugyan tiszavirag elem volt, de az altala gerjesztett ellentetek
megfelelo rendezese a magyar konruinyzatot nagyon lefoglalta.

A magyar-osztrak hawkerdes wgyalasan -Velenceben, okt6ber ll-13-an-
olyan megegyezes sziiletett. bogy Magyarorszag a felkeloi (" banda- "')harcokat be-
fejezteti es az Ausztrianak atadand6 terilletet kiiiriti; Sopron es kornyekenek hova-
tartozasanak eldontesere pedig nepszavazas kiirasat rendeltek el. A kiralyparti Os-
tenburg-Moravek Gyula csendor ornagy parancsnoklasa alatti II. orszagos csendor-
zaszl6alj kivonasara es tervezett feloszlatasara is intezkedes tortent.

Ezek az esemenyek oem illettek be sem a magyar konruiny, sem a kiraly elkep-
zeleseibe; vegill is oda vezettek, bogy a helyzetet elemziS tanacsad6i javaslawa a
kiraly az orszagba torteno ujabb visszatereset halaszthatatlannak itelte.
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A kiraly puccskiserlete

IV. Karoly kiraIy felesegevel, Zita kiralyneval -a svajci vendegjogot es a ren-
dori keszenletet kijatszva -1921. oktober 20-an, csiitortokon Hertesteinool autoval
a ZUrich melletti diibendorti repiiloterre erkezett. Ott varta oket Boroviczeny Ala-
dar, a volt uralkodo egykori kabinetirodajanak utolso fOnoke, akivel beszaIltak a ko-
rabban setarepiilesre kiberelt Junker konstrukcioju, 180 l6eros, hatszemelyes hol-
land replogepbe. A setarepiilesi cellal deli 12 orakor felszallo repiilogep kapitanya
es pilotai (Zimmermann bajor kapitany, Alexy Andras repiilofOhadnagy es Fekete
repiiloszazados) kozremUkOdesevel az eredetileg bejelentett utvonaltol eltertek, es a
repiilogepet Magyarorszag fele iranyitottak. Az erkezes napjaval kapcsolatos felre-
ertes kovetkezteben a kiralyi par hamarabb erkezett, mint ahogy azt minden reszlet-
re kiterjed6en elozetesen megterveztek, es emiatt nem egtek a leszallasra kijelolt
terUlet jelzOtiizei rem. A kiralyt es kiseretet szaIlito repiilogep -ketszeri pr6-
baIkozas utan -delutan 4 ora 10 perckor landolt grof Cziraky Jozsef, Sopron me-
gyei fOispan denesfai (Sopron vm.) birtokan.

A kastelyban eppen a hAzigazda gyermekenek keresztelesi iinnepseget tartottak.
Az elokelo tarsasagban nem kis meglepetest okozott a kiralyi par varatlan megjele-
nese, de illendo fogadtatasban reszesitettek oket.

Mivel a kastely tele volt vendegekkel es idegen cseledseggel, ezert a nagyobb
biztonsag erdekeben csak rovid ideig tarto ottletiik utan gepkocsin tovabbindultak
Kenyeribe (Sopron vm.) Cziraky Gyorgy grofudvarhazaba, majd rovid piheno utan
SajtoskaIra, Ruprecht Rezs6 kepviselo kastelyaba utaztak.

annan Lebar Antal ezredes es Ostenburg csendor ornagy meg aznap, a kesoi
orakban -a Lebar segedtisztje, Oswald fOhadnagy altal vezetett aut6val -a sop-
Toni 48-as gyalogezred laktanyajaba szaIlitotta oket, ahol a f'oepiilet II. emeletenek
467-es szobajaban lepihentek. A fogadtatas kivitelezeseben eloallott zavar es kap-
kodas miatt a kiraIy elrejteset maguknak a szervezOknek kellett biztositani.

Masnap, oktober 2l-en IV. Karoly bejelentette (proklamaIta) kiralyi jogainak
visszavetelet, a csapatai feletti fOparancsnoki jogok atvetelet, es a korabban lemon-
dolt nernzetgyiilesi hazelnokot, a legitimista (kiralyparti) Rakovszky Istvant kine-
vezte miniszterelnokke. A megalakitott ellenkormany kiiliigyminisztere Andrassy
Gyula grof, penziigyi es kereskedelemiigyi minisztere Gratz Gusztav (a Teleki-
kormany volt kiiliigyminisztere), a honvedelmi miniszter pedig Lehar Antal ezredes
lett, akit a kiraly kinevezett taoornolli. A foldmuvelesi tarcat betoltetleniil hagyta,
a kultuszminiszteri tarcat pedig a trianoni bekeszerzOdest elokeszito Apponyi Albert
grofnak ajamotta rei.

A kiraly tovabbi intezkedesevel Hegedus PaIl altaoornaggya es egyben csapatai
parancsnokava nevezte ki. Taoornoki kinevezest kapott meg Lang BozO ezredes,
Ostenburg-Moravek Gyula csendor ornagyot pedig ezredesse leptette elo.

A kialakult helyzetben Sigray Antal grof, Nyugat-Magyarorszag kormanybiztosa
meg aznap megszakittatta a telefon- es taviroosszekottetest Budapesttel.
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Hegedus Pal altabornagy vezetesevel a soproni katonai helyorseg, a fegyveres
testiiletek (vamorseg, rendorseg, csendorseg, penziigyorseg) tisztikara es legenyse-
ge, az Ostenburg ezredes vezette csendorzasz1oalj (kiralyi gardavadaszezred cimrnel
kitiintetve), a tisztikiilonitmenyesek, a legitimista felkelok, valamint a szombathe-
lyi katonai korlet rruis csapatreszei delutan 17 orakor IV. Karoly kiraly es felesege
elott letettek az eskiit. A diszelgo menet utan a kiraly husegere feleskudott katonak
a paIyaudvarra vonultak es megkezdtek a hadianyag berakasat a vagonokba abban a
tudatban, hogy oket a Budapesten kitort komrnunista lazadas leveresere kuldik. (Ez
valotlan volt, igy gondoltak nyomatekosabban alatamasztani szervezkedesiiket.
-A szerzO.)

A kiraIy -felesegevel, valamint azaltala kinevezett korrruiny tagjaival es kise-
retevel egyiitt -helyet foglalt a resz1:ikre biztositott szerelvenyben es oktober 22-ere,
szombatra virradoan a negy katonai vonatszerelveny elindult SopronbOl, bogy a
kiraly -a tanacsadoi altaI kialakitott termek megfelelOen, grOtS menetben, megle-
petesszenien -, a hatalom fegyveres biztositassal valo visszavetele celjabol Buda-
pestre erkezzen. A kiralyhii csapatok erejet 6 zasz1oalj, 2 hus7.arosztaly es 2 tuzer-

uteg kepezte.
A magyar korrruiny es a kormanyz6 ellenintezkedeseinek ervenyre juttatasat az

utazas alatt kiilonbozo megteveszto mooszerek (hamis hirek es taviratok, az ellen-
szegiilok letartoztatasa stb.) alkalmazasaval nehezitettek es akadalyoztak. A szom-
bathelyi, a nagykanizsai, a zalaegerszegi, a szekesfehervari es a pecsi helyorse-
geket ertesitettek, hogy Ofelsege, IV. Karoly magyar kiraly az uralkodoi jogokat at-
vette es a kiralyhu csapatokkal Budapestre indult.

Az elsO szerelvenyen Ostenburg es csendorei, a masodikon a kiralyi par es kise-
rete, a tobbin pedig a katonak tartozkodtak. Az Ostenburg-szerelveny feladata volt a
palyak es az allomasok ellenorzese, mert a vasuti palya megrongalasa es a sinek
folytonossagafiak megszakitasa lassitotta volna a szerelvenyek elorehaladasat. Sop-
rontol Gyorig lassan, szinte akadaIy nelkul haladtak a szerelvenyek, mindossze
kisebb sin- es valtojavitasok fordultak ellS. Az utmenti allomasokra kivonult kisebb
alakulatok egymas utan tettek eskut a kiralyra, es a gyori, valamint a tatai helyorseg
csapatai is csatlakoztak a kiralyhii csapatok menetehez.

Gyorben a nagy iinneplesek kozepette a kiraly oem kapta kezhez a Vass Jozsef
nepjoleti miniszter es Ottmbay Karoly vezerkari ezredes altaI viti kormanyz6i leve-
let, amelyben Horthy kifejtette neki, bogy "sem a belpolitikai, sem a killpolitikai
helyzet nem alkalmas az 0 visszateresere,' mondjon Ie a fegyveres tamadasr61, mert
ha ilyen mbdon a fovarosba jon, akkor Magyarorszagot vegveszelybe sodorja. " Azt

is javasolta, hogy a kiraly korrruinya es katonasaga nelkill jojjon Budapestre, es ott
tisztazza a helyzetet a torvenyes korrruinnyal, valamint az Antant ott tart6zkod6 ko-
veteivel.

A Bethlen-kormany nyilatkozataban nyomatekosan sz6litotta fel IV. Karolyt,
bogy az 1920. evi I. tc. ertelmeben nero veheti vissza az uralkod6i jogokat, ezert
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ismetelten el ke11 hagynia az orszag teriiletet. IV. Karoly kiraly azonban az ut foly-
tatasa me11ett dontott, amelynek SOlan tobb, nero vart nehezsegbe is iitkozOtt.

Utkozben, Acsnal es Komarom-Ujvarosnal Perczel M6ricz huszarezredes fel-
szedette a sineket es az ott leva kis alagutat eltorlaszoltatta; a szekesfehervari kato-
nai korletparancsnoksag egyik zliszl6aljat az alagi1t elott rajvonalban felsorakoztat-
ta. Mivel egyes tisztjei -a kormanyz6ra tett eskiijiik swyat feledv~ -"aruI6kka"
valtak, segitsegiikkel a kiralypartiaknak az Ostenberg-eloved egycsoportjat alcazott
utakon sikeriilt az e11ena11asra elszlint csapat moge csempeszniiik. A komarom-uj-
varosiakat, csakugy mint kesobb a tata-t6varosiakat is meglepte a legitimista kato-
nasag ilyen mOdon val6 harcias megjelenese; inkabb megadtak magukat, majd a
testi es lelki meggyozessel val6 rahatas utan hiiseget eskiidtek a kiralynak, es a csa-
patokkal egyiitt ok is elindultak Budapest fele.

A k6rhazvonatbOi osszea11itott kiraiyi szerelveny -melyet elolrol egy, Mtulr61
pedig tovabbi ket szerelveny biztositott ~ okt6ber 22~en, szombatonejfelre eft Bia
-Torbagy vasutaIlomasara. Az els6 szerelveny volt a kemvonat, amely a mozdonyon
es a szerkocsin kiviil egy -csendorokkel zsUfolt -III. osnalyi1 kocsib61, tovabba
ket -katonilkat es palyamunkasokat sZlillit6 -teherkocsib61 allitottak ossze.
Ostenburg vonata azonban varatlanul elorement, melt az elojelzOn szabad utat
kapott, ezaltal az elaTe eltervezett "felvonulasban" nemi zavar keletkezett.

