
V. FODOR ZSUZSA 

IV. KÁROLY KIRÁLY VISSZATÉRÉSI KÍSÉRLETEI 

A tróntól a svájci száműzetésig 

Az agg uralkodó, Ferenc József 1916. november 
21-én bekövetkezett halálával új fejezet kezdődött az 
Osztrák-Magyar Monarchia, s vele egész Magyaror
szág történetében. Ekkor lépett a trónra a szarajevói 
merénylettel a hatalom várományosává lett Károly, a 
császár unokaöccsének fia, akit 1916. december 30-
án Budán magyar királlyá koronáztak. 

Károly Ferenc József a szász hercegkisasszony 
Mária Josepha és a „szép Ottó"-ként ismert Habs
burg főherceg házasságából született 1887. augusztus 
17-én az alsóausztriai Persenbeug községben. Na
gyapja, Károly Lajos főherceg Ferenc József második 
testvére volt, aki 1889 végén a Monarchia trónörö
köse lett, amikor a császár egyetlen fia, Rudolf 
Mayerlingben önkéntes halállal távozott az életből. 
Károly Lajost is korán ragadta magához a halál, így a 
trónöröklés joga legidősebb fiára, Ferenc Ferdinándra 
szállt át. Az ő sorsát viszont merénylő golyója pecsé
telte meg Szarajevóban 1914. június 28-án. 

Az új uralkodó, mint I. Károly Ausztria császára és 
IV. Károly Magyarország királya, trónját Bécsben és 
Budapesten egyaránt békeprogrammal foglalta el. Trón
ralépési manifesztumában hangsúllyal emelte ki: „Min
dent elkövetek, hogy a háború szörnyűségei és áldozatai 
minél előbb megszűnjenek és népeim számára vissza
szerezzem a béke rettenetesen hiányzó áldásait. ' ' ' 

Károlynak nemcsak joga, de egyenesen köteles
sége volt minden lehetőt megtenni, hogy népeit kive
zesse a háború borzalmaiból. Egyre mélyebben át
érezte, hogy országa erői fogytán vannak és az antant 
felé lépéseket téve megpróbált kiutat találni a háború
ból a kettős monarchia számára. A hatásosabb diplo
máciai tárgyalások lehetőségét a belga szolgálatban 
álló sógorának, Bourbon Sixtus pármai hercegnek a 
személyében találta meg. Károly rövid uralkodása 
alatt három más vonalon is próbálkozott a békekötés 
érdekében, de a békéhez a Sixtus akcióval jutott a 
legközelebb. Hogy ez az akció is kudarcot vallott, an
nak számos oka volt. Az 1917. május 9-én kelt „má
sodik Sixtus-levél"-re az antant már nem küldött vá
laszt és Ribot francia miniszterelnök is energikusan 

ellenezte az Ausztria-Magyarországgal kötendő kü
lönbéke gondolatát.2 

A béke megteremtését megnehezítette és végül le
hetetlenné tette a váltakozó hadiszerencse, mivel a 
katonai vezetés mindkét oldalon bízott a győzelem 
megszerzésében. 

Végzetesen ártott az ügynek a Sixtus-affér kirobba
nása, s az ezt követő lélektani hadviselés, amely sem 
Károlyt, sem feleségét, Zitát nem kímélte. Zitára 
egyenesen ráfogták, hogy áruló az „olasz nő' ' legen
dájának elterjesztésével.3 

1918 szeptemberében összeomlott a front a balkáni 
és az olasz szakaszon. A szövetségesek elismerték a 
Monarchia nemzetiségeinek önállóságra való jogát. 
Miután mind katonai, mind diplomáciai szempontból 
az összes remény elveszett, Károly október 16-án 
szignálta és hivatalosan kihirdetette a birodalom fede-
ratív átalakítását.4 

A manifesztum azonban elkésett, a fejlődés már elő
rébb járt. Október utolsó napjaira gyakorlatilag meg
szűnt létezni az Osztrák-Magyar Monarchia, miután 
28-án a cseh és morva tartományok, 29-én Horvátor
szág képviselői bejelentették elszakadásukat, majd 
30-án Ausztria és Magyarország is proklamálta önál
lóságát. A november 3-i páduai fegyverszüneti egyez
ményt már csak a papíron létező osztrák-magyar had
sereg nevében kötötték meg.5 

Az osztrák néptömegek november első napjaiban 
mind erőteljesebbn követelték a Monarchia tényleges 
felszámolását. November 11-én a császárt egy osztrák 
koalíciós küldöttség kereste fel, amelynek tagjai vilá
gosan kifejezték, hogy Károlynak le kell mondani. Az 
aláírt okmány csupán az uralkodói funkciók gyakor
lásáról való lemondását tartalmazta, míg uralkodói 
mivoltától nem lehetett megfosztani. Még aznap este 
Schönbrunnból az eckartsaui kastélyba költözött az 
uralkodópár és családja. November 12-én az ideigle
nesen összehívott nemzetgyűlés egyhangúlag a köz
társaság mellett döntött,6 s elfogadta azt a törvényt, 
amely Német-Ausztria állam- és kormány formáját 
tartalmazta. November 13-án Eckartsauban Wlassics 
Gyula báró, a főrendiház elnöke, Eszterházy Miklós 
herceg, Széchenyi és Dessewffy Emil gróf azt java-
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1. ábra. Három generáció: I. Ferenc József, Károly trónörökös és 
fia, Ottó 

Abb. 1. Drei Generationen: Franz Joseph I., Thronfolger Karl und 
sein Sohn Otto 

2. ábra. Károly főherceg, trónörökös a császári és királyi közös 
hadsereg tábornoki egyenruhájában 

Abb. 2. Erzherzog-Thronfolger Karl in der Generaluniform der 
kaiserlichen und königlichen Armee 

solta a királynak, hogy mondjon le a trónról, aki ezt 
csak hosszas vonakodás után tette meg az alábbi ma
nifesztumában: „Trónraléptem óta mindig arra töre
kedtem, hogy népeimet megszabadítsam a háború 
borzalmaitól, amely háború keletkezésében semmi ré
szem nem volt. Nem akarom, hogy személyem aka
dályul szolgáljon a magyar nemzet szabad fejlődésé
nek, mely iránt változatlan szeretettel vagyok eltelve. 
Ennélfogva minden részvételről az államügyek vite
lében lemondok és már eleve is elismerem azt a dön
tést, mellyel Magyarország jövendő államformáját 
megállapítja." A november 15-i minisztertanács 
azonban teljesen mellőzte a nyilatkozatot, mert ama 
szakvéleményt tette magáévá, miszerint az ausztriai 
uralom megszűntével a pragmatica sanctio is elvesz
tette érvényét s ezzel a magyar királyi szék is meg
üresedett. Másnap az országház előtt kihirdették a 
köztársaságot.7 

A birodalom végleg összeomlott, magja két önálló 
köztársaságra bomlott szét. Ausztriában az új rezsim 

ellenségesen viselkedett a császári családdal szem
ben, s Károly akarata ellenére a Renner kormány 
mindent megtett, hogy eltávolítsák őket az országból. 
Nyílt erőszakkal ezt nem lehetett véghezvinni, hiszen 
békekísérletei, az európai uralkodócsaládokhoz és a 
katolikus egyházhoz fűződő jó kapcsolatai ebben 
visszatartó erőként hatottak. 1919. március 23-án a 
család mégis elhagyta Eckartsaut, hogy Svájcban an
gol protektorátus alatt éljen tovább.8 Röviddel ezután, 
április 3-án az osztrák nemzetgyűlés kimondta a 
Habsburg-ház örök időre való trónfosztását, miköz
ben vagyonukat állami tulajdonnak nyilvánították. 

