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I. BEVEZETŐ 

 

Ebben az esztendőben volt 90 éve, hogy befejeződött az első világháború, amely az Osztrák–

Magyar Monarchia széteséséhez vezetett. 

Dolgozatom témájának kiválasztásánál meghatározó volt, hogy egy Vas megyei horvát 

településen, Nardán születtem. Gyermekkoromban gyakran jöttek látogatóba rokonaink a 

szomszédos Ausztriából, akikkel horvátul beszélgettünk, mivel ugyancsak horvát településen 

éltek. Az akkor feltett kérdésemre, hogy két különböző nyelvű ország határán miért élnek 

horvátok, csak nagyon általános válaszokat kaptam. A családi „emlékezet” szerint a horvátok 

a török időben jöttek a vidékre. A határ túloldala is Magyarország volt és az első világháború 

után került Ausztriához. 

Felsőcsatáron – ahol általános iskolai tanulmányaimat végeztem 1976 és 1984 között – 

a templom bejárata melletti falon egy márványtábla van elhelyezve. Ezen a következő felirat 

olvasható: „A Magyarországtól elszakított Felsőcsatár, Alsócsatár, Olmód, Magyar és 

Németkeresztes, Kis és Nagynarda, Szentpéterfa, Pornóapáti és Horvátlövő községek 1923 

évben történt visszacsatolásának emlékére állította a Magyar Nemzeti Szövetség.” A szöveget 

nyolc év alatt nagyon sokszor elolvastam. Megfogalmazódott kérdéseimre sem otthon, sem az 

iskolában tanáraimtól nem kaptam kielégítő választ. Az okát jó néhány évvel később értettem 

meg: abban a korszakban nem volt tanácsos ilyen dolgokról beszélni. 

Könyvtárnyi irodalom született, mely az ún. nyugat-magyarországi – burgenlandi 

kérdés történetével foglalkozik. A feldolgozások zöme vagy magyar, vagy osztrák 

szempontból igyekszik bemutatni az események menetét. Ezek a munkák a térségben élő 

horvátokkal, a területi hovatartozással kapcsolatos álláspontjukkal, tevékenységükkel, a 

végleges határ kialakításában játszott szerepükkel csak részben – egy-egy elemet kiragadva 

foglalkoznak. 

A trianoni békeszerződést követő osztrák–magyar határkijelölésről, a soproni 

népszavazásról, a Magyar–Osztrák Határmegállapító Bizottság (MOHMB) munkájáról sok 

feldolgozás jelent meg az utóbbi években Magyarországon. Helytörténeti munkák 

foglalkoztak egy-egy térség, település eseményeivel az adott időszakban. Ezek a munkák 

főként magyarországi anyagokat használtak. A bécsi Staatsarchiv és a Burgenländisches 

Landesarchiv (BLA) anyagainak tükrében némileg árnyaltabb képet kaphatunk, és 

megismerhetjük az osztrákok motivációját, indokait egy-egy esemény kapcsán. 
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A nagy-német eszme ausztriai születése, terjedése nem az első világháború idején 

kezdődött. Igaz, hivatalosan a parlamentben csak ekkortól tárgyaltak róla. A német nemzeti 

eszme terjedésének eredményeként 1906-ban Josef Patry bécsi tanár fogalmazta meg: 

„Nyugat-Magyarországot Németausztriához!” A bécsi Alldeutsche Tagblattban e címen 

közölt cikkében Patry kijelentette: 112 ezer négyzetkilométert, 878.582 lakost kér 

Ausztriának. Cserét ajánlott fel Magyarországnak – Bosznia-Hercegovina és Dalmácia lett 

volna az ellentétel. A régióban élő német népcsoport, a hiencek nevéből megalkotta az új 

német–osztrák tartomány nevét: Hienzenlandot.1

A sorra alakuló, a magyarországi németekért tevékenykedő egyesületek tovább 

terjesztették a nagynémet eszmét. Amikor 1907-ben az Apponyi-törvény következményeként 

kezdték bevezetni a magyar nyelv kötelező használatát az iskolákban, a német nacionalisták 

még határozottabbakká váltak. 1907-ben egyesület is alakult „Verein zur Erhaltung des 

Deutschtums in Ungarn” néven, amely 1913-ban felvette a „Deutsche Landesleute in Ungarn” 

nevet.2 Ezen egyesületek hatására már a világháború befejezése előtt nyíltan szóba jött 

Nyugat-Magyarország elcsatolása. „Elérkezett a döntő óra: gyerünk, egyesüljünk” írta 1918. 

október 21-én Josef Reichl Bécsben élő nyugat-magyarországi német költő.3 Az első 

világháború végéig valójában csak elméleti síkon jelentkezett a probléma.  

Az első világháború a központi hatalmak teljes vereségével végződött. Az Osztrák–

Magyar Monarchia népei kikiáltották saját függetlenségüket. A Monarchia 1918 októberében 

gyakorlatilag szétesett. A győztes hatalmak egy dologban egyetértettek: a veszteseknek 

bűnhődniük kell. A „bűnhődés” mikéntjében viszont eltértek nézeteik. 

A Monarchia felbomlasztása nem tartozott az antant háborús céljai közé. Erről csak a 

háború későbbi menetében kezdtek el tárgyalni, amikor igyekeztek új szövetségeseket 

szerezni a központi hatalmak ellen. Romániának ígérték Erdélyt és az Alföldet, egészen a 

Tiszáig. Szerbia Dél-Magyarországot akarta megszerezni, a csehek pedig a Felvidéket. 

Nyugat-Magyarországra a csehek, szerbek és osztrákok is igényt tartottak. Ezt a területet 

végül is Ausztria kapta meg. A neki ítélt részeket csak 1921. végén tudta megszállni, miután 

Velencében, olasz közvetítéssel, egyezményt kötött Magyarországgal a soproni 

népszavazásról és a határmegállapítás folyamatának részleteiről. 

                                                 
1 Schlag, Gerald: „Aus Trümmern geboren…” Burgenland 1918–1921. Eisenstadt, 2001. (Továbbiakban: 
Schlag, 2001.) 46–47. p. 
2 Schlag, 2001. 49. p. 
3 Horváth Sándor: Communitas Fidelissima – Zsiga Tibor legújabb könyvéről. In: Vasi Honismereti 
Közlemények 1993/2. 86. p. 
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Dolgozatomban azt vizsgálom meg, hogy a gradistyei horvátok – e kis népcsoport – 

miként viszonyult e kérdéskörhöz. Miként próbált alkalmazkodni a világháborút követő évek 

változó politikai, társadalmi viszonyaihoz. Hogyan kapta vissza Magyarország Ausztriától a 

határkijelölés során többek között Olmód, Kisnarda, Nagynarda, Alsócsatár, Felsőcsatár, 

Horvátlövő és Szentpéterfa községeket. A határ végleges megállapítása után miként alakult a 

kettészakított gradistyei horvátok sorsa Ausztriában és Magyarországon. 
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II. A KÉRDÉSKÖR IRODALMÁNAK ÁTTEKINTÉSE 

 

Az új magyar–osztrák határ megállapításának folyamatáról Villani Frigyes szerkesztésében 

jelent meg az első összefoglaló munka. A térképekkel illusztrált „bizalmas” jelzetű 

könyvecskét mindössze húsz példányban adták ki. Villani Frigyes báró, a soproni 

szövetségközi katonai misszió mellett működő magyar képviselő volt, később a Magyar–

Osztrák Határmegállapító Bizottság magyar delegációját vezette. Az eseményeknek nem csak 

résztvevője, hanem alakítója is volt. A munka jellegéből adódóan objektív, kronológiailag 

precízen felépített összeállítás. Értékelésében a magyar szempontokat, érdekeket vette 

figyelembe.4  

Az eseményekhez időben közelálló memoárirodalom leginkább a felkelés és a soproni 

népszavazás kérdésével foglalkozik. A résztvevők visszaemlékezései közül az egyik 

legismertebb Prónay Pálé. Naplójának részleteit 1963-ban adták ki „A határban a halál 

kaszál” címmel. Ez a válogatás csak töredékben tartalmazza a napló Nyugat-Magyarországról 

szóló szövegeit. A hiányzó részeket Fogarassy László publikálta.5  

Témánk szempontjából rendkívül fontosak a gradistyei horvátok által írt 

visszaemlékezések is. A tárgyalt időszak eseményeiről a gradistyei horvátok körében kevés 

visszaemlékezés, feldolgozás született. A Magyarországon maradottak hivatkozhattak a 

hazához való hűségükre, „jó magyarságukra”. De az akkori politikai, társadalmi viszonyok 

között nem volt tanácsos hangsúlyozni horvátságukat. Az Ausztriához átcsatoltaknak még 

hosszú ideig viselniük kellett a „magyarónság” vádját. Ez is oka lehetett, hogy mintegy 

elfeledve az átcsatolás és határmegállapítás időszakát, próbáltak beilleszkedni és teret nyerni 

az új tartományban, új hazájukban.  

Mersich Márton a gradistyei horvátság egyik vezetője volt. Mozaikszerű 

visszaemlékezéseiben a gradistyei horvátság érdekében kifejtett tevékenységét helyezi 

előtérbe. Elkötelezte magát a Magyarországon való maradás mellett. Az átcsatolás utáni 

időszakot tárgyalva, véleményem szerint saját múltját is próbálta feledtetni, már nem 

foglalkozott Magyarországgal.6 Németh János szentpéterfai tanító naplója a Vas Megyei 

Levéltárban található. Az események során érintett település lakóinak szemszögéből látjuk az 

                                                 
4 Villani Frigyes: Jelentés a soproni népszavazásról és a magyar–osztrák határ megállapításáról. Szerk.: Träger 
Ernő, Makay Gyula, Ullein Antal, Okolicsányi Károly közreműködésével báró Villani Frigyes. Sopron, 1923. 
(Továbbiakban: Villani, 1923.) 
5 Prónay Pál emlékezései az 1921. évi nyugat-magyarországi eseményekről. In: Soproni Szemle 1986. 1–4. sz. 
6Martin Meršić: Spominki. Szerk.: Benčić, Nikola–Čenar, Jurica. Hrvatsko štamparsko društvo. Eisenstadt, 
1993. (Továbbiakban: Spominki, 1993.) 
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eseményeket. A határmegállapítás idején, a két részre szakadt településen a magyarpárti 

mozgalom szervezésében vezető szerepet játszott. Munkájában részletesen feltárta a falu 

megosztottságának okait.7

A tudományos jellegű feldolgozásokra általánosságban jellemző, hogy a nyugat-

magyarországi kérdés – a terület 1918 utáni történetének – kutatásán belül a 

határmegállapítással összefüggő problémák vizsgálata nem állt a hazai történettudomány 

kutatásainak középpontjában. A marxista történetírás jórészt kerülte Nyugat-Magyarország 

első világháborút követő történetének vizsgálatát, akárcsak a Trianon-kérdést, a hozzá 

kapcsolódó irredentizmus, nacionalizmus és nemzetiségi tematika miatt. A békeszerződés 

témája a ’70-es évektől egyre gyakoribb a kutatás témakörei között, de a nyugat-

magyarországi kérdés többnyire csak említés szintjén jelent meg.8 Nagy jelentőségű volt a 

téma szempontjából Soós Katalin munkája, amely elsősorban a problematika diplomáciai 

vonatkozásait mutatta be.9 Ugyancsak nagy fontosságúak voltak Fogarassy Lászlónak a 

Soproni Szemlében megjelentetett cikkei, amelyek nagyon sok már elfeledett, vagy nem 

ismert forrást és dokumentumot tártak fel.10 A soproni népszavazáshoz vezető események és a 

szavazás nemzetközi kontextusba helyezett diplomáciatörténeti elemzését és összefoglalását 

legrészletesebben Ormos Mária munkájából ismerhetjük meg.11  

A határkijelölés folyamatát Fogarassy László tanulmányát12 követően Zsiga Tibor 

dolgozta fel önálló könyvben.13 A szerző osztrák levéltári forrásokat is felhasznált, de ezek 

nem tárták fel teljes részletességgel az osztrákok határkijelöléssel kapcsolatos álláspontját. A 

Magyar–Osztrák Határmegállapító Bizottság működéséről, a politikai határmegállapításról, a 

határvonalon rendszeresített határjelekről, a műszaki munkálatokról, az új határvonal miatt 

szükséges jogi jegyzőkönyvekről Suba János doktori értekezése tárgyal a legrészletesebben. A 

leginkább az Országos Levéltár és Hadtörténeti Levéltár anyagaira támaszkodó disszertáció 

                                                 
7 Németh János naplója. Vas Megyei Levéltár, Szombathely (VaML) XIV/29 
8 Tóth Imre: A nyugat-magyarországi kérdés 1922–1939. Diplomácia és helyi politika a két háború között. 
Sopron, 2006. (Továbbiakban: Tóth, 2006.) 18. p. 
9 Soós Katalin: Burgenland az európai politikában 1918–1921. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. 
(Továbbiakban: Soós, 1971.) 
10 Fogarassy László: Bevezetés a burgenlandi kérdés forrásaiba és irodalmába. In: Soproni Szemle 1971/2. 138–
145. Uö.: A nyugat–magyarországi kérdés katonai története. 1–3. rész. In: Soproni Szemle 1971. 3. sz. 291–302. 
p., 1972. 1. sz. 23–39. p., 1972. 2. sz. 115–129. p. 
11 Ormos Mária: Civitas Fidelissima. Népszavazás Sopronban 1921. (Továbbiakban: Ormos, 1990.) Gordiusz 
Kiadó, Győr, 1990. 
12 Fogarassy László: Határmenti események Burgenland megalakításától az új határ megállapításáig. (1921. 
november – 1923. március) In: Soproni Szemle 1975. 2. sz. 139–157. p. 
13 Zsiga Tibor: „Communitas Fidelissima”. Szentpéterfa. A magyar–osztrák határmegállapítás 1922/1923. 
(Továbbiakban: Zsiga, 1993.) Szombathely, 1993. 
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melléklete tartalmazza a munkálatokkal kapcsolatos dokumentumokat, térképeket és a 

műszaki munkákhoz igénybe vett segédleteket.14

A dolgozat témájához kapcsolódóan, témáját mintegy körbeölelve több összefoglaló 

jellegű írás is rendelkezésre áll. Közülük ki kell emelni Ormos Mária: Padovától Trianonig és 

Raffay Ernő: Trianon titkai című munkáit.15 A két világháború közötti Magyarország 

történetét, a bel- és külpolitika fejleményeit mutatják be Gergely Jenő, Ormos Mária, Pritz 

Pál, Romsics Ignác írásai.16 A magyarországi nemzetiségek társadalmi, gazdasági helyzetének 

alakulásával többek között Tilkovszky Loránt foglalkozott.17 A katolikus egyház korszakbeli 

történetét, ezen belül a békeszerződés egyházjogi és egyházpolitikai következményeit Gergely 

Jenő dolgozta fel.18

 Témánk szempontjából nélkülözhetetlen volt a kérdéskörrel foglalkozó külföldi, 

főként osztrák szerzők kutatási eredményeinek megismerése is. Ausztria legfiatalabb 

tartománya számára „létkérdésnek” számított, hogy megalapozza saját identitását. Ezért már a 

megalakulástól kezdve sok munka foglalkozott a terület korábbi történelmével, melyekben 

igyekeztek bizonyítani Ausztria történeti jogát a bekebelezésre. Értelemszerűen a 

tanulmányok többsége a 20. század kérdéseivel – Burgenland megalakulásával, önálló 

politikai egységgé szerveződésével foglalkozik.19 A kisebb terjedelmű munkák 

megjelenésének színtere a Burgenländische Heimatbläter, és az Österreichische Osthefte nevű 

folyóiratok. A nagyobb ívű összefoglaló jellegű művek jelentős része a Burgenländische 

Landesarchiv által kiadott Burgenländische Forschungenben és a Burgenländisches 

Landesmuseum gondozásában megjelenő Wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Burgenland 

(WAB) sorozatban jelent meg. 

A kérdéskörrel kapcsolatban megjelenő tanulmánykötetek többnyire Burgenland 

megalakulásának évfordulójához kapcsolódnak.20 Ezekben a kiadványokban, napjainkhoz 

közeledve egyre több külföldi, szomszédos országbeli kutató ismertethette kutatási 

                                                 
14 Suba János: Magyarország határának kitűzése és felmérése 1921–1925 között. (A határmegállapító 
bizottságok működése) Doktori disszertáció, 1996. 
15 Ormos Mária: Padovától Trianonig 1918–1920. Kossuth Könyvkiadó, 1983. Raffay Ernő: Trianon titkai. 
Budapest, 1990. 
16 Gergely Jenő–Pritz Pál: A trianoni Magyarország 1918–1945. Vince Kiadó, Budapest, 1998. Ormos Mária: 
Magyarország a két világháború korában 1914–1945. Csokonai Kiadó, 1998. Romsics Ignác: Magyarország 
története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 
17 Tilkovszky Loránt: Nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napjainkig. 
(Továbbiakban: Tilkovszky, 1994.) Budapest, 1994. 
18 Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919–1945. Pannonica Kiadó, 1999. 
19 Tóth, 2006. 22–23. p. 
20 50 Jahre Burgenland. Vorträge im Rahmen der landeskundlichen Forschungsstelle am Landesarchiv. 
Burgenländische Forschungen. Sonderheft III. Eisenstadt 1971. Továbbá  60. Jahre Burgenland. Vorträge des 
„Landeskundliche Diskussionsnachmittags” am Landesarchiv 1981. Burgenländische Forschungen. Heft 70. 
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eredményeit, álláspontját. Ugyanígy elmondható, hogy az osztrák oldalon is egyre többet 

nyúlnak a magyar nyelvű forrásokhoz, irodalomhoz. Az összefoglaló munkák közül 

kiemelkedik Gerald Schlag műve, melyet a 80. évforduló alkalmából adtak ki.21 Schlag az 

osztrák és magyar szakirodalom mellett horvát, szerb, olasz, stb. szerzők munkájára is 

támaszkodott. Az osztrák levéltári források mellett a római, budapesti és soproni levéltárak 

forrásait is felhasználta. A kötet fotóanyaga is nagyon gazdag.  

A szűkebben vett határkijelölés 1922. és 1923. évi eseményeit Schlag dolgozta fel 

osztrák források alapján, Fogarassy témába vágó tanulmányait is felhasználva. A tanulmány 

nagy értéke a határkijelölés folyamatát szekciókra felbontva bemutató három térkép. A 

térképek jelölik a trianoni határvonalat, az osztrák és magyar javaslatokat, az ún. semleges 

zóna határait, a végleges határvonalat. A határmenti nagybirtokok feltüntetésével szemléltette 

a határ végleges vonalával való összefüggéseket, melyekről az etnikai határra vonatkozóan 

csak a szövegből szerezhetünk tudomást. A községhatárokkal való kapcsolatot sajnos nem 

ismerhetjük meg.22 A végleges határkijelölés után a Pinka-völgyben fennmaradt, vagy éppen 

a határkijelölés által keletkezett helyi problémák sorát mutatja be Johan Temmel.23

Az Ausztriához átcsatolt területek északi része a győri, a középső és déli részei pedig a 

szombathelyi püspökséghez tartoztak. A magyar egyházi igazgatás a területek átadásával sem 

szűnt meg. A szombathelyi egyházmegyéket érintő kérdésről Géfin Gyula háromkötetes, a 

szombathelyi egyházmegye történetét egészen 1929-ig bemutató művében találhatunk 

adatokat. A királylátogatást érthető okokból nem tárgyalja részletesen, de nem tudjuk a 

választ, hogy az Ausztriához került terület egyházjogi elcsatolását miért csak száraz tényként 

közli.24 Az őszirózsás forradalom időszakának egyházi és nemzetiségi politikájával, ezek 

összefüggéseivel foglalkozik Tengely Adrienn.25 Munkájában kitér a kormányzat 

egyházpolitikai lépéseire, melyeket a nyugat-magyarországi nemzetiségek megnyerése 

érdekében tett. Vázolja a nemzetiségi papság kérdéskörben tett lépéseit. Megismerhetjük a 

gradistyei horvátok papságának a tervezett német helynökséggel szembeni állásfoglalását és 

követeléseit. Azon kevés osztrák kutató közül, akik foglalkoztak a nyugat-magyarországi 

                                                 
21 Schlag, 2001. 
22 Schlag, Gerald: Die Grenzziehung Österreich–Ungarn 1922/23. (Továbbiakban: Schlag, 1984.) In: 
Burgenländische Forschungen. Sonderband VII. Eisenstadt, 1984. 333–346. p. 
23 Temmel, Johann: Leben mit der Grenze. Das untere Pinkatal nach der Grenzziehung. (Továbbiakban: Temmel, 
1993.): In: Burgenländische Heimatblätter. 55. évf. 1993. 3. sz. 
24 Dr. Géfin Gyula (szerk.): A Szombathelyi Egyházmegye története. (1777–1929) (Továbbiakban: Géfin, 1929.) 
Szombathely, 1929. 
25 Tengely Adrienn: Az egyházak és a nemzetiségi kérdés 1918-ban. (Továbbiakban: Tengely, 2007.) In: 
Egyháztörténeti Szemle. 2007. 1. sz. (8. évf.). www.uni-miskolc.hu/~egyhtort  
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kérdés és a határváltozások egyházpolitikai vetületével, az Apostoli Adminisztratúra 

történetével, a kismartoni püspökség megalakulásával, Josef Rittsteuert kell megemlíteni.26  

A gradistyei horvátok történelméről és kultúrájáról több összefoglaló munka is 

készült.27 Hosszas előkészítés és kutatás után egy nagy összefoglaló monográfiát is kiadtak 

Zágrábban.28 A kötetek témánkat érintő fejezeteiről meg kell állapítanunk, hogy azok 

kifejtésénél a legtöbb esetben „megálltak” a határon. A Magyarországnál maradt horvátok, 

horvát települések 1921 utáni és határkijelöléskori történetéről csak nagy vonalakban, vagy 

egyáltalán nem esik szó. A fenti műveket Ausztriában és Horvátországban adták ki, német, 

vagy horvát nyelven íródtak. A Magyarországon megjelent, a gradistyei horvátok 

történelmével is foglalkozó magyar és horvát nyelvű könyvekről ugyancsak elmondható, hogy 

csak kevés teret szentelnek a határkijelölés problematikájának.29  

A dolgozatban tárgyalt összefüggések megértéséhez szükségesnek látszott, hogy a első 

fejezetekben vázoljuk a gradistyei horvátok Nyugat-Magyarországra való áttelepedését, 

letelepedését, társadalmi, politikai viszonyaikat az első világháborúig. A gradistyei horvátok 

migrációja okainak, módozatának megismeréséhez jó támpontot nyújt a horvát, magyar, 

osztrák (gradistyei horvát) történészek által összeállított dokumentum gyűjtemény.30 A 

szerkesztők a három országban addig már megjelent és a levéltárakban fellelhető korabeli 

forrásokból állították össze a válogatást. A forrásértékű munkák szerzői közül meg kell 

említenünk Mohl Adolfot, aki 1533-ra datálta a horvátok bevándorlását.31 Ehhez az 

időponthoz aztán máig élő évfordulós hagyomány kötődik. Az első szisztematikus 

kutatómunkát e kérdésben Josef Breu végezte el. A térség összes olyan településével 

foglalkozik, amelyekben egykoron a horvátok letelepedtek.32 Kvetoslava Kučerová kevésbé 

                                                 
26 Rittsteuer, Josef: Die Kirchliche Entwicklung des Burgenlandes. (Továbbiakban: Rittsteuer, 1971.) In: 50 
Jahre Burgenland. Burgenländische Forschungen. Sonderheft III. Eisenstadt, 1971. 160–177. p. 
27 Gradišćanski Hrvati. Szerk.: Črnja, Zvane–Valentić, Mirko–Benčić, Nikola. Čakavski Sabor, Zagreb, 1973. 
Schreiner, Bela: Das Schiksal der Burgenländischen Kroaten durch 450 Jahre. Sudbina Gradišćanskih Hrvatov 
kroz 450 ljet. Kroatische Kulturverein. Mattersburg, 1983. 
Die burgenländischen kroaten im Wandel der Zeiten. Szerk: Stefan Geosits. Edition Tusch, Wien, 1986. 
28 Povijest i kultura gradišćanskih Hrvata. Főszerk.: dr. Ivan Kampuš. Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995. 
29 Gyurok János: A magyarországi horvátok 1910–1990. (Szociológiai, demográfiai, történeti jellemzők a 
népszámlálások alapján.) Pécs, 1998. 
Jelić, Tomislav–Holjevac, Željko: Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj. A magyarországi gradistyei horvátok. 
Budapest, 2004. 
Jelić, Tomislav–Holjevac, Željko: Gradišćanski Hrvati u Mađarskoji Hrvati u Slovačkoj. Analiza hrvatskih 
naselja u zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj. Zagreb–Budapest–Bratislava, 2006. 
30 Pálffy Géza–Pandžić, Miljenko–Tobler, Felix: Ausgewählte Dokumente zur Migrationen der 
Burgenländischen Kroaten im 16. Jahrhundert. Odabrani dokumenti o seobi Gradišćanskih Hrvata u 16. stoljeću. 
(Továbbiakban Pálffy–Pandžić–Tobler, 1999.) Eisenstadt, 1999. 
31 Mohl Adolf: A horvátok bevándorlása 1533-ban. In: Mohl Adolf: Válogatot írások. Szerk.: Johann Erhardt és 
Kiss Tamás. (Továbbiakban: Mohl: Válogatott írások, 2000.) Sopron, 2000. 
32 Breu, Josef: Die Kroatensiedlung im Burgenland und in den anschließenden Gebieten. (Továbbiakban: Breu, 
1970.) Wien, 1970. 
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ismert csehszlovák, szlovák feldolgozások és források felhasználásával árnyalta a 

betelepüléssel kapcsolatos ismereteket.33  

A gradistyei horvátok az első világháborút követő eseményekben – az ún. nyugat-

magyarországi kérdésben és a határkijelölésben játszott szerepéről Magyarországon keveset 

foglalkoztak. Kővágó László még az 1960-as évek szellemiségében dolgozta fel a 

forradalmak korának eseményeit.34 Sajnos azóta sem készült ennél részletesebb elemzés erről 

az időszakról.  

Egyet kell értenünk Tóth Imrével, aki szerint „Az osztrák tudományos kutatás és 

ismeretközlés feltűnő hiányossága, hogy a kelleténél talán kisebb hangsúllyal foglalkozik a 

burgenlandi kisebbségek sorsának alakulásával.”35 A gradistyei horvátokkal többnyire ezen 

népcsoportból származó kutatók, történészek – Nikolaus Bencsics, Gerald Schlag36 – 

helytörténészek foglalkoznak. Úgy tűnik, hogy kutatási eredményeik – még ha német nyelven 

is jelennek meg ezek – nem kapnak szélesebb publicitást, vagy megmaradnak tartományi 

szinten. 

                                                 
33 Kučerova, Kvetoslava: Hrvati u Srednjoj Europi. Matica hrvatska, Matica slovačka. Zagreb, 1998. 
(Továbbiakban: Kučerova, 1998.) 
34 Kővágó László: A magyarországi délszlávok 1918–1919-ben. (Továbbiakban: Kővágó, 1964.) Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1964. 
35 Tóth, 2006. 25. p. 
36 Benčić, Nikola: U čampa politike. (Továbbiakban: Benčić, 1974) In: Gradišćsnskohrvatski kalendar. 
Eisenstadt, 1974. 48–55. p. 
Schlag, Gerald: Gradišćanski Hrvati od 1918. do 1945. godine. (Továbbiakban: Schlag, 1995.) In: Kampuš, Ivan 
(szerk.): Povijest i kultura gradišćanskih Hrvata. Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995. 155–198. p. 
Varga, Hilda: Die Burgenländischen Kroaten zwischen den beiden Weltkriegen. Dissertation zur Erlangung des 
Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien, Wien, 1974. 
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III. A GRADISTYEI HORVÁTOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGON 

III.1. A gradistyei horvátok betelepülése 

III.1.1 Az oszmán terjeszkedés következményei a Horvát Királyság térségében 

 

Közép-Európa középkorban kialakult politikai és etnikai térképén nagy hasadék keletkezett, 

mikor a hódító oszmán birodalom átlépte Ázsia határait és megvetette a lábát a Balkánon. A 

14. századtól kezdődő hódító háborúk, hadjáratok és ellentámadások, az ezt kísérő gazdasági 

válság, éhínség és járványok az ott élő különböző etnikumú népesség migrációjához vezettek. 

Ennek eredményeként a térség etnikai térképe teljesen átrajzolódott. Míg a 12. és 14. század 

közötti időszakot a germánság expanziója jellemzi, a 15. századtól különböző balkáni szláv 

népcsoportok jelennek meg a térségben. Ebbe a folyamatba illeszkedik a horvátság migrációja 

is, mely jellemzően a Balkán-félsziget irányából észak felé irányult. Ennek során egyes 

csoportjaik eljutottak a mai Ausztria, Csehország, Magyarország és Szlovákia területére is. 37 

Emellett a migrációnak volt egy Itáliába és egy az ún. belső osztrák területek – Krajna és 

Stájerország felé irányuló hulláma is.  

 A migrációt előidéző erők megértéséhez feltétlenül meg kell említeni a közvetlenül a 

török előrenyomuláshoz nem köthető egyéb okokat is. A 16. században a jobbágyság terhei 

azokon a területeken is nőttek, amelyeket nem érintett a háború. A 15. század végén és a 16. 

század elején kiteljesedőben volt a paraszti árutermelés, amely feleslegét értékesítette a 

piacon. Ez a fejlődési irány a 16. század 30-as éveitől kezdődően alapvetően megváltozott. A 

mezőgazdasági termékek árának ugrásszerű növekedésének hatására a birtokosok kezdték 

kiszorítani alattvalóikat a kereskedelemből. A majorsági termelés ekkor még nem 

meghatározó a térségben, ezért a piacra vitt termékeket jobbágyaiktól szedték be. Többek 

között az addigi pénzbeli járadékokat is természetben kezdték beszedni, a korábbi 

természetbeni juttatásokat pedig megemelték. A birtokukon található mezővárosok lakóit is 

igyekeztek újból jobbágyi sorba süllyeszteni és a település kiváltságait megszüntetni. Ehhez 

hasonlóan a kisnemesi települések lakóit is igyekeztek alattvalóikká tenni. Az elvándorlást 

kiválthatta egy-egy nagyobb éhínség is. Horvátországban többek között 1517-ben és 1569–

70-ben jegyezték fel, hogy sok család éhen halt, a népesség gyökerekkel és füvekkel 

táplálkozott. A fenti okok is szerepet játszottak az elvándorlásban.38  

                                                 
37 Kučerova, 1998. 11. p.  
38 Adamček, Josip: Iseljavanje Hrvata u austrijsko-ugarski granični prostor u 16. stoljeću. In: Povijest i kultura 
gradišćanskih Hrvata. Főszerk.: dr. Ivan Kampuš. Zagreb, 1995. (Továbbiakban: Adamček, 1995.) 15–16. p. 
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Az Oszmán Birodalom balkáni előrenyomulása idején a magyar koronához tartozó 

Horvát Királyságra a belső megosztottság volt jellemző. Éppen ezért nem csodálkozhatunk 

azon, hogy képtelen volt ellenállni a meg-megújuló és egyre erősödő támadásoknak. A 

határmenti várakra épülő horvát védelem elégtelennek bizonyult. A 15. század végi és a 16. 

század eleji török foglalások hatására a horvát vezető réteg belátta, hogy jelentős külső 

segítség nélkül nem tud ellenállni. Némileg enyhített a helyzeten, hogy ebben az időben már 

Horvátország közvetlen szomszédai is tudatában voltak a veszélynek. Többféle nézet ütközött 

abban a kérdésben, hogy honnan kérjenek segítséget. Az akkori Szlavóniában a Szábor tagjai 

a szultánnal való kiegyezésen gondolkodtak. A horvát nemesség egy része Velence felé 

fordult, amelynek elsősorban az általa ellenőrzött dalmáciai területek megvédése volt fontos. 

Egy másik, szintén jelentős csoport, a Habsburgoknál keresett támaszt. A 16. század húszas 

éveiben tárgyalásokat kezdtek Habsburg Ferdinánd főherceggel, akinek uralma alá tartozott a 

szomszédos Karintia, Krajna és Stájerország is. Ferdinándnak is érdekében állt megvédeni 

Horvátországot, mivel céljai között szerepelt annak megszerzése. A horvát nemességgel 

történt megállapodás alapján a stájer Nikolaus Salm gróf parancsnoksága alatt katonaságot 

küldött Horvátországba. A parancsnok személye többször is változott. 1526-ban Jurisics 

Miklóst, a Ferdinánd szolgálatába álló horvát nemest nevezték ki.39 A mohácsi csatavesztést 

és II. Lajos halálát követően Horvátország és Szlavónia nemessége is megoszlott a két 

királyjelölt, Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János között. A horvátországi rendek 1527. 

január 1-jén Ferdinándot választották királlyá, ezzel szemben a szlavón rendek többsége János 

pártjára állt. A két párt közötti fegyveres harcnak a török lett legnagyobb nyertese. 

Horvátország és Szlavónia területe 1526-ban kb. 50.000 km² volt, ez a 16. század közepére 

20.000, majd a század végére 17.000 km²-re csökkent.40 A területi veszteség mellett 

természetesen nagyok voltak a demográfiaiak is. Az ismétlődő török betörések nagy 

veszteségeket okoztak a termelőerőkben. A harcokat túlélő lakosság tömegei kényszerültek 

elhagyni lakhelyüket.  

A horvát közép- és kisnemesség megoldást keresett a török háborúk és mélyen a 

hátországba irányuló portyázások okozta gazdasági és társadalmi krízisre. A 16. század 

közepén a szlavón Szábornak rendszeresen kellett foglalkoznia a védelem kérdésével. A 

birtokosok kötelezettséget vállaltak, hogy jobbágyaik részt vesznek a várépítési és erődítési 

munkálatokban. Közvetlen veszély esetén meghatározott számú jobbágytelek után 

                                                 
39 Kučerova, 1998. 51–53. p. 
40 Sokcsevics Dénes–Szilágyi Imre–Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története. Bereményi Könyvkiadó, é. n. 
115. p. 
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gyalogosokat és lovasokat kellett kiállítaniuk. Ez a fegyveres erő elégtelennek bizonyult, ezért 

sok várba Ferdinánd küldött csapatokat. Ez a védelmi vonal nem tudta feltartóztatni a 

törököket. A tengerpartra vezető utak blokádja súlyos károkat okozott a kereskedelemnek és 

az iparnak. A mezőgazdaságban még drámaibb helyzet alakult ki. Egész vidékek 

néptelenedtek el. Egy 1569-es szlavóniai összeírás számos elpusztult, elnéptelenedett 

települést sorol fel. A birtokosok közül legjobban a kisnemesség került nehéz helyzetbe. 

Gyakran egész vagyonuk odaveszett egy-egy betörés során. Ezért választották a katonai 

szolgálatot egy gazdagabb nemesnél, vagy a királynál. A gazdagabb vezető réteg pótolni tudta 

veszteségeit új birtokok szerzésével, alattvalói áttelepítésével. Elpusztított falvaikba is 

leginkább ők tudták befogadni a máshonnan elüldözötteket. A jobbágyságra is elviselhetetlen 

terhek rakódtak. A harcok miatt gyakran meg sem tudta művelni a földet. Ha meg is művelte, 

bizonytalan volt, hogy be tudja e takarítani. Sikeres aratás esetén saját földesura mellett a 

török is megadóztatta. A horvát Szábor már 1526-ban szembesült azzal a problémával, hogy a 

jobbágyok sok helyütt nem menekültek el a török elől, inkább választották a török fogságot az 

éhhalál helyett. A török elleni védelem érdekében az uralkodó sok térségnek adott 

adómentességet. Például 1556-ban Sziszek és a környező uradalmak 5 évi adómentességet 

kaptak a vár erődítése fejében.41

Az egyre fokozódó élelemhiány, éhínség is nagy gondot okozott. A Szábor egy 1560-

as döntése alapján minden földműves részére engedélyezte termények behozatalát a Magyar 

Királyság területéről. Ezzel sem sikerült enyhíteni a gondokon. A várak és különböző 

erődítmények még jobban szenvedtek az élelemhiánytól. A törökök által veszélyeztetett 

vidékeken a gazdagság is csak relatív volt. Sok kisnemes nyomorában számára korábban 

elképzelhetetlen szolgálatokat is vállalt. Az elviselhetetlen életkörülmények, a növekvő 

terhek, az állandósuló életveszély miatt a jobbágyság, amely a társadalom legkonzervatívabb 

részét képezte – mivel egzisztenciálisan a termőföldjéhez kötődött – egyre inkább az 

elköltözésben kereste a kiutat. A jobbágyok költözése törvényileg szabályozva volt. Ezek 

ténylegesen nem tették lehetővé, hogy az alattvaló szabadon és önként elköltözhessen az 

általa választott helyre. Mindenkor döntő tényező volt, hogy az érintett birtokosnak 

mennyiben volt ez érdekében. Természetesen a háború és a zavaros viszonyok a népesség 

szabadabb mozgását tették lehetővé.42

 A nemesség gazdagabb rétege igyekezett királyi jóváhagyást szerezni saját 

költöztetéseihez és áttelepítéseihez. A török további előrenyomulása és pusztítása miatt a 

                                                 
41 Kučerova, 1998. 58–59. p. 
42 Kučerova, 1998. 61–62. p. 
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horvát nemesség – köztük a Zrínyiek, Frangepánok – további katonai segítséget kértek a 

királytól, egyúttal engedélyért folyamodtak, hogy jobbágyaikat Ausztria és Magyarország 

területére költöztethessék. 1527-ben és 1528-ban már jelentős számú kérelem érkezett a 

királyhoz, amelyekben a horvátországi tarthatatlan körülmények miatt kérték, hogy 

engedélyezze a Nyugat-Magyarországra való áttelepülést. Ezekben arra is hivatkoznak, hogy 

a törökök különböző ígéretekkel – vallás szabad gyakorlása, birtokok meghagyása, a 

jobbágyok részére adómentesség – igyekeznek átállásra bírni alatvalóikat. Ferdinánd 

igyekezett kárpótlást nyújtani a horvát nemességnek elveszített birtokaiért. Ezt részben a vele 

szembenállók vagyonából hajtotta végre.43

Az 1550-es évek elején egy időre megállt a török terjeszkedése a Dráva és Száva 

között. Ez nem jelentette azt, hogy a rendszeres betörések is megszűntek volna. Az el nem 

foglalt határvidékről az őslakosság már korábban elköltözött, de a megszállt területekről 

folyamatosan érkeztek a menekültek. Például a kaproncai (Koprivnica), szentgyörgyi 

(Đurđevac), prodavízi (Podravić, ma: Virje) uradalmakban az újonnan érkeztek szegényesen 

éltek, a Dráva szigetein és a várak közelében művelték kicsiny földjeiket. Az 1570-es 80-as 

évek török támadásai miatt újabb tömeges migráció indult el Magyarország irányába. A 

termelőerők elvándorlásának megakadályozására az uralkodó – Miksa – utasítására a horvát 

bánnak kellett intézkedéseket tennie.44

 A Sziszek elleni török offenzívát számíthatjuk az utolsó olyan hatásnak, amely 

nagyobb mértékű elvándorlást eredményezett. A támadásokat megelőzően ebben a térségben 

még nőtt is a népesség száma. A század közepén több új település is keletkezett. 

Feltételezhető, hogy ezek ún. tranzit állomások voltak a török elől menekülők számára. A 

források nagy számban említik a föld nélküli, nemrég odaköltözött jobbágyokat. Az 1591-ben 

induló háborúskodás teljesen elpusztította a környéket, a jobbágyok elmenekültek falvaikból. 

1593-ban Sziszeknél sikerült legyőzni a törököket. A továbbiakban megállt az oszmán 

előrenyomulás Horvátország területén. A tizenötéves háborút követően hosszú időre 

megszűntek a nagy török hadjáratok, a nagy portyák. A török–horvát határvonalon is 

viszonylagos béke uralkodott, nem voltak gyakori pusztító betörések, tömeges fogolyejtések, 

melyek az addigi tömeges elvándorlás fő kiváltó okai voltak.45

 

                                                 
43 Kučerova, 1998. 62–63. p. 
44 Adamček, 1995. 23–25. p. 
45 Adamček, 1995. 28. p 
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III.1.2 A nyugat-magyarországi birtokos családok szerepe a gradistyei horvátok 

áttelepítésében 

 

A birtokok koncentrációját már 1526 előtt megfigyelhetjük. Ez a tendencia nem változott 

Mohács után sem. Az eltérés abban mutatkozik, hogy az arisztokrácia kicserélődött. A 

korábbi gazdag családok – Corvin, Kanizsai eltűntek, helyüket újabbak vették át, melyek 

addig a közép vagy kisbirtokosok közé tartoztak. Ezek a birtokosok vagyonukat a háborús 

időszakban szerezték. Ferdinánd, akinek 1526-ig nem volt jelentős tábora Magyarországon, 

nagy birtokadományok segítségével gyűjtött híveket. Az új arisztokrácia, melynek egy része 

Ausztriában és Magyarországon egyaránt kapott birtokokat, horvát származású volt, vagy 

rendelkezett birtokokkal Szlavóniában. Amint a török pusztítás elérte birtokaikat, 

megszervezték alattvalóik elköltözését a háborítatlan területekre. 46

 A kettős birtokosok közül az egyik legjelentősebb a Batthyány család. Egyik tagja, 

Batthyány I. Boldizsár, Mátyás idején magas pozíciókat töltött be – többek között a jajcai és 

boszniai báni méltóságot is. 1481-ben Gerebeni László fiává adoptálta. Ezáltal örökölte a 

Kőrös megyei Gereben várát és a hozzá tartózó, több szlavóniai megyére kiterjedő 

birtokokat.47 Rövid idő alatt a legnagyobb szlavóniai birtokosok közé emelkedett. A család 

birtokába jutott uradalmak közé tartozott még Kőrös megyében Kristalóc, Latkovina, 

Garignica és Brezóc, Varasd megyében pedig Jakopelc. A 16. század elején 3–4 ezer család 

tartozott a fennhatóságuk alá Szlavóniában. II. Lajos király Boldizsár fiának, Batthyány I. 

Ferencnek adományozta Németújvárt.48 A mohácsi csatát követően Ferenc kezdetben 

Szapolyai oldalán állt, de hamarosan Ferdinánd mellé szegődött. Ferdinánd megerősítette 

Németújvár birtokában, majd 1527-ben a rohonci és szalónaki uradalmakat is neki 

adományozta. Ezen birtokokat azonban csak hosszú pereskedés, majd a birtokok felének 

megvásárlása után tudta a család megszerezni előző tulajdonosától – a Baumkircher család 

örököseitől.49

 II. Lajos 1524. május 17-én kelt oklevelében engedélyezte Batthyány I. Ferencnek, 

hogy a Magyarországon található Battyán és Enying uradalmakra telepítse át a török által 

                                                 
46 Kučerova, 1998. 69–70. p. 
47 Zimányi Vera: A rohonc–szalónaki uradalom és jobbágysága a XVI–XVII. században. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1968. (Továbbiakban: Zimányi, 1968.) 15. p. 
48 Adamček, 1995. 20. p. 
49 Zimányi, 1968. 14–16. p. 
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pusztított horvátországi területekről jobbágyait.50 1540-ben újabb csoportok települtek át a 

Batthyány birtokokra. Ezek a jobbágyok 6 évre adómentességet kaptak Ferdinándtól.51  

Nádasdy Tamás 1524-ben házassága útján jutott Szlavóniában Királyvelika (Kraljeva Velika), 

Međurić (Megyericse) és Pakračko Središte birtokába. A Kulpától délre fekvő Sztenicsnyakot 

csak hosszas hadakozás után tudta megszerezni a Frangepánoktól.52 Nádasdy egy 1538. május 

26-án kelt levelében már a velikei és megyericsi birtokok teljes pusztulásáról számolt be, 

emiatt maradék alattvalóit magyarországi birtokaira költözteti.53

 Az Erdődy család horvátországi és szlavóniai birtokait erdődi Bakócz Tamás szerezte. 

Ezek közé tartozott a nyugat-szlavóniai Kutina (Kuténya), Moslavina (Monoszló, ma a 

település neve Popovača), (Sisačka) Posavina, Dijanovac (Diánvár, Ilova mellett találhatók a 

romjai), mely birtokokról a török támadások miatt el kellett költöztetniük jobbágyaikat. Az 

Erdődy család birtokában Vörösvár és Monyorókerék volt többek között Nyugat-

Magyarországon.54

 A szervezett áttelepítésekben ugyancsak jelentős szerepe volt a Zrínyi családnak. 

Zrínyi Miklós 1546-ban áttette székhelyét az Una menti Zrinből a zalai Csáktornyára. 

Egyúttal jobbágyait is kezdte áttelepíteni az Una menti és nyugat-szlavóniai birtokairól.55 

Ferdinánd király 1561. március 28-án kiadott oklevelében engedélyezte, hogy 

Horvátországból szabadon telepítsenek át jobbágyokat Csáktornyára, Csatárra, Stridóvárra 

(Štrigova) Zala megyében és Monyorókerékre (Eberau), Vörösvárra (Rotenturm) Vas 

megyében. A jobbágyok 12 évre adómentességet is kaptak.56 Itt meg kell jegyeznünk, hogy az 

utóbbi két Vas megyei uradalmat 1557 és 1613 között birtokolták. Korábban, majd utána is az 

Erdődyeké volt.57

A szervezett átköltözés kapcsolatba hozható a locatorok – telepítők – tevékenységével 

is. Ezek a személyek a birtokosok megbízásából hoztak telepeseket egy-egy birtokra. Ezekért 

a szolgálataikért általában nemesi birtokot kaptak jutalmul.58

 A horvát népesség elköltözését vizsgálva ennek kétféle módjával találkozhatunk. Az 

egyik a legális költözés, amikor ez a birtokos tudtával és szervezésében történt. Ez a termelő 

                                                 
50 Pálffy–Pandžić–Tobler, 1999. 38. p. 
51 Pálffy–Pandžić–Tobler, 1999. 66–67. p. 
52 Adamček, 1995. 20. p. 
53 Pálffy–Pandžić–Tobler, 1999. 81–83. p. 
54 Adamček, 1995. 20. p. 
55 Adamček, 1995. 23. p. 
56 Pálffy–Pandžić–Tobler, 1999. 160–161. p. 
57  Tobler, Felix: Die Wirtschaftlichen Verhältnisse bis 1948. In: Stefan Geosits (szerk.): Die burgenländischen 
Kroaten im Wandel der Zeiten. Edition Tusch, Wien, 1986. 45. p. 
58 Adamček, 1995. 23. p. 
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erők áttelepítése volt. Ide sorolhatjuk azt is, mikor a költözést idegen birtokos szervezte, 

mintegy átcsábítva a jobbágyokat saját birtokára. A másik a jobbágyság szervezetlen 

menekülése volt a török támadás bekövetkeztekor. Ide tartozik az elviselhetetlen terhek és 

adók előli menekülés is. Ilyenkor többnyire kisebb csoportok, vagy egy-egy család kelt útra. 

 A mohácsi csata, illetve Szapolyai és Ferdinánd összetűzése következtében 

Horvátország és a Habsburg uralom alatti Magyarország térsége között nagymértékben 

erősödtek a kapcsolatok. Ezáltal a töröktől veszélyeztetett területekről északra irányuló 

menekülthullámnak nem kellett a Szent István koronájához tartozó országok határát átlépnie. 

Ezzel is magyarázható, hogy a kitelepülő horvát népesség sokkalta nagyobb arányban 

költözött Magyarországra, mint Ausztriába, Morvaországba vagy Itáliába.59  

 A horvátság 16. századi északi irányú kolonizációja sokkal nagyobb térséget érintett, 

mint a ma gradistyei horvátok által lakott terület, mely a mai Burgenlandra, Győr-Moson-

Sopron és Vas megyére, valamint Szlovákiában Pozsony környékére korlátozódik. 60 Az 

egykorú letelepedés az akkori politikai-földrajzi felosztást nézve a Magyar Királyság nyugati 

részét, ezen belül Vas, Sopron, Moson, Győr, Pozsony és Nyitra vármegyét, az Osztrák 

főhercegség keleti részét (Bécsi-Erdő, Bécsi-Medence), Valamint a Morva őrgrófság déli 

területeit érintette.61

 A migráció által érintett területeken nagy volt a termelőerők hiánya. A gyakori 

járványok – pestis, valamint Mátyás háborúi miatt csökkent a népsűrűség. Nagyon sok város, 

falu, uradalom elpusztult. A tartós gazdasági válság és következményei, a török betörései 

Magyarországra és Ausztriába, különösképp a Bécs elleni 1529-es és a Bécsre irányuló, de 

Kőszegnél elakadt 1532-es hadjárat megtizedelték a népességet, leginkább a falvak 

lakosságát.62 Emiatt, az elpusztult jobbágyaik pótlására, a birtokosok saját maguk 

kezdeményezték a szintén a török elől menekülő horvátok letelepítését.63 A menekülteknek a 

különböző szolgáltatások és adók terén egy bizonyos időre kedvezményeket is adtak.64 A 

rohonc-szalónaki uradalom urbáriumainak összegzése által Zimányi Vera mutatta ki, hogy az 

elpusztult falvak a horvátok betelepítése és az újjáépítés után érték el a 16. század tízes 

éveinek szintjét.65 Az elpusztult vidékek, falvak újbóli betelepítése, a földterületek 

megművelése, összességében a termelőerők pótlása voltak a Horvátországból és a Balkán-
                                                 
59 Kučerova, 1998. 66–69. p. 
60 Breu, Josef: Prostorni opsjeg i posljedice za sliku naselja. In: Povijest i kultura gradišćanskih Hrvata. Főszerk.: 
dr. Ivan Kampuš. Zagreb, 1995. (Továbbiakban: Breu, 1995.) 43. p. 
61 Breu, 1995. 53. p. 
62 Kučerova, 1998. 89. p. 
63 Zimányi, 1968. 16. p. 
64 Zimányi, 1968. 67. p. 
65 Zimányi, 1968. 53–54. p. 
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félsziget más területeiről érkező telepesek befogadásának legfőbb mozgatórugói.66 Fontos 

mozgatórugója volt még a 16. század elejétől kezdődő agrár árrobbanás. A tulajdonosok 

pusztatelepüléseik újranépesítésére gondoltak, többnyire a létező, csökkent népességű 

falvakat telepítették újra. A mai burgenlandi területen még a korai 16. században is erős 

pusztásodás volt és jelentős volt a teljesen elpusztult települések száma is. A birtokosok sok 

esetben ezeket a „lyukakat” a falvakban idegen bevándorlókkal tudták pótolni, de ritkán 

tudták újjáéleszteni a 15. és 16. század elején teljesen elpusztult falvakat. 67

Korábban voltak olyan nézetek hogy a menekültek képezték az egyre jobban 

terjeszkedő Oszmán Birodalom elleni védelem utánpótlását. A források arról tanúskodnak, 

hogy a térség birtokosai elsősorban a gazdasági válság negatív hatásait ellensúlyozták a 

telepítéssel. A Habsburg uralom alá tartozó Királyi Magyarország törökkel határos vidékein 

alig mutatható ki horvát telepítés.68

 Azokat a településeket, ahol a horvátok megtelepedtek, három nagyobb csoportba 

lehet sorolni. Az első csoportba tartoznak a teljesen új alapítású falvak. A másodikba, ahol a 

megritkult német, vagy magyar népesség közé települtek, majd idővel asszimilálták a korábbi 

lakosokat, a harmadikba pedig, ahol mindvégig kisebbségben voltak. 69

Kisebb, egyéni áttelepedések, már a mohácsi csatát megelőzően kimutathatók a 

források alapján. A kismartoni uradalomban már 1515-ben megjelennek horvát vezetéknevű 

jobbágyok. 1522 és 1527 között Sopron megye területére költöztek horvátok Senj (Zengg) 

környékéről és Lika-Krbava területéről.70 A Észak-Nyugatra irányuló áttelepedés az 1530–40-

es években az egykori Kőrös megye területéről volt a legintenzívebb.71 A migráció mértékére 

utal Ferdinánd király 1537. január 10-én keltezett okirata, melyben két hívének – Szalay 

Jánosnak és Ernuszt Gáspárnak hajóhíd építését engedélyezte Légrádnál a Murán, a 

Szlavóniából Magyarországra menekülők átkelésének megkönnyítésére72  

 Az Una folyó menti térség, valamint a Kupa és Una folyók közti terület a 16. század 

folyamán végig a kitelepülés fő körzetébe tartozott. Erről a vidékről egyes csoportok 1533–43 

között Sopron megyébe és Kőszeg környékére költöztek.73 Kostajnica 1556-os elestét 

követően a menekülők újabb hulláma indult Nyugat-Magyarország irányába – Sopron és 

                                                 
66 Kučerova, 1998. 89. p. 
67 Breu, 1995. 43. p. 
68 Breu, 1995. 48. p. 
69 Breu, Josef: Siedlungen der Burgenländischen Kroaten einst und jetzt. Beilage zum Buch „SYMPOSYON 
CROATICON. Gradišćanski Hrvati – Die Burgenländischen Kroaten” (Wien, 1974) 
70 Kučerova, 1998. 102–103. p.  
71 Adamček, 1995. 23. p. 
72 Pálffy–Pandžić–Tobler, 1999. 71–72. p. 
73 Adamček, 1995. 24. p. 

 19



Moson vármegyékbe, az Illésházyak pozsonyi birtokára, az ekkor a Zrínyiek által birtokolt 

Pinka menti területekre, továbbá Morvaországba is.74

Az újjáépített, újratelepített falvak lakosságát az 1550-es években pestis pusztította a 

rohonc–szalónaki uradalom területén.75 Arra is lehet példát találni, hogy az egyszer 

megtelepedett családok néhány év, évtized múlva tovább vándoroltak, mivel az évszázadok 

óta itt élő magyarokhoz és németekhez képest nem volt olyan erős kötődésük a telkeikhez.76 

A Rohonchoz tartozó Polányfalvát, (ma: Podler Ausztriában) 1550-ben alapították a 

Batthyányak 14 horvát telepessel. Az 1634-es urbáriumban a lebontott falu helyén már major 

állt.77 A szinte folyamatos háborúskodások során újra meg újra károk érik a többivel együtt a 

horvátok által lakott településeket is. Például az 1570–80-as években az Őrség lakossága 

mellett ugyanezen uradalom falvai pusztultak a törökök portyázásai, de szintúgy az ellenük 

harcoló végváriak túlkapásai miatt is. Komoly károkat okoztak a térségben Bocskai és 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem harcai a Habsburgok ellen. Az 1664-es török hadjárat 

leginkább a németújvári uradalom területén okozott jelentős károkat. A Wesselényi 

összeesküvést követően ezt a térséget is jelentős császári katonaság szállta meg. Az evvel járó 

túlkapások is hozzájárultak ahhoz, hogy az itteni birtokosok nagy része Thököly pártjára állt. 

1683-ban többek között a Batthyányak is szállítottak élelmet a Bécset ostromló török táborba, 

miáltal megkímélték birtokaikat a portyázóktól. A török vereségével a Thököly felkelés is 

összeomlott. A térség birtokosai behódoltak a császárnak és csapataik részt vettek a 

felszabadító háborúkban. A Lipót által 1684-ben meghirdetett közkegyelem ellenére a 

tömegesen beszállásolt császári csapatok hatalmas károkat okoztak.78  

 

III.1.3. Vlahok – oláhok 

 

A Kőszegi-hegység déli részén, Rohonc és Szalónak között található horvát községek 

népességét „oláhoknak” hívják. A korábbi feltételezésekkel ellentétben – mármint hogy ez a 

népcsoport a 17. században telepedett e vidékre – a ma ismert források alapján a többi horvát 

népességgel együtt a 16. században érkezett.79 Egyes csoportjaik már az 1540-es években 

                                                 
74 Breu, 1970. 16. p. 
75 Zimányi, 1968. 17. p. 
76 Zimányi, 1968. 55. p. 
77 Zimányi, 1968. 29–30. p. 
78 Zimányi, 1968. 19–25. p. 
79 Valentić, Mirko: Gradišćanski Hrvati od XVI stoljeća do danas. Povijesni muzej Hrvatske. Zagreb, 1970. 
(Továbbiakban: Valentić, 1970.) 26. p. 
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letelepedtek Vasvörösvár vidékén.80 A szomszédos németektől, magyaroktól és horvátoktól 

abban különböztek, hogy „libertinus” jogállással rendelkeztek és főként állattenyésztéssel 

foglalkoztak. A családnevek alapján feltételezhető, hogy Boszniából, illetve a horvát–bosnyák 

határvidékről származnak.81 A korábban már tárgyalt Polányfalvára 1648-ban újból 

horvátokat telepítettek a Batthyányak, akik az „oláh szabadság szerint fizettek és 

szolgáltak”.82 Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a termények utáni tized beszolgáltatása 

mellett az átlagosnál kisebb pénzösszeget kellett fizetniük.83 Többek között nem terhelte őket 

az ún. szárazkocsmapénz (pombain).84 A leglényegesebb pedig az volt, hogy a robot helyett 

katonai szolgálatot kellett ellátniuk.85  

 A betelepülés időpontjával kapcsolatban az elmúlt száz évben sok vitát folytattak a 

kutatók. Az első tudományos feldolgozáson alapuló véleményt Mohl Adolf fogalmazta meg 

1914-ben. Ő a tömeges beköltözés időpontját 1533-ra tette.86 A később feltárt források, mint a 

fentiekben láttuk, nagyban módosították ezt az eredményt. Abból a szempontból mindenképp 

fontos ez a dátum, hogy a gradistyei horvátok körében ehhez kapcsolódóan alakult ki egy 

jubileumi hagyomány, amely az 1933-ban és 1983-ban Burgenlandban rendezett ünnepségek 

keretében jelentkezett. 

 

 III.1.4. A betelepültek számának meghatározása 

 

A betelepültek számát illetően még nagyobb a bizonytalanság. A legújabb tudományos 

munkák nem is adnak meg konkrét számokat. Azoknak a településeknek a számát, amelyekbe 

a horvátok letelepedtek, pontosabban meg lehet adni. Az első teljes összegzést a már említett 

Mohl Adolf jelentette meg, aki a győri püspökség 1641-es Visitatio canonica-jára 

támaszkodva írta össze a Győr-Moson-Sopron- és Vas vármegyei horvát községeket. Az alsó-

ausztriai községek számát korábbi kutatásokból vette át. Számításai alapján 180–200 

községbe érkeztek horvátok. Egy hibája mindenképpen van összegzésének – nyolc Zala 

megyei, Mura menti községet is felsorolt úgy, hogy ebből a továbbiakban hatot hozzászámol a 

Vas megyeiekhez.87 Ezt a tévedést a későbbiekben a rá hivatkozó kutatók nem vették 

                                                 
80 Adamček, 1995. 23. és 30. p. 
81 Valentić, 1970. 26. p. 
82 Zimányi, 1968. 29. p. 
83 Zimányi, 1968. 91. p. 
84 Zimányi, 1968. 69. p. 
85 Zimányi, 1968. 91. p. 
86 Mohl: Válogatott írások, 2000. 26–31. p. 
87 Mohl: Válogatott írások, 2000. 7–16. p. 
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figyelembe, pl.: J. Breu és K. Kučerova.88 A zalai horvátokat a szakirodalom nem számítja a 

gradistyei horvátok közé. Léteznek ettől eltérő számítások is, melyek alapján 125 a térségben 

meglévő és volt telepek száma. Ebben az esetben a kutató nem vette számításba a történeti 

Magyarország területén a Pozsony és Nyitra megyei, valamint az alsó-ausztriai és 

morvaországi telepedéseket. 89

A különböző eredményeket összevetve és elemezve arra a következtetésre juthatunk, 

hogy mintegy 280 településen mutatható ki jelentősebb letelepülésük, és ebből 200 

településen voltak a letelepedéskor, vagy röviddel utána többségben. A betelepültek számára 

az akkori településenkénti lélekszám alapján lehet következtetni. Nem szabad figyelmen kívül 

hagyni azt a tényt sem, hogy az újonnan érkezettek igen gyakran – az adókedvezmények 

megszűnte és egyéb okok miatt is – tovább vándoroltak és máshol telepedtek le. Ezek alapján 

a számuk kb. 50–60 ezerre tehető. A népszerűsítő munkákban közölt 200 ezres számot erős 

túlzásnak kell tekintenünk. 

 

A térségben – Alsó-Ausztria, Morvaország, Kis-Kárpátok térsége, Nyugat-Magyarország – 

letelepedett horvátok falvainak száma: 
 A betelepüléskor 

vagy utána horvát 

többség 

Mindvégig horvát 

kisebbség 

Bizonytalan, hogy 

horvát többség vagy 

kisebbség 

Ma is horvát település 70 1  

elnémetesedett 76 33 13 

elmagyarosodott 15 15 2 

Asszimilálódott 

egykori horvát 

település elszlovákosodott 

vagy elcsehesedett 

26 11 3 

Elnéptelenedett 

horvát település 

 5  3 

A II. vh. után 

kitelepített horvát 

település 

 3   

 

Az asszimiláltnak feltüntetett településekben előfordulhat, hogy egy jelentéktelen kisebbség 

még beszéli a horvát nyelvet. 

 

                                                 
88 Breu, 1970. 4. p. és Kučerova, 1998. 105–107. p. 
89 Polány Imre: A nyugatmagyarországi horvát telepedések. ― Vasi Szemle 1938. 4: 244–245. p. 
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III.2. A gradistyei horvátok politikai, társadalmi, vallási élete az első világháborúig 

 

 III.2.1 A letelepedés utáni konszolidáció 

 

Az áttelepülés bizonytalan korszakát a horvátság beilleszkedésének, gazdasági és kulturális 

konszolidációjának időszaka követte. 

 A horvátság, tömeges áttelepülése időszakát követően, szállásterületének egy részén 

tovább erősödött. Azokban a falvakban, ahol a betelepülés után számbeli fölényben voltak, 

asszimilálták a velük együtt élő magyar vagy német kisebbséget. A térség déli részeire volt 

jellemző, hogy egy adott település határán belül egy új falut alapítottak. Ez utóbbiak között 

meg kell különböztetnünk a horvát településből való kiválást, és a más nemzetiségű település 

határán belül létrehozott horvát falut.90  

Ezzel párhuzamosan megindult bizonyos területeken a horvátság térvesztése is. Ebben 

az asszimilációnak volt legnagyobb szerepe. Általánosnak mondható, hogy minden olyan 

népcsoportra, amely egy fejlett térségben idegen nyelvű többségi környezetben telepszik meg, 

nagy asszimilációs nyomás nehezedik. Ez alól a gradistyei horvátság sem volt kivétel, amely 

nagyon szétszórtan és gyakran települési szinten keveredve telepedett meg a magyarokkal és 

németekkel. Nem volt önálló vezető társadalmi rétegük. Illetve a velük áttelepült kisnemesség 

az elsők között tagozódott be a többségi rendek soraiba, elvesztvén magával hozott 

anyanyelvét. A legutóbbi időszakot leszámítva, jelentősnek mondható iparuk sem fejlődött ki. 

Viszont kereskedőként és szállítási vállalkozóként a számarányuknál jelentősebb befolyásra 

tettek szert. A tanítók és a papok tekinthetők az egyedüli vezető rétegüknek, mely állandó 

utánpótlást kapott a horvát parasztság feltörekvő csoportjaiból. A horvát papok nagy száma 

nem csak az alsópapság rétegeiben mutatható ki. A népesség számarányához képest sokan 

kerültek a katolikus egyházi hierarchia vezető posztjaira is.  

A horvát nyelvi szigetek közötti kapcsolat erősebb volt, mint az egymástól való 

földrajzi távolság alapján feltételezhető lenne. Az összekötő kapcsok a horvát kereskedők, a 

más vidéken szolgáló papok és tanítók voltak. A katolikus reformációval elterjedő 

zarándoklatok már a kapcsolatok intenzívebbé válását jelentették. 

A soknemzetiségű, nagyobbrészt agrár jellegű Magyar Királyság területén a 19. 

századig a nemzetiségi kérdésnek jelentéktelen szerepe volt. Az egyházi szervezetek, 

püspökségek arra törekedtek, hogy az egyes községekben a nép nyelvén beszélő 

                                                 
90  Breu, 1995. 87. p. 
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lelkipásztorok szolgáljanak. A horvát nyelvű oktatás is szabadon fejlődhetett az adott 

viszonyok közt. 91

Az áttelepült horvátság nyelvileg nem volt egységes. A ČA, ŠTO, KAJ nyelvjárások 

különböző változatait beszélő csoportok miatt az egy-egy faluban beszélt nyelv igen eltérő 

volt. Ez vezetett el odáig, hogy a 19. századra egységesülő gradistyei horvát nyelv már 

jelentősen különbözött az egykorú irodalmi horváttól Horvátországban. A horvát telepesek 

magukkal hozták az ószláv egyházi liturgiát és a glagoljita írást. Erről tanúskodik a 

Pannonhalmán található „kelénpataki misekönyv” 1564-ből. Ezt a tradíciót rövid idő alatt 

kiszorította a latin rítus. 

 

III.2.2. Reformáció és ellenreformáció – Az irodalmi nyelv kialakulása 

 

A reformáció időszakában a térségben sok horvát származású prédikátor és tanító 

tevékenykedett. Ők voltak az elsők, akik az első horvát nyelven írt munkákat megjelentették. 

Hans von Weißpriach különösen sokat tett, hogy birtokain (Fraknó, Kabold és Kismarton) a 

horvátok áttérjenek a lutheránus hitre. Meghívta a Németországban szláv nyelvű nyomdát 

működtető, isztriai származású Stefan Konzult lelkésznek, vele érkezett a szintén isztriai 

származású Antun Dalmatin. Ők adták ki 1568-ban, még Regensburgban az első gradistyei 

horvátoknak szánt művet, a prédikációkat és a vasárnapi evangéliumokat tartalmazó 

Postillat.92 1591-től Répcekőhalmon, majd 1596-tól haláláig 1617-ig Sopronkeresztúron volt 

lelkész Grgur Pythiraeus Mekinić, aki 1609 és 1611 között két protestáns graduálét adott ki 

horvát nyelven „Duševne pesne” címen.93 Ezeket a műveket a gradistyei írott irodalom első 

megjelenésének kell tekintenünk. A horvát reformátorok munkásságának nem lettek tartós 

eredményei, mivel a horvátok főként azokon a településeken tértek át az új hitre, ahol 

kisebbségben voltak. Ezekben az esetekben a második generációtól kezdődően gyorsan 

asszimilálódtak. Azokban a többségi horvát falvakban sem vert gyökeret az új vallás, ahol a 

„cuius regio eius religio” elve alapján a földesurukat kellett követniük. Többek között a 

Batthyány uradalomhoz tartozó Nardán és a környező horvát falvakban gyakoriak voltak az 

                                                 
91 Breu, 1995. 87–89. p. 
92 Benčić, Nikola: Pismo i književnost. (Továbbiakban: Benčić, 1995b.) In: Kampuš, Ivan (szerk.): Povijest i 
kultura gradišćanskih Hrvata. Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995. 250-251. p. 
93 Benčić, Nikola: Razvoj vjerskoga života. (Továbbiakban: Benčić, 1995a.) In: Kampuš, Ivan (szerk.): Povijest i 
kultura gradišćanskih Hrvata. Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995. 203. p. 
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összetűzések a prédikátorok és a nép között. (Batthyány I. Ádám 1629-ben rekatolizált. 

Nagynardáról 1642-ben űzette el az evangélikus lelkészt.)94

Mivel a gradistyei horvátok többsége nem tért át az új vallásra, a katolikus egyház ezt 

látva nagyban segítette a szegényebb horvát fiatalok teológiai tanulmányait. Ennek tudható be 

a horvátság és a katolikus egyház közötti szoros kapcsolat. A térség nagybirtokosainak 

rekatolizációja után birtokaik plébániáira katolikus plébánosokat, jelentős részben horvátokat 

helyeztek.95

Az irodalmi nyelv első virágkora a katolikus reformáció időszaka volt. Ebben az 

időszakban, a 17–18. században, a horvát származású főpapok és jezsuiták nagy számú és 

népszerű vallásos könyvet jelentettek meg horvát nyelven. A népi vallásosság terjesztésében 

nagy szerepük volt a különböző kegyhelyeknek, ahová a horvátok is tömegesen 

elzarándokoltak. Közéjük tartozott Boldogasszony és Lorettó, Nagymarton mellett. A korszak 

nagyszámú horvát alkotói közül Eberhard Marija Kragelt, Ladislav Valentićet és Lovre 

Bogovićot kell kiemelni. Az utóbbi írta a mindmáig népszerű „Hiža Zlata” (1754) című 

imakönyvet.96

 

III.2.3. Nyelvi és kulturális fejlődés 

 

Az első iskolai tankönyvek magánkezdeményezésre készültek 1746-ban és 1747-ben. 1806-

ban adták ki az Ivan Sigismund Karner által írt első, a nyugat-magyarországi horvát iskolák 

számára írt tankönyvet. Az első kapcsolatok is ekkor kezdenek kialakulni az óhazával.  