IV. Karoly ujabb visszaterese nagy megiitkozest, zavart es felhaborodast valtott
ki, nemcsak az orszagban, hanem kiilf6ldon is. A miniszterek az okt6ber 22-i rend-
kiviili korrnanyiilesen ugy hatilroztak, bogy »ha szukseges, akkor a kira/yi hata/om
eroszakos visszavete/et fegyveres erove/ ke// megakadalyozni. » A korrnanyz6 had-

parancsot adott ki a magyar kiralyi nernzeti hadseregnek, emlekeztetve oket az al-
kotrnanyra es a kormanyz6ra tett eskiijiikre, miszerint csak a kormany vagy a kor-
manyz6 utasitasait teljesithetik; IV. Karoly kiralyra pedig nero tehetnek eskiit, melt
az az Antant azonnali beavatkozasat vonja maga utan.

Az Antant IV. Karoly Magyarorszagra torteno visszatereset Habsburg- restaura-
ci6s kiserletnek tartotta, es a levelbeli tiltakozassal egyidejiileg katonai lepeseket is
tett. A Cseh-Szlovak Koztarsasag es a Szerb-Horvat-Szloven Kiralysag hadseregei
okt6ber 23-ara felvonultak az orszag eszaki es deli hatarain, de miutan az aprilis
23-an Pragaban megkotott Habsburg-e11enes egyezsegiikhoz a Roman Kiralysag is
csatlakozott, ezert a roman tamadassal is szamolnia ke11ett a magyar kormanynak.

A budaorsi vasuta11ornas nyugati bejaratarull -a megszakitott palya elott -
egy kisiklatott mozdonyb61 es ket teherkocsib61 a116 torlasz allt, amelynek eltavoli-
tasat a kemvonaton viti vasutepito munkasok es a katonak azonnal megkezdtek. A
munkat vegzOkre az a11omas felol a mar ott tart6zkod6 kormanyhii katonasag egyik
elovedje tiizet nyitott, amelyet a kiralypartiak viszonoztak.

Erre a kemvonat mogott all6 szerelveny kOzelebb huzOOott, gyalogsaga kisza11t
es felfejlodott a harcerintkezeshez. ROvid ido alatt heves tiizharc alakult ki. Az Os-
tenburg vezette csendorok es katonilk a vasuti palya mindket oldalan, es Budaors fe-



101 is rajvonalban kozeledtek az elovedet kepezO es a 14 m-es vas6ti hid felrobban-
tasara kikUldott Manassy szazados vezette csoport es az erositestikre kirendelt tl1-
zeregyseg fele, amely a paiyaudvar elotti teren foglalt allast. A t61ero eloli vissza-
vonulasra nem volt ido, igy a vas6tallomas mellett aIlast kiepito ruzeriiteget ot love-
gevel egyl:itt a kiraIyhii csapatok korbekeritettek es fogsagba ejtettek. Reggel 7 ora
elott harccal elfoglaltak a budaorsi allormis epl11etet, majd a telepilles deli reszen el-
vagtak a kormanyhii csapatok felfejlooesi lehetoseget. A jaroroket az Ostenburg-
csoportok megfutamitottak, ezaltal a Budaors es Kelenfold koz6tti dimbes-dombos
terilletet teljesen a kiraIyhii csapatok birtokoltak, amelyet egy ruzeriiteggel es let-
szambeli folenyfikkel biztositottak.

Ostenburgek azonban utjukat tovabb nem folytathattak, mert KelenfOld elott a
vas6ti paiyat addigra mar az elorejutasukat akadaIyozok hosszan felszedtek. Okt6-
bel 23-an -vasarnap -tehat a kiraly hiisegere feleskiidott csapatok bet vas6ti
szerelvennyel (az els6 kettOben a gyalogsag, majd egyenkent a torzs es a wzerseg;
majd 6jra a gyalogsag, vegiil pedig a gyori tisztek es a gyori gyalogsag voltak),
8 zaszl6alijal, 611teggel eskb. 8000 rovel Budaors nagykozseg hatamhoz erkeztek.
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A BUDAORSI CSA TA

Horthy Mikl6s kormanyz6 -miutan Willerding Rezs6 gyalogsagi tabomok
(vezerezredes), a magyar kiralyi nernzeti hadsereg fOparancsnoka, becsilleti es
lelkiismereti okokra hivatkozva nero vallalta a magyar kiraly elleni harcot -, Nagy
Pal nyugallomanyb61 tenyleges szolgalatba visszahelyezett gyalogsagi tabomokot
(vezerezredest) bizta meg a vooelem megszervezesevel. Nagy Pal tabomok a
kormanyhoz hti csapatreszekbOl a budapesti katonai ko(lettol 6 szazad, 2 tiiz;6Iiiteg
es egy lovasszazad -, a Magyar Orszagos Vooer6 Egylet (MOVE), az Ebredo
Magyarok Egyesillete (EME), a Kett6s Kereszt VooszOvetseg (KKVSZ), az
Allambiztonsagi Megbizottak Testiilete stb. onkenteseibOl, tovabba a karhatalmi
feladatokra kikepzett egyetemista (a korabbi egyetemi csend6r) zaszl6aljakb61 ossz-
pontositott csapatok (kb. 650-800 fO) f6lotti parancsnoksagot azonnal atvette. A
vezerkarfOnokseg passzivit1isa miatt Bethlen miniszterelnok GombOs Gyula nernzet-
gyiilesi kepvisel6t (szolgalaton kivilli szazadost) bizta meg azzal a feladattal, bogy a
kormany es Nagy Pal tabomok parancsnoksaga kozOtt a miniszterelnok megbizott-
jakent folyamatos kapcsolatot tartson.

A varhat6 harci cselekmenyek miatt a kormany kihirdette a statarlumot. A moz-
g6sitottak egy reszevel elhitettek, bogy a kiraly osztrak es cseh csapatokkal jon Bu-
dapest ellen; a tobbiek kozOtt pedig azt a hirt terjesztettek, bogy a csehek Koma-
romruil betortek az orszagba, es azokat kell visszaverni. (Ezeket szandekosan hi-
reszteltek, mivel att61 tartottak, bogy a kiraly es csapatai ellen nero hajland6k fegy-
vert fogni a kivezenyeltek. -A szerzO.)

Mivel a kiralyi csapatok szaIlitasa zOmmel a Gy6r-Budapest vasutvonalon, egy
kis hanyada pedig orszagUton tortent, ezert Nagy tabomok ugy dontott, bogy a ki-
ralyra feleskiidott csapatok Budapest el6tti megallitasara csakis Budaors tersegeben
kiruilkozik lehet6seg. Ott, ahol a Budai-hegyseghez tartoz6 magas, koplir sziklakep-
z6dmenyek, es a reszben karsztjellegti Csiki-hegycsoport a fOgerincbOl a Normafa
es Makkos-MilIia kozOtt agazik el es DNY -i iranyban a Csiki-puszta fele lejt. Kie-
melkedesei -a Budaorsi hegy (438 m), Rossberg (366 m), Huszonnegyokros hegy
(290 m), Lukenberg (315 m), Strassberg (264 m) es a Torokugrat6 (251 m) magas
kUpjai -megfelel6 tampontkent szolgaltak a vooelem megszervezesehez, a tama-
dasok visszaveresehez. Ezert a vooelem vonalat Budakeszi, Torokbalint, Budaors es
Nagyteteny kozsegeken keresztUl jeloltek ki, melyben harom nagy csoportositast
hoztak letre Budaors, Budakeszi es PesthidegkiIt tersegeben.

A csoportositasok feladata az volt, bogy a kiralyi csapatok varhat6 taInadasat ve-
delmi allasaikb61 verjek vissza, es biztositsak az orszag keleti es deli felebOl moz-
g6sitott kormanyhti csapatok osszpontositasat, bogy azokkal egyiitt koncentralt ta-
madassal artaImatIanna tegyek a kiralyhoz ataIlt, "lazad6" alakulatokat.

A kormany csapatainak felfejlOdese azonban kesedelmesen alakult. Tobb pa-
rancsnok a kiralynak, vagy a kormanyz6nak tett eskUjeben igert htiseget sajat be-
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csuletevel nero volt kepes osszeegyeztetni, meginogtak vagy ellentmondasos paran-
csokat adtak ki (mint pl. Kurtz Geza ezredes), ezert oket azonnallevaltottak. A 2.
gyalogezrednel Binder (Borbereky) Ferenc ezredes hatarozatlansaga miatt Shvoy
Istvan ezredes vette at a parancsnoklast, es vezetesevel meg idoben sikeriilt elfoglal-
niuk a kijelolt voo6vonalat Budaors nyugati magaslatain, ellel a Torokugrat6ra
(Turkensprung, 251 m). Az egyseg feladata az volt, bogy a Torokugrat6 lejt6jet a
vasutvonal es a muut kozOtt megszaIlja, majd akadalyozza meg -vagy legalabbis
kesleltesse -a kiralyi csapatokat szaIlit6 szerelvenyek tovabbhaladasat. Oda vo-
nultak az egyetemista zaszl6aljak is, amelyek a magaslat nyugati lejt6jen rajvonalba
fejlOdtek rei.

A kesleltetett indulas miatt a Budakeszi es Budaors kozOtti voovonalat nero fog-
laltak el idore a konnanyhu csapatok, ezert a Deli palyaudvar es a Szent Gyorgy
(ma D6zsa Gyorgy) ter korzeteben mar okt6ber 20-a 6ta teljes keszenletben al16
rendortartalek harom s:l.AzadabOl egyet biztositasul odakiildott a csoportparancs-
noksag, eppen id6ben.

A kiralyhu csapatok -elen az Ostenburg vezette kiraIyi glirdavadaszezreddel -
megkezdtek elorenyomulAsukat Budapest fele. Reggel 7 6ra 40 perckor erkezett
meg Torokbalint kozseg vasutallomasara a ket nagyobb -katonakkal es agyi1kkal
megrakott -szerelveny, amely rovid megallas utan folytatta utjat. Amikor Budaors
tersegebe eft, a Torokugrat6 iranyabOl a kiralyi katonaszerelvenyek puska-, agyli- es
gepfegyvertiizet kaptak, ezert a vonatok megalltak, a katonak es a csend6rok kiug-
rliltak, harchoz felfejlOdtek es rohamra indultak. A Torokugrat6t61 deice huz6d6 va-
suti tallest, a torokbalinti HEV-vonalat es a vasuti mega1l6helyet, Csiki-pusztat, es
att61 egeszen a vasuti toltesig terjed6 tersegben a koztes halmokat megszalltak,
majd er6teljes tfizet nyitottak a vooelemben lev6kre.