Az első kísérlet a magyar trón visszaszerzésére 

Röviddel a pranginsi megérkezés után Károly ere
jét mindinkább a hatalom visszaszerzésének lehetősé
geire összpontosította. A spanyol király közvetítésé
vel kívánta az antant országok vezetőivel elfogadtatni 
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a Habsburg dinasztia uralma alatt létesítendő közép
európai konföderáció tervét. Sem ez, sem a restaurá
ció miatt közbenjáró küldöttek érvei nem voltak elég 
hatásosak. Még azáltal sem, hogy felhívták a figyel
met a dinasztia alkalmasságára a bolsevizmus és az 
Anschluss elhárításában. 1920. február 2-án a Nagy
követek Tanácsa állásfoglalást fogadott el a Habsburg 
dinasztia magyar trónigénye ellen.9 A körülmények a 
restaurációra Ausztriában egyáltalában nem kedvez
tek, s Károlynak nem állott módjában, hogy akár egy 
megfelelő pártra, akár egy számottevő társadalmi ré
tegre támaszkodjon e tekintetben. 

Magyarországon viszont biztatóbbnak látszottak az 
esélyek. Károlyt mind több legitimista politikus ke
reste fel, s támogatót vélt Horthyban is, aki magát 
„őfelsége leghűségesebb katonájának" nevezte.10 

Azt is tudatta a királlyal, hogy visszatérését a trón
ra minden módon elősegíti.11 A visszatérésnek még 
megvoltak a jogi alapjai, mivel a Habsburg-ház detro-
nizálását sem az 1918. november 16-án megalakult 
független Magyar Népköztársaság, sem a Magyar Ta
nácsköztársaság, sem a hivatalnok kormányok nem 
mondták ki. A nemzetgyűlés az 1920. évi I. törvény
cikkben deklarálta, hogy Magyarország törvényes ál
lamformája a királyság, s amíg a király külföldön tar
tózkodik, az államot a kormányzó irányítja. 

Az idő múltával azonban változott az admirális ál
láspontja. Az aktív élete mintegy három és fél évtize
dét császári és királyi szolgálatban eltöltő hadfira12 a 
hazai függetlenségi és szabad királyválasztói felfogá
sok erősen hatottak,13 ugyanakkor komolyan tartott a 

megcsonkított Magyarországot körülvevő ellenséges 
államok katonai fellépésétől. 

A tények ismeretében ma már valószínűsíthető, 
hogy Franciaország visszatartotta volna kisantant-beli 
szövetségeseit a háborús kalandtól, mert ezek erőit 
Szovjet-Oroszország elszigetelésére szánta. Horthy 
kormányzó azonban erről mit sem tudhatott, mint 
ahogy arról sem, hogy az ismét kormányra került Bri-
and francia miniszterelnök - nem hivatalos úton -
Károlyt a visszatérésre buzdította.14 Még a kisantant 
legfőbb patrónusa, Berthelot is kacérkodott az elején 
Károly törekvéseinek támogatásával.15 

A több irányból jövő ösztönzések arra késztették 
Károlyt, hogy elfogadja magyar legitimista híveinek 
- a vezérkar főnökeit és aktív minisztereket is bele
értve! - ajánlatát, s visszatérjen Magyarországra. Erre 
első alkalommal 1921 húsvétján került sor. Károly 
március 24-én indult el Pranginsból, s 26-án érkezett 
Szombathelyre gróf Mikes János püspök palotájába. 
Útjáról - amelyet inkognitóban tett meg Ausztrián 
keresztül, a párizsi expressen - több információ ma
radt meg, amelyek közül a legvalószínűbb a saját el
beszélésére való családi körű hivatkozás. Eszerint ba
rátja, Erdódy Tamás maga ment a király elébe, s 
együtt érkeztek a gróf bécsi lakására. Az utat Ma
gyarországig kocsival tették meg. 

A volt monarcha Szombathelyen riadt, kapkodó hí
vei mellett gróf Teleki Pál miniszterelnökkel és Vass 
József vallás- és közoktatási miniszterrel is találko
zott. Teleki vállalta, hogy az uralkodó előtt a főváros
ba siet, hogy előkészítse Horthyt a király fogadására. 

3. ábra. Emléksorok a magyar királyi pártól a koronázás napján 
Abb. 3. Gedenkzeilen des ungarischen Königpaars am Tage ihrer Krönung 
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4. ábra. Az uralkodópár koronázási díszben 
Abb. 4. Das Herrscherpaar in der Krönungskleidung 

Mivel azonban autójuk útközben állítólag meghibáso
dott, Károly mégis váratlanul érkezett a budai várba. 
A kormányzó hosszas vita után meggyőzte ót arról, 
hogy a fenyegető külpolitikai környezet nem teszi le
hetővé és időszerűvé őfelsége visszatérését. Horthy 
nem hitt az antant támogatásában, a Briand-féle ígé
retekben16, mivel nem jutott eszébe az események 
idején, hogy a restauráláshoz francia érdekek fűződ
hetnek.17 Az is bizonyosra vehető, hogy a hatalmat 
nem akarta kiengedni a saját kezéből. 

Az uralkodó a helyzet reménytelenségét belátva -
hosszas alkudozások és huzavona után - április 6-án el
hagyta az országot. Útja Ausztrián keresztül vezetett 
Svájcba, a melléje rendelt angol testőrség társaságában.18 

A király újra visszatér 

Hazatérve, - ezúttal a család új állomáshelyén, 
Hartensteinben - Károly további terveket szőtt a hata
lom visszaszerzésére. Világos volt, hogy miután első 
próbálkozása a kormányzó és a magyar politikai ve
zető csoport ellenállásán bukott meg, erejét most ezek 
ellen kell összpontosítani, akár katonai erő igénybe
vételével is. Tervének megvalósítását minden eddigi

nél biztatóbbnak látta, mivel valós katonai erőre, a 
nyugati határszél Habsburg-párti főtisztjeire és ma
gyar csapataira is támaszkodhatott. Az előkészületek 
augusztus óta felgyorsultak, s Károlyt az indulástól 
október 20-án már nem lehetett visszatartani. A svájci 
szövetségi tanácsnak - amelyet a menedékjog miatt 
minden utazásról előzetesen értesíteni kellett - két 
nappal később küldött levelében azt írta, hogy „ma
gyarországi hívei fontos okok felsorolásával és eskü
vel vállalt kötelezettségére való hivatkozással felszó
lították, hogy a királynéval együtt haladéktalanul jöj
jön Magyarországra. ' '19 

Károly és Zita Hartensteinból Zürichbe autón érke
zett Ledochowsky császári és királyi kamarás társasá
gában. A Zürich melletti dübendorfi repülőtéren Bo-
roviczény Aladár követségi tanácsos már várta az 
uralkodópárt, akik helyet foglaltak a holland tulajdon
ban volt Ad astra társaság Juncker típusú gépében. 
Velük tartott még Alexay és Fekete főhadnagy, a gé
pet a bajor származású pilóta, Zimmermann vezette.20 