Az irodalmi nyelv fejlődésének egyik fontos állomása volt a 19. század elején 

elkészült gradistyei nyelvű Újszövetség fordítás, melyet sajnos nem nyomtattak ki. A horvát 

etnológus Fran Kurelac 1846 és 1848 között a gradistyei horvát népdalokat gyűjtötte. 

Közkedveltek voltak a kalendáriumok, melyek 1805 óta jelentek meg évi kiadásban. Ezek 

nagyban hozzájárultak az irodalmi nyelv fejlődéséhez és elterjedéséhez.  

A gradistyei horvátoknál nem jelentkeztek nemzeti eszmék az európai áramlattal 

párhuzamosan. Azt lehet mondani, hogy a jozefinizmus – a barokk kort megszakító, rövid 

időszak után – egyfajta neobarokk felvirágzás következett. Ennek az időszaknak 

emblematikus figurája Ficko József peresznyei plébános. Mellette a papok és tanítók új 

generációja már a világi irodalom felé kezdett fordulni. 

                                                 
94 Horváth Sándor: Narda. Száz magyar falu könyvesháza. Budapest, én. 110–113. p. 
95 Benčić, 1995a. 206-206. p. 
96 Benčić, 1995a. 207-211. p. 
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A bécsi kormányzat a 19. század második felében támogatta a gradistyei horvátok 

önálló kultúrájának kialakulását. Az 1848–49-es forradalomtól megijedve a központi hatalom 

úgy akarta gyengíteni a liberális, Habsburg ellenes magyarokat, hogy segítette a kisebb 

nemzetiségek kulturális fejlődését. Elsősorban a katolikus papságra támaszkodtak, amely 

felügyelte a magyar iskolai oktatást. 

1853-ban adták ki Zágrábban a „Početnica”-t, amely az itteni horvátság nyelvi 

körülményeihez nem idomult. Az 1868-as magyar nemzetiségi törvény szabályozta a 

kisebbségi nyelvű oktatást. Az iskolai tankönyvek iránti igény vezetett az önálló gradistyei 

irodalmi nyelv kialakulásához, melyhez a korabeli horvát helyesírást vették át. 97

A gradistyei horvát irodalom Miloradics 20. század eleji munkásságával érte el első 

csúcsát. Az 1903-tól kiadott „Kalendar svete familije”-ben jelentek meg először versei.98 

Hosszú időn keresztül a kulturális élet szorosan összefüggött a vallásossággal. Mivel a 

térségben a horvátságnak nem volt saját politikai és gazdasági központja, a falu, faluközösség 

vált a nemzeti tudat őrzőjévé. Mivel a falvakban kevésbé érvényesültek a városok társadalmi 

és kulturális hatásai, nem fejlődhetett ki tagolt, regionálisan kiterjedt társadalmi struktúra. A 

gradistyei horvátok szervezkedése nem haladta túl a vallási és kulturális egyesületek szintjét. 

A magyar kormányok 1879 és 1918 között célul tűzték ki a magyarság számarányának 

növelését, a kisebbségi nyelvhasználat visszaszorítását. Az oktatás és közigazgatás területén 

alkalmazott magyarosító politika csekély eredménnyel járt. A nemzetiségi lakosságnak 

továbbra is csak kis hányada beszélte a magyar nyelvet. Ezzel szemben a horvát értelmiség – 

elsősorban a papok és tanítók –, amely a magyar iskolákban tanult tovább, ott magyar 

szellemet szívott magába és magyar érzéseket táplált. 

 

III.2.4. Gazdasági és szociális struktúra 

 

A horvát paraszti rétegek gazdasági és szociális viszonyai nem különböztek a többi 

nemzetiségtől. A nyugat-magyarországi térségre általánosságban jellemző volt, hogy ezek 

északról délre haladva egyre rosszabbak voltak. A Mária Terézia idején végrehajtott úrbéri 

rendezés során szabályozták egységesen a jobbágyság kötelezettségeit. A falusi családok 

anyagi helyzete nagyban függött a birtokában, vagy használatában lévő materiális javak 

mennyiségétől és minőségétől. Meghatározó volt a rendelkezésére álló munkaerő és az 

                                                 
97 Felix Tobler–Johann Seedoch: Školstvo od 16. stoljeća do 1921. godine. In: Povijest i kultura Gradišćanskih 
Hrvata. Főszerk.: dr. Ivan Kampuš. Zagreb, 1995. (Továbbiakban: Tobler–Seedoch 1995.) 242-243. p. 
98 Benčić, 1995b. 262. p. 
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igavonó állatok száma is. A jólét vagy szegénység a birtokosnak, államnak és egyháznak 

fizetendő adók és szolgáltatások mértékétől is függött, nem beszélve a természeti csapásokról, 

háborúkról.99

A gradistyei horvátok gazdaságát a gabonatermelés, állattenyésztés, szőlőművelés és 

borkereskedelem jellemezte évszázadokon keresztül. A szegényebb paraszti rétegek körében 

már a 19. századtól jellemzővé vált az elvándorlás. Kezdetben aratómunkásként, később a 

Bécsi-medence ipari körzeteiben, Bécsben és Grácban az iparban és építőiparban 

helyezkedtek el. Ezzel egyidejűleg sokan vándoroltak ki az amerikai földrészre. A 

tengerentúlra való távozás a 20. század elején érte el tetőpontját. A Monarchia szétesésekor az 

északi területek horvátságának közel a fele az iparban dolgozott. A középső és déli részeken 

ezzel szemben kétharmaduk mezőgazdaságból élt.  

 
Táblázat 
Az Ausztriához csatolt nyugat-magyarországi területekre vonatkozó adatok 
A népesség foglalkozási főosztályainak aránya az összes népesség %-ában – keresők és 
eltartottak együtt. 100

 
Bányászat, ipar, forgalom  

Őstermelés Bányászat Ipar Kereskedelem 
és hitel 

Közlekedés Összesen 
Megye 

1910 1920 1910 1920 1910 1920 1910 1920 1910 1920 1910 1920

Moson 67,5 68,8 0,3 0,4 16,3 15,2 3,4 2,4 3,0 3,6 23,0 21,2 
Sopron 51 56,6 0,4 3,3 31,8 26,3 4,5 3,4 1,7 1,8 38,4 34,5 
Vas 64,1 71 0,4 0,5 20,5 16,1 2,1 1,6 1,1 1,1 24,1 19,2 
Összesen 59,4 65 0,4 1,6 24,4 20,1 3,2 2,4 1,6 1,7 29,6 25,8 
 

III.2.5. A jobbágyfelszabadítástól az 1. világháborúig 

 

Az 1848-as törvények többek között megszüntették a jobbágyság feudális rendszerét, 

bevezették az általános közteherviselést, a felelős kormány intézményét. A cenzusos 

választójogot is bizonyos mértékig kiterjesztették. A nyugat-magyarországi térségben 

Mosonmagyaróvártól Szentgotthárdig 11 választó körzetet hoztak létre. A horvát települések 

az említett kettő kivételével kilenc körzetben oszlottak el. A feudális rendszer eltörlésével a 

megyék megtartása mellett létre kellett hozni a helyi szintű járási és községi közigazgatást. 
                                                 
99 Felix Tobler: Gospodarski i socijalni razvoj. In: Povijest i kultura Gradišćanskih Hrvata. Főszerk.: dr. Ivan 
Kampuš. Zagreb, 1995. (Továbbiakban: Tobler, 1995.) 109. p. 
100 Az 1920. évi népszámlálás. Második rész. A népesség foglalkozása és a nagyipari és kereskedelmi vállalatok 
községenként. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1925. (Magyar Statisztikai Közlemények, új 
sorozat, 71. kötet) 48. p. 
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Az ország falusi lakossága, így a gradistyei horvátok számára is, legnagyobb jelentőséggel a 

jobbágyi terhek eltörlése és a földek egy részének tulajdonba adása bírt. Ez a reform többet 

jelentett a földesúri-jobbágyi viszony megszűntetésénél. Ekkortól a Magyar Királyság minden 

polgára a törvény előtt egyenlőnek számított, az egységes magyar nemzet tagjává vált. Ez 

egyben azt is jelentette, hogy a nemzetiségek nem kaptak ezen túlmenően kollektív jogokat. A 

magyarországi nemzetiségek egy részében ez elégedetlenséget váltott ki, ami a magyarokkal 

való fegyveres összecsapáshoz vezetett. A gradistyei horvátok, a térségben élő többi 

nemzetiséghez hasonlóan, nem nyúltak erőszakos eszközökhöz.  

 Mikor Jellasics bán horvát csapataival átlépte Magyarország határát, kiáltványban 

fordult a gradistyei horvátokhoz. Ebben a horvátokkal szemben az elmúlt ötven évben a 

magyarok által elkövetett igazságtalanságokra hivatkozva szólította fegyverbe nemzettársait. 

Nem valószínű, hogy a felhívás eljutott a gradistyei horvátokhoz, de mindenképp rámutat 

arra, hogy a bán megpróbálta őket is bevonni magyarellenes harcába.101 A pákozdi csata után 

Bécs irányába vonuló horvát seregből Jellasics egy 8000 horvát felkelőből és kisebb számú 

határőrből álló hadtestet Horvátországba indított, hogy védekezzen az esetleges magyar 

támadás ellen. Ez a sereg Moson, Sopron és Vas megyéken keresztül vonult dél felé.102 A 

magyar nemzetőr csapatok, melynek soraiban gradistyei horvátok is szolgáltak, folyamatosan 

támadták Todorovics csapatait. A lemaradozók, a seregtől elkószálók közül sokakat megöltek. 

Ez történt Répcesarudon is, ahol a helyiek három horvát katonát vertek agyon. Az esetnek 

súlyos következményei lettek a szabadságharc leverése után. A tetteseket kivégezték, sokakat 

megbotoztak. A helyi plébánost házi őrizetbe vették, mert annak idején nem akarta eltemetni a 

katonákat.103 A horvát csapatok ezzel szemben Peresznyén és Horvátzsidányon minden 

atrocitás nélkül vonultak át, majd Kőszegnél nyugatra fordulva, a közeledő magyar csapatok 

elől, Ausztria irányában elhagyták az országot.104  

 A Moson megyei horvát falvakat is érintette a háború. A Bécs ellen vonuló magyar 

csapatok schwechati veresége után december 16-ig a térségben megmerevedett a front a 

szembenálló felek között. Gyakoriak voltak a katonák betörései, pusztításai, rablásai. 

December közepe után a császári csapatok ellenőrzése alá került Nyugat-Magyarország 

területe. A katonaság beszállásolása, ellátása, az előírt fogatolás nagy terheket rótt a helyi 

                                                 
101 Johann Seedoch: Razdoblje Franje Josipa. In: Povijest i kultura gradišćanskih Hrvata. Főszerk.: dr. Ivan 
Kampuš. Zagreb, 1995. (Továbbiakban: Seedoch, 1995.) 138–141. p. 
102 Mohl Adolf: A horvátok átvonulása Sopronmegyén. In: Mohl Adolf: Válogatot írások. Szerk.: Johann Erhardt 
és Kiss Tamás. Sopron, 2000. 96. p. 
103 Franjo Horvat: Iz prošlosti Frakanave. 1156–1957. Eisenstadt, 1958. 28–29. p. 
104 Seedoch, 1995. 141–142. p. 

 28



lakosságra. A katonaság a világosi fegyverletétel után is itt állomásozott, többek között sok 

horvát településen is.105  

 Az új állami adminisztráció rendeletek és utasítások tömegével árasztotta el a 

községeket. A helyi tanítók egyre nehezebben tudták ezt követni, ezért az 1855/56-os évtől 

kezdve elrendelték az iskolai oktatás és a községi jegyzői feladat szétválasztását, bevezették a 

körjegyzőségek rendszerét. A főállású jegyző egyszerre több községben látta el feladatát. Az 

egyik legfontosabb feladat a jobbágyfelszabadításból következő különböző intézkedések 

végrehajtása volt. Ez a folyamat egészen az 1880-as évekig elhúzódott.106  

 A Habsburg kormányzat 1849. október 15-én kiadott rendeletében utasításba adta, 

hogy a vegyes lakosságú területeken minden nemzetiségnek biztosítsák a törvény előtti 

egyenlőség és a nyelvhasználat jogát. Külön kiemelték, hogy az iskolákban és templomokban 

szűnjön meg a nyelvi elnyomás és a településen beszélt nyelvek egyenjogúak legyenek. A 

rendeletek kihirdetésénél, a hivatali ügyintézésnél szintén figyelembe kellett venni a 

nemzetiségek nyelvét. A fentiek elviekben érvényesek voltak a gradistyei horvátok által lakott 

területekre is, de a németség túlsúlya miatt a községek és hivatalok közötti ügyintézés nyelve 

a német volt.107  

A horvát nyelv szűkebb értelemben vett községi szinten meghatározó maradt. Sok 

nyugat-magyarországi horvát településen épült ekkor új iskola, vagy lett átalakítva az 

előírásoknak megfelelően. A magyarországi iskolai tankönyvek nyomtatását és terjesztését 

Bécsből intézték. A gradistyei horvátok iskoláiban a Horvátország számára készült 

tankönyveket kellett használni, miáltal az anyaországban zajló nyelvi és helyesírási reformok 

itt is éreztették hatásukat. A tanítók azonban nem fogadták el ezeket a tankönyveket, hanem a 

helyi nyelvjárásban írottakat követelték. Ekkortól, az ötvenes évektől beszélhetünk a Nyugat-

Magyarországon élő gradistyei horvátok nemzeti ébredésének kezdeteiről. Ennek a 

mozgalomnak elsősorban a papok és tanítók (Glavanics Gáspár, Horváth György) voltak a 

vezetői és a következő évtizedekben egyre intenzívebbé vált. Ebben az időszakban alakul ki a 

gradistyei irodalmi nyelv a „ča nyelvjárás” „i” és „e” variánsából. A Bach-korszak után 

decentralizálták az iskolai könyvek nyomtatását, ami elősegítette a helyi nyelv terjedését. Ez a 

kulturális fellendülés ekkor még nem érintette a falusi lakosság szélesebb rétegeit, amely a 

nagy lendülettel folyó földrendezéssel volt elfoglalva.108

                                                 
105 Seedoch, 1995. 142. p. 
106 Seedoch, 1995. 144–145. p. 
107 Seedoch, 1995. 145–146. p. 
108 Seedoch, 1995. 146. p. 
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Az 1867-es kiegyezés után törvényekben szabályozták Magyarország berendezkedését 

és az 1848-ban megkezdett reformokat. 1870-ben új közigazgatási törvény született, ami által 

többek között megváltoztatták a járási beosztást. A következő évben átalakították a községi 

igazgatást is. A községek maguk választhatták a bírót, orvost, tanítót és jegyzőt (körjegyzőt), 

a községi elöljárók felét. Az elöljáróság másik része a legtöbb adót fizetők köréből került ki. 

Később, 1886-tól csökkentették a községek jogkörét. Ekkortól a falu vezetőit a járási 

főszolgabíró nevezte ki.109 1898-ban fogadták el a községek elnevezéséről szóló törvényt. Ez 

alapján minden településnek csak egy, a belügyminisztérium által elfogadott magyar 

elnevezése lehetett. A nemzetiségek ezt is az erőszakos magyarosítás egyik módjának 

tekintették. Az idegen hangzású családnevek magyarosítását is szorgalmazták. Ezzel főként az 

értelmiségi, közszolgálati pályára lépők éltek. A horvátok többsége, más nemzetiségekhez 

hasonlóan nem fogadta el ezt a lehetőséget. Az ország kormányzása az előző korszakhoz 

képest modernebbé vált, de bizonyos szabályok konzerválták a társadalom gazdagabb 

rétegeinek hatalmát. Ez a nemzetiségi vidékeken egyben a magyarság hegemóniáját is 

jelentette. 

Az 1868-ban elfogadott nemzetiségi törvény a nemzetiségeknek adott gesztus volt, 

lehetőséget adott nyelvük és kultúrájuk megőrzéséhez. A magyar államnyelv mellett helyi 

szinten a hivatalokban teret kapott a kisebbségi nyelvhasználat is. Az egyházak maguk 

határozhatták meg a községekben a liturgia és az adminisztráció nyelvét. A kezelésükben lévő 

iskolákban, az iskolai törvény keretein belül meghatározhatták az oktatás nyelvét. Az állami 

iskolákban is biztosítani kellett a kisebbségi nyelven történő oktatást. A községek maguk 

határozhattak a hivatalos ügyviteli nyelvükről. Minden polgárnak, községnek, egyházi 

közösségnek joga volt alsó-, közép- és felsőfokú iskolákat alapítani. Emellett a nyelvi, 

művészeti, tudományos, mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi intézményeket, egyesületeket 

hozhattak létre. Ezen intézmények és egyesületek hivatalos nyelvéről az alapítók 

határozhattak.110  

Az ugyanezen évben elfogadott népoktatásról szóló törvény kötelezővé tette az 

alapfokú oktatást a hat és tizenkét év közötti korban az adott községben lakók anyanyelvén. 

Iskolát az állam, egyházak, községek, egyesületek és magányszemélyek alapíthattak illetve 

tarthattak fenn. Ahol az egyházközségnek nem, vagy nem a törvényi előírásoknak megfelelő 

iskolája volt, ott a községnek és az államnak kellett létrehoznia az oktatási intézményt. A 

nemzetiségi és oktatási törvény rendelkezései biztosították a gradistyei horvátok nemzeti 

                                                 
109 Magyarország története 6. 1848–1890. Bp. 1987. 
110 Seedoch, 1995. 148–149. p. 
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identitásának megőrzését és etnikai fennmaradásának lehetőségét. 1879-től az egyházi 

iskolákban is bevezették a magyar nyelv kötelező oktatását. Célul tűzték ki, hogy azt a 

gyerekek hatodik osztály végén jól beszéljék. A rendelkezés nem sok eredményt hozott a 

tiszta nemzetiségi vidékeken, mert az iskolából kikerülők többsége a helyi közösség határain 

belül maradva nem használta a magyar nyelvet. Ez volt a jellemző a gradistyei horvátok 

többségére is, a kevés magyar–horvát vegyes lakosságú települést kivéve. Az 1900-as 

népszámlálás szerint Magyarország lakosságának 40%-a nem beszélt magyarul. Ez az arány a 

nyugat-magyarországi térségben meghaladta a 80%-ot. Ennek hatására 1902-től a nem 

magyar tannyelvű egyházi iskolákban bővíteni kellett a magyar nyelv tanításának kereteit. 

1907-ben vezették be az Apponyi-féle törvényt. Ez alapján a felekezeti és községi tanítók 

fizetését központilag határozták meg. Ahol nem tudták ezt az összeget garantálni, ott ún. 

államsegélyért lehetett folyamodni. Ehhez viszont teljesíteni kellett az előírt feltételeket. 

Többek között a tanítónak tudnia kellett magyarul és az oktatásban is előtérbe kellett helyezni 

a magyar hazafias nevelést. A magyar központi tantervet kellett átvenni és a magyar nyelv 

oktatását előtérbe helyezni. A helyi közösségek többnyire nem tudták teljesíteni a tanítók 

javadalmazásánál előírt feltételeket. Az állami támogatásért cserében kénytelenek voltak a 

nemzetiségi nyelvi oktatást visszaszorítani. A horvát nyelv oktatása is háttérbe szorult, a 

lassan egységesülő gradistyei irodalmi nyelv terjedése is megállt. A horvát nyelv továbbra is 

megmaradt a családon és faluközösségen belüli kommunikálás eszközének.111

Az iskolai oktatás eredményességi mutatója a korszakban az írni-olvasni tudók aránya 

volt. Az adatokból kitünik, hogy az északnyugat–délkelet irányú fejlettségi különbségek az 

írni-olvasni tudásban is megmutatkoznak. 

Táblázat: 
A gradistyei horvátok között az írni-olvasni tudók aránya1910-ben összevetve az országos 
adattal112

 
 Moson Sopron Vas összesen Magyarország 
horvátok 83 83,2 74,8 80,5  
németek 91,1 90,6 87,2 89,3  
összlakosság 88,8 89 83,5 86,1 68,7 

 

A gradistyei horvátok területi szétszórtsága, szociális rétegződésük – parasztság és 

munkásság – nem tette lehetővé az egységes politikai érdekérvényesítést. Az országgyűlési 

választások során az országos pártok képviselőire voksoltak. Az állam és egyház 

                                                 
111 Seedoch, 1995. 149. p. 
112 A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszámlálása. Ötödik rész. Részletes Demográfia. Magyar 
Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1916. (Magyar Statisztikai Közlemények, új sorozat, 61. kötet) 
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szétválasztása elleni tiltakozás keretében alakult meg 1895-ben a Katolikus Néppárt 

(Néppárt). Meghirdetett programjában foglalkozott a nemzetiségek problematikájával is. 

Célul tűzte ki, hogy a nemzeti kisebbségeknek is biztosítsák jogait. A programot horvát 

nyelven is megjelentették. A párt tagsága főként a papság, a tanítók és a katolikus 

nagybirtokosság soraiból került ki. A falusi közösségek többnyire követték őket a 

szavazásoknál. Részben ennek tudható be a Néppárt nagyobb befolyása a nyugat-

magyarországi térségben.113 A Sopron és Moson megyei horvátok közül sokan dolgoztak 

ausztriai ipari központokban, ahol közvetlenül kapcsolatba kerültek az ottani munkás 

szervezetekkel. A térségben 1870 után kezdett el szervezkedni a munkásság. 1892-ben 

Sopronban munkás önképzőkör alakult. Néhány év múlva már a Kismarton és Nagymarton 

környéki horvát falvakban is megjelentek a szociáldemokrata eszmék. A pártok, pártpolitikai 

szembenállás megjelenése a gradistyei horvátok közötti megosztáshoz vezetett. A paraszti 

csoportok a Néppárthoz, Keresztényszocialista Párthoz csatlakoztak, míg a munkásság a 

szociáldemokrácia felé fordult. 114

                                                 
113 Seedoch, 1995. 152. p. 
114 Seedoch, 1995. 153. p. 
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IV. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI VISZONYOK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ 

VÉGÉTŐL A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉSIG 

 

IV.1. A forradalmak időszaka 

 

IV.1.1. Az Osztrák–Magyar Monarchia szétesése 

 

Az első világháború a központi hatalmak vereségével végződött. Az Osztrák–Magyar 

Monarchia népei kikiáltották függetlenségüket. IV. Károly a vereségek hatására 1918. október 

16-án föderatív állammá nyilvánította a Monarchia osztrák részét. Október 21-én Bécsben 

összeült az Ideiglenes Nemzetgyűlés, amely az Államtanács vezetésével a szociáldemokrata 

Karl Rennert bízta meg. Budapesten október 24-én alakult meg a Magyar Nemzeti Tanács 

gróf Károlyi Mihály vezetésével. Követelték az ország teljes függetlenségét, a háború 

azonnali befejezését, az ország demokratikus átalakítását. Október 30-án győzött az ún. 

őszirózsás forradalom. A katonák levágták a sapkájukról a K. u. K jelvényt és őszirózsát 

tűztek helyére. A király felhatalmazása alapján Habsburg József főherceg Károlyi Mihályt 

nevezte ki miniszterelnöknek. 

 Ezekben a napokban a Monarchia többi részén is megmozdulásokra, tömeggyűlésekre, 

a függetlenség kikiáltására került sor. Október 18-án Krakkóban, a Krakkói Bizottság 

jelentette be Galícia elszakadását. Prágában október 28-án mondták ki a függetlenséget, az 

önálló Csehszlovákia megalakulását, melyhez október 30-án Túrócszentmártonban tartott 

gyűlésükön a magyarországi szlovákok is csatlakoztak. Október 29-én a Monarchia bosnyák, 

horvát és szlovén területeiből megalakul a Szlovének–Horvátok–Szerbek Állama. Az olasz 

fronton bekövetkezett katonai vereség és a hátországbeli események miatt Padovában 

november 3-án fegyverszünetet írnak alá az antant és a Monarchia képviselői. Károly az 

események hatására visszavonult az eckartsaui kastélyba és november 11-én lemondott 

császári uralkodói jogainak gyakorlásáról. November 12-én Bécsben kikiáltották a 

köztársaságot, kijelentették, hogy Német-Ausztria csatlakozni kíván Németországhoz. 

November 13-án IV. Károly lemondott magyar királyi funkciói gyakorlásáról. Ugyanezen a 

napon Belgrádban a magyar kormány fegyverszünetet kötött a balkáni erők főparancsnokával. 

November 16-án Budapesten kikiáltották a köztársaságot (népköztársaság). 

 Az aláírt fegyverszüneti megállapodások után tovább folytatódott az antant csapatok 

előrenyomulása. Az olaszok elfoglalták Dél-Tirolt. A csehek a Szudéta-vidéket. Az SZHSZ 

állam csapatai behatoltak Karintiába, de a helyi erők megállították őket. Magyarország 
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területére a csehek, románok és szerbek vonultak be. November 25-én Újvidéken a szerbek 

jelentették be elszakadásukat, majd december 1-jén Gyulafehérváron az erdélyi románok.115

 

IV.1.2. A nyugat-magyarországi térség a forradalmak időszakában 

 

A nyugat-magyarországi térségben 1918 novemberétől a nemzetiségi kérdés megoldására 

három főbb irányzat alakult ki. Ezek főként a gazdasági, politikai érdekekben különböztek 

egymástól: az elszakadási törekvések hívei, az autonómia követelői, a harmadik pedig a 

korábbi állapot megőrzésére törekedők, a kulturális és nyelvi jogok kisebb kibővítésével.  

Az elszakadási törekvések híve – melyeket a nagynémet körökből kiinduló osztrák 

propaganda is támogatott – leginkább a térség árutermelő parasztsága volt. Hátrányosan 

érintette őket a határforgalom szigorúbb ellenőrzése, korlátozása, mivel terményeik jelentős 

részét Alsó-Ausztriában és Stájerországban adták el. A szomszédos osztrák ipari 

központokban dolgozó munkásságnak is ez a megoldás lett volna a legmegfelelőbb. Ebben az 

időszakban a legerősebb, a kormány támogatását élvező autonómia mozgalom volt. A térség 

iparosai, kereskedői, akik az átmenő kereskedelmet, azaz az osztrák iparcikkek és magyar 

élelmiszerek cserekereskedelmét bonyolították, attól tartottak, hogy Ausztriához kerülve 

elveszítik ezt a szerepüket. A nagybirtokosok, egyházak, közigazgatási apparátus a korábbi 

vármegyei igazgatási rendszer kisebb változtatásokkal való fenntartásának híve volt.116

Az új államhatalom megalakulása pillanatától szembe találta magát az ország területi 

integritását veszélyeztető erőkkel. Ausztriából fegyveres szabadcsapatok törtek be Nyugat-

Magyarország területére. 1918. december 6-án kikiáltották Hienzenland köztársaságot 

Nagymartonban (Mattersburg), de ezt a magyar csapatok már másnap leverték.117 Néhány 

nappal később Rábakeresztúron (Heiligenkreuz) 40 környékbeli település képviselői 

Stájerországhoz való csatlakozási szándékukat hangoztatták. 118 1918 őszén Vasban is a 

Sopron és Moson megyében lejátszódó forradalmi eseményekhez hasonlóak zajlottak. 1918. 

október 31-én Körmenden a Budapestről érkező katonák kiáltották ki a forradalmat és 

                                                 
115 A kérdésről bőséges irodalom áll rendelkezésünkre. Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában 
1914–1945. Történelmi kézikönyvtár sorozat. Csokonai kiadó, 2006. (Továbbiakban: Ormos, 2006.) Gergely 
Jenő–Pritz Pál: A trianoni Magyarország 1918–1945. Vince Kiadó, Budapest, 1998. (Továbbiakban: Gergely–
Pritz, 1998.), Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 
(Továbbiakban: Romsics, 2005.) 
116  Soós, 1971. 12–13. p. 
117  Schlag, 2001. 136–144. p. 
118 Floriger, Michael–Gruber, Oswald–Huber, Hugo: Geschichte des Burgenlandes. Lehrbuch für die Oberstufe. 
Eisenstadt, 1996. 169. 
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feleskették a helyőrséget a Nemzeti Tanácsra. Másnap Szombathelyen és Kőszegen 

tömeggyűlések voltak, melyeken főként munkások és katonák vettek részt. Helyi nemzeti 

tanácsokat választottak. November 3-án megalakult a Vasi Nemzeti Tanács gróf Széchenyi 

Rezső vezetésével. A belügyminisztérium utasítására a megyei közigazgatás, mely élén Ostffy 

Lajos főispán és Herbst Géza alispán álltak, elfogadta a tanács vezető szerepét. Az új 

hatalomnak kezdetben alig volt ereje a vidéken és falvakban kialakult kaotikus forradalmi 

viszonyok rendezésére. Az északi vidékekhez hasonlóan, itt is spontán forradalmi mozgalmak 

voltak, mint Felsőőrött, ahol a különösen erős zavargások két napig tartottak. Csak a 

szombathelyi katonai egységek tudták ezt felszámolni. Barátfalván, Lődösön, Alhón és 

Vörösváron is zavargásokra került sor a visszatérő katonák és a helyi parasztság által. A 

jegyzőket elüldözték, az üzleteket feldúlták. Németújváron Kreutz-Korponay Eduárd, a 

főszolgabírói hivatal tisztviselője, nemzetőrséget szervezett, melynek részben sikerült 

nyugalmat teremtenie a környéken. Szenteleken és Pásztorházán megszüntette a zavargásokat. 

A kaotikus állapotok hónapokon keresztül fennmaradtak. 119  

A forradalom első napjaiban több helyen voltak zavargások Sopron vármegyében is. 

Megtámadták a karhatalmat, raktárakat fosztottak ki. November 3-án és 4-én többek között 

Eszterházán, Fertőszéplakon, Fertőszentmiklósón, Fülesen és Csapodon került sor 

összetűzésre. A csendőrség és rendőrség nem volt felkészülve ilyen mértékű rendbontásra. Az 

állomány tagjai sok esetben elhagyták szolgálati helyüket. Például november 4-én a 

lajtaprodányi, 5-én a pecsenyédi őrsről távoztak.120

A német vidék jövőbeni hovatartozása Vasban is heves vitákat váltott ki. Röplapokat 

adtak ki, melyek az Ausztriához való csatlakozásra buzdítottak. A szentgotthárdi járásban már 

1910 körül szerveződött német nemzeti mozgalom, amelynek vezető személyisége Karl 

Wollinger rábakeresztúri malomtulajdonos volt. Wollinger 1918 őszén azok élére állt, akik 

követelték a Stájerországhoz való csatlakozást. Néhány évvel korábban elbukott a német párt 

szervezésének és német mozgalom indításának általa kezdeményezett kísérlete. A magyar 

hatalom könnyen, kis erőfeszítések árán tudta ezt megakadályozni. Mikor Wollinger egyes 

falvakban gyűléseket hívott össze, az emberek tömegesen jelentek meg, készek voltak a 

politikai szervezkedésre. December 4-én ezen falvak képviselői Ókörtvélyesen gyűltek össze, 

hogy programot dolgozzanak ki a nyugati részek német vidékeinek átcsatolására. A német 

mozgalom egységes tevékenységének érdekében, szoros kapcsolat volt az északi 
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szervezkedőkkel, hogy a további lépéseket közösen szervezzék meg. Hamarosan vita alakult 

ki az Ausztriához való csatlakozást szorgalmazók és a nagymértékű kulturális és gazdasági 

autonómiát egy átalakított, demokratikus Nagy-Magyarország keretében elképzelők közt. A 

kezdeti tervek között szerepelt, hogy a nyugat-magyarországi németlakta vidéket kiszakítják a 

vármegyei szervezetből és két új német megyét hoznak létre. Egyet északon Sopron 

székhellyel, a másikat pedig délen Kőszeg központtal. A kőszegi megyében, ahova néhány 

német és horvát falut Sopron megye déli részéből is át akartak csatolni, Herbst Géza addigi 

vasi alispán lett volna a főispán. Ennek az volt a veszélye, hogy a nyugat-magyarországi 

németség szétszakadna, és ezt ki tudnák használni a magyarok és egymás ellen tudnák 

hangolni őket. Ezért ezt a tervet a képviselők kőszegi gyűlésén elvetették. Eldöntötték, hogy a 

soproni és mosoni vidéken szervezkedőkkel még szorosabb kapcsolatot ápolnak, ami a nehéz 

közlekedési viszonyok között sok időbe került. Mivel a hivatalnokok és postások nagyobb 

részt magyarok voltak, jobbnak tűnt személyes megbeszélések és találkozók lebonyolítása a 

postai táviratozásnál. A vasútvonalak a határvidéken kelet-nyugat irányúak voltak, ezért az 

észak-déli utazás csak a belső magyar területeken, vagy Ausztrián keresztül volt lehetséges, 

ami kommunikációs zavarokat okozott.121

Zsombor Géza122 valószínűleg jogosan félt attól, hogy tervét Sopronban nem tudja 

könnyen megvalósítani, mivel a városban a lakosság nagy része elmagyarosodott és a régi 

bürokrácia befolyása is erős volt. Ezért november 10-re Nagymartonba hívta össze a 

néptanács alakuló ülését. A helyi hotelbe tervezett kis gyűlésből nagy népgyűlés lett, a 

környékről összesereglett több száz résztvevővel. Lelkesen hallgatták Zsombor beszédét, 

melyben felsorolta a régi rendszer bűneit. A többség elfogadta a német autonómia 

követelésének programját. De voltak itt olyanok is, akik az Anschluss, azaz az Ausztriához 

való csatlakozás mellett álltak ki. Végül közfelkiáltással választották meg a Nyugat-

magyarországi Német Néptanácsot, melynek elnöke Zsombor Géza lett. (A Nyugat-

magyarországi Német Néptanács december 22-én Sopronban mondta ki a terület 

autonómiáját.) November 11-én Szentmargitbányán újabb népgyűlés volt, amelyet az ottani 

Unger Mihály kereskedő szervezett, kinek már a háború előtt kapcsolata volt a német 

nacionalista politikusokkal. (Nem lehet tudni, hogy Zsombor előzetesen értesült volna az 

eseményről.) Itt még a nagymartoninál is határozottabban kifejezték az Anschluss óhaját. 123

                                                 
121  Schlag, 2001. 134–136. p. 
122 Zsombor a Berinkey-kormány idején Nyugat-Magyarország német kormánybiztosa volt.  
123  Schlag, 2001. 120–121. p. 
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A nagymartoni és szentmargitbányai „Anschluss” pártiak erejét nem szabad 

lebecsülni, mivel sok falusi népgyűlésen már nem elégedtek meg a Magyarország keretein 

belüli kulturális autonómia követelésével. Plakátok és röplapok jelentek meg, főként az északi 

területeken. A manifesztációkon osztrák agitátorok az Anschluss mellett szónokoltak. A 

soproni csendőrség jelentése szerint november 15-én a Völgyfalva melletti erdőben 

nagygyűlés volt, sokan voltak Lajtaszentmiklósról, Savanyúkútról és Pecsenyédről, ahol a 

bécsújhelyi szociáldemokrata alpolgármester Anton Ofenböck beszélt. A tömegnek segítséget 

és fegyvereket ígért egy felkelés esetére. Néhány nap múlva a Wiener Neustaedter 

Nachrichten azt írta, hogy Savanyúkúton nagygyűlés volt, ahol Valter Riehl a Verein zur 

Erhaltung des Deutschtums in Ungarn beszélt az Anschluss mellett. 124

A csatlakozás melletti agitáció egyre terjedt, november végén számos demonstrációra 

és összejövetelre került sor Nyugat-Magyarországon, ahol a magyar csendőrség jelentése 

szerint a hazaiak mellett osztrák agitátorok is felszólaltak. Ezek az agitátorok, főként a Verein 

zur Erhaltung des Deutschtums in Ungarn tagjai voltak, de jöttek szociáldemokrata 

funkcionáriusok is a szomszédos alsó-ausztriai iparvidékről. Az utóbbiak szoros kapcsolatban 

álltak a nyugat-magyarországi munkásokkal, akik a helyi alsó-ausztriai szakszervezetekben 

már évtizedek óta tevékenykedtek.  

December 1-jén a Fertő tó mentén 6 településen voltak manifesztációk, melyeken 

Nyugat-Magyarország jövőjéről vitatkoztak. Nezsiderben volt a legnagyobb, ahol képviselték 

magukat Moson megye németlakta települései. Többek között Brandtsch Rudolf, a Magyar–

Német Néptanács képviselője mondott beszédet, mellette két helybeli személy, Wolf Béla 

patikus és dr. Ámon Károly ügyvéd is felszólalt. Utóbbiak már a világháború előtt a német 

ügyért léptek fel. A gyűlésen Deutsche Volkspartei néven pártot alapítottak. (Mintegy 

újjáélesztve a dualizmuskori, 1906-ban alapított Ungarländische Deutsche Volksparteit.) A 

párt minimális követeléseként fogalmazták meg egy nyugat-magyarországi német népgyűlés 

összehívását, amely a terület önkormányzatának kiépítéséről tárgyalna. Egyidejűleg 

követelték a Német-Ausztriával szembeni határzár feloldását a szabad kereskedelem 

biztosítása érdekében.125  

Néhány nappal később Hegyeshalomban még nagyobb gyűlés volt, 31 községből. A 

követelések konkrétabbak voltak: a német anyanyelv használatának joga a templomban, 

iskolában, hivatalokban és az igazságszolgáltatásban, egy hamarosan létrehozandó autonóm 
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 37



Nyugat-Magyarország keretében. Csak ilyen feltételekkel maradtak volna Magyarországon. 

Egyre több település vallotta, hogy az Anschluss az egyetlen és legjobb alternatíva. A 

manifesztációkon a Magyarország melletti felszólalókat lehurrogták és leszavazták. A 

nagymartoni és kismartoni járás majd minden települése e mellet a megoldás mellett volt, 

kivéve Kismartont, ahol erős magyar lobbi volt az Esterházy uradalom tisztviselőivel az élen. 

Az új, alig egy hónapja alakult budapesti népkormány megpróbált ellenlépéseket tenni, de a 

rendelkezésére álló eszközök nem voltak hatékonyak a központtól távol lévő térségekben. A 

helyi hatalom, amely még a Monarchia hagyományait próbálta őrizni, dezorientált volt. A régi 

testületek mellett újonnan alapított, vagy kis csoportok által létrehozott tanácsok alakultak, 

melyek gyakran egymásnak ellentmondó intézkedéseket hoztak. Esetenként a hatáskörök 

keresztezték egymást, ami zavarokat okozott. A csendőrség és rendőrség nem tudott 

hatékonyan működni és az egyre gyakrabban előforduló demonstrációk lecsendesítésére, 

figyelésére, kevés ereje volt. Néha egy-egy agitátort és zavarkeltőt letartóztattak, de ritkán 

mertek a nagy politikai mozgalmak ellen fellépni.126

Német-Ausztria kormánya is bejelentette igényét Nyugat-Magyarország németek lakta 

területeire. Célját hivatalosan a wilsoni-elvekben hangoztatott önrendelkezési jog alapján, 

népszavazás által akarta elérni.  

A Bécsben alakult „Westungarische Abteilung” az osztrák kormány hallgatólagos 

beleegyezésével szabadcsapatokat szervezett, hogy megszállja a nyugat-magyarországi 

területeket. A szervezet katonai osztályának vezetője, Arnold Weigert fürstenfeldi százados, 

egy ilyen szabadcsapattal Németújvár elfoglalását tervezte, hogy ott a terület önállóságát 

szimbolizáló köztársaságot kiáltsanak ki „Hienzenland” néven. A függetlenség kinyilvánítása 

után következett volna az Ausztriával való egyesülés bejelentése. A tervet azért vetették el, 

mert Sopront megfelelőbb székhelynek tartották és ezért ennek elsődleges elfoglalására 

törekedtek. December 2-án Szentmargitbányán osztrák tisztek népgyűlést szerveztek. Ezen 

kinyilvánították, hogy a község csatlakozik Német-Ausztriához. A gyűlések sikerességet látva 

született meg a fegyveres felkelés konkrét terve.127

Nem lehet tudni, hogy valójában kitől származott a bécsi német nacionalista körökben 

megszületett önálló köztársaság (Hienzenland) ötlete. Raimund Neunteufel és a 

Westungarische Kanzlei nevű szervezet, továbbá a Verein zur Erhaltung des Deutschtums in 

Ungarn tagjai és néhány Alsó-Ausztria déli részéről származó szociáldemokrata játszott 
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szerepet benne. Később letagadták ezt, és a bizonyítékokat igyekeztek megsemmisíteni. 

Bizonyos, hogy a terv kiötlői kevés megbízható információval rendelkeztek a térségről. A 

vágyaikra és hallomásokra támaszkodtak, kevés politikai tapasztalattal rendelkeztek. A 

propagandaanyagokat bizalmi embereik útján terjesztették a falvakban.  

November utolsó napjaiban alsó-ausztriai kaszárnyákban leszerelt tisztek, kiknek 

kevés ismerete volt a nyugat-magyarországi helyzetről, fegyvereket gyűjtöttek a nyugat-

magyarországi felkelők részére. December 5-én reggel teherautókon több csoportban 

átszállították a határon, hogy a gyengén felfegyverzett helyi nemzetőrségeknek és 

polgárőrségeknek, akiknek az új köztársaság néphadseregévé kellett volna alakulnia, átadják. 

Felhívást is vittek Heinzenland kikiáltásáról. Számos településen, sok ember kész volt az 

együttműködésre, de rosszul voltak informálva és nem kaptak konkrét utasításokat. Nem 

szállták meg a vasútállomásokat, telefonközpontokat, postákat, így a magyar nemzetiségű 

hivatalnokok meg tudták akadályozni, hogy összeköttetés jöjjön létre az egyes települések 

között, és a magyar hatóságok rögtön ellenlépéseket is tudtak tenni.  

A fegyverszállítmányok egy kivételével nem értek célba. Lajtaújfalunál és 

Királyhidánál a magyar hatóságok kezébe került, a Kabold felé tartót még Schwarzenbachnál 

az osztrák csendőrség tartóztatta fel. A legnagyobb szállítmány Sopron felé tartott, útközben 

néhány településen beszédeket tartottak és fegyvereket osztottak, emiatt későn érkezett 

Nagymartonba. A környező településekre agitátorokat küldtek és a soproni bevonulást 

másnapra tervezték. A megszakadt telefonösszeköttetés miatt nem tudták, hogy a többi 

településen nem sikerült az akció. December 6-án este Nagymartonban kikiáltották a 

Heinzenland köztársaságot. December 6-án éjjel páncélvonattal magyar csapatok indultak 

Nagymartonba. Hajnalban körbevették a települést. A túlerő láttán az álmából felriadt „gárda” 

letette a fegyvert. Az osztrák tiszteknek sikerült elmenekülniük, a helyi vezetőket elfogták és 

ideiglenes bíróság elé állították. A bíróság vezetője Entzbruder Dezső volt, aki a magyar 

csapatokat irányította az akció során. Árulás címén halálra ítélték őket, de az ítéletet nem 

hajtották végre. Sopronban rendes bíróság elé kerültek, ahol 18 napi fogság után december 

25-én amnesztiában részesültek. A fegyveres betörésnek egy áldozata volt, Franz Temmer 

hadnagy, aki Győrben néhány hét múlva, valószínűleg sebesülésből kifolyólag, meghalt.  

Vas megyébe is terveztek betörést Stájerországból, de ez időben nem volt 

összehangolva az északival. A nagymartoni események hallatán az akcióról lemondtak. A 

bécsi újságok december 7-én, feltehetően az előzőleg megkapott felhívások alapján, 

Heinzenland kikiáltásáról tudósítottak. Ezt a tényt Magyarország fel tudta használni az 
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Ausztria elleni támadásra. A kormány tiltakozott Hans Cnoblochnál128 a fegyveres határsértés 

miatt. Otto Bauer osztrák külügyi államtitkár szerint a kivitelezés dilettantizmusa miatt bukott 

el a terv és ezzel veszélyeztették a Magyarországról érkező élelmiszerszállítmányokat.129

December második felében a térség déli részén, a németújvári és szentgotthárdi 

járásban Wollinger a rábaszentmártoni Werner Róza segítségével helyi népszavazásokat 

kezdeményezett, amelyeken több mint 40 – köztük néhány horvát falu is – a Stájerországhoz 

való csatlakozás mellett döntött és csak négy volt Magyarország mellett. A szavazási 

eredményeket a bécsi kormánynak juttatták el, a szavazás eredményét tükröző megfelelő 

nyilatkozatokat pedig az antant hatalmaknak. Mint láttuk, a népszavazások csak néhány 

elkötelezett ember aktivitásának köszönhetően bonyolódtak le, ezért az eredményeket nehéz 

objektívan értékelni, de valószínűleg mégis kifejezték a többség akaratát. Az elszakadási 

szándékot erősítette a Rába és Lapincs vidék évszázados gazdasági kapcsolata a stájer 

vidékkel. A 19. század második felében Neudau, Burgau, Fürstenfeld és Fehring körzetében 

letelepedett ipari üzemekben nagyon sokan dolgoztak Magyarországról.130

Az északi részeken hasonló volt a szituáció. A magyar ígéreteknek nem volt hatása, 

mert korábbról már sok ilyet hallottak, melyeket nem tartottak be, vagy akadályozták 

megvalósításukat a magyar hatóságok. Példa erre az 1918. novemberi rendelet, amellyel a 

kisebbségek jogot kaptak az anyanyelvi oktatásra, de a regionális iskolai hatóságok ezt 

bojkottálták arra hivatkozva, hogy nincs megfelelő tanerő és taneszköz. Az ehhez hasonló 

esetek elkerülése végett határozottabb követeléssel léptek fel a budapesti kormánnyal 

szemben. Megfelelő autonómia törvényt akartak a legrövidebb idő alatt, vagy annak 

elfogadását, hogy Nyugat-Magyarország Ausztriához csatlakozik. Sopronban és más nagyobb 

településeken hetente rendeztek népgyűléseket az autonómiát követelve, egyben 

hangsúlyozták, hogy annak megtagadása esetén elszakadnak.131

A térségben érezhető nyugtalan hangulat lecsillapítására az 1919. február 11-én 

kinevezett Junker János németügyi miniszter és államtitkára – a Nyugat-Magyarországon 

ismert Kalmár Henrik a nyugat-magyarországi német kormányzóvá kinevezett Zsomborral 

közösen körutat tettek, hogy megmutassák elszántságukat a német autonómia 

                                                 
128 Hans Cnobloch 1918. november 17-től volt a Német-Osztrák Köztársaság budapesti képviselője. 1920-tól a 
képviselet követségi szintre emelésével „rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter” státusza volt. 
129 Schlag, 2001. 136–143. p. 
130 Schlag, 2001. 152. p. 
131 Schlag, 2001. 154–155. p 
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megvalósítására.132 A propaganda út március 14-én indult Sopronból, Moson megye német 

falvain és Mosonmagyaróváron keresztül vezetett. Demonstratívan megjelentek Ligetfalunál, 

ahol a hidat a csehek őrízték. Innen Nezsideren és a Fertő északi partja mentén Kismartonba 

érkeztek. Nagymartonon át folytatva útjukat, a felsőpulyai járáson keresztül Kőszegre és 

Rohoncra is ellátogattak. Számtalan községben tartottak viharos hangulatú gyűléseket. 

Nagymartonban a soviniszták letépték a kocsikról a magyar zászlót és Kalmár beszéde alatt 

osztrákpárti jelszavakat kiabáltak. Rohoncon azt mondták nekik, hogy 1868-ban már egyszer 

hagyták magukat félrevezetni, de ezt másodszor már nem engedik. A kormánypárti sajtó a 

körút sikerét propagálta és a német lakosság hazájához való hűségét emelte ki.133

A magyar belpolitika eseményei ekkor azonban új fordulatot vettek. A világháború 

lezárására összehívott békekonferencia 1919. január 18-án nyílt meg Párizsban. A vesztes 

államokat egyelőre nem hívták meg a tanácskozásra. A konferencia létrehozta a Nemzetek 

Szövetsége szervezetét. Az antant a Monarchia felbomlása után alakult államok közül csak 

Ausztriát és Magyarországot tekintette vesztesnek. Határaikról úgy döntöttek, hogy 

kielégítsék a csehszlovák, lengyel, olasz, román és szerb igényeket.  

 A konferencia 1919. március 20-án az ún. Vix-jegyzékben követelte, hogy a magyar 

csapatok az erdélyi fronton több mint 100 kilométert vonuljanak nyugatabbra. Emiatt 

belpolitikai válság alakult ki. A szociáldemokraták egyesültek a kommunista párttal, a 

budapesti katonaság is csatlakozott hozzájuk. Március 21-én kikiáltották a proletárdiktatúrát. 

Károlyi Mihálynak, akit a Nemzeti Tanács 1919. január 11-én köztársasági elnökké választott, 

le kellett mondania. A Tanácsköztársaság legfőbb célkitűzése az ország kommunista eszmék 

szerinti átalakítása volt. Külpolitikai célja a nemzetközi elismerés és a Szovjet-

Oroszországgal való közvetlen kapcsolat volt.134

Sopronban március 22-én választották meg az öt tagból álló direktóriumot a 

Munkástanács, Katonatanács és szakszervezetek képviselői. Határozatot hoztak a közhatalom 

átvételéről a megye területén. Másnap a városházán iktatták be a Soproni Direktóriumot. A 

Forradalmi Kormányzótanács Sopron vármegye élére Kellner Sándort nevezte ki 

kormánybiztossá (népbiztossá), aki 26-án érkezett meg Budapestről. Az új hatalmi struktúra 

kiépítése ellenállás és rendzavarás nélkül folyt le.135

                                                 
132 Magyarország Története 1918–1919. 1919–1945. Szerk: Hajdu Tibor – Tilkovszky Loránt. Budapest, 1988. 
(Továbbiakban: Magyarország Története 7., 1988.) 124. p. 
133 Schlag, 2001. 166–168. p. 
134 Romsics, 2005. 125. p. 
135 Papp István: Az első magyar proletárhatalom és a Sopronba került Bányászati és Erdészeti Főiskola 1919–
ben. In: Soproni Szemle 1969. 1. sz. (26–37. p.) 27–28. p. (Továbbiakban: Papp, 1969) 
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Osztrák kutatók szerint Nyugat-Magyarországon március 28-tól számíthatjuk a 

proletárdiktatúra kezdetét, mikor Budapestről megérkezet Kellner Sándor népbiztos és átvette 

a hatalmat Sopron megyében – a „nyugtalan” határvidéken. Kellner új direktóriumot állított 

össze. A fontos pozíciókba saját barátait állította. Hatalmának biztosítására Budapestről egy 

700 főből álló zászlóaljat küldtek, mely géppuskákkal is rendelkezett és megszállta Sopron 

főbb épületeit.136

A következő napokban a megyeszékhelyekről megbízottak szálltak ki a környező 

településekre, összehívták a helyi vezetőket és munkás-paraszt tanácsokat állítottak fel. 

Nyugat-Magyarországon, viszonylag békésen történt meg az átalakulás, mivel a polgári-

konzervatív csoportok nem voltak elég szervezettek, hogy ellenállást fejtsenek ki. Néhány 

nagyobb település kivételével nem voltak kommunista szervezetek, ezért a térségben 

valójában a szociáldemokraták kezébe került a hatalom. Az új képviselők nagy része munkás 

és szegényparaszt volt, akiknek többsége szociális helyzeténél fogva került a pártba illetve 

pozícióba és valójában kevés köze volt a tanácsrendszerhez. Sok településen a régi 

konzervatív testületek alakultak át, a régi tisztségviselők maradtak hivatalban, mert őket nem 

lehetet leváltani a kevésbé képzett dolgozókkal. Ezek a tények magyarázzák, hogy miért dőlt 

össze olyan könnyen augusztusban a rendszer.137

A tanácskormány is lépéseket tett a nemzetiségek megnyerése érdekében. Április 3-án 

rendeletben engedélyezte a németek számára külön nemzeti tanácsok és intéző bizottságok 

felállítását a végleges alkotmány kidolgozásáig. Létrehozta a német népbiztosságot, mely a 

választásokra való tekintettel meghatározta az ország németlakta területeinek, köztük Német 

Nyugat-Magyarország választási beosztását. Ez egyben a terület határainak körülírását is 

jelentette. A soproni direktórium közreműködésével április végén megalakult a Gaurat für 

Deutsch-Westungarn a négy érintett nyugat-magyarországi vármegye képviselőiből. Vezetője 

Kellner Sándor lett, központja pedig Sopron. A Gaurat Versammlung május 20-án kifejezte 

szolidaritását a Tanácsköztársasággal és tiltakozott a terület elcsatolása ellen.138

A tanácshatalommal szemben, fenállásának ideje alatt mindvégig ellenállás 

mutatkozott. 1919. április 3-án Sopronban a helyi német gazdapolgárok tüntettek a 

tanácshatalom ellen. 139 A csúfnevükön Bohnenzüchtereknek (poncichterek)140 nevezett 
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139 Papp, 1969. 32–36. p. 
140 Az elnevezés onnan származik, hogy a német gazdák a szőlősorok közé babot ültettek. 

 42



németek megmozdulásának vezetésében Zsombor Géza is szerepet vállalt. Az 

elégedetlenségre az elrendelt alkoholfogyasztási tilalom adott okot, amely a soproni 

bortermelőket is sújtotta. A „lázadás” elfojtása után hamarosan engedélyezték a borkivitelt, és 

az alkoholtilalmat sem kezelték túl szigorúan.141

Április 6-án Fülesen és Malomházán voltak zavargások. Május 9-én Bruck–Királyhida 

határállomásnál magyar tisztek egy csoportja próbált meg Magyarországra átjönni 

Ausztriából, de a Lajta hidat védő Vörös Őrség visszaverte a támadást. Júniusban tovább 

folytatódtak a különböző ellenforradalmi megmozdulások. Június 3-án Lövőn letartóztatták a 

helyi direktórium képviselőit, másnap Sopronban volt kisebb tüntetés. Június 3-án és 4-én a 

soproni vasutasok is csatlakoztak a dunántúli vasutassztrájkhoz. Rövidesen követte őket a 

postások, kisiparosok és a városi alkalmazottak szakszervezete.  

Június 6-án Kópháza határában a soproni Vörös Őrség a főiskolások segítségével 

tűzharcban állította meg a Sopron ellen vonuló – Csorna, Kapuvár és Nagycenk környékéről 

összegyűlt parasztokat.142

A bécsi antantmisszió angol ezredesének, Thomas Cunninghamenek is szerepe volt, 

hogy az osztrákok lépéseket tettek a Magyar Tanácsköztársaság elleni katonai beavatkozásra. 

Májusban készen voltak a tervek Nyugat-Magyarország megszállására. Ezek alapján 

szabadcsapatok vonultak volna be a fellázadt lakosság megsegítésére. Az akciót feltehetőleg 

Julius Deutsch hadügyi államtitkár akadályozta meg, aki szociáldemokrataként szimpatizált a 

Tanácsköztársasággal. A Vas és Sopron megyei ellenforradalmi mozgalmak a németlakta 

területekre is kiterjedtek, de ezekben az esetekben nem került szóba az Ausztriához való 

csatlakozás kérdése. Ennek ellenére néhány esetben (Léka, Felsőőr) Ausztriából is kaptak 

fegyvereket az oda menekült ellenforradalmároktól. Az osztrák határzár kijátszásában 

valószínűleg az osztrák parasztok katolikus-konzervativ politikai szervezete a „Bauernbund” 

volt segítségükre.143

A békekonferencia népszavazás nélkül ítélte Ausztriának a nyugat-magyarországi 

területeket. Sopronban a munkástanács július 23-án tiltakozó gyűlést rendezett. Az összegyűlt 

tömeg a következő határozatot fogadta el: „Sopron Város Munkás-, Katona- és 

Földművestanácsa kimondja, hogy a párizsi békekonferencia jelszava alatt összegyűlt tőkés 
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érdekcsoport azon határozata ellen, hogy Nyugat-Magyarországot és Sopron városát osztrák 

tőkés barátainak ajándékozza – a végletekig menő harcot fogja megindítani.”144

A békekonferencia követelésére és a kilátásba helyezett nemzetközi elismerés hatására 

a tanácskormány visszavonta csapatait a Felvidékről. Ezzel szemben a románok nem hajtották 

végre a Tiszától való visszavonulást. A jelentősen meggyengült Vörös Hadsereg megtámadta 

a román csapatokat, de az offenzíva néhány nap alatt összeomlott. A katonai vereség után, 

augusztus 1-jén lemondott a Forradalmi Kormányzótanács, a vezetők Ausztriába emigráltak. 

A román hadsereg pedig bevonult Budapestre.145

A soproni munkástanács augusztus 4-én határozatot hozott, hogy nem osztja meg a 

hatalmat a polgársággal. Még ezen a napon a helyőrség átpártolt tisztjeiből és altisztjeiből, 

német gazdapolgárokból és főiskolásokból alakult csapat lefegyverezte a munkászászlóaljat és 

a helyőrséget.146

A Tanácsköztársasággal szembenálló magyar csoportok több központban 

szervezkedtek. Bécsben áprilisban alakult meg az Anti Bolsevista Comite (ABC) gróf Bethlen 

István vezetésével. Grazban legitimista tisztek gyülekeztek báró Lehár Antal parancsnoksága 

alatt. Aradon májusban ellenkormány alakult, melynek elnöke gróf Károlyi Gyula volt. A 

románok által megszállt városból távozniuk kellett, ezért a franciák ellenőrizte Szegedre 

költöztek. A csoportosulásban Horthy Miklós, gróf Teleki Pál, majd a Bécsből csatlakozó 

Bethlen István is szerepet vállaltak. Megkezdődött a Nemzeti Hadsereg szervezése. 

Augusztus folyamán három hatalmi centrum jött létre az országban. A románok tartották 

megszállva az ország területének nagy részét. A közreműködésükkel megalakult és 

ellenőrzésük alatt tartott Friedrich-kormány mindent megtett a polgári rendszer 

visszaállításáért. Az időközben önállósodó Horthy a hadsereg élén áttette székhelyét Siófokra. 

A nyugat-magyarországi térséget Lehár csapatai tartották ellenőrzésük alatt.  

Az antant nem ismerte el a Friedrich-kormányt sem. Az angol Sir Geoege Russel 

Clerk közvetítésével a pártok megállapodtak egy ún. koncentrációs kormány megalakításáról. 

November 16-án Horthy a Nemzeti Hadsereg élén bevonult Budapestre. November 24-én 

pedig Huszár Károly megalakította kormányát. Az antant által is elfogadott kormányzat 

képviselői meghívást kaptak a békekonferenciára.147  
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IV.2. A gradistyei horvátok a forradalmak időszakában 

 

Az első világháború befejeződése és a Monarchia szétesése a gradistyei horvátokat is új 

helyzet elé állította. A katonai és politikai összeomlás zűrzavara halottak, sebesültek, 

nyomorékok, fosztogatók, rablók képében jelent meg a mindennapi életben. Néhány horvát 

faluban a háborúból fegyveresen hazatérő katonák (zöld káder) és szegényparasztok 

átmenetileg megszerezték a hatalmat. A kismartoni járásban lévő Szarvkőn mintegy kétszáz 

fős csapat elűzte a helyi csendőrséget és közigazgatási apparátust, majd saját bizottságot 

alakított a község vezetésére. A helyiek ellátásának javítása érdekében nagybirtokokról, 

kereskedőktől, módosabb gazdáktól is rekviráltak. A hatóságoknak december közepéig nem 

sikerült felszámolni az ellenállást. A felsőpulyai járáshoz tartozó Fülesen november elején 

került a hatalom a zöld káder kezébe. Itt a soproni nemzetőrök rövid idő alatt helyreállították 

a rendet.148

A változásokkal felbukkanó új fogalmak – forradalom, demokrácia, önrendelkezési 

jog – a legkisebb falvakba is eljutottak. Magyarország többi nemzetiségek által lakott 

vidékeihez hasonlóan, a nyugati határtérségben is az önrendelkezéshez való jog kérdése 

elsődlegessé vált. Ausztria és Magyarország között a határ eddig a helyi lakosság számára alig 

volt érzékelhető. Ez most a két önálló, független ország közötti fegyveresen szigorúan őrzött 

vonallá vált. Ezzel nem csak a nemzeti hovatartozás, hanem a mindennapi megélhetés kérdése 

is felvetődött sokak számára. A térség jelentős csoportjai, munkások, parasztok az Alsó-

Ausztriában és Stájerországban lévő ipari központokban találtak munkalehetőséget és 

terményeiknek felvevőpiacot.  

Az előbbi szociális, gazdasági állapot kialakulásának gyökerei az 1848-as 

jobbágyfelszabadításig vezethetők vissza. A paraszti birtokok az öröklődés miatt egyre 

kisebbek lettek, eladósodtak. Mind kevésbé biztosították a családok megélhetését. Egyre 

többen kényszerültek munkát keresni a Bécsi-medence ipari üzemeiben, a milliós várossá 

növő Bécs építkezésein, míg az asszonyok, gyerekek, öregek továbbra is művelték otthoni 

kicsinyke földjüket. Ez főként az északi, Nezsider, Kismarton és Nagymarton környéki 

falvakra volt jellemző. A felsőpulyai, felsőőri és németújvári járások horvát falvaiban 

megmaradt a hagyományos gazdálkodási szerkezet. A parasztok kicsinyke feleslegüket adták 

el a közeli városok piacán. Keresetüket a nagybirtokokon végzett idénymunkával tudták még 

kiegészíteni. Az 1910-es népszámlálás adatai szerint a nyugat-magyarországi megyék 

                                                 
148 Kővágó, 1964. 111–112. p. 

 45



horvátajkú lakosainak 67,8%-a dolgozott a mezőgazdaságban. Az északi körzetek egyes 

falvaiban elérte az 50%-ot az iparban dolgozók száma.149  

A régión belüli fejlettségi különbségeket leginkább a Bécstől való távolság határozta 

meg. Ez alapján kirajzolódik egy északnyugat–délkelet irányú fejlettségi lejtő.150 (A 

fejlettségi övezeteket lásd a mellékelt térképen.) 

A fenti társadalmi-gazdasági eltérések meghatározták a területi hovatartozással 

kapcsolatos álláspontot is. Az északi részeken élőknek – elsősorban az Ausztriában 

dolgozóknak – fontos volt a német nyelv ismerete. Az Ausztriában működő szakszervezetek 

és a szociáldemokrata párt is nagy befolyásra tett szert köztük. Ők Ausztria mellett foglaltak 

állást. Ezt az álláspontot képviselték azok a parasztok és kereskedők is, akiknek a megélhetése 

az osztrák piacok akadálytalan elérésétől függött. A középső és déli vidékeken a főként 

mezőgazdaságból élő horvátok többsége kisebb csoportokat alkotó, homogén falvakban 

lakott. Az anyanyelvükhöz való ragaszkodás, és erős vallásosság jellemezte konzervatív 

álláspontjukat. Ezekben a falvakban a Keresztényszocialista Párt befolyása érvényesült. A 

tanítók, plébánosok állásfoglalása nagy szerepet játszott a Magyarország melletti kiállásban és 

az Ausztriához való csatlakozás elutasításában.151

A gradistyei horvátok politikai aktivizálódásának jeleként Pinezich István horvát 

származású soproni ügyvéd 1918. november 17-én a Sopronvármegye c. napilapban, majd 

néhány nap múlva a Naše Novine hetilapban Horvát Nemzeti Tanács megalakulásáról 

cikkezett. Ezekből nyilvánvalóvá vált, hogy Pinezich és a köréje csoportosuló értelmiségi, 

egyházi csoport Magyarország keretein belül képzelte el a népcsoport jövőjét és ennek 

érdekében szólított fel a küzdelemre a „kívülről jövő csábítással szemben”. A Nemzeti Tanács 

szervezése érdekében Pinezich István, Prikoszovich Endre katolikus pap, a Naše Novine 

kiadója és Mersich Márton szabadbárándi plébános vállalták a mozgalom elindítását. Moson 

megyei szervezőként Rozenits Demeter mosonújfalusi plébánost, míg vasi szervezőként 

Strassner József szentpéterfai esperes plébánost nevezték meg. Felhívásukban a wilsoni elvek 

szerinti önrendelkezési jogra hivatkoztak. Ez alapján javasolták, hogy „maradjanak hívek 

magyar hazájukhoz”. Érvként hozták fel, hogy a magyar kormány ígérete alapján a 

földnélküli parasztok olcsón juthatnak földhöz, amire más országhoz kerülve nem lenne 

                                                 
149 Schlag, 1995 155–157. p. 
150 Jankó Ferenc – Tóth Imre: Változó erővonalak Nyugat-Pannóniában. Történelmi és földrajzi esszé. Savaria 
University Press – Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális 
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151 Schlag, 1995. 157. p. 
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esélyük. Feladatul tűzték ki, hogy minden horvát község válasszon 6–12 tagú horvát tanácsot, 

majd ezen küldöttek választanák meg a Nemzeti Tanácsot.152  

A kezdeményezést a magyar hatóságok kedvezően fogadták. Sopron megyében a 16 

tagú megyei Nemzeti Tanácsba három horvátot is beválasztottak. A szervezők tájékoztatták 

céljaikról a mosoni és vasi főispánt is, akiktől támogatást is kértek. Vas megyében az érdekelt 

kőszegi, felsőőri, szombathelyi, németújvári és szentgotthárdi járás főszolgabírája utasítást is 

kapott, hogy fordítson figyelmet a „horvát lakosságnak a német–osztrák területi 

követelésekkel szembeni” álláspontjára. 153 Pinezichék felhívására csak kevés település 

csatlakozott. Két hét alatt csak Kópházán és Horvátzsidányban alakult helyi tanács. A falvak 

többsége nem reagált. Darázsfalva és Büdöskút képviselői pedig kijelentették, hogy az ő 

érdekeiket a már megalakult német tanács képviseli. Az érdektelenség miatt ekkor nem 

sikerült összehívni a küldöttértekezletet, amely megalakította volna a Nemzeti Tanácsot. 154  

A szervezkedés akkor kapott új lendületet, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar 

kormány további engedményeket tesz a nemzetiségeknek. A nyugat-magyarországi németek 

nevében a „Deutscher Volksrat für Westungarn” december 22-én Sopronban kimondta 

Nyugat-Magyarország autonómiáját.155 Ez ellen tiltakozva Pinezichék 1919. január 5-én 

Kópházán megalakították a Horvát Néptanácsot. A pinka-völgyi horvátok táviratban 

biztosították támogatásukról a kezdeményezést. Elnökké Pinezichet választották. A további 

tisztséviselők a következők voltak: 

Helyettesek: Presich József főtanító, Oszlop és Perusich Ignác főtanító, Borisfalva 

Titkár: Domnanovich Jeromos vármegyei hivatalnok, Sopron 

Jegyzők: Hergovich Károly tanító, Darázsfalva és Wilcsinszky Imre tanító, Kópháza 

Pénztáros: Payrich Sándor vendéglős, Sopron 

Vizsgálók: Scheiger János, Sopronkertes, Payrich Tamás, Kelénpatak és Sinkovich József 

Kópháza.156

A tanács hitet tett az ország területi egysége mellett és tiltakozott, hogy a horvátokat 

bármilyen más nyelvű autonóm körzetekbe sorolják. Állásfoglalásukat közölték Jászi Oszkár 

nemzetiségi miniszterrel is. Pontokba szedve fogalmazták meg követeléseiket: 

1. A horvát nyelv használata a horvát községek hivatalaiban. 
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2. Horvát tanítási nyelv az alapfokú oktatásban. Az iskolákban a tanulók sajátítsák el emellett 

a magyar és a német nyelvet is. Ezt a feladatot ellátni tudó tanítók alkalmazása. 

3. Horvát iskolák felállítása a szakképzésben. 

4. A horvát nyelv oktatása a térség közép és felsőfokú intézményeiben. 

5. A horvát nyelv használatának biztosítása az igazságszolgáltatásban és közigazgatásban. A 

törvények, rendeletek horvát nyelven is jelenjenek meg. 

6. Jó gazdasági kapcsolatok kiépítése és a szabad kereskedelem visszaállítása Ausztriával.157

 Az összehívás körülményei miatt valójában csak a Sopron megyei községek 

képviseltették magukat a tanács megválasztásakor. A Naše Novine hetilapban felszólították a 

horvát falvakat, hogy alakítsanak községi tanácsot és válasszanak két-két küldöttet a Horvát 

Néptanácsba. Mersich Márton maga is elismerte a megyei Nemzeti Tanács ülésén, hogy a 

kópházi összejövetelen a horvát falvak többsége nem vett részt. Ennek ellenére úgy gondolta, 

hogy a meghozott döntések egyeznek a mosoni és vasi horvátok elképzeléseivel is. 158

 Időközben az 1919. évi VI. néptörvény biztosította a németeknek a területi 

nemzetiségi önkormányzatot. A nyugat-magyarországi autonóm terület határait nem 

határozták meg, de a törvényből ki lehetett olvasni, hogy a horvát falvak többségét érintette. 