A Torokugrat6 lejt6i kedvero pozici6t biztositottak a katonai egysegek elleni
harcra a meg kikepzetlen egyetemista es karhatalmi zaszl6aljaknak; de miutan a
vonatok megallasan felbuzdult tudomanyegyetemi s:l.Azad "kiskokostollas" tagjai a
vasuti toltes fele leszaiadtak, a tlileroben lev6 tamad6k gepfegyvertiizzel "lekaszal-
tak" es szetvertek oket, majd bek;eritesUk utan nagyobb resziiket fogsagba ejtettek;
tobbeknek azonban sikerult a budaorsi srolokbe, gyiimolcsos6kbe vagy az erd6kbe
menekUlniUk. Az osszecsapasnak mindket fel reszerol halottai es sebesultjei voltak.
A konnanyhoz hu, fejvesztetten menekUloket Shvoy Istvan ezredes megallitotta,
gyiilekeztette es a Luckenberg .(315 m) magaslatra atcsoportositotta. A Torokugra-
t6n a Shvoy ezredes vezenyletevel vooelmi allast foglal6 konnanyhii csapatok a val-
takoz6 ereju tiizharcban elleruilltak a tamad6k rohamainak. Szigetkent alltak akkor
is, amikor a kiralyplirti csapatok Budaorsot visszafoglaltak es 14 6raig, az ideigle-
nes fegyversziinet kezdeteig megtartottak allasaikat.

A kiralyi vonat mar Bia- Torbagy vasutaIlomason vesztegelt, amikor a kiraly a
veres osszecsapasr61 megkapta az elso hireket. Roviddel azutan a kiralyi par miset
mondatott az elesettek lelki udveert, amelyet az Ostenburg-csapatok tabori papja,
David pater celebralt a vasuti sinek kozOtt.

Egy Ostenburg-s:l.Azad a budaorsi vasutaIlomast61 a nagykozseg iranyaban ta-
madva a kozbeesO terepet elfoglalta, retort a telepulesre, majd megkezdtek a seb-
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teben kialakitott gyenge vedelem atkarolasos bekeriteset. A korrnanycsapatok
allomanyab6l a Temegg Kalman szazados parancsnoksaga alatti 1/3. fiteg a betores
visszaveresere ket tarackkal a falu fOutcajan (a rnai Szabadsag lIt es Karoly kiraly lIt
talaIkozasanal) tiizeloallast foglalt azzal a feladattal, bogy a vasiltallomas felol -

az iltnak a ket oldalan, a h:izak falanak takarasaban -elotoro csendoroket es
katon:ikat kartacstiizzel szetverje. De nero nyithatott tiizet, mert a falu lakossaganak
kisebb-nagyobb CSOportjM a templomb6l hazateroben az utcan alldogaltak. Erre a
loveg kezeloszemelyzete megroharnozta a kozelgo kiralyhii szakaszt, elfogta es
lefegyverezte. A harci sikerlik f6lotti oromUk nero sokaig tartott, mert a Fo (ma
Szabadsag) utca felol, a kerteken at az fiteget Mtulrol megt;irnadta a Friedrich-
felkelok mintegy szazadnyi erot kepviselo osztaga es koriilzarta oket. Az Ostenburg-
szazad parancsnoka a mzereket arra akarta kenyszeriteni, bogy tegyek Ie az eskfit
IV. Karoly kiraIyra, de azok azt egyiittesen megtagadtak.

Ekkor letart6ztattak oket, majd foglyaikat az allomasra kisertek, ahol a mar reg-
gel elfogott tiizerekkel egyiitt Ostenburgek ismetelten azt akart:ik kikenyszeriteni
belolUk, bogy agyUikat megforditva, sajat csapataikra lojenek. Mivel arra egyikUk
sem volt hajlando, ezert a magukkal hozott legenysegbOl allitottak be a lovegek
melle kezeloket.

A vedelem hianyossagai miatt Ostenburg csapatai es Friedrich Istvan (volt mi-
niszterelnok, honvedelmi miniszter) nyugat-magyarorszagi felkeloi BudaorsOt el-
foglaltak, es mar Kelenf()ldet veszelyeztettek. A tovabbi tamadashoz felfejlooott ki-
ralyi csapatok elol a vedelem lassankent meghatralt.

A hadijelentesek szerint ekkor a legitimista (kiralyp1irti) csapatok letszarna
5000 rot, a korrnanyhii pedig 2000 rot tett ki. A vedvonalra erkezO kisebb erosite-
sekkel a friss, katonai erok megakadalyozt:ik a kiralyi csapatok nyugati iranyb6l va-
10 tovabbi eloretoreset. Mikozben a csata folyt, a hivoket a nagykozseg Nepomuki
Szent Janos nevet viselo templomaban iljra misere hivta a harangsz6, arnelybe bele-
beledorgott az agyiIk mennydorgessel felero hangja. A falu nepe akkor mar tudta,
bogy nero hadgyakorlat zajlik koriilottiik, hanem igazi harc; magyarok ontj:ik egy-
mas draga veret -ki a kiralyert, ki a korrnanyzoert -, magyar fegyverekkel rna-
gyarok fordultak egyrnas ellen a politika akaratab61. Csak nehany bator fern me-
reszkedett a Mzak, keritesek fedezeteben az Isten Mza fele, bogy imat mondjon az
iljabb elesettekert.

Kozben a kelenf61di (ma Petofi Sandor) laktanyabOl kiindult Henzel ezredes
csoportja heves tiizelessel kb. 10 o!akor erte el a Kelenf6ld es Budaors kozOtti
orszagUt kozepet, ahol allast foglalt. Arnikor az Uhlig Karoly ezredes alaren-
deltsegebe tartoz6 4/1. zaszl6alj, a 2/111. zaszl6alj jaszberenyi szazada, az 5. kerek-
paros zaszl6alj elsO szazaQa es Gyulay varnor alezredes csoportja (benne: a varnor-
seg 80-80 fOg, a Vaj:ik szazados vezette 90 fog rendor tartalekszazad, a Tudornany-
egyetem 70 fOs, az EME es a KKV 80 fOg alakulatai) Kelenf()ld vasiltaIlomast61
nyugatra a 138. szarnil hazcsoporthoz ertek, akkor lattak meg, bogy a Harnis alez-
redes vezette 2/111. zaszl6alj a Galgenbergre (Dobog6, rna az OlimpiM park), de a-
zon tUl is visszavonu16ban volt, rnikozben Mtbatarnadtak oket Ostenburg eloorse-
nek katoruii es Friedrich felkeloi. A korrnanyhii erok -a visszavonul6kkal mege-
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rosOdve -megallitottak a kiralypmiak tovabbi elorenyomulasat. Ezek utan Than
Karoly tabomok parancsara az Uhlig-csoport -a felszaggatott sinektol megindul-
va -a Kamaraerdo es Budaors iranyaban megkezdte a tarnadast.

A osszpontositas fO kiindulopontjabOl, a kelenfoldi laktanyabOl az elso komo-
lyabb erosites 11 orakor erkezett meg a Budaorsre vezeto orszagUton ahhoz a koke-
reszthez (amely rna a Renault Baumgartner autoszalon mellett all), ahol Horthy
Miklos kormanyz6 Nagy Pal tabomok jelenleteben buzdito sz6zatot intezett a harc-
ba indulo csapatokhoz. Ezek koz/jtt volt a szekesfehervan 3. gyalogezred ket ezred-
kozvetlen szazada Damo Elemer szazados parancsnoksaga alatt (akinek harcjelen-
teset kii!on olvashatjuk. -A szerzO).

Barcjelentes a budaorsi harcokb61

Az alabbi jelentest nehai Damo Elemer szazados keszitette. Abban az idoben
Szekesfehervaron allomasozo 3. gyalogezred arkaszszazadanak (a mai terminologa
szerint ezred-utaszsZllzadanak) parancsnoka volt. 1935-ben ezredeskent vonult nyug-
allotrulnyba. A szOveg a hagyatekaban talalt fogalmazvanyi peldanyrol kesziilt val-
toztatas nelkiil, amelyet ria bocsatott rendelkezesre.

1921. oktober 23-ra virrado ejszaka riadoztattcik Damo szazados sajat szazadat
es a tavbeszelo (mai sz6haszruilattal hirado) szazadot. Mindket szazadot neki ren-
deltek ala. Feladatul kapta, bogy a tobbi (sebteben osszevont) csapattal egyiitt Buda-
pest alatt tartoztassa fol a kiralyra foleskiidott csapatok elonyomulasat.

Damo szazados a harcok befejeztevel a vezetese alatt allo csoport tevekenysege-
rol a kovetkezO tartaImli jelentest terjesztette fel eloljarojanak:

"Damo Elemer szazados harcjelentese Than Karoly tabornoknak, a
BUDA6RS-i tamado csoport parancsnoktinak 1921. oktober 27-en:

A felzaszloa/j, amely allt a 3. gyalogezred arktiszszazadabol (66 puska) es tilv-
beszeloszazadabol (50 puska), oktober 23-an 4 ora 10 perckor indult a SZEKES-
PEHERVAR-i vasiJtallomasrol. A kal6nitmeny 7 orakor erkezett BUDAPEST Deli
ptliyaudvarra. 9 ora 11 perckor erkezes a KELENPOLD-i laktanyilba. Than tabor-
nok (mai megfeleloje vezerornagy) parancsara beosztottak egy csoportba, melynek
elen egy budapesti zaszloalj. volt, utana Luby ornagy zaszloalj"a k6vetkezett, azutan
parancsnoksilgom aloft a 3. gyalogezred reszei, maid t6bb kisebb polgari alakulat.

Elonyomulas irony a BUDAORS-i orszagut. Deriilt ido, szembol eros nyugati
szel.

11 ora 30 perckor csoportparancsnokomtol a kovetkezo parancsot kaptam: az
ellenseg BUDAORS felol csapatainkat KELENFOLD iranyaba szoritja vissza. E-
lottUnk levo rnagaslaton sajat csapat vedelemben. Az elottunk levo kef alcsoport a
mitzittol jobbra, a parancsnoksagom aloft alia 3. gyalogezred-csoport a muzittol
bairD tarnad. A polgari alakulatok tartalek.

11 ora 32 perckor az 6sszes tisztem jelenleteben a WH-nal (Wirtshaus = ven-
deglo) a k6vetkezo harcintezkedest adtam ki.
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Arkaszszazad: kef lepcsoben 200 lepes tavkozre elonyomul a magaslaton levo
bozot iranyaba; irany a jobbszarny, Tavbeszeloszazad: a balszarny mogott 200 le-
pesre; tisztiszolgak, sebesilltvivok a tavbeszeloszazadnal. (En elore sietek.)

11 ora 40 perckor a muut menten Uhlik ezredes csoportparancsnoknal jelent-
keztem, akitol a kovetkezo szobeli parancsot kaptam: a balszarny megerositesere
menjek a 2. gy. ezred balszamyara, onnan vegyek reszt a tamadasban.