Az indulás 12 óra 14 perckor történt és délután 4 óra 
2 perckor már leereszkedett a gép a Sopron megyei 
Dénesfa határában, öt kilométerre Cziráky gróf kasté
lyától.21 Még aznap este a soproni laktanyába mentek, 
ahol megtartották Károly és a köré gyűlt hívek első 
megbeszéléseit. Eltérően a korábbi állításoktól, a kor
mány formális kinevezésére nem került sor, inkább 
csak néhány személy jelölésében állapodtak meg.22 A 
miniszterelnöki posztot Rakovszky Istvánnak, a kül
ügyet gróf Andrássy Gyulának, a pénz- és kereskede
lemügyi miniszterséget Gratz Gusztávnak, a kultúr 
tárcát gróf Apponyi Albertnek, a belügyet Beniczky 
Ödönnek, a honvédelmi miniszterséget báró Lehár 
Antalnak szánták. A földművelődésügyi tárca egyen
lőre betöltetlen maradt.23 A hűségeskük megújításával 
kapcsolatban Károly kéziratot nyújtott át Rakovszky 
Istvánnak.24 Ugyanekkor tanácskozott Hegedűs Pál 
altábornaggyal is, aki mint a soproni helyőrség pa
rancsnoka képviselte a magyar kormányt az itt széke
lő szövetséges tábornoki misszió mellett. Hegedüst 
sikerült Károlynak* meggyőznie, aki ezután feleskü
dött a királyra, s a soproni helyőrség átállását is jelen
tette. Az ő aláírásával küldték ki a katonai és közbiz
tonsági alakulatoknak IV. Károly hadparancsát.25 

21-én este négy szerelvény indult el a soproni állo
másról Budapest irányába, amelyek közül az egyik a 
királyi párt és kíséretét szállította. Az esemény híre -
minden szándék ellenére - gyorsan eljutott külföldre 
és a fővárosba. Bécsben a szövetségi kormány még az 
éjszaka folyamán intézkedett a rend és a nyugalom 
fenntartására és a határ biztosítására, majd értesítette 
a politikai pártokat a kialakult helyzetről. Mint aho
gyan a Staatskorrespondenz írja: „a kormánynak eltö
kélt szándéka, hogy a magyarországi eseményeknek 
Ausztriára való elterjedését megakadályozza. A köz
rend és a nyugalom megzavarására irányuló minden 
kísérlettel törvényes eszközökkel száll szembe." A 
Nemzeti Újság riportere azt jelentette, hogy a rendór-
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5. ábra. A koronazsái ünnepségre szóló belépőjegy 
Abb. 5. Eintrittskarte zur Krönungsfeier 

6. ábra. A királyi család pranginsi száműzetésében 
Abb. 6. Die Königsfamilie während der Verbannung in Prangins 



7. ábra. IV. Károly király kolostori lakószobája tihanyi fogsága idején 
Abb. 7. Das Wohnzimmer des König Karl IV. im Kloster während seiner Tihanyer Gefangenschaft 

ség a király visszaérkezésének hírére szigorú házku
tatást tartott az ismertebb monarchista vezérek laká
sán, hogy ezeknek esetleges közreműködését a ma
gyarországi eseményekben megállapítsa. Bécs és a 
vidéki városok munkásságának bizalmi emberei gyű
léseket tartottak és megtették az intézkedéseket az 
esetleges ellenforradalmi kísérletekkel szemben.26 

Prágában a hír vétele után Masaryk és Bene§ részvé
telével azonnal összeült a minisztertanács, majd meg
bízták a budapesti csehszlovák követet, hogy az olasz 
és a délszláv követtel együtt tegye meg a demarsot a 
magyar kormánynál és teljes nyomatékkal mutasson 
rá azokra a veszélyekre, amelyek Európát a Habsbur
gok visszatérése következtében fenyegetik.27 

22-én délelőtt Budapesten is ülésezett a miniszter
tanács, amelyen a kormány elhatározta az ellenállást 
és - számos intézkedés mellett - azt, hogy az esemé
nyekbe azonnal beavatja a nagyhatalmakat. 

A szövetséges fóhatalmak képviselői 22-én délelőtt 
megjelentek Bánffy gróf külügyminiszternél és Ká
roly király visszatérésének hírére jegyzéket nyújtottak 
át. Ebben emlékeztették a magyar kormányt az álta
luk 1920. február 2-án hozott határozat szövegére, 
amely a béke alapjait veszélyeztető Habsburg restau
ráció elítélését tartalmazza. „Anglia, Franciaország és 
Olaszország képviselői azt remélik, hogy a magyar 
kormány kiadja a szükséges utasításokat arra nézve, 
hogy a volt államfő azonnal elhagyja Magyarorszá
got, tekintettel azon végső veszélyre, amelyet tartóz
kodásának meghosszabbítása Közép-Európa békéjére 
jelentene. El kell hárítaniuk minden felelősséget arra 
az esetre, ha annak következtében, hogy a magyar 
kormány saját hibájából nem járulna hozzá ezen kí
vánság teljesítéséhez, súlyos események következné

nek be."28 A hivatalos tiltakozásnak a három antant 
képviselő Bánffy kérésére Horthynál adott nyomatékot. 

A Magyar Távirati Iroda jelentése szerint Romá
nia, Jugoszlávia és Csehszlovákia képviselői ugyan
csak megjelentek a külügyminisztériumban és a leg
határozottabban tiltakoztak Károly királynak a ma
gyar trónra való visszahelyezése ellen. Kijelentették, 
hogy „... amennyiben a magyar kormány nem volna 
abban a helyzetben, hogy Közép-Euórópa békéjének 
megzavarását megakadályozza, a kisantant kormá
nyai maguk fognak a béke fenntartására szükséges in
tézkedéseket foganatosítani." Bánffy megismételte a 
képviselőknek a kormány álláspontját.29 

A nagyhatalmak tiltakozását és a kisantant bevonu
lással kapcsolatos fenyegetését emelte ki Horthy ab
ban a levélben, amelyet Vass Józseffel és Ottrubay 
Károly vezérkari ezredessel küldött az ex-uralkodó-
nak. A már Komáromba jutott Károly azonban nem 
volt hajlandó átvenni a kormányzó levelét, sőt a fel
ajánlott tárgyalást is elutasította. A katonai eskü meg
tartásában hitt, amikor azt remélte, hogy sikerül az el
lenállási műveletekkel megbízott Nagy Pál táborno
kot az б oldalukra állítani. Ez persze nem következett 
be, s egyértelművé vált a kormányt támogató egysé
gekkel való összeütközés elkerülhetetlensége. Az ok
tóber 23-i budaörsi csata, amely mindkét oldalról ha
lottakat és sebesülteket, közöttük sok egyetemi hall
gatót követelt,30 az antikarlista erők fölényével ért vé
get. Károlynak bármilyen komoly elhatározása volt a 
hatalom visszaszerzése, vérontás útján nem akart ma
gyar király lenni. A harcok megszűntével szembe kel
lett néznie a kormány részéről Kánya Kálmán kül
ügyminiszter-helyettes által előadott kemény fegyver
szüneti feltételekkel. Ezek között a trónról való le-

562 



8. ábra. A „Magyarság" 1922. április 2-i számának címoldala 
Abb. 8. Titelseite der Zeitung „Magyarság" vom 2-ten April 1922 
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mondatása is szerepelt, amelyet természetesen ezúttal 
sem fogadott el.31 Károlynak és kíséretének sorsa ek
kor és az utána következő napokban mindinkább kilá
tástalan lett. A visszavonulás útját elvágták, s már 
csak a Tatára való menekülés maradt, ahol is az Esz-
terházy kastélyban őrizetbe vették őket. 