Erre válaszul a Horvát Néptanács a térségben élő 80 ezer horvátra hivatkozva alternatív 

javaslatot fogalmazott meg a kormánynak küldött memorandumban. Ebben hangsúlyozták, 

hogy lépésükre a németek önállósodási mozgalma miatt van szükség. Elképzelésük szerint 

önálló horvát közigazgatási egységeket – járásokat kellene kialakítani, amelyek a magyar 

járásokkal együtt magyar vármegyéket képeznének. A „horvát járásokon” belül nyelvi, 

kulturális és egyházi önállóságot kapnának. A „közös vármegyék vezetésében pedig, 

számarányuknak megfelelően vennének részt”.159 Az összejövetelen ez esetben is csak a 

Sopron megyei falvak képviseltették magukat mintegy 70 küldöttel. A nagyobb legitimáció 

érdekében kezdeményezték a mosoni és vasi horvátok megyei bizottságainak megalakítását. 

A Moson megyei Pándorfaluban február 21-én meg is választották a Horvát Néptanács 

megyei bizottságát, amely csatlakozott a „Sopron és Moson megyei testvéreik 

Néptanácsához” és elfogadta programját. Vas megyében valószínűleg nem volt ilyen 

értekezlet, melyen önálló megyei bizottságot választottak volna.160  
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158 Naše Novine, 1919. január 18. 3. sz. 1–2 p. 
  Naše Novine, 1919. január 25. 4. sz. 5. p. 
159 Naše Novine, 1919. február 22. 8. sz. 2–3 p. 
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 A német „veszedelemmel” szemben a Sopron megyei Nemzeti Tanács kész volt 

elfogadni a horvátok javaslatát. A megye területén közös horvát–magyar járást alakítottak 

volna ki Sopron székhellyel. Meg is határozták az új járás területét, melybe kevés kivételtől 

eltekintve a megye összes horvátok lakta települése beletartozott volna. 161 A 

Sopronvármegye c. napilapban tette közzé tervezetét dr. Csupor Béla főszolgabíró a nyugat-

magyarországi horvátok autonómiájának megvalósításáról. Leírása szerint a horvátok 70 

településen élnek, melyek 19 szigetszerű egységben csoportosulnak. A falvak elhelyezkedése 

és a nagy számú vegyes lakosságú település miatt nem jöhet szóba a németekéhez hasonló 

fokú önállóság. Elképzelése szerint a kulturális autonómia teljes mértékben kiépíthető, 

melynek kiépítésében központi szerepet Sopronnak kellene játszania. A politikai jogok terén a 

parlamenti képviselet megoldható lenne, amennyiben a 70 település egy külön választó 

körzetet képezne. A közigazgatásra és igazságszolgáltatásra vonatkozó horvát követeléseket a 

járáshatárok megváltoztatásával oldotta volna meg. A 12 járásban elszórtan fekvő horvát 

településeket 5 járásba vonta volna össze. A tervezet ismertetése után a Naše Novine szerzője 

megjegyezte, hogy ez az átalakítás megegyezik a „természetes beosztással”. A korábbi 

liberális kormányok érdeke volt a velük ideológiai alapon szembenálló, ellenzéki horvát 

falvak „szétszakítottsága”. 162

A Tanácsköztársaság kikiáltása alapjaiban változtatta meg a helyzetet. Az addigi 

elképzeléseket, terveket nem lehetett kibontakoztatni. A horvátok mozgalmának vezetői a 

proletárdiktatúrával éles ideológiai ellentétben álltak. A társadalmi és állami berendezkedés 

megváltoztatása érdekében tömegesen adták ki a különféle rendelkezéseket. Az üzemek és 

bankok államosítása mellett a kereskedelem és mezőgazdasági termelés állami ellenőrzése a 

falusi lakosság többségében ellenérzéseket váltott ki. A vallás és egyház ellenes intézkedések, 

az egyházi vagyon zár alá vétele, az iskolák államosítása, a hittanoktatás visszaszorítása 

viszont már tényleges ellenállást váltott ki.  

A horvátok autonómia kérdésében a kormányhoz írt memorandumát a Berinkey-

kormány „függőben tartandónak” nyilvánította. A Tanácsköztársaság kikiáltása után a 

Kormányzótanács elnökének hatáskörébe került. Garbai Sándor azzal a felfogással 

összhangban, hogy „a nemzetiségi súrlódások…az új államrend lényegénél fogva önmaguktól 

eltűnnek”, ad acta tétette az ügyiratot.163 A helyi megyei párt és tanácsi szervekben 

gyakorlatilag nem volt horvát nemzetiségű képviselő – ez lehet az egyik magyarázata, hogy a 
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horvátok problémái nem kerültek előtérbe. A német Gau kiépítésének megkezdésével 

nyilvánvalóvá vált, hogy a horvátok érdekeit nem veszik figyelembe. A megyei tanácsszervek 

a német autonómia elleni küzdelmükben érvként hozták fel, hogy nem igazságos a horvát 

falvak betagolása a német autonómia határai közé. A Forradalmi Kormányzótanács nem vette 

figyelembe a tiltakozást és úgy rendelkezett, hogy a német nemzeti kerület határain belül lévő 

horvát falvak a német területhez, a többi pedig a magyar területhez tartozzon. Ezzel 

véglegesen lekerült a napirendről bármiféle horvát területi önigazgatás lehetősége. 164

A központi hatalom a Nemzetközi Szocialista Szövetség Délszláv Frakcióján keresztül 

próbálta megnyerni ügyének az ország horvát és szerb lakosait. A frakció agitátorokat küldött 

ki, akik gyűléseket szerveztek és megpróbáltak helyi szervezeteket létrehozni. Májusban egy 

csoport a nyugat-magyarországi horvát falvakba utazott, hogy ellensúlyozzák az Ausztriából 

támogatott elszakadási propagandát. Az akció során Kópházán sikerült helyi szervezetet 

alakítani.165  

A horvát falvak többségében azonban egyáltalán nem szimpatizáltak a 

Tanácsköztársasággal. Ez néhány esetben fegyveres összecsapáshoz is vezetett. A központi 

hatalom utasítása alapján minden településen létre kellett hozni a helyi vezető szerveket, a 

direktóriumokat. A Sopron megyei Fülesen március 30-án vette át a hatalmat a korábbi 

vezetőségtől. Az új vezetőség hatalmaskodásai elleni tiltakozásul a falubeliek április 4-én 

népgyűlést tartottak, amelyen követelték a helyi erőszakoskodó vörös őrség feloszlatását és 

annak parancsnokát megverték.166 Az eseményekről tudomást szerezve Váradi Herman, a 

felsőpulyai járás politikai biztosa, személyesen próbálta megnyugtatni a kedélyeket. Az április 

6-ára meghirdetett gyűlést nem tudta megtartani, mivel őt és a kíséretében lévő vörösőröket 

véresre verték a helyiek. Még aznap este 30 vöröskatona szállta meg a falut. A velük 

fegyverrel szembeszállók elmenekültek. Váradi utasítására ezért több nőt vittek a helyi 

kastélyba kihallgatásra, de nem engedték szabadon őket. Április 9-én hajnalban a helyiek 

megpróbálták kiszabadítani a foglyokat, segítségükre sietett egy fegyveres csapat a 

szomszédos Malomházáról is. A lövöldözésnek két áldozata volt – egy fiú és egy leány. A 

felkelést a Sopronból érkező nagyobb csapat vöröskatona tudta leverni. Entzbruder Dezső a 

megyei direktórium katonai biztosa személyesen irányította a megtorlást. A fegyveres 

ellenállók közül tizenötöt állítottak már másnap bíróság elé. Egytől hat évig terjedő 

börtönbüntetésre ítélték őket, de a május 1-jei amnesztiával mindannyian kiszabadultak. A 
                                                 
164 Kővágó, 1964. 208–211. p. 
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helyi plébánost, Szemelliker Antalt, 9-én este tartóztatták le, azzal vádolva, hogy ő szervezte a 

fegyveres ellenállást és hívta segítségül a malomháziakat. A helyi kastélyban statáriális úton 

halálra ítélték, de félve az újabb lázongástól nem hajtották végre az ítéletet. Sopronba 

szállították, ahol egy újabb tárgyalás végén még 10-én kivégezték.167

A gradistyei horvátok részt vettek a Tanácsköztársaság elleni fegyveres harcokban is. 

Májusban a Szombathely környéki horvát falvak – Csajta, Csém, Narda, Horvátlővő lakói 

közül többen fegyvert ragadtak és Rohoncnál megtámadtak egy csapat vöröskatonát, kiket 

Körmendig üldöztek. Az akciót követően a megtorlás sem késett. Szombathelyről egy 

géppuskás osztag körbezárta Horvátlövőt. Az incidens során a szervezkedők egyik vezetője, a 

horvátlövői Weszelits Ferenc életét vesztette.168  

A júniusi dunántúli vasutassztrájkhoz kapcsolódóan június 5-én nagyobb számú 

fegyveres erő gyülekezett Nagycenk határában, hogy Sopron ellen támadjon. A fehérek 

főhadiszállása Kópházán volt. A vörösök a falu határában felállított géppuskával, majd 

ágyúval is lőtték a falut és az ellenforradalmárokat. Legalább 30 tüzérségi lövedék csapódott a 

faluba. A reménytelen katonai helyzetben egy, később tévesnek bizonyult hír adott biztatást. 

Eszerint Kőszegen is győzött az ellenforradalom és onnan négy ágyúval megerősítve jön a 

segítség. Valójában ekkor már Kőszegen is sikerült visszaszerezni a hatalmat a vörös 

csapatoknak. Június 6-án hajnalban Kópháza a vörösök kezébe került, a harcoknak két helyi 

áldozata volt. A falu határában lévő kegytemplomot is kifosztották. Eközben Kelénpatakon is 

sokakat megtévesztettek a vörösök bukásáról szóló hírek. Fiatalok egy csoportja „nagy 

hanggal” fegyverekért indult Ausztriába Kirschlagba, de megbizonyosodva a tényleges 

helyzetről „csendben hazatértek”. Mersich János helyi lókereskedő fehér rózsákkal feldíszített 

lovon, fehér zászlóval a kezében lovagolt végig a környező falvakban, mígnem Felsőpulyán 

majdnem a vörösök kezébe került. Néhány nap múlva állataik, élelmiszerkészletük, ruházatuk 

elkobzásával büntették meg őket.169

Ezen konfliktusoknak hosszabb távú következménye az volt, hogy a horvátság jelentős 

része teljesen szembefordult a vörösökkel. Mivel a nyugat-magyarországi térségben a 
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kommunista pártnak csak kevés tagja volt, a proletárdiktatúra működtetői itt leginkább a 

szociáldemokraták voltak. A húszas években ezért sokszor támadták őket a „régi rendszer” 

bűneinek felemlegetésével.170

 

IV.3. A nyugat-magyarországi térség a Tanácsköztársaság bukása után – a 

gradistyei horvátok mozgalmai (1919–1920) 

 

A Tanácsköztársaság bukása után újból fellángoltak a különböző elszakadási mozgalmak. 

Augusztus 8-án szabadcsapatok törtek be Ausztriából, de ezeket gyorsan visszavetették. A 

magyar kormány augusztus 16-án jegyzéket intézett az osztrák kormányhoz, melyben közölte, 

hogy minden fegyveres megszállási kísérletet, amely az antant döntését megelőzően történik, 

vissza fog verni. Kisebb viták után az osztrákok is arra az álláspontra helyezkedtek, hogy meg 

kell várni az antant döntését.171

Vas megye határvidékén mintegy 14 községben kinyilvánították a Stájerországhoz 

való csatlakozás szándékát. Ezeket a gyűléseket többnyire osztrák agitátorok szervezték. 

Köztük volt az a szolgálaton kívüli Weigert hadnagy, aki a Heinzenland köztársaság 

kikiáltásánál is szerencsétlen szerepet játszott. Egyes bécsi újságokban lelkesen számoltak be 

az eseményekről, hogy lovasok és motorosok terjesztették az elszakadásra buzdító röplapokat. 

A legnagyobb demonstráció augusztus 17-én Németújváron volt. A magyar hatóságok 

kezdetben tehetetlenek voltak, mivel eleinte a határt őrző katonaság is szimpatizált a lakosság 

kívánságaival. Mikor Lehár Antal személyesen jelent meg egy erős csapat élén Németújváron, 

a mozgalom elhalt. Osztrák lapértesülések szerint a Lapincs völgyében fekvő 

Rábakeresztúron a magyar csendőrség a tömegbe lőtt, ennek következtében egy ember 

meghalt, négyen pedig megsebesültek.172

Lehár válaszlépésként hadműveleteket tervezett. A parancsnoksága alatt álló 

csapatokkal Bécs ellen akart vonulni, egyúttal táviratban szólította fel a Pozsonynál 

állomásozó csehszlovák csapatok parancsnokát, hogy maradjanak semlegesek. A román 

megszállás alatti Budapesten székelő magyar kormány nem egyezhetett bele egy ilyen 

akcióba.173

Augusztus 28-án újabb fegyveres incidensre került sor. Egy főleg magyarországi 

menekültekből verbuválódott osztrák csapat Lajtaújfalu – az ottani ipartelepek elfoglalására 
                                                 
170 Sclag, 1995. 160., 196. p. 
171 Fogarassy, 1971. 296. p. 
172 Schlag, 2001. 302–303. p. 
173 Fogarassy, 1971. 296. p. 
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tett kísérletet, de az ellenük küldött páncélvonat és a térségben állomásozó székely dandár egy 

különítménye megakadályozta ezt. Időközben Győrből a románok nyomultak előre. Céljuk 

Sopron elfoglalása és az ott állomásozó székely csapatok lefegyverzése volt, de az ellenük 

felvonuló két zászlóalj és tüzérség láttán visszavonultak állomáshelyükre.174

Az elszakadási mozgalmakra a magyar kormány rendőri eszközökkel reagált, továbbá 

a sajtó cenzúrázásával és más hatósági eszközökkel. A saint-germaini békeszerződés 1919 

szeptemberében Ausztriának ígérte Nyugat-Magyarországot, de Magyarországon hittek 

abban, hogy a terület elszakítását sikerül megakadályozni. Mivel a magyar álláspont szerint 

ezt csak a Magyarországgal megkötött békeszerződésben lehet rendezni. Továbbra is bíztak 

abban, hogy végső esetben sikerül népszavazást kiharcolni a kérdésről.175

1919 augusztusában a szombathelyi körletparancsnokság Moson, Sopron, Vas és Zala 

megyékben megkezdte a Nemzeti Hadsereget szervezését. Sopron megyében járásonként 

120–120 főnek kellett bevonulnia. A szervezés során a német vidékekről bevonultaknak külön 

„német zászlóaljat” szerveztek, ahol eleinte német volt a vezénylés nyelve. Ebben az 

időszakban a Tanácsköztársaság bukása után fennmaradt székely dandár nem tartozott a 

Nemzeti Hadsereg kötelékébe. Lehár számíthatott rájuk az osztrákok elleni fellépésben. 

Akadozó ellátásukat „enyhe” rekvirálással és legeltetéssel egészítették ki. A Sopronnyék 

környéki német falvakból többször ment küldöttség a soproni parancsnokhoz, hogy panaszt 

tegyen. Végül is feleskették őket és beolvasztották az időközben megalakult ezredekbe.176

Egyes becslések szerint 1919. szeptember végén 4000–5000 menekült, főként fiatal 

férfi érkezett Ausztriába, akiknek az ellátásáról gondoskodni kellett. A menekülthullám oka a 

„Siófoki kormány” 1919. augusztus 30-i behívó parancsa, amely alapján az 1898-as 

korosztálynak be kellett vonulnia a Nemzeti Hadseregbe. Ez a rendelkezés csak a románok 

által meg nem szállt területekre vonatkozott. Az emberekben ez a rendelkezés olyan érzetet 

keltett, hogy a közeljövőben újabb harcokra kerülhet sor. Nyugat-Magyarország sok 

községéből alig néhányan vonultak be a laktanyákba, ezért oda fegyvereseket küldtek ki. A 

hatóságok csak azt tudták megállapítani, hogy a hadkötelesek elmenekültek, ezért a szüleik 

ellen fordultak. A budapesti szövetségközi bizottság közbelépésére szűntek meg az 

atrocitások, mivel kifejtették, hogy a saint-germaini békében meghatározott vonaltól nyugatra 

a magyar hatóságok nem léphetnek fel ily módon.177
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 53



1919. november végén Arthur Wood Dubois amerikai megfigyelő Bécsújhelyből 

kiindulva beutazta az Ausztriának ítélt terület északi részét. Úgy ítélte meg, hogy a lakosság 

többsége konzervatív és katolikus, amely a magyar propaganda hatására a bécsi 

szociáldemokrata kormányra, mint „bolsevikokra”, szkeptikusan tekint. Sokan közülük 

félnek, hogy az átcsatolással gazdasági hátrány éri őket. Szerinte egy népszavazás esetén a 

többség Magyarország mellett tenné le voksát. 

Más szövetséges megfigyelők is hasonló jelentéseket adtak, hasonlóan látták a 

helyzetet. Egyetértettek abban, hogy a nyáron még erős „Anschlusshangulat” egyre gyengül. 

Ausztria egyre rosszabb gazdasági helyzete miatt a lakosság körében egyre fontosabbak lettek 

a gazdasági, szociális szempontok, amelyek megelőzték a nemzeti érzéseket. A magyar 

propaganda sikerrel terjesztette, hogy a szomszédos állam a csőd felé közelít és a bécsi 

szociáldemokrata kormány csak káoszt okoz. Míg Magyarország helyzete a politikai 

viszonyok átalakulása után egyre jobb.178

Ebben a bizonytalan helyzetben Renner osztrák kancellárnak sikerült elérnie, hogy a 

Nagykövetek Tanácsa szövetségközi katonai bizottságot (Commission Militaire Interalliée) 

küldött Sopronba. Feladata a nyugat-magyarországi magyar közigazgatás ellenőrzése volt, 

hogy ne tehessen a békeszerződéssel ellentétes lépéseket. Másrészt elő kellett készítenie a 

terület Ausztriának való átadását. Elnöke Frederico Vigna olasz ezredes volt, tagjai pedig 

Michel francia őrnagy és Atkins angol hadnagy. A katonai bizottság 1920 januárjában 

érkezett meg állomáshelyére. A nagyhatalmak hozzájárulásával a magyar és az osztrák 

kormány is két megbízottat nevezett ki melléjük. Magyar részről Thurner Mihály soproni 

polgármestert és Villani Frigyest delegálták. Az osztrák kormányt báró Hauenschild követségi 

titkár és báró Stefan Neugebauer miniszteri tanácsos képviselte. Az 1920. március 4-én 

Sopronba érkező osztrák delegátusokat az ellenük tüntető tömeg záptojásokkal megdobálta. A 

súlyosabb atrocitást a csendőrség akadályozta meg.179

A békeszerződés feltételeinek ismeretében a helyi magyarpárti vezető réteg az 

autonómia proklamálásában látta a kiutat. Az 1920-ban megválasztott magyar nemzetgyűlés 

nyugat-magyarországi kerületekben győztes német nemzetiségű képviselői egy 

kiáltványukban önálló vámterülettel és saját katonasággal rendelkező Nyugat-

Magyarországért szálltak síkra. Az autonómia érdekében tett lépésnek értelmezték Bécsben, 

hogy Sigray Antalt újból kinevezték Nyugat-Magyarország főkormánybiztosává. Értesüléseik 

szerint a térség nemzetgyűlési képviselői külön parlamentet alakítanának és nem ismernék el 
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a trianoni békeszerződést. Az így kialakított „corpus separatum” katonai parancsnoka pedig 

Lehár Antal lenne.180 Ebben az időszakban a Bleyer Jakab vezette nemzetiségi minisztérium 

is a kisebbségeknek adandó területi autonómiák kidolgozásán fáradozott. Ezzel is próbálták 

segíteni a magyar békedelegáció párizsi tevékenységét – sikertelenül.181

A Tanácsköztársaság bukása után a gradistyei horvátság vezetői folytatták 

küzdelmüket a Magyarországnál való maradás érdekében. A vezető szerepet a horvát papság 

vitte. A „keresztény” Magyarország mellett agitáltak a „félbolsevista” Ausztriával 

szemben.182 1919. október elején Kismartonban „Horvát vasárnapot” tartottak. A szentmise 

után tartott népgyűlésen a szónokok keresztényszocialista eszméről beszéltek, továbbá 

hangoztatták, hogy nem akarnak Ausztriához csatlakozni. A tömeghez horvát nyelven 

Mersich Márton szabadbárándi plébános beszélt.183

Sopron vármegye október 29-án tartott közgyűlésén Zwicko Mihály kópházi 

gazdálkodó kijelentette: „…a horvátok és magyarok mindig testvérként éltek és értették meg 

egymást, ezért a jövőben is Magyarországhoz akarnak tartozni. A horvátok csak ebben az 

esetben látják biztosítva gazdasági és politikai helyzetüket”. 

A vidéki falvakban is tartottak demonstrációkat. Alsópulyán október 27-én tartottak 

tiltakozó gyűlést az elcsatolás ellen. A felsőpulyai főszolgabíró, Csupor Sándor mellett, itt is 

Mersich Márton szabadbárándi plébános tartott beszédet. Ligvándon is hasonló összejövetelt 

tartottak. A szónokok Rohonczy báró, Csupor és Mersich Márton voltak. A 

keresztényszocialista párt gyakorlatilag minden községben alakított helyi szervezetet. A 

szervezés mellett egyben tiltakozásukat is kifejezték a szónokok az elcsatolás ellen. Október 

19-én Incéden és Csajtán Borus Ferenc rohonci káplán tartotta a horvát nyelvű szónoklatot. A 

bándoli népgyűlésen, ahol a környező falvak is összegyűltek, a helyi plébános Bencsits József 

beszélt.184

A Magyar Országos Véderő Egyesület felhívást tett közzé a Naše Novine-ban, a 

„keresztény Magyarország” mellett, az Ausztriához való elcsatolás ellen. Ebben egy szó sem 

esett a kisebbségi jogokról.185 A Nyugat-Magyarországi Liga november 15-én 

memorandumot adott át Clarknak, melyben tiltakoztak az elcsatolás ellen. A küldöttségben a 

gradistyei horvátok is képviseltették magukat.186 November 29-én Kópházán is megalakult a 
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 55



Keresztényszocialista Párt helyi szervezete. Az összejövetelen tiltakoztak a horvátok 

átcsatolása ellen.187

A Franciaországba utazó békedelegációban egyes nemzetiségek is képviseltették 

magukat. A nyugat-magyarországi németeket Huber János képviselte. A Naše Novine 

javasolta, hogy a nyugat-magyarországi horvátság nevében Pinezich István vegyen részt a 

tárgyalásokon.188 A békekonferenciára utazó magyar delegációt Pándorfaluban három 

nyelven köszöntötték, hitet tettek a haza iránti hűség mellett. Apponyi Albert magyarul és 

németül válaszolt, míg horvátul Ezry Sándor.189

Pinezich Istvánt a Keresztényszocialista Párt a kismartoni kerületben tervezte jelölni 

az 1920. évi országos választáson, mivel a térségből származik és általa a horvátok is 

képviselve lennének.190 A választás előtti napon a horvát hetilap még úgy tudósított, hogy 

ebben a választókerületben Pinezichen kívül még Sabel János lajtaújfalui plébános és Bauer 

Ferenc zárányi kereskedő (szintén horvát) indulnak a mandátumért – mindhárman 

keresztényszocialista programmal.191 (Végül is Pinezich nem indult, a valójában kisgazdapárti 

jelölt Bauer veszített Sabel Jánossal szemben.)192  

Az angol misszió képviselői, hogy a helyszínen tudakozódjanak a lakosság 

álláspontjáról, beutazták a térséget. Utazásuk során Szabadbárándra is ellátogattak. A 

helybeliekhez sokan csatlakoztak a szomszédos Bónisfalváról és Ligvándról. Mersich Márton 

plébános beszédében kiemelte, hogy a horvátok már 400 éve élnek Magyarországon és 

tiltakoznak az elcsatolás ellen. A magyarpártiság hangsúlyozására kitűzték a magyar zászlókat 

a helyi iskolára és közintézményekre. Ezekben a napokban Kismartonban 23 német és horvát 

község lakóinak részvételével tartottak az elcsatolás ellen tiltakozó nagygyűlést. Huszár 

Károly miniszterelnöknek táviratban fejezték ki a haza iránti hűségüket.193

Januárban Pándorfaluban tartottak népszavazást a helyi elöljáróság szervezésében. A 

döntő többség – két ellenszavazattal – Magyarország mellett tette le voksát.194

Január 23-án a kópháziak több szomszédos község küldöttségével együtt jártak 

Vignánál. Ez esetben pénzt is gyűjtöttek honvédelmi célokra. Az 1306 koronát átadták a 
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soproni katonai parancsnokságnak. Január 24-én Darufalva küldöttsége a helyi bíró és 

plébános vezetésével járt a soproni tábornokoknál. Kijelentették, hogy ez a horvát község 

továbbra is Magyarországhoz kíván tartozni.195

A gradistyei horvátok magyarpárti mozgalmát a magyar kormányzat anyagiakkal is 

támogatta. A Nyugat-Magyarországi Kormánybiztosság több más, a térségben kiadott hetilap 

mellett a Naše Novine-t is segítette. Egy a Vas Megyei Levéltárban található cédula arról 

tudósít, hogy 1919 decembere és 1920 márciusa között heti 200 példány előfizetésével 

támogatták a lapot.196

A Naše Novine 1920. április 10-i vezércikkében tiltakozott a tervezett nyugat-

magyarországi német autonómia ellen. Az ellenkezés indoka gyakorlatilag ugyanaz volt, mint 

1919-ben. „Csak attól félünk, hogy minket horvátokat is egyúttal a német járásokba 

olvasztanak. Egyszer már felébredtünk, de mostanában semmilyen mozgolódást nem látni. 

Csak nem alszanak már megint a vezetőink?” A gradistyei horvátok nevében a Horvát 

Néptanács már akkor (1919-ben) kijelentette, hogy amennyiben nem kapnak önálló autonóm 

jogokat, akkor továbbra is a magyar közigazgatási nyelvhez ragaszkodnak. A cikk írója, 

érzékelve a megváltozott körülményeket, kissé szkeptikusan követelte a Horvát Néptanács 

összehívását.197 Néhány hét múlva már mérsékeltebb hangnemben foglalkoztak a témával. 

Ebben kifejtették, hogy támogatni kell a német autonómiát, de eközben nem szabad felhagyni 

a horvátok jogaiért folytatott küzdelmet. Kárhoztatja az északi területek horvát falvait, 

amelyek a német tanítási és hivatali nyelvet választották.198

A békeszerződés aláírását megelőző napokban a gradistyei horvátok hetilapjának 

cikkírója azt ígérte, hogy a terület nem kerül Ausztriához. „Papíron osztrákok vagyunk, de 

osztrákká csak papíron válunk. Az osztrák Bezirkshauptmann és az osztrák csendőr soha sem 

fog ide bejönni.” A területre a szerinte csak a bécsi „vörösöknek” fáj a foguk, mert csak így 

látják biztosítottnak Bécs élelmiszerellátását. Az osztrák keresztény pártokkal meg lehet majd 

egyezni.199
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V. ELKÉPZELÉSEK A TERÜLET SORSÁRÓL. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI 

(SZLÁV) KORRIDOR  

 

 A nyugat-magyarországi korridor tervét, amely az I. világháború után alakult két új 

államot – Csehszlovákiát és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot – kötötte volna össze 

Pozsonytól Varasdig, a köztudat szerint cseh politikusok dolgozták ki. Kevésbé ismert, hogy a 

kérdésről már a múlt század végén tárgyaltak Prágában tanuló horvát egyetemisták, akik a 

világháború alatt és után befolyásos politikusokként próbálták érvényesíteni a horvát 

érdekeket. 

 A korridorokat, mint a hajózható világtengerekre, nemzetközi belvízi utakra való 

kijutás eszközeit, a nemzetközi viszonyok által szűkre szabott állami mozgástér kitágítását 

szolgáló földrajzi jelenségeket határozhatjuk meg. Kialakításuk hátterében rendszerint az 

állam földrajzi kereteinek optimalizálási szándéka áll. A korridorok általában kevéssé tartós 

elemei a politikai földrajzi rendszernek, bár a kialakításukra való törekvés igen tartós lehet. A 

kommunikáció-földrajz fogalmai szerint a komplex közlekedési folyosó szinonimájaként is 

fellelhetjük ezt a kifejezést, ami nem jelenti feltétlenül a terület birtoklását is. Az általunk 

tárgyalt esetben a korridor jellemzője egy adott állam szuverenitása is a terület felett.200

 Az első világháborút lezáró párizsi békekonferencián a határkérdések rendezésénél 

eleinte nem volt szó az Ausztriának Magyarország rovására juttatandó területi 

kompenzációkról. A csehszlovák delegáció – javaslata ismertetésénél – egy – ma már 

fantasztikusnak tűnő – tervet is előterjesztett. A terv szerint Csehszlovákiát és a délszláv 

államot Magyarország nyugati részén keresztül területileg is összekötötték volna, ezzel 

kettéválasztva Magyarországot és Ausztriát egy kb. 200 km hosszú és 80 km széles területsáv 

kihasításával. Északon a Duna, délen a Mura, nyugaton az Alpok szegélye, keleten a Balaton 

határolnák a folyosót. Ezen a területen 1.171.000 ember élt. Az előterjesztés szerint 662.000 

magyar, 220.000 szláv. A terv alapján Moson és Sopron megyét Csehszlovákia kapta volna, 

Vast és Zalát pedig Jugoszlávia. A csehek szándéka többrétű volt. Egyrészt a németek 

elhatárolása a Kelettől, Közép-Európától és a Balkántól. Ezzel az érvvel Franciaországot 

akarták meggyőzni – a valódi cél az volt, hogy Csehszlovákia kijusson az Adriára, és hogy 

Magyarországot az utódállamok bekerítsék. Pozsonyt Szlovákia fővárosaként nagy dunai 

                                                 
200 Pap Norbert: Európai Korridorok. In: Pap Norbert–Tóth József (szerk.): Európa politikai földrajza. JPTE 
Pécs, 1997. 57. p. 
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szabadkikötővé akarták fejleszteni. Az érvek között szerepelt a Habsburg restauráció 

megakadályozása is.201

A cseh korridor terve a 19. század közepén született. A pánszláv eszmék és ezekről 

folytatott viták során alakult egyetemi körökben, mindenekelőtt az 1882-ben Prágában 

alapított cseh egyetemen terjedt. A kora középkori Nagymorva birodalomról álmodoztak, 

úgyszintén a II. Przemyšl Ottokár kelet-közép európai birodalmáról, mely Lengyelországtól 

az Adria partjáig terjedt. Nagy szláv birodalomról, vagy kelet-közép európai 

államszövetségről az orosz cár védelme alatt. Felesküdtek a „nagy szláv szolidaritásra”, 

melyet a szláv filológus Josef Dobrowsky propagált. Jan Kollar a költő és irodalomtudós 

1837-ben Bécsben kiadott könyvében megerősítette a szláv szolidaritás elvét. A század vége 

előtt a cseh egyetemistákhoz csatlakozott egy 40 fős egyetemista csoport Horvátországból, 

kiket 1895-ben a zágrábi egyetemről elbocsátottak nacionalista és magyarellenes 

tevékenységük miatt. Egy Omladina nevű egyetemista szervezetet alakítottak és a cseh 

hallgatók támogatásával folyóiratot alapítottak Hrvatska Misao, majd Nova Doba címmel, 

ahol a szláv egységről értekeztek. A körhöz tartozott Stjepan Radić, Ivan Lorković, Svetimir 

Korporić, Živan Bertić, akik 1918 után politikusokként Horvátországban, illetve 

Jugoszláviában fontos szerepet töltöttek be. A szláv értelmiség között világossá vált, hogy a 

szláv egység az osztrák–magyar államon belül nem jöhet létre. Terjedtek azok a forradalmi 

gondolatok, hogy a németek és magyarok által uralt „Népek börtönét” megsemmisítsék. A 

szabad, demokratikus berendezkedésű államoknak egy szláv államszövetségben kellene 

egyesülniük. Az újonnan alakult szláv államok közösségében Nagymorávia lenne a közép-

európai népek erődje, amely ellenállna a német „Drang nach Osten”–nak.  

Cseh politikusok is készítettek hasonló terveket. Karel Kramař202 képviselő a 

Reichstagban 1914. június 7-én, még a szarajevói merénylet előtt, egy tervet adott át a párizsi 

orosz követnek. A 40 oldalas memorandum: „A szláv birodalom tervezete”, egy szláv nagy 

birodalomról szólt, melyben Oroszország, Lengyelország, a Vencel korona országai 

(beleértve a magyar Felvidéket) a cár koronája alatt egyesülnének. Ez a birodalom 

Bulgáriával és a szerb dinasztia vezetésével egyesült délszláv államokkal együtt egy 

Összszláv föderációt képezett volna. A két országcsoportot nyugaton egy korridor kötné 

össze, amely egyben a közép-európai német–magyar szövetséget szétszakítaná.203

                                                 
201 Raffay Ernő: Trianon Titkai. Budapest, 1990. 60. p. 
202 Kramař Csehszlovákia első miniszterelnöke volt 1918/19-ben. 
203 Schlag, 2001. 237–240. p. 
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A horvát források alapján a korridor gondolata először a múlt század végén vetődött 

fel cseh és horvát egyetemisták körében.204 1895-ben Ferenc József zágrábi látogatásakor 

egyetemisták egy csoportja Stjepan Radić vezetésével nyilvánosan elégetett egy magyar 

zászlót. A néhány hónapos börtönbüntetés letöltése után – mivel a zágrábi egyetemről 

kizárták őket – Radić javaslatára beiratkoztak a prágai egyetemre, ahol szoros kapcsolatba 

kerültek a cseh egyetemisták haladó csoportjával. Prágában Tomas Masaryk volt legnagyobb 

hatással rájuk és ez nagyban befolyásolta későbbi politikai tevékenységük irányvonalát. 

Masaryk emigrációba vonulása előtt, a világháború kitörésekor – Ivan Lorkovićnak, aki ekkor 

a horvátországi vezető párt, a szerb–horvát koalíció befolyásos vezetője volt – felelevenítette 

a korridor gondolatát, amely szerinte Pozsony és Varasd, illetve a Duna és a Dráva között 

húzódna és amelyen nagyszámú horvátság él. Lorković ezután konkrétan kidolgozta földrajzi 

és statisztikai szempontból a tervet Masaryk számára. 

 A cseh és horvát politikusokkal ellentétben a hivatalos szerb körök nem mutattak 

érdeklődést a terv iránt. Ilyen jellegű követelést még a maximális területi igények 

megfogalmazásakor sem vetettek fel. 

 Annak ellenére, hogy a korridor gondolata tartalmazott nagyon sok kidolgozatlan 

elemet is, nem halt el a háború befejezése után sem. Azok a horvát politikusok maradtak a 

hívei, akik erősebb-gyengébb intenzitással, de fenntartották a kapcsolatot cseh társaikkal. A 

legfontosabb szerepet közülük mindenképp Stjepan Radić – a Horvát Népi Parasztpárt, majd 

Horvát Köztársasági Parasztpárt vezetője – játszotta.205 Érdekes, hogy a korridorról Radić 

először csak 1918. decemberi – ahogy ő írja, Csehország és Horvátország összeköttetése 

érdekében tett – prágai útjával kapcsolatban tesz említést önéletrajzában. Az útra december 

elején került sor, pontosan akkor, amikor Belgrádban kikiáltották a Szerb–Horvát–Szlovén 

Királyságot. Ez azt jelenti, hogy a cseh és horvát politikusok köreiben még mindig 

számítottak a terv megvalósításának lehetőségével. Radić, ahogy maga írja, felvázolta a cseh 

hivatalos köröknek azt a tervet, amelyet a zágrábi szerb katonai misszió vezetőjével, Dušan 

Simović ezredessel dolgozott ki és amelyet Prágában nagy lelkesedéssel fogadtak. „A 

Muraközben élő horvátjaink az úgynevezett korridorban Pozsony a mai Bratislava és Varasd 

között élő horvátokkal együtt, tehát Szlovákia és Horvátország között, biztosítanák a szabad 

és tartós gazdasági és vasúti összeköttetést Csehszlovákia és Jugoszlávia között.”206 

                                                 
204 Valentić, 1970. 32–33. p. 
205 Vranješ-Soljan, Božena: Pitanje takozvanog Gradišćanskog koridora – hrvatsko gledište. (Továbbiakban: 
Vranješ-Soljan, 1992.) In: Radovi 25. Zagreb 1992. 76–77. p. 
206 Radić, Stjepan: Moj politički životopis. (Továbbiakban: Radić, 1995.) In: Vukmanić Miroslav (szerk.): 
Stjepan Radić Izabrani politički govori. Menora, Opatija, 1995. 83. p. 
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Feltehetjük a kérdést, hogy mire alapozva készítette Radić ezt a tervet? Önéletrajzában nem 

közöl részleteket erről. Az említett Simović ezredes, a zágrábi szerb katonai misszió vezetője 

Radić kezdeményezésére közbenjárt a Zágrábi Nemzeti Tanácsnál egy cseh dandár átvonulása 

érdekében, amelynek az albán határról Szarajevón keresztül kellett visszatérnie 

Csehszlovákiába. Radić kihasználta az alkalmat, hogy Simović segítségével megvalósítsa a 

korridor gondolatát oly módon, hogy a dandár a Nemzeti Tanács engedélyével – azzal az 

ürüggyel, hogy a Varasd–Csáktornya–Szombathely–Sopron–Pozsony útvonalon 

gyalogmenetben tér haza – megszállná a leendő korridor északi részét. A javaslat szerint a 

Nemzeti Tanács csapatai szükség esetén segítenének a cseh dandárnak az akció során, egyben 

megszállnák a Muraközt, a Murán túli területet és a korridor déli részét. A tervet a zágrábi 

vezetés elvetette és utasítást adott a csehek lefegyverzésére, akik ezután a Maribor–Graz–

Bécs vasútvonalon tértek haza.207

 A megszállás tervét valós veszélyként élték meg az adott időszakban Magyarországon. 

Például a Budapesti Hírlap december 28-án két hírt közölt. „Távirat Bécsből. A Csáktornyát 

megszálló délszláv csapatok tagjainál menetlevelet találtak Szombathely felé. Úgy látszik az a 

terv, hogy a délszláv csapatok Nyugat-Magyarországon egyesülnek a csehekkel s ezáltal az a 

veszedelem fenyegetné Bécset, hogy elszakad Magyarországtól és ezzel elveszíti egyik 

legfőbb élelmiszerforrását.” A szombathelyi tudósító jelentése így szólt: „A délszláv csapatok 

hétfőn, december 30-án érkeznek meg Szombathelyre. A szálláscsinálók már ma ideérkeztek, 

Muraszombatot már megszállták a szerbek.”208 Az osztrák és magyar vezetők között már 

1918-ban informális jellegű megbeszélések folytak az antantnál történő közös tiltakozásról, 

1919 elején pedig a Csehszlovákia elleni esetleges katonai együttműködésről.209

 Radićot nem kedvetlenítette el a kudarc. Továbbra is küzdött a terv megvalósítása 

érdekében, pedig már szemmel láthatóan egyre kevesebb esélye volt rá. Prágai útjának 

sikertelenségét nem írja a cseh fél rovására, ellenkezőleg, külön hangsúlyozta, hogy a 

csehszlovák kormányzat legbefolyásosabb vezetői lelkesen fogadták a tervét megbeszélve a 

végrehajtásához szükséges technikai és szervezési részleteket. Radić úgy látta, hogy a terv 

valójában Horvátországban bukott meg, mivel Svetozar Pribičević a korábban Horvátországot 

kormányzó szerb–horvát koalíció szerb pártjának vezetője, az újonnan alakult Szerb–Horvát–

Szlovén Királyság belügyminisztere „az egész dolgot elutasította, mivelhogy teljesen 

                                                 
207 Vranješ–Soljan, 1992. 77–78. p. 
208 Österreichisches Staatsarchiv/ Archiv der Republik, Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
NPA Liasse Ungarn 9/I. (ÖStA/ADR, BMAA NPA) KT. 805. zl. 3421. Német–Ausztria budapesti 
nagykövetségének jelentése 1918. december 30-án. 
209 ÖStA/ADR, BMAA NPA Liasse Ungarn 9/I. Kt. 788. zl. 1750, 2035. A feljegyzés 1919 februárjában készült. 
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értelmetlen.” Valószínű, hogy Radić tisztában volt vele, hogy „akcióját valójában a 

unitarisztikus-centralisztikus erők akadályozták meg, amelyek már a délszláv egyesülés első 

napjaiban megmutatták belpolitikájuk irányvonalát és lehetetlenné tettek bármilyen önálló 

horvát politikai kezdeményezést, függetlenül attól, mennyire volt megvalósítható.”210

 A korridor kérdésével a horvát sajtó is rendszeresen foglalkozott. Előre lehetett látni, 

hogy ezt a problémát a határmódosítások körében fogják tárgyalni és a nagyhatalmak 

egyetértése szükséges hozzá. Az egyes országok befolyása döntően meghatározta Európa 

belső viszonyait, különösen a Duna mentén és a Balkánon, ahol több új állam alakult. Ezeket 

figyelembe véve természetesnek tűnik, hogy az egyes lapok – politikai orientációjukkal 

összhangban – igyekeztek befolyásolni a közvéleményt az általuk képviselt megoldás 

érdekében. A szerb–horvát koalícióhoz közelálló „Obzor” nagy szimpátiával figyelte a cseh 

politikusok törekvését a korridor megvalósítása érdekében. A lap a Monarchián belüli szláv 

államalkotás híve volt. Ezért állt érdekében a nyugat-magyarországi megyék felosztása és a 

korridor felállítása, amelyet az egyik legfontosabb kérdésként kezelt. Természetesen Radić 

lapja a „Dom” is rendszeresen cikkezett e kérdéssel kapcsolatban.211

 Radić tervének nemzetközi szinten történő megvalósításában bízott. Úgy gondolta, 

hogy a párizsi békekonferencia nemcsak az új délszláv állam határait fogja kijelölni, hanem a 

belső berendezkedését is a Wilson által meghirdetett elvek alapján. A békekonferenciára a 

Szerb–Horvát–Szlovén Királyság delegációja a területi igények között egy „A Csehszlovák 

Köztársasággal való kontaktusról” címet viselő jegyzéket is magával vitt. A delegáció egyik 

tagja Josip Smodlaka az etnikai érvek használatának fontosságát hangsúlyozta a területi 

igények alátámasztásánál, ebben támogatta a delegáció másik tagja, Ante Trumbić 

külügyminiszter is. Így végül is nem terjesztették elő a korridor tervét, hanem átengedték, 

hogy a csehszlovák delegáció vigye az ügyet a konferencia elé. A korridor a cseh magyarázat 

szerint megszabadítaná Csehszlovákiát a német–magyar nyomástól, területét a két érdekelt 

állam közösen, vagy esetleg a Népszövetség irányítaná. A cseh politikusok ezen javaslatát a 

konferencia illetékes bizottsága elutasította, egyben garanciát adva, hogy a két állam közötti 

vasúti és vízi összeköttetés biztosítva lesz.212  

 Valójában a nagyhatalmak egyike sem támogatta a korridor tervét. Az amerikai 

delegáció határozott lépéseket tett a tervvel szemben. Ellenezte az amerikai elnök is. Wilson 

átfogóbb, nagyobb léptékű rendezésen fáradozott. Meg szerette volna gátolni Oroszország és 

                                                 
210 Radić, 1995. 83. p. 
211 Vranješ–Soljan, 1992. 78. p. 
212 Vranješ–Soljan, 1992. 83. p. 
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a közép-európai szlávok szövetkezését és eltávolodásukat Nyugat-Európától, ami szerinte 

újabb ellenségeskedésekhez vezetett volna. Ezért szorgalmazta a délszláv, csehszlovák és 

lengyel igények kielégítését. A jugoszláv érdekek védelmét azért tartotta fontosnak, mert 

ebben a térségben Franciaország és Anglia el voltak kötelezve Olaszország felé. Wilson 

Európa kettészakadásának megakadályozása mellett egy nagy szláv birodalom létrejötte ellen 

is küzdött. Az angolokat és a franciákat kezdetben olyan gondolatok is vezették az 

elutasításban, hogy a Monarchia politikai feldarabolása ellenére valamifajta közép-európai 

gazdasági uniót kellene létrehozni és ezt minden bizonnyal megakadályozná a korridor 

létrehozása. Olaszország volt az egyetlen antant hatalom, amelynek mindenképpen érdekében 

állt a Monarchia szétesése. Ezzel megnyílt számára a gazdasági-politikai előretörés lehetősége 

a térségben. Ezért eleve elutasítottak minden olyan kezdeményezést, ami új hatalmi 

koncentrációt eredményezett volna, így a korridor tervét is.213

 A korridor kérdése két évvel később más politikai körülmények között újból 

felvetődött. Habsburg Károly az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó uralkodója 1921-ben 

kétszer is megpróbált visszatérni a magyar trónra. A nemzetközi bonyodalom közepette 

együtt lépett fel Csehszlovákia és az SzHSz Királyság. Már az első visszatérési kísérlet idején 

1921 márciusában, jegyzéket fogalmaztak meg, amelyben a Habsburg restauráció 

megakadályozása érdekében Nyugat-Magyarország megszállásával fenyegetőztek. A terület 

osztrák megszállását ezideig Magyarország sikeresen megakadályozta. Ekkor a jegyzéket a 

nagyhatalmak javaslatára nem használták fel. 1921 októberében Károly fegyveres erő 

segítségéve próbált visszatérni, de Horthy sikeresen ellenállt. Belgrád és Prága újból elővették 

a tervet, amelyet a nagyhatalmak újból elvetettek. Ezután a korridor kérdése végleg lekerült a 

nagypolitika színpadáról.214

 Összességében elmondható, hogy Stjepan Radić – a kor horvát politikusainak 

többségéhez hasonlóan – a délszláv egység híve volt. De a Szerbiával való egyesülést nem 

akarta feltételek nélkül elfogadni. Az 1918. október 29-én kikiáltott Szlovén–Horvát–Szerb 

állam képviselői a nehéz kül- és belpolitikai helyzetre való tekintettel beleegyeztek az 

egyesülés centralisztikus formájába. Radić ezzel szemben azt hangoztatta, hogy nem szabad 

önként lemondani azokról a jogokról, amelyekért a magyarokkal annyit harcoltak.215 Ezért 

fontosabbnak tartotta a feltétel nélküli egyesülés helyett a föderalisztikus berendezkedést, 

amelyben Horvátország megőrizheti autonómiáját. A szerb hegemónia ellenében próbált meg 

                                                 
213 Ormos, 1990. 22–25. p. 
214 Ormos, 1990. 169–174. p. 
215 Radić, 1995. 230. p. 
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támaszt találni Csehszlovákiában, melynek egyik módját ekkor a két állam területi 

összekötésének lehetőségében látta. 

 A korridor kérdése kapcsán a gradistyei horvátok is az európai politika középpontjába 

kerültek. Erre a kb. 50–70 ezres népcsoportra, amely a XVI. században telepedett meg a 

térségben, alapozták a korridor tervének etnikai érveit. Az 1910-től megjelenő hetilapjuk így 

fogalmazott a tervvel kapcsolatban: „A csehek és a horvátok már megegyeztek rólunk. Ketté 

fognak vágni minket. A folyosó egyik felét a csehek foglalják el, a másikat a horvátok.216 De 

mi szívvel-lélekkel fellépünk ellenük, egyiket is, másikat is eltaszítjuk. Mi magyarországi 

Horvátok vagyunk!”217  

A kérdés a következő években sem került le a napirendről. Az 1920. január 12-én Karl 

Renner kancellár és Eduard Beneš csehszlovák külügyminiszter között létrejött kölcsönös 

segítségnyújtási egyezmény többek között elismerte Ausztria jogát a nyugat-magyarországi 

területekre. Olaszország javasolta, hogy Sopronba tábornoki bizottságot küldjenek. Ennek 

elsődleges oka az az információ volt, miszerint Ausztria átengedi a cseheknek a területet.218 A 

megállapodás részleteiről a gradistyei horvátok is tudomást szereztek. „Vigyázzatok Nyugat-

Magyarország lakosai!” címmel jelent meg felhívás a korridor veszéllyel kapcsolatban a Naše 

Novine 1920. január 24-i számában. A lap információi szerint a csehek csapatösszevonásokat 

hajtottak végre Pozsony körül, hogy bevonuljanak a térségbe. Összefogásra és ellenállásra 

szólították fel a helyi lakosságot. Ugyanebben a számban egy másik cikk arról tudósít, hogy a 

csehek bevonulását a Renner kancelár által Prágában kötött megállapodása tenné lehetővé.219 

A Naše Novine január 31-i számában több cikk is foglalkozik a csehek közeli bevonulásával. 

Nyugati lapokra hivatkozva állították, hogy Ausztria ötven évre bérbe adta a neki ítélt 

nyugat–magyarországi területeket Csehszlovákiának. Ennek fejében élelmiszerrel kell 

ellátniuk az éhező Bécset. Az újság népszavazás tartását követelte a kérdésben.220

Január 27-én Moson megye küldöttsége kereste fel a katonai missziót. Rozenits 

Demeter mosonújfalusi plébános horvát nyelven beszélt a horvátok hazaszeretetéről. Január 

29-én Cinfalváról küldöttség kereste fel Vigna ezredest és kérvényt adott át az elcsatolás 

ellen. 

                                                 
216 Az eredeti szövegben a Hervaćani szó szerepel. Az adott időszakban a nagy távolság miatt gyengék voltak a 
kapcsolatok az anyaországgal. A több évszázados különélés alatt a gradistyei horvátoknak kialakult a saját 
identitásuk, amit a „déli" horvátokkal szemben is megfogalmaztak. 
217 Naše Novine, 1918. 47. sz. 1. p. 
218 Ormos, 1990. 44–46. p. 
219 Naše Novine, 1920. január 24. 2–3. p. 
220 Naše Novine, 1920. január 31. 
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Hét Pinka-völgyi község, köztük Csajta és Horvátlövő táviratban tiltakozott a cseh megszállás 

ellen: „Követeljük, hogy a jövőnkről szóló döntés során kérdeztessék meg Nyugat-

Magyarország lakossága!”221

A Naše Novine magyarázatot is talált, hogy miért akarja Renner átengedni a 

cseheknek Nyugat-Magyarországot. E szerint a térségben élő németek és horvátok többsége 

„keresztény és fehér”. Az itt esetlegesen megválasztott 8–10 keresztényszocialista képviselő 

megváltoztatná az erőviszonyokat az osztrák parlamentben és a szociáldemokraták 

kisebbségbe kerülnének.222 A térség megosztásának veszélye miatt voltak olyan körök, 

amelyek a horvátokat fegyveres ellenállásra szólították fel a cseh csapatok bevonulása 

esetén.223

A horvátok a korridor elutasításában egységesek voltak, de továbbra is megosztotta 

őket az Ausztriához vagy Magyarországhoz való tartozás kérdése. A térség északi részén élők 

többsége Ausztria pártján állt, mivel közülük sokan dolgoztak Bécsben. Egyes falvakban az 

50 százalékot is elérte az iparban foglalkoztatottak aránya. Erős volt az asszimiláció (német) 

és nagy volt a félelem, hogy a határon való átjárás nehézségei miatt elvesztik állásukat. A 

középső és déli részeken élők közül többségében voltak a Magyarországot támogatók. Döntő 

részük mezőgazdasággal foglalkozott és a közeli nagyvárosok – Sopron, Szombathely – 

biztosították megélhetésüket. A gradistyei horvátok értelmiségi rétege, akik magyar 

iskolákban, magyar szellemben nevelkedtek, a „germán tengerben” való elveszéstől tartottak 

az Ausztriához való átcsatolás esetén.224

 Horvátországgal is fennálltak bizonyos fokú kulturális és gazdasági kapcsolatok. 

Kevésbé ismert, hogy például a 19. század végén sokan költöztek Szlavóniába. Ott vásároltak 

földet és így biztosították családjuk megélhetését.225 Korszakunkban a kelet-nyugati 

kapcsolatok sokkal fontosabb szerepet játszottak a gradistyei horvátok életében a korridor 

tervével felkínált észak-délieknél. 

                                                 
221 Naše Novine, 1920. január 31. 2. p. és 1920. február 7. 4. p. 
222 Naše Novine, 1920. február 7. 3. p. 
Az átcsatolást követő választások nem igazolták ezt az álláspontot. Az 1922-es tartományi választásokon a 
szociáldemokrata párt szerezte a legtöbb szavazatot. 
223 Vranješ–Soljan, 1992. 83–84. p. 
224 Schlag, 1995. 163–164. p. 
225  Dr. Horváth Sándor néprajzkutató közlése. 
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VI. A BÉKESZERZŐDÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK – A MAGYAR–OSZTRÁK 

HATÁRMEGÁLLAPÍTÁS 

 

VI.1. A trianoni békeszerződés és a nyugat-magyarországi kérdés – a gradistyei 

horvátok mozgalmai (1920–1921) 

 

Magyarországgal 1920. június 4-én írták alá a békét a Párizs melletti Nagy Trianon 

kastélyban. Az országot minden oldalról megcsonkították. Elcsatolták a Felvidéket, 

Kárpátalját, Erdélyt, a Partiumot, Bácskát és a Bánátot. Horvátország már 1918-ban 

kikiáltotta elszakadását. Nyugat-Magyarországról is le kellett mondania. A szomszédos 

országoknak ítélt területeket már korábban megszálltak azok. A szerbek is a végleges határtól 

északabbra álltak. Magyarország csak a nyugati részek azonnali elszakítását tudta elkerülni. 

Ennek egyik oka az volt, hogy Ausztriának nem volt olyan fegyveres ereje, amellyel a 

megszállást végre tudta volna hajtani. A magyar kormány sem akart könnyen lemondani a 

területről. Katonaságot rendelt ide báró Lehár Antal parancsnokságával és létrehozta a 

Nyugat-Magyarországi Kormánybiztosságot gróf Sigray Antal vezetésével 1919. augusztus 

12-én. Lehár alakulatai rendet teremtettek a térségben, mivel közben Ausztriából agitátorok 

érkeztek és népgyűléseket szerveztek, amelyeken a résztvevők kinyilvánították, hogy 

Ausztriához szeretnének tartozni. 226

A terület átadásáról 1920-ban és 192l-ben folytak a tárgyalások, de tervek születtek 

egy német nyelvi, kulturális és közigazgatási autonómia biztosítására is, „mely a német 

lakosságot…igényeinek kielégítésével Magyarországhoz fűzte volna.” Az Ausztriának ítélt 

terület egyes országgyűlési képviselői (németek) felhívást tettek közzé 1920. november 8-án, 

hogy előmozdítsák a két ország közötti tárgyalásokat. Javasolták, hogy a területet ne csatolják 

Ausztriához, hanem autonómiával felruházva Magyarországon maradjon. Külön 

hangsúlyozták, hogy az autonóm területen belül biztosítani kell a horvátok nemzetiségi jogait. 

Ausztria gazdasági és élelmezési szempontjait mindenképpen figyelembe kell venni és ilyen 

irányú lépéseket kell tenni. Ausztria biztonsági szempontjaira való tekintettel az autonómia 

területén helyiekből álló milíciát kell felállítani.227

                                                 
226 Ormos, 1990. 38-39.p. 
227 Naše Novine, 1920. november 13. 2–3. p. 
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Január 15-én Vas megyéből 30 fős küldöttség kereste fel a régi-új miniszterelnököt, 

Teleki Pált. Hitet tettek hazájuk mellett és az elcsatolandó lakosok nevében kijelentették, 

hogy készek a haza védelmére. Tiltakoztak, hogy Budapesten felállítják az elszakított Nyugat-

Magyarország emlékművét. Teleki kifejtette, hogy az elcsatolás kérdése még nincs lezárva. A 

mosoniak küldöttsége január 16-án, míg a soproniaké január 20-án járt Teleki 

miniszterelnöknél.228

Lehár ezredes dr. Bleyer Jakab és dr. Huber János nemzetgyűlési képviselőkkel 

együttműködve tervezte egy fegyveres erő szervezését, amely a helyi lakosságból és a 

térségből származó tisztekből alakulna. Ezek a csapatok a reguláris magyar haderő kivonulása 

után megakadályoznák az osztrákok bevonulását. A népek önrendelkezési jogára való 

hivatkozással kinyilvánítanák a térség függetlenségét, majd a körülményektől függően, 

bizonyos idő után „szorosabb kapcsolatot épített volna ki Magyarországgal”. 

Egy ilyen irányú akció érdekében ténylegesen folytak tárgyalások Budapesten 1921 

áprilisában. A szándék komolyságát jelezte, hogy ezeken a katonai és politikai szakértők 

mellett miniszterek is részt vettek. Az önálló Nyugat-Magyarország kijelölt parancsnokaként 

Lehár 3 zászlóalj, 1 lovasszázad és két üteg felállításához szükséges felszerelést kapott. 

Kiválaszthatott 40, a térségből származó tisztet is a Nemzeti Hadseregből, de azt kikötötték, 

hogy osztrák származású tisztet az előkészítés időszakában nem vehet fel. 

A térség önállósága azonban nem a fent vázolt módon valósult meg. Lehár Antal IV. 

Károly első visszatérési kísérlete alkalmával a király mellé állt. Ezzel a lépésével 

szembekerült a szabad királyválasztó körökkel és Horthyval is. A trianoni békeszerződés 

rendelkezése alapján végrehajtott haderő leszerelése során Lehárt 1921. szeptember 1-jétől 

nyugdíjazták.  

A magyar és osztrák kormány között közvetlen tárgyalások kezdődtek 1921 

februárjában, de ezek nem vezettek eredményre, mivel az osztrákok semmilyen engedményre 

nem voltak hajlandók. Augusztusban újabb megbeszélésekre került sor Bécsben, melyen 

magyar részről Masirevich Szilárd bécsi magyar követ, Gratz Gusztáv volt külügyminiszter és 

Villani Frigyes, míg osztrák oldalról Johannes Schober kancellár és Pogatscher osztályfőnök 

vettek részt. Itt megállapodás született, hogy az Ausztriának ítélt terület megközelítőleg 

harmada Magyarországnál maradhatott volna. Az egyezményt azonban az osztrák külügyi 

bizottság elutasította. Az esetleges területi engedmények feltételeként Nyugat-Magyarország 

előzetes átadását jelölte meg.229

                                                 
228 Naše Novine, 1921. január 22. 1., 4. p. 
229 Villani, 1923. 9–10. p. 
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A Nyugat-Magyarország átadását intéző Szövetségközi Tábornoki Bizottság 1921. 

augusztus 6-án Sopronban tartotta alakuló ülését. Elnöke az olasz Antonio Ferrario, tagjai 

pedig a francia Philippe Hamelin és az angol Reginald Gorton tábornokok voltak. 

Magyarországot Sigray Antal főkormánybiztos, Ausztriát pedig dr. Robert von Davy – 

Burgenland leendő vezetője képviselte a tárgyaláson. Sigray ekkor egy deklarációt olvasott 

fel, mely szerint Magyarország csak abban az esetben adja át Nyugat-Magyarországot, ha a 

szerb csapatok már kiürítették a trianoni békeszerződés alapján Magyarországnak ítélt 

Baranyát, Észak-Bácskát és a „szegedi háromszöget”. Ezen feltétel ellen nem tiltakoztak sem 

a tábornokok, sem Davy.230

A Szövetségközi Katonai Bizottság a Tábornoki Bizottság vezérkarává alakult. 

Augusztus második felében egy átadási menetrendet (Plan de Transfer) dolgozott ki. Ez 

alapján a kiürítés augusztus 28-án kezdődött volna és másnap fejeződött volna be. Az átadási 

jegyzőkönyvet augusztus 29-én du. 4 órakor kellett volna aláírni. A kiürítést a térség több 

pontján ún. albizottságoknak kellett ellenőrizni.231

A Tábornoki Bizottság elrendelte, hogy a magyar csapatoknak augusztus 28-án, míg a 

csendőrségnek és vámőrségnek másnap kell kivonulniuk az átadandó területről. Az osztrákok 

pedig csak a csendőrséget használhatták fel a megszálláshoz. A rendelkezéssel a Nagykövetek 

Tanácsa is egyetértett, egy jegyzékben meg is tiltotta az osztrákoknak a Bundesheer bevetését, 

mivel tartottak attól, hogy a magyar és osztrák haderő összetűzésbe keveredik.232

A magyar kormánycsapatok meg is kezdték a kivonulást. Az átadás-átvétel az antant 

soproni missziójának közvetítésével kezdődött. A katonai, karhatalmi, vám-és pénzügyi 

csapatok visszavonását Sigray főkormánybiztos irányította. Az intézményekben a magyar 

tisztviselők kötelesek voltak bevárni az osztrák hivatalnokokat és a hivatalt a „szokásos” 

módon udvariasan, de tartózkodóan átadni. A magyar csapatok augusztus 28-án a kormány 

rendeletére felfüggesztették a kivonulást. A csendőrségnek az addigra elért vonalon meg 

kellett állnia.233 Ennek az volt az oka, hogy a szerbek sem vonultak ki a Muravidékről.  

A kibontakozó ellenállás láttán Sigray elrendelte, hogy a magyar reguláris csapatok 

álljanak meg a „Fácánkert major (Köpcsénytől keletre)–Lajtakörtvélyes–Zurány–

Boldogasszony–Vulkapordány–Fertőmeggyes–Ágfalva–Doborján–Borisfalva–Felsőpulya–

                                                                                                                                                         
Fogarassy, 1971. 300. p. 
230 Fogarassy László: A nyugat-magyarországi kérdés katonai története. (II. rész: 1921. augusztus – szeptember) 
In: Soproni Szemle 1972. 1. sz. (23–39. p.) (Továbbiakban: Fogarassy, 1972.(1.)) 24. p. 
231 Villani, 1923. 10–11. p. 
232 Fogarassy, 1972. (1.) 24. p. 
233 Vas Megyei Levéltár Szombathely (Továbbiakban: VaML) Szombathelyi Járás főszolgabírói iratok 5172, 
5195, 5332/1921. 

 68



Németgyirót–Gáborfalva–Szalónakújtelep–Vasjobbágyi–Őzgödör–Rábakeresztúr” vonalon. 

A tábornoki misszió tagjai Sigrayt tették felelőssé a fegyveres akciókért és követelték a 

kivonulás folytatását. Sigray visszautasította a követelést arra hivatkozva, hogy a jugoszlávok 

sem fejezték be a déli területek kiürítését. Továbbá kijelentette, hogy a „még átadandó 

területeket kézizálogként tartja vissza az osztrákokkal szemben fennálló követelések fejében”. 

A kiürített területen történt akciókat pedig a helyi lakosság fegyveres ellenállásaként 

aposztrofálta.234

A tábornoki bizottság nem volt hajlandó a továbbiakban sem Sigrayval sem Villanival 

tárgyalni. A magyar kormány ezért szeptember folyamán Hegedűs altábornagyot delegálta és 

a helyi fegyveres erőket is alá rendelte. Sigray a továbbiakban főkormánybiztosként a 

közigazgatási ügyeket felügyelte. 235

A felkelők egyes csoportjai már a kezdetektől összetűzésbe keveredtek a helyi 

lakossággal. A Magyar Nemzeti Szövetség Vas megyei képviselőjének jelentése szerint 

Gyanafalva környékén „egyes felkelők részéről zsarolási kísérletek fordultak elő”, de a 

tetteseket nyilvánosan megbotozták, majd eltávolították a térségből. A felkelők stájer 

területekre is betörtek és ott több községet megsarcoltak.236

A burgenlandi tartományi hivatalhoz tartozó személyzet ideiglenesen Nagymartonban 

rendezkedett be. A kijelölt tartományfőnök, Davy innen gépkocsival járt be Sopronba minden 

nap. Szeptember 7-én Davy egy Ágfalván tartott népgyűlésen bejelentette, hogy másnap 

bevonulnak Sopronba. A rendelkezésére álló mintegy 400 csendőrrel feltehetően a városi 

vízmű elfoglalásával akarták megadásra kényszeríteni a várost. Szeptember 8-án a Sopronban 

székelő felkelők Ostenburg zászlóaljának hallgatólagos támogatásával megtámadták és 

visszavonulásra kényszerítették az Ágfalván állomásozó osztrák csendőri erőket.237

Az Ágfalvánál vereséget szenvedett csendőrök Nagymartonba vonultak vissza. Itt 

kijelentették, hogy nem harcolnak tovább, mivel ez a reguláris haderő feladata. Schober 

kancellár felvette a kapcsolatot Gorton tábornokkal és az osztrák csapatok bevetésére próbált 

engedélyt szerezni. A soproni tábornokok a fegyveres konfliktus kiszélesedésétől tartva 

elutasították ezt. A kancellár szeptember 9-én elrendelte a csendőrség kivonását a térségből és 

                                                 
234 Fogarassy, 1972. (1.) 31. p. 
235 Villani, 1923. 12. p. 
236 Fogarassy, 1972. (1.) 34. p. 
237 Fogarassy László: A nyugat-magyarországi kérdés katonai története. (III. rész: 1921. szeptember –november) 
In: Soproni Szemle 1972. 2. sz. (115–129. p.) (Továbbiakban: Fogarassy, 1972. (2.)) 116–117. p. 
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a történelmi határ védelmét. A tartományi hivatal is Bécsújhelyre költözött Nagymartonból. 

Az osztrák hadsereg egységei egyes határmenti ipartelepek védelmére vonultak fel.238

Moson megyében csak szeptember 21-én került sor az első összecsapásokra a magyar 

felkelők és az osztrák csapatok közt.239

A nyugat-magyarországi felkelés kezdetén Prónay Pál még nem tartózkodott a 

térségben. Feleségével szeptember 6-án érkezett Sopronba. Itt találkozott Ostenburggal és 

Sigrayval, akik beleegyeztek abba, hogy Prónay vegye át a Soprontól délre fekvő területeken 

a szabadcsapatok feletti parancsnokságot. Nagymarton és Kismarton környékét továbbra is 

Ostenburg emberei ellenőrízték. Szeptember 8-án Prónay napiparancsot adott ki, amelyben 

tudatta, hogy átveszi a Nyugat-Magyarországon harcoló szabadcsapatok feletti 

parancsnokságot. 

A felkelők hadrendjéről és létszámáról pontos adatokkal nem rendelkezünk. A 

kérdéssel foglakozó szakirodalom többnyire 3–4 ezer főt említ. Ebbe a létszámba nem minden 

esetben számolták bele a helyi lakosokból, „bennszülöttekből” szervezett fegyveres 

rendfenntartó alakulatokat. 

„I. felkelőhadsereg. Felsőőr székhellyel, Hír György nemzetgyűlési képviselő, tartalékos 

tiszthelyettes parancsnoksága alatt. Tényleges parancsnoka Taby Árpád főhadnagy volt, a 

Prónay-különítmény tagja. 

II. felkelőhadsereg, Felsőpulya, később Lakompak székhellyel, a Gyöngyösfőtől a Rozália 

kápolnáig terjedő vonalszakaszt tartotta. Parancsnoka Budaházy Miklós százados nem 

tartozott a Prónay- különítményhez, 1919-ben a székely hadosztálynál szolgált. 

III. felkelőhadsereg, székhelye Ókörtvélyes, majd Németújvár, parancsnoka Molnár Endre 

főhadnagy (szintén a Prónay-különítményből), alá volt rendelve Förster Lajos gyanafalvai 

csoportja. 

IV. felkelőhadsereg, Héjjas Iván főhadnagy, akit Gömbös – az első ágfalvi csata után 

különvonaton Sopronban teremve – magával vitt, szeptember második felében Kecskemétről 

titokban Felsőőrre, Prónay főhadiszállására utazott. Utóbbi Héjjast ötven emberével 

Magyaróváron át Pándorfaluba küldte, meghagyva, hogy alakítsa meg a IV. 

felkelőhadsereget. Mint katonai szakértőt, vezérkari főnököt, mellé osztotta Bachó István 

századost. Október 4-től a felkelőhadsereg székhelye Nezsider lett.” 

V. felkelőhadsereg, székhelye Nagymartonban volt. Parancsnoka kezdetben Maderspach 

Viktor huszárkapitány volt, aki szeptember 24-én belépett az Ostenburg zászlóaljba. Utóda 

                                                 
238 Fogarassy, 1972. (2.) 117–118. p. 
239 Fogarassy, 1972. (2.) 119. p. 
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Gebhardt Pál tartalékos százados lett. Ez a csapat csak Lajtabánság kikiáltása után ismerte el 

Prónayt főparancsnoknak.240

Szeptember végére a felkelőknek sikerült ellenőrzésük alá vonni az „A” zóna 

területének legnagyobb részét. Az osztrákok kezén három hídfőállás maradt: 

Lajtaszentmiklós, Lajtaújfalu és Királyhida. Kisebb összetűzések továbbra is előfordultak, de 

ismertek olyan esetek is, amikor a helyi szembenálló csapatok megegyeztek, hogy a másik 

területére nem küldenek járőröket.241

A Nagykövetek Tanácsa szeptember 22-én jegyzékben követelte a magyar kormánytól 

Nyugat-Magyarország átadását. 1921. október 3-án Hegedűs altábornagy át is adta az 

antantnak a területet (jegyzőkönyvileg), viszont Ausztria nem volt hajlandó azt átvenni, míg a 

felkelők ki nem vonulnak. A magyar kormánycsapatok elhagyták a „B” zónát is, melyet 

szintén a felkelők vontak az ellenőrzésük alá. Sopronban és környékén továbbra is Ostenburg 

zászlóalja állomásozott, mivel átminősítették nemzetközi rendfenntartókká. Október 4-én 

Prónay vezetésével Felsőőrött kikiáltották a Lajtabánságot. Ez a lépés csak részben egyezett a 

kormány szándékával. Gömbös szándéka szerint csak a közigazgatást kellett volna átvenni. 