Csapatomhoz elore sietve, "Irany utanamJ" vezenyszoval a GALGENBERG
Dobogo, 152 m magaslat deli vege fele vettem az iranyt. A magaslaton levo meg-
szallo ero (2. gyalogezred geppuskfl.sai) toltenyei elfogytak. Toltenypotlast adtam
nekik. LtJtva a helyzetet, hogy az ellenseg a villanyos menten (ma ott altnAskert ta-
la1hat6) BUDAFOK fele gyiilekezik, elhataroztam, birtokba veszem a LERCHEN-
BERG-et (pacsirta-hegy, 154 ill).

Az egesz erovel12 ora 10 perckor megszalltam a LERCHENBERG-et, ahol vi-
fez Puskas tiszthelyettes (mai sz6haszruilattal ffitorzsOrmester) parancsnoksaga
aloft egy 2. gyalogezredbeli szakaszt talaltam. Parancsnoksagom ala vontam.

LtJttam, hogy a folkelok a 114. magassagi ponton, a kereszt iranyaba gyiilekez-
nek. Ket ellenseges geppuska a vasiloti kanyarulatban van a bevagas mogott,

12 ora 40 perckor, maid 13 ora 10 perckor egy-egy ellenseges eloretorest visz-
szavertem.

14 orakor elrendeltem balszarnyon kef szqkasznak a 114. magassagi ponton a
kereszt koriili hazakbol (ma a Peterhegyi nt, a Honfoglalas nt es a Bences utca ke-
resztezOdese) az ellenseg kitisztitasat. A parancsot vegrehajtottak. Az osztag tobb
fegyvert, loszert, kezigranatot zsakmanyolt, amelyeket sajat elromlott fegyvereink
es elhasznalt loszeriink potlasara hasznaltam fol. Sajat vesztesegem: 1 halott, 3 se-
besillt, az ellensege 3 halott 1 siIolyos sebesiilt, akiket hatraszallittattam.

A folkelok ezen roham ulan a vasiloti toIles moge vonultak vissza. A tolteny kie-
geszitesre szorult. Mogottiink a vasiloti kanyarulathoz harom kocsit lattam beerkez-
ni. Lekiildtem egy jarort azzal a paranccsal, hogy ha toltenyt hoztak volna, azonnal
vetelezzenek fol. A jaror jelentette, hogy tolteny lesz. A kis harcsziinetet -amig a
toltenypotlas beerkezik -kihasznalva a rajvonalban levo legenyseg szamara sza-
lonnat es vizet osztattam.

A helyzetet merlegeltem. Mivel a TETENY -i magaslaton sajat erot nem lattam,
elhataroztam megkeriilni az ellenseget a KOERBEREK es a TETENYI MEZO-n
(LEGELO u. .,-- A szerzO.) at. Elhatarozasomrol a jelentest 14 ora 30 perckor egy
hatrameno sebesillt utjan elkiildtem Than tabornok urnak.

14 ora 40 perckor a toltenypotlas ulan a kovetkezo parancsot adtam: elonyo-
mulas KOERBEREK es TETENYI MEZO NYUGAT iranyaba. Az arkaszszazadtol
kef jaror a 114. magassagi ponton keresztUI azonnal felderiti a JA' GERBERGET
(Vadaszhegy, 225 m) es atkutatja a KOERBEREK-i erdoszelt, Amikor a jarorok
folernek a magaslatra, jelzik, hogy van-e ellenseg. A csoport tagozodasa: 1. vonal
az arkaszszazad, a szakaszok egy magassagban, 300 lepes terkozzel, jobbszarny a
KOERBEREK-i erdo szegelyen. Ezt koveti a tavbeszeloszazad a segelyhellyel. En
az elso vonal jobb szarnyan tartozkodom.
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15 ora 20 perckor jeleztek, ,hogy a magaslaton nincs ellenseg, Vezetesem aloft
15 ora 20 perckor megindultunk. 16 orakor a szazad minden incidens nelkul a ma-
gaslatra ert.

Az ellenseg erre az atkarolo mozdulatra megkezdte a visszavonulasat BUDA-
ORS allomas iranyaba. Parhuzamos Uldozesre hataroztam el magamat.

16 ora 40perckor elertem a KAMARAERDO nyugati szegelyen a 212. magas-
sagi pontot. annan a Reinprecht-csoport ufj'an helyzefj'elentest kuldtem Than ta-
bornok urnak. (Atveteli elismerveny mellekelve.)

Besotetedett, eros, leges eso esett. A pesti feny nyugat fele elegge megvilagi-
lotto a terepet. ElhatOroztam a tovabbi elonyomulast, Elotte 30 perces pihenot adtam.

A KAMARAERDO atkutatasa ulan a legenyseg ugy az egesz napi harc, mint az
idojaras miatt faradtnak latszott. Ezert a BUDAORS-i vasUtallomastol DIOSD-ra
vezeto ut magassagaban harcszerii biztositas mellett ejjelezest rendeltem el. Ejjel a

legenysegnek burgonyalevest fozettem.
Oktober 24-en 5 ora 30 percre indulastrendeltem el. Az elott megtartott orvosi

vizsgan 2 gyengelkedo allapittatott meg. Elonyomulasomat folytattam, Egy kerek-
paros zaszloa/jj'al talaltam osszekottetest. 7 ora 30 perckor a Reinprecht-csoport
egy kikuldott lovas hirszerzo jarorevel talalkoztam. Ezeket a lovasokat saJat hir-
szerzesre folhasznalva TOROKBAuNT ellen elonyomultam.

8 ora 30 perckor a TOROKBAUNT -DIOSD-i uton egy 4. gyalogezredbeli jar-
orrel (Bart6k hadnagy) talalkoztam. Jelentette, hogy MARL4HILF-nel (a temetonel
levo Maria-kapolna) 20 fonyi folkelo van geppuskakkal. Parlamenter ufjan kozol-
tek, hogy fegyverszUnet van, es kerik, hogy az ellensegeskedest ne vegyilk fol.

Targyalasokba nem bocsatkoztam. A hirszerzo jaror parancsnoka jelentette,
hogy a 4. gyalogezred VESZPREM-i zaszloa/jo DIOSD-rol TOROKBAuNT -ra elo-
nyomuloba,:, van. I:°vabba lattam, hogy BUDAORS vasutallomasrol egy zaszloa/j-
nyi ero TOROKBAUNT iranyaban van. Ezert elhataroztam, hogy az allitolagos
fegyverszunetet kihasznalva ANNABERG-en (Anna-hegy, 267 m) es JOSEF BERG-
en (J6zsef-hegy, 244m) keresztul megkerii.lom az ellenseget.

Knittelhoffer fohadnagy parancsnoksaga aloft egy szakasz JOSEF BERG eszaki
lejtojen foglal allast, a zom pedig parancsnoksagom aloft FUCHSENBERG (R6-
kahegy, 260 m) iranyaba nyomul elore.

A 260. magassagi pontnal jelentkeztem Pilchner ezredesnel, aki csoporfj'aval
szinten eloremenetelt.

Miutan Knittelhoffer fohadnagy a JOSEFBERG-en fo/fejlodott, par lovest adott
Ie a kozsegben levo ellensegre. Azok a vasUti megallo iranyaba szaladtak. Knittel-
hoffer fohadnagy feladata elvegzese ulan bevonult.

11 ora 30perckor -mivel a vasUti kanyarnalegy ellenseges szazadotpillan-
tottam meg -a FUCHSENBERG eszaknyugati nyillvanyan fo/fejlodtem. A haj-
maskeri tuzerseg ugyanakkor kef lovest adott Ie, amelyek a folkelok koze csapodtak
be. Erre azok a kozelbenlevo sajat csapatoknak megadtak magukat,

Jaroreim 18 foglyot szallitottak be, kozottUk 4 tisztet. Psik hadnagy elfogott egy
trieszti szuletesii, Putz Pal nevu °8"1trak hadnagyot, aki a nemzeti hadsereg egyen-
ruhajat viselte. A foglyok TORBAGY-on landoltak. Spiller fohadnagy 6 foglyot
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szallitott be. Mive/ sajat csoportomt6/ e/szakadtam, csapatomma/ Pi/chner ezredes
csoportjahoz csat/akoztam, es annak vegen menete/tem.

BL4-ig tovabbi e/6nyomu/asunk Glatt mar nem fordu/t e/6 harci esemeny. "

Dam6 szazados harcjelentesebOl kitiinik, bogy a kormanycsapatoknal az ossze-
kottetes gyengen mUkOdott. Ez termeszetes kovetkezmenye annak, bogy a harccso-
portokat szamos helyrol sebteben osszevont csapatreszekbOl kepeztek. Ezek szerve-
zetileg nero tartoztak egybe. Hianyoztak a torzsek az akkor korszerii tavbeszelo ke-
sziilekekkel. Dam6 szazados csoportjaban volt ugyan egy tavbeszelo szazad, de hira-
d6 eszkozei nelkW, gyalogsagkent alkalmazva.

Ilyen korillmenyek kozott nero csoda, bogy a csoport csak okt6ber 24-en reggel
ertestilt a mar elozO napon letrejott fegyversziinetrol. De meg akkor sem szolgaIati
uton, hanem "hallomasbOl".

A jelentesbOl ugy tiinik, bogy Dam6 szazados feltetelezese szerint csoportja
val6szinUleg az Ostenburg-kiilonitmeny felkeloivel 1:itkozOtt meg a 114. magassagi
pontruil. (Val6jaban Friedrich felkeloi voltak. -A szerw.)

(Kiizreadta: Damo Elemer nyugailomany\i honved ezredes)

A tamadas fO iranya a Kelenf6ld-Budaors orszagnt volt. Az ettol eszaknyugatra
fekvo domboldalon felkor alakban felfejlOdott a jobbszarnyon (a mai Gazdagreti la-
k6telep) a gyalogsag nagy resze; mig a balszarnyon, az orszagnt es a vasuti toiles
kozOtt elterillo teruletet (a mai 6rmezOt) geppuskas osztagok szaIltak meg, es szin-
ten felkor alakban kezdtek meg az elorenyomulast Budaors nagykozseg iranyaba
ugy, bogy atkarolassal megtisztitsak a telepillest a kiralyhii csapatokt61. A tamadas
eredmenyes volt, mert az Ostenburg-katonak es -csendorok -meglatva a magyar
kiralyi nernzeti hadsereg harci csoportjait -, azonnal megkezdtek a visszavonulast.

A harc tovabbi menetet az is befolyasolta, bogy a kornyek jelentosebb magasla-
tail a kormanycsapatok uraltak, es onnan teljes attekintest kaptak az ellenseges had-
mozdulatokr61.

Az elorenyomulas a nagykozseg szeleig tartott, mert a harc ott kiujult; ugyanis
az eloretoro kormanyhii csapatok jaroreit a hazakban, istal16kban vagy mas vedett
helyeken nehany helybeli lakos segitsegevel elrejtozOtt kiraIyparti katonlik sz6rva-
nyos puska- vagy geppuskalovesekkel fogadtak. Az elonyomulas szerencsere na-
gyobb veszteseg nelkUI tortent egeszen a templornig, majd a Stefama uton halad6
HEV -vonal mellett es a vasutalloIruis fele vezeto orszagnton folytat6dott, ahol a
jobbszarny egyesillt a delrol bekerito hadmozdulatot vegzO balszarnnyal.