A madeirái száműzetés felé 

Horthyéknak a kisantant mozgósítási fenyegetése 
miatt egyre terhesebbé vált az ex-uralkodó jelenléte. 
A nagyhatalmak segítségét kérték Károly őrzésére, s 
sürgették őket a száműzetés helyének kijelölésére. 
Miután a megfelelő hely megtalálása, majd az elszál
lítás megszervezése időt vett igénybe, s miután Bene-
séknek az ország megszállásával kapcsolatos fenye
getése egyre drasztikusabbá vált, a kormány a tihanyi 
apátságot jelölte ki Károly és kísérete megfelelőbb 
őrzésére. Tatáról október 26-án kora reggel indult a 
vonat a Pestről küldött meleg szalonkocsival felsze
relve, amelyben az uralkodópár, Eszterházy Ferenc és 
felesége, Andrássy Gyula és felesége, Boroviczény 
Aladár és felesége, Gratz Gusztáv, Rakovszky István, 
az Ostenburg-zászlóalj hat tisztje, Palotay uradalmi 
titkár, Strauss Mici komorna, valamint öt szolga fog
lalt helyet. Csurgón, miközben néhány percig állt a 
vonat, Károlyi József gróf és neje, valamint Wenck-
heim Antalné grófné ágyneműt, fehérneműket és me
leg ruhákat adtak át a királyi párnak, mivel tudták, 
hogy csak a legszükségesebb útipoggyászt tudják ma
gukkal vinni.32 Polgárdinál a királyné palotahölgyé
nek, Andrássynénak el kellett hagynia a társaságot, 
mert a továbbutazást megtagadták tőle. 

A vonat délután egy órakor érkezett az aszófői ál
lomásra. A foglyokat az apátság kocsijain szállították 
fel erős katonai kordon övezetében. A falut minden
felé katonák szállták meg. A feleségeket a kapuban 
felállított katonai őrség az előírásos katonai tiszteleta
dással fogadta, majd Halbik Ciprián apát a konventet 
is beleértve mondott üdvözlő szavakat.33 Ezután el
foglalták helyüket a számukra előkészített lakosztály
ban. A sarokszobát viszonylag egyszerű bútorral szalon
nak rendezték be, a mellette lévő két szoba hálóhelyisé
gül szolgált. A lakosztály előtt fegyveres őrök álltak, s a 
folyosók is tele voltak katonákkal. Eszterházyékat és 
Boroviczényéket is az emeleten szállásolták el, And
rássy, Rakovszky és Gratz a földszinten laktak.34 

Ahogyan a kisantant fenyegetése, s a kormány pá
nikja fokozódott, úgy szigorodtak a fogvatartás felté
telei az apátságban. Másnap Eszterházyéknak és a ve
lük jött szolgaszemélyzetnek el kellett hagynia Ti
hanyt, s tovább korlátozták a királyi pár mozgássza
badságát is. Az épület melletti kis kertben csak kato
nai kísérettel sétálhattak, a lakosztályukban - amely 
étkezőfülkéül is szolgált - csak Siménfalvy ezredes 
kíséretében, engedéllyel lehetett felkeresni őket. And-
rássyt, Gratzot és Rakovszkyt az apátságból a néhány 

száz méterre lévő Hevesi-villába szállították.35 A 
könyvekkel és a szükséges házi felszereléssel megér
kezett Eszterházy Tamást és Antalt is letartóztatták. 
A katonákon kívül detektívek őrizték a királyi pár 
lakosztályát, ahol fontos tárgyalások folytak. A kor
mány elsősorban Gratz Gusztáv közvetítésétől várta 
az uralkodó trónról való önkéntes lemondását, s en
nek próbált személyes véleményét hangoztatva nyo
matékot adni Csernoch János hercegprímás, aki Soós 
tábornok társaságában október 28-án kereste fel a ki
rályt. Károlyt azonban semmiképp sem lehetett le
mondásra bírni, így a hercegprímás útjához fűzött re
mények is szertefoszlottak.36 

Az elhúzódó tihanyi tartózkodás alatt a diplomácia 
terén viszont jelentős eredményekre jutottak, mivel a 
Nagykövetek Tanácsa hivatalosan felkérte Portugáli
át, hogy bocsássa rendelkezésre Madeirát a királyi 
család internálása számára. Közben az elszállítás 
részletei is tisztázódtak, s a belgrádi és a bukaresti 
kormány beleegyezésének birtokában a jugoszláv du
nai vizeken tartózkodó Glowworm nevű angol cirkáló 
megkapta a parancsot a felvonulásra.37 

Október 31-én délután már lázasan pakoltak, ami
kor megérkezett Apponyi Albert és Szécheny Miklós 
gróf, hogy az uralkodópárnál hódoljanak. Tőlük és az 
apáttól csak rövid búcsúra és gyónásra, majd az útiál
dás felvételére volt lehetőség, mert este 7 órakor el
hangzott az indulásra felszólító parancs, amely még a 
vacsora elköltését sem tette lehetővé. A kisantant orszá
gok, mindenekelőtt a csehszlovák kormány ultimátum
szerű fenyegetése nem tűrt haladékot, emiatt a királynak 
a legsürgősebben el kellett hagynia az országot 

Sötétben, ismét katonai kordontól övezve ezúttal 
Aszófőre indult a menet, ahol az állomáson egy hat 
kocsiból álló vonat állt indulásra készen. A királyi pár 
egy szalonkocsiban kapott helyet, a többit pedig kato
nák, antant és magyar tisztek, illetve magasrangú kí
sérők töltötték meg. A vonat Bajáig vitte utasait, 
ahonnan a Glawworm monitor Sulináig, majd onnan 
a Cardiff nevű hadihajó Madeiráig vitte a fogoly ural
kodópárt. Galacig a kíséretükben maradhatott Boro
viczény báróné, valamint a királyné főudvarmestere 
gróf Eszterházy Sándor. Innen gróf Hunyady József, 
a király volt főudvarmestere és felesége, a királyné 
volt udvarhölgye kísérte őket Madeiráig.38 Károly és 
Zita már útközben tudomást szerzett arról, hogy a 
Nemzetgyűlés november 6-án megszavazta a „IV. 
Károly Őfelsége uralkodói jogainak és a Habsburg
ház trónörökösödésének megszűnéséről" szóló tör
vényjavaslatot. Az 1921. évi XLVII. törvénycikk, 
amely a pragmatica sanctio rendelkezéseit hatályon 
kívül helyezte, Károly királyt, valamint az egész kirá
lyi családot detronizálta.39 

A sok megpróbáltatás és a szigeten lévő egész
ségtelen körülmények végzetessé tették Károly to
vábbi sorsát. 1922. április 1-én Quinta di Montában 
Magyarország utolsó koronás királya visszaadta lel
két az úrnak. 
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FÜGGELÉK 

1. sz. irat 

Tihany, 1921. okt. 26. 
Vidóczy Asztrik levele a pannonhalmi főapáthoz. 