Prónay a Feltámadás Legfelsőbb Vezetéséhez írt jelentésében arra hivatkozott, hogy 

amennyiben nem ő proklamálja a terület függetlenségét, akkor azt másnap Kismartonban és 

Sopronban tették volna meg más szervezetek.242

IV. Károly második visszatérési kísérlete teljesen megváltoztatta a katonai helyzetet. 

Ostenburg csapatai, a Nagymarton és Kismarton környéki felkelőkkel IV. Károlyt támogatva 

vonultak Budapest felé. Héjjas felkelői és Ranzanberger (Prónay) zászlóalja a királypártiak 

elleni fellépés során távoztak a színtérről, és csak néhány nap múlva tértek vissza. 243

A király visszatérési kísérletének leverése után Sigrayt felmentették állásából, 

Hegedűs altábornagyot leváltották. A nyugat-magyarországi főkormánybiztos Guilleaume 

Árpád tábornok, szombathelyi körletparancsnok lett. Horthy személyesen utasította a 

Budapestre felrendelt Prónayt, hogy vonuljon ki csapataival a térségből. Prónay alávetette 

magát Horthy utasításának és visszatérve Nagyszentmihályra elrendelte a kiürítést és 

leszerelést. A magyar hadsereg egységei többek között Magyaróváron, Kapuváron, 

                                                 
240 Fogarassy, 1972. (2.) 120–122. p. 
241 Fogarassy, 1972. (2.) 125. p. 
242 Fogarassy, 1972. (2.) 126. p. 
Villani, 1923. 12. p. 
243 Fogarassy, 1972. (2.) 127. p. 
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Szombathelyen és Körmenden gyűjtötték össze a felkelőktől fegyvereiket. Néhány kisebb 

csapat még november közepén is az átadandó területen tartózkodott.244

Rendkívül tanulságos az a füzetecske, amely a nyugat-magyarországi kormánybiztos 

iratai között található. Benne a felsőőri járás 50, a körmendi 5, a kőszegi 37‚ a németújvári 51, 

a szentgotthárdi 38 és a szombathelyi 20 településéről kapunk – bár csak szűkszavú – 

jellemzést, helyzetjelentést. A jelentéseket sok esetben a plébános és a körjegyző küldte, ezt 

külön fel is tüntetik. A feljegyzések 1920 októberében és decemberében készültek, amikor 

még elképzelhető volt a népszavazás a nyugat-magyarországi kérdésről. Többek között ilyen 

megjegyzések, minősítések találhatók itt: „feltétlenül megbízható”, „erősen Anschluss 

ellenes”, „megbízhatatlan”, „őrlési tilalom és áruhiány miatt Magyarország ellen hangol”, „a 

nyelvi autonómiát kívánják”, „belátható időn belül nem sikerül megnyeri!” 

A teljesség igénye nélkül nézzük meg milyen volt a későbbi visszacsatoláskor 

leginkább érdekelt pinkavölgyi községek hangulata 1920 végén. A falvak többsége 

horvátajkú. A néhány német községet külön jelzem. A római számok a hónapokat jelölik. 

„Csajta X., XII.: kifejezetten magyar érzelmű.  

Incéd X. XII.: magyar érzelmű. 

Alsócsatár XI.: Hábetler vendéglős befolyásos, megbízható, felvilágosítást adni tud, lakosság 

osztrák ellenes. 

XII.: plébános közlése: Tieber János kisbíró okvetetlenkedése folytán megbízhatatlan, 

irányítható, alapjában véve jó magyar falu. 

körjegyző közlése: közömbös, talán nem mernek nyilatkozni, szavazás esetén nyilván 

nagy többség (2/3) mellettünk. 

Csém XI.: Anschluss ellenes. 

XII.: 80–90 % szavazás esetén megbízható.  

Felsőcsatár XI.: mint Alsócsatár, passzív. 

XII.: plébános: feltétlenül Anschluss ellenes, körjegyző: feltétlenül megbízható. 

Kisnarda XI.: Anschluss ellenes, egyébként politikával nem törődik. 

XII.: körjegyző: nagy többség – 60–70 % – szavazás esetén mellettünk, sokan 

Ausztriában dolgoznak. 

                                                 
244 Fogarassy, 1972. (2.) 128. p. 
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Nagynarda XI.: Anschluss ellenes és fehér 

XII.: plébános: feltétlenül Anschluss ellenes, egyhangúlag.  

körjegyző: jó magyar érzelmű község. 

Magyarkeresztes (német többségű község) XI.: Pfandl plébános (jelenleg Sámfalva) 

már tavaly agitált Ausztria mellett, még mindig van egy-két híve, de végeredményben 

többség Anschluss ellenes. Pfandl most is összeköttetésben van, a mostani magyar 

plébános nem kedveli. 

XII.: körjegyző: szint nem vallanak, Ausztria mellett többen nyilatkoztak, 

tartózkodóak – valószínűleg inkább Ausztria mellett, Pfandl befolyása érezhető (talán 

másé is?) 

Németkeresztes (német többségű község) XI.: mint Magyarkeresztes, mindkét helyen akadnak 

olyanok, akik az Ausztria elleni szervezett fellépésre fegyvert fognak. 

XII. körjegyző: közömbös: lásd Magyarkeresztes, Pfandl már nem működik 

(nyilvánosan), lakosság rá hallgat. 

Alsóbeled (német többségű község): ingatag, állásfoglalását a többi községtől teszi függővé. 

Felsőbeled (német többségű község): mint Alsóbeled, Pavetics főtanító szépen működik 

érdekünkben 

1921. február: helyzet javult – többség mellettünk. 

Horvátlövő XI.: osztrák ellenes, de vannak Anschluss hangok, mint p1. Veszelits  

XII.: jó, egy két ember kivételével. 

Pornóapáti (német többségű község) XI: bosszút áll, már előbbi plébános germán szellemet 

vitt oda, mostani megbízhatatlan. 

XII. javult, talán 283 ellenünk, gazdák nagy száma kifelé húz. 

1921. február: helyzet javult, többség még nem biztos. 

Szentpéterfa XI.: teljesen magyar érzelmű, azonban Kó1om, Beled, Monyorókerék magához 

akarja vonni. 

 73



XII.: Strassner plébános szerint többség Magyarország mellett van, többen járatnak 

magyar újságokat.”245  

A fentiekből is látszik, hogy a horvát falvak megbízhatóbbak voltak a hatóság 

szemében, a német községekben erősebbek voltak az Ausztria melletti hangok. 

A Naše Novine a békeszerződés aláírása után is magyarpárti álláspontot képviselt. Az 

újság vezércikkében arra a veszélyre hívta fel a figyelmet, hogy a horvátság elveszhet a német 

tengerben. Felsorolt a germanizált községek közül néhányat. (Az elmagyarosodottakról nem 

beszélt). Szerinte, ha nem fognak össze, akkor a német kultúra elnyeli őket. A horvát szigetek 

megőrzése segít megvédeni a magyarságot is a német befolyástól és ez hazafias 

cselekedett.246

A térség horvátjai körében már röviddel a trianoni döntés után szervezkedések 

kezdődtek a Magyarországnál való maradás érdekében, erre több példát is fel lehet hozni. A 

gradistyei horvátok magyarpárti vezetői úgy gondolták, hogy a helyzetet kihasználva sikerül 

eredményeket elérniük a kisebbségi jogok kiterjesztése tekintetében. 

Az 1919 elején indult horvát autonómia mozgalom lendülete az állandóan változó 

politikai helyzetben megtört. Rozenits Demeter a Naše Novine-ben elítélte azt a, főleg az 

északi részeken jellemző gyakorlatot, hogy az ottani horvát községek egymással gyakran 

német nyelvű hivatalos levelekben érintkeztek. Szerinte ez jelentősen gyengíti a 

Magyarországhoz való tartozás érveit és a külvilág felé németnek láttatja a horvát falvakat. 

Javasolta, hogy Sopronban tartsanak egy nagy, mindhárom megye képviselőiből álló 

összejövetelt. Ezen meg kellett volna határozni a követendő közös politikát. Többek között a 

horvát nyelv helyi szintű hivatalos használata és az iskolai könyvek kiadásának ügyében. 247 

Rozenits felhívását sokan támogatták. Olyan javaslat is volt, hogy a Vas megyeiek külön 

gyűljenek össze. Az egyik vasi horvát faluban, miután a plébános a szószékről beszélt az 

ügyről, 1924 koronát gyűjtöttek össze a rendezvény céljaira. A hetilap mindeközben „Hol 

marad a horvát nyelv” címmel kritizálta, hogy a felsőpulyai járás horvát falvai a magyart 

fogadták el a hivatali ügyintézés nyelvéül. Ezek a települések a korábbi időszakban élesen 

tiltakoztak a német hivatali nyelv ellen. Most, mikor a jogszabály megengedné, mégsem 

használják anyanyelvüket. (A jegyzők nem tudnak horvátul, de meg kellene tanulniuk.)248

                                                 
245 VaML Nyugat-Magyarországi Kormánybiztos vegyes/1920. 
246 Naše Novine, 1920. július 17. 1. p. 
247 Naše Novine, 1920. augusztus 7. 1. p. 
248 Naše Novine, 1920. szeptember 4. 3–4. p. 
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Mersich Márton július végén és augusztus elején több ismerősének is küldött levelet az 

ügyben. A horvát egyesület szervezése érdekében Sopronba összehívandó gyűlés időpontjául, 

szeptember 20-át jelölte meg.249 (Egy horvát kulturális egyesület alakításának ötletét 

Dobrovich János vetette fel először 1919 augusztusában, egy Fülesen tartott 

összejövetelen.)250

Mersich a soproni összejövetel céljaként egy egyesület alapítását nevezte meg, amely 

a gradistyei horvátságért kulturális téren tevékenykedne. Az összejövetel apropója Mersich-

Miloradics Máté horvátkimlei plébános 70. születésnapjának megünneplése volt. Éppen ezért 

javasolta, hogy a leendő egyesület vegye fel a Miloradics nevet. Az egyesület feladataként 

újság, tankönyvek, ismeretterjesztő könyvek és imakönyvek kiadását, továbbá tehetséges 

fiatalok taníttatását jelölte meg. Az 1919 elején alakult Horvát Néptanáccsal kapcsolatban 

megjegyezte, hogy annak idején a lehetőségekhez mérten minden célját elérte. A már másfél 

éves „szunnyadás” oka, hogy 1919 márciusában nem hagyta magát „tévutakra vezetni”, nem 

támogatta a „vörös világot”.251  

Mersich Márton szeptember 20-án Sopronban egy szabályzat tervezetet mutatott be az 

ott összegyűlt horvát inteligenciának. (A tervezet a Dunántúli Közművelődési Egyesület 

szabályzatának átirata volt). Az egyesületnek a „Hrvatsko kulturno društvo” (Horvát 

Kulturális Egyesület) elnevezést javasolta. Javaslatként elhangzott, hogy az ekkor 70 éves 

Mersich Miloradics Máté tiszteletére egészüljön ki az elnevezés a „Miloradics” névvel, de az 

érintett ezt elhárította. Az említett Miloradics ezen az összejövetelen vetette fel, hogy a 

kisebbségi politika terén szorosabb kapcsolatokat kellene kiépíteni az SzHSz állammal. A 

többség elvette ezt, mire Miloradics teljesen kivonta magát az egyesületi munkából.252

A Naše Novine-t támadások is érték az egyesület megalakításának propagálása miatt. 

A hetilap vezércikkben válaszolt a közelebbről nem részletezett vádakra. Tagadták, hogy 

közük lenne zágrábi, jugoszláv szervezetekhez. Az újságnak nincs hivatalos és pénzügyi 

kapcsolata a szerveződő Horvát Kulturális Egyesülettel, de mint egyetlen horvát újság helyt 

ad az alakulással kapcsolatos cikkeknek. Az egyesület megalakítását maguk is 

létfontosságúnak látták, de az újság teret ad más nézetek ismertetésének is.253 Ezen elvnek 

megfelelően fejthette ki a lap hasábjain álláspontját Vukovich Pál horvátjárfalui tanító, aki 

túlzónak tartotta Jandrisevits követeléseit az iskolai oktatás terén. Szerinte a számtant is 

                                                 
249 Naše Novine, 1920. szeptember 11. 2. p. 
250 Schlag, 1995. 164. p. 
251 Naše Novine, 1920. szeptember 18. 2–3. p. 
252 Schlag, 1995. 164. p. 
253 Naše Novine, 1920. október 30. 1. p. 
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magyarul lehetne oktatni és a horvát csak kiegészítő, magyarázó szerepet töltene be. Ezzel el 

lehetne kerülni, hogy drága kis példányszámú, gyakran hibás horvát könyveket kelljen kiadni. 

Az egyes tankönyveknek (olvasókönyveknek) hasonló tematikát kellene követni, mint a 

magyaroknak, mert ezáltal könnyebben lehetne oktatni a magyar nyelvet. A szerkesztő 

megjegyezte, hogy még Jandrisevits követeléseit is kevésnek találja, mivel a Sopron 

vármegyei falvakban ennél tovább jutottak. Ehhez képest Vukovich javaslata teljesen 

érthetetlen volt számára.254

Egy nappal korábban Szombathelyen is hallatták hangjukat a horvátok. 1920. 

szeptember 19-én a Vasvármegyei Népgondozó Szövetség által rendezett Vasi Napok 

Véreinkért elnevezésű ünnepségsorozat keretében Szombathelyen több ezres tömeg tiltakozott 

Nyugat-Magyarország elcsatolása ellen. A vasi németek, valamint a vendek és horvátok külön 

is tartottak népgyűléseket, ahol anyanyelvükön fogalmazták meg tiltakozásukat. A Naše 

Novine a rendezvény előtt több számban is agitálta a horvátokat a részvételre. A horvátok 

gyűlését a Kőszegi utcai Apolló színház udvarán tartották. A horvát nyelvű beszédeket 

Zadravecz István tábori püspök (Csáktornyán született, Zágrábban is tanult, ezért jól beszélt 

horvátul), Pinezich István soproni ügyvéd és Jandrisevits Péter pásztorházi plébános tartották. 

A rendezvényre utazóknak a MÁV kedvezményes jegyeket biztosított.255  

Az ünnepség keretében Teleki Pál miniszterelnök fogadta a nemzetiségek képviselőit 

is. A Vas, Sopron és Moson megyei horvátok küldöttségét Strassner József szentpéterfai 

esperes plébános vezette. Felhívta a miniszterelnök figyelmét, hogy a fejlett kultúrájú 

horvátság összekötő kapocs és egyben egyensúly is a magyar és német tömbök között. 

Tiltakozott az esetleges elgermanizálás ellen is, melynek veszélye fennállt a nyugat-

magyarországi németségnek adott autonómia miatt, mivel ez nem szabályozta a kisebbségen 

belüli kisebbség – a horvátok jogait.256  

Jandrisevits Péter pásztorházi plébános októberben a nyilvánosság előtt ismertette az 

elmúlt időszakban tett politikai lépéseit. A tervezett autonómia kérdésében szerinte ekkor 

senki sem látott tisztán. Sem azok akik kérték, sem a kormány és parlament, amelyiknek 

szabályoznia kell ezt. Álláspontja szerint az autonómia nem cél, hanem eszköz a nép 

megmaradása, erősödése és fejlődése érdekében. Követelte a nemzetiségi jogok elismerését, 

(a gradistyei horvátok nemzeti jogainak elismerését). Bár nem írta le szó szerint, de arra 

gondolhatott, hogy a gradistyei horvátokat ismerjék el, mint magyarországi népcsoportot.  

                                                 
254 Naše Novine, 1920. november. 6. 3–4. p. 
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Jandrisevits szerint azt a nagyfokú, területi autonómiát, amelyet a németek követeltek, 

sem ők, sem a horvátok, sem más magyarországi nemzetiségek nem kapják meg, mivel ez 

már „államot jelentene az államban”. Ez szerinte azt jelentette, hogy sem a Jászi-féle 

nemzetiségi elveket, de még a 4040/M.E. /1919. rendelet rendelkezéseit sem fogják, de nem is 

akarják a magyarok érvényesíteni. 

A gradistyei horvátság nemzeti követeléseinek megfogalmazásakor csak a saját 

érdekekre és körülményekre szabad tekintettel lenni és nem lehet azokat másoktól átvenni. 

„Tekintettel kell lennünk arra, hogy a mi népünk idegen népek között, szétszórtan él. Egy 

pillanatra sem felejthetjük el azt a kötelességünket, hogy először a népünk egy jelentős részét 

ki kell szakítanunk az idegen kezekből, és sok helyen akarata ellenére is a horvát vizekre 

visszavezetni.” Ez szerinte több frontos harcot jelent, ezért nem akarja „összes lapját 

kiteríteni, …de igyekezett a másokéba belelátni.”  

„Számunkra a legveszélyesebb az, hogy állandóan tartanunk kell attól, hogy elveszünk a 

német tengerben. És ami a legelkeserítőbb, az a körülmény, hogy tudjuk, hogy egyedül, saját 

erőből hiába küzdünk ezen veszély ellen, el fogunk bukni, és hogy saját népünk a 

legkritikusabb pillanatban el fog hagyni minket.” 

A németekhez képest a horvátok le vannak maradva a nemzeti ébredés útján. „ A 

népünket először fel kell ébreszteni; a népünknek először a fejébe kell verni, hogy horvátok, 

mert ezt még nem tudják.” A magyaroknak sem lehet érdeke, hogy a nyelvüket elvesztő 

horvátok a németséget erősítsék. A leendő nemzetiségi törvényben rögzíteni kellene, hogy 

minden nép szabadon használhassa a nyelvét, de „a törvény nem ad egy nemzetiségnek sem 

jogot arra (a magyar nyelven kívül), hogy egy idegen nyelvet…terjesszen”. Ezzel garantálni 

lehetne, hogy a német nyelv a gradistyei horvátok iskoláiban, templomaiban, falvaiban 

uralomra ne jusson. Ismertette a kormánynak és nemzetiségi miniszternek eljuttatott 

memorandum tartalmát, a szerinte szükségesnek tartott gazdasági, politikai és kulturális 

követeléseket.  

A németek által követelt tisztán német tanítási nyelvű iskolák követelése szerinte 

értelmetlen, mert Magyarországon nem fognak tudni elhelyezkedni, ha csak németül tudnak. 

Különben sem egyezik bele ebbe a kormány, „ akkor, pedig minek követelni.” 

Az alapfokú oktatás kérdésében minél több embernek, tanítónak ki kell fejteni a véleményét. 

Ennek színtere legyen a Naše Novine. Azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a 

kormány a 4040/1919-es rendelet 12. §-ban foglaltakat most sem tartja be, és az új törvényben 

bizonyosan kevesebbet fog adni. Ebben a kérdésben is elsődleges a reális cél meghatározása. 

Ez pedig, hogy a horvátok Szent István koronája alatt akarnak élni, de a nyelvüket és 
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identitásukat meg akarják őrizni. Horvátul kellene tanítani minden osztályban a hittant, írást, 

olvasást, számtant és a horvát nyelvtant. A történelmet és földrajzot szerinte nem szükséges 

horvátul oktatni. Az oktatás célja a horvát nyelv tanulása mellett a magyar megtanulása. 

Jandrisevits célja, hogy a gyerekek jól megtanuljanak magyarul, hogy könnyebben 

boldoguljanak. (Ekkor még a tiszta horvát falvakban a magyarosító politikának, oktatásnak 

alig volt eredménye.) Jandrisevits végül kijelentette, amennyiben másvalaki ennél jobb, 

megvalósítható programot dolgoz ki, akkor ő hajlandó együttműködni.257

A horvát nyelvű hivatali ügyintézés bevezetésének feltétele volt a megfelelő számú, 

horvátul beszélő tisztségviselő. A jegyzői tanfolyamra való jelentkezést agitálta a Naše 

Novine is. A gradistyei horvátok érdekében Jandrisevits Péter járt el. A szombathelyi 

tanfolyam október 13-án indult. Győrben is hasonló indítását tervezték. Jandrisevits külön 

hirdetésben fordult azokhoz a horvátokhoz, akik jelentkeztek, de nem nyertek felvételt, hogy 

küldjék el adataikat neki.258

Jandrisevits Péter pásztorházi plébános több levelet is küldött a miniszterelnökhöz, 

valamint Vas vármegye főispánjához. Leveleiben magát a nyugat-magyarországi horvátság 

megbízottjának nevezte. A miniszterelnök tájékoztatást kért a főispántól Jandrisevits-csel és 

az itteni horvátsággal kapcsolatban. A válaszból (1920. december 4.) megtudhatjuk, hogy 

korábban Csém községben Vas vármegyei papok gyűlést tartottak, ahol Jandrisevits Pétert 

választották meg a vármegyei horvátság képviselőjének. Feladata az volt, hogy vegyen részt 

Sopronban a nyugat-magyarországi horvátság kultúregyesületének megalakításán. Ezen a 

gyűlésen szóba kerültek politikai ügyek is. A Moson, Sopron és Vas vármegyei horvátság 

ügyének képviseletével Jandrisevitset bízták meg. 

Ő 1920 októberében egy beadvánnyal fordult a miniszterelnökhöz, melyben 

megfogalmazza a horvátság követeléseit. Mielőtt ezeket felsorolná, részletesen kifejti, hogy 

az itteni németség elszakadási törekvéseivel szemben a kormány a horvátokra tud 

támaszkodni. A gazdasági kérdésekkel kapcsolatban javasolja, hogy a térségbe telepítsenek 

iparvállalatokat. Így az itteni horvátok nem volnának kénytelenek Ausztriába járni dolgozni, 

ahol „osztrák szellemet szívnak magukba”. A politikai követelések közül elsőnek sorolja, 

hogy ne szüntessék meg a Nemzeti Kisebbségek Minisztériumát és a kormány váltsa be 

korábbi ígéretét: alkossanak nemzetiségi törvényt, legyen a horvátságnak képviselője a 
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Nemzetgyűlésben. Minden körjegyzőségben legalább a segédjegyző tudjon horvátul, az 

ügykezelésben horvát nyelvű kivonatot is csatoljanak az iratokhoz. 

Kulturális téren is szükségesnek tart változásokat. A felsőoktatásban a nyugat-

magyarországi horvát nyelvet is tanítsák. A papneveldékben horvát szónoklatot is oktassanak. 

A kijelölendő középfokú intézetekben a horvát nyelv tanulása legyen kötelező. Ha a 

horvátságot ezen minimális követelésekkel kielégítik, akkor „a horvát szigetek állandóan, 

mint vészfelhők és szirtek fognak szerepelni a német tengerben.... ezeken a szigeteken és 

zátonyokon hajótörést szenved majd minden esetleges nagynémet mozgalom.” 

Ezekről a követelésekről a főispán azt írta, hogy a nép körében nem fogalmazódtak 

meg. A többség kevesebbel is beérné. A Vas vármegyei horvátság képviselőjének tekinthető 

Strassner József szentpéterfai esperes-plébános és a soproniak nevében Pinezich István 

soproni ügyvéd, még semmilyen követelést nem terjesztettek elő, mivel ebben az ügyben 

gyűlésen még nem foglaltak állást.259

Bleyer Jakab nemzetiségi miniszter a cinfalvi származású, Budapesten élő Wlassich 

Pált nevezte ki a gradistyei horvátok ügyeinek referensévé. Wlassich a legutóbbi választások 

előtt a nyugat-magyarországi horvátok között a keresztényszocialista párt küldöttjeként 

agitált. A hetilap dicséri Bleyert, mert következesen betartja programjában tett ígéreteit. 

Mindeközben a térség sok településén hoztak olyan határozatot, amelyben tiltakoztak a 

nemzetiségi minisztérium tervezett megszüntetése ellen.260

Mint már volt róla szó, 1920 januárjában az érintett három nyugat-magyarországi 

megye képviselői felkeresték Teleki Pál miniszterelnököt és kifejezték a magyar haza iránti 

hűségüket. A soproniakat Mersich Márton, míg a vasiakat egy Teklics nevű személy 

képviselte. Moson megyében ezt megelőzően hazafias nagygyűlést tartottak Mosonújfaluban, 

melyen Rozenits Demeter elnökölt és a helyi tanító, Sáfrán (egyben a TEVÉL képviselője) 

tartotta a horvát nyelvű beszédet. Határozatot hoztak, hogy a mosoni horvátokat Rozenits 

fogja képviselni a budapesti látogatáson.261

Jandrisevits ebben az időszakban nagyfokú aktivitást mutatott. Január végén és február 

elején sorra járta a Sopron és Moson megyei horvát falvakat, hogy ismertesse elképzeléseit.262

                                                 
259 VaML Főispán elnöki 23/1921. 
260 Naše Novine, 1920. december 11. 2. p. 
261 Naše Novine, 1920. Teklics a neve alapján szentpéterfai lehetett és Strassner József helyi plébános 
képviseletében vehetett részt a látogatáson. 
262 Naše Novine, 1921. január 29. 3. p. 
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Dobrovich Iván a Naše Novine vezércikkében írt a kulturális egyesület 

megalakulásának szükségességéről. Egyik fontos szempont, hogy egyre nagyobb a veszélye, 

hogy a horvátság asszimilálódik. Érvei szerint a német kultúra fogja beolvasztani a kis népet. 

Felsorolta azokat a falvakat, melyek elnémetesedtek és beszélt a mosoniakról, ahol a német 

nyelv egyre nagyobb teret hódít. Az adott politikai viszonyok között érthető volt, hogy nem 

tett említést azokról a korábbi horvát falvakról, amelyek elmagyarosodtak. Álláspontja szerint 

mindenkinek feladata, hogy tegyen a nyelv fennmaradásáért. „Ezért nem egyes személyek 

büszkesége a Horvát Kulturális Egyesület megalakulásának az oka. A fennmaradás iránt 

érzett felelősség. A jövőnk érdekében hozzunk áldozatot az eszünkkel, értelmünkkel, 

időnkkel, pénzünkkel és jó szándékkal! Ebben az ügyben tegyünk félre mindent, ami 

elválaszt; keressük, ami összeköt!”263

Hosszas egyeztetések után végül 1921. április 28-án Sopronban tartották az egyesület 

alakuló ülését. Ezen szinte kizárólag csak papok és tanítók vettek részt. Elnökké Mersich 

Mártont választották. A vezetőség tagjai Dobrovich János, Pinezich István és Jandrisevits 

Péter pásztorházi plébános voltak.264

Prikoszovich Endre a Naše Novine laptulajdonosa és kiadója szerint az egyesület 

összejöveteleit nem csak a kijelölt központban, Sopronban kell megtartani. Szerencsés lenne, 

ha egy-egy horvát faluban jönne össze a 20–25 küldött és hozzájuk csatlakoznának a 

környező falvakból. Ezáltal könnyen terjedhetnének az egyesület által hirdetett elvek. Még 

egy nagyon fontos pozitív hozadéka is lenne, ha az értelmiség az adott település lakóinál 

szállna meg, mivel „újból közelebb kerülnének a néphez, amelyik látná, hogy azonosak a 

gyökereik.”265

A Naše Novine több példát is felhozott, hogy miért lenne rossz, ha a gradistyei 

horvátok Ausztriához kerülnének. Az egyik ilyen a szomszédos ország rossz gazdasági 

helyzete volt, amit hatalmas adóssága is jelzett. Az újság szerint ezt az adósságot nem a 

„nincstelen” munkásoknak, hanem a földdel, házzal rendelkező parasztoknak kell majd 

visszafizetni. Az iskolákból is kitiltották a vallást, levétették a feszületeket, hittant sem szabad 

oktatni. A kórházakkal kapcsolatban is ismertetett egy esetet, miszerint Steyr városban a helyi 

munkástanács megtiltotta a betegek gyóntatását, áldoztatását és betegek szentségével való 

ellátását. „Hívő keresztény és okos gazda csak félelemmel gondolhat arra a 
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szerencsétlenségre, hogy az antant feltehetően Ausztriához akar csatolni. Amitől a Jóisten 

óvjon meg mindnyájunkat, a németeket is, de különösen minket, horvátokat.”266

A nyugat-magyarországi térség 1921. augusztus 28-i átadási határidejét megelőzően 

augusztus 18-án a Horvát Kulturális Egyesület vezetősége egy Memorandumot adott át 

Hamelin tábornoknak. Ebben kérték az antantot, hogy a nyugat-magyarországi horvátok 

maradjanak Magyarországon. „…Mi (horvátok) 380 évvel ezelőtt itt a magyar határvidéken 

leltünk új hazára, melyet a mai napig szívből szeretünk. Nagy a mi bánatunk, mivel el akarnak 

szakítani minket szeretett hazánktól. Miért akarnak minket – 70 ezer horvátot – kik nem 

vagyunk németek, hanem horvátok – akik továbbra is szívesen maradnának Magyarországnál 

– a németekkel együtt elszakítani Magyarországtól? Ezért az utolsó pillanatban kérjük a 

szövetséges államok képviselőit: 

Hagyjanak minket, horvátokat a régi, szeretett hazánknál. Amennyiben minket horvátokat a 

németekkel együtt mégis erőszakkal Ausztriához csatolnak, akkor jogokat követelünk 

magunknak, amelyekre a kisebbségek jogosultak, hogy szabadon használhassuk horvát 

nyelvünket az iskolában, templomban és hogy a horvát kultúránkat továbbra is 

fejleszthessük.” 

A memorandumot az egyesület nevében Mersich Márton elnök, Dobrovich János titkár, 

Rozenits Demeter és Borenich Márton alelnökök írták alá.267

Egyes osztrák kutatók szerint ez a „…meggondolatlan lépés már nem tudta 

befolyásolni az események menetét, de még rendkívül negatív következménye volt a horvát 

kisebbségre nézve. Mikor a nemzetközi határmegállapító bizottság 1922 tavaszán azon nehéz 

döntés előtt állt, hogy miképpen húzza meg a határt Ausztria és Magyarország között, arra az 

elhatározásra jutott – figyelembe véve a horvátok kérését – hogy a vitatott határszakaszokon a 

horvát falvakat Magyarországnál hagyta, míg a németeket Ausztriának adta.”268

A későbbiekben látni fogjuk, hogy a Határmegállapító Bizottság javaslata 

elkészítésekor a helyszíni szemléken tapasztaltakat vette figyelembe. Ez alapján a német 

többségű Pomogyot, Hámortót, Lékát, Rendeket, Rőtfalvát; a Pinka-völgyben pedig Alsó- és 

Felsőbeledet, Magyar- és Németkeresztest és Pornóapátit hagyta volna Magyarországnál, míg 

a horvát többségű Olmódot, Répcesarudot, Szentpéterfát kérésük ellenére Ausztriának 

javasolta.269 A meghallgatásokról készített jelentések alapján nyilvánvaló, hogy 1922 
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267  Spominki, 1993. 306–310. p. 
268 Schlag, 1995, 164. p. 
269 Kolnhofer Vince: Austrija i Gradišćanski Hrvati u dobi austro-ugarskoga razgraničenja. In: Znanstveni 
Zbornik. 2. edicija. Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, 2006. (27–32. p.) 31. p. 
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tavaszán már a Soprontól délre fekvő horvát községek sem magyarpártiak. Szabadbáránd, 

Bónisfalva, Füles, Alsópulya lakosságának többsége Ausztria mellett nyilatkozott.270

1921. augusztus 26-án a terület tervezett átadása előtt két nappal Tomsich Kálmán 

sopronudvardi tanító egy tervezetet küldött Nyugat-Magyarország Kormánybiztosának. Arra 

hivatkozik, hogy a horvátok félnek az osztrákoktól, főként a bécsi szocialistáktól. Félnek, 

hogy Ausztriában elveszítik anyanyelvüket. Tervezete szerint meg kellene szervezni a 70 

osztrákellenes horvát községet az ellenállásra. Kezdetben a községek papjait kellene 

összefogni. A plébánosok összeírnák a megbízható egyéneket, akik esküt tennének. A listákat 

a központból érkezett szervezők összegyűjtenék és eljuttatnák a „Hátország 

Parancsnoksághoz”. E listák alapján fegyvert küldenének a beszervezetteknek. Az elcsatolás 

után egy-három hónap múlva kerülne sor a csendőrség, rendőrség, vámőrség lefegyverzésére, 

az osztrák illetőségűek kitoloncolására. A tervezetet azért írta még az elcsatolás előtt, hogy az 

előkészületeket feltűnés nélkül meg lehessen kezdeni.271 Ez a terv papíron maradt, hiszen 

fegyvereket a magyar kormány nem küldött és a horvátok fegyveres ellenállásáról sem 

tudunk. 

Szeptember 1-jén kópháziak több száz fős tömege ment Sopronba. Zeneszó 

kíséretében járták a várost, felkeresték az antantmissziót, a főispánt és Ostenburgot is. 

Blazevich Iván káplán tartotta a beszédeket. Mindenütt kijelentették, hogy a kópházi horvátok 

Magyarországon akarnak maradni.  

Répcesarud képviselőtestületének aláírásával memorandumot juttattak el a főispánhoz 

szeptember 3-án. „Az osztrák uralom alatt először elvesztenénk a horvát jogainkat, mert a 

germán nyelv elűzné a kultúránkat. A község a vörös időkben erősen kitartott a szent régi 

elvek mellett, és most nem szeretnénk, hogy megint elterjedjen nálunk az osztrák 

bolsevizmus.”272

 Eközben a kulturális egyesület szervezése csak vontatottan haladt. Csak 

szeptemberben alakult meg Vas megyei vezetősége. Alelnök: Jandrisevits Péter pásztorházi 

plébános, titkár: Osztovits István németlövői plébános. Bizottsági tagok: Strassner József 

szentpéterfai esperes plébános, Biricz Ferenc csémi esperes plébános, Kuntár József 

nagynardai plébános, Herceg János pinkakertesi plébános, Mersich Lajos újhegyi plébános, 
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Gáspár Miklós csajtai tanító, Gyöngyös Vince szentpéterfai tanító, Bencsics József 

felsőcsatári gazda, Kovács József újhegyi gazda és Keglovich bándoli tanító.273

Az osztrákpárti horvátok is hallatták a hangjukat. Szeptember első napjaiban 

Vulkapordányban tartottak gyűlést a „nagynémet” Csukovits János vezetésével. Itt egy 

Labranovich nevű kereskedő kijelentette, hogy az Ausztriához való átcsatolást a 

Németországgal való egyesülés fogja követni. Eközben Köpcsény lakói kérvénnyel fordultak 

az antant misszióhoz, hogy Magyarországnál maradhassanak. 274

Október 9-én gyűlést tartottak Bécsben a „burgenlandiak” és követelték, hogy az 

osztrák kormány vegye át Nyugat-Magyarországot. Kérték, hogy vegyék fel a hadseregbe a 

burgenlandi illetőségű önkénteseket. A horvát hetilap szerint „az utóbbi időben az ilyen 

jellegű összejöveteleken a horvátok nevében egy Jurasovich és egy Vukovics nevű egyén tart 

beszédet”.275

1921. szeptember 6-án Kis-és Nagynarda, Alsó-és Felsőcsatár, Csajta és Csém 

horvátajkú lakosságának küldöttsége, mindegy 700 ember, Szombathelyre a megyeháza elé 

vonult. Biritz Ferenc csémi esperes-plébános mondott először beszédet. Elmondta, hogy a 

horvátok Magyarországhoz akarnak tartozni és hazájuk határait ha kell, fegyverrel is 

megvédik. A tömeghez dr. Kausz Gyula szombathelyi ügyvéd, csémi lakos horvát nyelven 

szólt és további hűségre buzdította őket. Ezután Cziráki József főispán és Lingauer Albin 

nemzetgyűlési képviselő, a Vasvármegye c. napilap főszerkesztője megköszönték a tömeg 

megnyilatkozását és megígérték, hogy a horvát népet a jövőben is szeretet veszi körül 

Magyarországon.276

1921. szeptember 22-én Felsőőrre a magyar felkelők központjába vonult az előbb 

említett 6 község, valamint Incéd (horvát) és Sámfalva (német) küldöttsége. Itt a nyugat-

magyarországi területeket átvevő tábornoki bizottság helyi képviselői előtt Háklár Ferenc 

olasz, német és horvát nyelven mondott beszédet. Ebben tiltakozott az elcsatolás ellen. Egy 

angol százados erre azt válaszolta, hogy ők nem foglalkoznak politikával, de a tiltakozást 

elküldik a feletteseikhez. A magyar felkelők parancsnoksága is üdvözölte a megjelenteket. 

Egyben kérte őket, hogy segítsék a rend fenntartását azzal is, hogy minden rendbontásról 

értesítik a felkelőket.277
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A horvátság sem volt teljesen egységes, hiszen a nyugat-magyarországi terület északi 

részén élők az Ausztriához tartozást támogattak, hiszen közülük nagyon sokan Bécsben 

dolgoztak. Magyarországon inkább a középső és déli részen élők szerettek volna maradni.278

 

VI.2. A velencei egyezmény és a soproni népszavazás – a horvátok álláspontja 

 

Az előző fejezetben már tárgyaltuk, hogy az osztrákok bevonulását Prónay Pál, 

Ostenburg Gyula és Héjjas Iván felkelő csapatai, valamint a helyben verbuválódott fegyveres 

csoportok akadályozták meg. A második ágfalvai incidens után (szeptember 7–8.) az 

időközben bevonult csendőri erőket is visszavonta Schober osztrák kancellár. 

A kaotikus viszonyok között az osztrák és a magyar fél is hajlott a kompromisszumra. 

A közvetítést Della Torretta olasz külügyminiszter vállalta. A magyarok azt szerették volna, 

hogy Nyugat-Magyarország átadása fejében megkapják Sopront és környékét. Ausztria 

viszont népszavazás kiírását javasolta a soproni területen. 

A Nagykövetek Tanácsa egyik jegyzékében október 3-át jelölte meg Nyugat-

Magyarország kiürítésének időpontjául. Erre válaszul október 4-én Prónay Pál vezetésével a 

felkelő csapatok Felsőőrött kikiáltották a Lajta Bánságot. Ez az esemény a nagyhatalmakat is 

gyorsabb cselekedetre ösztönözte. Október 6-án Anglia, Franciaország és Olaszország 

budapesti képviselői megkeresték Bánffy magyar külügyminisztert és meghívták Velencébe. 

A konferencia 1921. október 11-én kezdődött. A tárgyalásokat Torretta márki olasz 

külügyminiszter vezette. A két tárgyaló küldöttség vezetője Bethlen István miniszterelnök és 

Schober kancellár volt. A tanácskozás két napig tartott és végül október 13-án sikerült aláírni 

az úgynevezett Velencei Jegyzőkönyvet. Ebben a magyar kormány vállalta, hogy a kérdéses 

területet megtisztítja a felkelőktől és a kormánycsapatokat is kivonja. Kijelölték a Sopronban 

és környékén megtartandó népszavazás határait. A végleges határ kijelölésével kapcsolatban 

megegyeztek, hogy Ausztria elfogadja a Nemzetek Szövetsége Tanácsa által javasolt 

megoldást, melyet a Határmegállapító Bizottság terjeszt fel. Ausztria kötelezettséget vállalt 

arra vonatkozóan is, hogy nem bocsátja el tömegesen a magyar közalkalmazottakat és nem 

bünteti meg a magyar nacionalista mozgalmakban résztvevő és Ausztriához kerülő embereket. 

                                                 
278 Zsiga Tibor: i. m. 52. p. 
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A kialakult nyugodtabb légkört egy újabb nemzetközi bonyodalom zavarta meg. 1V. 

Károly volt magyar király a tavaszi fegyvertelen kísérlet után újból megpróbálta 

visszaszerezni elvesztett trónját és koronáját. Ezúttal szándékának fegyverekkel is nyomatékot 

adott. Felsorakoztak mögé a nyugat-magyarországi kormánybiztosság csapatai Lehár és 

Sigray vezetésével, valamint Osternburg Gyula és zászlóalja. A királyt és csapatát a 

kormányerők és egyetemisták a budaörsi csatában feltartóztatták és szétszórták. Ezek után 

Károly és felesége végleg eltávoztak Magyarországról és a Nemzetek Szövetsége döntése 

után Madeira szigetén telepedtek le. A visszatérési kísérlet során Ausztria elfoglalhatta volna 

Sopront és környékét, de tartotta magát a velencei egyezményhez. Ezt kellett tennie azért is, 

mert a nagyhatalmak Magyarország mellett álltak ki és a Nagykövetek Tanácsa október 28-án 

helyben hagyta a velencei jegyzőkönyvet. Azért is tették ezt, mert Horthyék egyértelműen IV. 

Károly ellen léptek fel és a saját erejükkel álltak ellent a puccskísérletnek.279  

Az ügyben hallatta szavát Csehszlovákia és Jugoszlávia. A két ország már az első 

visszatérési kísérlet idején készített egy jegyzéket, melyben kijelentették, hogy a restauráció 

megakadályozására megszállják Nyugat-Magyarországot. Annak idején a nagyhatalmak 

tanácsára fiókban maradt a fenyegetés. Belgrád és Prága most újból előhozakodtak a tervvel. 

A négy főhatalom teljes egyetértésben utasította el a Csehszlovák és Jugoszláv követelést. A 

„korridor” létrehozása egyik országnak sem volt érdeke. 

E rövid kitérő után nézzük meg‚ hogyan valósult meg a velencei egyezmény első 

részébe foglalt soproni népszavazás. A magyar kormánynak ekkora már csak Prónay Pál 

csapatait kellett távozásra bírnia. A többi felkelő csoport a második királypuccs idején 

megsemmisült, meggyengült vagy megosztottá vált. A soproni tábornoki bizottság november 

6-án kapta meg a magyar jegyzéket a terület kiürítéséről. Az osztrákok a bizottság 

felszólítására, november 10-én kezdték meg Nyugat-Magyarország megszállását. 

Augusztusban még két nap alatt tervezték ezt végrehajtani, most 23 napra volt szükségük.280

A magyar titkosszolgálat figyelemmel kísérte a megszállást. Naponta küldtek jelentést 

az osztrák csapatok helyzetéről, létszámáról. Csapataik csak lassan haladtak előre, valószínű, 

hogy a nagy havazás is akadályozta őket. A Pinka völgyébe az előőrsök november 30-án 

érkeztek. Csémbe 15 katona vonult be, Pornóapátiba egy géppuskás osztag és 6 csendőr. 

December 4-én Csajtán 200 katonát szállásoltak el az iskolában, Felsőcsatáron 25 katonát és 6 

                                                 
279 Bővebben lásd: Ormos, 1990.  
Ormos Mária. „Soha, amíg élek!” Az utolsó koronás habsburg puccskísérletei 1921-ben. Pannónia Könyvek, 
1990. 
280 Villani, 1923. 18–19. p. 
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csendőrt a jegyzői irodában. December 10-ig a katonaságot kivonták a határ közeléből, csak a 

csendőri erők maradtak. A bevonulás nem volt zökkenőmentes, a lakosságot igyekeztek 

megfélemlíteni. Pósaszentkatalinban kijelentették, hogy a papnak, tanítónak elveszik a földjét, 

természetbeni járandóságát és csak fizetést kapnak. Osztovits István németlövői plébánosnak 

is el kellett menekülnie, de néhány nap múlva visszatérhetett. Voltak, akik örültek 

jövetelüknek: Monyorókeréken a tűzoltók, fehérruhás lányok diadalkapuval fogadták az 

osztrákokat.281  

A népszavazásra Sopronban 1921. december 14-én került sor, a környező falvakban 

pedig másnap. Schober kancellár mindent megtett, hogy elhalasszák a népszavazást, mivel 

annak kimenetele előrelátható volt. Miután kérését nem teljesítették, az osztrák fél december 

13-án kivonta képviselőit Sopronból. Az osztrákok az előző évi klagenfurti sikeres 

népszavazás tanulságai alapján alakították meg az Ödenburger Heimatdienstet 1921. október 

20-án Bécsben. A szervezetnek, melyet a bécsi kormány finanszírozott, az osztrákpárti 

propaganda kifejtése volt a feladata.282  

Az előkészületek során mindkét fél élt a propaganda és agitáció eszközeivel, 

természetesen egymás befeketítése is napirenden volt. „Manapság is legendák keringenek a 

népszavazáson elkövetett csalásokról. Az igazság az, hogy Sopronban nem történt semmivel 

sem több, vagy nagyobb visszaélés, mint más hasonló esetekben, ami abban az időben még 

elfogadott volt”. A szavazásra való jogosultságot demokratikusan szabták meg. A választási 

listákra viszont felvettek olyan személyeket, akik nem voltak jogosult helybéli lakosok. Sok 

fiatal és egyetemista szavazott így. Állítólag halottak nevére is kiállítottak szavazócédulákat. 

A csalások száma mégsem lehetett jelentős, mert a listák ellenőrzését az osztrákok már 

december 4-én elkezdték és ebben az antanttisztek is részt vettek. A lakosság 90 %-a ment el 

szavazni. A voksok 65 %-át kapta Magyarország, 35 %-át Ausztria. Sopronban a szavazók 

közel 3/4-e volt Magyarország mellett, míg vidéken többen szavaztak Ausztriára. Ez az adat is 

mutatja, hogy ennél sokkal nagyobb terület esetén más lett volna a népszavazás kimenetele. 

Magyarország 1923. január l-én vette újból birtokba Sopront és környékét.283  

 
 
Táblázat: 
A soproni népszavazás végeredménye284

                                                 
281 VaML Szhely. Nvugat-Magyarországi Kormánybiztos vegyes iratok 1921. 20. doboz. 
Magyar Nyugat, 1921. november 30. és december 1. 
282 Schlag, 2001. 466. p. 
283 Ormos, 1990. 192–197. p. 
284 Villani, 1923. 32. p. 
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leadott 
szavazatok 

érvényes szavazatok 

száma aránya (%) 

 
település 

szavazásra 
jogosultak 

száma száma aránya
(%) Magyarország Ausztria Magyarország Ausztria

Sopron 19164 16947 88,4 12327 4620 72,8 27,2 
Ágfalva 1175 830 71,6 148 682 18,3 81,7 
Balf 655 578 88,3 229 349 39,6 60,4 
Fertőboz 349 331 94,8 257 74 77,6 22,4 
Fertőrákos 1525 1337 87,7 525 812 39,3 60,7 
Harka 680 572 84,1 55 517 9,6 90,4 
Kópháza 941 793 84,3 550 243 69,4 30,6 
Nagycenk 1041 1031 99 1026 5 99,5 0,5 
Sopronbánfalva 1539 1142 74,5 217 925 18,9 81,1 
„vidék” 
összesen 

7905 6614 83,8 3007 3607 45,5 54,5 

összesen 27069 23561 87,8 15334 8227 65,1 34,9 
 
 

A népszavazást megelőző agitáció során az Ödenburger Heimatdienstben (ÖHD) 

dolgozó horvát származású Vukovics József fordította le horvátra a német nyelvű anyagokat 

melyeket Kópházára juttattak el.285 Más források szerint jóval több osztrákpárti horvát vett 

részt a propagandatevékenységben. Az ÖHD keretében külön horvát szekció alakult. Itt 

tevékenykedett Jurassovich Mátyás és a már említett Vukovics József, kiket korábban dr. 

Robert Davy tartományi vezető nevezett ki tanácsosnak az akkor még Bécsben székelő 

tartományi hivatalhoz. Mellettük dolgozott még Csukovits János lazarita misszionárius, 

Bedenik Tamás tanító és Tomsich Kálmán tanító. A szekció feladatai közé tartozott az ÖHD 

által kiadott röplapok horvátra fordítása, és horvát nyelvűek írása.286 Emellett egy horvát 

nyelvű hetilapot is kiadtak, melynek első száma 1921. november 26-án jelent meg. A 

Csizmazia Ferenc által szerkesztett újságnak beszédes neve volt: Novi Glasi – Új Hangok. A 

lapban Sopron és környéke átcsatolása mellett cikkeztek és élesen támadták a 

magyarpártiakat, többek között Mersich Márton plébánost és Pinezich Istvánt. 287  

Egyes források szerint a szavazási területhez tartozó horvát többségű Kópházán a 

helyiek egy kissé túllőttek a célon. Be- és kimenet a szavazóhelyiségbe hangosan 

kijelentették, hogy Magyarország mellett szavaztak. Mivel a szavazás titkos volt, így sok 

                                                 
285 Botlik József: Nyugat-Magyarország sorsa. 1918–1921. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, 2008. 
299. p. 
286 Schlag, 1995. 165-166. p. 
287 Tobler, Felix: „Novi Glasi” – naše prve novine u Austriji. In: Novine i časopisi Gradišćanskih Hrvatov. 
Szerk: Benčić, Nikola. Knjiga XXXVIII Hrvatskoga štamparskoga društva, Željezno, 1985. 82-83. p. 
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szavazatot érvénytelenítettek.288 Valójában Kópházán is az átlaghoz közelítő arányban volt 

érvénytelen szavazat.289

 
 

VI.3. A Magyar–Osztrák Határmegállapító Bizottság tevékenysége 

 

VI.3.1. A Sopron és Vas megyei határmegállapítás és a gradistyei horvátok 

 

A trianoni szerződésben a következő módon állapították meg a határvonalat. Kijelöltek 

két fix pontot és a kettő közötti vonalat a határmegállapító bizottságnak a helyszínen kellet 

kijelölnie. A békeszerződés 27. pontja rögzítette az osztrák–magyar határt: 

„Antonienhoftól – (Köpcsénytől keletre) – nyugatra körülbelül egy kilométer távolságnyira 

választandó ponttól, amely a hármas határpontja Magyarországnak, Ausztriának és Cseh-

Szlovákországnak, dél felé, a Mosonszentjánostól délnyugatra körülbelül 8 kilométerre fekvő 

115. magassági pontig: a helyszínen megállapítandó vonal, amely teljesen magyar területen 

hagyja az oroszvár-csornai vasútvonalat és Horvátjárfalutól és Pusztasomorjától nyugatra, 

Köpcsénytöl, Németjárfalutól, Miklóshalmától és Mosontarcsától keletre halad, innen nyugat 

felé a Fertő tó déli partján Fertőboz és Hidegség közt választandó pontig: a helyszínen 

megállapítandó vonal, amely Pomogytól délre halad, Magyarországnak hagyja az egész 

Főcsatornát és a helyiérdekű vasútvonalat, amely Mexikó állomástól észak-nyugat felé vezet, 

metszi a Fertő tavat és a szigettől, amelyen a 117. magassági pont van, délre halad: 

innen dél felé a 265. magassági pontig (Kamenje) körülbelül 2 kilométerre Fülestől dél-

keletre; a helyszínen megállapítandó vonal, amely Nagycenktől és Fülestől keletre, 

Németpersztegtől és Kövesdtől nyugatra halad, 

innen dél felé, a 234. magassági pontig, kb. 7 km-re Pinkamindszenttől észak-keletre; a 

helyszínen megállapítandó vonal, amely Rohonctól és Nagy-Nardától keletre, Bucsutól és 

Dozmattól nyugatra, azután pedig a 273., 260. és 24. magassági pontokon halad, 

innen általában dél-nyugati irányban a 353. magassági pontig, kb. 6 km-re Szentgotthárdtól 

észak-észak-keletre; a helyszínen megállapítandó vonal, amely Nagysároslak és 

                                                 
288 Magyar Nyugat 1921. december 17. 
289 Lőkkös János: Trianon számoban. Az 1910. évi magyar népszámlálás anyanyelvi adatainak elemzése a 
történelmi Magyarországon. Budapest, Püski, 2000. 360. p. 
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Pinkamindszent között Karácsfa, Németbükkös és Lovászad községektől délre, azután pedig a 

323. magassági ponton (Hochkogel) áthalad: 

innen dél-nyugat felé a Rába és Mura medencéinek vízválasztó vonalán Tókától keletre kb. 2 

km távolságnyira megállapítandó pontig, amely Rábakeresztúr, Németlak és Nagyfalva 

községektől keletre, a radkersburg-szentgotthárdi úttól nyugatra és a 353. magassági ponton 

(Janke-hegy) áthalad.290  

Az Ausztriával kötött saint–germaini szerződés is így írja le a két ország határát, de abban 

délről észak felé halad a leírás. 

Az osztrák–magyar határ kijelölésére létrejött bizottság 1921. július 27-én Grazban 

tartotta alakuló ülését. A bizottságban Franciaországot André Jocard tüzér őrnagy, 

Olaszországot Enrico Calma őrnagy, Angliát Arthur Craver ezredes, Japánt Yamagutchi 

vikomte ezredes képviselte. A bizottság elnökének Jocard őrnagyot választották. Ausztriát 

Stefan Neugebauer miniszteri tanácsos képviselte. A magyar biztos személye többször 

változott. Az alakuló ülésen Keresztes Artúr ezredes vett részt, a munka érdemi részét báró 

Villani Frigyes dr. I. osztályú követségi tanácsos végezte el. Miután Villani prágai nagykövet 

lett, a tisztséget az addigi helyettes dr. Traeger Ernő miniszterelnökségi osztálytanácsos 

viselte. 

A Magyar–Osztrák Határmegállapító Bizottság megalakulása után két hónappal kezdte 

el munkáját. Ennek oka a nyugat-magyarországi felkelés volt. Első ülését 1921. szeptember 

24-én tartotta. Ezen az osztrák–magyar határt három szakaszra osztották. A szakaszok 

nagyjából megfeleltek a megyei beosztásoknak. Az „A” szakasz Moson, a „B” szakasz 

Sopron, a „C” szakasz Vas megye területén húzódott. Az „A” szakasz az osztrák–magyar–

csehszlovák hármas-határponttól a Fertő tó déli részén megjelölt pontig tartott. A „B” szakasz 

ettől a ponttól az Írottkőig, a „C” szakasz az Írottkőtől a magyar–osztrák–jugoszláv hármas-

határpontig.291 A szakaszok kijelölése után a Határmegállapító Bizottság antant tagjai 

felszólították a magyar és osztrák határbiztosokat, hogy készítsék el, majd terjesszék elő 

elképzeléseiket a határ konkrét vonaláról. A magyar delegáció 1921 decemberében kezdte el 

kidolgozni javaslatát. Az előterjesztéseket a bizottság 1922 februárjában tárgyalta. (A 

részletes javaslatok a mellékelt térképeken láthatók.) 

                                                 
290 Halmosy Dénes: Nemzetközi Szerződések 1918–1945. Bp. 1983. 
VaML Alispán elnöki 49/1922. 
291 Zsiga, 1993. 25–32. p. 
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A felsőőri nyelvsziget igényléséről azért kellett lemondani, mert az meghaladta a 

bizottság hatáskörét. A Nagykövetek Tanácsa által kiadott utasítás szerint ugyanis a 

módosítás nem lehetett olyan mérvű, hogy kérdésessé tehette volna a békeszerződések által 

leírt vonalat.292  

Ezután került sor a határkijelölés második lépésére, a lakosság meghallgatására. A 

terület nemzetiségi megoszlását már az előzőekben tárgyaltuk. Az várható volt, hogy a 

magyarok Magyarország, a németek Ausztria mellett állnak ki. A magyar delegáció által 

igényelt területen jelentős számban éltek horvátok is. A meghallgatások során kiderült, hogy 

ezen községek nagy része Magyarországhoz kíván tartozni. A horvátok körében már korábban 

voltak szervezkedések annak érdekében, hogy ne csatolják el őket Magyarországtól. Volt 

olyan is, aki fegyveres ellenállásra gondolt. 

A meghallgatásokra az érintett nagybirtokosok és a – osztrák és magyar legátus által – 

kijelölt községek körében került sor. A meghallgatásra már a Velencei Jegyzőkönyv 

aláírásának napjaiban készültek a magyar közigazgatási szervek. Villani felhívására 

jelentették az érdekelt községek hangulatát és összeírták a megbízható személyeket. Ebben az 

utasításban érdekes gondolatok is megfogalmazódnak, amelyek azért természetesnek is 

vehetők. Többek között: „Igyekezzék a községek lakosságára megfelelő módon, diszkréten 

nyomást gyakorolni”. „...a magyar delegáció szükség esetén anyagi áldozatoktól sem riad 

vissza”. Arról nincs adat, hogy a magyar delegáció hozott-e „anyagi áldozatot” az emberek 

meggyőzése érdekében, mivel az alispántól lefelé az ügy szóban és telefonon keresztül 

intéződött. Egy bizonytalan nyom azért akad, a németújvári járásból kapott jelentés és lista 

hátoldalán a következő szerepel: „költségekre néhány ezer koronát kell kérni”. Az előzetes 

hangulatjelentésekből újból kiderült, hogy a horvát községek többsége Magyarország mellett, 

a németeké pedig Ausztria mellett fog állást foglalni.293  

A Határmegállapító Bizottság magyar delegációja tudomást szerzett a Szombathely 

környéki horvátok szombathelyi és felsőőri demonstrációjáról. A magyar delegáció éppen 

ezért levélben megkereste a főispánt, hogy „a magyar államhoz való töretlen hűséget 

értékesíteni lehetne a bizottság helyszíni munkálatai során”. Az alispánt is be kellett vonni az 

ügybe, hogy „a lakosság államhű érzelmei ébren tartassanak” és küldöttei a bizottság előtt is 

tiltakozzanak az elcsatolás ellen.294 Ezután értesítették a szombathelyi járás főszolgabíróját is, 

                                                 
292 Zsiga, 1993. 41. p. 
293 VaML Alispán elnöki 17/1922. 
294 VaML Főispán elnöki 6.180/1921. 
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akinek továbbították a magyar delegáció utasítását, hogy a községek lakói a bizottság előtt is 

nyilatkozzanak meg a fentiek szellemében, hiszen „a horvát lakosság magyar államhű 

érzelmeinek lépten-nyomon tanújelét adja”.295

A bizottság első útja március 2-án és 3-án Moson megyébe vezetett. Magyar javaslatra 

kérdőíveket osztottak ki, de ez az osztrák oldalon tendenciózusan történt, csak azok kaptak, 

akik Ausztria mellett nyilatkoztak. A meghallgatások eredménye ezért nem volt egyértelmű. 

A kérdőívek Ausztria mellett szóltak, a szóbeli meghallgatásokon inkább Magyarország 

mellett nyilatkoztak. A tapasztaltak miatt Sopron és Vas megyében már nem osztottak ki 

újabb kérdőíveket, csak szóbeli meghallgatásokra került sor. A bizottság több gépkocsiból 

álló konvoja 1922. március 8-a és 22-e között járta be a községeket. A szemleúton történt 

eseményekről, megnyilatkozásokról a magyar delegáció objektív, részletes jelentést küldött. 

A meghallgatások mérlegét megvonva, újból csak azt lehetett megállapítani, hogy a horvátok 

többsége Magyarországhoz akar tartozni.296

Villani Frigyes jelentése a Sopron és Vas vármegyében 1922. március 8–12 között 

tartott helyszíni szemlékről: A helyszíni szemléket előzetesen összeállított program szerint, 

órára lebontott menetrend alapján hajtotta végre a Határmegállapító Bizottság. 

A március 8-i szemle: 

Szabadbáránd. (horvát többségű község) 

A kiszállás előtt néhány nappal az osztrákok új vasútvonalat ígértek Bécsújhely felé, 

hogy ellensúlyozzák a Sopron és Kőszeg felé irányuló kapcsolatot. Villani szerint magyar 

érzés szempontjából a legrosszabb horvát település. A község nagyobb része csempészetből 

élt. A meghallgatáson a többség Ausztria mellett nyilatkozott, de voltak, akik ezzel ellentétes 

álláspontot hangoztattak. A lakosság izgatott volt, mert az osztrák csendőrök a horvátok 

gazdasági alapon szerveződő gyűlését feloszlatták és Mersich Márton helyi plébánost, a 

horvát kultúregyesület elnökét és Wilhelm Stipetić őrnagyot, a szerveződő horvát párt 

vezetőit Felsőpulyára kísérték. Itt hallgatták meg Borisfalva (horvát többségű község) 

lakosságának küldöttségét is. Közöttük nagyobb számban voltak a magyarpártiak. 

Alsópulyán (horvát többségű község) jelent meg Felsőpulya (magyar többségű 

község) és Középpulya (magyar többségű község) lakossága is. A magyarok bizalmi embere 

itt a helyi horvát káplán Karall Ferenc volt. A helyi hivatalos küldöttség, melyet az osztrákok 

állítottak össze, álláspontjával szemben sokan nyilatkoztak Magyarország mellett. 

                                                 
295 Uo. 153/1921. 
296 Villani, 1923. 51. p. 
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Középpulya lakossága és képviselőtestülete is magyarpárti nyilatkozatot tett. Felsőpulyán az 

osztrákok nem hirdették ki a bizottság érkezését, ezért csak egy tíz főből álló osztrákpárti 

csoport volt jelen. Villani szerint ebben a magyar községben, amely egyben járási székhely is 

volt, nagyon negatívan befolyásolta a hangulatot a nagyszámú proletariátus, a 

Tanácsköztársaság után elmenekült, de most visszatért kommunisták, az új osztrák 

tisztviselők és a nagyszámú csendőrség és katonaság.  

Alsólászló (német többségű község) lakossága mellett Felsőlászló (német többségű 

község) meghallgatására is itt került sor. A plébánost és néhány tekintélyesebb személyt 

kivéve többnyire osztrákpárti vélemények voltak. Néhányan, akik Villani szerint „rosszul 

voltak kitanítva”, Kőszeg vonzását is hangoztatták. A magyar biztos szerint a lakosság 

nagyon félt, hogy visszatérnek a felkelők, akikről nagyon rossz tapasztalatuk volt az előző 

évből.  

Répcemicske (német többségű község) lakossága osztrákpárti volt. Itt hallgatták meg 

Répcesarud (horvát többségű község) lakosságát, amely egyhangúlag Magyarország mellett 

foglalt állást. 

Locsmánd (német többségű község) protestáns többségű lakosságának jelentős része 

nagy-német nézeteket vallott. Villani szerint azokban a községekben is, ahol nagy volt az 

osztrák pártiság, a gazdasági kapcsolatokra vonatkozó válaszok egyértelműen megmutatták, 

hogy a települések a magyar területekkel vannak szorosabb összeköttetésben és ezen szálak 

elszakítása számukra hátrányos lenne. A magyar biztos jelentésének írásakor még abban 

bízott, hogy a bizottság ezeket a viszonyokat akarja főként megállapítani és a lakosság 

magyarellenes hangulata ellenére a földrajzi és gazdasági kapcsolatok Magyarország mellett 

szólnak. A község határában a bizottság megtekintette a Répcén (Ásás patakon) épített 

zsilipet, amely 16 malom működésére volt hatással. Ezekből 14 volt magyar oldalon. Egy 

magyar szakember – Károlyi osztálytanácsos – előadást tartott a zsilip gazdasági 

jelentőségéről, a magyar oldalon tervezett fejlesztésekre gyakorolt hatásáról (Bükön új 

cukorgyár és szeszgyár építése). Ezek a beruházások szerinte csak akkor lennének 

megvalósíthatók, ha a zsilip magyar tulajdonban maradna. 

Zsira (magyar többségű község) átcsatolását az osztrákok kérték. A bizottság érkezését 

lovas bandérium és magyar ruhás fiatalok várták, a lakosság Magyarország mellett tüntetett, a 

magyar himnuszt is elénekelték. A házakat fellobogózták és plakátokat helyeztek el: „Nem 

leszünk osztrákok! Ez tiszta magyar község!” felirattal. Az osztrák küldöttek felismertek két 

Sopronból érkezett agitátort. Árky József és Arany Paszkál premontrei szerzetes az Ébredő 
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Magyarok Egyesületének ottani vezetői voltak. Neugebauer szerint az utóbbi részt vett a 

felkelésben is. 

Répcekéthelyen (német többségű község) erős magyarellenes hangulatú tömeg várta a 

bizottságot. A nap folyamán a magyar vámőrök véresre vertek egy helybeli idős embert a 

határon, aki a fiát látogatta meg Kőszegen. Ennek hatására az előkészítést végző Szabó 

hadnagyot és Hiebelt is majdnem tettleg bántalmazták. A község németországi származású 

plébánosa, Sabel János volt nemzetgyűlési képviselő, korábban magyarérzelműnek 

mutatkozott, most átállt a másik oldalra és osztrákpárti agitációt is folytatott egyes 

híresztelések szerint.  

Léka (német többségű község) határában osztrák tüntetés várta a biztosokat, melyet 

Villani szerint civil ruhás csendőrök szerveztek, akiket meg is nevezett Jocardnak. A 

határmegállapító bizottság szemleútjának első napja itt ért véget. Szállásuk a helyi Esterházy 

kastélyban volt.  

Március 9-i szemlék: 

A lékai községházán a meghallgatás során a bíró, a helyi értelmiség és a lakosság 

jelentős része Magyarország mellett nyilatkozott. A magyarpárti hangulat előkészítésében 

fontos szerepet töltött be Esterházy herceg vezető jogtanácsosa dr. Nagy Emil budapesti 

ügyvéd és dr. Iharos István, a Győr–Sopron–Ebenfurt Vasút budapesti helyettes igazgatója, 

aki helybeli születésűként a környező településeken is agitált. Itt hallgatták meg Üveghuta és 

Hámortó (német többségű községek) lakosságát, akik Magyarország mellett nyilatkoztak.  

Rendeken (német többségű község) teljesen osztrákpárti hangulat uralkodott. Villani 

szerint előző nap a községben járt dr. Walkeim nagynémet agitátor és a Verwaltungstelle 

egyik tagja, aki Stesgal Ferenc nevezetű lehetett (a nemzeti kisebbségek minisztériumának 

egykori soproni tisztviselője volt). A magyar biztos úgy ítélte meg, hogy a beutazott 

települések nagy részét röviddel a meghallgatások előtt osztrák agitátorok, a politikai pártok 

képviselői és titkosrendőrök járták be, hogy különböző gazdasági jellegű ígéretekkel – 

adóelengedés, földosztás, vasútépítés – a maguk pártjára állítsák a lakosságot. 

Kőszegen Jambrits Lajos polgármester vezetésével ötezer fős tömeg várta a 

bizottságot. A városházán Waldmayer Károly az osztrák–magyar bank nyugalmazott főtitkára 

egy több nyelvű memorandumot adott át, melyben felsorolták a trianoni határ által okozott 

károkat. Kőszeg gazdasági életét, kereskedelmét és iparát egyaránt kedvezőtlenül befolyásolta 

az új határ. A bizottság elé több küldöttség is járult, amelyek mindegyike a város 

vonzáskörzetébe tartozó terület visszacsatolását kérte.  
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A Bozsokon (magyar többségű község) átvonuló bizottságot a helybeliek magyar 

zászló lengetésével üdvözölték.  

Rohoncon (német többségű község, a lakosság ötöde vallotta magát magyarnak) korábban az 

osztrákok leváltották a képviselőtestületet és Varga József bírót is letartóztatták. Itt is nagy 

számban voltak osztrák agitátorok. A nagyobb számban megjelenő csizmadiák küldöttsége 

mellett csak néhányan nyilatkoztak Magyarország mellett. 

Csajtán (horvát többségű község, lakosság ötöde vallotta magát magyarnak) az 

emberek nagyon meg voltak félemlítve, nagyon izgatott volt a hangulat. Neugebauer 

biztosítéka ellenére sem akadt magyarpárti nyilatkozó. Villani szerint itt a lakosságot 

kioktatták, hogy ne beszéljenek a Szombathellyel való kapcsolatról. 

A Felsőcsatárra tartó bizottságot már a község előtt megállították Kisnarda, 

Nagynarda, Csém és Alsócsatár képviselői – magyar nemzeti zászlókkal kezükben. 