A vilagMboru, a forradalmak es a megszaIlas megszfintetese utan -a
belso nyugalom, a megbekeles es osszefogas helyett, egy polgarhaborus
helyzetben testverharc dUll, magyar aIlt szemben magyarral; a magyar ki-
raIynak tell hiisegeskii pedig a magyar alkotmanyra es a kormanYzOra tell
husegeskiivel; a vaIasztast ily m6don a katonai becsillet szemelyes ertelme-
zese dontotte el. (A szerzo.)
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A harcok alatt a hatterben -a fegyversziinet erdekeben -igen elenk targya-
lasok fol)1ak. Hegedus altabomagy, aki kozben a kiraIyhl1 csapatok vezerkari font>-
ke lett, megadasra sz6litotta fel a kormanyhl1 csapatokat. A miniszterelnokkel es az
Antant k6veteivel delelott 11 6rakor folytatott wgyalasoknak rem lett eredmenye,
sot a kiraIyhl1 csapatok tovabbra is erofesziteseket tettek a vedelem attoresere. Ra-
kovszky Istvan is tobbsz6r felhivta gr6f Bethlen Istvan minisztereln6kot, bogy a
kormanycsapatok azonnal sziintessek be a harcot, es adjak meg magukat. Bethlen
azt vaIaszolta, bogy a kormany a nemzeti hadseregre bizta az ugyet, igy a dollies a
katonasag kezeben van.

Delutanra a katonai eroviszonyok jelentosen megvaltoztak. A kormanyz6hoz hl1
csapatok sZinte 6rar61 6rara friss, ujabb erositeseket kaptak a k6zben EgerbOl, Deb-
recenbOl, Pecsrol, Szegedrol vonaton megerkezett alakulatokb61. A cseh-szlovak
hawon igen kritikus helyzet alakult ki, amely miatt a budapesti es a miskolci dan-
dar csapatainak azonnal vissza kellett temiiik allomashelyeikre.

A Budapestre beerkezO kormanycsapatok grOtS szaIlitasara ugy intezkedtek,
bogy a paIyaudvarokra beerkezO gyalogoscsapatok villamoson legyenek szallithat6k
Kelenfoldig, ezert a Keleti paIyaudvamaI es a Gellert SzaIl6 cIotti teren, valarnint a
buda6rsi helyierdekU vasuton villamoskocsikat helyeztek keszenletbe. (A HEV me-
netideje akkoriban a Gellert-tertol Budaorsig 50 perc volt. -A szerzO.)

Egyre hevesebb harc alakult ki a budaorsi vasutallomas grOtS visszafogla-
lasaert is. A felfejlOdes, az elorenyomulas es az eloretores Budaors fele j61 haladt.
14 6ra utan Henzel ezredes es Ghiczy szlizados harccsoportjai tamadasba mentek at,
majd a t6bbi csapatok ellentamadasaval egyiitt a kormanycsapatok a nagykozseget
15 6ra 40 perckor elfoglaltak, azaz visszafoglaltak a kiraIyp:irtiakt61. A vasuti paIya
es a telepilles koz6tti ten:iletrol a lazad6kat a vasuti toIles moge, majd TorokbaIint
iranyaba szoritottak vissza. Ekkor mar lehetetlenne vaIl a kiralyhl1 csapatok fegy-
veres behatolasa Budapestre, es a harc vegleg eldolt a kormanycsapatok javara. A
magyar kiraIyi nemzeti hadsereg nagyobb resze tebat hiiseges maradt az eskUjehez,
mert becsillete azt sugallta, bogy nem sajat erdeket, hanem az orszag erdeket es
eskUjeben vaIlalt hiiseget szem elott tartva kell cselekednie.

Delutan negy 6rakor minden 16v6ld6zes megsziint, es a korrnanycsapatok a harc-
tevekenyseget besziintettek. MegkezdOd6tt a hadianyagkeszletek kiegeszitese, a rna-
sik fel elhagyott felszereleseinek osszeszedese es a katonak pihentetese. Buda6rsrol
tehervonattal vittek at a sebesulteket es a halottakat a Kelenfoldi palyaudvarra.

A harcok sebesultjeinek elszallitasab61 a budapesti Mark6 utcai mentoaIlomas
6 db mentokocsival es 12 db hordaggyal vette ki a reszet. Nyolc esetben nyiIjtottak
elso segelyt az aIland6 keszenletben leva mentos6k, ok szaIlitottak be a Kelenfoldi
paIyaudvarr61 a Szent R6kus k6rbazba PancZius J6zsef tor6kbalinti villamoskalauzt,
akit a Budafok fele halad6 HEV-szerelveny egyik peronjan egy eltevedt 16vedek
megsebesitett, aki kesobb sebesulesebe belehalt.

A budaorsi vasutaIlornasr61 a Kelenfoldi paIyaudvarra atszaIlitottakat azonnal
tovabbvittek a XVII. szamu helyorsegi k6rbazba (ma az Alkotas uton leva Sport-
k6rbaz), k6z6ttiik Krernzov Frigyes szazadost sUlyos labt6reses sebesulessel; de el-
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so segelyben reszesitettek Ostenburg katonai kozUl Kovacs Laszl6 kozvitezt, Herceg
Janos es Pinter Istvan katonakat. A k6rhazban J6zsef fOherceg, Auguszta fOherceg-
asszony es J6zsef Ferenc fOherceg megiatogatta az elsO beerkezO sebeswteket,
vigaszt nyiljtva sz.1mukra meg elbeszelgettek Simon Sandor jarorvezetovel es
Horvath K. Sandor kozvitezzel, akik sajnos kesobb swyos seriileseik kovetkezteben
elhal:iloztak. Than tabomok 16 6ra 35 perckor jelentette a fOparancsnoknak, hogy
Budaors falut elfoglalta, es a kir:ilyhu csapatok visszavonultak. Ekkor a kormanyhu
csapatok ereje mar 47 szazad, 7 iiteg es mintegy 8000 fOS katonasag volt, amely
kiegeszUlt meg vamor, csendor es rendor, valamint egyetemista szazadokkal.

A kir:ilyhu csapatok -belatva helyzetiik remenytelenseget es tarthatatlansagat
-fegyversziinetet kertek. A feher zaszl6val erkezO Ostenburg-zaszl6aljbeli lohad-
nagyot bekotott szemmel a budaorsi kozseghazan tart6zkod6 Henzel ezredeshez ki-
sertek. A fOhadnagy szemerol az eppen ott tart6zkod6 Csizmadia Ferenc helybeli
plebanos vette Ie a kendot. A fOhadnagy jelentette Henzel ezredesnek, bogy a to-
vcibbi verontas elkeriilese erdekeben fegyversziinetet ajanlanak. Az ezredes azt ko-
vetOen a fOhadnaggyal egyiitt vegigj:irta a szemberuil16 csapatok vonalait, es mind-
ket oldalon parancsot adtak a harctevekenyseg azonnali besziintetesere. Majd azt
kovetOen Henzel ezredes sajat csapatait egyreszt a faluba, masreszt a vasuti toltes
moge vonta vissza, es csak a jaroroket hagyta kint. Meg:illapodtak abban, hogy a
fegyversziineti targyalasok befejereseig a kir:ilyparti csapatok hajland6k Bicskeig
visszavonulni. Okt6ber 23-an (vasarnap) keso este Budaors lakossaga a fegyver-
sziinet hiret oromujjongassal fogadta, es megvacsoraztatta a fiatal egyetemistakat.

Masnap, okt6ber 24-en (hetffin) reggel 8 6rakor folyt Ie a fegyversziineti tar-
gyalas a Budaors hat:ir:iban elteriilo Csiki-pusztan. A magyar kormany megbizasa-
001 Kania (K:inya) Kalman rendkiviili es meghatalmazott kovet es Sarkany Jeno al-
tabornagy, a budapesti katonai korlet parancsnoka atadta a fegyversziineti kovetel-
menyeket IV. Karoly kir:ily koveteinek, Gratz Gusztavnak es Lebar Antal tabomok-
flak. A fegyversziinet megkotese nagyon nehezen ment, es csak a kormanyz6 kiilon
megbizottjanak, Shvoy Istvan ezredesnek a kozremUkOdesevel sikeriilt a megegye-
res. A magyar kormany feltetelei az alabbiak voltak:

1. Feltetlen fegyverletetel, teljes hadianyag-kiadils.
2. Amnesztia mindenkinek, amennyiben afegyvert haladektalanulleteszi; kive-

ve a felbuitokat es a vezetoket. Ofelsege politikai tanacsadoinak felelosseg-
revonasa tekinteteben a rendes magyar birosag donI maid.

3. Ofelsege a magyar tronrol irasban onkent lemond.
4. A magyar kormany Ofelsegeek teljes szemelyi biztonsagarol az orszagban va-

10 tartozkodasuk tartama alatt iotaI/o Az orszagban valo ideiglenes tartozko-
dasi helyak irant a magyar kormany a budapesti nagyhatalmi kepviselokkel
valo targyalas utanfog intezkedni.

5. A vegleges tartozkodilsi helyiik tekinteteben a magyar kormany a nagyhatal-
makkal megal/apodik.
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A valasz es a feltetelek teljesitese elol a kiralyi csapatok azonban kitertek. A
gyori es a komarom-ujvarosi helyorseg tisztjei megtevesztesUkre hivatkozva feloldo-
zast kertek es kaptak a kiralytol, elpanolasuk ulAn visszatertek allomashelyeikre.
IV. Karoly kiraly -belatva visszateresenek es a hatalom visszavetelenek meghiu-
sulasat -elrendelte az azonnali visszavonulast, bogy omiatta tobb ember mar ne
haljon meg. Ekozben a kormanyhii csapatok megkezdtek koncentralt es bekerito ta-
madasukat. A kiralyi csapatok ellena1I6kepessege teljesen es veglegesen megtort,
egyre lobbeD dezertAltak vagy a komyezcS hegyekbe vettek be magukat. A csata vi-
szonylag rovid es gyors lezajlasat az is elosegitette, bogy az Ostenburg-csapatok es
a kiralyhii katonak koziil nagyon sokan feher kendot lobogtattak, ezzel jelezve a
szemberuilloknak, bogy nem akamak tovabb harcolni. A felmorzsolas saran egyre
vilagosabba vall, bogy a nyugati iranyba vonul6 es magukat megad6 kisebb, korul-
fogott csapatreszek semmifele ellentamadasra nem kepesek. A kormanyhii csapatok
mar akkora tiIleroben voltak, bogy mindeD tovabbi harc remenytelenne vall, meg a
Bia- Torbagy koruli magaslatokat is a kormanyhii csapatok birtokoltak.