Pannonhalmi Levéltár Bk. 534/19. d. 

Méltóságos Főapát Úr! 

Bocsássa meg, hogy egészen távirati stílusban közlöm a követ
kezőket. 

Somlóra nem juthattam el, mert Herendnél felszedték a kor
mánycsapatok a síneket. Jutásról visszatértem a székhelyemre. 
Kedden 11 órakor beállít Lorgs tábornok s kijelenti, hogy Tihanyba 
jön a király. Ebéd után 7 tiszt, 150 katona. Azóta Tihanyból se ki, 
se be! Egymásután jöttek az autók, külügyi, belügyi, katona, nem 
katona, stb. Az éjjel egy tábornokkal aludtam egy lakásban. A kirá
lyi pár még az éjjel sem érkezett meg. Most (szerdán) 11-korra je
lezték érkezésüket. Lehet, hogy 12 is lesz belőle. Nem tudjuk, há
nyan jönnek. Nagy izgalom! A folyosón katonák őrt állnak, én meg 
hol az emeleten, hol a földszinten, hol meg seholsem vagyok. A ka
tonák sürögnek, forognak. Szóval. Itt vagyunk Tihanyban nyuga
lomban, mondaná Náci bátyánk, ha mondaná. Állítólag itt lesznek 
egy hétig, esetleg kettőig. Mások szerint 5 napig. Majd a részletek
ről máskor, mert igen sűrűen jönnek hozzám. Az apát úr aránylag 
elég nyugodt. 

Sprernak mondtam, hogy szeretne Méltóságod vele beszélni. Azt 
mondta, hogy fel fogja keresni Méltóságodat Pannonhalmán, s 
Vass miniszter uram is keresni fogja az érintkezést. Bocsánatot ké
rek az írásért, de nagyon sietek, mert részt kell vennem a munká
ban, mely Tihanyt történelmi hellyé avatja. Nagy időket élünk, 
rossz csillagok járnak itt! Ki gondolta, hogy Tihanyban írják a tör
ténelmet ma vagy holnap!?! Isten óvja nagy csapástól mai magyar 
hazánkat! 

Hódolatos tiszteletem őszinte nyilvánításával vagyok 
Méltóságos Főapát Úr 

szerető fia 
Vidóczy Asztrik 

Tihany, 1921. okt. 26. 
Állítólag Rakovszkyt, Gratzot, Andrássyt is hozzák, s itt lesznek 

a kihallgatáson. A jelek erre mutatnak. 

2. sz irat 

Tihany, 1921. okt. 27. 
Vidóczy Asztrik levele a pannonhalmi főapáthoz. 

Pannonhalmi Levéltár Bk. 534/19. d. 

Méltóságos Főapát Úr! 

A király tegnap (szerdán) du. 2 órakor Tihanyba érkezett a ki
rálynéval együtt. Kíséretében vannak Eszterházy Ferenc tatai gróf a 
feleségével, Bisztricsányi báró a feleségével, Andrássy, Ra-
kovszky, Gratz. Ezeken kívül jött még vagy 30 személy a szolgák
kal és szolgálóleányokkal. Érkezéskor Tihany teljesen körül volt 
már zárva katonasággal, a Balatonon motorosok cirkálnak csendő
rökkel. Tihany területére csak igazolvánnyal lehet belépni. Nekem 
és Bernátnak szabad mozgásra van igazolványunk. A kapu előtt 
díszszázad állt és a nemzeti hadseregbeli parancsnok jelentést tett a 
királynak. A király mosolyogva lépett be a portán és mindjárt az 
apát úrhoz fordult és azt kérdezte az apát úrtól, hogy nem okoztak-
e sok kellemetlenséget azzal, hogy ide jönnek. Az apát persze kije
lentette, hogy dehogy! Pedig dehogynem! A felfordulás a megérke
zés után teljes lett. Legföljebb 15-re számítottunk a felségekkel 
együtt s harmincnál többen jöttek. A király mindegyikünkkel kezet 
fogott, a királyné is, azután felvonultak a preláturába. Ebédet is ott 

esznek a szalonban kilencen. A királynak nagyon ízlett az ebéd s 
megdicsérte a menüt. A megérkezettek még 5-kor is ebédeltek, mi
kor mi Bernáttal együtt átjöttünk Somogyba, mert lakásunkat le
foglalták. Az én szobámban lakik Andrássy, Rakovszky és Gratz. 
Bernát lakásán van az őrparancsnokság, az apát úr szalonjában Esz-
terházyékat helyezték el. A mai napon Somogyot járom tojást, csir
két szedek össze. Holnap reggel visszamegyek, illetőleg megyünk 
Tihanyba, hajlékot azonban ott aligha találunk s ott töltjük a napot 
és estére visszatérünk Szántódra. A rendezkedést átvették ők, az el-
rendezkedést egy ezredes intézi, ránk nincs szükség. Külön vona
ton hoznak ágyakat, fürdőkádakat s minden szükségeset. Hogy az 
éjjel mit csinálnak, azt nem tudom. Azt hiszem, az ebédlőben alud
tak igen sokan. Ma már Tihanyban lesz Kánya külügyi miniszteri 
tanácsos, Hadik, Csáky gróf és megindul a tárgyalás. Hogy meddig 
tart a király Tihanyban tartózkodása, nem lehet tudni. A kíséret be
széde szerint Horthyék hazaárulók, a nemzeti hadseregbeli tisztek 
szerint a győri, szombathelyi katonák lázadók. Tény az, hogy a 
kormánycsapatok lőttek először, s tény az is, hogy a király és ki
rályné vonatát is lőtték. A környezet szerint egy ronda klikk ellen
munkáján múlt, hogy a puccs nem sikerült, pedig egy-két héten be
lül megoldódott volna az intenzitás. A villa is le van foglalva telje
sen. Holnapi benyomásaimat bátor leszek majd papírra vetni, annál 
is inkább, mert az apát úr is megkért, hogy értesítsem a történtekről 
Méltóságodat. Megint sietek. Andrássy, Rakovszky, Gratz egészen 
nyugodtak, hangulatuk jó. 

A nemzeti hadseregbéliek kipkednek, kapkodnak, maguk sem 
tudják, hogy mit csináljanak. 

Hódoló tiszteletem és szeretetem megnyilvánításával vagyok 
Méltóságos Uram 

Tihany, 1921. okt. 27. 
Szerető fia 

Asztrik 

3. sz. irat 

Tihany, 1921. okt. 28. 
Vidóczy Asztrik levele a pannonhalmi főapáthoz. 

Pannonhalmi Levéltár Bk. 534/19. d. 

Méltóságos Főapát Úr! 