Felsőcsatáron hallgatták meg Alsócsatár, Csém, Kisnarda és Nagynarda (mind az öt horvát 

többségű község) lakosságának küldöttségét is, akiket dr. Kausz Gyula csémi származású 

szombathelyi ügyvéd és Kuntár József nagynardai plébános vezettek. A magyar zászlók alatt 

felvonuló tömeg láttán az osztrák csendőrök csak a bizottság megérkezésekor mertek 

mutatkozni. Az itteni horvátok döntő többsége Magyarország mellett állt ki, csak három 

alsócsatári képviselőtestületi tag nyilatkozott másképp. Neuberger megígérte, hogy nem eshet 

senkinek sem bántódása. Villani jegyzékben tiltakozott Jocardnál. Az osztrák csendőrség 

jelentése szerint Kausz Gyula sok agitátort hozott magával Szombathelyről, egykori felkelők 

is felbukkantak, akiknél revolver volt. Végül a falvak képviselői magyar zászlók alatt 

énekelve távoztak, egy részük a helyi kocsmákba. Estefelé a kilenc helyi csendőr támadástól 

tartva erősítést kért. Csendőrök, vámőrök és egy szakasz géppuskával felszerelt katona 

érkezett erősítésként. A történetnek prózai vége lett: este tíz órakor bezártak a kocsmák, az 

emberek pedig hazamentek. Kauszt és néhány társát még ezen az éjszakán letartóztatták.297

Horvátlövőn (horvát többségű község) az osztrákok nem hirdették ki a meghallgatást, 

ezért úgy kellett kihívni az embereket házaikból. Az osztrákok a mellettük érvelőket állították 

a bizottság elé. 

Pornóapátiban (német többségű község, a lakosság több mint ötöde magyar) a falu 

elején az osztrák csendőrök diadalkaput állítottak fel és röviddel a bizottság érkezése előtt 

„Hoch Österreich” feliratot helyeztek el – ezt a helyi bíró közölte a delegátusokkal. A 
                                                 
297 MOL K 479. Me-től átvett. 1. cs. 2816/ 1922. Villani Frigyes jelentése a Sopron és Vas megyei helyszíni 
szemlékről 1922. március 14-én. 
Österreichisches Staatsarchiv Bundeskanzleramt (Inneres) Zentralgrenzkommission Österreichisch-ungarische 
Grenzregelungsausschuss (Továbbiakban: ÖStA BKA (I) ZGK ÖUGRA) Varia 5.e. Kt. 8069. II. cs. 103/1922 
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lakosság kisebbik része és a bajor királyi uradalom képviselői nyilatkoztak Magyarország 

mellett. A határmegállapító bizottság a helyi uradalom vendégeként itt lett elszállásolva. 

 

1922. március 10-i szemlék: 

Szentpéterfa (horvát többségű község) erősen megosztott volt, az osztrákpártiak külön 

csoportban gyülekeztek. A magyarpártiak, élükön a képviselőtestülettel, magyar zászlókkal, a 

Himnuszt énekelve várakoztak a községháza előtt. Az itteni meghallgatás után a bizottság 

átment az iskolába, ahol az osztrákpártiak nyilatkozhattak Az északi részen élő 

„felsőfalusiak” Skrapits János vendéglős vezetésével osztrák pártiak voltak. A község 

nagyobb része magyar érzelmű volt. Élükön Németh János kántor-tanító, Hirschl Ferenc 

községbíró és Strassner József esperes-plébános álltak.298

Itt hallgatták meg Pinkakertes és Monyorókerék (mindkettő német többségű község) 

lakosságát is, amelyek erősen megosztott állásponton voltak. Monyorókerék bírója annak 

ellenére tett magyarpárti nyilatkozatot, hogy a képviselőtestületet előzőleg az osztrákok 

kicserélték. A két tábor között annyira feszült volt a hangulat, hogy csak Villani békítő 

beszéde után csillapodtak le a kedélyek. 

Nagysároslak (német többségű község) lakosai a bécsi és grazi kapcsolataikat 

hangsúlyozták. Villani kérdésére egy idős ember azt felelte, hogy már kétszer járt Bécsben.  

Pinkamindszent (magyar többségű község) lakossága magyar zászlók alatt vonult fel, 

mindenki a Magyarországnál való maradást kérte, és hogy csatolják vissza az Ausztriához 

került földjeiket. 

Szentgotthárdon az egész települést fellobogózták, a fő téren a helyi gyárak 

munkásságának küldöttségei is jelen voltak a tömegben. A községbíró az üdvözlő szavak után 

vázolta azokat a problémákat, melyeket az új határ okozott. A bizottság előbb a környező 

településekre ment ki. 

Nagyfalva, Badafalva és Farkasdifalva német többségű községekben látszólag 

osztrákpárti hangulat volt, de a helyi munkásság rámutatott arra, hogy a szentgotthárdi 

gyárakban dolgoznak. Nagyfalván az osztrákok detektíveket öltöztettek be munkásnak, két 

magyarpárti munkást pedig letartóztattak. Farkasdifalván a bizottság kérése ellenére sem 

engedték az osztrákok a helyi plébánost a meghallgatásra. Ugyanitt Batthyány Gábor gróf és a 

helyi molnár panaszt tettek az erős osztrák megfélemlítés miatt. 

                                                 
298 VaML Németh János szentpéterfai tanító naplója. 
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Ezután a határmegállapító bizottság visszatért Szentgotthárdra. A pénzintézetek, 

kereskedők, iparosok és gyárosok képviselői ekkor mondhatták el érveiket. A község 

lakossága nevében Vargha Gábor ügyvéd, nemzetgyűlési képviselő szólt, és egy tanulmányt is 

átadott, melyben a várost érintő hátrányokat vázolták. 

Gyanafalváról (német többségű község) is érkezett egy küldöttség és kérte 

meghallgatását. Ez a község kívül esett a Magyarország által igényelt területen, ezért 

Neugebauer tiltakozott, mivel a község osztrák területen fekszik, így a szabályok szerint 

magyar területen nem lehetett meghallgatni. Villani ennek ellenére átadta a nyolcvan aláírást 

tartalmazó memorandumot, melyben a Magyarországhoz való visszacsatolást kérték. (1910-

ben több mint kétezer lakosa volt). 

1922. március 11. 

Németlak (német többségű község) községben a meghallgatás kezdete előtt Villani 

bejelentette Kausz Gyula letartóztatását, aminek a híre az egész környéken elterjedt és a 

magyarpártiakat megfélemlítette. A magyar biztos kijelentette, hogy „ezután az eset után 

nincs abban a helyzetben, hogy a bizottság elé bárkit is vezessen, minthogy az emberek 

biztonságát az osztrák delegátus úgy látszik nem képes garantálni.” Ezt – mint jelentésében 

később leírta – taktikai lépésnek is szánta, mivel tudta, hogy soron következő falvak magyar 

szempontból „rosszak” és „vagy senkit, vagy csak nagyon keveset, ami végeredményben 

egyre megy, tudna a bizottság elé vezetni.” 

A szemle eredménye az osztrákoknak kedvezett. Villani rámutatott arra, hogy az 

osztrákok előzőleg elbocsátották a bírót és a képviselőtestületet és újakat neveztek ki. 

Lapincsolaszi (német többségű község) vezetőit ugyanúgy leváltották. A meghallgatás 

végeredménye is hasonló volt a németlakihoz. A megfélemlítést szolgálta, hogy az osztrákok 

előzőleg letartóztatták Kosik István helyi nagygazda fiát. Mindkét községben voltak 

agitátorok, akikre Villani felhívta a bizottság figyelmét.  

Az osztrákok a meghallgatások kezdetének napján bevonták az összes határátlépési 

igazolványt, azzal az indokkal, hogy újakat adnak ki. A magyar biztos szerint ezzel az volt a 

céljuk, hogy a Szentgotthárdra járó munkásokat megakadályozzák az átjárásban.  

Rábakeresztúr (német többségű község) korábban magyarpárti hírében állt, de a 

bizottság előtt az egész község Ausztria mellett nyilatkozott. Itt még egy váratlan, magyar 

szempontból kedvezőtlen esemény történt. A magyar területen fekvő Jakabháza, Rábafüzes, 

Alsórönök, Felsőrönök, Nemesmedves és Lovászad német többségű községek delegációi 

kérték meghallgatásukat, azzal a céllal, hogy Ausztriához kerüljenek. Villaninak csak azt 

sikerült megakadályoznia, hogy osztrák területen hallgassák meg őket, de a bizottság úgy 
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döntött, hogy azonnal helyszíni szemlét tart az említett településeken. A magyar biztos hiába 

tiltakozott, hogy a községek átcsatolását az osztrákok nem is kérték. 

Rábafüzesen (német többségű község) csak kevesen jelentek meg. Elmondásuk 

szerint, mivel a szomszédos községek Ausztriához kerülnek, ezért kénytelenek ők is az 

átcsatolást kérni.  

Jakabházán (német többségű község) a lakosok hangoztatták nemzeti 

hovatartozásukat, amit meg szeretnének őrizni. Itt Wickenburg volt fiumei kormányzó (1909–

1917, Aradon született, de Baltavárra költöztek) segítségével sikerült megakadályozni, hogy 

az átcsatolást is kérjék. 

Felsőrönökön (német többségű község) a bíró, az összegyűlt helybeliekkel együtt 

kijelentette, hogy meg vannak elégedve Magyarországgal. 

Alsórönökön (német többségű község) ezzel szemben az átcsatolást kérték. 

Villani ekkor javasolta, hogy tartsanak rendes meghallgatást, mert szerinte akkor más 

eredmény születne, mivel a most nyilatkozók nem képviselik a többség akaratát. A bizottság 

ezt elutasította, azzal együtt, hogy nem fogja számításba venni az itt hallott 

megnyilatkozásokat. 

Felsőbeled (német többségű község) lakossága vissza akart kerülni Magyarországhoz, 

míg a szomszédos Alsóbeled (német többségű község) inkább Ausztria pártján állt. 

Szentkut és Karácsfa (mindkettő német többségű község) lakosságát az országúton 

hallgatták meg. Mindkét község Ausztria mellett nyilatkozott. Itt újból megjelent Lovászad 

küldöttsége a magyarbükkösiekkel (mára elnéptelenedett) együtt, kiknek meghallgatását 

Villani a szabályokra hivatkozva megakadályozta. A lovászadiak panaszt tettek az osztrák 

biztosnál, hogy a magyar határőrök az érvényes igazolványaik ellenére sem engedték át őket a 

határon, majd mikor egy másik úton keltek át, kétszer utánuk lőttek. A határt a magyar biztos 

utasítására zárták le, mivel értesülései voltak a lovászadiak szándékáról, hogy újból át akarnak 

menni osztrák területre, hogy kérjék átcsatolásukat. A bizottság előtt pedig azt hangoztatta, 

hogy mivel ez a község nem volt a szemleút programjában, ezért az incidens nem tartozik a 

bizottságra, hanem Magyarország belügye. 

Villani itt megjegyezte beszámolójában, hogy Vas megye déli részein jól 

megszervezték az osztrákpárti demonstrációkat, és olyan községekben is megfordult a 

hangulat a „szociáldemokrata és nagy-német” propaganda hatására, ahol korábban a 

magyarpártiság volt jellemző. 

1922. március 12. 

 97



Pósaszentkatalin (horvát többségű község, a lakosság negyede német) községbe jött 

Abdalóc (német többségű község) és Pokolfalu (német többségű község) küldöttsége is. Az 

osztrákok itt is szerveztek szimpátiatüntetést, de Villani szerint a gazdasági kapcsolatokra 

vonatkozó reális válaszok Magyarországnak kedveztek.  

Németlövő (német többségű község) egyhangúlag Ausztria mellett foglalt állást. 

Magyarkeresztes (német többségű község), Németkeresztes (német többségű község) 

és Csejke (német többségű község) lakói tömegesen, szinte egytől-egyig megjelentek. A 

többitől eltérő, komoly hangulatú, csendes meghallgatáson a Szombathellyel való gazdasági 

kapcsolatukat hangsúlyozták. 

Innen a bizottság Kőszegre utazott, ahol délben a város vendége volt. Délután Fülesen 

(horvát többségű község) tartottak helyszíni szemlét. A helyiek egyértelműen Ausztria pártján 

voltak, mivel az osztrákok megígérték nekik, hogy felosztják közöttük gróf Zichy Jakab ottani 

földjeit. Zichy gróf és a büki cukorgyár intézője személyesen mondták el uradalmaik 

kívánságait, ugyanők rámutattak arra is, hogy az osztrákok a földosztás ígérete mellett 

megfélemlítést is alkalmaztak. 

Sopronkeresztúr (német többségű község) mindig is osztrákpárti volt. A bizottságot 

nagyarányú, jól szervezett tüntetés fogadta. Villani sikertelen kísérletet tett a hangulat 

befolyásolására. Az osztrák biztos el akarta érni, hogy hallgassák meg Harka (német többségű 

község) küldöttségét is, akik Ausztriához kérték volna magukat. A bizottság nem 

foglalkozhatott velük semmiképpen, mert ez a község a korábbi népszavazással már 

Magyarországhoz került. (Az állítólagos delegáció öt ittas emberből állt.) 

A magyar biztos összességében sikeresnek értékelte a meghallgatások eredményét. 

Jelentéséből idéznék: "Dacára annak, hogy a tömeg között osztrák titkosrendőrök és 

agitátorok igyekeztek az osztrák hangulatot szítani, a magyar delegációnak majdnem minden 

községben sikerült a bizalmi emberei által megnevezett magyar érzelmű egyéneket a 

bizottsághoz bevezetni. Az intelligencia mindenütt mellettünk nyilatkozott; nem volt egyetlen 

földbirtokos, pap vagy jegyző, aki az osztrákok pártján állott volna. A parasztságnak egy 

része megnyilatkozásaiban habozó és tétovázó volt, állásfoglalásában tartózkodó, ellenben az 

a része, amelyik kifejezetten osztrák, illetve nagynémet érzelmű volt és a különböző pártok 

agitációjának hatása alatt állott, nagyarányú osztrák tüntetéseket rendezett és 

megszervezettségéből adódóan mindig egységesen és erőteljesen lépett fel.”299  

                                                 
299 MOL K 479. Me-től átvett. 1. cs. 2816/ 1922. Villani Frigyes jelentése a Sopron és Vas megyei helyszíni 
szemlékről 1922. március 14-én. 
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Mint láttuk az osztrákok különböző gazdasági jellegű igéretekkel igyekeztek 

megnyerni az érintett települések lakóit. Ezek közül az egyik a vasúti közlekedés fejlesztése 

volt. Az addig főként Magyarország irányába futó vasútvonalak az ausztriai vonalakig való 

meghosszabbítását tervezték. Ezzel a magyar városok vonzáskörzetébe tartozó térségek 

számára nyílottak volna új piaci lehetőségek. A tervek többsége papíron maradt. Csak a 

Pinkafői vasútat kötötték össze Friedbergnél a Wechselbahnnal 1925-ben.300 (A tervekről 

készített térkép a mellékleteknél található.) 

 

VI.3.1.1. A meghallgatások következményei 

 

A Határmegállapító Bizottság előtt tett megnyilatkozásaiért senkit sem érhetett bántódás. 

Erről a delegációk már korábban megegyeztek. Több eset is igazolta, hogy ezt a 

megállapodást a felek nem tartották be. Mivel a meghallgatásokban érintett községek 

többsége osztrák területen volt, így az atrocitások is inkább az ő részükről történtek. Villani 

Sopronból sürgős jelentést kért minden ilyen jellegű, az osztrákok által elkövetett esetről.301 

Kausz Gyulát, aki Felsőcsatáron nyilatkozott a bizottság előtt, március 10-én éjjel 

letartóztatták, házát átkutatták, Rohoncra, majd Felsőőrre vitték és eljárást indítottak ellene 

lázadás miatt. Március 28-án sikerült megszöknie és gyalog Szombathelyre ment.302  

Németh János szentpéterfai tanítót állásából felfüggesztették, fizetését beszüntették. A 

helyére kinevezett tanítót az iskolaszék nem fogadta el. Az eset tudomására jutott Amerikában 

élő volt tanítványainak, akik gyűjtést szerveztek részére és 62 dollárt küldtek neki. A község 

és Németh János több felső szervhez is fordult, ezen követelések hatására visszahelyezték 

állásába.303 1922. április 4-én a szombathelyi járás főszolgabírójánál panaszt tett Hirschl 

Ferenc szentpéterfai községbíró és helyettese Teklits István. Állításuk szerint a 

Határmegállapító Bizottság távozása után az osztrák csendőrség sokakat megvert, többek 

között Krammer Istvánt, Gerencsér Mátyást és másokat. Jurasits Ferenc lakásába betörtek, 

Teklits Józsefet és Horváth Sándort Németújváron 8 napra bezárták. Március 11-e és április 2-

                                                 
300 BLA Anschlussarchiv Kt. 32. J/I/9. A terveket Bécsben egy sajtókonferencia keretében mutatták be 1922. 
március 23-án. 
301 VaML Főispán általános 126/1922. 
302 VaML Alispán elnöki 26/1922. 
Magyar Nyugat 1922. március 30. 
303 VaML Németh János naplója 
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a között büntetésből 25 katona volt elszállásolva a faluban. A katonák parancsnoka német 

nyelvű, Ausztria melletti kérvényt akart aláíratni de a képviselőtestület ezt elutasította.304  

Csajtán március 9-én járt a bizottság. Omischl Ferenc és néhány társa a magyar 

Himnuszt énekelték és a visszacsatolás mellett voltak. A Petti-féle kocsmában az egyik 

osztrák csendőr megfenyegette őket, hogy mint lázítók, Felsőőrött eljárást indítanak ellenük. 

Omischl ennek hallatára Szombathelyre szökött és panaszt tett Sinkovich főszolgabírónál, 

amit jegyzőkönyvbe vettek. A magyar szervek vizsgálata kiderítette, hogy ebben az esetben 

az osztrákok nem váltották be fenyegetésüket.305 Pornóapátiban az osztrák csendőrök a 

község bírájával gyűlést hivattak össze. A jelenlévőktől sikerült 60 aláírást kicsikarni egy 

nyilatkozatra, amelyben kijelentették, hogy nem kívánnak Magyarországhoz 

visszacsatlakozni. A községbíró és néhányan a terror ellenére sem írták alá a kérvényt és a 

falu pecsétjét sem engedték rányomni.306 A kőszegi főszolgabíró jelentése szerint járása 

osztrákok által megszállt részein napirenden voltak a fenyegetések, házkutatások, személyi 

üldözések. Rohoncon a katolikus esperest és az evangélikus lelkészt is megfigyelés alatt 

tartották. A község kisbírója öngyilkos lett, mert nem viselte el a zaklatásokat.307

Kuntár József nagynardai plébánost jóval a meghallgatások után, 1922. március 29-én 

tartóztatta le az osztrák csendőrség. Felsőcsatáron éppen befejezte a szentmisét és az iskolába 

indult hittanoktatásra, amikor a csémi csendőrség elfogta. Felsőőrre, majd állítólag Bécsbe 

vitték. Felsőcsatár, Nagy-és Kisnarda, Csém községek elöljárósága és iskolaszéke Felsőőrön 

járt, (utóbbi két faluban Kuntár a beteg csémi plébánost helyettesítette), hogy papjukat 

kiengedjék. Hajlandók voltak kezességet vállalni érte. Ott azt mondták nekik, hogy papjuk 

politikai fogoly és csak akkor engedik szabadon, ha büntetlensége beigazolódik. Ezután 

Verhás István nagynardai bíró március 31-én levelet írt Mikes János szombathelyi püspökhöz, 

melyet 131 személy írt alá. Ebben a hívek kijelentették, hogy papjuk „Ausztria ellen soha nem 

izgatott”, hanem azt mondta, hogy most az osztrák törvényeknek kell engedelmeskedni. E 

szerint csak a „magyar szíve” lehet a politikai ok, de akkor a hívek azonosítják vele 

magukat.308 Kuntár letartóztatása egyházi problémákat is okozott. Nagynardán április 7-én 

van szentségimádás. A püspök megkérte Fábián Gábor dozmati plébánost, hogy ezen a napon 

                                                 
304 VaML Alispán elnöki 64/1922. 
305 VaML Szhely. Járási Főszolgabíró 2145/1922. 
Alispán elnöki 63/1922. 
306 VaML Alispán elnöki 62/1922. 
307 VaML Főispán ált. 126/l922. 
308 Szomhathely Püspöki Levéltár acta canc. (Továbbiakban: SZPL. acta canc.) 1389/1922. 
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tartson istentiszteletet.309 Ebben az évben a húsvét április 16–17-re esett, így erre az időre is 

gondoskodni kellett helyettesről. Szamálovits Ferenc nyugalmazott plébánost, szombathelyi 

kórházi lelkészt kérték fel a helyettesítésre, mert már horvát anyanyelvű papot nem tudtak 

küldeni.310 A helyettesítésre nem került sor. A hívek püspökhöz írt levelének hátoldalán 

feljegyezték, hogy Kuntárt április 8-án szabadlábra helyezték.311  

 Az osztrák hatóságok a meghallgatásokat követően vizsgálatot indítottak a nagyarányú 

magyarpártiság okait kutatva. Az egyik ilyen a meghallgatások előkészítésére irányult. A 

szervezési munkákkal magyar részről Szabó Sándor főhadnagyot, osztrák oldalról pedig 

Ferdinand Hiebelt bízták meg. Feladatuk volt az útvonal, szállás, étkezés megszervezése, 

valamint a lakosság és a helyi hatóságok értesítése. Hiebelt bepanaszolták az osztrákok 

bizalmi emberei, hogy az előkészítés során passzívan viselkedett, többek között Csajtán és 

Alsócsatáron engedte, hogy Szabó Magyarország mellett agitáljon, a bizottságnak előadandó 

érveket propagáljon. Ez a magatartás rossz benyomást tett az érintett lakosságra és azt a 

képzetet kelthette, hogy Ausztriának nem fontos az ügy. Hiebel azzal védekezett, hogy nem 

vett észre semmilyen propagandára utaló jelet.312

A osztrák megszálló csapatok térképei valószínűleg pontatlanok voltak, mert sok 

helyen nem vették birtokba a községektől távolabb eső részeket, majorságokat. A 

Felsőcsatárhoz tartozó Jáplán-major, a Felsőbeledhez tartozó Buja-major és a Szentpéterfához 

tartozó Csencsi-berek major nem került osztrák uralom alá. Buja majort a jáki 

körjegyzőséghez csatolták, postahivatala is ott volt, egyházilag is oda tartozott. Jáplán-majort 

Dozmathoz csatolták, ide jártak ezután iskolába a tanulók. Az anyakönyvezési és 

közigazgatási feladatokat a toronyi körjegyző látta el. A fenti intézkedéseket a 

belügyminiszter is tudomásul vette 1922. augusztus 15-én.313

Ausztria és Magyarország között csak a határ kérdésében volt hűvös a viszony. A 

kapcsolatok gazdasági téren már 1922-től kezdtek javulni. Ezt elősegítette az osztrák oldalon 

bekövetkezett kormányváltozás is. Schober kancellár helyett a keresztényszocialista Seipel 

lett az új kormányfő. A tárgyalások eredményeként 1922 júniusában árucsere-szerződést 

kötöttek. Magyarország nagy mennyiségű élelmiszer (tej, vágómarha, sertés, tojás) szállítását 

vállalta. Ausztria ellentételként fát, magnezitot, vasárut, üveget szállított. Az egyezmény is 

                                                 
309 SZPL acta canc. 1295/1922. 
310 SZPL acta canc. 1364/1922. 
311 SZPL acta canc. 1389/1922. 
312 ÖStA BKA(I) ZGK ÖUGRA Kt. 8118 III. cs. Personalia/313 
313 VaML Szhely. Jár. Főszolgabíró 6285/1922. 
     SZPL acta canc 4351/1922. 
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bizonyította, hogy a nyugat-magyarországi területek nem tudták biztosítani Ausztria 

élelmiszer ellátását. Pedig ez volt Ausztria egyik gazdasági érve a békekonferencián.314 A 

kétoldalú kapcsolatokat a kishatárforgalom kérdésében is rendezték. 1922 augusztusában 

Sopronban tárgyaltak a határmenti magyar megyék és Burgenland képviselői. Megegyeztek, 

hogy akinek a határ másik oldalán van termőföldje, vámmentesen hazaszállíthatja ottani 

terményeit. Ehhez a vámhatóságnál kiviteli engedélyt kell kérni. A problémát kormányszinten 

is rendezték októberben. Határsávot jelöltek ki, mely a határ mindkét oldalán maximum 15 

km lehetett. Ezen a területen élők határátlépési igazolványt kaphattak, ha foglalkozásuk 

megkövetelte azt. Ebbe a körbe tartoztak a földművesek, orvosok. magántanítók, bábák, 

vendégmunkások. Az igazolványt a másik félnek is láttamoznia kellett és 3 napi tartózkodásra 

jogosított a határ túloldalán.315  

A Határmegállapító Bizottságnak a meghallgatások után kellett összeülnie és 

határoznia. A döntéshez több oldalról szerezték be az információkat. A fent említett 

meghallgatások mellett kikérték az érdekelt nagybirtokosok véleményét. Tekintettel voltak a 

hivatalos és magánkérvényekre és a szakértői véleményekre. A bizottság az egyeztető 

tárgyalások után március 28-án hozta meg döntését, amelyet felterjesztett a Népszövetség 

Tanácsa elé. Moson megyéből Pomogy község, Vas megyéből a Kőszeg vonzáskörzetéhez 

tartozó Léka, Rendek, Rőtfalva, Hámortó és a Pinka-völgyi községek visszacsatolását 

javasolta. A pinka-völgyi községeket gazdasági és földrajzi egységként kezelték. A magyar 

delegáció értelmezése szerint ez Csajta, Csém Kis-és Nagynarda, Alsó- és Felsőcsatár, 

Magyar- és Németkeresztes, Horvátlövő, Pornóapáti, Alsó- és Felsőbeled és Szentpéterfa 

visszacsatolását jelentette volna.316 A többi szakaszon a bizottság saját hatáskörében jelölte ki 

a határt. Ezek a részek a békeszerződésekben két fix pont között a helyszínen kijelölendő 

vonalként voltak feltüntetve. Ennek során csak a határ két oldalára eső községek közötti 

konkrét vonalat kellett kijelölni. 

A Népszövetség döntését természetesen mindkét fél igyekezett befolyásolni, ennek 

során újabb lakossági kérelmeket gyűjtöttek és gazdasági elemzéseket készítettek. Április 

elején Schober osztrák kancellár és Heinisch köztársasági elnök bejára Burgenland községeit. 

Útjuk során népgyűléseket tartottak a visszacsatolásra javasolt községekben is. Többek között 

kijelentették, hogy nem mondanak le az elfoglalt területekről, bárhogy is dönt a Népszövetség 

Tanácsa, „a visszacsatolásban ne is reménykedjenek”. A fenyegetés mellett ígértek is: vasutat 
                                                 
314 Vasvármegye, 1922. július 8. 3. p. 
315 VaML Szhely. Járási Főszolgabíró 4159/1922. 
316 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztos vegyes/l922. 
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és villanyvilágítást. Útjuk nem volt mindenütt zavartalan. Szentpéterfán a lakosság erős 

magyar érzelmű tüntetése miatt a gyűlést nem tudták megtartani.317 Magyar oldalon Villani 

határkijelölő biztos már a Bizottság március 28-i döntése előtti napokban felhívta az alispánon 

keresztül az érdekelt főszolgabírókat, hogy mindent meg kell tenni, hogy a visszacsatolásra 

javasolt községek lakossága osztrák hűségnyilatkozatot ne tegyen ezután. Ezek a községek 

készítsenek memorandumokat, melyekben gazdasági és egyéb érdekekre hivatkozva kérjék 

visszacsatolásukat. Az érdekelt falvak bizalmi embereivel meg kell szervezni, hogy minél 

többen aláírják ezeket a kérvényeket.318 Az osztrákokhoz hasonlóan Magyarországon is 

kormányszinten foglalkoztak a kérdéssel. A belügyminiszter a fentiekhez hasonló tartalmú 

utasítást küldött a megyei szerveknek.319 Sinkovich Elek, a szombathelyi járás főszolgabírója, 

részletes gazdasági elemzést is készített. Ebben kimutatta, hogy Kőszeg a környék 

csereközpontja, melyet bizonyít a Lékáról Hámortón és Rendeken keresztül Kőszegre vezető 

törvényhatósági út nagy forgalma is. A Pinka-völgy gazdasági egységét azzal is bizonyítani 

próbálta, hogy a térség gazdasági forgalmának lebonyolítására már 1912-ben elkészült egy 

vasútvonal terve. A vonal Szombathelyről kiindulva a völgyön keresztül vezetett volna 

Pinkamindszentig, ahol csatlakozott volna a Körmend–Németújvár vasúthoz. A tervek 

megvalósítását csak a háború akadályozta meg.320 A Bizottság javaslatában nem szereplő 

Ausztriának ítélt Olmód község is megfogalmazott egy kérelmet, hogy csatolják vissza. A 

kérelmet felterjesztették a magyar kormányhoz is. Egyébként a községet az osztrákok nem 

szálltak meg. Elutasító választ kaptak, mert a Határmegállapító Bizottság szerint a határt itt 

nem lehet megváltoztatni.321 Lovászad község épp az ellenkező utat járta. A falu egyházilag 

az Ausztriának ítélt Karácsfához tartozott. A tankötelesek is odajártak iskolába. A fenti okok 

miatt kérték átcsatolásukat Ausztriához.322 Lovászad osztrákpárti magatartását nem nézték jó 

szemmel a magyar szervek. 1922 augusztusában újból ott járt a Határmegállapító Bizottság. A 

pinkamindszenti körjegyző odaküldött 30 pinkamindszenti lakost nemzeti zászlókkal. A 

csoporttal detektívek is érkeztek a faluba. Az egyik, mint jáki tanító mutatkozott be, akinek 

Lovászadon sok rokona van.323 Olmód és Lovászad esetét azért volt érdemes külön 

megemlíteni, mert a Bizottság javaslatával ellentétben kérelmük mégis teljesült. 

                                                 
317 VaML Főispán ált. 329/1922. 
318 VaML Szhely. Járás Főszolgabíró elnöki 12/1922. 
319 VaML Szhely. Járás Főszolgabíró elnöki 19/1922. 
320 VaML Alispán eln. 47/1922. 
321 VaML Főispán ált. 319/1922. 
322 VaML Nyugatrnagyarországi Kormánybiztos vegyes/1922. 
323 VaML Alispán eln. 144/1922. 
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A hosszú előkészítő munkálatok után a Népszövetség Tanácsa 1922. szeptember 17-én 

hozta meg döntését. Ennek értelmében Magyarországnak ítélték Rőtfalvát, Rendeket, Kis- és 

Nagynardát, Alsó- és Felsőcsatárt, Magyar- és Németkeresztest, Horvátlövőt és Pornóapátit. 

A trianoni szerződés szerint Magyarországhoz tartozó Lovászad községet pedig Ausztriához 

csatolták.324 A döntés egyik felet sem elégítette ki. Nem került vissza többek között az erősen 

magyar érzelmű Szentpéterfa és Olmód. Ausztriának viszont közlekedési problémát okozott a 

Kőszeg környéki rendezés. A problémák megoldására Jocard őrnagy az osztrák és magyar 

delegációt egyeztető tágyalásra szólította fel. Ezek eredményeként november 22-én 

csereegyezmény jött létre. Magyarország lemondott Rendekről és Rőtfalváról, melyek 

németajkú községek voltak. Ausztria ellentételként átadta a horvátajkú Szentpéterfát és 

Olmódot.325 (A végleges határvonal és a néprajzi viszonyok összefüggéseit lásd a mellékelt 

térképeken és táblázatokon.) 

 

VI.3.1.2. A visszacsatolások 

 

A visszacsatolásokra nem egyszerre került sor. A pinka-völgyi községek átadásának 

időpontjáról már akkor döntöttek, amikor a csereegyezményt a Népszövetség Tanácsa még 

nem hagyta jóvá. A pinka-völgyi falvak átadása január 10-én volt. Az ünnepségre a megyei 

szervek mellett az érintett községek is készülődtek. Március 4-én a falvakból küldöttség járt 

Szombathely polgármesterénél. Az osztrák megszállás alatt elvittek minden magyar zászlót és 

most tőle kértek kölcsön, mert újakra nem volt pénzük. A polgármester a Magyar Nyugat c. 

napilap útján kérte a várost, hogy adjanak kölcsön zászlókat, és 8-án délig küldjék be 

hozzá.326

A vármegye küldöttségét, melyet Herbst Géza alispán vezetett, Nagynarda határában 

lovasbandérium fogadta és kísérte a községbe, ahol Kis- és Nagynarda népe üdvözölte. Heider 

Jószef és Koszogovics János községi tanítók mondtak köszöntő beszédet, melyekre az alispán 

válaszolt. Az üdvözlés után a küldöttség a két község lakóival Felsőcsatárra vonul. Itt került 

sor Kis- és Nagynarda, Alsó- és Felsőcsatár átadására. Kuntár József plébános hálaadó 

istentiszteletet tartott. Ezután kellett volna megérkeznie az antant bizottságnak. Másfél óra 

késéssel érkeztek meg. A lakosság hűvösen fogadta őket, csak a magyar delegátusokat 

                                                 
324 Zsiga Tibor, 1993. l14–1l5. p. 
325 Zsiga Tibor, 1993. 118–119.p. 
326 Magyar Nyugat, 1923. január 5. l. p. 
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éljenezte meg. A községi iskolában történt meg a négy falu hivatalos átvétele. Neugebauer, az 

osztrák kormány képviselőjeként átadta a négy község feletti hatalmat Jocard őmagynak, a 

bizottság elnökének, tőle báró Villani vette át a magyar kormány nevében és nyomban átadta 

az alispánnak. Ezután üdvözlő beszédek hangzottak el. Villani Frigyes többek között 

kijelentette: „A magyar haza e négy község minden lakóját faj, nyelv, nemzetiség és 

va1láskülönbség nélkül szeretettel öleli keblére. A magyar kormány mindig a nemzetiségek 

egyenjogúsításának alapján állott, minden nemzetiség jogait, nyelvét tisztelte. Mindenütt 

vannak akik megtántorodtak. Ezeknek azonban nincs mitől félniük. Ha ezentúl jó magyar 

hazafiak lesznek, akkor a m. kir. kormány megbocsát nekik és nem fog senkit politikai 

viselkedése miatt felelősségre vonni.” Margitai kormányfőtanácsos, a horvátok 

miniszterelnöki szakreferense, horvát nyelven köszöntötte a négy falu lakóit. 

Az antant bizottság a vármegye küldöttségével ezután autókkal átvonult Pornóapátiba. 

Itt került sor Pornóapáti, Horvátlövő, Magyarkeresztes és Németkeresztes átvételére. A 

bizottság érkezése előtt dr. Tóth József apátkanonok celebrált hálaadó szentmisét. Az 

érkezetteket Schmiedt József községbíró üdvözölte. Herbst Géza alispán válaszolt: „...szívem 

egész melegével köszöntöm Pinka-völgy népének azt a meleg hazaszeretetét, melyet az 

idegen megszállás alatt is az ősi haza iránt tanúsított.” Erre az ünnepségre Szentpéterfáról is 

érkezett küldöttség. A Himnusz után a „Kitárom reszkető karom, ölelni földedet...” kezdetű 

dalt énekelték. Guilleaume Árpád tábornagy, szombathelyi körletparancsnok, erre bátorító 

szózatot intézett a „rabmagyarokhoz, hogy rövidesen el fog jönni az órájuk, amikor 

visszatérhetnek”. A négy község átadása a már ismertetett formaságok között zajlott le. A 

hivatalos ceremónia után népünnepélyre került sor a falu főterén. Hazafias énekek, versek, 

díszmenet, díszsortűz szerepelt a programban. Zárásként 150 terítékes bankett volt a 

vendéglőben, ahol az elszakított magyarokra is mondtak köszöntőt.327 Ezen a napon került sor 

Lovászad Ausztriához csatolására is. Az átadás – melyen Herbst alispán megtagadta a 

részvételt – hasonló szabályokkal történt, mint az előzőekben felsorolt községekben. 

A szentpéterfaiak a pornóapáti átadás időpontjában még nem tudhatták hogyan határoz 

a Nagykövetek Tanácsa. A döntésre 1923. január 27-én került sor, amely jóváhagyta a két 

delegáció csereegyezményét.328 Rendek és Rőtfalva esetében nem volt semmilyen hivatalos 

aktus, hiszen ezek a községek Ausztriához tartoztak eddig is. Olmód átadása 1922. március 8-

án történt meg. Az antant bizottságtól Sopron vármegye alispánja, Gévay-Wolff Lajos vette át 

                                                 
327 Magyar Nyugat. 1923. január 11. 1–2. p. 
328 Zsiga Tibor, 1993. 136. p. 
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a községet. Az ünnepség után a helyi vendéglőben ebédre került sor, ahol a község népe késő 

éjjelig mulatozott. Ezen a napon Kőszeg határában egy nagyobb erdőséget is visszacsatoltak. 

Ennek örömére a város összes harangja egyszerre kondult meg, így köszöntve a Hétforrás és 

más kirándulóhelyek visszatérését.329  

Másnap került sor Szentpéterfa visszacsatolására. Ebben a községben volt a 

legnagyobb ünnepség az összes közül. Talán érthető, hiszen a szentpéterfaiaknak kellett a 

legtöbbet harcolniuk, hogy visszatérhessenek Magyarországhoz. Az átadásra érkező hivatalos 

személyiségek tiszteletére diadalkaput állítottak fel. A Te Deummal egybekötött ünnepélyes 

szentmisét Strassner József helyi plébános celebrálta. A hivatalos átadás a szokott formák 

között történt. Az egyetlen változás az volt, hogy a Határmegállapító Bizottság eddigi 

vezetőjét, Villani Frigyest időközben a kormány kinevezte prágai nagykövetté. Helyére dr. 

Traeger Ernő, az addigi helyettes került. Stefan Neugebauer osztrák biztos beszédében 

elismerte, hogy a határmenti lakosságnak nem csak magyar, hanem osztrák részről is a 

jövőben sok kellemetlensége lesz a határ miatt. Például Rohoncról Szentpéterfára menet 

háromszor kell átlépni a határt. Gazdasági szempontból az ilyen akadályok hátrányosak. 

Reményét fejezte ki, hogy a két nép között fennállott és a jövőben valószínűleg újból 

létrejövő barátságos viszony megkönnyíti a határmenti lakosságnak ezeket a nehézségeket. Az 

antant bizottság távozása után kezdődött az ünnepség. Többen mondtak köszöntő beszédet, a 

község vegyeskara hazafias dalokat énekelt. Német János tanító több tanítványa is verset 

mondott. A Himnusz eléneklése után a község vendéglőjében fogadást rendeztek.330  

A visszacsatolások után még sok problémát kellett rendezni, hiszen az eltelt 14 hónap 

alatt a községek az osztrák jogrend szerint éltek és közben Magyarországon is hoztak új 

törvényeket. Az elcsatolás ideje alatt nem volt földbirtok rendezés, ezt utólag kellett 

végrehajtani az érintett községekben. A régi körjegyzői beosztást is meg kellett változtatni. 

Szentpéterfa és Pornóapáti új körjegyzői székhelyek lettek.331  

A visszacsatolásokért legtöbbet küzdők, szenvedők különböző elismeréseket kaptak. 

Szentpéterfának már a visszatérés napján javasolta Illés György pornóapáti plébános a 

„Communitas Fidelissima” cím adományozását. A kitüntetés nem is maradt el. 1923. március 

13-án báró Perényi Zsigmond a Magyar Nemzeti Szövetség országos elnöke levélben 

                                                 
329 Magyar Nyugat. 1923. március 9. l–2. p. 
330 Magyar Nyugat. 1923. március 10. 1–2.p. 
    VaML Németh János naplója 
331 VaML Szhely. Jár. Főszolg. 765/1923. 1106/1923. 
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értesítette a falut, hogy megkapták a „Leghűségesebb községi lakosság” címet.332 Miniszteri 

elismerést kapott Németh János szentpéterfai és Heider József nagynardai tanító.333 Utóbbit 

1922 szeptemberében az osztrák csendőrség akarta eltiltani a tanítástól. A lakosság tiltakozott 

és kijelentették, hogy nem fogadják be az új tanítót és semmilyen járandóságot nem adnak 

neki. Heider ennek hatására megmaradhatott állásában.334 Kuntár József nagynardai 

plébánost, akit talán a legtöbb megpróbáltatás ért – 1922 októberében az osztrák csendőrség 

újból letartóztatta és kémkedés miatt eljárást indítottak ellene, de Csajtán a lakosság 

felismerte és kisebb összetűzés után kiszabadította – a Magyar Nemzeti Szövetségtől a 

„Magyarság Mártírja” kitüntetést kapta.335 A visszatérésről a községek saját maguk is 

megemlékeztek. Pornóapáti és Szentpéterfa önálló emlékművet emelt, Felsőcsatáron pedig a 

templom déli oldalán a Magyar Nemzeti Szövetség emléktábláját helyezték el. 

Nem mindenki örült a visszatérésnek. Villani felsőcsatári ígéretével ellentétben 

történtek elmarasztalások, felelősségre vonások is. Tieber János alsócsatári bírót 13 évi 

szolgálat után a főszolgabíró 1923. január 16-án felfüggesztette állásából. Az ellene felhozott 

vád az volt, hogy az osztrák megszállás alatt hazafiatlan, magyarellenes magatartást tanúsított 

és emiatt ellenséges vele szemben a közhangulat. Tieber ügyvédet fogadott és tiltakozó levelet 

írt, melyben cáfolta a vádakat. A levelet a községi elöljáróság mellett még 31-en írták alá. Az 

ügy az alispán elé került, aki elutasította a fellebbezést és elrendelte a fegyelmi vizsgálatot.336 

Pornóapátiban Hancsek Júlia és Halász Irma bizalmas viszonyba kerültek két osztrák 

csendőrrel. A kapcsolatot a visszacsatolás után is fenntartották. Ez feltűnt a rendőri 

szerveknek is, ezért nyomozni kezdtek. Ennek során kiderült, hogy Halász Irma el is jegyezte 

magát az egyik csendőrrel. A felettes egyházi hatóságnál ezért névtelen levélben 

feljelentették. A plébános felszólítására a viszonyt megszakította. Ennek ellenére a tanítónő 

tekintélye a nép előtt nagyon süllyedt és „magatartása nemzeti szempontból is 

kifogásolhatóvá vált”.337 Eljárás indult a szentpéterfai osztrákpártiak vezetője Skrapics János 

vendéglős ellen is, aki a Tanácsköztársaság alatt részt vett a helyi direktóriumban.338  

A visszacsatolás után Szentpéterfán Heysen Ferencet, Skrapits Ferencet és Skrapits 

Jánost osztrákpárti magatartásuk miatt a magyar határőrök és vámosok meghurcolták és 

                                                 
332 VaML Németh János Naplója 
333 SZPL. acta canc 1881/1923. 
334 Dezső Lipót: Az én szülőföldem. Két szentgotthárdi fiú barangolása Vasmegyében. Szombathely, Martineum 
ny. 1936. 85–86. p. 
335 Zsiga Tibor, 1993. l58. p. 
336 VaML Szhely. Jár. Főszolg. 4633/1923. 
337 VaML Szhely. Jár. Főszolg. 1588/l923. eln. 17/1923. 
338 VaML Szhely. Jár. Főszolg. 2009/1923. 

 107



zaklatták. Skrapits Ferenc kocsmárossal szemben minden eszközt felhasználtak, hogy 

tevékenységét ellehetetlenítsék Magyarországon. 1923. március 21-én elvették kocsmárosi 

engedélyét kommunista tevékenységére hivatkozva. Mellette még sok osztrákpárti helyi lakos 

sem kapott határátlépési igazolványt, annak ellenére, hogy Ausztriában is volt birtokuk. A 

monyorókeréki csendőrök jelentése szerint erre nehéz tanukat találni, mert a fenti 

információkat csak „diszkréció” mellett közölték az osztrák hivatalnokokkal. Skrapits 

elköltözött Szentpéterfáról és 1925 elején Monyorókeréken nyitott vendéglőt. 

A nehéz magyar gazdasági viszonyok miatt Németkeresztesen 1923 októberében titkos 

összejövetelt tartottak. Az Ausztriához való átcsatolás lehetséges módjáról tanácskoztak. Ezen 

a gyűlésen egy kérvényt fogalmaztak meg, mely Felsőőrre a járási központba 1923. október 

20-án érkezett. Németkeresztes és Felsőcsatár elöljárói írták alá. Kérték a szavazás 

lehetőségét, mert szerintük a visszacsatolás csak félrevezetéssel történhetett. A Burgenlandi 

Tartományi Hivatal a levelet 1923. november 16-án átadta a kancellári hivatalnak.339

Az események tárgyalása után felvetődik egy kérdés. Miért volt ekkora a ragaszkodás 

Magyarországhoz? A visszatérő 10 község közül három németajkú, hét pedig horvátajkú volt. 

Gazdasági oldalról nézve a kérdést több szempontot is figyelembe kell venni. Abban az 

időben sokan nem tudták elképzelni, hogy Ausztria gazdaságilag feltápászkodik a vesztes 

háború után. Bizonytalan volt, hogy önálló marad-e, vagy csatlakozik Németországhoz. A 

Pinka-völgy gazdasági csereközpontja Szombathely volt. Ide hordták piacra megtermelt 

áruikat a környéken lakók és itt szerezték be szükséges eszközeiket. Jó üzletnek bizonyult a 

csempészet is. A Szombathely környékén felvásárolt állatokat, terményt busás haszonnal 

lehetett Ausztriában eladni. Közlekedési szempontból a visszacsatolással a nardaiak és 

csatáriak jobb helyzetbe kerültek. A bucsui vasútállomásról könnyűszerrel és gyorsan utaztak 

Szombathelyre. A pinka-völgyi vasút csak ígéret maradt. 

A kérdést az emberek oldaláról nézve is összetett választ kapunk. A településeken élő 

magyar kisebbség döntése érthető. A német községek közül Magyar- és Németkeresztes 

lakóinak jelentős földterületei voltak a felsőcsatári határban. Látva a csatáriak visszatérési 

törekvéseit ezen falvaknak is így kellett dönteni, ha el akarták kerülni a határon való állandó 

átjárást. Pornóapátiban nem volt egyöntetű a lakosság állásfoglalása. Az 1921 őszén 

meggyilkolt Pataki Ferenc plébános egy szebb osztrák jövőről beszélt. A hovatartozást a 

községben működő bajor királyi uradalom döntötte el. A horvátság döntését a gazdaságiak 

mellett más tényezők is befolyásolták. Horvátország már 800 éve a magyar korona része volt. 
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Nyugat-Magyarországra közel 400 éve költöztek és létszámuk a hivatalos adatok szerint 

45.000-re, Mersich Márton és paptársai összeírása alapján 70.000-re volt tehető abban az 

időben. Ezen hosszú idő alatt is sikerült megőrizniük anyanyelvüket és identitásukat. A 

magyar kormányok a vesztes háború után engedékenyebb nemzetiségi politikát folytattak. A 

németek 1919-ben nyelvi és kulturális autonómiát kaptak. Ennek hatására a horvátok is 

szervezkedni kezdtek. l92l. április 28-án Moson, Sopron és Vas vármegye horvátságának 

képviselői Sopronban megalakították a Horvátok Kulturális Egyesületét. Néhány hónap 

múlva már az egyesület nevében kérték a soproni Tábornoki Bizottságnak küldött 

memorandumban, hogy a horvátság továbbra is Magyarországon szeretne élni. Az értelmiség 

valósnak látta annak veszélyét, hogy elvesznek a németség tengerében, ha Ausztriához 

kerülnek.340  

Táblázat: 
A népszavazással és a határkijelöléssel Magyarországnál maradt horvát többségű 

községek foglalkoztatási viszonyai – eltartottakkal együtt 1920-ban341

 
 összlakosság őstermelés ipar kereskedele

m 
közlekedés 

  fő % fő % fő % fő % 
Kópháza 1795 1400 77,99 137 7,63 120 6,68 51 2,84 
Olmód 309 288 93,20 15 4,85 -  -  
Alsócsatár 240 194 80,83 31 12,91 -  -  
Felsőcsatár 611 512 83,79 65 10,63 1 0,16 -  
Horvátlövő 409 366 89,48 25 6,11 5 1,22 4 0,97 
Kisnarda 217 186 85,71 21 9,67 2 0,92 -  
Nagynarda 479 436 91,02 22 4,59 -  -  
Szentpéterfa 1601 1379 86,13 166 10,36 -  8 0,49 
összesen 5661 4761 84,10 482 8,510 128 2,26 63 1,11 
 

VI.3.2. A Moson megyei határmegállapítás 

 

A magyar delegáció részletes, tanulmányokkal alátámasztott javaslatot dolgozott ki a mosoni 

határszakaszra. Eszerint: 

1. gróf Batthyány-Strattmann László köpcsényi uradalmának nagyobb része maradjon 

Magyarországon, Horvátjárfalu (ma Jarovce, Szlovákia) és Oroszvár (ma Rusovce, Szlovákia) 

elcsatolt határrészei is teljes egészében kerüljenek Magyarországhoz. 

                                                 
340 Spominki, 1993. 306–320. p. 
341 Az 1920. évi népszámlálás. Harmadik rész. A népesség foglalkozása részletesen és a vállalati statisztika. 
Negyedik rész. A népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve. Magyar Kir. Központi 
Statisztikai Hivatal, Budapest, 1926. (Magyar Statisztikai Közlemények, új sorozat, 72. kötet) 
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2. Kis-Duna – Lajta ártere (60.000 kat. hold) egységes vízrajzi területet képez, ezért 

egészében kerüljön Magyarországhoz. Az Ausztriának ítélt 8500 kat. hold miatt az érdekelt 

vízszabályozó társulat tevékenysége nehézségekbe ütközne. Az ártérben fekvő községeket 

Magyarországnak ítélték, kivéve Németjárfalut. Pedig ez a község Magyaróvárral és Rajkával 

szoros gazdasági kapcsolatban van; többek között a malma is innen kapja a nyersanyagot. 

3. Frigyes herceg magyaróvári uradalmában futó 24 km-es körvasút – mely a Hanságot 

kötötte össze Magyaróvárral – középső része Ausztriához került. Többek között szétszakadt a 

szénatermő vidék és a tehenészet, a tőzeggyár és a felhasználók közötti összeköttetés. A 

Magyarországon maradó sörgyár és malom is az egész uradalom terményeire volt berendezve. 

Az uradalomból napi 20–30 ezer liter tejet szállítottak Bécsbe és Alsó-Ausztriába – a 

kettészakítással lényegesen csökkenne a termelés. 

4. A Rába ártere 345.000 kh, ebből 85.000 kh került Ausztriához. Az elcsatolt terület belvizeit 

Magyarországra vezetik le. Ezét Magyarországnak szüksége van a pomogyi (Pamhagen) 

zsilipre a Hanság csatornával (ez szabályozza a Fertő tó vízlebocsátását). 

5. A térség – etnikai szempontból vegyes – német, horvát és magyar lakossága 

Magyarországnál akar maradni. A nyugat-magyarországi németek nem azonosítják magukat 

az osztrákokkal. A községhatárok szétszakítása nagy problémákat fog okozni a kisebb 

gazdáknál. Mivel nem volt tagosítás, előfordulhat, hogy egy gazdának három országban is 

lesz földje. Megnehezül a közlekedés, hosszú kerülő utakat kell tenni. Egyes Ausztriának ítélt 

községek főleg gabona és szénatermelésből – ezt a Magyarországon maradt réteken, melyeket 

az Esterházy uradalomtól bérelték, termelték – éltek és állataikat is főleg magyar területen 

lévő vásárokon szerezték be. 

Ausztria erről a területről akarja Bécset ellátni, ezért a mosoni részeken növelné a 

burgonya és cukorrépa területét a gabona rovására. 342

 Az osztrák delegáció válaszában kiemelte, hogy a változások nem érinthetik a béke (st 

Germain és Trianon) alapjait. A magyar–osztrák határra nem érvényesíthető a „kísérőlevél”. 

Minden egyes községnek oda kell tartoznia, ahova a békeszerződések szerint került. A 

magyar javaslat ezzel szemben a béke alapjait érinti a Köpcsénytől 3 km-re Délre lévő kis 

részt kivéve. A Magyarország által kért területen a magyarok elenyésző kisebbségben vannak, 

                                                 
342 Magyar Országos Levéltár (MOL) K479 Határmegállapító Központi Iroda (HMKI) Miniszterelnökségtől 
(Me) átvett iratok. (Továbbiakban: MOL. K479 HMKI Me-től átvett) 1csomó (cs)/ 455. Traeger magyar 
helyettes-biztos jelentése Bethlennek 1922. január 11-én. 1. cs/1407. A javaslatot indokló további emlékiratok 
1922. február 7-én érkeztek a HMKI-ba. 
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ezért etnikailag nem indokolható a javaslat. Gazdasági szempontból pedig Ausztriának, mint 

ipari országnak feltétlenül szüksége van a terület mezőgazdasági terményeire.343  

 A Határmegállapító Bizottság végső döntésének kialakítása előtt tanulmányozta az 

érdekeltek által kidolgozott javaslatokat. Szakértők vizsgálták meg az egy-egy területre 

vonatkozó emlékiratokat. A bizottságnak emellett lehetősége volt arra, hogy személyesen 

hallgassa meg a határrendezésben érdekelt lakosságot és nagybirtokosokat. A lakosság 

meghallgatása azt jelentette, hogy a bizottság kiszállt az előzőleg kijelölt – magyar és osztrák 

biztos javaslatában szereplő – helységekbe. Az érkezésről előzőleg értesítették a községeket. 

A delegátusok előtt bárki elmondhatta a véleményét, és írásban is átadhatta. Természetesen a 

véleménynyilvánítás ilyen módja bizonyos kockázatokkal is járt. Az osztrák és magyar 

hatóságok már a meghallgatások előtt nyomást gyakoroltak a fennhatóságuk alatt lévő 

települések lakosságára. A bizottsági szemlék után nagyon sok személyt meghurcoltak 

véleményük nyílt hangoztatása miatt.  

 Az osztrák–magyar határvonal mosoni részén a B. és C. szakasztól eltérően jelentős 

számú nagybirtokot vágott ketté a békeszerződés. Az OMHMB felkérte az érdekelt 

nagybirtokosokat, hogy mondják el véleményüket a javasolt határvonalról. A meghallgatásra 

1922. február 15-én került sor. Esterházy Pál herceg személyesen is megjelent, de kívánságait 

udvari tanácsosa – Dr. Nagy Emil – adta elő. Szükségesnek tartotta a birtok egységes 

kezelését, de a magyar delegáció által javasoltnál kisebb területtel is megelégedett volna. 

Frigyes főherceg képviselője – Meier udvari tanácsos kérte, hogy a magyaróvári uradalom 

egésze maradjon Magyarországon, de a kormánynak garanciát kell adnia, hogy az innen 

kikerülő termékeket szabadon szállíthatják Ausztriába. Lónyai és Batthyány hercegek 

jószágkormányzói egészében elfogadták a magyar javaslatot, mivel az megfelelt az általuk 

képviselt uradalmak gazdasági érdekeinek. 344 Összességében megállapítható, hogy az 

érintettek mindegyike birtokának Magyarországhoz tartozását kérte.  

 Villani a községek meghallgatása előtt javasolta, hogy bocsássanak ki kérdőíveket az 

érintett lakosság számára. Ezen a gazdaságra, kereskedelemre, közlekedésre vonatkozó 

kérdések szerepeljenek. A terv alapján, melyet a bizottság elfogadott, kiszállás előtt néhány 

nappal a két érdekelt delegáció egy-egy tagja bejárta a tervezett útvonalat. Megvizsgálták a 

terület útviszonyait, szállás lehetőségeit, értesítették az elöljáróságokat a bizottság 

érkezésének időpontjáról, valamint a községházán kifüggesztették a kérdőívek egy-egy 

                                                 
343 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 1. cs/1866. Az osztrák delegáció válasza a magyar javaslatra 1922. január 
30-án. 
344 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett. 1. cs/2149. Villani jelentése 1922. február l8-án HMKI-nak. 
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példányát. A falvankénti 20–30 kérdőív kiosztására a kiszállás előtti napon került sor. 345 A 

kérdőívek alkalmazása nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Villani szerint az osztrák 

oldalon jobbára olyanok kapták, akik Ausztria mellett nyilatkoztak. A tapasztaltak miatt a 

későbbiekben a bizottság a szóbeli meghallgatás módszerét alkalmazta. A magyar delegáció is 

megtette a szükségesnek vélt intézkedéseket a kiszállások előtt. A közigazgatási hatóságok 

útján előre próbálták befolyásolni a lakosságot, egyes községekben elérték, hogy nemzeti 

színű zászlókkal várják a bizottságot. Villani megkapta az ausztrofil községek jegyzékét is, 

amelyek meghallgatását megpróbálta elkerülni, de már előre jelezte feletteseinek, hogy egyes 

községek mindenképp Ausztria mellett fognak nyilatkozni. 346  

 Az osztrák delegáció a bejárás tervezése során hangsúlyt helyezett arra, hogy lehetőleg 

ne fogadják el a nagybirtokosok meghívásait, mert ezzel azok saját céljaikat akarják elérni. 

Így sem az ebédmeghívásokat, de legfőképp a szállás felajánlását kellett elutasítaniuk.347  

A bizottság helyszíni szemléjére március 2-án és 3-án került sor. Az Ausztriához 

csatolt községek közül Pomogy, Valla, Féltorony, Mosontarcsa, Németjárfalu (német 

többségő községek és Köpcsény (horvát többségű község), a magyar oldalon lévők közül, 

Magyaróvár (magyar többségű község, jelentős német lakossággal), Hegyeshalom, Rajka, 

Oroszvár (német többségű községek) és Horvátjárfalu (horvát többségű község) lakosságának 

állásfoglalását hallgatták meg. Az osztrák fennhatóság alatt álló területen igyekeztek a magyar 

érzelműeket távol tartani, de ennek ellenére majdnem minden településen sikerült a magyar 

szervek bizalmi emberei által megszervezett Magyarország mellett nyilatkozókat – főleg a 

községek bíráit, papjait, jegyzőit – a bizottság elé vezetni. Az Ausztria melletti 

megnyilatkozásokat Magyarországról menekült baloldaliak és nagynémet eszméket hirdető 

agitátorok is szervezték. Féltoronyban az osztrákok leitatták a lakosságot, Vallán az osztrák 

csendőrök még a magyar beszédet sem engedték. A magyar közigazgatású községekben a 

csendőrség nem mutatkozott nyilvánosan, a rajkai főszolgabírót is elküldték a helyszínről, 

hogy ne befolyásolhassa a lakosság állásfoglalását. Ezekben a falvakban így sem sikerült 

Neugebauernak, az osztrák biztosnak Ausztria mellett nyilatkozókat találnia. A mosoni 

lakosság bizalmatlanságának jele volt, hogy Köpcsény, Németjárfalu és Horvátjárfalu lakói 

népszavazás lehetőségét kérték a bizottságtól, amit az természetesen elutasított. A helyszíni 

                                                 
345 Uo. 1. cs. 2297. Villani javaslatát a bizottság 1922. február 23-án fogadta el az osztrák biztos 
ellenszavazatával. 
346 MOL, Külügyminisztérium K 64 Osztrák–Magyar kapcsolatok iratai. 6 .cs. 20/a tétel/49.Res. Villani levele 
1922. február 25-én. 
347 Österreichisches Staatsarchiv / Archiv der Republik (Továbbiakban ÖStA/AdR) Bundeskanzleramt / 
Zentralgrenzkommission (Továbbiakban: BKA/ZGK) KT 8115/ 2. tétel 174/22. Az osztrák delegáció Pro Domo 
feljegyzése a meghallgatások előkészítéséről 1922. március 1-jén. 
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szemle alapján a bizottság nem kapott egyértelmű válaszokat. A nagybirtokosok, községi 

elöljáróságok többnyire Magyarország mellett nyilatkoztak. Mosontarcsa elöljárósága, ahol a 

legerősebb volt az Ausztria melletti hangulat, a kiszállás után beadta lemondását. Az osztrák 

hatóságok által előzőleg megszűrt kérdőíves válaszok Ausztriát támogatták. A fentiek nem 

vonatkoznak a magyar közigazgatás alatt maradt területre, ahol Horvátjárfalu kivételével 

mindenütt egyértelműen Magyarország mellett nyilatkoztak. 348

 Neugebauer jelentése szerint a demarkációs vonalon belüli összes községnél érezhető 

volt a lakosság a feletti öröme, hogy Ausztriához kerültek. A biztosok meggyőződhettek, 

hogy a lakosság helyeselte az átcsatolást, és a határvonalat semmiképpen sem szabad 

nyugatabbra húzni, mert különben az osztrák érzelműek érdeke sérülne. Erre külön is felhívta 

a bizottság figyelmét. Mosonmagyaróváron délután Izabella hercegné meghívta őket 

látogatásra, de Neugebauer nem fogadta el a meghívást, arra hivatkozva, hogy nincs 

megfelelő öltözetben. A bizottság többi tagja udvariasságból eleget tett az invitálásnak, de 

csak rövid időt töltöttek ott. Ennek ellenére Féltoronyba este 6-kor érkeztek. Itt némi zavaró 

körülmény jött közbe, mivel a tömeg egy része a hosszú várakozást a helyi kocsmában 

töltötte, és nagyon ittasak lettek. A faluház előtt kisebb összetűzésre is sor került. A bizottság 

csak a nyugalom helyreállta után volt hajlandó a meghallgatásra. A nezsideri patikus Wolf 

Béla (ő javasolta az elsők közt a Vierburgenland elnevezést az új tartománynak) rövid idő 

alatt rendet teremtett. Neugebauer úgy érezte, hogy ez nem tett jó benyomást a bizottságra. 

Azzal magyarázta, hogy a hosszas várakozás miatt fordulhatott elő. Wolf panaszt tett a 

bizottságnak (Neugebauer előzetes tudta nélkül), hogy pár nappal korábban a rajkai 

főszolgabíró közvetítésével egy magyar és egy angol tiszt (Ferdinand Hiebelt, az osztrák 

delegáció egyik tagját nézték angol tisztnek) kérdőíveket vittek Németjárfaluba. Hiebel és egy 

magyar delegátus gépkocsija az első kérdőívek kihordása során meghibásodott a rossz utak 

miatt. Rajkára későn értek, itt megkérték a rajkai főszolgabírót, hogy két példányt vigyen el 

Németjárfaluba. Wolf azt is szóvá tette, hogy a kérdőívek kitöltése során egy magyar agitátor 

próbálta befolyásolni a kitöltést. Erre nem volt konkrét bizonyíték, ezért a nezsideri 

Bezirksverwaltert349, aki jelen volt a meghallgatáson, megkérték, hogy vizsgálja ki az ügyet 

és az eredményt jelentse a bizottságnak. 350

                                                 
348 MOL, K479 HMKI Me-től átvett. l. cs./2704. 
MOL, K 478 Határmegállapító Központi Iroda ( Továbbiakban: HMKI) iratai. ált/ 2. cs./2203. Villani jelentése 
HMKI-nak 1922. március 6-án. 
349 Ausztriában az egyes tartományokban, így Burgenlandban is a középső közigazgatási szint a Bezirk, ami 
nagyjából megfelel a magyar járásnak. A Bezirksverwalter pedig a főszolgabírónak. 
350 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Kt. 8115/ 1. cs. 2. t. 191/22. Neugebauer jelentése az „A” szakaszon történt 
meghallgatásokról 1922. március 6-án. 
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 A meghallgatások után Villani Jocardhoz intézett jegyzékében tételesen felsorolta 

panaszait a meghallgatások során, a semleges zónától nyugatra lévő községekben történt 

osztrák túlkapásokról. 

1. Az osztrákok által küldött nagyszámú csendőr megfélemlítette a lakosságot, 

megakadályozta a magyarpárti megnyilvánulásokat. A magyarpártiak többségben voltak 

szemmel láthatóan, de csak keveseknek sikerült a bizottság elé járulnia. Kubin kismartoni 

járási elöljáró jelenléte befolyásolta a közigazgatásban dolgozókat és a községi 

elöljáróságokat.  

2. Mosontarcsa képviselői, ahol a legerősebb volt az Ausztria melletti megnyilvánulás, 

lemondtak állásukból.  

3. A községek értelmisége csak azért ment a bizottság elé, hogy védelmet találjanak a terrorral 

szemben. 

4. Nagyszámú pángermán és kommunista agitátor, a nezsideri patikus (Wolf), a pomogyi és 

boldogasszonyi jegyzők, az Ausztriába menekült kommunisták Németh és Pintér nem 

községbeliek, azért jöttek, hogy Ausztria melletti tüntetést szervezzenek. 

5. A kérdőívek szétosztása osztrák részről Villani szerint nem volt pártatlan. A Magyarország 

melletti érveket tartalmazókat elkobozták.  

6. A mosontétényi jegyző Kubintól két csekket kapott 50–50 ezer korona értékben. Villani 

szerint ez lefizetésnek tűnt. 

7. A féltoronyi részegeskedést szükségtelennek tartotta kommentálni. Szerinte az osztrákok 

szándékosan itatták le a népet. 

A semleges zónától keletre, a magyar oldalon mindenki szabadon elmondhatta 

véleményét, mivel a közigazgatás és a csendőrség nem volt jelen. Így sem nyilatkozott senki 

Ausztria mellett, annak ellenére, hogy jelentős a német anyanyelvű lakosság. A bizottság 

konstatálhatta, hogy sehol sem volt hangos, rendetlen demonstráció, a lakosság a helyzet 

komolyságának megfelelően viselkedett. 351

 Neugebauer válaszában tendenciózusnak nevezte Villani panaszait. A községek egy 

részében már korábban lemondatták a régi testületet és ideiglenes vezetőséget alakítottak, 

mivel a régieknek nem volt hitelük a lakosságnál. A bizottság láthatta, hogy a régiek közül is 

sokan funkcióban vannak a hivatalokban. A kérdőíveket nem a helyiek osztották, hanem a 

bizottság képviselői hordták ki. A felhasználásuk körüli bonyodalmak megmutatták, hogy 

helyesen ellenezte (Neugebauer) ezek használatát korábban a bizottság ülésén. Nem volt 

                                                 
351 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Kt. 8115/1. cs. 2. t. 225/22. Villani Jocardhoz intézett 325/22. számú jegyzéke 1922. 
március 6-án. 
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szükség nagymérvű propagandára, mivel a lakosság amúgy is az átcsatolás pártján állt. Az 

Oedenburger Heimatdienst tevékenysége nem tekinthető hivatalos szerv tevékenységének. 

Ezután pontonként válaszolt Villani panaszaira. 

1. A csendőrségre a lakosság nem tekintett sehol sem úgy, mint a nyomásgyakorlás eszközére, 

mivel érthető, hogy nagyobb csoportosulásoknál, az ideges hangulat miatt rendzavarásra is sor 

kerülhet, ennek megelőzésére kellett a csendőrség. A magyarpártiak védelmében is szükség 

volt rájuk a felelőtlen elemekkel szemben. Villani Németjárfaluban helyeselte a csendőrség 

jelenlétét, így a magyarpártiak is a bizottság elé járulhattak.  

2. Mosontarcsán azért mondott le a testület, mert érezték, hogy az osztrákpárti lakosság 

részéről nincs meg a bizalom feléjük. 

3. Az értelmiséggel kapcsolatban nem tud véleményt mondani, mivel nem volt jelen, de 

Villani sem volt ott, ezért nem tudhatja biztosan. 

4. Pángermánok jelenlétéről nem volt tudomása, de látta az osztrákbarát Wolfot, aki panaszt 

tett a bizottságnál, de ez alaptalan volt. Kéri a megértést, mert Wolfot 1919-ben 

osztrákpártisága miatt 2 évre börtönbe zárták. 

6. Igaz, hogy a mosontétényi jegyző 100 ezer koronát kapott, de az átadás körülményei, 

nyíltsága szerinte arra utaltak, hogy ez ártalmatlan, szabályos dolog volt. 

7. Féltoronyban tényleg rendzavarás történt, de néhány perc múlva rend lett. 

Kérte, hogy az ilyen gyanúsítgatásokat tartalmazó leveleket a bizottság válasz nélkül küldje 

vissza a magyar delegációnak. 352

 A Sopron és Vas megyei szakaszok bejárására március 8-a és 12-e között került sor. A 

határmegállapító bizottságnak a rendelkezésre álló adatok alapján el kellett döntenie, hogy a 

békeszerződésben névleg említett "fix" pontoktól hol akar eltérni. Ezen pontok 

megváltoztatásáról javaslatot kellett készítenie és azt felterjesztenie a Népszövetség 

Tanácsához. A határszakasz azon részén, ahol nem volt szükséges fix pontok megváltoztatása, 

a bizottság saját hatáskörében állapíthatta meg a határvonalat. A Népszövetséghez 

felterjesztendő javaslat tartalmáról az osztrák és magyar fél is benyújtotta tervezetét. Az 

érdekelt felek álláspontját a semleges biztosok szerint nem lehetett annyira egymáshoz 

közelíteni, hogy egységes javaslattá váljanak, ezért a semleges tagok elkészítették a sajátjukat. 