A kiralyi part es a kiraly altaI kinevezett kormany tagjait, valamint az Osten-
burg tisztikarat es csapatainak maradvanyait szallit6 vonatok Bia- Torbagy vasut-
allomasat oktober24-en delelott 10 orakor hagytak el. A kiralyhii csapatok tildozese
tervszeriien sikerult, gyors visszavonulasuk ezert csak Tataig tarthatott, mert ott
Hejjas Ivan csapatai lezartak az utakat es megrongaltak a vasutvonalat.

A kiralyhii csapatok rendje teljesen felbomlott, a kiralyra felesktidott tisztek ko-
ziil lobbeD ketsegbe vontak a letett eskti onkentesseget, amikor rajottek, bogy tuda-
tos felrevezetesnek lettek az aldozatai, mivel velUk azt tudattak, bogy a kiraly az
Antant beleegyezesevel es a kormanyz6 tudtaval jolt be az orszagba. Ezert elso-
sorban a tisztek hagytak sorsukra a fogsagot valIal6 vagy szetziilIott csapatmarad-
vanyokat, akik akkor lepi5dtek meg a legjobban, amikor azt tapasztaltak, bogy a
nernzeti hadsereg katonai ellen harcolnak. Bia- Torbagy korzeteben a kiralyi csapa-
tok egymas ulAn tettek Ie a fegyvert. A katonak es a csendorok koziiI sokakat kes6bb
fogolykent szallitottak el a helyszinrol.

A rejtozkOdi5ket a kormanyhl1 katonak osszegyiijtottek es lefegyvereztek. Telje-
sell megsziint annak a veszelye, bogy rendezett, katonailag vezetett kotelekekkent
tovabbi harcot kezdemenyezzenek es karokat okozzanak a kormanyhl1 csapatoknak.
Ostenburgot a budaorsi szi5li5kben fogtak el, de Lebar polgan ruhaba atoltozve
elmenekillt a helyszinri5l. A lefegyverzett tiszteket a Kenyermezi5n felallitott taborba
vittek. Az Eszterhazy Ferenc tatai kastelyaban meghilz6d6 kiralyt es kiseretet Si-
menfalvy Tihamer ezredes vezetesevel vette i5rizetbe a pecsi zaszl6alj ket tisztje es
50 fOs legenysege.

Azok az urak, akik Sopront61 Bia- Torbagyig egymas titan szalltak fel a kircily
vonatara, hl1segtiket hangoztattak es szolgcilataikat felajanlotlak a kiralynak, szinte
mind elhagyffik aszerelvenyt.
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Az Antant kepviseloi is erdeklodest tanusitottak az esemenyek irant, peldaul
amerikai lobog6val disZitett aut6jukkal az ellenorzo tisztek eloszOr Bia- Torbagyra,
majd Tamra hajtottak. Grant Smith USA-kovet, Castagneto herceg olasz kovet,
Fouchet francia ugyvivo szorgosan fot6ztak, es beszelgettek a sebesultekkel.

Visszaemlekezes a csatara

Hauser J6zsef nyudijas tanit6 ma is a regi Budaors legjobb ismeroje, akinek ezt
a visszaemlekezeset az 1985-ben megjelent Budaorsi kr6nika cimii kiadvanyb6l vet-
tiik at azza1 a szandekkal, bogy az egykori szemtanu hitelessegevel megfogalma-
zotl gondolatait ily mooon is megorizZiik az ut6kornak. (A szerzo.)

"Felidezem errol az esemenyrol egy budaorsi polgar altaI elmondottakat, aki
maga is resztvevoje volt a csatanak. 1976. februar II-en temejtuk el itt Budaorson
Komjad Janost (eredeti neve Konrad volt. Mikor " vitez" lett, akkor magyarositotta
a nevet.) (Komjad Janos csendor, majd hivatasos katona volt, kes6bb ujra csendor-
kent szolgalt. -A szerzO.)

KomjadJanost 1921-ben Sopronba vezenyeltek Ostenburg Gyula csendorzasz-
16aljahoz gazdasagi altisztnek. Igy left a kiralypuccs resztvevlije a kiraly old alan. A
kiralypuccsr6l, 86 eves koraban, a Maria-volgyben levli pincejeben az alabbiakat
mondta: 1921. okt6ber 19-en parancsnokom azt mondta nekem: Konrad, szukse-
gem van hat megbizhat6 altisztre. Este nyolcra legyenek a szalloda ettermeben, oft
jelentkezzek nalam! Osszeszedtem otaltisztet es este nyolckor jelentkeztem. Osten-
burg kijott a kulont~remblil, hart hozatottnekunk es meghagyta. hogy itt varjuk a
tovabbi parancsot. Eijel tizenegy 6ra lehetett, amikor bejott Lehar ezredes, egy is-
meretlen ezredes. egy lefatyolozott holgy nehany katana tarsasagaban. Lehar ezre-
des elkuldte a katonakat, maid harman bementek a kulonterembe.

Fel 6ra elteltevel kijott Ostenburg ornagy es azt mondta nekem: A laktanyaban
keszitsen kef vendeg szamara kulon szobat kef aggyal, az agynemu ne legyen kincs-
tori, legyen mosd6 is. Az orsegen varjanak maid. Az orseg ne lepjen fegyverbe. ha

jovunk!
Elmentunk, tanakodtunk: honnan vegyank civil agyat, agynemut? Ugy hataroz-

funk, a laktanyai kantionost61 szerezzuk be a dolgokat.
Miutan egy irodat berendeztunk, a laktanya orsegere mentunk es megmondtuk,

hogy nehany perc mulva latogatok erkeznek, de nem szabad fegyverbe lepni. Alig
nehany perc elteltevel maris jottek a vendegek.

Az ismeretlen ezredes nemet nyelven megmondta Ostenburgnak: 6 6ra 30 perc-
kor jojjon ertunk. erre a holgy is nemetiil sz6lt, hogy az keso lesz, hiszen nyolc ora-
kor mar indulni kell, Vegul 6 6raban allapodtak meg. maid az idegen ezredes meg-
kerdezte: Biztonsagban vagyok itt?A valasz ez volt: A legnagyobb biztonsagban.

Reggel elj'ott a parancsnokom es a kiseretunkben elvezette a vendegeket a pa-
lyaudvarra. Odaerkezesilnkkor egy katonai kart a tabornoki jelet harsogta. minden
megallt. Lehar ezredes nemet nyelven jelentette az ismeretlen ezredesnek:
"Felseges Ur! Ezredem megkezdte a bevagonirozast." Ekkor tudtuk meg. hogy a
kiraly a vendegunk.
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A mi a/aku/atunk is bevagonirozott. Acs es Komarom kozott /eaJJt a szere/veny.
HarcaJJast vettunk fe/, de harcra nem kerii/t SOy. Bian ismet /eaJJt a szere/veny, de
a mi a/aku/atunk tovabb lotto 1tt Budaorson kerii/tunk tuzbe. En a szakaszomma/ a
piI/yaudvaron voltam. Mi /enyegeben mar tu/jutottunk a horthysta alaku/aton. E-
gyes csapategysegeink mar az Appenta keseriiviz-forrasokig jutottak.

Engem -mive/ budaorsi yo/tam-, egy jo baratomma/ es egy soforre/ beku/d-
tek a kozsegbe, hogy nezzek korii/ es aJJapitsam meg, mi/yen erok vannak benne. A
mai Marx Karo/y uton (manapsag Karoly kiraIy \1t -A szerzO.) jottunk es koze/i
/akasomra hajtottunk. Vasarnap volt, eppen ebedido. Na/unk megebede/tunk. Meg-
tudtuk, merre vannak a kormanykatonak. A horthystak a Tuzk6-hegyen, a Naphe-
gyen, az Odvas-hegyen, az Ut-hegyen, a Torokugaraton es a Huszonnegyokros-he-
gyen vo/tak, ezekrol /ottek geppuskaval es agyiJval a vasiltvona/at.

Visszafe/e menet -ugy 12 es 13 ora kozott -betertilnk a zsilfo/t Herwerth-fe/e
kocsmilba. Ekkor mar nem volt /ovo/dozes. Egy pohar bort ittunk, mikor figyelmez-
tettek -hiszen mindenki ismert -, hogy a mozi felo/ katonak jonnek. Beugrottunk
a kocsinkba. 1ndulas ulan tiiz ala vettek bennunket. Az allomasra erve rogton to-
vabb iranyitottak bennunket Torokba/int fe/e. Akkor mar visszafe/e ozon/ott az egy-
segilnk, ame/y kozben csaknem a Ke/enfo/di pa/yaudvarra ert. "

"Nekem is -akkor ki/encedik evemben yo/tam -vannak em/ekeim a kiraJy-
puccsa/ kapcso/atban. Vasarnap, a masodik mise ulan kezdodott a lovo/dozes. Az
emberek futva siettek haza. Minket gyerekeket es asszonyokat a pincebe kit/dolt
edesapilm es nagybatyam. Mikor kef ora fe/e vege Jeff a /ovoldozesnek, amely a
Kamaraerdo, a Nap-hegy es az Ut-hegy fe/oJ haJJatszott a /egj"obban, az emberek
az utcara todultak. En mar kora de/ulan tarsaimma/ vegigsza/adtam az utcakat es
/egnagyobb megrokonyodesUnkre a mai Arany Janos utca es a mai Dozsa Gyorgy
utca sarkan egy ha/ott katona fekudt. (A rendelkezesre al16 adatok szerint feltete-
lezhetoon M6ricz Bela kozvitez volt. -A szerzO.)

En ugy tudom, hogy a b~daorsi csatilban a kormilnycsapatok aJ/ito/ag 10-11 ka-
tonal vesztettek.

A kiraJy a harc elott tabori misen vett reszt. Errol a miserol fenykep is keszult,
amely hosszU evekig az Esze Tamas utcai iskola regi reszenek eme/eti elotereben
/ogott a falon maid kesobb e/tunt onnan.

A kiraJy -ZitakiraJynove/ egyiltt -a csata a/aft a vasilti sza/onkocsiban tar-
tozkodott. Eddig meg nem sikeriilt megallapitani, de va/oszinu, hogy itt, a szalon-
kocsiban fogadta Voss Jozsef minisztert, aki Budaorson at vitte Horthy leve/et a
kiralynak.