Ma Bernáttal fel voltunk Tihanyban. Csirkéket és tojást szállítot
tam a pusztító sáskahadnak. Rengeteg hány kosztosunk van! Igaz, 
hogy megtérítik, de mégis kegyetlen dolog! Amint leszálltunk a ko
csiról, mindjárt beleütköztünk a kijövő Csernok prímásba, aki ön
ként megjelent a királynál. A király hajthatatlan, nem mond le. A 
lakásomban már nem Rakovszkyt, Gratzot, s Andrássyt találtam, 
hanem az antántmissziót. Ebédnél Hineau francia ezredes mellett 
ültem s jól, kedvemre kibeszéltem magamat vele franciául (!?). 12-
kor volt az első ebéd 14 tiszt számára, a második ebéd 1 órakor 
volt, 20-an voltunk. Az asztalfőn ült az apát úr a prímással, a prí
más mellett Kánya meghatalmazott miniszter, tovább Siménfalvy 
ezredes, Lépőid dr., francia ezredes, én, Bódi bácsi, és tisztek, a 
másik oldalon az apát úr balján Soós altábornagy, Csáky gróf, olasz 
ezredes, Tokos őrnagy, angol ezredes, Rosty dr. külügyi attache, 
Bernát, tisztek és a többi papok. A tárgyalások az apát úr szalonjá
ban folynak. Detektív rengeteg, ma újabb 50 katona. Az apáti inas 
szobája a posta, Huyghes gépek dolgoznak, kopognak, minden bo
korban telefon s a kordon egészen szigorú, az őrizet nagyon ko
moly. Eszterházy grófék ma mentek el, de jött Eszterházy Tamás 
gróf és Eszterházy Lajos herceg. Már várják Horthyt is. Az apát úr 
valószínűleg a könyvtárban alszik, mert a Bódi bácsi már ott alszik. 
Semmi sem szivárog ki, nagy a titoktartás! Tihany izgul, a nép nem 
tudja mire vélni az egészet. Egyik autó jön, a másik megy. Lázban 
van mindenki. A konyhában főznek, főznek, megint főznek. Az 
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összes leveleket cenzúrázzák. Csernok ma délután ment el Soós tá
bornokkal. Hogy azóta kik jöttek, kik mentek, nem tudom. A felsé
gek minden reggel szent misét hallgatnak és áldoznak. Ha a felség 
valakit megszólít a folyosón, azt rögtön jelentik. A király fogoly
nak tekinti magát, szabad levegőre nem járhat ki. Ennyit máról. El
képzelheti Méltóságos Uram, milyen rossz érzés volt járni a kato
nákkal bélelt folyosókon, minden szobában idegen, minden sarok
ban maga a történelem. A levegő sehány, a szív elszorul, könny ké-
retődzik a szemre; fogoly a koronás király és királyné. Az antant 
fekete lelkek ott kóvályognak a fenségek körül, mint napszálltakor 
a tornyok körül a kárrogó hollók... A kolostor előtt autók, rohamsi
sakos katonák s a nap vérvörösen nyugszik a Badacsonynál. Köd 
száll a nagy tó fölé és a berki bozót égő turfájának füstje. A kolos
torban kigyulladnak a csillárok s készül szegény Magyarország tör
ténelme! 

Hódoló tisztelettel és szeretettel vagyok 
Méltóságos Főapát Úr 

szerető fia 
Asztrik 

Tihany, 1921. okt. 28. 

4. sz. irat 

Tihany, 1921. nov. 2. (921. X. 26-31.) 
Perényi Otmán levele a pannonhalmi főapáthoz. 

Pannonhalmi Levéltár Bk. 534/19. d. 

Méltóságos Főapát Úr! 

Október 31-én este vitték el csukott nagy autóban Károly Királyt 
és nejét és így lezajlottak azok a napok, melyek Tihanyt a rend és 
hazánk történetében emlékezetesekké fogják tenni. 

Méltóságodat bizonyára érdekelni fogják az itt lefolyt esemé
nyek s ezért referálok azokról Méltóságodnak, már a mennyire sa
ját tapasztalásom terjed, mert még velem sem közöltek abból, a mi 
a kulisszák mögött történt semmit, pedig mint házgondnok a veze
tőséggel elég sűrűn érintkeztem. 

Október 26-án délután 3/4 2-kor érkezett ide a Királyi pár autón 
nagy kísérettel. 

A kapu előtt felállított őrség parádéval fogadta. Az Apát úr és a 
konvent a kapuszínben vártuk a Felségeket, kik leszállva az autó
ról, egyenesen felénk tartottak, s mindnyájunknak kezet nyújtva, a 
Király mosolyogva így szólt; 

„Reménylem, nem fogunk nagyon terhükre lenni." 
És a Felségek után szuronyos őröktől kísérve beléptek leverten 

Andrássy Gyula (6 különösen rossz színben volt), Rakovszky, 
Gratz, báró Borovicsini és neje, utóbbiak azonban úgy látszik nem 
voltak foglyok s még néhányan, kiket nem ismertünk, úgy szintén a 
Királynak foglyul ejtett 7 testőre. 

A Királyi pár hamarosan ebédet kért - éhesek lehettek - a fóapá-
ti lakásba, a hol aztán állandóan tartózkodott. 

Asztrikot, Bernátot kilakoltatták - átmentek Somogyba - perjel 
úr lakása úgyis üres volt, Boldizsár urat a könyvtárba helyezték és 
ugyanoda akarták az Apát urat is tenni, de aztán mégis meghagyták 
nappali szobájában. Ignác úr semmiképpen nem akart kimenni szo
bájából, bármennyire sürgette a katonaság a szoba kiürítését. Egy 
főhadnaggyal tárgyaltunk ez ügyben Ignác úrral - Pityingék adtak 
volna neki egy szobát, ámde nem mentünk vele semmire, fájdalmas 
arccal öregségére hivatkozott és hogy beteg, aztán leült és se szó se 
beszéd csizmát váltott előttünk. Engem is meghagytak a hálószo
bámba. A cselédséget mind kilakoltatták. 

A házból ki és be csak igazolvánnyal mehettünk. Ki volt adva a 
parancs, hogy ha közülünk valaki a Felségekkel találkoznék és 
megszólítanának, azonnal jelenteni kell ezt Siménfalvy ezredesnek. 

Az élelmezés nagy gondot okozott, 50-60-an étkeztek napon
ként. Őfelségéik persze lakosztályukban étkeztek, - komornyikuk 
vitte fel nekik a reggelit, ebédet, ozsonnát és vacsorát. Külön főzet
tem nekik és a legjobb pannonhalmi borokból küldöttem fel hozzá

juk. Többízben leizentek, hogy meg vannak elégedve. Az Eszterhá-
zyak és Borovicsiniek, kik itt tartózkodásuk alatt mindig a Királyi 
pár közelében voltak, ugyanazon ételeket kapták. 

Az ebédlőben az egyik csoport 12 órakor, a másik, az antant ki
küldőkkel, Kánya felhatalmazott miniszterrel 1 órakor ebédelt, a 
vacsora 7 és 8 órakor volt. 

Gratz, ki a gazdaasszony szobájában volt internálva - előtte őrrel 
- természetesen külön étkezett, valamint a Hevesi villába zárt fog
lyok is. 

Detektíveknek, sofőröknek és egyéb alkalmazottaknak a konyha 
melletti szobában tálaltunk. 

Az élelmezési költségek bizonyos fokú megtérítését maguk a ka
tonák felajánlották és pedig egy úri napi ellátásért 160 Kor-t, az al
kalmazottakért 60 Kor-t - de borért nem fizettek. Bort mégis - asz
talit - kellett adnom, mert kérték és kényes dolog lett volna vissza
utasítani - de csak az úri asztalra adtam. Okt. 28-án hogy a herceg
prímás és Soós tábornagy itt voltak, pecsenyebort is adattam. 

Tömérdek tűzifa és villany fogyott el ez idő alatt; ezért is adtak 
valami kárpótlást. 

