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Utolsó királyunk és Sopron

Furcsa a viszonyunk a Habsburg uralkodókkal. Évszázadokon keresztül harcoltunk ellenük, az utóbbi évszázadban pedig
szinte rajongtunk értük. Most Ferenc József császár és király utódjáról írok, aki az utolsó magyar király volt IV. Károly
néven. Nagyapja Ferenc József testvére volt, apja pedig a Habsburg ház egyik híresen-hírhedt alakja.
Apja Ottó Ferenc fõherceg olyan kiváló testi adottságokkal és szellemi képességekkel rendelkezett, amelyek egy
arisztokrata személyiség számára ideálisak. Jóképû férfi volt, mûvelt és sokoldalú szellem, otthonosan mozgott a
társaságban. Könnyelmû és nemtörõdöm életfelfogása mégis kicsapongóvá tette, rövid élete teljesen félresiklott. A
bécsi körökben &bdquo;a szép Ottó&rdquo;-nak (&bdquo;Otto der Schöne&rdquo;) nevezett fõherceg egész életét &ndash;
fõleg bátyjának 1896-os trónörökössé nyilvánítása után &ndash; dorbézolások, szerelmi kalandok, nyilvános
botrányok jellemezték, ez megütközést és felháborodást váltott ki a császári család tagjaiból. Egy alkalommal
például a jó hírû bécsi Sacher szálloda különtermében nagy tivornyát tartott cimboráival, akik heccbõl kizárták õt a
szeparéból. A lerészegedett Ottó fõherceg anyaszült meztelenül, oldalán egy szál karddal bolyongott a szálloda
termeiben. Az esetnek sok szemtanúja volt, köztük a brit nagykövet is, õ azonnal értesítette a császárt, aki egy idõre
kolostorba számûzte léha unokaöccsét. Életmódjával Ottó elidegenítette magától a császári család tagjait, végül
felesége, Mária Jozefa fõhercegné megszakított vele minden kapcsolatot - írja a wikipédia. Ennek a léhatrónörökösnek pedig
egy szent életû fia lett.

Emlékezetes, hogy az 1887. augusztus 17-én született IV. Károlyért gyermekkora óta, egy kis hívõ közösség imádkozott,miután 1902-ben a soproni zárdában élõ - Krisztus sebeit hordozó - Vincencia orsolyita nõvér látomásban látta, hogy
az ifjú uralkodó sokat fog szenvedni. Halála után ebbõl a kis közösségbõl nõtt ki a Károly Király Imaliga, amely csoport
1963-ban egyházi jóváhagyást kapott.
Habsburg Károly, - aki évekig Sopronban tanult magyarul- 1916. november 21-én foglalta el az osztrák császári trónt,
majd ez év december 30-án, Budán magyar királlyá koronázták. Sopronba úgy került, hogy apját "Szép" Ottót
Sopronba vezényelték és a városban állomásozó Nádasdy huszárezred parancsnoka volt 1893-96. között. Ezt a tény
örökíti meg a Petõfi téren lévõ emléktábla.

Trónját, a háborút követõ forradalmak elsodorták, de arról haláláig nem mondott le. Kétszer is megkísérelte a
visszatérést, Magyarországra, sikertelenül. Egyik alkalommal itt, Dénesfa mellett lépett magyar földre.
Ugyanis a legitimista puccsisták kihasználták az 1921. õszi nyugat-magyarországi felkelés és a hadseregbõl kilépett
Prónay Pál alezredes által létrehozott Lajtabánság miatt zavarossá vált nyugat-dunántúli helyzetet. A trianoni
diktátum szerint Ausztriának átadandó magyar területek megtartásáért harcoló magyar reguláris és szabadcsapatok
parancsnokai maguk is megoszlottak a királykérdésben. Prónay eleinte semleges magatartást tanúsított, de a
karlisták vereségével végzõdõ október 23-i budaörsi csata után egyértelmûen a kormányzó mellé állt. Ostenburg Gyula
csendõr õrnagy (és a legendás Maderspach Viktor ny. huszárszázados) a királypárti oldalon harcolt, az Ostenburgzászlóalj képezte a karlista csapatok gerincét, míg Prónay egyik alvezére, Héjjas Iván fõhadnagy a kormányzó és a
kormány oldalán állt. Károly király Svájcból érkezõ repülõgépe október 20-án szállt le a Vas vármegyei
Dénesfánál, másnap reggel Sopronban már ki is jelölte kormánya négy tagját; Rakovszky István lett a
miniszterelnök, a tábornokká kinevezett Lehár Antal pedig a hadügyminiszter és egyben a hadsereg vezérkari fõnöke. See more at: http://www.magyarhirlap.hu/tortenelem/kiralydrama-vagy-bohozat#sthash.zlC2xTlQ.dpuf

Sopronból indult aztán vonaton Budapest felé, de ez már egy másik történet.
Taschner Tamás 2014.
Sopron másképp - idegenvezetés és élménytúrák Sopronban
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