A budaorsi csata ulan a fegyverszuneti targya/asok szinheJye a Csiki csarda
volt. A kira/y csapatai szetszorodtak. A kira/yt es sziikebb kornyezetet a tihanyi
apatsagba, maid november 1-jen a brit GLOWWORM monitoron Madeira-szige-
tere, FUNCHAL-ba vittek. "

(Feljegyezte: Sz{Jle Uszl6, 1984-ben)
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ACSATAUTAN

Hamarosan megkezdOdott az alkotmanyra es a kormanyzOra tett esktiben vaIlalt
huseg szamonkerese. Kuriozum, bogy a tisztek koztil nem kevesen nehciny ev alatt
tobbszOr is hiisegfogadalmat tettek. EloszOr I. Ferencz Jozsefre, majd IV. Karoly
kiraIyra, harmadjara az alkotmanyra es a kormanyz6ra, negyedik alkalommal ujra
IV. Karolyra, majd ismetelten a kormanyz6ra. Volt olyan tiszt is, aki meg a Lajta-
bansag fOvezerere, Pronay PaIra is esktit tett. TeMt, az eskti megtartasa a becsi.ilet-
sz6 mertekeve vaIt, s a magatartast -igy az ingadozast is -az akkori idok eseme-
nyei jelentosen befolyasoltak. IV. Karoly kiraIy velemenye szennt mindazok, akik a
kormanyz6ra tettek esktit, nem keriiltek ellentmondasba a neki (a kiraIynak) tett
esktijiikkel, mivelhogy maga a kormanyz6, Horthy Miklos is felesktidott Ora, ezert
neki tartozik engedelmeskedni.

Az Antant kepviseloinek oktober 26-i kovetelesere IV. Karolyt es Zita kiraIynet
a tatai EszterMzy-kastelyb61 -eros katonai fedezettel es antant-felugyelettel -
Tihanyba, a Cipricin apat vezezte Benedek-rendi kolostorba szaIlitottak. Amikor a
kormany a Habsburg-haz tronfosztasat kimondo torvenytervezetet elfogadta, es azt
az orszaggyiiles elf terjesztettek, november I-jen a kiraIyi part es kiseretet Bajara
szaIlitottak. A bajai Duna-hidnaI horgonyz6 angol "Glowworm" monitorhoz vezeto
ut menten felsorakozott katonai ki.ilonitmeny diszsorfala kozott hagyta el Magyar-
orszag f6ldjet az utols6 magyar kiraIy es felesege, majd kiseroik reggel 8 ora 35
perckor atadtak oket az antant-megbizottaknak es Snagge kapitanynak, a monitor
parancsnokcinak.

A kiraIyi par atadasat a nernzetgyillesben 11 ora 35 perckor jelentette be Nadassy
orszagos rend6rfOkapitany, miutan a magyar kiraIyi folyamorseg felugyeloje azt je-
lentette neki, bogy a bajai revkapitanysag eszlelese szerint a "H.M.S. Glowworm"
pontban 9 orakor indult Bajarol; a kiseretet es a biztositast vegzi "H.M.S. Lady Bird"
angol monitor pedig feloraval kes6bb kovette.

A dunai vizi ut Galacig tartott, majd a Fekete-tengeren -a "Principessa Maria"
romanjachtrol- a kiraly es felesege, az antant-kiserettel egyiitt atszallt a "Cardiff'
angol cirkaIora es azzal erkezett meg november I9-en szamiizetese helyszinere, az
akkor PortugaIiahoz tartoz6 Madeira-sziget fOvarosaba, Funchalba. IV. Karoly
magyar kir:ily -akit a magyarok kozOtti csata es az Antant utolso hadifoglyanak
tekintettek -, ott is hunyt e1I922. aprilis I-jen. (Mindossze 35 evet fit. Nyolc kis
arvat hagyott maga utan, kozOttiik Otto tronorokost, akit ma Habsburg Ottokent
ismer a vilag. 6zvegye -Zita kiraIyne -ket esztendovel ezelott tavozott az elok
sorabOl. -A szerzO.)

A tovabbi intezkedesek kozOtt a kormanyz6 elrendelte a kiraIyhoz hiiseggel csat-
lakoz6k (Rakovszky, Andrassy, Gratz, Ostenburg es masok) letartoZtatasat, azonban
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6vadek elleneben szabadon engedtek oket, kes6bb pedig amnesztiat kaptak. A
kiralypuccs tobbi resztvevojet Horthy Mikl6s 1921. november 3-an kozbocsanatban
reszesitette. A IV. Karoly altaI adomanyozott katonai elolepteteseket, a tabomoki,
ezredesi es mas rangjelzeseket nem ismerte el a magyar kiralyi Honvedseg.

A SzOvetseges es Tarsult HataImak a magyar nemzetgyiilestol azt koveteltek,
bogy mondja ki a Habsburg-haz tr6nfosztasat es az Antant-csapatok kiralypuccs mi-
atti mozg6sitasi koltsegeit is Magyarorszag fizesse meg. Ennek hatasara (is) no-
vember 5-en a magyar nernzetgyiiles megalkotta a XL VII. torvenycikket, amelyben
megfosztotta (detroniz3.1ta) IV. Karoly kiralyt es a Habsburg-hazat a magyar kiralyi
hataIomt61; kimondta, bogy "a szabad kiralyva/asztas logo a magyar nemzetre
visszasziJ/lt, a kira/ysag osi a//amformajat pedig a nemzet fenntarlj'a. "

A szabad kiralyvalasztast hirdetok csoportja es az ellenforradalmi rendszer meg-
erosoove keriilt ki a ket kiralypuccs-kiserlet utan kialakult helyzetbol, az orszag bel-
politikailag konszolid3.l6dott; de killpolitikailag a sikertelen kiralyi hatalom-vissza-
szerzes a Cseh-SzlovIikKoztiJ.rsasag, a Roman KiraIysag es a Szerb-Horvat-Szloven
KiraIysag Magyarorszag ellen iranyul6 szovetsegi rendszerenek, a "kis-antantnak"
a letrehozasat es megerosodeset eredmenyezte.

Vegtisztesseg az elesetteknek

A kozzetett hivatalos adatok szerint 19 halalos es 62 sebesiilt aldozata volt a
Budaors es a Kamaraerdo tersegeben lezajlott csatanak.

A budapesti terparancsnoksag felvallalta a tudomanyegyetemi Egyetemi Hallga-
t6k Kore kereset, es megszervezte a budaorsi csataban elesett egyetemistak diszte-
meteset, amelynek a megrendezesevel a budapesti korletparancsnoksagot biztak meg.

1921. okt6ber 29-en, szombaton reggel 9 6ra 30 perces kezdettel keriiIt SOT a
Budaors melletti harcokban elesett kormanyhii hazafiak vegso bucsUztatasara, aki-
ket a Nemzeti Muzeum elotti teraszon ravataloztak reI. Elow nap, a muzeum elcS-
csarnokaban J6zsefroherceg koszon'Jt helyezett el a tiz kopors6 elott. A temetesi szer-
tartason reszt vettek Horthy Mikl6s kormanyz6val az elen a magyar kormany tagjai,
Nagy Pal gyalogsagi tabornok, kiilonfele katonai- es polgari kiildottsegek es mint-
egy szazezer ros gyaszol6 tomeg.

A temetesi menetet lovasrendorok csapata nyitotta meg, mogotte a kirendelt ala-
kulat parancsnoka, Nagy Dezso ezredes ment a tisztikaraval. Egy huszarszazad, a
katonazenekar, ket gyalogszazad, a koszorut vivo kocsik, a keresztvivok, mogottiik
a papok, a rendjelvivok es a gyaszkocsik kovettek oket. A gyaszkocsik utan a hozza-
tartoz6k, azok mogott a tobbi resZtvevok, a kiildottsegek, majd a gyaszol6k tomege
vonult. A menetet egy gyalogszazad, egy feliiteg, vegtil a sorfalat al16 es a menethez
csatlakoz6 egyetemista ifjak zart1ik Ie. A gyaszmenet a Milzeum-koruton, majd a
Rak6czi uton at haladt a Keleti palyaudvar iranyaba. A Baross-teren a menet meg-
allt, az 1. gyalogezredbeli zaszl6alj disztiizet lott, majd azt kovetoen -a lovasok
kivetelevel -a katonak visszamentek laktanyajukba.
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A gyaszmenet a rakoskeresZ1Uri koztemetobe eft, ahol a hosoknek a temeto elso
parcellajaban, a fobejaratt61 balra volt kiasva 18 sirhely, negyszogben, amelynek a
kozepen egy halmot emeltek. A tiz kopors6t -amelyben a kormanypcirti elesettek
fekUdtek -Nagyatcidi Szab6 Istvan es Bermolak miniszterek jelenleteben katonai
pompaval hantoltak el. A tobbi nyolc -kiraIyhii -elesettet ket nappal kesobb, a
nyilvanossag kizarasAval temettek el ugyanott.

A 19. elesettet, az ugyancsak basi halalt halt Klausz Imre Endre egyetemi hall-
gat6t masnap, okt6ber 30-an, vasarnap delelott temettek el, ot a rakoskeresZ1Uri
izraelita temetoben. A gyaszszertartist Hevesi Simon rorabbi vegezte, a gyaszbe-
szedet pedig Lederer Sandor mondta.

Egy ewel kesobb -mar a megbekeles es a kozbocsanat jegyeben -, a budaorsi
csatciban elesett hos6k ernlekenek, a magyar hazaszeretet melt6 hirdetesere a MOVE
-k6zadakozasb6l, a sirok k6z6tti halom helyen -obeliszket emelt, amelyet
Zadravecz Istvan tcibori pfispfik 1922. november 2-an szentelt reI.
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A harcokban elesettek es megsebesiiltek nevjegyzeke

SorszSm

1.

rendfokozata csapatteste
iI

Tudomanyegyeterni

zaszl6a1.i (T. egy. zlj.)

Az elesettek neve

De3k Laszlo hadnagy

2. II. orszagos csendor tarta-
lek zlj. (II. o. csend. t. zlj.)

Horvath K. Sandor I kozvilez

II. o. csend. t. zlj3

4

I 

Horvitli Il~Ferenc -, k6mlez

rotiizer 3. tiizCrosztaly

5.

6.

7.
8.

Kalmar Matyas
(Kalman Mate:?)
Kiss Janos

Kiss J6zsef

Kiss Istvan

Klausz Imre

e. e. o. kozvitez

kozvitez

fOhadnagy: 

egyevi onkentes

i (e. e. 0.) orvezetoI 

klizvitez

hadaprOdjelolt
(hdj.) ormester
klizvitez

klizvitez

klizvitez

Tud.egyetemi zlj.

II. o. csend. t. zlj

II. O. csend. t. zlj

14/1. zlj

9.

10,

Klein Andras

Matrai (Matesz)
Ferencz
Cs. Molnar Gabor

M6ricz Bela

Nagy Janos

Tud.egy. zlj. 2/1. zlj .szd.

Tud.egyetemi zlj

Tud.egy. zlj. 2/1. zlj. 2. szd.11

12,

13-

14

15

16.

alhadnagy

hdj. ormester

jarorvezeto

II. O. csend. t. zlj.

Tud.egy. zlj., 5. SZ. kerek-
paros zlj.
Tud.egy. zlj.
3. tiizerosztAly

Szekesfehervan vadasz
(vad.) zlj.

Tud.egy. zlj., hidepito zlj.

Szekesfehervan vad. zlj.

Tud.egyetemi zlj.

Ochaba KarolyI 

Paify BelaI 

Simon Sandor

17

18"

19"

hidasz

I 

Sipos Mihaly

SzUcs Istvan
.