Összesen 53 560 Kor-t fizettek, a mely összeg azonban egészen 
nem fedezi a költségeket. 

Őfelségéik minden nap reggel 8 órakor szent misét hallgattak, 
mely előtt megáldoztak és pedig a főoltárnál, mely elé imazsámo
lyokat helyeztünk és székeket. 

Itt lételük első reggelén én miséztem a Felségeknek. Mise után 
megköszönték nekem. 

Mainap Siménfalvy ezredes közölte velem, hogy Őfelségéik 
gyóntatót óhajtanak, de ez csak olyaski lehet, ki mással nem érint
kezik és kinek németül is kell tudnia. Különösen az utóbbi követe
lés miatt sem az apát úr, sem Ignác, sem Boldizsár nem vállalko
zott - végre Ignác úrnak kellett a confessariusságot elfogadnia - de 
facto azonban nem gyakorolta. És minthogy úgy határoztak, hogy 
gyóntatójuk egyúttal misézőjük is legyen, Ignác úr misézett a kirá
lyi párnak. 

Egyízben, mikor én 1/2 8-kor miséztem, a Királynét találtam az 
oltár előtt, megáldoztattam és jelen volt misémen... 

Utána az Ignác miséjén is ott volt a királlyal. Múlt vasárnap a li
tánia alatt észrevettem, hogy Felségeik az imateremben vannak a 
ciboriummal aztán először feléjük, utána a nép felé adtam az ál
dást. Székeket vitettem be nekik. 

Mindenszentek vigiliáján este 1/2 7-órakor hozzám jön az ezre
des és közli velem, hogy Felségeik engem kérnek, hogy gyóntas
sam meg őket. Meggyóntattam a szalonban először a Királyt, aztán 
a Királynét - németül. Utána kezet nyújtottak s azokat megcsókol
va távoztam. 

Vacsora alól felmentem a szobámba s ajtóm előtt találom a Ki
rályt, ki arra szólított fel, hogy adjam rájuk az úti áldást. Mindjárt 
jött Zita is, én az imateremben az oltárnál álltam, ők meg térdepel
ve vették az áldást, melyet a rituáléból mondtam úgy, hogy a Ki
rály latinul respondeált. 

Lementem vacsorámat folytatni. Utána az Apát úrral együtt fel
mentem. Mikor a szobám ajtaja elé értünk, látom, hogy Őfelségéik 
a praelaturából jönnek kísérettel - az ezredes előttük és int nekünk, 
hogy csak menjünk tovább, de mi az Apát úr meg én megállottunk 
és Őfelségéik észrevevén bennünket, hozzánk jöttek és köszönetü
ket nyilvánítva kezet nyújtottak, én kezet csókolván nekik, az apát 
úr kezet fogván. 

Hogy távoztak, Apát úr kérdi tőlem, kik voltak ezek? 
Az autók eliramlottak, itt maradt a katonaság egy része a csendő

rökkel. 
Apponyi és Széchényi Dénes kik hétfőn ebéd után jöttek ide és 

az állandóan itt volt Kánya meghatalmazott miniszterrel a délután 
folyamán tanácskoztak, a királyi pár távozása után itt maradtak és 
késő éjjel utaztak el. 

Gratz egyedül maradt itt őrizet alatt, míg végre nov. 2-án reggel 
őt is elvitték. Én nem beszélhettem vele, de az ebédlőssel, ki az 
ételt szokta hozzá vinni, azt üzente, hogy nagyon hálás, hogy én 
úgy gondoskodtam róla. Mindig jó pecsenyeborokat juttattam neki. 

Még csak egyes érdekesebb dolgokat akarok felemlíteni. 
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A katonai parancsnokság elkérte Apát úrtól a fürdőszoba kulcsát. 
E szobában a katonaság egy pár hónapja tömérdek hivatalos kato
nai iratot helyeztek el, úgy hogy a szobában alig fér el Ъ-А ember 
szűkösen. Ezt a foglyok kihallgatására használták - alkalmasnak 
tartották e célra, mert ablaka el van fedve iratokkal, melyek a pla
fonig vannak felrakva. 

Az itt levó antant tiszteknek és diplomatáknak fó céljuk volt 
Őfelségét rábírni, hogy a trónról mondjon le. Úgy tüntették fel a 
Király előtt a helyzetet, hogy б nem fogoly, hanem ezen intézkedé
sek arra szolgálnak, hogy Őfelségéik személyét megvédjék. 

E tetetés egy ízben annyira bántotta a Királyt, hogy előttük le
bontotta oldalszuronyát és kidobta a folyosóra e szavakkal: „Be
széljenek őszintén, fogoly vagyok". 

A Király az apát úrtól egyszer kéretett térképet - Közép-európá-
ról - az Apát úr adott is neki. 

A Királyné pedig kézi missalét kért tőle és azt elkérvén magával 
vitte. 
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16.. Briand másfél évvel a háború után hibásnak látta az antant 
korábbi koncepcióját, a dunavölgyi Habsburg-birodalom fel
darabolását gyönge törpeállamokra. Szerinte egy dunavölgyi 
katolikus hatalmi koncentráció ellensúlyozhatná a protestáns 
Németország növekvő erejét, egy Habsburg-uralkodó véget 
vethet Itália növekvő itteni és balkáni befolyásának. Ezért tá
mogatta Károly visszatérését a magyar trónra, Magyaror
szágnak többoldalú segítséget kilátásba helyezve. CSONKA 
1989.133. 

17. ORMOS 1990.60. 
18. MARGUTTI1924. 213. 
19. Nemzeti Újság 1921. október 23. 
20. Keszthelyi Újság 1921. október 23. 
21. Képes Krónika 1922. június 4. 641. 
22. ORMOS 1990. 107. 
23. Keszthelyi Újság 1921. október 23. 
24. A kézirat szövege: „Kedves Rakovszky! Mint a királyt meg

illető alkotmányos fejedelmi jogaimnál fogva, átveszem a 
m.kir. hadsereg főparancsnokságát. A mai naptól kezdve az 
összes katonai személyeket és polgári állami alkalmazottakat 
kizárólagosan a nekem annakidején letett hűségeskü kötelezi. 
Mindazon katonai személyek és polgári állami alkalmazot
tak, akik ezt a hűségesküt még egyáltalán nem tették le sze
mélyemre, azonnal felesketendók. A hadsereg összes többi 
tagjainál és összes polgári állami alkalmazottaknál a nekem 
annakidején letett hűségeskü azonnal és ünnepélyesen meg
újítandó. A magyar kir. hadsereg, valamint a magyar kir. 
csendőrség stb. részére a forradalom előtt a magyar kir. hon
védség részére előírt esküminta kötelező. A polgári állami al
kalmazottak részére a forradalom előtt a polgári állami hiva
talnokoknak előírt esküminta kötelező. 
A forradalom és a különböző kormányzóknak, kormányok
nak stb.-nek teljesített összes esküket, ígéreteket és kötelez-
ményeket a mai nappal megszüntetettnek és érvénytelennek 
jelentem ki. Kelt Sopron, 1921. okt. 21. 
Károly m.p. Rakovszky m.p. A másolat hiteléül: Köhler ez
redes, a nyugat-magyarországi kormánybiztosság vezérkari 
főnöke." Zalai Közlöny 1921. okt. 28. 