Ezt a javaslatot az MOHMB 1922. március 28-i ülésén tárgyalták. Villani, mivel többre nem 

számíthatott, elfogadta, Neugebauer pedig elvetette azt, de a kérdést a nem érdekelt 

delegátusok szavazatai döntötték el. A határozat a trianoni és a st. germaini békeszerződésben 
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megnevezett községek és pontok közül a következők megváltoztatását javasolta: Pomogy, 

Rendek, Nagynarda, 273., 260., 241., 234., magassági pontok. Ez alapján a mosoni szakaszon 

Pomogy és a Hanság egy részének visszacsatolását javasolták, 10.680 kat. holdat (65 

négyzetkilométert) és 2057 lakost. Ezen az ülésen szóba került a mosoni nagybirtokosok 

kérdése is, de erről nem döntöttek, mivel az egy helyen sem érintett fix pontot. Villani 

azonban ígéretet kapott, hogy ezek az uradalmak nagyrészt Magyarországhoz kerülnek. 353 A 

határozat nyilvánosságra kerülése után Schober osztrák kancellár nyilatkozatában annak a 

reményének adott hangot, hogy a Népszövetség elveti a bizottság javaslatát. A magyar 

kormány – bár kedvezőnek tartotta a döntést – az osztrák kampány ellensúlyozására a 

sajtóban kevesellte az elért eredményt. Szerintük a Millerand-féle kísérőlevél értelmében 

jogosan támasztható igényeket nem elégítette ki a javaslat. 354

 A Határmegállapító Bizottság javaslata 1922 júliusában Londonban került a 

Népszövetség Tanácsa elé. Az érdekelt felek meghallgatása után a döntést a következő 

ülésszakra halasztották, melyet szeptemberben Genfben tartottak. Villani, aki személyesen is 

részt vett a tárgyaláson, a tanács tagjai körében végzett puhatolózások után arra a 

következtetésre jutott, hogy a tanács, amely eddig még soha sem hozott olyan döntést, ami az 

egyik felet teljesen elutasította volna, nem fogja egészében elfogadni a MOHMB javaslatát. A 

szeptember 19-én kihirdetett döntés igazolta Villani előzetes várakozását. A mosoni „A” 

szakaszon előterjesztett javaslat szerint a Hanság-csatorna Mexikó-pusztával 

Magyarországhoz került, de a meghallgatás során Ausztria mellett nyilatkozó Pomogyot 

(Pamhagen) nem csatolták vissza. A B. szakaszon Rendeket és Rőtfalvát Magyarországhoz 

csatolták, Lékát és Hámortót viszont nem. A Vas megyei szakaszon a javasolt községek közül 

csak Kis- és Nagynardát, Alsó- és Felsőcsatárt, Magyar- és Németkeresztest, Horvátlövőt és 

Pornóapátit ítélték Magyarországnak. A döntés kihirdetése után az osztrák képviselő 

köszönetet mondott a határozatért. Villani válaszában elfogadta az eredményt, de érzékeltette, 

hogy összességében kedvezőtlennek tartja. 355

 A népszövetségi döntés kézhezvétele után a bizottság megkezdhette a többi 

határszakasz megvonását saját hatáskörében. Jocard, a Határmegállapító Bizottság francia 

elnöke már előzőleg felszólította a magyar és az osztrák delegációt, hogy ezekre vonatkozóan 

közösen terjesszenek fel javaslatot. A tárgyalások során megegyeztek, hogy lehetőség szerint 

követik a községek határvonalát és próbálják megőrizni a nagybirtokok egységét. A kétoldalú 

                                                 
353 MOL, K478 Határmegállapító Központi Iroda iratai. 2. cs 1. t./2451. Villani jelentése március 28-án 
354 MOL, K479 HMKI Me-től átvett l. cs./3315. A Miniszterelnökség utasítása HMKI-nak 1922. április 9-én. 
355 Uo. l. cs./8405. 
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tárgyalásokon csak Vas és Sopron megye egyes részein sikerült megegyezni. Ezeket a 

bizottság 1922. június 14-i ülésén egyhangú határozattal elfogadta. Moson megyében egyetlen 

szakaszon sem sikerült a megegyezés. A vitatott szakaszokról a bizottság többségi szavazással 

döntött. Ezek során mindig a semleges tagok álláspontja győzött, mivel minden esetben 

egyhangúlag szavaztak. Az október 10-i ülésen döntöttek a mosoni „A” szakasz köpcsényi 

hármas határpontjától a ll5-ik magassági pontig. (Észak-déli határszakasz). A szavazás 

alapján Magyarországhoz került a Batthyány birtok, az oroszvári Lónyai uradalomból Laura 

major teljesen, Ürgédpuszta nagyobb része a lajtaörtvélyes–németjárfalui útig, Frigyes 

főherceg birtokaiból Marienan major, Haidstall, Heidhof, Albert Kázmér-puszta Féltorony 

határából (24.000 kat. hold), Rohrer föld Andau határából, továbbá a gazdasági vasút egy 

három kilométeres szakasz kivételével. A bizottság Ausztriának juttatta a Batthyány birtokból 

a köpcsényi hadirokkantaknak átengedett földeket és a téglaégetőt, a Lónyai uradalomból az 

Ürgédpusztai majort és a szeszégetőt, Frigyes főherceg uradalmából Károlymajort, 

Németjárfalu határában, Kleylehofot Hegyeshalomnál, Wittmanshofot Féltorony határában, 

Albertföldet Mosontarcsa és Féltorony határából, valamint egy hansági birtokrészt 

Mosontarcsánál. A döntés összességében kedvező volt Magyarország számára, hiszen a 

Batthyány birtok és Frigyes főherceg uradalmának nagyobbik, legértékesebb része itt maradt. 

Ennek ellenére Villani – hogy ellensúlyozza Neugebauer tiltakozását – sérelmesnek jelezte és 

ellene szavazott, mivel tudta, hogy a nem érdekelt biztosok szavazatával úgy is elfogadják. A 

döntés meghozatala után Jocard kijelentette, hogy a kettéosztott nagybirtokok és a lakosság 

érdekében a zavartalan áru- és személyforgalomról jogi jegyzőkönyveket dolgoznak ki, de 

ezeket a két érdekelt kormánynak el kell fogadnia. 356 Az „A” szakasz kelet-nyugati részén 

november 15-én hozták meg a döntést. Ez a rész a 115-ik magassági ponttól nyugatra 

Homok–Mosonbánfalva–Pomogy községek határainak találkozási pontjáig terjedt. Itt is a 

semleges tagok terjesztették elő a javaslatot, mivel az érdekelt felek nem tudtak előzőleg 

megegyezni. A javaslatnál figyelembe vették, hogy a Népszövetség döntése Pomogyot 

Ausztriánál hagyta. A határozat értelmében – melyet Villani és Neugebauer ellenszavazatával 

fogadtak el – a határvonalat a Hanság csatornától északra húzták meg, azt teljes terjedelmében 

Magyarországnál hagyva. Pomogynál a vonal elhagyta a csatornát és Mexikó puszta határát 

követte a Fertő tóig. Ez körülbelül 800 kat. hold területi nyereséget jelentett. A Fertő tó 
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vízterületén egy előző bizottsági határozat megváltoztatásával Magyarország javára 

módosították a határt, amely így újabb 800 kat. hold területhez jutott. 357

 A mosoni szakaszon ezzel a döntéssel lezárult a határ elvi megállapítása. 1922. 

december közepére a határvonalat minden szakaszon megállapították. A Magyar–Osztrák 

Határmegállapító Bizottság december 19-én Sopronban megtartotta záróülését. A bizottság 

angol, olasz és japán tagjai, Craven ezredes, Calma őrnagy és Yamagutchi vicomte 

szabadságra mentek, mivel ők már csak a határkövek elhelyezésének ellenőrzésében vettek 

részt. Jocard őrnagy, a bizottság elnöke, továbbra is maradt, hogy a területek átadását 

lebonyolítsa. Az ő feladata volt a határvonalat kicövekelő és a határköveket elhelyező – a két 

érdekelt delegáció által kijelölt – műszaki csoport munkájának ellenőrzése is. A népszövetségi 

döntésben és a csereegyezményben érintett községek és területek átadására, illetve átvételére 

1923. január 10-én és március 8–9-én került sor. Időközben, ahogy az időjárás engedte, a 

műszakiak is megkezdték a januárban megállapított menetrend szerint a határ kicövekelését. 

Moson megyében március 1-je volt a munka megkezdésének határideje. A tervezett előtt egy 

nappal váratlan esemény akasztotta meg a munkálatokat. Egyes értesülések szerint Ausztria a 

Nagykövetek Tanácsánál megfellebbezte az MOHMB mosoni szakaszra vonatkozó 1922. 

október 10-i határozatát. Ezt ugyan Neugebauer nem erősítette meg, de erre engedett 

következtetni, hogy megtagadta a kicövekelésen való részvételt. Az értesülés azért sem tűnt 

valószínűtlennek, mert az osztrák kormány a saját parlamentje előtt is kilátásba helyezett ilyen 

jellegű lépést. Még mielőtt bizonyossá válhatott volna a fellebbezés ténye, előre látható volt, 

hogy a Nagykövetek Tanácsa nem fogja elfogadni azt. Az elutasítás mellett két érv is szólt. 

Az MOHMB határozatának megsemmisítése ellenkezne az érvényben lévő rendelkezésekkel 

(békeszerződések, „utasítások”, „pótutasítások”), másrészt, mivel a bizottság már feloszlott 

kérdésessé vált volna, hogy milyen szerv húzza meg az új határvonalat. 358

 A kialakult helyzetben Jocard javasolta, hogy a magyar kormány közvetlenül kérje a 

Nagykövetek Tanácsánál a fellebbezés elutasítását. Érvként hozza fel, hogy a bizottság 

határozata szabályszerűen jött létre, a döntésre jogosult volt, mert fix pontot nem változtatott 

meg. Az elnök közvetlenül is kérte a tanács mielőbbi állásfoglalását és a fellebbezés 

elutasítását. A bizottság március 6-i ülésén a francia biztos közvetítési kísérlete kudarcot 

vallott, mivel Neugebauer mereven ragaszkodott álláspontjához. Traeger (ő váltotta fel 

Villanit a határbiztosi poszton) a késedelemből eredő károkért Ausztriát tette felelőssé és 
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megpróbálta elérni, hogy a kitűzést csak magyar műszakiak végezzék el Jocard felügyelete 

mellett. A magyar fél vizsgálni kezdte bizonyos megtorló lépések lehetőségét, de ezek 

alkalmazásáról csak Szentpéterfa és Olmód átadása után lehetett szó. 359 Március végén a 

magyar szervek már erélyesebben léphettek fel. A külügyminisztérium állásfoglalása szerint 

addig, amíg Ausztria akadályozza a kicövekelést, minden osztrák érdekű kérdés megoldását 

függőben kellett tartani, így a kitűzést is meg kellett nehezíteni azokon a szakaszokon, ahol az 

nem sértett magyar érdeket. Például a soproni népszavazási területen Brennbergnél is ez 

történt, mivel ezen a részen Magyarország nem kapott meg egy követelt bányaaknát a 

hozzátartozó területtel. 360 Traeger továbbra is szolgalmazta, hogy a kitűzést magyar 

mérnökök végezzék el, de ennek nem volt elvi jelentősége, mert a bizottsági döntés 

megváltoztatása esetén a kitűzést is meg kellene változtatni. Az osztrák lépésben az volt a 

legfurcsább, hogy az MOHMB döntését, annak megszületése után öt hónappal támadták meg. 

Feltételezhető volt, hogy ebben az esetben nem a területi elrendezés megkérdőjelezéséről volt 

szó, hanem más szándékok húzódtak meg a háttérben. A fellebbezést pozíciója megerősítése 

céljából Neubauer kezdeményezte, mert az osztrák pártok elégedetlenek voltak munkájával. 

Nem csak az osztrák parlamentben támadták, hanem egyes képviselők a kormánynál és az 

Osztrák Határmegállapító Központnál is igyekeztek megingatni pozícióját. A támadások oka 

az volt, hogy az osztrák biztosról nem sikerült megtudni, melyik párthoz tartozik. 

Beosztottjairól tudta milyen pártállásúak, ezért mindegyikkel a szája íze szerint beszélt, de 

ilyen módon lassan mindenki előtt hitelét vesztette. A szociáldemokraták bárói származása, a 

magyar arisztokráciával fenntartott kapcsolatai, a nagynémetek magyarbarát híre miatt 

támadták. A keresztény-szocialisták, akik eddig támogatták, a szociáldemokraták nyomására 

megtett fellebbezés miatt nehezteltek rá, mert ez a lépés ellentétben volt az addig képviselt 

állásponttal. Neugebauer remélte, hogy a fellebbezés szorgalmazásával az összes párt 

támadását ki tudja védeni, mivel leváltása esetén mindenképp nyugdíjaznák. Hazafelé a 

hajlíthatatlan osztrák hazafit mutatta, míg a magyar delegáció felé azzal mentegetőzött, hogy 

bármennyire is szeretné, nem tud méltányos lenni, mert kormánya utasításait hajtja végre. 

Esetleges leváltásával kapcsolatban Traeger a következő megállapítást tette: „rosszabb 

indulatú biztost aligha lehetne küldeni, mert akár jobb-, akár baloldali lenne, mindenesetre 

őszintébb magatartást tanúsítana és több tárgyilagossággal kezelné az egyes ügyeket.” A 
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fellebbezés természetesen nemcsak Neugebauer személyéhez volt köthető, erről az osztrák 

kancellárnak és külügyminiszternek is tudnia kellett, bár a lépés távollétükben történt.361

 Jocard kilátásba helyezte, személyesen utazik Párizsba, ha néhány napon belül nem 

érkezik meg a Nagykövetek Tanácsának válasza. Ő személy szerint meg volt győződve arról, 

hogy a válasz Magyarországra nézve csak kedvező lehet.362 Végül Jocard utazására nem 

került sor, de a tanács sem hozott döntést. A fellebbezést ugyanis Ausztria visszavonta. Mint 

néhány nap múlva kiderült, a Nagykövetek Tanácsa Technikai (földrajzi) Bizottsága 

előzetesen elutasította az osztrák kérést, ezért az osztrákok nem is várták meg a Tanács 

határozatát. 363 Most már semmi akadálya nem volt a határ kitűzésének, amit Jocard a 

visszavonás után azonnal el is rendelt. 1923 júliusára már csak a kitűzési vázlatok – amelyek 

alapján a végleges határköveket helyezték el – aláírása és a területek átadása volt hátra. Ekkor 

az osztrák kormány újabb akadályokat gördített a munkálatok befejezése elé. Kérték, hogy az 

átadást egy időre halasszák el. Tették ezt azzal a nem is nagyon titkolt céllal, hogy a 

Magyarországhoz kerülő uradalmakról az azévi termést betakaríthassák. A magyar 

külügyminisztérium visszautasította ezt a kérést, mivel nagyobbrészt Magyarországhoz kerülő 

területekről volt szó. Az 1921. óta fennálló semleges zóna – melyet még a soproni Tábornoki 

Bizottság állított fel – fenntartása csak nehezítette volna a betakarítási munkálatokat. A 

mielőbbi átadást, melyet július 25-re terveztek, azért is szorgalmazták, mert Ausztria elkezdte 

kiutasítani az ott tartózkodó magyar aratómunkásokat. 364 Miután a halasztási kérelemmel 

nem ért el eredményt, Neugebauer más módszert választott a halogatásra. Felettes hatósága 

engedélyével július 19-én néhány napra szabadságra ment. Mivel az osztrák biztosnak nem 

volt helyettese, akivel tárgyalni lehetett volna az átadás részleteiről, az már nem történhetett 

meg július 25-én. 365 Traeger kérésére Jocard július 24-re bizottsági ülést hívott össze. Az 

elnök felvetette, hogy jegyzékben kérjék, hogy a nagykövetek sürgessék meg Ausztriát. Ezt a 

magyar biztos elvetette, mivel egy ilyen lépés még jobban elhúzta volna az ügyet. Javasolta, 

ha már az átadást nem sikerül rövid határidővel végrehajtani, legalább azt rögzítsék 

jegyzőkönyvben, hogy a szakasz átadásra kész. Végül mégis sikerült megegyezni az 

időpontban. Az osztrák biztos augusztus 15-i javaslatával ellentétben Jocardét fogadták el. 

Eszerint az átadási jegyzőkönyvnek aláírására július 31-én délelőtt 10 órakor kerül sor. 

Neugebauer miután látta, hogy az átadást nem tudja tovább halasztani, a kitűzéskor 
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alkalmazott magyar megoldással szemben emelt panaszt, jelezve, hogy a problémát 

kormányszinten is fel fogja vetni. Traeger kérte, hogy adja át a panaszjegyzéket, melyre az 

eset kivizsgálása után fog választ adni, de nyomban jelezte is, hogy Neugebauer lépése 

szándékos kellemetlenkedést jelent, mert nem tudta sem a kitűzést, sem az átadást hosszabb 

időre elodázni. 366

 A mosoni II. alszakasz kitűzése idején Neugebauer szabadságra ment, Winter az 

osztrák műszaki vezető határbejáráson volt, a munkán való részvételre a legtávolabbi, déli 

szakaszon lévő mérnököt bízták meg, hogy ne érhessen oda a megadott időpontra. A magyar 

delegáció mindent megtett, hogy a kitűzés időben megtörténjen, ezért egy a közelben dolgozó 

osztrák mérnököt – aki osztrák részről nem kapott utasítást erre – vontak be a munkálatokba. 

(A mérnököt – aki a Bácskából menekült Ausztriába és tudott magyarul – Neugebauer az eset 

után elbocsátotta. Traeger szót emelt visszavétele érdekében, – rámutatva, hogy csak az elnöki 

utasításnak megfelelően járt el – de sikertelenül). Neugebauer ez ellen panaszt emelt. Traeger 

jelezte, hogy a magyar fél Jocard utasítása alapján és a kitűzés általános szabályai szerint járt 

el. Ekkor az osztrák biztos az elnöki intézkedésben próbálta hibát keresni, de Jocard 

visszautasította azzal, hogy utasításait a két delegációnak kellett volna egyöntetűen 

végrehajtania. Neugebauer javaslatára (ezt Jocard és Traeger is elfogadta) sem a panaszt, sem 

a választ nem vették fel teljes terjedelmében az ülés jegyzőkönyvébe, hanem csak utaltak rá. 

Ennek a megoldásnak később nagy jelentősége lett, amikor az osztrákok újból előhozták az 

ügyet. 367

 A mosoni „A” szakasz területeinek átadására július 31-én, az előzetesen megállapított 

időpontban került sor a Határmegállapító Bizottság soproni hivatalában. Az átadási 

jegyzőkönyveket augusztus 1-i keltezéssel 3 példányban írták alá. A csendőrség és vámőrség 

váltására augusztus 1-jén déli 12 órakor került sor. 368 A helyszínen a magyar hatóságokat a 

magyaróvári és rajkai főszolgabíró és az oroszvári körjegyző képviselték. Az érintett helyeken 

összehívták a lakosságot és kihirdették, hogy ezután a magyar törvények érvényesek és 

kötelességük a magyar állameszme iránt hűséggel viseltetni. Az átadás előtt elhagyták az 

uradalmakat az ott tartózkodó különböző baloldali agitátorok. Albert Kázmér-pusztáról 

olyanok is távoztak, akik csak a várható katonai szolgálattól féltek. A magyar hatóságok 

további öt családot szólítottak fel távozásra, – osztrák állampolgárok voltak – akiket 

államellenes agitációval gyanúsítottak. Az uradalmak lakossága hűvösen fogadta a magyar 
                                                 
366 MOL, K478 HMKI iratai 2. cs. (ált) 5971. Traeger jelentése 1923. július 24-én. 
367 MOL, K478 HMKI iratai 2. cs. (ált) 6027. Traeger jelentése 1923. július 31-én. MOL, K479 HMKI Me-től 
átvett 2. cs./8613. Traeger Külügyminisztériumba írt tisztázó jelentése. 1923. december 9-én 
368 MOL, K478 HMKI 2. cs. (ált.)/ 5979. Traeger jelentése HMKI-nak 1923. július 25-én. 
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karhatalom és közigazgatás visszatérését, mivel Ausztriában többszörösek voltak a bérek, de 

semmilyen incidensre nem került sor. Olyanok is akadtak, akik előzőleg az osztrák 

szociáldemokraták mellett, vagy a visszacsatolás ellen agitáltak, – majd Ausztriába távoztak – 

rövid időn belül engedélyt kértek a visszatérésre, mivel ott nem kaptak munkát. 369 Ezen a 

napon szűnt meg a korábban említett semleges zóna a szakaszon. Az aláírással az egész új 

osztrák–magyar határvonal a bizottság döntései értelmében „életbe lépett”. Augusztus 17-ig 

azonban még volt lehetősége a két biztosnak, hogy közös megegyezéssel bizonyos kisebb 

változásokat eszközölhessenek. 370

 Az átadások után újból felmerült a késedelmes kitűzés anyagi felelősségének kérdése. 

Március 1-jére öt magyar mérnököt rendeltek Sopronba, hogy a mosoni szakaszban 

elvégezzék a kicövekelést. A magyar igény az ő egy havi bérük lehetett volna, de ez a 

követelés gyenge lábakon állt, mert a fellebbezés kérdésének idején őket is tudták 

foglalkoztatni. Más szakaszokon előre dolgoztak, elkészítették a kitűzési vázlatokat és 

különböző méréseket végeztek. A magyar tisztviselők rossz dotáltsága miatt a szóba jöhető 

összeg sem volt akkora, hogy érdemes lett volna az áthárításra vonatkozóan vitába szállni az 

osztrákokkal. A külügyminisztérium sem tartotta célszerűnek az anyagi követelést, ehelyett 

jelezte, hogy valamilyen osztrák követelés esetén hasonló eljárást vár el tőlük.371

 A magyar kormány által elvárt lojális magatartás helyett az osztrákok újból 

előráncigálták a már egyszer tisztázottnak vélt kitűzés ügyét. Szeptember végén a kérdés 

lezárása után két hónappal az osztrák követség jegyzékben fordult a magyar 

külügyminisztériumhoz. A külügyben nem kapkodtak, csak november végén kértek jelentést 

Traegertől. A magyar biztos az ügy előzményeinek ismertetése után elegendőnek tartotta, ha a 

korábban elkészített válaszjegyzéket – melyet annak idején nem vettek jegyzőkönyvbe – 

juttatják el az osztrák követnek.372

 A területek átadása után már csak az új határvonal miatt felmerült határforgalmi 

kérdéseket kellett rendeznie a Határmegállapító Bizottságnak. Jegyzőkönyvet dolgoztak ki 

Frigyes főherceg uradalmának egységes kezeléséről. Ezt a területet egy nyugati társaság 

bérelte, melynek biztosították az egységes gazdálkodást és a gazdasági vasúton történő 

szállítás feltételeit a határ mindkét oldalán.373 Ilyen módon tették lehetővé, hogy a pomogyiak 

határátlépési igazolvánnyal szabadon használhassák a Hanság csatorna északi töltése mellett, 

                                                 
369 MOL, K479 HMKI Me-től átvett 2. cs./6655. Polniczky Moson vármegyei főjegyző jelentése 1923. aug. 2-án. 
370 Uo. 2. cs/5853. Traeger jelentése 1923. augusztus 3-án. 
371 Uo. 2. cs./6438, 7511. A külügyminisztérium állásfoglalása 1923. október 13-án. 
372 Uo. 2. cs./8613. Traeger külügyminisztériumba írt jelentése 1923. december 9-én. 
373 Uo. 2. cs./8292. Szögyény jelentése a Miniszterelnökségnek 1923. november 26-án. 
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de magyar területen haladó 2,5 km-es utat. Valla határából a Hanság csatornától délre kb. 

1750 kat. hold került Magyarországhoz, aminek egy részén vallaiak voltak a tulajdonosok is 

(kb. 700 kat. hold). Erre a területre csak a csatornán épült hídon tudtak átjönni, amely a 

Rábaszabályozó Társulat tulajdonában volt, de az ott lévő Esterházy uradalom tartott fenn.  

 Az 1924. július 2-án aláírt jogi jegyzőkönyv szerint a hidat csak határátlépési 

igazolvány birtokában, vámellenőrzés mellett használhatták.374 Az aláírt jegyzőkönyveket – 

22 készült az egész határvonalra vonatkozóan – a két kormány 1927. március 11-én egy 

általános határforgalmi keretegyezménybe foglalta össze. 

 
VI.3.3. Az 1922. évi osztrák–-magyar határ csereegyezmény és következményei 

 

A Népszövetség Tanácsa 1922. szeptember 19-én közzétett határozatában az eredeti 

javaslathoz képest mindkét érdekelt félnek kedvezni akart. Ez váltotta ki mindkét kormány 

további elégedetlenségét. 

A tanács döntésének megfelelően tíz osztrák fennhatóság alatt álló község 4303 

lakossal került volna vissza Magyarországhoz. A visszacsatolandó lakosság nemzetiségi 

összetételét vizsgálva kimutatható, hogy a döntés során ezt a szempontot nem vették 

figyelembe. A 4303 lakos közül 51,1 % német, 38,1 % horvát és csak 8,8 % volt magyar, a 

többiek pedig egyéb nemzetiségűek. 

A statisztikai adatok által is mutatott visszásságok mellett a magyar kormányt 

gyakorlati szempontok sem elégítették ki. A határmegállapítás során Szentpéterfa lakossága 

sokszor és szenvedélyesen fejezte ki visszatérési szándékát. A község többségét horvátok 

alkották. Hasonló megítélés alá esett Olmód is. Ezt a községet, bár a békeszerződés 

Ausztriának ítélte, az osztrákok nem szállták meg. A falu katonaköteles férfiai továbbra is a 

magyar hadseregben szolgáltak. A magyar delegáció javasolta a két község visszacsatolását 

Jocardnál, de ez a fennálló szabályok szerint csak egyhangú szavazással lett volna lehetséges. 

Az pedig, hogy Neugebauer is a visszacsatolásuk mellett szavazna, elképzelhetetlen volt.375

Ausztriának abból a szempontból kedvező volt a döntés, hogy a határrendezés során 

addig szóba jött területekhez képest a lehető legkisebbet kellett visszaadnia, de Kőszeg 

környékén közlekedési nehézséget okozott az a megoldás, hogy Rendek és Rőtfalva 

Magyarországhoz került. A két község az Észak-Burgenlandból Stájer tartományba vezető út 

                                                 
374 MOL, K478 HMKI iratai l. cs./9.t./ 6571. Traeger jelentése HMKI-nak 1923. november 27-én. 6616. A Rába-
szabályozó Társulat átirata HMKI-nak 1923. december 2-án. 7611. Traeger jelentése HMKI-nak 1924. július 15-
én. 
375 Zsiga Tibor, 1993. 116–117 p. 
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mentén feküdt. Az osztrákok vasúti csomópont létesítését is tervezték a térségben. A 

Népszövetség Tanácsa döntését Neugebauer is kompromisszumnak ítélte az osztrák kormány 

1922. október 18-i ülésén. Véleménye szerint miután a Tanács nem tudta teljesíteni az 

érdekelt felek kívánságát, nyilvánvalóan arra törekedett, hogy olyan vonalat találjon, amely 

mindkét fél elégedetlenségét feloldja és relatív objektivitást biztosít.376

A döntés visszásságait mindkét fél részéről próbálták feloldani különböző 

javaslatokkal. Az osztrákok egyik javaslata az volt, hogy cseréljék ki Rendeket és Olmódot, 

valamint a Káptalanvis határában fekvő, de locsmándi gazdák tulajdonában lévő szőlőhegyet 

csatolják Ausztriához. Villani válaszában elutasította Rendek visszaadását és a répcevisi 

szőlőkért Olmódot kérte cserébe.377 Az egyezkedés során Villaninak még egy szempontot 

figyelembe kellett vennie. 

Szentgotthárd község és a zirci apát már korábban jelezték, hogy a trianoni határvonal, 

amely térségben a községhatárokra támaszkodik, nem veszi figyelembe a tényleges 

tulajdonviszonyokat. Kettészeli az apátság Németlak és Nagyfalva határában elterülő birtokát, 

melynek egy részét hadirokkantak, hadiözvegyek, közalkalmazottak bérelték. Akadályozza az 

ebbe az irányba terjeszkedő gyár- és munkásnegyed bővítését. Az apátság jövedelmei is 

csökkennek a birtok kettészakításával, pedig azokból Ausztriához tartozó plébániákat is 

fenntart. A fenti okok miatt kérték a kettészelt birtokrész visszacsatolását.378

Az egyezkedésről értesülve Jocard, a Magyar–Osztrák Határmegállapító Bizottság 

francia elnöke jelezte, hogy ebben a kérdésben a két félnek meg kell egyezni, mert a határ 

megváltoztatásához a Bizottság egyhangú döntése szükséges az l920. július 22-i „Általános 

utasítások” alapján. A két biztos között közvetlen tárgyalások l922 októberében kezdődtek, de 

egy hónapos egyezkedés után sem vezettek eredményre, mivel a visszacsatolásokat ez év 

decemberére tervezték, ezért Jocard figyelmeztetésére, hogy később már nem lesz lehetőség a 

megállapodásra, meggyorsult a párbeszéd. A két delegátus között 1922. november 22-én jött 

létre a csereegyezmény.  

 

 

 

 

                                                 
376 Schlag, 1984. 343. p 
377 Magyar Országos Levéltár (MOL) K 479 Határmegállapító Központi Iroda (HMKI) Miniszterelnökségtől 
(Me) átvett iratok. (Továbbiakban: MOL. K 479 HMKI Me-től átvett) 1. csomó (cs.) 8174. 
378 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 1. cs / 7397. Szentgotthárd község és a zirci apát kérelme 1922. július 24-
én ill. 25-én. 
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Táblázat: 
A csereegyezmény adatai. 379

 

MAGYARORSZÁGHOZ KERÜLT 

MEGNEVEZÉS TERÜLET NAGYSÁGA LAKOSSÁG SZÁMA 

Szentpéterfa község és a gazdaföldek 2300 kh l481 lakos 

Olmód község  650 kh 270 lakos 

Füles – Sopronkövesdi határban 

Széchenyi gróf birtokából 

1,3 kh  

Szentgotthárd, apátsági birtok 150 kh  

Rőtfalva, Rendek határában  

herceg Esterházy-féle erdő 

1600 kh 

 

 

ÖSSZESEN 470l,3 kh – 27,1 km² 1751 lakos 

AUSZTRIÁHOZ KERÜLT 

Rendek és Rőtfalva községek, 

gazdaföldek és belsőségek  

1500 kh 997 lakos 

Káptalanvisi szőlőhegyből 28 kh  

Füles határában Zichy erdő 240 kh  

Fülesi gazdaerdők 250 kh  

Füles – Peresztegi határában 

gazdaföldek 

2,3 kh  

ÖSSZESEN  2020,3 kh – 11,6 km² 997 lakos 

 

A két kormány december l-jén és 2-án elfogadta az egyezményt, majd az MOHMB 

december 5-i ülésén is jóváhagyták. A magyar kormány a várható tiltakozások miatt – főleg 

Kőszegre nézve volt hátrányos – igyekezett titokban tartani az egyezséget, de az osztrákok az 

Amtliche Nachrichtenstelle útján nyilvánosságra hozták és hangsúlyozták, hogy az 

egyezményt a Népszövetség Tanácsának is ratifikálnia kell. Az utóbbi momentum 

meglepetéssel hatott, mivel erről a két biztos között nem esett szó.380

Az egyezmény nyilvánosságra kerülése a vártnál is nagyobb tiltakozási hullámot 

váltott ki. A Magyar Nemzeti Szövetség Bethlennek írt leveleiben más beállításban értékeli az 

                                                 
379 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 1. cs./ 9894 a csereegyezmény tervezete; 2. cs./ 1487 Trager jelentése 1923. 
február 28-án. 
380 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 1. cs./ 10041. A HMKI Bethlennek 1922. december 6-án. 
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eseményt. Szerintük Ausztria csak azért ment bele a cserébe, mert Olmódon és Szentpéterfán 

állandó az Ausztria elleni izgatás, és sokszor kell karhatalmat bevetni. Egyik község sem 

nyugodna bele az osztrák megszállásba. Rőtfalvára és Rendekre pedig Kőszegnek van 

szüksége. Az elcsatolt kőszegi járás északi részének csak a két községen keresztül van vasúti 

összeköttetése, ezért az ott megtermelt árukat Magyarországra kellene szállítani. „A beállott 

fonák közlekedési viszonyok miatt a nép elégedetlen lenne és Ausztria ellen fordulna.”381

A kőszegi képviselőtestület is amint értesült a csereegyezményről, azonnal kifejezte 

tiltakozását. A kérdés az 1922. december 7-i ülésen került először napirendre. Ezen Kincs 

István apátplébános és Roth Ernő a Kőszegi Kereskedelmi Egylet elnöke vetették fel, hogy a 

város tiltakozzon Rőtfalva és Rendek elcserélése ellen, mert ez gazdaságilag tönkreteszi 

Kőszeget és a turisták elvesztik kedvenc kiránduló helyeiket. Jambrits Lajos polgármester 

próbálta meggyőzni a képviselőket, hogy az egyezmény országos szempontból sokkal 

nagyobb előnyt jelent, mint a helyi hátrányok, ennek ellenére tiltakozó táviratot küldtek a 

miniszterelnöknek.382 Ebben Rőtfalva és Rendek nevében is megdöbbenésüket fejezik ki és 

tiltakoznak a csere ellen, mivel a két községet a Népszövetség Tanácsa Magyarországnak 

ítélte. Az egyezmény tönkreteszi az irredenta eszmét és a „németajkú hazafias lakosság 

önérzetét is”.383 December folyamán a város iparos és kereskedő egyesületei többször is 

tanácskoztak a kérdésről. Az üléseken egy terjedelmes emlékiratot is megfogalmaztak. Ebben 

elemezték Kőszeg és a környező települések történelmi, földrajzi, gazdasági, közlekedési és 

kulturális kapcsolatait. Rámutattak, hogy ezeket milyen mértékben szakította szét a 

csereegyezmény. Végül több pontba szedve megfogalmazták, hogy milyen intézkedéseket 

várnak a kormánytól a város érdekében.  

Az emlékiratot a város polgármestere és a város érdekképviseleteinek vezetői írták alá, 

összesen 29 személy. l923. január 9-én Jambrits Lajos vezetésével öt fős küldöttség utazott 

Budapestre, ahol személyesen adták át az emlékiratot Bethlennek. Az átvételnél a 

miniszterelnök megígérte, hogy mérlegelni fogja a kérelmeket és minden lehetségest megtesz 

a két község visszacsatolása érdekében. Az utóbbi ügyben Bethlen sem tehetett semmit. A 

szükséges gazdasági és egyéb intézkedésekről még január hónapban felmérés készült 

Lingauer Albin segítségével, aki a város országgyűlési képviselője volt. A felterjesztésben 

szerepelt, hogy a város azon erdeiből, melyeket csak Rőtfalván és Rendeken keresztül lehet 

megközelíteni, illetékmentesen hozhassák be a fát és az egyéb erdei terményeket, a város és a 
                                                 
381 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 2. cs./ 180. A tiltakozást 1922. december 6-án fogalmazták meg. 
382 MOL, K 478 Határmegállapító Központi Iroda iratai, 1. cs. 2. tétel ( t ) 4632. Villani jelentése HMKI-nak, 2. 
cs./180 Villani jelentése Daruváry Géza külügyminiszternek 1923. január 1-jén. 
383 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 1. cs./10098. 
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két község között szabad forgalom legyen, a ki- és behozatalt ne korlátozzák a város 25 km-es 

körzetében lévő községekből – melyeket felsoroltak. Kőszeg és Sárvár között olyan vasúti 

forgalmat alakítsanak ki, hogy egy nap alatt meg lehessen fordulni.384 Ezeket a kéréseket a 

kormány a későbbiek során igyekezett teljesíteni, hiszen Villani a korábbi határ kiigazítási 

javaslatokban több ízben is foglalkozott Kőszeg helyzetével. Az államrendőrségtől elkérte a 

Kőszegről a határos községekbe ki- és belépők hivatalos jegyzékét, valamint a környékről 

kivitt árukra kiállított szállítási engedélyeket. Ezeknek az adatoknak a vizsgálata 

egyértelműen bizonyította a város szoros gazdasági kapcsolatát az említett községekkel.385 

Kőszeg panaszainak orvoslására Traeger felkérte az egyes minisztériumokat, hogy a 

hatáskörükbe tartozó kérdéseket vizsgálják meg. A biztos szerint minél előbb biztosítani 

kellene a kőszegi vámhivatal hatáskörének kibővítését, a város határának déli részén lévő 

vámhivatal és az északi vámbemondó állomás telefonos összeköttetését, németül tudó 

pénzügyőrök alkalmazását. Az utóbbi kérés teljesítése igen jó hangulatot teremtene a 

nyugtalankodó községek körében, ezért minél előbb intézkedni kellene.386 Az illetékmentes 

faszállítás tárgyában egy úgynevezett jogi jegyzőkönyv aláírását tervezték. Ezen az úton 

tervezték megoldani Kőszeg vízellátását is. A vízvezeték terveit már l912-ben elkészítették. 

Eszerint a város a Hétforrásból nyerné a vizet, mely Rőtfalva felé folyik. A vezeték 2 km-es 

szakasza esne osztrák területre, majd a Kálvária dombon lévő medencébe csatlakozna, innen 

vezetne a városba. A megoldás előnye lenne, hogy a rendszer szivattyúk nélkül működne.387 

A csereegyezmény elleni tiltakozásokat politikai okokkal is lehet magyarázni. Kőszegen a 

tiltakozás azoknak az erőknek a politikai okokra visszavezethető állásfoglalása is lehetett a 

polgármester ellen – aki kezdetben elfogadta, hogy az egyezményt országos szempontok miatt 

kötötték meg – amelyek nem felejtették el, hogy Jambrits a nemzetgyűlési választások 

alkalmával Rakovszky belügyminiszter úr jelöltségét támogatta Lingauer Albinnal szemben. 

Lingauer ellenzéki képviselő lapja, a Vasvármegye is több vezércikkben kritizálta az 

egyezményt. Ezek tendenciózusan állították be az egyezményt, Szentpéterfa és Olmód 

visszaszerzését meg sem említették. „A kormányt csak 500 hold területi nyereség vezette, 

nem pedig magasabb erkölcsi és tárgyi szempontok.”388

                                                 
384 Zsiga Tibor, 1993. 122–123. p. 
385 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 1. cs./2817. Csáky Imre HMKI vezetője Bethlennek 1922. március 20-án. 
386 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 2. cs./1085. Trager felterjesztése Daruváry Gézának a külügyek vezetésével 
megbízott igazságügy miniszternek 1923. február 12-én. 
387 MOL, K 478 HMKI iratai 1. cs. 8. t./013. Trager jelentése 1923. február 3-án. 
388 MOL, K 478 HMKI iratai 1. cs. 2. t./4816. A Vasvármegye c. lap 1923. január 3-i és 4-i vezércikkei 
kritizálták az egyezményt.  
K 479 HMKI Me-től átvett 2. cs./180. Villani jelentése Daruváry külügyminiszternek 1923. január 1-jén. 
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Más ellenzéki képviselők is szóvá tették, hogy a kormány lemondott az ország 

területének egy részéről anélkül, hogy a nemzetgyűlést megkérdezte volna. Villani az utóbbi 

állítást könnyedén cáfolta, hiszen ebben az esetben nem volt szó az állam szuverenitásából 

folyó terület átengedéséről, hanem kizárólag a határvonalnak a határmegállapítás keretein 

belül történt kiigazításáról. A nemzetgyűlés megkérdezése azért sem volt szükséges, mivel a 

trianoni békeszerződés mind a négy érintett községet Ausztriának ítélte. Ezekről a 

nemzetgyűlés, amikor ratifikálta a békeszerződést, már úgyis lemondott. A községeket 

Magyarország l921. október 3-án a Szövetségközi Tábornoki Bizottságnak adta át – Nyugat-

Magyarországgal együtt. A Bizottság pedig 1921. december 5-én Ausztriának adta tovább. 

Azóta a községek Ausztriához tartoztak. A tiltakozások és a politikai hátrányok miatt 

javasolta, hogy meg lehetne próbálni az egyezmény felbontását. Az indokok között 

szerepelhetne Kőszeg erőteljes tiltakozása, és hogy a két delegátus között nem volt szó arról, 

hogy a megállapodást az MOHMB határozata alapján a Népszövetség Tanácsa elé is 

felterjesztik. Erre a lépésre mégsem került sor, mert Jocard jelezte, hogy az egyezményt csak 

a két kormány közti közvetlen tárgyalás útján lehetne felbontani.389

Szentpéterfa és Olmód lakossága kitörő örömmel fogadta az egyezmény hírét. 

Mindkét község köszönetét fejezte ki a magyar biztosnak. A szentpéterfaiak hangsúlyozták, 

hogy már többször tanújelét adták hazafias magatartásuknak. A Népszövetség korábbi döntése 

a visszacsatolás utolsó reményétől is megfosztotta őket, ezért megdöbbenésüket fejezték ki, 

hogy Kőszeg és a parlamenti ellenzék megtámadta az egyezményt. Érthetetlen volt ez azért is 

számukra, mert a csere hatására a környező községek: Monyorókerék, Pinkakertes, 

Nagysároslak, Alsó-és Felsőbeled is kérték visszacsatolásukat arra hivatkozva, hogy 

Szentpéterfával gazdasági egységet képeznek.390 Az olmódiak először levélben, majd néhány 

nap múlva táviratban is megköszönték Villaninak, ill. a magyar delegáció tagjainak az értük 

tett fáradozást. Kőszeg tiltakozását ők sem értették és nem is érdemelték meg, hiszen 

kijelentették „minden erőnkből törekedni fogunk méltók lenni az érdekünkben hozott nagy 

áldozatokra. Bár nagy fáradozások és áldozatok árán, de mégis sikerült bennünket édes 

hazánkhoz, Magyarországhoz visszacsatolni, ahol apáink éltek s most pihennek, hol mindig 

teljes nyelvi, vallási és politikai szabadságot élvezhettünk.”391

Neugebauernak, az osztrák határbiztosnak s az osztrák kormánynak is csak bizonyos 

nehézségek árán sikerült elfogadtatnia otthon az egyezményt. Éppen ezért egyes – magyar 
                                                 
389 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 2. cs./ 180. K 478 HMKI iratai 1. cs. 2. t./ 4633. Villani jelentése 1922. 
december 8-án. 
390 MOL, K 478 HKI iratai 1. cs. 2. t. 4816. A két község köszönő levele 1922 decemberében. 
391 Uo. 1. cs. 2. t. 4816; 4671. A táviratot 1922. december 13-án adták fel. 
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felfogásban a csereegyezményen túlmenő – kívánságokat is megfogalmaztak. Szentpéterfa 

visszacsatolásával Ausztriában megszakadt a Pinka völgyében húzódó út, ezért 

felbonthatatlan szerződésben örökös úthasználati jogot szerettek volna biztosítani maguknak. 

A másik követelés az volt, hogy Magyarország garantálja, hogy a szentgotthárdi apátság 

területén építendő összekötő út a szerződés életbelépésétől számított 1 éven belül el fog 

készülni. Az út megépítését Nagyfalva és Németlak között Magyarország azért vállalta, mert 

az egyezmény értelmében visszakerülő apátsági birtokrésszel megszakadt az összeköttetés a 

Rába és a Lapincs völgye között. A magyar delegáció válaszában kifejtette, hogy a 

szentpéterfai úthasználatot az egyéb határforgalmi problémákkal együtt kellene tárgyalni, 

mert különben Ausztria előnyösebb helyzetbe kerül. Az apátság területén építendő útra az 

egyezmény nem szabott határidőt, de Szögyény a Határmegállapító Központ vezetője 

megígérte, hogy Ausztria számíthat a magyar kormány méltányos magatartására, de „az 

egyezményen túl formális kötelezettségeket nem vállal”.392 Az osztrákok más módon is 

igyekeztek saját közvéleményüket megnyugtatni. Február elején Szentpéterfán és Olmódon is 

kivetették az esedékes adókat és közterheket, annak ellenére, hogy a visszacsatolásra néhány 

héten belül sor került. Traeger Ernő – akit a prágai követté kinevezett Villani helyett bízott 

meg a kormány a határbiztosi teendők ellátásával – nyomban tiltakozott a Bizottság 

elnökénél. Jocard felszólítására Neugebauer megígérte, hogy a sérelmek orvoslásáról 

haladéktalanul gondoskodni fog.393 Mielőtt a két község átadására sor került volna, még egy 

kisebb bonyodalom zavarta meg az egyezmény végrehajtását. Jocardot, a Bizottság elnökét 

még Villani kérte fel, hogy terjessze fel a csereegyezményt a Népszövetséghez. Az elnök 

állítása szerint meg is tette a szükséges intézkedéseket. Ennek ellenére a magyar delegáció 

kétszer is azt az értesítést kapta Párizsból, hogy a felterjesztést nem érkezett meg. Ausztriának 

nem volt érdeke, hogy sürgesse az egyezmény ratifikálását, mert addig is mind a négy község 

– Rendek, Rőtfalva, Szentpéterfa és Olmód – a fennhatósága alatt maradhatott.394 Rövidesen 

1923. február 6-án megérkezett Jocard sürgönye Párizsból. A nagykövetek tanácsa 1923. 

január 27-én jóváhagyta a csereegyezményt. Az egyezmény ezzel jogerőssé vált, mert a 

nagykövetek nem látták szükségesnek felterjeszteni a Népszövetséghez.395

                                                 
392 Uo. 1. cs. 2. t. 4768. 
K 479 HMKI Me-től átvett 2. cs./ 180. Neugebauer december végén adta elő követelését. Bethlent az 
eseményekről a HMKI január 3-án tájékoztatta. 
393 MOL, K 478 HMKI iratai 1. cs. 2. t./ 5032; 5102. Trager jelentése 1923. február 7-én és 22-én. 
 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 2. cs. 1063; 1352. Szögyény felterjesztése Miniszterelnökségnek 1923. 
február 11-én és 23-án. 
394 MOL, K 478 HMKI iratai 1. cs. 2. t. 5015. Trager jelentése 1922. február 6-án. 
395 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 2. cs./1171. HMKI jelentése Bethlennek 1923. február 13-án. 
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A két kormány megegyezett, hogy Olmód és Szentpéterfa átadására március 8-án és 9-

én két külön napon kerüljön sor. A két község közti nagy távolsággal és az utak állapotával 

indokolták ezt. 396 A csendőrség és vámőrség ki-és bevonulása az átadás előtt 48 órával 

történt meg. A másik két község esetében nem kellett intézkedni, hiszen azok amúgy is 

osztrák fennhatóság alatt voltak. Az olmódi átadásra a bizottság március 8-án reggel 8 órakor 

indult Sopronból. Répcesarudon átszálltak lovas kocsira, mert a rossz utak miatt lehetetlen 

volt kocsival Olmódra jutni. Ebben a községben az olmódiak lovas bandériuma várta őket, 

amit az osztrák hatóságok nem akadályoztak meg, de Neugebauer osztrák biztos külön utazott 

a többiektől. A község elején díszkaput állítottak fel, a házak elejére kitűzték a magyar 

zászlót. 10 órakor volt a Te Deum, majd Traeger üdvözölte az egybegyűlteket. Az átadásra 

11-kor került sor a feldíszített iskolában. Neugebauer németül beszélt a csereegyezmény 

létrejöttéről, majd elbúcsúzott a községtől és átadta Jocardnak. Ezután a két határbiztos és a 

bizottság elnöke aláírták az átadási jegyzőkönyvet, majd Traeger átvette a községet 

Magyarország számára. A magyar biztos tolmácsolta a kormány és Horthy üdvözletét, majd 

átadta a községet Gévay-Wolf Lajos Sopron vármegyei alispánnak, akit felkért, hogy a 

magyar közigazgatást hirdesse ki és léptesse életbe. Az ünnepségen a Sopron vármegyei 

közigazgatás képviselőin kívül részt vett Jambrits Lajos kőszegi polgármester, Tuch Imre 

kőszegi aljegyző is. Ezen a napon került vissza Rőtfalva–Rendek határából az Esterházy-féle 

erdő és a kőszegi városi erdők egy része. Szentpéterfa átadására március 9-én reggel 6 órakor 

indult Sopronból a bizottság. A magyar delegáció 11-kor részt vett a hálaadó istentiszteleten. 

Jocard a titkárával és Neugebauer 12-kor érkeztek. Az átadás és átvétel ugyanúgy zajlott le, 

mint Olmódon. Jocard mielőtt átadta a községet, utalt azokra a nehézségekre, „melyek a 

közlekedés körül fennállnak, s amelyeket a bizottság eltökélt szándéka szabályozni, micélból 

részletes jegyzőkönyvet fognak felvenni.” Traeger jelentésében leírta, hogy „a külső fény és 

lelkesedés is mindenképpen megfelelt annak a hazafias szellemnek, amely Szentpéterfa 

község lakosságát eltöltötte, amelynek minden alkalommal kifejezést adott”. A biztos 

jelentésében fontosnak érezte megemlíteni azt is, hogy az átadáson jelen volt két, akkoriban 

Szombathelyen tartózkodó angol újságírónő is. Az egyik hölgy a hivatalos eseményeket 

követő banketten pohárköszöntőt is mondott. Örömét fejezte ki a látottak felett és megígérte, 

hogy az itt szerzett tapasztalatokról – tervezett könyvükben – kitérnek a Magyarországon 

történt igazságtalanságokra is. Ezen a napon adták át a ciszterci rend tulajdonát képező 

szántóterületet Szentgotthárdnál. Az átadásról felvett magyar nyelvű jegyzőkönyvek egy-egy 
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példányát Sopron és Vas vármegye alispánjainak küldték el, a másodpéldányokat pedig az 

Országos Levéltárban helyezték el. 397  

Az átadási eseményeken részt vett Margitai József főtanácsos, a horvátok 

miniszterelnöki szakreferense is. Az eseményekről és tapasztalatairól részletes beszámolót 

küldött a miniszterelnöknek. Útban Olmódra, Répcesarudon szóba elegyedett az ottani horvát 

lakossággal, akik kifejezték óhajukat, hogy Magyarországhoz szeretnének tartozni. „Az urak 

nem csinálták jól, hogy minket vissza nem vettek. Mi magyar horvátok vagyunk, nem 

németek s nem is akarunk a németek közé tartozni.” Margitai biztatta őket, hogy követeljék 

továbbra is a visszacsatolást, akkor majd ők is visszakerülnek Magyarországhoz. A falu nagy 

része jómódú volt, de Margitai szerint a szegényebbeket az osztrákok megvesztegették és 

ezért kérték néhányan, hogy maradjanak Ausztriában. Szentpéterfán az emberekkel 

beszélgetve kiderült, hogy a falu egy része nem akarta a visszacsatolást. Kérvényt készítettek 

és aláírásokat gyűjtöttek, de a község bírája megtagadta az aláírást és nem adta ki a falu 

pecsétjét. A főtanácsos szerint az osztrák pártiságnak itt is a megvesztegetés volt az oka. 398

A visszacsatolásokkal nem oldódtak meg a csereegyezmény által okozott problémák. 

Szinte minden bizottsági ülésen szóba került az Írottkő, a kőszegi faszállítás, a Németlak–

Nagyfalva közti út és a káptalanvisi szőlők kérdése. Az Írottkő, a Dunántúl legmagasabb 

pontja a Kőszegi-hegységben a trianoni békeszerződésben a határon lévő magassági pontként 

szerepelt. (883. magassági pont) A Magyar–Osztrák Határmegállapító Bizottság amikor 

működése kezdetén felosztotta a határt 3 szakaszra, ezt a pontot vette a „B” szakasz vég- és a 

„C” szakasz kezdőpontjának. A határ kitűzése során ezt nem vették figyelembe, hanem a 

határt Rohonc–Bucsu–Csajta községek hármas határpontjáig húzták meg. A kőszegiek 

memorandumban kérték az Írottkőn lévő Árpád-kilátó szabad használatát, mivel oda csak 

határátlépési igazolvánnyal mehettek. Még a miniszterelnöknél is járt küldöttségük. 

Villaninak nem sikerült az ügyben eredményt elérnie. Traeger amikor átvette a biztosi 

teendőket, kijelentette, hogy addig nem írja alá a kitűzési vázlatot (a kitűzés elfogadását), 

amíg a kérdést újból meg nem vizsgálják. Jocard helyszíni szemlét rendelt el az ügyben és 

elfogadta a magyar érveket. Ennek eredményeként a határvonalba bekapcsolódik a 883. 

magassági pont – az Írottkő. A kilátót mind a két oldalról lehetett látogatni. 399 Az ügyben a 

Dunántúli Turista Egyesület is hallatta hangját. Miután Traeger értesítette őket, hogy 

                                                 
397 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 2. cs./ 1842. Trager jelentése 1923. március 10-én. 
398 Uo. 2. cs./2211. Margitai jelentése 1923. március 23-án. 
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szabadon használhatják a kilátót, köszönő levelet küldtek neki l923. július végén, melyben 

megígérték, hogy az Írottkő látogatása állandó programjukban fog szerepelni. 400

A Kőszeghez visszakerült Esterházy-erdőség fekvése nem tette lehetővé, hogy az 

onnan kikerülő fát és egyéb ún. mellékterményeket közvetlenül szállítsák a városba, ezért 

biztosítani kellett a Rendeken keresztül történő vámmentes szállítást. Az erről szóló jogi 

jegyzőkönyvet 1924. július 23-án írták alá az érdekelt biztosok és Jocard azután, hogy az 

illetékes magyar és osztrák minisztériumok nem találtak kifogást a tervezetben. 401 A kérdést 

végül a határmenti kereskedelem ügyével együtt egy általános, a teljes határszakaszra 

vonatkozó határforgalmi és kereskedelmi egyezményben rendezte a két ország. 

A csereegyezmény keretében Villani azért egyezett bele Káptalanvis határa egy 

részének átengedésébe, mert ezáltal Magyarország  számára sokkal fontosabb területekhez 

jutott. Az átcsatolásra kerülő kb. 25 hold szőlőterület döntő többsége amúgy is az Ausztriához 

került locsmándiak tulajdonában volt. A káptalanvisiek ügyében nemzetgyűlési képviselőjük, 

Haller József járt el a Határmegállapító Központnál. Tiltakozásában többek között kifejtette, 

hogy Olmód megbízhatatlan, osztrák érzelmű község. A HMK válasza után a képviselő 

hajlandónak mutatkozott, hogy a lakosságot meggyőzze a terület átadásának 

szükségességéről. A falu küldöttsége 1922. december elején Villaninál is járt Sopronban. Ők 

már 40 hold átcsatolása ellen tiltakoztak. Kijelentették, hogy a terület elcsatolását erőszakkal 

meg fogják akadályozni. 402  

A határ kitűzésénél a problémák előreláthatók voltak, ezért Traeger a Sopron 

vármegyei alispántól csendőri kíséretet kért. l923. február 23-án a Bizottság mérnökei 

karhatalmi kísérettel megkezdték a kitűzést. A lakosság olyan fenyegető magatartást 

tanúsított, hogy a csendőrök csak fegyverhasználat útján tudták volna a rendet biztosítani. A 

várható következményeket mérlegelve Traeger jobbnak látta, ha beszünteti a munkálatokat. 

Az esetről jegyzőkönyvet vettek fel, amely tartalmazta, hogy a munkálatok felfüggesztése az 

érintett felek egyetértésével történt. Az aláírók a locsmándi és káptalanvisi községi bírák és a 

magyar és osztrák mérnökök voltak. Az osztrák biztos az eset kapcsán kijelentette, ha az 

újabb kitűzési kísérlet is sikertelen lenne, akkor kénytelen lesz Szentpéterfa és Olmód 

átadására új időpontot kérni. A magyar szervek semmiképp sem akarták elodázni a két község 

birtokbavételét, ezért a Határmegállapító Központ utasította Traegert, hogy Sopron 

vármegyétől olyan számú karhatalmat vegyen igénybe, hogy a kitűzést fegyverhasználat 
                                                 
400 Uo. 2. cs./5740. 
401 MOL, K 478 HMKI iratai 1. cs./ 7692. Trager jelentése 1923. november 26-án. 
402 Uo. 1. cs. 2. t./ 4640. A káptalanvisiek tiltakozó levelüket 1922. december 8-án írták. Haller december 22-én 
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nélkül is biztosítani tudja. Az esettel a Határmegállapító Bizottság is foglalkozott február 28-i 

ülésén. Neugebauer azt szerette volna, ha a kitűzésnél az egész bizottság részt vesz. Ezzel 

szemben Traeger javaslatát fogadták el, hogy elegendő, ha egyedül intézi el az ügyet. A 

magyar biztos felhívta a figyelmet, hogy az MOHMB tagjai jelenlétükkel még jobban 

izzítanák a hangulatot és az újabb alkalomkor már egy csendőrszakasz lesz kivezényelve. 

Traeger azért vállalta a felelősséget, mert tudott arról, hogy időközben a két község 

tárgyalásokat kezdett a kérdéses szőlőterület Káptalanvisnél hagyásáról.403  

A két község közötti tárgyalások eredményeként február 2l-én egy egyezményt írtak 

alá. Ebben kifejtették, hogy a két falu között az új határ megállapításáig jóbaráti viszony volt, 

ezt egyik falu sem akarja az új határ miatt megbontani. Ezért a locsmándi elöljáróság és az 

elcsatolandó részen birtokos locsmándiak kérték, hogy a kérdéses terület maradjon továbbra is 

Káptalanvis része. A megegyezés fejében azt kérték, hogy: l./ a szőlőhegyről a vámőrséget 

helyezzék át a peresznyei erdő mellé, mivel a vámőrök nagy károkat okoznak a terményekben 

és télen a szőlőkarókkal tüzelnek. Ha a bódét l923. június l-ig áthelyezik, a költségeket a két 

falu egyenlő arányban fedezné. 2./ A locsmándi birtokosok terményeiket a kérdéses dűlőkből 

vámmentesen szállíthassák haza. Állataikkal szabadon közlekedhessenek a locsmándi 

elöljáróság által kiállított magyar és német nyelvű igazolványokkal. 3./ A locsmándi 

birtokosoknak Káptalanvis elengedi a községi pótadót, ezentúl csak a hegyőri járandóságot 

kell fizetni. 4./ A locsmándi birtokosoknak ne kelljen az új vámőr bódéknál jelentkezni, de a 

vámőrség a hegyben igazoltathatja őket. A magyar vámőrség ne portyázzon az Ausztriához 

tartozó határban, maradjon a határvonalon. Ha a fentiek közül bármely pontot nem hagynák 

jóvá, az egyezmény érvényét veszti.404 A fenti egyezmény megkötése után a Határmegállapító 

Bizottság mérnökei a kicövekelést március 1-jén zavartalanul elvégezték.  

A csereegyezmény okozta visszásságok megoldása érdekében a két kormány utasította 

biztosait, hogy kezdjenek tárgyalásokat a határ esetleges korrekciójáról. Az első lépést 

március l-jén Ausztria tette meg. Budapesti követe gr. Calice kérte, hogy Szentgotthárdnál 

Ausztria kapjon egy 20 méteres sávot a határon a Nagyfalva–Németlak közötti út 

létesítéséhez. A fenti érvet a magyar szervek nem tartották kielégítőnek, hiszen az út 

megépítését Magyarország vállalta a csereegyezményben. Traeger időközben kiderítette, hogy 

Ausztria csak ennek a szegélynek a birtokában tudja kiépíteni a vasutat, amely a Lapincs 

völgyét kötné össze a Rába völgyével; Fürstenfeldből kiindulva Nagyfalvánál csatlakozna a 
                                                 
403 Uo. 1. cs. 2. t./ 5120; 5124; 5173. Trager jelentései 1923. február 23-án; február 24-én és március 3-án. 
MOL, K 479 HMKI 2. cs./1460; 1636. Szögyény a miniszterelnökségnek 1923. február 24-én és március 2-án. 
404 MOL, K 478 HMKI iratai 1. cs. 2. t./ 5289. A locsmándiakat a későbbiekben az osztrák hatóságok az 
egyezmény felmondására kényszerítették. 
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fehringi vasútvonalba. Ez az ügy is rávilágított arra – Rőtfalva és Rendek elcserélése mellett, 

– hogy Ausztriának mennyi problémát okozott a megfelelő közlekedés biztosítása 

Burgenlandban. Magyarország a területsáv átengedése fejében visszakérte a káptalanvisi 

szőlőket, valamint kérte, hogy mentsék fel a Nagyfalva–Németlak közötti út megépítésének 

kötelezettsége alól. A megegyezést a magyar szervek azért is szorgalmazták, mert a 

káptalanvisiek március 10-én újból eltávolították a cölöpöket a határvonalról.405 Az egyeztető 

tárgyalások során több területrész cseréje is felmerült. Ezek között Magyarország kérte a bajor 

király 45 holdas birtokrészét Pornóapátinál, Frigyes főherceg birtokrészét Mosontarcsánál, 

Ausztria pedig az egész apátsági birtokot szerette volna megszerezni. Neugebauer és Traeger 

augusztus folyamán két közös javaslatot is kidolgozott, de ezeket kormányaik nem fogadták 

el. Miután világossá vált mindkét fél számára, hogy az ellentétes érdekeket nem tudják 

összeegyeztetni, a határkorrekciós tárgyalásokat szeptember 7-én közös megegyezéssel 

megszakították és Jocard tudomására hozták, hogy a határvonalat a bizottság eredeti döntése 

alapján jelölik ki.406 A tárgyalások megszakadása után felterjesztett jelentésében Traeger az 

osztrák felet hibáztatta az eredménytelenségért és a határmegállapítás egész addigi menetére 

vonatkozóan értékelte az osztrák fél munkáját. „A magyar delegáció egyetlen egyszer sem 

jutott abba a helyzetbe, hogy bármelyik kérdés tárgyalásánál konstatálhatta volna az osztrákok 

által a nyilvánosság előtt oly sokszor hangoztatott szomszédi jóindulatot, ami a dolgot 

legalábbis úgy tünteti fel, mintha ők a maguk javára a jó szomszédságot Burgenland nélkül 

képzelik el”. 

Az osztrák tiltakozás és Jocard közbelépése miatt a Miniszterelnökség közvetlenül 

utasította Sopron vármegye főispánját. Kívánatosnak tartották, hogy a főispán személyesen 

győzze meg a káptalanvisi „hazafias mozgalom” vezetőit küzdelmük kilátástalanságáról az 

ország jelenlegi kényszerhelyzetében. Figyelmeztetnie is kellett őket, hogy az ellenszegülés és 

a határkövek esetleges eltávolítása büntetőjogi következményeket von maga után. Traeger is a 

tárgyalásos rendezés híve volt. Aggályosnak tartotta, ha az ilyen jellegű hazafias magatartást 

karhatalommal fojtanák el. A magyar biztos és Simon Elemér főispán a helyszínen tárgyaltak 

a községi elöljárósággal és a „mozgalom” vezetőivel. Ennek eredményeként sikerült 

meggyőzni a káptalanvisieket. A határköveket november 14-én a műszakiak zavartalanul 

helyezhették el, majd a munkálatok befejezéséről az osztrák biztos is meggyőződött.407

                                                 
405 Uo. 1. cs. 2. t./ 5288, 5289. Trager jelentése 1923. március 20-án. 
406 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 2. cs./ 6814. Traeger jelentései: 1923. augusztus 10-én; 16-án és 
szeptember 7-én. 
407 Uo. 2. cs./ 7323, 8229. Trager jelentése 1923. október 11-én és november 21-én. 
MOL, K 478 HMKI iratai 1. cs. 10. t. Itt találhatók az ügyről felterjesztett iratok 1923 júniusától 1928-ig. 
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A csereegyezmény előírta, hogy a ciszterci rend Szentgotthárd mellett Nagyfalva 

határában fekvő birtokrészét Magyarország kapja. Ennek fejében kötelezte magát a magyar 

kormány, hogy Ausztria számára kb. 1 kilométer hosszú utat épít ki, a birtok nyugati és északi 

szélén, hogy helyreállítsa a Rába és Lapincs völgyek közötti összeköttetést. Az út építését 

azért is vállalta Villani, mert remélte, hogy a költségeket átháríthatja az apátságra, mivel a 

birtokrész visszacsatolása a ciszterciek érdekét szolgálta. A zirci apát udvarias hangvételű 

köszönő levélben hárította el magától a kötelezettséget. A területet hajlandó volt ingyenesen 

átengedni az útépítés céljára, de a költségeket nem vállalta, mivel a rendnek a különböző 

kulturális kötelezettségek is súlyos anyagi terhet jelentettek. Az apát szerint a költségeket a 

vármegyének és Szentgotthárdnak kell viselnie. A Kereskedelmi Minisztérium meg is ígérte, 

hogy kölcsönt folyósít erre a célra a törvényhatóságoknak. A terület megszerzésének 

mindenki örült, de a cserébe vállalt kötelezettség végrehajtása körüli huzavona már l923 

elején megkezdődött. Nem véletlenül írta Szögyén György a Határmegállapító Központi Iroda 

vezetője Bethlennek: „kénytelen vagyok azon aggodalmamnak kifejezést adni, hogy az 

útépítés körül még bonyodalmakra számíthatunk.”408  

Az új út megépítéséig biztosítani kellett az osztrákoknak a régi, most már 

Magyarország területén áthaladó útszakasz szabad használatát. Erre a célra egy ún. jogi 

jegyzőkönyvet dolgoztak ki a magyar szervek. Ez alapján Németlak és Nagyfalu között 

szabadon közlekedhetnek az osztrák lakosok. A magyar vámőrséget áthelyeznék arra a pontra, 

ahol a Szentgotthárdra vezető út rácsatlakozik a fenti szakaszra. Így csak annak kellett 

alávetnie magát az ellenőrzésnek, aki az útról letérve Szentgotthárdra akart menni. 409 Traeger 

a későbbi határkorrekciós tárgyalások során többször megpróbálta megszüntetni az útépítési 

kötelezettséget, de nem sikerült. Az osztrákok is érzékelték, hogy az út megépítésének ügye 

vontatottan halad. Neugebauer február 26-án felkereste a magyar biztost és átadta a saját 

tervezetét. Ebben összekapcsolták az út használatát és az útépítés kérdését és az utóbbit 

határidőhöz kötötték. Továbbá kijelentette, ha 24 órán belül nem fogadják el a tervezetet és a 

kérdés március 8-a előtt nem rendeződik, akkor Ausztria felmondja az esedékes átadások 

időpontját. Az osztrákok minden eszközt megragadtak, hogy kényszerítsék a magyar felet 

vállalt kötelezettségének teljesítésére. Ezt mutatja, hogy a káptalanvisi kérdés mellett ezt az 

ügyet is felhasználták erre a célra. Trager lehetetlennek tartotta a 24 órás terminus betartását 

és az útépítés és az úthasználat ilyen jellegű összekapcsolását az átadással. De megnyugtatta 

                                                 
408 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 2. cs./ 2341. Szögyény jelentése a miniszterelnöknek 1923. január 11-én. 
409 MOL, K 478 HMKI iratai 1. cs. 4. t./ 5143. A tételben találhatók az üggyel foglakozó iratok 1923. februártól 
1924. augusztus 11-ig. 
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az osztrák biztost, hogy Magyarország teljesíteni fogja a vállalt kötelezettséget. A magyar 

biztos erélyes fellépésének hatására Neugebauer visszakozott és kijelentette, hogy a 

felterjesztést kormánya utasítására tette.410

A márciusi átadások után még mindig nem kezdődött meg az út építése, bár 

Neugebauer és Jocard több jegyzéket is átadtak az ügyben. A magyar halogatás érthető volt, 

hiszen ekkoriban kezdődtek meg az ún. határkorrekciós tárgyalások, melyeknek egyik témája 

az útépítési kötelezettség elengedése volt. A tárgyalások elhúzódása miatt Jocard személyesen 

járt Szögyén Györgynél a Határmegállapító Központi Irodán, hogy szorgalmazza az útépítés 

megkezdését, mivel az MOHMB csak az út elkészülte után fejezhette be működését.411 

Időközben a magyar Hadügyminisztérium is állást foglalt az ügyben. A többi szervvel 

ellentétben sürgették az út megépítését, mivel szerintük ha a régi utat szabadon használhatja 

az osztrák lakosság, az a „Magyarországra törekvő gyanús elemek beszivárgási helye lesz”, 

dacára a szentgotthárdi elágazás ellenőrzésének. Ezért azt kérték, hogy a régi út használatáról 

készülő jogi jegyzőkönyvbe vegyék bele, hogy azt csak az érintett két község lakossága 

használhassa szabadon az elöljáróságok által kiállított igazolványok alapján, a többi osztrák 

állampolgár csak határátlépési igazolvány birtokában közlekedhessen rajta.412 Traeger 

válaszában részletesen felsorolta azokat az érveket, amelyek miatt nem lehet változtatni az 

eredeti elképzelésen. A Hadügyminisztérium végül megelégedett azzal, hogy a határt és az út 

menti részeket fokozottabban kell ellenőrizni. 