Vincze Sandor

n1<1JiSZ

hadnagy
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SonzSm sebesiileseA ~ neve ~ rendfokozata I csapatteste
14. gy.e.

II. o.cs.t.z1j.

II. o.cs.t.z1j.

H.M. aut6iizern

Bakos Gabor

Balogh DenesI 

Baranics FerenczI 

Biro Gyula

I Bluko Mihaly

i orvezeto
I
I kOzvitez

kOzvitez

kozvitez

e.e.o.
orvezeto
kozvitez

rnzer
orvezeto

hadnagy

1.

2-

3

4

5

legnyomas
ballabloves

bat karloves

jobb alkarloves

szajloves1/1. zlj

Bod6Pal

Bodor Lajos

Bukta Lajos

Czirbesz Endre

6.

7.

II. o.cs.t.zlj. i
,

, 5. tiizerOS'Z1illy

I~.:;.~.r
,

Tud.egyetemi
zlj.
Tud.egyetemi
zlj.
Bp.rendor t.
1/3.0.

12/111. zlj.

Tud.egyetemi
zlj.

I II. o.cs.t.zlj.

!budapestiI 1. tii:zeIi '

2. gy.e.

2/11. zlj.

szornbathelyi
3. tiizCrosztaly
2. gy.e.gp.szd.

3. gy.e.

szornbathelyi
3. tiizCrosztaly
II. o.cs.t.zlj.

2. gy.e.

labloves

bat kezloves

8

9 kaIloves

Demeny Ferenc10 bat felkar es hat

11

FarkasPaI

e.e.O.
kOzvitez

kOzvitez zIlz6das

12.

13.

FAsi Istvan

Faszlin Laszlo

kozvitez legnyomas

zUz6dashdj. ormester

14

15

kozvitez

rnzer tizedes

Fekete Mihaly

Foltyik Janos

16

17,

! 

Gacser Andras

i Gregorovics Emo

Gyorkos Istvan

kozvitez

ffihadnagy

rozer

labloves

16rugas es
.obblabloves
bat mutat6u]

agyekloves
sUlyos terd-loves
mindket labon
legnyomas

oldalloves
jobb vaIl, " ,

18.

Heller Ferencz

Herczeg Janos

Horvath Janos

19.

20.21.

kozvitez
i! 
kozvitez

rnzer

22.

23"

jobb labloves

bat kezen a 3. es
a 4. uij
IAbzUz6das

E~:I 

k6zvitez

I 

Huszar KarolyI 

Igl6di Istvan

24. Jaszter Uszl6 hdj. ormesterITud.egyetemi
Ej.
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Sorszam IAse~k neve IrendfokoZaial csapatteste sebesiilese

legnyomAs

IAbloves

bal hiivelykuij es
jobb konyokloves
bal alszf1rloves

vaIl-loves

ballAbloves

bal combloves

legnyomas

kozvitez

orvezetoI

i tizedes

25

26

27

Kaba Janos

Kat6 Imre

Kertesz Gyula

2/1. zlj.

II. o.cs.t.zlj

II. o.cs.t.zlj

28.

29.

30.31.

32.

I 

e.e.o. tizedesI

tizedesI 

kozvitez

hdj. orrnester

mzer

14. gy.e.

2/1. zlj.

14. gy.e.:2. 

gy.e.I

i szornbathelyi: 3. ruzerosztalI~~~~~~I 

zl'.

14. gy.e.

II. o.cs.t.zlj.

II. o.cs.t.zlj.

II. o.cs.t.zlj.

Tud.egyeterni
zl'.

II. o.cs.t.zlj.

2. gy .ezred

r II. o.cs.t.zlj.

I II. o.cs.t.zlj.

Kimpian Aladar

I Kiss Janos

Kovacs Laszlo

I Kozlel Gusnav

I Kozma Janos

33 Kremzov Frigyes I szazados labloves

34

35

36,

37

38

Lang Lajos
Laszl6 Gabor

Lorincz Gyorgy

Marsiczky Istvan

Mehes Bela

kozvitez

kozvitez

kozvitez

tizedes

hadnagy

legnyomas: 

bat kezloves
i:legnyomasI

~~=~~~=Ilegnyomas

39

40

41

42.

orvezeto

tizedes

kozvitez

kozvitez

, 

jobb terdloves

i

i bat terd
i: 
jobb bokalovesI 

ballablovesI 

toressel

hasloves

jobb oornbloves

bat farpofa

labloves

labloves

legnyomas

~~~~~--~. ndket

combloves,jobb 

comb

Nagy Gyula

Nyir6 Karoly

Orban Sandor

Otoltics Lajos

43

44

45.

46

47.

48.

49

Pinter Istvan

Posvai Istvan

Priska Janos

Ress Dezs6

Sar16 Sandor

Sarmany Janos

Somogyi Istvan

kozvitez

kozvitez

kozvitez

hadnagy
kozvitez

kozvitez

tizedes

, 

II. o.cs.t.zlj

II. o.cs.t.zlj.

2/1. zlj.

l/1II. zlj.

II. o.cs.t.zlj

2/1. zlj.

I II. o.cs.t.zlj.

50. Stern J6zsef fOtiizer I szombathelyi
I 3. ruzerosztaly
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Sorszam I A ~ neve I rendfokozata I csapatteste sebesiilese

legnyomas
labzUz6das

51

52

Szab6 J6zsef

Szab6 Laszl6

kozvitez

alhadnagy

14. gy.ezred

Tud.egyetemi
zli.
II. o.cs.t.zlj.

2/111. zlj.

Ny.-M. felkeloi
csendorse~
s:zd<:esfeheIvari
2.~
2. gy.ezred

szombathelyi
3. tiizerosztaIy

53

54

55

Szarvas Sandor

Tanczos Gabor

T6th J6zsef

wzer

kozvitez

felkelo

legnyorruis

legnyomas

Mt- es karloves

56. T6th Istvan tiizer legnyomas

57

58

Varga Bela

Vaspreni Lajos

kozvitez

mzer
legnyomas
nehez nyak-,
kez- es mindket
lab-lOves
fejlOves
mindket farpofa

jobb alszarlOves

59.

60.

61.

tizedes

kozvitez

e.e.o.
kozvitez
kozvitez

II. o.cs.t.zlj.

14/1. zlj.I 

14. gy.e.

Vertesi Gyula

Vilcsek Emo

Weisz Ferencz

62 Zelena Lajos 2/111. zlj. men-loves



EPILOGUS
( Gondolatok)

A budaorsi csata halottainak es sebesiiltjeinek nevjegyzeket az eddig elotalalt
nyilvantartasok es kimutatisok alapjan csaknem teljesertekUen ossze lehetett allita-
ni. De ez a lista megsem teljes. Tobb adatszerii jelzes van ugyanis arra, bogy a
mindmaig ismeretIen kiraIyparti halottak tobbseget vagy a harcvonalhoz kozel,
vagy Bicske, Bia-Torbagy, illetve Torokbalint falu temetoiben hantoltak el. A sirok
helye -sajnos -az ido mUlasaval elveszett az ismeretIenseg homalyaban.

Koziil1:ik tobben megjartak az I. vilaghaboru poklat, de soba nem gondoltak az
altaluk is oly sokszor enekelt katonaballada szamukra is igaznak bizonyult soraira:

,Nem 

lesz egy tenyernyi fald sem
a puszta stroman.
Elesett katonak teste lesz a vankosom.
Oft, aholle fognak tenni,
siromra nem borul senki.
senki, aki el.
Tavasz sem fakaszt ram zaldet,
elhordja r6lam a faldet,
messze maid a szel..."

A csatak helyet orzi a tortenelern es a katonahagyomany. A kis hijan polgarha-
borUba torkollo fegyveres osszecsapas egykori helyszinet mai napig nern jeloli
emlekhely -emlekpark vagy kozteri szobor -, ahol a kesei utoook az emlekezes
rnecseset es a kegyelet viragait elhelyezhetnek.

Legyen hat erne rnegemlekezes jelkepes viragcsokor, a hosok emleke, a hiiseg es
a becswet elotti tisztelges. Talan egyszer majd a halas utokor kozOs emlekmiivet
allit mindazoknak, akik -barmelyik oldalon harcoltak is -hiiseges es becsiiletes
katonakent a legdragabbat, az eletiiket adtak a Hazaert!

Budaors, 1996. okt6ber
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Emlekek nelkiil Hazadnak hire csak arnyek."

(KOLCSEY FERENC)

Budaors az 1920-as evek elejen

~

A Kohegy latkepe a Kossuth Lajos utcab61



A Fo utca
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Takarossvabhazak
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Baross Gabor utca)
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(afa/ufe/o/)
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falatozo
szomszesagaban
ma mar csak
a keresztek

lathatok)

Latkep
a templommal

es a regi

temetovel
(a Kohegyrol
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Akikre feleskiidtek...

IV. Karoly hitvesevel,
Zita kiralyneval

es a kis Habsburg
Ott6 tr6norokossel

W. Karoly
magyar kiraly
teljes uralkod6i
dfszben



Vitez nagybanyai

Horthy Miklos,

Magyarorszag kormanyzoja,
a Legfelsobb Hadur

Nagy Pal
gyalogsagi tabornok

(vezerezredes),
a kormanyhu
csapatok parancsnoka
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" .../stenert,
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Eskiitetel Sopronban
a kiraly jelenleteben

(a kep jobb szelen)

A gyori

helyorseg
katonai

a kiralyt

fogadjak

,..
~\



"Ez a vonat most van
induI6ban..."
(Kiralyhl1 katonak a gyori

palyaudvaron)

Utkozben

Megerkeztek
Bia-Torbagyra ...

(az elegedett
Ostenburg csendffrezredes

tabori sapkaban;
IV. Karoly kiraly pedig

a vagon ablakaban lathat6)

'+



igy vartak vissza
a kiralyt

(Ria kozseg
eloljarosaga

es lakosai)

IV. Karoly kiraly
a bia-torbagyi vasutallomason
haditanacsot tart
(mellette Zita kiralyne,
a kep jobb szelen
Rakonczay Istvan)
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A csata

Egyetemisttik
figyeloben
(a T iiriikugrat6
alatti reten)

Keszen a harcra
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Az e!!entamadas tuzersegi tamogatasa a KfJhegyrfJ!

lV. Karoly es neje

miser mondat

az elso elesettek
lelkiudveert
abia-torbagyi
vasutallomason



Nehai Damo Elemer m. kif. szazados katonai koreben a harcok befejezese ulan
(Damo Elemer nya. honved ezredes szlvessegeb61)
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Az 

utokor emlekezete...

A "Magyar hosiik

emlekoszlopa"
a rtikoskereszturi
kiiztemetoben
(Zadravecz puspiik
megtildja a sirokat
1922 novembereben)

Az emlektabla felavatasa
Budaiirsiin,

1991 oktobereben
(Habsburg Otto

emlekbeszedetmond)