25. IV. Károly hadparancsa: 
„Nyugat-magyarország összes közbiztonsági szervének pa
rancsnokságai 1179/921. Vámőr kerületi parancsnokság 
Szombathely. Sopron, 1921. X/21. 1./ Ő Apostoli Királyi 
Felsége ma az uralkodást átvette és a II. csendőrtartalék 

Mit dem Tod von Franz Joseph am 21-sten November 1916 be
gann eine neue Epoche in der Geschichte der Österreich-Ungarischen 
Monarchie. Zu dieser Zeit, nach dem Attentat in Sarajevo wurde Karl, 
der Sohn des Cousins des Kaisers, der Thronfolger, der am 30-sten 
Dezember 1916 in Buda zum ungarischen König gekrönt wurde. 

Der neue Herrscher, Karl I. als Kaiser von Österreich und Karl 
IV. als ungarischer König hatte sowohl in Wien, als auch in Buda
pest eine entschlossene Friedenspolitik angekündigt. Durch multi
laterale diplomatische Verhandlungen suchte er die Möglichkeiten 
zum Ausgleich mit der Entente, um für die Doppelmonarchie einen 
Weg aus dem Krieg zu finden. Dabei Half ihm vor allem sein in 
Belgien amtierender Schwager, Herzog von Parma, Bourbon Six-
tus. Doch die Verwirklichung seiner Zielsetzungen scheiterten an 
dem abweisenden Verhalten der Ententemächten, die feindliche 
Einstellung gegenüber Karl und seiner Frau, aber auch die immer 
größeren Niederlagen an der Front. 

Karl glaubte trotz allem an eine Rettung der Monarchie auf poli
tischem Wege und versprach in seinem Manifest am 16-ten Okto
ber 1918 die Österreich-Ungarische Monarchie zu einem Bund von 
Nationalstaaten umzugestalten. Das Manifest jedoch kam zu spät, 
da die tschechischen und mährischen Bundesländer, Chroatien, Ös
terreich und Ungarn ihre Souveränität schon proklamiert hatten. 

zászlóaljjal, Budapestnek útnak indult. 2.1 Az említett II. 
csendőr zászlóalj kivételével, amelyek még a mai nap folya
mán az összes „a" „c" vonalon álló csapatok, közbiztonsági 
és közrendészeti szervek felállításukban megmaradnak és ed
digi feladatukat folytatják. 3./ Ezen egységek részére új fel
adatokul az alábbiakat rendelem el: 

a./ Közvetlen megakadályozandók, hogy a felkelők eddigi vona
lukat keleti irányban átlépjék. 

b./ A felkelőkkel mindenféle fegyveres összeütközés kerülendő, 
velük való érintkezésnél ők felvilágosítandók, hogy Őfelsége 
koronás királyunk a kormányt ismét átvette, hogy minden 
magyar ember neki engedelmeskedni tartozik és hogy a jelen 
intézkedések az б nevében adattak ki. 
4./ A 6. gyalogezred a megfigyelő és határ elzáró szolgálatot 
eddigi szakaszában, Silber В. Légrád közt folytatja esetleges 
jugoszláv betörések ellen, melyeket elhárítani igyekezzék; 
alkalmas csoportosításokat vegyen fel. 5./ A helyzetjelenté
sek naponta 8 és 17 óráig hozzám telefonon Sopron 405 kül
dendők. Kiadatik: Körlet parancsnokság Szombathely, egyes 
dandár, gyalogparancsnokság, 5. és 6. gy.e. II/7 zászlóalj, 
Szmrecsányi és Fluck ezredek csapatjai, csendőr ker. pa
rancsnokság, vámőrség, csendőrparancsnokságok, kat. állo
másparancsnokságok Szombathely, Körmend, Zalaegerszeg 
és tudomásul vámőrkerületi parancsnokság, rendőr ker. főka
pitányság és pénzügyigazgatóság. Hegedűs s.k. altábor
nagy." 
Zalai Közlöny 1921. október 28. 

26. Nemzeti Újság 1921. október 23. 
27. op. cit. 
28. op. cit. 
29. op. cit. 
30. Lásd Kerekes A Habsburg restaurációs kísérletek... с. mun

káját. 
31. op. cit. 34. 
32. ANDRÁSSY-BOROVICZÉNY é. n. 107-109. 
33. A királyi pár tihanyi tartózkodásáról bővebb részleteket lásd 

a függelékben. 
34. ANDRÁSSY-BOROVICZÉNY é. n. 11 l - l 12. o. 
35. op. cit. 116. 
36. Zalai Közlöny 1921. október 30. 
37. ORMOS 1990. 152. 
38. ANDRÁSSY-BOROVICZÉNY é.n. 153-156. o. 
39. KRAY 1934. 146. 

In seinen Proklamationen vom 11-ten und 13-ten November gab 
Karl bekannt, daß er zurücktrete und im Weiteren weder an den ös
terreichischen noch in den ungarischen Staatsangelegenheiten teil
nehme, doch vom Thron dankte er nicht ab und emigrierte mit sei
ner Familie in die Schweiz. 

Der König konnte sich mit dem Verlieren seines Throns nicht ab
finden und wartete auf die günstige Gelegenheit zurückzukehren. Di
es schien aber - was Österreich betrifft - sehr schwer zu sein, da die 
österreichische Nationalversammlugn das Habsburg-Haus am 3-ten 
April 1919 für immer entthront hatte. In Ungarn jedoch gab es eine 
breitere Schichte, die die Rückkehr des gesetzlichen Königs unters
tützte. Die Verwirklichung dieses Plans jedoch wurde dadurch ersch
wert, daß die benachbarten Länder dem verstümmelten Ungarn im 
Falle einer Restauration mit militärischen Maßnahmen drohten. 

Karl hoffte auf die Unterstützung der ungarischen Gesellschaft, 
seiner legitimistischen Anhänger, vertraute dem Reichsverweser 
Miklós Horthy und einigen politischen Kreisen in Frankreich. In 
dieser Hoffnung versuchte er zuerst zu Ostern 1921, bald im Okto
ber, den ungarischen Thron wiederzuerwerben. Im Oktober landete 
er mit seiner Frau zusammen in einem Flugzeug im Komitat Vas 
und zog an der Spitze von militärischen Kräften in Richtung der 
Hauptstadt. Am 23-sten Oktober kam es bei Budaőrs zu einem Zu-
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sammenstoß zwischen den regierungstreuen Truppen und den 
Landssturmmännern, doch Karl war gegen die blutige Wiederer
werbung der Macht und in Tata ergab er sich mit seinen Truppen 
der Regierung, bzw. den Beauftragten der Entente. 

Während die Siegesmächte über das weitere Schicksal des Kö
nigpaars verhandelten, hielt man sie und seine Begleitung in der 
Tihanyer Benediktiner-Abtei gefangen. Über ihren Aufenthalt in 
Tihany haben einige Mitglieder der Abtei Notizen von Dokumenta
renwert gemacht. 

Aus Tihany fuhr das königliche Paar am 31-sten Oktober auf die 
Insel Madera. 

Karl IV. starb ein Jahr nach seiner Verbannung am 1-ten April 
1922 an einer schweren Grippe. 

Mit ihm wurde der letzte und einer der sympatischsten Herrscher 
der Monarchie begraben. 

DR. ZSUZSA V. FODOR 
„Laczkó Dezső" Múzeum 

H-8201 Veszprém 
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