Július folyamán a szombathelyi Állami Építészeti Hivatal elkészítette az út építési 

tervét, mely szerint 6 m széles alapon 3 m széles kőpálya lesz. Ezzel szemben Traeger elé 

került az osztrák Bundesministerium für Handel und Verkehr V. Osztályának terve, mely 

szerint az útszakasz egy része magyar területen vezetne keresztül. Az osztrákok az utat is 

nagyobbra és erősebbre tervezték – ami érthető, hiszen magyar pénzen fog megépülni – a 25 

cm-es kőréteg helyett 40 cm-est irányoztak elő.413

Augusztus 7-én a HMK-ban értekezletet tartottak az ügyről. Ezen részt vettek az 

MOHMB magyar delegációjának képviselői és Vas vármegye főispánjának megbízottja 

mellett a Belügy-, a Kereskedelmi- és a Pénzügyminisztérium illetékesei is. A tárgyaláson 

megállapították, hogy az építéshez 30 millió koronára van szükség, de ezt a Kereskedelmi 

Minisztérium nem tudja átutalni. A szombathelyi Építészeti Hivatalt utasították, hogy 

részletes helyszíni adatok ügyében forduljon a magyar delegációhoz Sopronba. A munkálatok 
                                                 
410 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 2. cs./ 2341. Trager jelentése 1923. február 27-én. 
411 Uo. 2. cs./ 4957. Szögyény 1923. június 16-án. 
412 MOL, K 478 HMKI iratai 1. cs. 4. t./ 5822. A Hadügyminisztérium álláspontja 1923. június 26-án. 
413 Uo. 1. cs. 4. t./ 5939. Trager jelentése 1923. július 14-én. 
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megkezdésének költségeit egyenlőre az útfenntartási hitelből kérjék és tegyenek javaslatot 

annak visszatérítése módjáról is.414 A munkálatok a sok huzavona után l924-ben kezdődtek 

meg, de csak vontatottan haladtak. Februárban a Kereskedelmi Minisztérium átutalta a tervbe 

vett 30 millió koronát, de közben a felgyorsuló infláció miatt ez az összeg már közel sem volt 

elegendő. Április 29-én Traeger jelezte, hogy az útburkolat kőanyagához újabb 100 millió 

koronára van szükség. Az út építésének késedelmét újból kihasználta az osztrák fél és 

lassította a határleírási jegyzőkönyv elkészítésének ütemét. A Határmegállapító Bizottság 

május 28-án szemlét tartott, de ekkor sok helyen még a földmunkák sem kezdődtek meg. 

Jocard figyelmeztette Traegert, hogy a Bizottság addig marad együtt, amíg az út el nem 

készül. A Bizottság működése megközelítőleg havi 240 angol fontba került az országnak. A 

sok sürgetés eredményeként július 28-án befejeződött az út építése, majd augusztus 11-én az 

MOHMB elfogadta az erről szóló jegyzéket. Ezzel a lépéssel lezárult a Nagyfalva és 

Németlak közötti út sokat hányatott ügye.415

 
 

VI.3.4. A meghallgatások és a határkijelölés az osztrák levéltári források tükrében 

 

 

Az osztrák hivatalos szervek és különböző szerveződések folyamatosan figyelemmel kísérték 

az újonnan alakult, Ausztriához csatolt tartomány lakóinak hangulatát.  

A Südmark, Bund des Deutschen zur Erhaltung ihres Volkstums im In- und Ausland 

Wiener Hauptleitungsgruppe bécsi csoportja 1922. március 10-én juttatta el az Ödenburger 

Heimatdienstnek a burgenlandi helyzetről szerzett értesüléseit. A jelentések egyes 

településekre lebontva készültek. 

„Rőtfalva: 

Rudolf Zechmeister a helyi tanító és a járási tanfelügyelő is egyben. A járás tanárai és 

lakossága elégedetlen vele. 1919–1920 között a rőtfalviak határozatot hoztak a német nyelvű 

oktatásról. Nevezett ellene volt és a mai napig is csak magyarul tanít. A nép gyűlöli a magyar 

terrort. Nevezett magyar zászlót tartott és a gyerekeknek a magyar Himnuszt kellett énekelni. 

Gúnyolta a falusi gyerekeket, ezért a gazdák nem engedik iskolába őket. Ez káros a 

                                                 
414 MOL, K 479 HMKI Me-től átvett 2. cs./ 6066. A Kereskedelmi Minisztérium intézkedései 1923. augusztus 9-
én. 
415 MOL, K 478 HMKI iratai 1. cs. 4. t./ 7232; 7386; 7398, 7749. Az útépítés munkálatai 1924. áprilistól 
augusztus 11-ig. 
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gyerekeknek és a tartomány fejlődése szempontjából is. A Zechmeister ügyben még további 

vizsgálatot tartanak szükségesnek, mivel Zechmeister nagynémetnek vallotta magát. 

Nezsider: 

A sportegyesület osztrákpárti. Az apácák vezette leányiskola, melynek anyaháza Sopronban 

van, magyarpárti. Egyes nővérek nincsenek Ausztria ellen. Az osztrák hadsereg tisztjei 

nemzeti szempontból kifogásolhatóan viselkednek, részben Karlisták, magyar körökben 

szívesen mozognak. Gyakran dicsérik is a magyarokat. 

Fertőfehéregyháza: 

Az intelligencia magyarón: a plébános Ribarits József, horvát származása ellenére erősen 

magyar érzelmű és osztrákellenes, a jegyző Emerich Kirchlechner magyarón, a 

Feketevárosban lakó Gerő Adolf körorvos, a pap és jegyző jó barátja. Jób Anna tanítónő 

magyar érzelmű, át kellene helyezni. 

Fertőmeggyes: 

Breyer Jakab evangélikus lelkész és családja is magyar érzelmű. Az evangélikus tanító 

Kaniner és a katolikus tanító Jaroschi jó németek. A másik két tanító magyarón, el kellene 

helyezni őket. A Kismarton felé vezető és a Ruszt–Szentmargitbánya állomás felé vezető utat 

javítani kell, mert a lakosság Sopron felé gravitál. Holzmann birtokost, kit német érzelme 

miatt a magyar felkelők nagyon megvertek, ideiglenesen Sopronba kéne engedni, mert a 

gyerekei ott élnek, kiknek a tulajdonosi jogait így tudja megvédeni.” 

A Südmark gráci szervezete a következőket jelentette az Ödenburger Heimatdiensnek 

Savanyúkútra 1922. február 23-án: 

Mosonbánfalvi bizalmi emberek panaszai: 

„Südmark-Ortsgruppe Heideboden Mosonbánfalváról kérte a központot, hogy Wenninger 

Antal jegyzőt, kinek fia felkelő volt, és aki már egy hónapja a kezébe kapta az áthelyezésről 

szóló határozatot Pulchendorfba, a Landesverwaltungsamt (tartományi hivatal) kötelezze a 

település elhagyására. (A szövegben szereplő megnevezés hibás lehet, feltehetőleg 

Pullendorfot – Felsőpulyát – akartak írni – a szerz.) Györkös tanítót és Mátrai Hildát el kell 

távolítani, mivel már hónapok óta el vannak bocsátva és kézbe kapták, hogy nem kívánatosak 

Burgenlandban. A magyarón tanítókat helyezzék át. Lorenz Lang, Mathias Piles és Martin 

Denk gazdák figyelmeztetve legyenek arra, hogy hagyjanak fel a magyarpárti agitációval. A 

nevezettek miatt a német érzelműek félnek és nyugtalanok. Kérték, hogy teljesítsék a 

kívánságokat. A lakosság hálás lesz.” 

A Südmark bécsi csoportja burgenlandi képviselőinek jelentetései a burgenlandi 

helyzetről, 1922. február 15-én: 
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„A tanítók nagy része magyar és magyarón. Fontos lenne az eltávolításuk és osztrák 

tanítókkal való cseréjük a gyerekek osztrák szellemű nevelése miatt. Minden lehetőt meg kell 

tenni, hogy a burgenlandi plébániákat az alsó-ausztriai és stájer püspökségek alá osszák be.  

Sopronkeresztúr: 

Az esperes plébános a német lakosság ellen van, aki ellen nehéz fellépni, mert nagyon 

kihasználja a papi tisztségéből való előnyöket. A jegyzőt elbocsátották, de ott él, a vasúti 

alkalmazottakhoz hasonlóan. Az apáca iskola nővérei osztrák érzelműek, a vezetőjük Margit 

nővér káros. Majdnem minden tanító magyar. Magyarpárti tevékenységet folytat a plébános, a 

régi jegyző, néhány vele jóban lévő egykori MOVE tag, néhány tanító, a vasút magyar 

alkalmazottai. Propagandát fejtenek ki, a lakosságot titkon fenyegetik, hogy a magyar bandák 

visszajönnek. Ezzel próbálják megijeszteni a lakosságot, és a visszacsatolást követelni. 

Rőtfalva: 

A polgári iskola igazgatója Rudolf Zechmeister, a népiskolai igazgató Karl Kollwentz és 

lánya Franciska és Bogaty Adolf tanító nagy magyarónok. 

Mosonbánfalva: 

A magyarok, mint mindenhol rémtörténeteket terjesztenek és nyugtalanítják a népet. A 

történetekről sokat beszélnek. Lorenz Lang, Mathias Piles (fia neudorfi káplán), Weninger 

jegyző, akit Felsőpulyára helyeztek, de még itt van és a fia, aki felkelő volt. 

Megbízhatatlan: Johann Gangl. A plébános a magyar társaság központja.”416

 

A Zentralgrenzkommission (az osztrák határmegállapító központ) vezetője Seydl kérte 

a tartományi vezetőt, Alfred Rausnizot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, és politikailag 

készítse fel a Neugebauer által felsorolt községeket a meghallgatásokra.417

A „B” és „C” szakaszon március 8–12-e között volt a bejárás. A helyszíni szemléken 

történtekről az osztrák biztos, Neugebauer jelentést küldött az osztrák határmegállapító 

központnak. Beszámolójában megemlítette, hogy helyenként rosszak voltak az utak, ezért 

kisebb módosításokra volt szükség. Akárcsak az „A” szakaszon, a többség – kevés kivételtől 

eltekintve – Ausztria pártján állt. A kivételeket mellékletben sorolta fel. Faluról falura nőtt az 

Ausztria párti hangulat, amely Sopronkeresztúron érte el csúcspontját. A német lakosság 

mindenütt komolyan és méltóságosan viselkedett, ünnepi hangulat volt. Osztrák nemzeti 

zászlókat tűztek ki, néhány helyen zeneszó is volt. A bizottságot mindenütt lelkesen fogadták 
                                                 
416 BLA Anschlussarchiv Kt. 16. C/I./12/13 
Südmark, Bund des Deutschen zur Erhaltung ihres Volkstums im In- und Ausland. Wiener Hauptleitungsgruppe. 
bécsi csoportja 1922. március 10-én az Ödenburger Heimatdienstnek 
417 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Kt. 8115/2. cs. 2. t Zl 5.e.-70 ex 1922. ZGK vezetőjének átirata 1922. március 4-én. 
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„éljen Ausztria” felkiáltással. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy politikailag jó volt az 

előkészítés. Mindenekelőtt a gyanafalvai járás osztrákpárti lelkesedését említette. Mindenütt 

sikerült bemutatni az új járási vezetőket a bizottságnak, akik iránt a lakosság nagy bizalommal 

volt, annak ellenére, hogy csak rövid ideje voltak hivatalban. Rausnitznak és a járási politikai 

vezetőknek külön köszönetet mondott a jó előkészítésért.  

Osztrák területen több helyen voltak magyarpárti demonstrációk, kitűzték a magyar 

zászlót, néhány helyen a magyar Himnuszt is elénekelték. A lakosság álláspontja 

Szentpéterfán megosztott volt, ezért két helyen tartották a meghallgatást. Neugebauer ezeket a 

magyarpárti demonstrációkat arra használta fel, hogy rámutasson az osztrák toleranciára a 

másképp gondolkodókkal szemben, és hogy Ausztriában – Villani állításával ellentétben – 

nincsen terror. Külön kiemelte, hogy négy faluban, Alsó-és Felsőrönökön, Jakabházán és 

Rábafüzesen – melyek lakosságának többsége német – annak ellenére, hogy magyar területen 

voltak, spontán Ausztria mellett nyilatkoztak.  

Mikor Felsőcsatárról elment a bizottság, a szombathelyi illetőségű Kausz ügyvédet a 

büntetőtörvénykönyv 65/a paragrafusa alapján letartóztatták. Másnap ezt megtudta Villani, 

ezért szóban panaszt tett a bizottságnál, amely pedig felkérte Neugebauert, hogy a bizottság 

nevében járjon el Kausz szabadon engedése érdekében. Neugebauer telefonon intézkedett, 

másnap táviratot kapott Pornóapátiból, hogy csak az ügyészen keresztül eszközölhető ki a 

szabadon bocsátás. Villani arra is felhívta a bizottságot, hogy egyes elöljáróság tagjait 

eltávolítottak a posztjukról, a helyükbe állítottaknak nem volt joguk az egész lakosság 

nevében nyilatkozni. Hogy Villani ne tehessen további panaszt, Neugebauer intézkedett, hogy 

az elöljárósággal egy időben a lakosság képviselői, kiket röviddel a meghallgatás előtt 

jelölnek ki, is megjelenhessenek a bizottság előtt. Az utolsó előtti napon Villani kijelentette a 

bizottság előtt, hogy többet nem vezet magyarpártiakat eléjük, az osztrákok terrorja miatt 

(tömeges csendőri jelenlét stb). Villani ehhez is tartotta magát, kivéve gr. Zichy esetét, akinek 

birtoka Füles községben volt és ott járult a bizottság elé.418

A helyszíni szemlék során történt eseményekről az osztrák csendőrség is részletes 

beszámolókat készített. Az alsópulyai csendőrörs jelentése szerint március 8-án délután 

Répcekéthelyen a lakosság nyugtalan volt, mert késett a bizottság. A bizottság érkezése előtt 

Répcekéthelyen egy helybeli idős ember ment a tömeg közé, akit a magyar határőrök véresre 

vertek aznap a határátlépés során. A helyi lakosság ezen nagyon felháborodott. Később egy 

autó érkezett egy magyar főhadnaggyal és civillel. Ezt a kettőt is megverték, annak ellenére, 

                                                 
418 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Kt. 8115/2. cs. 2. t. ZL. 217. Neugebauer jelentése a Zentralgrenzkommissonnak 
1922. március 13-án. 
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hogy a helyi csendőrök és tisztek a lehetőség szerint védték őket. Igazolásukkor kiderült, hogy 

a bizottság tagjai és a magyar főhadnagy egy nappal korábban Magyarország mellett agitált. 

A civil osztrák volt, akit kémnek néztek, mert egy magyar főhadnaggyal utazott. Később egy 

másik autó érkezett az Esterházy uradalom intézőjével, Pleiningerrel. Ő szintén Magyarország 

mellett agitált és megígérte, hogy egy évig nem kell bérleti díjat fizetniük, ha Magyarország 

mellett nyilatkoznak. Pleiningert is jól megverték. Ezután érkezett a bizottság, melyet osztrák 

zászlókkal fogadtak. A lakosság azt kiabálta, hogy már megszületett a döntés, és a község 

Ausztriához tartozik. Neugebauer csak nehezen tudta lecsillapítani az embereket. Az itt 

meghallgatott Alsólászló és Locsmánd egyhangúlag Ausztria mellett voltak. A helyszíni 

szemle után Kőszegre utazott a bizottság. A gépkocsik indulásakor a fiatalság fújolva kiabált 

a magyar autó után és osztrák zászlót lengetett. A csendőrök jelentésükben még 

megemlítették, hogy a magyar oldalon fekvő Zsira szintén Ausztria után „vágyakozik”.  

A sopronkereszturi csendőrség jelentése szerint az ottani lakosság bizonytalan, mert 

még nem jelentették ki véglegesen, hogy a település Ausztriához kerül. Ezért hangoztatják 

osztrákpártiságukat. A községben vannak olyan személyek, akiket felmentettek állásukból és 

még titokban kapcsolatban vannak Magyarországgal. Ez nyílt titok, de nem tudják büntetni 

őket, mert nincs bizonyíték. Leggyanúsabb a körjegyző, a plébános és a káplán, az 

állomásfőnök és a helyi kastély intézője. A csendőrök teljes mértékben tájékozottak ezen 

személyek cselekedeteiről. Sopronnyéken, a csendőrparancsnok jelentése szerint a lakosság 

hangulata jó, helyeslik az Ausztriához való átcsatolást.419

A felsőcsatári csendőrcsoport jelentése a Landesgendarmeriekommando für das 

Burgenlandnak, „1922. március 10-én. Március 9-én du. fél 4-kor érkezett meg a bizottság 

Felsőcsatárra. Nagy tömeg gyűlt össze Felsőcsatárról és a környékről, köztük sok fiatal – kb. 

300 fő. Míg a bíró házában végezte munkáját a bizottság, addig nyugalom volt. Mikor tovább 

akart indulni a kocsikkal, a fiatalok „éljen Magyarország” kiáltásokban törtek ki. Emellett az 

uszító éneket „PRONAILIED”-et (Prónay nótát) énekelték. Ezek a fiatalok zászlókkal 

indultak az alsócsatári Paukovits József-féle vendéglőbe. Másik részük Hábetler Gábriel 

felsőcsatári kocsmájába ment. Mindkét helyen nagy mulatozás folyt. Kausz Gyula 

szombathelyi ügyvéd is velük volt, aki sok fiatalt magával hozott a propaganda erősítésére. 

Köztük sok egykori felkelő volt, akik revolvert is tartottak maguknál. Arról már korábban 

hallani lehetett, hogy Kausz – kinek édesanyja Csémben él – szülőfalujában, Kis- és 

                                                 
419ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Kt. 8115/2. cs. 2. t Zl. 217/14-15. A Brigadenkommando Burgenland Nr. 1. 
felterjeszti a Bataillonskommando Unterpullendorf jelentését a meghallgatásokról az osztrák 
hadügyminisztériumnak 1922. március 14-én. 
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Nagynardán a fiatalok és cigányok között Magyarország mellett agitált. Arra való tekintettel, 

hogy az őrsön csak kilenc fő volt és a lakosság nagyon Ausztria ellenes volt, ezért nem 

lehetett fellépni ellenük. Este olyan hírek terjedtek el, hogy a fiatalok meg akarják támadni az 

őrsöt. Ezt telefonon azonnal jelentették Felsőőrre, a parancsnokságra. Este tízkor erősítés 

érkezett Rohoncról. Kilenc csendőr, hat fő a rohonci határőröktől, valamint egy szakasz 

katona egy gépfegyverrel. Éjjel 1 óra 20 perckor 3 csendőr jött Nagyszentmihályról és egy 

csendőr Sámfalváról.”  

Este tízkor minden kocsmának be kellett zárnia, a fiatalok az alsócsatári kocsmából 

magyar zászlóval átvonultak Csémbe. Egy erős csendőri és katonai csapat Csémbe indult. 

Kausz ügyvédet négy cigánnyal együtt ott elfogták és Felsőőrre vitték a köznyugalom 

megsértése miatt („Störung der Öffentlichen Ruhe”). További letartóztatások is tervbe voltak 

véve. Kausz tagadta, hogy Magyarország mellett agitált, ezzel szemben a cigányok azt 

vallották, hogy már 8-án reggel agitált Csémben Magyarország mellett, és őket felszólította, 

hogy menjenek Felsőcsatárra a bizottság elé, hogy Magyarország mellett nyilatkozzanak. A 

rohonci csendőrök, mikor helyreállt a nyugalom, 10-én reggel visszatértek állomáshelyükre. 

A nyomozás további eredményeiről, a lakosság hangulatáról további jelentést fognak tenni.420

A helyszíni szemlék és meghallgatások előtt a magyar és osztrák delegáció egy-egy 

tagja előzetesen bejárta az érintett településeket. Feladatuk volt a Bizottság útjának 

előkészítése és a helyi lakosság értesítése. Az osztrák hatóságok a meghallgatások után 

nyomozást kezdeményeztek az ügyben, mivel információik szerint az osztrák Ferdinand 

Hiebel „passzívan viselkedett a munkálatok során és teret engedett Szabó István főhadnagy 

magyarpárti propagandájának.”421  

A felsőcsatári csendőrörs március 8-i jelentése szerint március 7-én délután fél egykor 

Pornóapáti felé utazott Szabó és Hiebel, akik a bizottság helyszíni szemléit készítették elő. 

Alsócsatáron megálltak a Paukovits-féle vendéglőnél. Blatteis Ignác alsócsatári lakos azt 

állította, hogy Szabó azt mondta az embereknek, hogy másnap 9-én már tudni fogják, hogy 

Magyarországhoz kerülnek, vagy maradnak Ausztriában. Nem kell félniük, mert ha 100 

csendőr is lesz, akkor is szabadon elmondhatják véleményüket. Hiebel nem szólt egy szót 

sem.  

                                                 
420 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Varia 5-e 1921–1922. Kt. 8069/2. cs. 103. a Landesverwaltungsamt für das 
Burgenland Zl. 2-462 sz. felterjeszti a ZGK-nak a Gendarmerienposten Oberschilding jelentését a felsőcsatári 
meghallgatásról 1922. március 23-án. 
421 Kolnhofer Vince: Új határ Magyarország és Ausztria között - a határkijelölés magyar és osztrák szempontjai. 
In: „Változó világ, átalakuló politikai földrajz”. Szerk.: Dr Pap Norbert – Dr Tóth József. JPTE TTK Földrajzi 
Intézet. Pécs, 1999. 229. p. 
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Csajtai csendőrség jelentése: március 7-én este 6 és 7 között este értesültek arról, hogy 

egy magyar autó állt meg a bíró házánál, melyben Szabó és Hiebel érkeztek. A bíró Wolf 

József azt mondta, hogy Szabó értesítette a bizottság jövetelének időpontjáról, emellett 

felszólította, hogy a bizottsággal közölje, hogy a csajtaiak mindennapi szükségleteiket 

Szombathelyről szerzik be. Kozarits Annának magyarul mondta, hogy most kell 

Magyarország mellett nyilatkozni, mert később nem lesz arra lehetősége. A bíró úgy érezte, 

hogy az osztrák delegátus a magyar pártján áll, mert Hiebel egy szót sem szólt. Szabó 

érkezésével és kétértelmű nyilatkozatai miatt a helyi lakosság nagyon felbolydult, mert úgy 

gondolták, hogy most visszakerülnek Magyarországhoz. 422

A csendőrök bizalmas úton szerzett információ alapján megtudták, hogy március 7-én 

Felsőcsatáron is jártak. „Hiebel a Pollák nevű bíróval németül beszélt, ezután Szabó ezt 

magyarul akarta megismételni. Hiebel erre félrevonult és magukra hagyta őket. Szabó 

Pollákot felszólította, hogy tegyen lépéseket, hogy a férfiak Csémből, Kis- és Nagynardáról 

Magyarország mellett demonstráljanak, mikor a nemzetközi bizottság Felsőcsatár felé utazik. 

Szabó azt is állította, hogy az egész térség (Dél-Burgenland) visszatér Magyarországhoz.”423  

A szentpéterfai magyar demonstráció során a bizottság előtt Szabó azt mondta a helyi 

körjegyzőnek, Lebernek, akit a magyar nyelv használata miatt magyarpártinak tartott, hogy 

fél, hogy a felkelők hamarosan bevonulnak. Célja az volt, hogy a hír elterjesztésével 

megijessze az embereket. „Szabó viselkedése nyilvánvalóvá tette, hogy egyetért a 

demonstrálókkal. Láthatóan Szabó tudott a demonstrációról, mert már Pornóapátiban feszült 

volt.” A németújvári Bezirksverwalter (járási vezető) Lebertől már a helyszínen írásos 

jelentést követelt, melyet még helyben átadott Neugebauernak.424

A helyszíni szemlék előkészítésével megbízott osztrák delegált, Ferdinand Hiebel 

személyesen válaszolt Bécsben a Zentralgrenzkommission vezetőjének az őt ért vádakra. 

„Neugebauer adta az utasítást, hogy értesítsék a településeket a bizottság érkezéséről, a 

meghallgatás programjáról. Ausztriában először Hiebel beszélt, utána Szabó, magyar oldalon 

                                                 
422 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Varia 5 e. Kt. 8069. II. cs. Zl. 100/5–7 
A Der Landesverwalter für das Burgenland 4–460 sz. átiratban megküldte az osztrák külügy és 
belügyminisztériumnak valamint a Bundeskanzleramtnak a felsőcsatári csendőrség március 8-i jelentését. 1922. 
március 16-án. 
423 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Varia 5 e. Kt. 8069. II. cs. Zl. 100/5–7 
A Der Landesverwalter für das Burgenland  4–460 sz. átiratban megküldte az osztrák külügy és 
belügyminisztériumnak valamint a Bundeskanzleramtnak a felsőcsatári csendőrség március 8-i jelentését. 1922. 
március 16-án. 
424 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Varia 5 e. Kt. 8069. II. cs. Zl. 100/4. 
Bezirksverwaltungsamt Güssing Prs. Zl. 130 jelentése a Landesverwalter für das Burgenlandnak 1922. március 
15-én. A Bezirksverwalter Güssing panasza Szabó ellen. 
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pedig fordítva. A magyar és horvát falvakban Szabó magyarul beszélt, de Hiebel nem vette 

észre, hogy Szabó agitált volna ennek során.  

Alsócsatáron nem volt jelen a bíró, ezért néhány helybelinek mondta el az érkezés 

időpontját és hogy szabadon elmondhatják a véleményüket. Egyidejűleg Szabó magyarul 

beszélt. 

Csajtán, mint mindenhol először a bírót értesítették, majd tájékoztatták az embereket, 

hogy mondják el, honnan szerzik be szükségleteiket. Ez a beszélgetés a bíró házában folyt 

német nyelven, ezért biztosan állította, hogy nem igaz, hogy Szabó mondta volna, hogy 

Szombathelyt kell megjelölni. A bíró házából kijőve egy csendőr a szemükre vetette, hogy 

úgy lépték át a határt, hogy nem igazolták magukat. Szabó azt mondta, hogy ebben a 

kérdésben Hiebel az illetékes, és tovább ment az autójához. Mikor a kocsihoz érkezett, 

nagyobb csoportosulás volt ott, de nem vette észre, hogy Szabó agitált volna.  

Rohoncon egyikük sem beszélt a bíróval, mert a képviselők a bíróval már órák óta egy 

borospincében voltak, ezért a plébánost tudták értesíteni, akit megkértek, hogy tájékoztassák a 

bírót. Lehetetlen hogy itt Szabó a bíróval, vagy bárkivel egyedül beszélt, mert mindvégig vele 

volt. A kastély intézőjénél és báró Gablenznál is mindvégig együtt voltak.”425

Az ügyben Neugebauer is ismertette az álláspontját és védelmébe vette a beosztottját. 

„Ferdinand Hiebel elleni feljelentésre kénytelen leszögezni, hogy Hiebel minden hivatalos és 

nem hivatalos szempontból is korrektül viselkedett. Megbízhatóan teljesítette kötelességét. 

Hiebel Neugebauer utasítására a magyar delegáció tagjával, Szabó István főhadnaggyal 

készítette elő a meghallgatásokat. Mindvégig tartotta magát ahhoz a politikai utasításhoz, 

hogy akadályozzon meg minden propagandát. Neubegauer nagyon dicsérte az intelligens 

Hiebelt, aki igaz, hogy gyengén tudott magyarul, de nem hiszi, hogy megengedte volna 

Szabónak az agitálást. A hozzá hasonló hivatalnokok, akik nagyon exponált politikai helyen 

állnak, gyakran vannak kitéve támadásoknak. Neugebauert is árulónak titulálták a sajtóban. 

Ezért kötelességének érezte megvédeni Hiebelt az igaztalan vádaktól”.426

A tisztázónak szánt jelentés ellenére az osztrák hatóságok tovább folytatták a 

vizsgálatot. 

Polyák felsőcsatári bírót a rohonci csendőrség hallgatta ki a helyszíni szemlék 

előkészítése során történtekről. Vallomása szerint március 6-án autó állt meg, Hiebel civilben 

volt, németül szólt a bíróhoz, hogy Csém, Nagy- és Kisnarda elöljáróit hívja meg március 9-re 
                                                 
425 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Varia 5 e. Kt. 8069. II. cs. Zl. 100/1–3 
Hiebel válasza: Március 28-án Seydlnél járt és jelentést tett az őt ért vádakról. 
426 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Varia 5 e. Kt. 8069. Zl. 133. Neugebauer jelentése Zentralgrenzkommissionnak 
1922. március 30-án a Hiebel ügyben képviselt álláspontjáról. 
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Felsőcsatárra, az akkor érkező bizottság elé. Ezután Szabó kézen fogta és félrevonta a bírót. 

Magyarul beszélt hozzá, Hiebel nem törődött vele, hogy mit beszéltek. A bíró olasznak nézte 

Hiebelt. A helyi katonaság és csendőrség vezetői is jelen voltak, akik igazoltatták a két 

személyt.  

Blatteis Ignác felsőcsatári gazdálkodó közlése szerint autóval jöttek az alsócsatári 

Paukovits vendéglő elé. A hangzavarra tömeg gyűlt össze a kocsma előtt. A tömegben a 

szomszédos falvakból is sokan voltak. Szabó magyarul kérdezte, hogy Szombathely hiányzik-

e. Megkérte őket, hogy a bizottság előtt nyilatkozzanak, hogy Szombathelyre szükségük van. 

Hiebel az autóban maradt és másfelé nézett egész idő alatt.  

Németkeresztesen a két személy a meghallgatás napján kereste az Ausztria párti 

Szilágyi Imre plébánost. Kijövet a plébániáról az összegyűlt helybeliekhez Szabó magyarul 

beszélt, de mikor egy magyarul tudó csendőr megjelent, elhallgatott.  

Csajtán Wolf József bírónál Hiebel németül tájékoztatott a bizottság érkezéséről, 

Szabó pedig magyarul. Hiebel kérdésére a bíró elmondta, hogy horvátul, magyarul és németül 

is beszél, a lakosság többsége horvát. Szabó magyarul mondta, hogy Szombathelyhez 

tartoznak. Wolf úgy látta, hogy Hiebel Magyarország pártján állt. 

Rohoncon keresték a magyar plébánost, de nem találták. A rohonci bíróhoz, Johann 

Rauherzhez Alois Deutsch, egy helyi birtokos fia kísérte őket. A Fő téren a tömeg Ausztriát 

éljenezte. Deutsch erre az autóban is Ausztriát éltette, mire Szabó kitessékelte a kocsijukból. 

A bíró házában csak Szabó volt, de nem volt otthon senki. Ezután megint Honti plébánoshoz 

mentek, ahol mindketten bent voltak, rövid idő után tovább mentek báró Gablenz kastélyába, 

ahol fél órát voltak. A bárónál történtekről az uradalmi intézőtől, Kurt Richtertől próbáltak 

információt szerezni a csendőrök. Állítása szerint a bárónál csak Szabó beszélt, de nem tudta 

miről volt szó. A rohonci csendőrnyomozó szerint Hiebel viselkedése rossz benyomást tett a 

lakosságra, szerinte Hiebel Magyarország pártján állt.427 Rudolf Mraz rohonci rendőr 

vallomása szerint, aki közel volt az autóhoz, Hiebel valóban nem szólt semmit – ez volt az ott 

lévő rohonciak benyomása is. Hallotta, hogy az intéző Kurt Richter is arról beszélt, hogy 

Hiebel passzív volt a kastélyban.428 Franz Binder rohonci rendőr vallomása szerint a saját 

kocsijával odament a Fő téren álló kocsi mellé. A magyar tiszt udvariasan kérdezte óhajt-e 

tőle valamit? Binder az osztrákkal akart beszélni, erre Hiebelt odahívták. Honti plébános is 
                                                 
427 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Kt. 8118. III. cs. Personalia. Zl. 488. 3–6/1922. 
A Bezirks-Gendarmerie-Expositur Kommando Rechnitz, Röschel Revierinspektor E. Nr. 16 res. jelentése a 
Gendarmerieabteilungskommando Oberwart Nr. 4-nek 1922. április 22-én. 
428 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Kt. 8118. III. cs. Personalia. 488/7–11/1922. 
A Bezirksverwaltungsamt Oberwart által 1922. április 22-én Csajtán felvett jegyzőkönyv Rechnungsrevident 
Hiebel ügyében. 
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odajött és Szabóval magyarul beszélt, ezért nem tudja miről volt szó. Bindernek több helyi is 

azt mondta, hogy Szabó volt a hangadó. Binder másnap hallotta a csatári csendőröktől, hogy 

mi történt Polyák bírónál. Binder szerint Hiebel érdektelen volt, és ezért beszélhetett 

Polyákkal Szabó olyan sokáig négyszemközt.429  

A csajtai Kozarits Annát is beidézték az ügyben Felsőőrre a Bezirksverwaltungsamtra. 

Vallomása szerint néhány asszonnyal az utcán állt, Szabó magyar nyelvű kérdésére, hogy 

magyar asszony-e, azt válaszolta, hogy anyanyelve horvát, de tud magyarul. Szabó mondta 

neki, hogy egy bizottság jön, és választhatnak, hogy magyarok vagy osztrákok akarnak lenni. 

Mást nem látott az autóban. (Kozarits kérte, hogy fizessék ki az útiköltségét, 936 koronát.)430

A ZGK június 10-i ülésén Neugebauer Seydlnek és Ministarialsekretär 

Tschuschnernek kijelentette, hogy nem óhajtja átadni Hiebelnek az ellen szóló panaszokat 

tartalmazó jegyzéket, hogy válaszoljon, „mert ezzel egy jó, szorgalmas hivatalnokot 

megbántana”. Neugebauer szerint „hecckampány folyt Hiebel ellen, gyanús emberekkel 

írattak sugalmazott jegyzőkönyveket. A tanúk meghallgatása ilyen politikai helyzetben nem a 

megfelelő módszer, mert diszkreditálja a vádolt személyt. Neugebauernek nincs módjában az 

utasított eljárást lefolytatni.”431

 

A nagyfalvai csendőrparancsnok jelentése szerint a magyar delegátus 1922. július 22-

én Németlakon az ottani községbírónak átadott egy nyilatkozatot, hogy azt írja alá és 

pecsételje le. A nyilatkozatban igazolták, hogy a szentgotthárdi cisztercieknek helyben egy 

birtoka van. Az osztrák delegátus nem volt jelen az esetnél. „Hihetetlennek tűnik, hogy idegen 

országban, idegen nyelvű nyilatkozatot írathat alá a magyar delegátus.”432 Az esetről a ZGK 

is kapott jelentést. Ambros Karner németlaki bíró gyerekeinek állítása szerint július 22-én de. 

11.30-kor egy magyar személy kereste a falu pecsétjét, de nem tudták odaadni, mert a bíró 

biztos helyen tartja. Később visszajött az illető, aki a magyar delegáció mérnökének adta ki 

magát. Jelen volt Josef Kranitz képviselő, Josef Hafner és Josef Wagner képviselők. Karner 

kérdezte az írás tartalmát. A válasz szerint egy nyilatkozat, hogy a helyi képviselőtestület 

támogatja azt a határt, melyet július 14. és 16. között határoztak meg. Karner megtagadta az 

                                                 
429 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Kt. 8118. III. cs. Personalia. 542/1 
Jegyzőkönyv felvéve felsőőri Bezirksverwaltungsamton április 23-án. 
430 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Kt. 8118. III. cs. Personalia. 542/1 
Jegyzőkönyv felvéve felsőőri Bezirkverwaltungsamton április 23-án. 
431 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Kt. 8118. III. cs. Personalia. Zl. 488. 1–2/1922. 
Neugebauer „pro domo” feljegyzése 1922. június 16-án. 
432 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Kt. 8118. III. cs. Personalia. 743/1 
A Bezirksverwaltungsamt Jennersdorf Zl. 200/1 átirata a Burgenländische Landesregierunghoz1922. július 24-
én. 
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aláírást és a pecsétet. A község tiltakozott, hogy egy idegen ország képviselője osztrák 

területen lévő falu nyilatkozatát és pecsétjét kéri.433

Az ügyben a tartományi kormány közvetlenül kereste meg Neugebauert. Az osztrák 

biztos válaszában jelezte, hogy értesült az esetről. Kérte, hogy a jelen lévők, elöljárók, tanúk, 

csendőrök kérdeztessenek meg erről, és hogy tényleg aláírtak-e valamit. Szerinte fontos 

kideríteni, hogy ki volt a személy, ugyanis Villani nem lehetett, mert Londonban volt. Lehet, 

hogy Traeger volt az. Neugebauer erről az inkorrekt magyar lépésről pontos adatokat kért, 

hogy a HMB-nál, valamint a külügyminisztérium útján a magyar kormánynál 

tiltakozhasson.434

A szentpéterfai helyszíni szemléről és az azt követő eseményekről is bőven 

tájékoztatnak az osztrák források. Március 9-én az iskolában Thüringer erdőmérnök, 

tűzoltóparancsnok elnökletével gyűlést tartottak a szentpéterfai tűzoltók. A gyűlésen jelen 

voltak Németh János igazgató és Strassner József helyi plébános. Döntést hoztak, hogy a 

másnapi meghallgatáson egyenruhában lesznek. A 10-i programról is határoztak. Skrapits 

kocsmáros és Paukovits asztalos közlése alapján nevesítik azokat, akik az utolsó napokban 

Magyarország mellett propagáltak. Paukovits továbbá elmondta, hogy Németh igazgató egy 

fiatalt küldött hozzá, aki gúnyosan Paukovits falu iránti jótéteményeiről beszélt. A 

meghallgatáskor a Geosits kocsmában mulattak, ahol Thüringer fizetett. További nyomozás 

után újabb jelentés készül.435

A március 10-i meghallgatáskor Thüringer civilben állt a tűzoltók mellett tíz lépésre. 

„Mikor a jelentéstevő odaért, Thüringer Villanival, Szabóval és Traegerrel beszélt. Mikor 

észrevette, kellemetlen volt neki és nem merte a magyarok előtt üdvözölni őt.”  

„Még ha nem is igaz az a korábban jelentett előkészületi gyűlés, Thüringer 

tűzoltóparancsnokként megakadályozhatta volna a magyar demonstrációt – zászlókat, 

himnuszt, színeket. Thüringernek ezekről tudomása lévén le kellett volna mondania. De éppen 

ezért választatta magát parancsnoknak. A demonstráció előtt és után a Geosits kocsmában 

itatták az embereket. Kétségtelen, hogy Thüringer volt az inspirátora a demonstrációnak. A 

csatolt írásban Thüringer kijelenti, hogy a kancellárhoz megy az ellene indított vizsgálat 

miatt, ezért kéri a jelentéstevő, hogy ez a jelentés is kerüljön a kancellár elé. Thüringer 

                                                 
433 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Kt. 8118. III. cs. Personalia. 945/2 
A Zentralgrenzkommission átirata Neugebauernak. (dátum nem olvasható) 
434 ÖStA/AdR, BKA/ZGK, Kt. 8118. III. cs. Personalia. 743/2 
Neugebauer válasza a Praesidium der Burgenländischen Landesregierungnak 1922. augusztus 8-án. 
435 BLA Anschlussarchiv Kt. 29.H/ LGB 31/1922 
Gendarmerie Postenkommando Moschendorf 1922. március 18. Meindl Revierinspektor jelentése a 
Bezirksverwaltungsamt Güssingnek a Bezirksverwalter 1922. március 12-i szóbeli utasítása alapján. 
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levelére nem válaszolt, mert nem akart magánlevelezésre hivatalosan válaszolni, mert ez egy 

kényes ügy.” 

Thüringer jellemzésére a következő példát hozta fel: 

Panaszolták, hogy Erdődy gróf új magyar erdészeti alkalmazottakat, kik tartalékos tisztek, 

Monyorókerékre helyezett. Thüringert, az erdészet vezetőjét ezért magához kérette a 

németújvári Bezirksverwalter. Mondta neki, hogy Ausztriában elég értelmes ember van, akik 

örülnének, ha munkát kapnának, ezért kérje meg Erdődyt, hogy ezeket a nem osztrák 

állampolgárokat váltsa fel osztrákokkal. Thüringer visszavágott, hogy a birtok központja 

Magyarországon van, az ügyintézésnek magyarul kell folynia, ezért a csak németül beszélő 

osztrák munkásokat nem lehet alkalmazni. A jelentéstevő úgy látta, hogy az eberaui uradalom 

a magyar értelmiség mesterséges gyűjtőhelye lehet. Thüringer ünnepélyesen kijelentette, hogy 

ő nem folytat politikai tevékenységet, és nem engedi, hogy ezt az alkalmazottak az 

uradalomban tegyék. Hangoztatta, hogy ő tiszt, ezért a szavára adni lehet.  

Thüringer egy osztrák barátjának mondta, aki a jövőben Pinkakertesre készült nyaralni, hogy 

akkorra már útlevélre lesz szüksége. 

Thüringer levélben fordult a németújvári járási vezetőhöz 1922. március 20-án: 

„Tisztelt Verwalter! 

Nem tudom megkapták-e a 16-i levelemet, ezért még egyszer írok. Csodálkoztam, mikor 

hallottam 16-án, hogy Eppich és Harter Németújváron (Güssing) bizonygatták, hogy a 

szentpéterfai lakosság magyarpárti demonstrációját én szerveztem. Magyar irredenta 

propagandát folytattam, politikailag működtem volna. Mivel pár hónapja megígértem, hogy 

nem fogok politizálni, és személy szerint sem tennék ilyet is politikailag, ez a gyanúsítás a 

tekintélyem elleni támadásnak tűnik, mert ilyen lépéssel a szavamat szegtem volna. Ezért 

kérek pontos vizsgálatot, hogy a bíróságon megfelelő lépéseket tehessek. Ez az ügy 

hecckampánynak tűnik, mintha sok ellenségem üldözne, mert ilyenek a pozícióm miatt sokan 

lehetnek, akik ellen minden erőmmel védekeznék. Ezért március 21-én Bécsbe utazok, ahol 

remélem, hogy kísérőmmel Erdődyvel együtt Schober kancellárral találkozhatok. Korrekt 

becsületes embernek ismertem a Bezirksverwaltert, ezért remélem, hogy egyetért ezzel a 

védekezésemmel. Remélem, hogy ügyem minél előbb rendeződik”.436

A pornóapáti meghallgatáson is személyesen vett részt a németújvári járási vezető. 

Délután 5-kor érkezett a bizottság. Másnap reggel 8-kor akarták a meghallgatásokat kezdeni. 

Úgy tűnt, hogy a magyarokra való tekintettel volt ez, mert volt ott egy diadalív „Hoch 

                                                 
436 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB 
Bezirksverwaltungsamt Güssing 1922. március 24-i jelentése a Landesverwalternak Sauerbrunnba. 
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Österreich” felirattal. A tömeg Ausztria mellett tüntetett és idő kellett, míg a magyarpártiakat 

elővezetik. „Kértem az osztrák delegációt az azonnali kezdésre, hogy az összegyűlteknek ne 

kelljen még egyszer idejönniük. Rövid tanácskozás után a bizottság elfogadta javaslatomat. 

Amikor a bizottság a tanácsterembe jött, egy rövid francia beszédet tartottam a 

tartományfőnök és a németújvári járás nevében. Kiemeltem, hogy már ismerik stájerországi 

tevékenységüket, mint pártatlan és igazságos bírákat, és örülök, hogy ismét osztrák földön 

üdvözölhetem őket”.  

A helyi falusi elöljáróság és a falusi küldöttek hangosan követelték az Ausztriánál való 

maradást. Később jött a helyi uradalom vezetője. A bajor hercegi birtok egy része van itt. 

„Tudtam, hogy ellenünk szólnak, de nem akartam tiltakozni, mert a bizottság tervbe vette a 

meghallgatásukat már korábban. A pornóapáti meghallgatáshoz magammal hoztam Dr. 

Bourcard landesregierungsekretart, aki jól beszélt olaszul. A bajor uradalom adta az ebédet, 

Bourcard leült az olasz delegátus mellé, aki örült, hogy anyanyelvén társaloghatott. Még ha 

hiábavaló volt is az olaszt megnyerni az álláspontunknak, ez a barátságos lépés akkor sem 

ártott.” 

Március 10-én reggel Szentpéterfára utaztak a bizottsággal együtt, ahol a falut két 

táborra szakadva találták. Fele osztrákpárti volt. Másik fele magyar színekben volt öltözve, a 

nők térdeltek az úton és kérték a visszacsatolást és a magyar Himnuszt énekelték. Követelte, 

hogy külön hallgassák meg a két tábort, mert különben elkerülhetetlen lett volna a véres 

összecsapás. „Tudható volt, hogy a magyar demonstrációt Erdődy erdésze Thüringer 

szervezte, aki bajor állampolgár – a gróf nevében és pénzén. A tüntetők kivétel nélkül Erdődy 

munkásai voltak. Többségük ittas volt és az osztrákpártiak csoportja felé akartak vonulni.” 

Hogy elkerülje az összetűzést, a csendőrökkel és Villanival elébük ment, és elmagyarázta 

nekik, hogy a szabad véleménynyilvánítást nem tilthatják meg, másrész az összecsapást sem 

engedhetik meg. „Villani megköszönte a liberális álláspontomat, erre válaszoltam, hogy ez 

természetes, mert az osztrák kormány nézete, hogy nem szabad tiltani, vagy erővel 

megakadályozni a szabad véleménynyilvánítást.” 

Ezt azért írta, mert hallotta, hogy Villani egy nappal korábban Jocardnál panaszt tett, 

hogy a magyarpártiakat akadályozzák a megnyilatkozásban, pedig ez lehetetlen, mert a 

lakosság nagy többsége osztrákpárti. A szentpéterfai eset megmutatta, hogy a magyar panasz 

jogtalan volt, és ez jó benyomást tett a bizottságra. Mikor Nagysároslakon elbúcsúzott tőlük, 

ahol a lakosság Ausztria mellett volt, a francia, angol, japán delegátus németül köszönt el tőle, 

míg korábban a bizottság antant tagjai kerülték a német nyelven való érintkezést.  
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Kétségtelen, hogy Németh tanító volt az egyik szervező, mert az iskolások a 

magyarpártiak között álltak, hogy a számuk többnek látszódjék. A gyerekek is énekelték a 

magyar Himnuszt. Ezt a tanítót március 7-én Nagysároslakon a Landesverwalter a 

jelentéstevő javaslatára hagyta meg állásában, azzal a feltétellel, hogy kifogástalan 

magaviseletet tanúsít. Jó volt, hogy a bizottság érkeztéig állásában hagyták, mert ezzel 

mutatták jóindulatukat és toleranciájukat, de most okuk van az iskolából való elbocsátásra. Ez 

jobb, ha a végleges határ megállapítása után történik meg, hogy ne lehessen az a vád, hogy a 

magyarpártiakat üldözték. 

Március 11-én volt Karácsfa és Szentkút községek meghallgatása, ahova Lovászad és 

Magyarbükkös is csatlakozott, akik gazdasági és nemzeti okokból Ausztriához akartak 

kerülni. Az átkelést meg akarta akadályozni a magyar határőrség és utánuk lőttek. Bemutatta a 

bizottságot a községek előjáróinak és jelentette a határincidenst. Villani Magyarország 

belügyének mondta, melyet nem a bizottság dolga megítélni. A járási elöljáró erre azt a 

választ adta, hogy akkor a szentpéterfai eset is osztrák belügynek tekinthető, de ezt nem 

teszik, mert más állásponton vannak. Neugebauer elmondta az esetet Jocardnak, aki átvette a 

két község kérvényeit. A meghallgatás ünnepélyes keretek között folyt, sokszor hangzott fel, 

hogy „Éljen Ausztria!”. A következő Alsó és Felsőbeleden megtartott meghallgatás is hasonló 

jó eredménnyel zárult. Úton odafelé átmentek megint Szentpéterfán, ahol a lakosságot Szabó 

értesítette az átutazás időpontjáról. Az alsó falurészen a magyarpártiak éljeneztek, a felső 

részen az osztrákpártiak tüntettek.  

Pornóapátira érkezve bemutatkozott Jellasics Ferenc, pornóapáti lakos, aki japán 

hadifogságban megtanulta a nyelvüket, és hajlandó volt a japán delegátusnál japánul kérni a 

Pinka-völgy Ausztriánál való hagyását. Javasolta neki, hogy Pósaszentkatalinban tartsa a 

beszédet, hogy Villani ne tudja meg hova való és a magyarok ne torolhassák meg. 

Pósaszentkatalinban a lakosság osztrákpárti volt, Jellasics a japán küldött kocsija elé állt és 

beszédet mondott. Jamagutchi örült, hogy a világ ilyen távoli pontján hallotta anyanyelvét. 

Többször kijött a helységből, hogy Jellasiccsal beszélgessen. Ez az ügy jó szolgálatot tett 

Ausztriának a japán delegátusnál. Jelasics jó szolgálatot tett Ausztriának, ezért javasolja, hogy 

a Landesverwalter egy elismerő levelet írjon neki. 

Németlövőn megállás nélküli osztrákpárti éljenzés fogadta a Bizottságot, csak egy 

személy kért magyar átcsatolást, ami nagyon felizgatta a falusi küldöttség többi tagját, hogy 

csak nehezen sikerült megakadályozni, hogy a bizottság szeme előtt meg ne verjék ezt a 

személyt. Itt elbúcsúzott a bizottságtól és visszatért Németújvárra. 
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A bécsi rendőrségtől küldött agitátorok közül Agentinspektor Wieser tett a legtöbbet, a 

Bezirksverwalter kérte, hogy köszönetnyilvánítást küldjenek nekik. A járási vezető 

elismerően szólt pornóapáti, monyorókeréki, nagysároslaki és karácsfai községekben lévő 

csendőr őrsök tagjainak tevékenységéről is.437

A meghallgatások utáni – magyarpártiakkal szembeni – retorziókkal kapcsolatban is 

vizsgálódtak az osztrák szervek. Erre azért is rákényszerültek, mivel az érintettek egy része a 

magyar hatóságokhoz fordult panaszával. 

Hirschl Ferenc szentpéterfai bíró, és Teklits István helyettes bíró Szombathelyen a 

főszolgabírónál tettek vallomást. 

A bizottság előtt Magyarország mellett nyilatkoztak, amit a lakosság is megerősített. Emiatt 

az osztrákok a következő nap sok csendőrt vonultattak a faluba, akik a magyarpártiakat 

üldözték, néhányat megvertek: Krammer, Gerencsér, Hirschl, Teklics. A csendőrök Jurasics 

Ferenc házában annak fiait elfogták. Teklics Józsefet és Horváth Sándort Németújvárra vitték, 

ahol a járási vezető magyar érzelmeik miatt 8 nap elzárásra ítélte őket. Holczer Márk 

kocsmárost magyarpártisága miatt szintén a vezető elé idézték. Este a csendőrök inzultálták az 

utcán a magyarpártiakat. Ettől a naptól kezdve az emberek nem mertek az utcára kilépni. 

Március 12-én 12 katona érkezett a faluba, akiknek parancsnoka elismerte, hogy ez 

büntetésből történt. Április 2-án hagyták el a községet. Március 25-én a hadnagy a bírói 

hivatalban követelte, hogy a lakosság írja alá a kérvényt, hogy ellenzik a visszacsatolást. 

Hirschl összehívta a testületet, amely elutasította az aláírást, mert nem értették a német 

szöveget, és egyébként sem akartak Ausztriánál maradni. Az osztrák csendőrök erre Hirschlet 

le akarták mondatni. Hallotta, hogy az osztrákok más falvakban is hasonlóan jártak el. 

A monyorókeréki körjegyző 1922. június 18-án az esetről a következőképpen 

tájékoztatta a németújvári Bezirksvelwaltert: 

Hirsh és Teklics képviselő a szombathelyi főszolgabírónál panaszt tettek, „amely állítások 

nem igazak”. Csodálkozott, hogy a panasszal nem a saját hatóságukhoz fordultak. Úgy 

gondolta, hogy a szombathelyi főszolgabíróhoz megszokásból fordultak. Tagadta, hogy 

atrocitások történtek volna. A lakosság és katonaság kapcsolata megfelelő, és szívesen látják 

őket. Holczer Márk kocsmáros esetében nem a csendőrök, hanem saját „eszmetársai” juttatták 

bíróság elé. Szükségesnek érezte leszögezni, hogy a csendőrök senkit sem bántalmaztak, 

inkább még jóindulatúak voltak. 

                                                 
437 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB 31/1922 
Verwaltungsamt Güssing (127. sz.) jelentése Landesverwaltung Sauerbrunnba a határmegállapító bizottság 
németújvári (Güssing) járási tevékenységéről. 1922. március 13. 
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Schmidt pornóapáti bíró is panaszt tett a szombathelyi főszolgabírónál. Vallomását 

április 14-én vették jegyzőkönyvbe. Az osztrák hatóságok Pornóapátiban arra kényszerítették, 

hogy gyűlést hívjon össze, ahova az osztrák hatóságok hívták meg az embereket. Azt kérték, 

hogy a jelenlévők írjanak alá egy emlékiratot, hogy a község nem akar visszatérni 

Magyarországhoz. Nagy számú csendőr volt jelen a falu főterén rendezett gyűlésen, ezért 

közel hatvanan írták alá. Schmidt és még néhányan a terror ellenére nem írták alá, és 

megtiltotta, hogy a falu pecsétjét rányomják. Ezzel az állítással szemben Pornóapátiban egy 

másik jegyzőkönyv íródott június 20-án. Ennek aláírói kijelentették, hogy március 31-én a 

pornóapáti csendőrség nyomozóját utasították, hogy írjon emlékiratot a Népszövetséghez, 

amelyben kifejezték kérésüket, hogy Ausztriánál akarnak maradni.438

Omischl Ferenc csajtai lakos jegyzőkönyvbe vett vallomása 1922. április 4-én a 

szombathelyi főszolgabírónál: a bizottság csajtai látogatásán március 9-én több 

magyarpártival énekelte a magyar Himnuszt, és a visszacsatolást kérték. Ettől kezdve az 

osztrák hatóságok megfigyelés alatt tartották őket. Egy csendőr megfenyegette őket, hogy a 

magyarpártiakat letartóztatják és Felsőőrre viszik. Mikor ezt a fenyegetést hallotta, 

Magyarországra szökött439

A bécsi magyar követség az osztrák külügyminisztériumhoz fordult., hogy 

Szentpéterfa lakosait magyarpártiságuk miatt osztrák terror alatt tartották, házaikat 

elfoglalták, megverték őket és elhurcolták. A követség kérte az osztrák minisztériumot, hogy 

értesítse az osztrák kormányt, hogy vizsgálja ki az ügyet és akadályozza meg az atrocitásokat. 

A magyar követség március 24-én még a következő levelet küldte: 

„Március 10-én Szentpéterfán a meghallgatáskor a magyarpárti megmozdulás spontán 

volt, ezzel szemben azzal gyanúsítják őket, hogy a helyi magyar intelligencia szervezte, 

különösen Thüringer, aki ellen nyomozás folyt és aki fél, hogy kiutasítják Ausztriából.” 

A követség kérte az osztrák minisztériumot, hogy a magyarüldözések szűnjenek meg és ne 

érje őket hátrány a velencei protokoll alapján. Az osztrák álláspont szerint a velencei 

jegyzőkönyv csak az osztrák bevonulás előtti magyarpárti magatartásra vonatkozott.440

A németújvári Bezirksverwalter jelentést juttatott el az ügyekről a Tartományi 

Hivatalnak 1922. július 7-én 

                                                 
438 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB 25/1922 (16) 
Jegyzőkönyv, mely felvétetett a szombathelyi főszolgabírónál. 1922. április 14-én. 
439 Burgenländisches Landesarchiv, Eisenstadt. Anschlussarchiv. (BLA Anschlussarchiv) Kt. 29. H/ 
Landesgrenzbüro 25/1922 
440 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB 41/1922. 
Osztrák külügyminisztérium 17887/4 B. sz. leirata Sauerbrunnba a Landesverwaltungsamt für das 
Burgenlandnak 1922. április 12-én. 
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„Le akarja szögezni, hogy a magyarpárti demonstrációnál senkit sem állítottak elő és 

büntettek meg, sem Teklicset, Horváthot és Holcert sem.” 

„A nevezett községekben – Monyorókerék, Nagysároslak, Pornóapáti – kérvényeket 

állítottak össze a Népszövetségnek az Ausztriánál való maradás érdekében. Ezeket a lakók 

minden nyomás és politikai erőszak nélkül írták. Mivel kevesen tudnak írni, ezért kérték az 

osztrák hivatalok segítségét. Sem Hirschl, sem Schmid nem tudták mit írtak alá a 

szombathelyi kihallgatásukkor, mert a nyilvánvaló valótlanságot nem írták volna alá. Nem a 

főszolgabírónál jártak, hanem mások adták a szavakat a szájukba. A Bezirksverwalter ismerte 

Schmidet, aki állandó félelemben élt, hogy Pornóapáti visszakerül Magyarországhoz, amit a 

magyar katonák terjesztettek.”441

Az osztrákoknak sikerült egy nyilatkozatot aláíratni Szentpéterfán 1922. május 11-én: 

„Alulírott önkormányzat kijelenti, hogy a helyi lakosság az osztrák hatóságoktól és 

csendőrségtől nem volt zaklatva magyarpárti nézetük miatt és nem igaz, hogy a helyi 

lakosokat elhurcolták volna.”442

A nagysároslaki csendőrörs vizsgálata megállapította, hogy a magyar kormány 

panasza alaptalan volt, hogy a magyarpárti lakosságot inzultálták volna. A március 10-i 

meghallgatáson Szentpéterfán néhány ittas személyen kívül nem zavarták meg a közrendet.443

Magyarpártiak állítólagos üldözése Szentpéterfán. 

Egyszer volt katonai beszállásolás, de nem költöztek házakba és nem üldöztek senkit. A 

magyar követség panasza alaptalan volt. A jelentéstevő erőszak alkalmazása nélkül lépett 

közbe a békéltetés érdekében, amit Villani is megköszönt neki – ez is bizonyíték az 

erőszakmentességre. Thüringer tényleg vezető volt a tüzoltógyűlésen, ahol eldöntötték a 

demonstrációt. Ennek ellenére sem léptek fel ellene. Ez jobb is, míg nem rendeződik a határ 

kérdése. Thüringer magyar erdészeti intézőket vitt Monyorókerékre, akik tartalékos tisztek 

voltak, és a helyi lakosság azt hitte, hogy ez egy rejtett katonai összpontosítás a Pinka-

völgyben. Kérte, hogy osztrákokat alkalmazzon, sok osztrák, munkanélküli és erre alkalmas 

ember van, mert nem tűrik, hogy egy német települést mesterségesen magyarosítsanak.444

Az osztrák és magyar delegáció között folytatott un. kompenzációs tárgyalások két 

sopron megyei horvát többségű települést is érintettek. Füles lakossága a meghallgatások 

                                                 
441BLA Anschlussarchiv Kt. 29.H/ LGB 25/1922 
442 BLA Anschlussarchiv Kt. 29.H/ LGB 31/1922/ 2. 
Hirschl Ferenc Szentpéterfa polgármesterének nyilatkozata. 
443 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB 31/1922. 
Moschendorf csendőr örs jelentése Bezirksverwaltungsamt Güssing. 1922. május 15. 
444BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB 41/1922. 
Bezirksverwaltungsamt in Güssing Landesverwaltungsamt Sauerbrunnba 1922. május 24-én  
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során Ausztria mellett foglalt állást, viszont a község földterületének jelentős része 

Magyarországnál maradt az eredeti határvonal szerint. Az Olmódiak többsége Magyarország 

pártján állt, ennek ellenére a Bizottság Ausztriánál hagyta. 

Július 6-án volt a határbejárás Fülesnél. A bizottság mérnökei által megjelölt módon a 

határ a „Dolnja loza” nevű erdőt éppen kettévágta volna. A határ kezdetben Füles és 

Sopronhorpács községek közös határán vezetett, majd a Czerniker útnál elhagyta azt és a 

Kamenje pontig haladt a Zichy erdő mellett, majd elfordult és elérte a községhatárt. Ilyen 

módon a birtokossági erdő déli része Magyarországnál maradt volna. Ez a felosztott erdő két 

parcellából állt, területe 245 kh. volt. Ez a fülesi birtokosok teljes tulajdonában volt, és az 

eredeti határvonal alapján Magyarországhoz került volna, míg a többi fülesi terület 

Ausztriához. A községi elöljáróság, a lakosság és a birtokosok vezetősége szerint is ez a falut 

gazdasági szempontból érzékenyen érintené. A község kérte, amennyiben az új határ nem 

követheti pontosan a községhatárt, akkor úgy legyen, hogy kövesse a községhatárt, majd a 

Zichy erdőt teljesen Ausztriánál hagyja. A község erdeje így Ausztriánál maradna, az új 

határvonal így mégis átmenne a Kamenje ponton a trianoni szerződés alapján. A község 

vezetői és az erdőbirtokosság vezetői kérték a kormányt, hogy minél előbb intézkedjen, 

tegyen lépéseket az antant bizottságnál és mindkét fél delegációjánál Sopronban és a ZGK-nál 

Bécsben.  

A határt a Peresztegi felső-földeknél, mely a birtokossághoz tartozik is módosítani 

kellene. Itt több mint 50 éve egy 2,5 kh. nagyságú területet – mely a peresztegi 

községhatárban van – kaptak cserébe a Széchenyi családtól egy 1 kh területért. Az új határ 

nagy gazdasági károkat okozna egyeseknek, kiknek már úgyis egzisztenciális gondjaik 

vannak. A mai tulajdonosok elődjei gazdaságosan használhatták birtokaikat. Az erdő felének 

és a peresztegi határrészlet átcsatolása miatt a gazdálkodás természetes menete veszélybe 

kerülne.445

A fülesi levélre tekintettel a ZGK javasolta, hogy Neugebauer az ügyről tájékoztassa a 

HMB-t, hogy az Ausztria érdekében döntsön, még ha a magyar delegátus ellene szavazna is. 

Mivel így a békeszerződésben megnevezett Kamenje pont nem változna. Neugebauert 

felhatalmazták, hogy a peresztegi cserét is hajtsa végre. A hivatal úgy látszik nem értette a 

problémát, mivel a csere 50 évvel korábban történt.446  

                                                 
445 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB 70/1922. 
A fülesi (Nikitsch) polgármester, alpolgármester, képviselőtestület és a közbirtokosság vezetőségének levele a 
Landesverwaltungsamtnak Sauerbrunnba 1922. július 6-án. 
446 ZGK átirata a LGB-nak 1922. augusztus 8-án. 
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A ZGK Villani kompenzációs javaslatát Olmód és Füles ügyében elvetette. Utasították 

Neugebauer helyettesét, hogy a fülesi erdő Ausztriánál hagyását továbbra is „erőltesse”. 

Ausztria olyan jellegű magyar kompenzációs javaslatot várt, melyben Magyarország javasolja 

a káptalanvisi szőlőhegy Ausztriához adását.447

A fülesi határkérdésről Neugebauer tájékoztatta Rausnitz tartományfőnököt. „Az 

osztrák javaslatot Fülesnél, mielőtt a HMB-nek átadták, a térképen és a helyszínen is 

megtekintették. Sem az előmunkálatoknál, sem a meghallgatásoknál a fülesiek nem 

említették, hogy a határon túl van erdejük. Ezt sem Neugebauernak, sem Winternek, az 

osztrák delegáció mérnökének nem mondták. A június 14-i ülésen megtárgyalt és utána 

végrehajtott kicövekelés után tettek panaszt a tulajdonosok. Az LGB sem tudott erről a 

határon túli birtokról. Július 7-én egy 10 fős küldöttségnek mondta, hogy a kérdést már nem 

lehet megváltoztatni. Esetleg ha a kompenzációs tárgyalások során valamilyen lehetőség 

adódik. Villani javaslata után így is történt, aki felkereste Neugebauert olyan vázlatokkal, 

melyeken cserejavaslatok voltak felrajzolva. Ausztriának Olmódot és Horvátzsidány egy 

részét kellett volna átadnia, továbbá 1 kh-t. Cserébe a fülesi birtokossági erdőt és a Zichy 

erdőt kapta volna, továbbá 2 kh-t Peresztegnél és a locsmándi szőlőket Káptalanvisnél. A 

mérlegelésnél kiderült 684 kh-ért cserébe Ausztria 562-t kapna. Olmódnak1 német, 6 magyar, 

263 horvát lakosa van, ezért nemzetiségi szempontból nem lenne veszteség. Olmód most 

rossz helyzetben van, mert csak egy út köti össze Kőszeggel. Ezt a helyiek nem veszik jó 

néven, mert mindentől elvágja őket a határ. Másrészt a község határában sok ólomérc 

található, amit ki lehetne termelni”. Ezek alapján Neugebauer kérte Villani javaslatának 

elutasítását. 

Ha a HMB elutasítja az osztrák javaslatot, akkor kérte hogy egy bányászati szakértőt 

hívjanak, aki megnézi az ólomércet, és ha ennek negatív lesz az eredménye, Neugebauer 

felhatalmazást kért a következő módú kompenzációs tárgyalásra: 

Olmódot a fülesi területekért és a káptalanvisi szőlőkért: ez 650 kh 560-nal szemben. 

Horvátzsidány II. már nem jönne szóba. Neugebauer tájékoztatást kért a döntésről és 

engedélyt a fenti lépésre. A kérdés azért tartotta fontosnak és sürgősnek, mert a kitűzés már 

folyamatban volt és a B IV. és B V. szakaszon nem lehetett tovább lépni.448

Az osztrák Kereskedelmi és Ipari Minisztérium egy bányamérnököt küldött az olmódi 

terület geológiai kutatására. A terepszemlén néhány darab vasércdarabot talált, de nem a 

                                                 
447 ZGK átirata az osztrák helyettes biztosnak 1922. aug. 23-án. 
448BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB 70/7/1922. 
Neugebauer 733/22. sz. átirata Landeshauptmannak 1922. augusztus 1-jén a kompenzációs tárgyalásokról. 
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faluban, hanem a Borsmonostor és Olmód közötti dombon. Ennek nem tulajdonított nagy 

jelentőséget, mert csak a felszínen volt található. Olmód nyugati részén egy meddőt talált, 

ahol tiszta vassalak volt. Bécsben kémiailag átvizsgálták és megállapították, hogy jelentős a 

vastartalma, de ólmot és rezet nem találtak. Ez a salak egy korábbi vashámorból 

származhatott, mely a régi olmódi patak partján lehetett, mely a fujtatót hajtotta. Ólomércet 

nem találtak. Valószínű a falunév miatt feltételezték, hogy itt ólom található. A falu nevének 

nincs köze az ólomhoz. Inkább jön a „Blahgraben” szóból, és ez alakult át. A „blah” szó a 

vasérckészítés során egy folyamat. Erre a szóra vannak osztrák példák. A kiejtése miatt 

alakult át. Az itteni vasércnek nem tulajdonított gazdasági jelentőséget.  

A minisztérium további információkat is gyűjtött. A bányászat ügyében a 

borsmonostori kolostor priorját is kérdezték, de nem tudott dokumentumokkal szolgálni a 

múltból, mert a török időben elpusztult.  

Kovács Antalnak, aki korábban az Állami Vasmű alkalmazottja volt Erdélyben, 

Borsmonostortól délre próbakutatásra volt engedélye vasércre. Kovács azt mondta, hogy 

délnyugatra Kőszeg felé megvizsgált egy meddőt. Budapesten megvizsgáltatta az anyagot, 

ahol megállapították, hogy az vas salak. Az olmódiak szerint ez a meddő ezer éve ott van. 

Nem lehetett tudni, hogy vas vagy ólom, mert az ólomban is lehet vas. Pontosabb vizsgálat 

kellett volna. Az említett bányamérnök szerint ez kezdetleges vasérc olvasztás maradványa 

lehetett. Csodálkozott, hogy nem kutatták a világháború idején ezt a kedvező fekvésű 

területet, közel a vasút és Kőszeg.449

Neugebauer október 16-án értesítette a tartományi kormányt, hogy Olmódnál és 

Locsmándnál megegyeztek a határvonalban. Csere csak akkor jöhet szóba, ha mindkét 

delegátus beleegyezik. Álláspontja szerint a locsmándiak kívánságát a szőlőkre vonatkozóan 

figyelembe kellett venni, de nehézségekre számított, mert a ZGK nem akarta visszaadni 

Olmódot, mint szóba jöhető kompenzációt. 

Karl Plöchl tartományi képviselő levele a Landesregierungnak 1922. augusztus 15-én. 

Mellékelten küldte a locsmándiak levelét a káptalanvisi határban lévő szőlőterületek ügyében. 

Kérte a minél előbbi intézkedést, mert fennállt a veszélye, hogy a magyarok az idei termést 

elviszik, és mindazt, amit az augusztus 15-i jégverés meghagyott. (40%-ot). Külön kiemelte 

annak fontosságát, hogy a „jó német lakosság” kérését teljesítsék!450

                                                 
449 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB 70/7/1922. 
Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 53.009-XII-Arb. sz. átirata 1922. augusztus 
25-én a ZGK-hoz. 
450 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB Registratur. 114/1922.  
Neugebauer 899/22. sz. átirata a Ladesregierungnak 1922. október 16-án. 
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A németújvári Bezirksverwalter a népszövetségi döntés után személyesen tájékozódott 

a lakosság hangulatáról a visszacsatolásra ítélt és az Ausztriánál maradó pinka-völgyi 

községekben. Benyomásairól jelentést küldött a tartományi kormánynak, melyben kifejtette, 

hogy meg akarta akadályozni, hogy az osztrák hatóságok Pornóapátiból egy nappal a formális 

átadás előtt elmenjenek, ezért a szomszédos Németlövőre ment, hogy megfelelő utasításokat 

adhasson. Az volt a benyomása, hogy Pornóapátiban „nagy a szomorúság” a visszacsatolás 

miatt, mert a lakosság 80%-a Ausztria mellett volt. A lakosság megnyugtatása végett kérte, 

hogy a HMB a magyar kormánynál járjon közben, hogy a pornóapáti osztrákpártiakat az 

átadás után ne érje atrocitás. Pornóapátiban úgy gondolták, hogy a bajor hercegi uradalom 

kívánsága miatt csatolták vissza a községet. A polgármester is emellett volt. „Ezekre most 

nagyon haragszik a lakosság. Zavargásokra nem kerül sor, mert a lakosság visszafogott, de az 

ottani csendőröket figyelmeztettem, hogy szeptember 24-én tűzoltó zászlószentelés lesz. 

Ferenc bajor herceg felesége lesz a zászlóanya, lehet, hogy a herceg is jelen lesz. Német és 

Magyarkeresztes lakói is szomorúak a visszacsatolás miatt, mert mint szőlősgazdák 200 

magyar K-t kapnak 1 literért, míg Magyarországon 65–80 koronát. Felsőcsatáron is 

osztrákpártivá lett a hangulat, mert jelenleg a kőbánya termékeit osztrák területekről 

vásárolják”.  

Megnyugvással vette tudomásul, hogy a magyar várakozásokkal szemben nem akkora 

a lelkesedés a visszatérés miatt, inkább nagyobb a levertség. Kétségesnek találta, hogy ezt ki 

lehetne használni a kitűzés során. Alsó- és Felsőbeleden a hangulatot nagyjából jónak ítélte, 

de egyesek kifejezték abbéli félelmüket, hogy elveszítik a községi erdőt. Szentpéterfát pedig 

„passzív”-nak, „de korrekt”-nek találta.451

A visszacsatolandó községek azon lakosai körében, akik Ausztria mellett nyilatkoztak, 

félelmet váltottak ki a Magyarországról hallatszó fenyegetőzések. A burgenlandi kormány egy 

magyar újságból értesült, hogy megfenyegették a visszatérő községek osztrákpárti lakosságát, 

ezért szükségesnek tartotta, hogy lépéseket tegyen védelmük érdekében. 

Az újságcikk a következő volt: „Egyes hírek szerint október elején az osztrákok 

kiürítik azokat a falvakat, melyeket Magyarországnak ítéltek. Tíz község tér vissza. A 

lakosság ellenséges az osztrákpártiakkal szemben, főként azokat fenyegetik, akik Ausztriának 

                                                 
451 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB Registratur 134/1922. 
A güssingi Bezirksverwalter 443. sz. jelentése Landesregierungnak 1922. szeptember 22-én. 
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kémkedtek, ezek életveszélyben lesznek a visszatérés után. Valószínű, hogy ezek az emberek 

elkerülendő a büntetést, „gazdáikkal” együtt elmennek.”452

A ZGK nem tekintette ezt intervencióra érdemesnek, mert a visszacsatolás után az ott 

élők magyar állampolgárok lettek. Ennek ellenére a ZGK kérte Neugebauert, hogy Jocardot 

figyelmeztesse erre a veszélyre, és Jocard követeljen Magyarországtól biztosítékot, hogy az 

osztrákpárti lakosság teljes jog- és vagyonbiztonságban legyen, mint a többiek. Neugebauer 

október 30-án írt levelében hívta fel Jocard figyelmét a Vasvármegye cikkére. Ezt hozta fel 

bizonyítékként arra, hogy megalapozottak félelmei, az osztrákpártiakra leselkedő veszélyeket 

illetően. Kérte Jocard közbenjárását a magyar kormánynál.453

A tartományi kormány egy küldöttség által közbenjárt Sopronban és felhívta a HMB 

figyelmét a fennti cikkre. Villani válaszában kijelentette: „biztosítom önöket, hogy a 

visszatérő községek egyetlen lakosa sem lesz, a visszacsatolásig képviselt politikai álláspontja 

miatt bántalmazva.” A kormány ezen nyilatkozat alapján kérte a felsőőri és németújvári járási 

vezetőket, hogy „ha szükséges” nyugtassák meg a lakosságot.454

 Még ebben az időszakban is érkezett kérelem a magyar delegációhoz egy adott terület 

visszacsatolása érdekében. Heinrich Geist beledi birtokos a Buja-major tulajdonosaként kérte 

a bizottságot, hogy a birtoka, (520 kat. területet, mely nem volt megszállva), 

Magyarországhoz kerüljön. Földrajzi, gazdasági, néprajzi és szociális indokokat hozott fel, 

melyek alapján – álláspontja szerint – a birtoknak mindenképp magyar uralom alatt kellett 

maradnia. Vasútállomása, mely gazdasági szempontból nélkülözhetetlen volt a nagybirtok 

számára, a 6 km-re lévő Kisunyomban volt. Ezzel szemben az osztrák oldalon lévő állomások 

50 km-re voltak. Geistnek emellett Szombathelyen is volt földbirtoka. Gazdasági szempontból 

károsnak ítélte, ha két szomszédos birtok más-más uralom alá kerül, mivel a két birtok 

kapcsolatban volt egymással, egymást kisegítették és a termékeiket cserélték. Többek közt: a 

tehenek, marhák és gépek Bujamajor és Szombathely között közlekedtek, szállították őket. A 

birtokot kár érte volna, ha a határ kettéválasztaná. A termények és állatok eladása és a 

beszerzések Szombathelyen történtek. Szombathely tejellátása érdekében ekkor kezdett egy 

milliós nagyságrendű beruházásba. Ha a birtok kettévágódna, elvesztené ezt a piaci 

lehetőséget, és a befektetések kárba vesznének. Az orvosok és állatorvosok Szombathelyről 

                                                 
452 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB Registratur 157/1922. 
Vasvármegye cikke: 55. évf. 214. sz. 1922. szeptember 23. 
453 ZGK 5.e.-390/1922 sz. leirata Neugebauernak 1922. október 20-án. 
454 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB Registratur 134/1922. A Landesgrenzbüro 134/2 – L.G.B. /1922. sz. 
leirata a güssingi és oberwarti Bezirksverwaltungsamtnak 1922. november 15-én. 
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jöttek, orvosságot a dolgozók számára szintén onnan hoztak. Munkásai magyarok voltak, kik 

Jákra jártak templomba, gyerekeik pedig Jákra iskolába.455

A békeszerződéssel ellentétben a cseh magyar határ megállapításánál a köpcsényi 

uradalom egy jelentős része Csehszlovákiához került, ami gazdasági szempontból káros volt. 

Coreth gróf, mint Batthyány képviselője, segítségért fordult Josef Rauhoferhez, aki befolyásos 

politikusnak számított. Felhívta a figyelmét, hogy az uradalom további felosztása a magyar 

osztrák határral súlyos következményekkel járna. Kérte, hogy járjon közbe az ügyben a 

HMB-nál és vegyék ezt figyelembe. Batthyány szerette volna, ha az uradalom 

Magyarországon marad, ami gazdasági szempontból lett volna fontos. A tartományi kormány 

1922. október végén tájékoztatta a ZGK-t az „A” szakasz ügyében. Mivel a Batthyány 

uradalomhoz tartozó Fácánkert és a Lónyai tulajdonában lévő Zeiselhof és Albertkázmér-

puszta Magyarországhoz kerül, ez Köpcsényt érzékenyen érinti. A Landesregierung 

fontolgatta, hogy a Nagykövetek Tanácsánál protestál, de mégsem tette az összes körülmény 

mérlegelése után.  

Neugebauer október 16-án a Landeshauptmannak azt állította, hogy a HMB nem lépte 

át hatáskörét a határ megállapításával ezen a részen. És ez ellen a Nagykövetek Tanácsánál 

nincs értelme tiltakozni. A biztos állítása szerint a kormány attól is tartott, hogy a 

cseretárgyalások ügyét is negatívan befolyásolta volna. Ekkor már folyamatban volt az 

osztrákoknak fontos településcsere.456

Neugebauer a csereegyezmény megkötése előtt egy héttel még szkeptikusan 

nyilatkozott azok kimenetelét illetően. A cseretárgyalások nehezen folytak, mert Kőszeg 

tiltakozott a vonzáskörzet csökkenése miatt (Rendek és Rőtfalva átcsatolása). A ZGK vétózta, 

hogy Olmódot is bevonják a cseretárgyalásokba. Ezek alapján Neugebauer úgy gondolta, 

hogy azok meg fognak szakadni.457

 

Moschendorf csendőrség a Bezirksverwaltung Güssing 1922. november 20-án: 

Oswald Zsigmond jegyző, kólomi lakos kérvényt adott át 27 szentpéterfai aláírással 

Magyarország mellett.  

Neugebauer 1074/22. sz. jelentése Landesregierungnak Sauerbrunnba 1922. december 5-én. 
                                                 
455 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB Registratur 155/1922. Villani 1206/1922. sz. levele Jocardhoz 1922. 
szeptember 27-én. 
456BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB Registratur 163/1922. 
Neugebauer áirata a Landesregierungnak az „A” szakasz határleírásával. Sopron 1922. október 10-én:  
gr. Max Coreth levele Hofrat Rauhoferhez, az Ödenburger Heimatdienst egyik alapítójának, a későbbi 
tartományfőnöknek Sauerbrunnban (a másolaton nincs dátum, 1922. nyarán íródott). 
457 Neugebauer 1017/22. sz. átirata a Landesregierungnak 1922. november 15-én: Szentpéterfa cseréje Rendekért 
és Rőtfalváért. 
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Szenpéterfa magyarpárti mozgalom. A korábbi magyar panasznak nem volt alapja. Güssingi 

vezető Harner vámos óvatlanul tevékenykedett, nem alkalmas a hivatala ellátására olyan 

kényes helyen, mint Szentpéterfa. Neugebauer szerint is le kell váltani.458

Felsőbeled memoranduma 1922. november 

Fordítás: A Népszövetség döntése elszomorított minket. Kérjük a HMB-t, hogy csatoljon 

Magyarországhoz. Soha nem volt kapcsolatunk Ausztriával, vagy Burgenlanddal (A 

fordításban Ungarn szerepel, de ez értelmezhetetlen a következő sorok alapján.) Teljesen 

Szombathellyel vagyunk gazdasági kapcsolatban. Szombathely nélkül nem tudunk élni. Akik 

a beledi meghallgatáson Fürstenfeldet jelölték meg piacnak – egyszerűen hazudtak.459

A borostyánkői csendőrség októberi jelentése szerint a Népszövetség döntése, az egyes 

burgenlandi területek átadásáról, mely alapján német községek is visszakerülnek, 

nyugtalanságot váltott ki a lakosságban. Rőtfalva és Rendek elvesztéséről tudnak. Esterházy 

herceg nem akarta ezt a döntés elfogadni, és Léka visszacsatolásáért újból apellálni fog a 

magyar kormánynál.  

Nagyszentmihály csendőrség: A határforgalom: nagy a forgalom, az itteni lakosság 

Magyarországon intézi gazdasági ügyeit. 

Sámfalva csendőrség: november: általános politikai helyzet: A lakosság figyeli a határkérdést, 

a HMB döntése megosztja őket, csak egy kis részük van Magyarország mellett. Több 

figyelmet fordítunk a német lakosságra, amely visszakerül. Pornóapáti bortermelői fontosnak 

tartják, hogy a szőlőhegy (Vashegy) Ausztriánál maradjon, mert ott drágább a bor. Az 

emberek lassan elhallgatnak az ügyben, és a többség nem gondolja azt, hogy a határmenti 

falvak visszakerülnének.  

Nagyszentmihályon nagynardai fiatalok kijelentették, hogy a magyarokat fegyverrel fogják 

várni. Ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket többször lehet hallani.  

Mosontarcsa csendőrség: Újsághírek szerint Lehndorf (Rohrerfeld) visszakerül, ez rossz 

hangulatot kelt a munkások, főleg a német nemzetiségűek közt. Ha tényleg visszakerül az 

uradalom, a német munkások nem akarnak ott dolgozni, hogy a magyar rendszert elkerüljék 

és a durva lépéseket. Továbbá sok mosontarcsai munkás kenyérkereset nélkül maradna. 

Továbbá a magyar csendőrök az uradalom körül járőröznek. Az osztrák csendőrök továbbra is 

járőröznek, mint eddig is az uradalom területén. Összetűzés nem volt. 

Vallai csendőrség: a határforgalom zavartalan, a helyi lakosok, főleg azok, akiknek az Eisner 

csatorna túloldalán vannak földjeik, nehezen várják a végleges határt.  

                                                 
458 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB Registratur 190/1922. 
459 Landesgrenzbüro, Sauerbrunn 191/1 LGB/922 sz. átirata Neugebauerhoz 1922. november 27-én. 
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Németjárfalu csendőrség: a kishatárforgalom zavartalan. Az őszi kukorica és burgonyatermést 

zavartalanul be lehetett gyűjteni a semleges zónából. A magyar határőrség változatlan 

létszámú. A semleges zónában lévő és a faluhoz tartozó Karlhofot, melyet Ausztriának 

ítélnek, a Ragendorfi magyar csendőrség tartja megszállva. A helyiek várják a határ 

kitűzést.460

Neugebauer jelentése a Pornóapáti–Szentpéterfa vonalról:  

A határmegállapító bizottság szempontjait figyelembe véve tette meg javaslatát. Alapelv az 

volt, hogy közigazgatási egységet ne bontsanak meg. Ezt a lehetőség szerint figyelembe vette. 

Ezen túlmenően az uradalmak egyben tartását is figyelembe vette. Az alsóbeledi gazdákra 

való tekintettel a birtokaikat Ausztriához csatolták. Alsóbeled keleti részén 326 parcella 230 

hold területet alsóbelediek birtokolnak, ezért ezt a jáki határrészt átcsatolná.  

Továbbá ezen községek gazdasági érdekeit figyelembe vették, hogy az adózási 

egységeket, melyek a községben vannak és fontosak a település pénzügyi helyzete miatt, a 

községnél maradjanak. Geist nagybirtok Felsőbeleden, Modena hercegnő birtoka 

Alsóbeleden, gr. Erdődy erdeje Szentpéterfán. Gazdasági szempontból Szentpéterfa esetében 

fontos, hogy a Tamás major a hozzá tartozó földekkel 500 hold Erdődy tulajdona, amelyet 

100 szentpéterfai gazda bérel, a szerződések jellege miatt nem tekinthető egységnek.  

Magát a majort nem használják gazdálkodásra, hanem szegények és hajléktalanok laknak ott, 

akik Szentpéterfához tartoznak. Ez a javaslat megegyezik a Népszövetség utasításaival, hogy 

a közigazgatási határokat figyelembe kell venni, nem csak Léka környékén, hanem a Pinka 

völgyében is.461

Valla április 6-án tiltakozást küldött a Népszövetségnek-nek a HMB békeszerződést 

módosító határjavaslata ellen. Apetlon is hasonló tiltakozást küldött, melyet a 

külügyminisztérium átadott az Népszövetségnek. 

„Valla község tudomására jutott, hogy Pomogy hovatartozásának kérdését felvetették a HMB-

nál. Pomogy elszakítása Mosontétény, Mosonbánfalva, Illmic, Mosonszentandrás, 

Boldogasszony községektől, mindenek előtt Vallától, nemzetiségi és gazdasági okokból 

lehetetlen. Ennek okai: Pomogy lakói többségében németek, rokonságuk van a fenti 

falvakban. Ezek a települések egységet képeznek, melyet károsan érintene az elcsatolás. 

Pomogy lakói németnek vallják magukat és a magyar uralom alatt „szerencsétlenek” 

                                                 
460 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB Registratur 2733/1922. 
Burgenländische Landesregierung Polizeiabteilung. 4-1650/22 sz. átirata a Landesgrenzbürohoz 1922. december 
11-én. 
461 BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB Registratur 197/1922. Neugebauer 958/22. sz. átirata Jocardnak 1922. 
október 30-án. 
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lennének. A békés határmenti viszonyok lehetetlenné válnának, ha a pomogyi rokonok 

állandóan a határ túloldalára igyekeznének. Gazdasági okokból is lehetetlen Pomogy 

átcsatolása, mert a földek, rétek egymással keverednek a többi falu birtokával. A határ ilyen 

kijelölése hátrányosan érintené a lakosságot. Pomogy és Valla között régóta többféle 

kapcsolat van. Valla összes lakója tiltakozik és kérik a Népszövetségtől, hogy Pomogy 

Ausztriánál maradjon. 

Németjárfalu levele a Belügyminisztériumhoz, ZGK-hoz. 1922. november 10-én. 

Németjárfalu tiltakozik a Zeiselhofhoz tartózó földek (800 hold) elszakítása és a községhatár 

feldarabolása miatt. 

„1, Németjárfalu anyagilag nehéz helyzetben van és az elcsatolás és a kieső adók miatt nehéz 

helyzetbe kerülne. 

2, Németjárfaluból 1000 munkás egész évben Zeiselhofba jár dolgozni, kik munka nélkül 

maradnának. Zeiselhofba még soha sem hívtak munkásokat Karlburgból. 

3, A falu tiltakozik a vasúthoz vezető út – Lajtakörtvélyes felé elcsatolása ellen, mert télen, 

ősszel és tavasszal a Zurány felé vezető út járhatatlan és csak a fenti úton lehet az állomásig 

eljutni.  

4, Ha a 800 holdat elcsatolnák, Zeiselhof spirituszgyára elveszítené fő nyersanyagterületét. Az 

osztrák ipar károsodna, mert a termékeket ott értékesítik. November 10-én határozta az 

elöljáróság a fentieket. Mindenhova tiltakozást küldenek, az elcsatolás ellen.” 

Neugebauer 1922. nov. 22-én küldte el a fenti levélre vonatkozó észrevételeit a ZGK-nak  

„1, Németjárfalut az új határvonal nem érintené. 

2, Az a 100 (ez a szám a valószínűbb és nem a korábban szereplő 1000) munkás továbbra is 

dolgozhat Zeiselhof osztrákoknál maradó részén. 

3, A Németjárfalu-Lajtakörtvélyes út teljesen Ausztriánál marad.  

4, A Lónyai féle Zeiselhof Oroszvár községhez tartozik és nem Németjárfaluhoz. 

Nem érti ilyen feltételek mellett miért tiltakozik a falu, amely rosszul volt eddig tájékoztatva a 

határ vonaláról. Már október 18-án levelet kapott a faluból, ahol az egész község köszönetét 

fejezte ki, hogy figyelembe vették az érdekeiket.462

 

                                                 
462BLA Anschlussarchiv Kt. 29. H/ LGB Registratur 3/1922. 
Seydl a ZGK-tól írja GRA osztrák delegációjának 1922. május 3-án. 
Tiltakozás a Népszövetséghez Pomogy elcsatolása ellen. 
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VII. A GYŐRI ÉS SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYÉK A NYUGAT-

MAGYARORSZÁGI KÉRDÉSBEN 

 

A kérdéskörnek a politikai, közigazgatási vetülete mellett egyházjogi vonatkozásai is voltak. 

Az alábbiakban a békeszerződések által kettévágott győri és szombathelyi katolikus 

egyházmegyékben történt eseményeket mutatom be. Elsősorban a két püspökség levéltárában 

található anyagokra támaszkodtam, felvállalva annak a kockázatát, hogy némely esetben az 

események csak „magyar szemüvegen” keresztül látszódnak. 

 

VII.1. A forradalmak kora 

 

A világháborús vereség következtében kitört polgári demokratikus forradalom szakított az 

előző évtizedek magyar nemzetiségi politikájával. Elismerte a nemzetiségi jogokat, a 

nemzetiségi településeken újból szabadabbá vált az anyanyelvi oktatás. Az 1907-es Apponyi-

féle iskolatörvény hátrányos rendelkezéseit 1918. november végén hatályon kívül helyezték. 

A Sopronban székelő Nyugat-Magyarországi Német Néptanács Zsombor Géza vezetésével – 

a területi autonómiát sürgette.463 A rutének és szlovákok mellett a németeknek az 1919. évi 

VI. néptörvény biztosította a területi nemzetiségi önkormányzatot. 464  Ezzel az elszakadási 

törekvéseket próbálták semlegesíteni és a még magyar uralom alatt lévő németeket 

megnyerni. A törvény több különálló, autonóm terület felállítását helyezte kilátásba, de 

közelebbit nem határozott meg. A nyugat-magyarországi kormányzói tisztre, mint már volt 

róla szó, Zsombor Gézát nevezték ki, de az autonóm terület határait „nem merték” 

meghatározni. 465

A törvény egyházi ügyekben is megadta az önrendelkezés jogát a magyarországi 

németeknek. Persián Ádám a katolikus ügyek kormánybiztosa készített egy tervezetet a 

kérdésben a kormány részére. Ebben egy Sopron székhelyű német vikariátus kialakítását 

javasolta, melynek élére németül tudó, lehetőleg a nép soraiból származót kell állítani. A 

tervezet szerint a győri püspök – Fetser Antal – hozzájárulása után a Szentszéknél el kellett 

volna érni, hogy a helynök apostoli adminisztrátori jogkört kapjon. A szombathelyi 

egyházmegye németlakta területei is a joghatósága alá kerültek volna. A helytartóság határait 

csak a győri egyházmegyére vonatkozóan határozta meg: „a Mosontól délkeletre fekvő 

                                                 
463 Magyarország Története 7., 1988. 123. p. 
464 Tilkovszky, 1994. 15. p. 
465 Magyarország Története 7., 1988. 124. p. 
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Magyarkimlétől kiindulva egyenes vonalban a Fertő-tó déli partvonaláig és innen Fertőbánon 

át az egyházmegye déli határán fekvő Németzsidány községig vezető határvonaltól nyugatra” 

fekvő – 92 plébániát és 70 fíliát magába foglaló – terület. Fontosnak tartotta, hogy a térségben 

élő horvátságra tekintettel a vikárius horvátul is tudjon. A terv nem valósult meg. Persián 

emlékirata szerint Fetser püspök nem volt hajlandó kinevezni az általa javasolt Giesswein 

Sándort.466

A kérdéskör vizsgálatánál nem hagyhatjuk figyelmen kívül a térségben már több 

évszázada a magyarság és németség között élő gradistyei horvátokat sem. A nyugat-

magyarországi horvátságot képviselő Horvát Néptanács 1919. február 7-én Sopronban 

nagygyűlést tartott. A teljes egészében római katolikus horvátság nevében elutasították, hogy 

betagozódjanak a tervezett német vikariátusba. Követelték, hogy létesítsenek horvát 

vikariátust, melynek vezetője horvát pap legyen. A Horvát Néptanács Nagybizottsága 

méltányosnak érezte, hogy a püspök egy aulikus pap mellett egy kanonoki stallumot is horvát 

pappal töltessen be. Kérték, hogy a püspök teljesítse ezen kívánságaikat.467 A Moson megyei 

horvát községek képviselői a február 22-én Pándorfaluban tartott gyűlésük döntéseiről 

táviratilag értesítették Fetsert. Ebben szintén tiltakoztak a tervezett német vikariátus ellen, 

saját helynökséget kértek és közvetlen kapcsolattartót a püspökkel.468 A Soprontól délre fekvő 

horvát községek papsága február 17-én Alsópulyán tartott megbeszélést. Ezen 

aggodalmuknak adtak hangot, hogy az „új időben terjedő nemzetiségi eszmékkel” főképp 

Magyarországot bomlasztják politikai és egyházi téren egyaránt. Tiltakoztak az 1919. VI. 

törvényben biztosított német politikai és egyházi autonómia ellen, mivel ez alapján a 80 

ezernyi horvátság megkérdezése nélkül német közigazgatást kap a kulturális autonómia 

ígérete mellett. Szerintük a horvátoknak is jár az önrendelkezés joga. A horvát plébániák 

német helynökségbe való betagolása elleni tiltakozásul már előre passzív ellenállást 

jelentettek be. Horvát vikariátust, csak horvát plébániákból álló esperesi kerületeket és 

emellett külön horvát egyházi főtanfelügyelőt kívántak. Határozataikról értesítették a győri 

püspökség mellett Persián Ádám kormánybiztost és a német kormányzót. Csatlakozásra 

hívták a győrieken kívül a szombathelyi egyházmegye horvát papjait is. Az ülésről készült 

jegyzőkönyvet Mersich Márton szabadbárándi plébános terjesztette fel Fetsernek. Kísérő 

levelében kérte, hogy a püspök juttassa érvényre határozataikat. Hazafias cél vezeti őket és 
                                                 
466 Tengely, 2007. www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/ 
467 Egyházmegyei Levéltár Győr. A Győri Püspökség Levéltára. Egyházkormányzati iratsorozat (Továbbiakban: 
GyEL) 1203/1919. A Horvát Néptanács Elnöke dr. Pinezich István soproni ügyvéd fogalmazta meg a horvátság 
kéréseit 1919. február 8-án a győri püspökhöz írt levelében. 
468 GyEL. 1637/1919. A Horvát Néptanács Mosonmegyei Intéző Bizottságának távirata Fetser püspökhöz 1919. 
február 22-én. 
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csak abban az esetben kívánják ezek megvalósítását, ha felállítják a német helynökséget. 

Ellenkező esetben „a lehető legszorosabb egységben” maradnak a magyar világi és egyházi 

igazgatás keretein belül.469 A kisboldogasszonyi esperesi kerület horvát papjai március 6-án 

tartott gyűlésükön „fenntartás nélkül” elfogadták a felsőpulyai gyűlés követeléseit. Kovács 

Zsigmond vulkaprodányi esperes plébános külön kiemelte, hogy a lelkipásztorkodás és 

népnevelés csak anyanyelven lehet sikeres és a nyugat-magyarországi horvátság 

önrendelkezési jogának elismerését „senkitől sem várhatja oly jogosan, mint a wilsoni 

elveken álló … magyar népkormánytól”.470

A megváltozott viszonyok miatt sok helyen került konfliktusba egymással a magyar 

érzelmű plébános német nemzetiségű híveivel. Többek között Békeffy István nezsideri 

plébános már 1919 februárjában kérte elhelyezését Fetsrertől. Levelében ellenszenvét fejezte 

ki a német autonómiával és a magyar tannyelv visszaszorításával kapcsolatban. 

Magyarpártisága miatt inzultusoknak volt kitéve. Sikertelenül pályázott a csapodi és mosoni 

plébániákra, ezért 3 hónap szabadságot kért, azzal a kikötéssel, ha ez idő alatt nem helyezi a 

püspök máshová, akkor lemond a nezsideri plébániáról. Kérése csak részben teljesült, mivel 

rövid máriakálnoki tartózkodás után újból német plébániára, Gálosra került.471 Thullner János 

(a későbbi tartományi vezető) 1919 májusában lett nezsideri adminisztrátor, Békeffy István 

addigi plébános helyett. Mivel a Tanácsköztársaság miatt nem került rá sor, ezért csak 1920 

márciusában kérte a győri püspököt, hogy nevezze ki plébánossá.472  

A Tanácsköztársaság a vallást magánügynek nyilvánította, kihirdette az állam és 

egyház szétválasztását. A meghirdetett elvek mellett megkezdődött a közéletben szerepet 

játszó egyházi személyek üldözése. Az egyházi iskolákat államosították, a hitoktatást 

kitiltották az iskolából. Betiltották a vallási egyesületeket és az egyházi sajtót is. Nagy 

felháborodást és ellenállást váltott ki, hogy a többi mellett az egyházi vagyon „szocializálása” 

is megkezdődött. Ez a püspökségek uradalmaitól kezdve a falusi plébániák vagyontárgyainak 

lefoglalását jelentette. A végrehajtásban nagy eltérések mutatkoztak, attól függően, hogy a 

                                                 
469 GyEL. 1715/1919. A megbeszélésen Grubich Antal répcesarudi esperes plébános, Perusich István alsópulyai, 
Szemelliker Antal fülesi, Windis József ligvándi, Windisch János gyiróti, Mersich Márton szabadbárándi 
plébánosok, Grozner Ignác és dr. Gregorich Izidor volt tábori lelkészek, Karall Ferenc alsópulyai és ifj. Mersich 
Márton szabadbárándi káplánok vettek részt. Fetser az előadói íven, az Alsópulyáról, Sopronból és 
Pándorfaluból beküldött határozatokra így reagált: „beiktatni, együtt tartani, egyelőre tudomásul”. 
470 GyEL. 2036/1919. A kisboldogasszonyi esperesi kerület horvát papságának Darufalván tartott rendkívüli 
értekezletén Kovács Zsigmond mellett Varga István zárányi plébános, Schmidt Károly darufalvi adminisztrátor, 
Horvát Ignác selegszántói káplán vettek részt. A ruszti esperesi kerületből Horváth Máté cinfalvi és Fertsák 
József kelénpataki plébánosok voltak még jelen. 
471 GyEL. 1588/1919. Békeffy István nezsideri plébános levele Fetser püspökhöz 1919. február 8-án; GyEL. 
1419/1920. Továbbá: A Győri Egyházmegye Sematizmusa 1928. 163. p. 
472 GyEL. 1328/1920. Fetser 1920 májusában terjesztette fel a kérvényt. 
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helyi direktóriumok mennyiben voltak hajlandók és képesek végrehajtani a gyakran változó 

központi utasításokat. Kezdetben a papok állami illetményét is visszatartották, de április 

közepétől engedélyezték azok utalását. A győri egyházmegyében a különböző zaklatásokon 

kívül a Szemelliker Antal fülesi és Wohlmuth Ferenc császári plébánosok kivégzése növelte a 

feszültséget.473 A szombathelyi egyházmegyében Mikes püspököt is letartóztatták. Itt már a 

korábbi kormány idején zárlat alá vették a püspökség vagyonát és már ekkor internálták a 

püspököt.474 A nyugat-magyarországi térségben az új rezsim kiépítésében főként a 

szociáldemokrata párt vállalt szerepet. Ezzel is magyarázható, hogy az itteni papságban 

félelmet, ellenérzéseket, ellenállást váltott ki az Ausztriához való átcsatolás kérdése. Ezek az 

ellenérzések még nagyobbak voltak a gradistyei horvátoknál, mivel Szemelliker maga is 

horvát volt. 

 

VII.2. Az osztrák és magyar békeszerződés következményei 

 

A Tanácsköztársaság bukása után a Friedrich kormány hozta a 4044/1919. ME sz. 

kormányrendeletet a nemzeti kisebbségek egyenjogúságáról. Ebben a kisebbségek egyházi 

anyanyelvhasználatát is szabályozták. Az egyházi hatóságok és egyházközségek ügyeik 

intézésének és iskoláikban az oktatás nyelvét szabadon határozhatták meg és azt az állami és 

önkormányzati hivatalokkal való kapcsolattartásban használhatták. Kisebbségi 

egyházközségek saját erejükből vagy társulással is állíthattak fel oktatási intézményeket. 

Bleyer Jakab nemzetiségi miniszter 1919 októberében írt levelében kérte a győri püspököt, 

hogy a rendeletet ismertesse papságával és egyházi téren intézkedjen ennek szellemében. 

Javasolta, hogy esperesi kerületenként hívják össze a papságot és az egyházi iskolák tanítóit, 

ahol tájékoztatnák őket a kissebségi jogok kérdésében. Ezeken a miniszter személyesen is 

részt venne. Célja az volt, hogy a nemzetiségek ügyeit a soraikból kikerülő papok és tanítók 

intézzék. Felhívta a püspök figyelmét arra a veszélyre, hogy a Brandsch Rudolf vezette német 

„alldeutsch” mozgalom, amely Nezsiderben is jelen van – a katolikus papságot ki akarja zárni 

a német kérdés intézéséből. A miniszter szerint az egyházra nézve is veszélyes az „alldeutsch” 

szászok, szociáldemokraták és kommunisták vezette német nemzetiségi mozgalom. 475  

                                                 
473 GyEL. 3708/1919. Fetser püspök tájékoztatta a Vallás és Közoktatási Minisztériumot ( VKM) a 
Tanácsköztársaság alatt az egyházat ért sérelmekről 1919. október 24-én. 
474 Géfin, 1929. 2. kötet, 453–456. p. 
475 GyEL. 4276/1919. A Nemzeti Kisebbségek Minisztere, Bleyer Jakab 1959/1919 sz. alatt küldte át Fetsernek a 
rendelet szövegét 1919. október 1-jén, a figyelmeztető leveléhez mellékelve. 
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 A Sopronban székelő Nyugat-Magyarországi Német Kormányzóság is figyelemmel 

kísérte a német lakosság egyházi téren jelentkező kívánságait. 1919 novemberében felhívta a 

győri püspök figyelmét, hogy a pomogyiak elégedetlenek papjukkal Keszler Antallal, mert 

nem tud jól németül és egyébként is rossz viszonyban vannak vele. A kormányzó kérte, hogy 

– Nyugat-Magyarország német részeinek megtartása érdekében olyan papot helyezzen oda, 

aki „a lakosságot megnyugtatja és befolyásával a hazának is… nagyobb szolgálatot tehet.” 

Fetser két napra rá Keszlert csapodi plébánossá nevezte ki.476 Az ügyben Bleyer nemzetiségi 

miniszter már októberben intézkedést kért a püspöktől. Levelében tájékoztatta, hogy Zsombor 

Géza államtitkárt nyugat-magyarországi útja során Pomogy község küldöttsége kérte, hogy 

Keszler Antal helyett, akivel egyébként is rossz viszonyban vannak, németül jól beszélő 

plébánost küldjenek. A küldöttség állítása szerint ez ügyben már többször kérték a püspököt – 

eredménytelenül. Ekkor már tudták, hogy Pomogy Ausztriához kerül, ezért hangsúlyozták, 

hogy „majd az osztrákok intézkednek”. Fetser válaszában védelmébe vette Keszlert. A 

plébános mikor észrevette … (olvashatatlan) programok hatását a plébániáján, egyből kérte 

áthelyezését, és addig is saját költségére kért és kapott németül jól beszélő segédlelkészt. Az 

új plébános kinevezésénél a kegyúr segítségével tekintettel voltak német nyelv tudására.477

 A magyar állami szervek természetesen a papságot is igyekeztek a terület 

megtartásának szolgálatába állítani. A polgári és katonai szervek figyelték is tevékenységüket. 

Rendszeresen készültek jelentések, melyekben az osztrákpárti papok tevékenységét bírálták. 

Bauer József haracsonyi plébános ellen – aki nyíltan Ausztria mellett állt ki – 1920 folyamán 

rendszeres küldték a „feljelentéseket” Fetserhez, és kérték az elhelyezését. A püspök úgy 

látta, hogy áthelyezése „csak ártana a magyar ügynek”.478 Ausztria mellett agitáltak továbbá 

Thullner János nezsideri, Engelits György répcekőhalmi plébánosok, Reiter Bálint 

alsópéterfai lelkész, Stéhlik László sopronkeresztúri káplán és Warschitz Ernő káplán. 479 A 

szombathelyi katonai körletparancsnokság 1920 júniusában „bizalmas” jelzettel tájékoztatta 

Fetsert, hogy a kismartonhegyi körjegyzőség papsága az ottani prépostot kivéve nem vett 

részt a menekültek részére történő gyűjtés szervezésében. A kishöflányi Karner Károly és a 

lajtaszentgyörgyi Fieber Ernő plébánosok ellen eljárás indítását is kérték a püspöktől, mivel 

                                                 
476  GyEL. 4299/1919. A Nyugat-Magyarországi Német Kormányzóság 3319/19 sz. levele 1919. november 11-
én íródott. Fetser már november 14-én küldte értesítését Keszler áthelyezéséről. A kormányzóságtól a gyors 
intézkedésért november 18-án küldött köszönőlevél német nyelven íródott. 
477 GyEL. 4434/1919. Bleyer Jakab nemzetiségi miniszter 2245/eln./1919. sz. levele október 28-án íródott, de az 
iraton november 19. szerepel érkezési időpontként. A püspök válaszát november 21-én küldte el. 
478 GyEL. 1057/1920. Sopron vármegye kormánybiztosának 257/920. szigorúan bizalmas levele Fetserhez 1920. 
február 20-án. 1058/1920. Fővezérség (Horthy) távirata 1920. március 20-án és Fetser válasza. 
479 Rittsteuer, 1971. 161. p. 
GYEL. 3115/1920. TEVÉL levele Fetser püspökhöz 1920. augusztus 6-án. 
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nem tartották meg a menekültekért elrendelt ”templomi napot”. A húsvéti ünnepi 

szentbeszédben a főszolgabíró felhívása ellenére nem beszéltek az elüldözött magyarok és 

székelyek sorsáról. „A tanítók a helyi papot követik, ezek hatására pedig a lakosság 

Ausztriához húz.”480 A Területvédő Liga több ízben is bepanaszolta, hogy Németkeresztúron 

(Sopronkeresztúr) osztrákpárti agitáció folyik, amelyben a két helyi káplán is tevékenyen 

részt vesz. Kérték a püspököt, hogy intézkedjen áthelyezésük ügyében.481 A nyugat-

magyarországi kormánybiztos iratai között található helyzetjelentésben arra is van példa, hogy 

az osztrákpárti papokat megnevezik. Fandl Ferenc sámfalvi, Tomsits Gyula kukméri 

plébánosokat említették, Magyarkeresztes és Pornóapáti esetében a korábbi plébánosok 

hatásával magyarázták az Ausztria párti hangulatot.482 Magyarkeresztes esetében Fandlról van 

szó, mivel 1919-ig németkeresztesi plébános volt.483

A hatóságok a pozitív példákra is igyekeztek felhívni a figyelmet. A soproni 

vármegyei katonai parancsnokság jelentése szerint Mariska Ferenc márcfalvai plébános 

tevékenysége követendő példa. A helyi lakosság „jó irányú befolyásolásával nagy szolgálatot 

tett a haza ügyének”. Ezért kérték a püspököt, hogy érdemeiért részesítse dicséretben.484 

Néhány héttel később a szombathelyi körletparancsnokság, már a nyugat-magyarországi 

„vitás” területen működő plébánosok nevét, lakhelyét, a nekik alárendelt hitközségek 

jegyzékét kérte „hazafias propaganda céljából” a győri püspöktől. Fetser elküldte a kért listát 

(110 plébános), amelyen a soproni terület plébánosai is szerepeltek.485 A Magyarország 

mellett agitálók között nagy számban voltak az itt élő horvát papok. A legbefolyásosabbak 

közülük Jandrisevits Péter pásztorházi, Mersich Márton szabadbárándi és Rozenits Demeter 

mosonújfakusi plébánosok voltak. Mellettük Biricz Ferenc csémi, Strassner József 

szentpéterfai, Kuntár József nagynardai plébánosok nevét kell megemlítenünk. Velük 

ellentétben Csukovits János lazarita pap az Ausztriához való csatlakozás híve volt.486 

Csukovits osztrákpárti tevékenységéről a Szombathelyen is tudtak. Mikor 1922 tavaszán egy 

kőszegi könyvkereskedő újból ki akarta adni egyik horvát nyelvű imakönyvét, kérlmére a 
                                                 
480 GyEL. 2538/1920. A Szombathelyi m. kir. Katonai Körletparancsnokság 1036/1920. sz. „Bizalmas” levele 
Fetser püspöknek 1920. június 12-én. 
481 GyEL. 3956/1920. Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája elnökének levele 1920. október 11-én, 
amelyben hivatkoznak az augusztus 5-i feljelentésükre is. 
482 VaML Nyugat-magyarországi Kormánybiztos vegyes iratok/1920 
483 A szombathelyi egyházmegye sematizmusa 1923. 66. p. 
484 GyEL. 2539/1920. A Szombathelyi m. kir. Katonai Körletparancsnokság 1031/1920 sz. „Bizalmas” levele 
Fetser püspöknek 1920. június 12-én.  
485 GyEL. 3052/1920. A Szombathelyi m. kir. Katonai Körletparancsnokság 7362/8. o. 1920 sz. levele a Győri 
Egyházmegyei Hatósághoz 1920. augusztus 4-én. A kért listát már augusztus 11-én elküldik Győrből. 
486 Kolnhofer Vince: A nyugat-magyarországi (burgenlandi) horvátok magyarpárti mozgalmai a két világháború 
között. In: A Kárpát-medence politikai földrajza. PTE TTK Földrajzi Intézet. Pécs, 2005. Továbbiakban: 
Kolnhofer, 2005. 138–139. p. 
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következő választ kapta az egyházmegyei hivataltól: „…szerző szomorú politikai szereplése 

miatt ki nem adható”.487 1922. májusában, mikor Németkeresztes Ausztriához tartozott, az 

ottani plébános Csukovitsot szerette volna felkérni lelkigyakorlat tartására. Engedélykérő 

levelére azt a választ kapta, hogy a püspökség a gráci vagy a mödlingi missziós atyák 

felkérését javasolja.488

Az aktívan magyarpártiak közül ki kell még emelnünk Gáspári Antal gyanafalvai és 

Nagy Mihály felsőlkismartonhegyi plébánosokat.489 A két érdekelt, Fetser Antal győri és 

Mikes János szombathelyi püspök, mint alább látni fogjuk a területi integritás híve volt. A 

politikai határok megváltoztatása után pedig mindent elkövettek, hogy egyházmegyéik 

egysége a határon átnyúlva is megmaradjon. A térség papságának többsége iskoláztatásánál 

fogva a magyar állameszme híve volt. Természetesnek kell venni, hogy a püspöküknek tett 

engedelmességi fogadalom miatt sem helyezkedtek szembe egyházi feljebbvalójukkal. Emiatt 

sokszor kerültek konfliktusba híveikkel.  

 

VII.3. Az egyházkormányzattal kapcsolatos lépések 

 

Az Ausztriának ítélt területek északi része a győri, a déli része pedig a szombathelyi 

püspökséghez tartozott. A magyar egyházi igazgatás a területek átadásával nem szűnt meg, 

ezt csak Rómának volt joga rendezni. 

Az osztrák Szövetségi Kormány októberben jegyzéket küldött Rómába a 

Szentszékhez, amelyben apostoli delegátus küldését kérték Sopronba. Számunkra érdekes 

érveket hangoztattak. A lakosság harmada evangélikus, saját püspökük, teológiai főiskolájuk 

és tanítóképzőjük van a városban. Ha a katolikusok nem lépnek, a protestánsok befolyása fog 

érvényesülni a város és valójában az egész tartomány kulturális életében. A küldött személyét 

az osztrák papság köréből ajánlották kiválasztani. Nyíltan hangoztatták, hogy a helyi papság 

túlnyomó többsége az átcsatolás ellen van, mivel magyar nemzetiségűek, vagy magyar 

nacionalista szellemben nevelkedtek. A levélben Sopron püspöki székhellyé válásának 

lehetőségét is felvetik, mivel rendelkezik megfelelő templommal, több férfi és női 

szerzetesrend telepedett meg, a jó anyagi alapokkal rendelkező társas káptalant is egyszerű 

lenne székes káptalanná alakítani. Az új püspökség anyagi alapját pedig a győri egyházmegye 

                                                 
487 SzPL. acta canc. 1609/1922. A kérvényre az elutasítás után egy hónappal (május 4-én) rávezették: „Más név 
alatt fogja kiadni”. 
488 SzPL. acta canc. Szilágyi Imre Vaskeresztesi plébános kérelme 1922. május 4-én. A levélben a Csukovitsról 
szóló részt pirossal megjelölték. 
489 Rittsteuer, 1971. 160. p. 
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fertőrákosi és védenyi uradalmai biztosíthatnák. Róma erre a levélre nem reagált, számára 

még nem volt tisztázott a helyzet. Az egyház általában megfontoltan reagál a politikai 

változásokra.490

 Mikor 1920 januárjában Magyarországon hivatalosan is ismertté váltak a 

békefeltételek, a vallás és közoktatásügyi miniszter táviratban kérte fel a győri püspököt, hogy 

a kormány intézkedésére rendelje el egyházmegyéjében a gyászlobogók kitűzését és 

gyászbeszédek tartását az istentiszteleteken.491 A békefeltételek sokkolóan hatottak a 

közvéleményre. A kormány lépéseket tett az Ausztriának ítélt területek kiürítése tárgyában, 

mivel olyan hírek terjedtek, hogy tömeges méretű menekülthullám várható. A vallásügyi 

minisztérium többek között a győri püspöktől is kérte, hogy jelentse, milyen vasúti 

kapacitásra lesz szükség.492 Mint a későbbi eseményekből kiderül, valójában a katolikus 

egyházi szervezet tagjai nem hagyták el – egy-két kivételtől eltekintve – tömegesen az 

elcsatolt részeket. 

 A magyar kormány igyekezett több szálon érintkezésbe lépni Rómával. Mivel 

Budapestre csak 1920. szeptember végén érkezett Sciuppa nuncius, ezért a bécsi nunciaturán 

keresztül próbáltak meg eredményt elérni. Fridrich István kormányának megbízásából 1919 

októberében gróf Klebelsberg Kunó (a későbbi kultuszminiszter) tájékozódott Bécsben az 

ottani politikai, egyházi és sajtókörökben a nyugat-magyarországi kérdésről. Valfré di Bonzo 

nuncius tájékoztatta, hogy már történtek lépések, hogy a kérdéses területeket Róma által 

kinevezett vikáriusok fennhatósága alá helyezzék, de valószínűleg a végleges rendezésig 

mégsem alkalmazzák ezt a közbülső megoldást. A nuncius azt javasolta, hogy a győri és 

szombathelyi püspök intézzen beadványt a pápához, hogy az lépjen közbe a 

békekonferenciánál Nyugat-Magyarország elcsatolása ellen. Ezt a beadványt a nuncius 

szívesen eljuttatná a pápához. Az egyházkormányzati stagnálás egyik oka lehet, hogy Piffl 

bécsi érsek szerint a nyugat-magyarországi plébániákat „anyagiakban elkényeztették”, ezért 

az új ordináriusokkal szemben is nagy igényeket támasztanának. 

 Mikes a miniszterelnök kérésének megfelelően a pápához fordult. Levelében egyaránt 

tiltakozott a német és a szlovén vidék elcsatolása ellen. Mint írja „nem politikai szempontok 

vezetnek, hanem a nyájáért remegő és aggódó főpásztornak gondjai”. Az évszázadok óta 

Szent István koronája alatt élő népek néhány papot és kevés hívőt kivéve nem akarnak 

elszakadni. Ausztriában a hatalom nagyrészt a szociáldemokraták kezében van, akik a püspök 

                                                 
490 Rittsteuer, 1971. 162. p. 
491 GyEL. 284/1920. A VKM távirata 1920. január 17-én érkezett. 
492 GyEL. 1065./1920. A VKM 1920. február 16-án küldte el a kereskedelmi minisztérium leiratát Fetsernek. 
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szerint elveikben és gyakorlati tetteikben is alig különböztek a kommunistáktól. Ezért a 

katolikus intézmények, főként az iskolák nagy veszélynek vannak kitéve. Kérte a pápa 

közbenjárását a békekonferenciánál.493

 Az ügyben a két püspök részben együttműködött. A bécsi nuncius útján a pápához írt 

memorandumot kölcsönösen megküldték egymásnak. Mikes emellett Fetsernek írt 

magánjellegű levelében úgy látta, hogy a „nyugati részek elszakítása papíron fog maradni”. 

Viszont úgy gondolta, hogy a mosoni és soproni részeken sokkal rosszabb a hangulat, mint 

Vasban. Úgy értesült a Fetser papságának „sem nagy munkakedve, sem nagy tekintélye nincs, 

hogy a német agitációnak ellenálljon”.494 Fetser a Kegyes Tanítórend generálisa útján 

közvetlenül is eljuttatta levelét a szentatyához. Fetser memoranduma bevezetőjében a győri 

egyházmegye kilencszáz éves múltjára hivatkozik. Másik érve, hogy nem szerencsés, ha az 

egyházjogi kormányzat követi „a máról holnapra változó politikai alakulások ingoványát”. 

Emellett megemlíti, hogy a zágrábi érsekség alá tartozik hosszú évszázadok óta a szorosan 

vett Magyarországon a Muraköz egy része.495

A magyarországi nuncius azt javasolta, hogy az érintett püspökök helynökök útján 

kormányozzák az elcsatolt területeket. A szombathelyi egyházmegye burgenlandi területeinek 

vikáriusa Thomas Ferenc pusztaszentmihályi plébános lett. A megváltozott politikai 

viszonyokra való tekintettel 1922 januárjában az érintett területek esperesei megbeszélést 

tartottak a szombathelyi Püspökvárban. Intézkedéseket hoztak, hogy a papság miként 

viszonyuljon a megváltozott helyzethez. Legfontosabb szempont volt, hogy az osztrák 

hatóságokkal udvariasan és előzékenyen érintkezzenek. Az adminisztráció hivatalos nyelve a 

német, magyar és latin legyen. A plébániák magyar feliratú pecsétjeit latinra kell cserélni. Az 

anyakönyveket latinul kell vezetni, de a kivonatokat németül kell kiállítani. Az iskolákkal a 

levelezés németül intézendő. A körleveleket a papoknak a püspök magyarul írja, a híveknek 

anyanyelvükön olvassák fel. Felhívták a plébánosokat, hogy „szervezzék meg jól a népet és a 

háttérből irányítsák őket”. Az osztrákok is felismerték, hogy amíg magyar egyházi irányítás 

lesz Nyugat-Magyarországon, addig a nép a papok vezetése alatt magyar érzelmű marad. A 

bécsi magyar követség tudomására jutott, hogy a nagynémet és szociáldemokrata pártok is 

nyomást gyakoroltak a kormányra e kérdésben. Ausztriának nem sikerült eredményt elérnie a 

                                                 
493 Szombathely Püspöki Levéltár. Kancelláriai Iratok. (Továbbiakban: SzPL acta canc.) 4654/1919. Friedrich 
István 5517.ME.I. számú 1919. november 5-én kelt levele mellékleteként mindkét érintett püspöknek elküldte 
Klebelsberg jelentését, amelyet Budapestre való visszatérte után írt 1919. október 21-én. Mikes levele 1919. 
november10-én íródott. 
494 GyEL. 4449/1919. Mikes János szombathelyi püspök kézzel írt levele 1919. november 14-én Fetser 
püspökhöz. 
495 GyEL. 4523/1919. Fetser 1919. november 27-én írt válasza Mikeshez. 
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Határmegállapító Bizottság által végzett meghallgatásokig. Ennek is tulajdonítható, hogy a 

vitás területen élő papság – és befolyásukra híveik jelentős része – Magyarország mellett 

foglalt állást.496 A győri püspök Mikestől eltérően rendelkezett. Nagy Mihály 

felsőkismartonhegyi plébános e tárgyban utasítást kérő levelére azt válaszolta, hogy továbbra 

is magyarul vezessék az anyakönyveket, „ha az osztrák jog életbe lép, annak a rendelkezéseit 

kell figyelembe venni”.497

 Mire a Határmegállapító Bizottság által javasolt végleges határvonal kérdése a 

Népszövetség Tanács elé került, egyházjogi téren nagymértékben változott a helyzet. Az 

újonnan választott XI. Pius 1922. május 18-i dekrétumával rendelte el a Burgenlandi Apostoli 

Adminisztratúra felállítását. Ezzel az intézkedésével a Szentszék a burgenlandi 

egyházközségeket Gustav Piffl bécsi érsek kormányzása alá rendelte. Az intézkedés 

váratlanul érintette Mikes püspököt is. A lépés hatására írt körlevelében így reagált: „Tudom, 

hogy egyházmegyém elszakított részeinek papjai és hívei ezen intézkedést csak mély 

fájdalommal fogják tudomásul venni, de egyben meg vagyok győződve, hogy ez a helyzet 

csak átmeneti állapot és, hogy Krisztus Urunk az egyház legfőbb pásztora meghallgatva 

imáinkat rövid időn belül Szent Márton széttépett palástját egybe fogja forrasztani.”498

 A dekrétum kihirdetése és az igazgatás átvétele között több hónapos időkülönbség 

volt. Ebben a köztes helyzetben a burgenlandi papok úgy érezték, hogy magukra maradtak. 

Gondjaik megoldásához össze kell fogniuk. Ennek érdekében különböző összejöveteleket 

tartottak, ahol kisebb-nagyobb számban jöttek össze. A lékai, locsmándi, sopronkeresztúri és 

szentmártoni kerület egyes papjai 1922. augusztus 12-én Lakompakon tartottak összejövetelt, 

ahol eldöntötték, hogy Kismartonba összehívják az egész burgenlandi papságot képviselő 

tanácskozást. A szervezéssel megbízott Nagy Mihály felsőkismartonhegyi esperes-plébános 

tájékoztatta Fetsert a leendő értekezletről, mivel „a paptársak szoros összetartására, egyöntetű, 

korrekt eljárására kis tartományukban nagy szükség van.” a Magyarországon lévő püspökök 

sem lehettek mindenben a segítségükre. A győri püspök támogatta a javaslatot, hogy „az 

egyházi kérdésekben egyöntetűen járjanak el és a veszedelmekkel szemben, melyek a 

katolikus érdekeket fenyegetik, résen legyenek”.499 Az értekezleten, melyet augusztus 29-én 

tartottak, a 16 burgenlandi esperességből (a csonkákat is ideszámítva) 12 esperes, 28 plébános 

                                                 
496 SzPL. Püspöki Körlevél 1921. XI. 4526. sz. 
SzPL. acta canc. 390/1922., 620/1922., 623/1922. 
497 GyEL. 416/1922. Nagy Mihály prépost, felsőkismartonhegyi kerületi esperes plébános levele Fetserhez 1922. 
január 27-én. A püspök még aznap válaszolt a kérdésre. 
498 SzPL. Püspöki Körlevél 1921. 
499 GyEL. 3070/1922. Nagy Mihály prépost, felsőkismartonhegyi esperes-plébános 180/1922. sz. levele az 
Egyházmegyei Főhatósághoz 1922. augusztus 18-án. Fetser püspök válasza augusztus 26-án. 
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és káplán vett részt. Határozatokat fogadtak el a papság szellemi és anyagi javainak és a 

katolikus iskolák védelmében.500 Az értekezlet határozatának megfelelően Nagy „hódoló 

tiszteletét” tette Piffl érseknél, ahol két órán keresztül informálta a burgenlandi viszonyokról. 

Az érsek itt kijelentette, hogy hamarosan átveszi az egyházi kormányzást, mert „mindenfelöl 

sürgetik ezt, másrészt pedig egyes lapok kíméletlenül támadják.” A szeptemberre, októberre 

tervezett burgenlandi körútja során bérmálni is akart, de ezt a papi értekezlet javaslata szerint 

a következő évre halasztotta. A vikárius kérdésében, csak annyit árult el Nagynak, hogy a 

székhelye Bécsben lesz. Ezt a prépost nem tartotta szerencsés megoldásnak, ezért az érsektől 

hazafelé tartva Bécsújhelyen találkozott Gaugl Mihály lajtaújfalui plébánossal, keresztény-

szocialista tartományi képviselővel és több párttársával. Itt ígéretet kapott, hogy a párt tagjai 

és Seipel kancellár is közbenjárnak az érseknél, hogy a vikáriust a burgenlandi papság köréből 

válassza ki, „ami ellen a Landesregierungnak sem lenne kifogása”501

 Gustav Piffl bécsi érsek dr. Franz Hlawatit jelölte ki provikáriussá – aki az ügyeket 

ténylegesen intézte. 1922 szeptemberében vették át az elcsatolt terület egyházi igazgatását. 

Októberben mindketten bemutatkozó körutat tettek Burgenland területén.502 Az egyházi 

igazgatás tényét az érintett plébánosok többsége vegyes érzelmekkel fogadta. A 

sopronkeresztúri esperesi kerület 1922. november 9-i koronagyűlése fájdalmas hangú 

levélben vett búcsút püspökétől, egyházmegyéjétől és hazájától. Fetser válasza stílusában 

nagyon hasonlít Mikes reagálására. „Bízom abban, hogy Nagyasszonyunk visszaszerzi 

örökségét és hogy egyházmegyénk patrónája újból összeforrasztja az elszakított részeket, és 

újból egyesíti az apával a fiakat.”503  

 A pápai dekrétum kihirdetése után még bizonyos ideig a magyar püspökök intézték 

ténylegesen az ügyeket. Akadtak olyan ügyek is, melyeknek megoldására nem 

vállalkozhattak. A büdöskuti (horvát többségű község) plébános Radnasich Márton 1922. 

május 1-jén tett panaszt a helyi kántortanító ellen különböző kisebb ügyekben. A győri 

püspök május 6-i (!) válaszában kifejtette, hogy a pápai nuntius értesítése szerint a terület 

                                                 
500 GyEL. 3390/1922. Nagy Mihály prépost, felsőkismartonhegyi esperes-plébános 142/1922. sz. levele Fetser 
Antal győri püspökhöz 1922. szeptember 18-án. Mellékelve az értekezletről felvett jegyzőkönyv. Fetser 
szeptember 21-i válaszában sok sikert kívánt nekik. 
501 GyEL. 3202/1922. Nagy Mihály prépost, felsőkismartonhegyi esperes-plébános 223/1922. sz. levele Fetser 
Antal győri püspökhöz 1922. szeptember 1-jén. 
     A Győri Egyházmegye sematizmusa. 1918. 187., 192., 211., 219. p. 
502 Rittsteuer, 164. p. 
503 GyEL. 4269/1922. Kaufmann István sopronkeresztúri kerületi esperes plébános és Koch Róbert jegyző által 
aláírt Fetser püspöknek címzett levél 1922. november 9-én. Fetser válasza 1922. december 28-án íródott. 
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apostoli adminisztrátorává Piffl bécsi érseket nevezték ki, ezért „a panasz elintézése már nem 

tartozik” hatáskörébe.504

 

VII.4. A fegyveres harcok időszaka és az osztrák csapatok végleges bevonulása 

 

Az osztrákok első bevonulási kísérlete sikertelenül végződött. Visszavonulásukkor négy győri 

egyházmegyei papot – Kovács Zsigmond vulkaprodányi esperes-plébánost, Horváth Máté 

cinfalvai, Schmidt Károly darufalvai és Varga István zárányi plébánosokat letartóztatták és 

elvitték. Mind a négy plébános horvát származású volt és horvát többségű településen 

szolgált. A rendelkezésünkre álló források szerint bántalmazták is őket. Fetser püspök erről 

értesülvén megkereste a nyugat-magyarországi kormánybiztost és Schioppa budapesti 

nunciust. Egyúttal helyetteseket is kijelölt a megüresedett plébániákra. Kovács és Horváth 

szeptember 12-én hazatérhettek, de Schmidt és Varga továbbra is a bécsi fogházban 

maradtak.505 Varga zárányi plébános csak december szabadult.506  

 1921 augusztusában, mikor a térségben az ún. felkelők vették át az irányítást, sok 

osztrákpárti pap is jobbnak látta, ha elhagyja plébániáját. Közéjük tartozott Bauer József 

haracsonyi plébános is. Bécsújhelyen, Félszerfalván édesanyjánál húzódott meg. Szeptember 

12-e és 16-a között St. Gabrielben lelkigyakorlaton vett részt, majd Mariazellben 7 héten 

keresztül gyóntató volt. Az osztrákok bevonulásakor november 26-án tért vissza. Ezután 

jelentést írt Fetsernek távollétéről, melyben kifejti, hogy ő eddig is a saját hívei érdekében 

tevékenykedett. „Küldetésünk az embernek szól, és nem az egyes nemzeteknek!” A püspök 

elfogadta a jelentést, de nem osztotta Bauer nézetét. „A hazafiság Krisztus Jézus könnyeivel 

megszentelt erény, mely nincs ellentétben katolikus papi kötelmeinkkel.” De ez nem jelenti, 

hogy a politikában is részt kellene venni a papoknak.507 A már említett Thullner János 

nezsideri plébános is elmenekült szeptember 9-én. Távozásának okát püspökének írt 

jelentésében tárta fel. Augusztus 28-án meglátogatta őt Mataja nemzetgyűlési képviselő. A 

látogatás okára nem tért ki. Az esetet egy Moson megyei újság „eltúlozva és felnagyítva” 

közölte. Thullner – állítása szerint – a szigorú határzár miatt nem tudott hazatérni, ezért 

                                                 
504 GyEL. 1633/1922. Az 1841-ben Perványban született horvát Radnasich Márton plébános eléggé rossz 
magyarsággal írta a levelét. 
505 GyEL. 3505/1921. A plébánosok kiszabadítása érdekében a nuntius mellett a magyar hatóságok is nagy 
erőfeszítéseket tettek. 
506 GyEL. 4561/1921. Kovács Zsigmond boldogasszonyi ker. esperes, vulkaprodányi plébános 260. sz. levele a 
győri egyházmegyei hatósághoz 1921. december 11-én. 
507 GyEL. 53/1922. Bauer József haracsunyi plébános jelentése 1921. december 30-án. Fetser válasza január 5-
én. 
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engedélyt kért, hogy „a rendes politikai viszonyok visszatérését” Bécsben bevárhassa.508 A 

hazatérésre az osztrák csapatok bevonulása után, november 15-én került sor.509

 Pornóapáti plébánosa, Pataki Ferenc, a szószékről többször beszélt egy „szebb 

jövőről” Ausztriában. Emiatt sok támadás érte az elcsatolást ellenzők részéről. Mikes 

megpróbálta az elmérgesedett helyzetet rendezni, ezért lelkigyakorlatra hívta a püspökségre a 

plébánost.510 Szombathelyről 1921. október elején tért vissza. Október 5-én egy magyarul 

beszélő fegyveres csapat elhurcolta. Harmadnap találták meg a szomszédos Nárai határában, 

az erdőben a brutálisan meggyilkolt Patakit. A mai napig él egy feltételezés, hogy halálához a 

helyi csendőrparancsnoknak lehetett köze, kinek feleségével a plébános összetűzésbe került. 

A helyi halotti anyakönyv bejegyzése is erre utal: „Magánbosszú és zavargások áldozata lett.” 

Az eset után a parancsnokot elhelyezték. 511 A pornóapáti csendőrörs állománya már 1921. 

augusztus elején nyomozást folytatott osztrákpárti agitáció ügyében. A gyanúsítottak között 

volt Pataki plébános is, aki ekkor lelkigyakorlaton volt. Kihallgatását hazatérte utánra 

tervezték.512 A gyilkosság ügyében indított nyomozást a szombathelyi ügyészség már 1921. 

október 18-án megszüntette. Később újabb adatok kerültek elő, de a tettest (tetteseket) nem 

sikerült kideríteni, ezért az ügyészség 1924-ben megerősítette a megszüntető határozatot.513 A 

püspökségen nem hagyták annyiban a dolgot. A környékbeli papoktól próbáltak 

információkat szerezni. Még 1927-ben is érkezett az ügyről jelentés. Ebből sem derül ki a 

tettes személye, de bizonyosra vehető, hogy a gyilkosság a felkelőkhöz köthető.514

 Pataki pornóapáti plébános halála után Csenár János pósaszentkatalini plébánost 

bízták meg a plébánia ideiglenes adminisztrálásával.515

 Mikor az osztrák csapatok véglegesen megszállták 1921 novemberében a nekik ítélt 

területeket, sok magyar érzelmű papban váltott ki ez félelmet. A legtöbb ennek ellenére nem 

hagyta el plébániáját. Volt olyan – például Mészáros Kálmán középpulyai és Szilágyi Imre 

vaskeresztesi plébános – aki kérte püspökét, hogy lehetőség szerint helyezze át őt magyar 
                                                 
508 GyEL. 4124/1921. Thullner jános nezsideri plébános jelentése és kérelme a győri egyházmegyei 
főhatósághoz 1921. október 31-én. 
509 GyEL. 4652/1921. Thullner János 144/1921. sz. jelentése a győri egyházmegyei főhatósághoz 1921. 
november 17-én. 
510 Zsiga Tibor, 1923. 44–45. p. 
511 Pintérné Schmalzl Erzsébet: Pornóapáti a haza oltárán. In:Trianon és a „hűséges falvak”. Szerk. Kovács 
Géza–Dr. Zsiga Tibor. 100–102. p. 
512 SzPL. acta canc. 1138/1924. A pornóapáti csendőrörs szombathelyi ügyészséghez küldött feljelentése a 
térségben folyó osztrákpárti agitáció ügyében 1921. augusztus 8-án. 
513 SzPL. acta canc.1138/1924. A szombathelyi ügyészség Mikesnek küldött 3982/924 sz. értesítése 1924. április 
8-án. 
514 SzPL. acta canc. Háklár Ferenc pákai káplán levele a püspökségre 1927. április 30-án. Háklár 1921-ben 
Incéden volt káplán. 
515 SzPL. acta canc. 807/b./1922. A megbízás 1922. február 21-én kelt. Csenár a sopron megyei horvát többségű 
Alsópulyán született, amely a győri egyházmegyéhez tartozott. 
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területre.516 (Egyikük kérését sem teljesítették). A gradistyei horvátok magyarpárti 

mozgalmának egyik vezetője, Rozenits Demeter mosonújfalusi plébános és káplánja néhány 

napra eltávoztak, majd hamarosan visszatértek plébániájukra.517 Mersich Márton is elhagyta 

plébániáját november 13-án magyarországi „jóakarói” tanácsára. Mikor olyan híreket kapott, 

hogy az osztrákok csapatoknak megtíltották a túlkapásokat – november 19-én hazatért 

Szabadbárándra. Az osztrák csapatok csak november végére szállták meg a teljes területet – 

Szabadbárándra 29-én vonultak be, de Mersichnek ekkor nem esett bántódása.518 Varga 

Sándor zurányi plébánost rövid időre ismét letartóztatták, majd később kétszer is feljelentették 

a csendőrségnél.519 Varga félelmében még a bevonulás előtt lovas fogatát is a Komárom 

megyében élő édesanyjához küldte.520 Ugyanígy néhány napig fogságban voltak Lévay Pál 

lajtakátai esperes-plébános, Szábár János pándorfalui és Mimlich János nezsideri káplánok. 

(mindhárman horvátok) Babocsai József nemesvölgyi plébánost egy magyar felkelő által 

lelőtt osztrák csendőr ügyébe keverték bele, de az Alsó-Ausztriához tartozó Berg község 

plébánosa és a Köpcsényben lakó Coreth Miksa gróf (Batthyány-Strattmann László sógora) 

közbenjárására ugyancsak szabadon engedték.521 Tóth János fertőmeggyesi plébánost 

december 3-án internálták a felsőkismartonhegyi irgalmasrendi kolostorba. Valószínűleg a 

soproni népszavazásig akarták eltávolítani.522

 Az osztrák csapatokat a bevonulás után a helyi plébániákon és iskolákban szállásolták 

el. A több hónapos ott lakás alatt különféle károkat okoztak a berendezésekben (mint minden 

katonaság bárhol a világon). Ilyen károkozással kapcsolatban fordult Varga István zárányi 

plébános az egyházmegyei hatósághoz, mivel a helyi hatóságok nem orvosolták a kárt. A 

püspök javaslatára a plébánia kegyurához – Esterházy herceghez – kellett fordulnia, majd a 

károk felmérése után az osztrák polgári hatóságokhoz kellett kárigényt benyújtani.523

                                                 
516 GyEL. 4229/1921. Mészáros Kálmán középpulyai plébános jelentése és kérelme Fetserhez 1921. november 9-
én. 
SzPL. acta canc. 67/1922. Szilágyi Imre vaskeresztesi plébános kérelme Mikes püspökhöz 1921. december 26-
án. 
517 GyEL. 4392/1921. Heurigs József vallai esperes-plébános levele a győri egyházmegyei hatósághoz 1921. 
november 24-én. 
518 Spominki, 1993. 319-320. p. 
519 GyEL. 4404/1921. Varga Sándor zurányi adminisztrátor 2/1922 sz. levele a lajtakátai esperesi hivatalhoz. 
Lévay Pál lajtakátai esperes Fetser megkeresése után kért jelentést Vargától, majd azt továbbította Győrbe. 
520 GyEL. 1166/1923. Varga Sándor zurányi adminisztrátor kérelme a győri egyházmegyei hatósághoz, hogy 
segítsenek engedélyt szerezni a fogat visszajuttatásához. 
521 GyEL. 4427/1921. Guszich Gyula pápai kamarás köpcsényi esperes-plébános levele Fetserhez 1921. 
november 26-án. 
522 GyEL. 4511/1921. Nagy Mihály prépost felsőkismartonhegyi esperes-plébános 355/1921. sz. jelentése a győri 
egyházmegyei hatósághoz 1921. december 6-án. 
523 GyEL. 926/1922. Varga István zárányi plébános 18/1922. sz.levele a Győri Egyházmegyei Hatósághoz 1922. 
február 23-án. A hivatal 1922. február 22-én válaszolt. 
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 A határkijelölés és a Határmegállapító Bizottság meghallgatása során sok pap vállalt 

vezető szerepet. Nem csak híveiket győzték meg, hanem a nemzetközi bizottság előtt is 

vállalták magyarpártiságukat. Ezt természetesen nem nézték jó szemmel az osztrák hatóságok. 

Kuntár József nagynardai plébánost jóval a meghallgatások után 1922. március 29-én 

tartóztatta le az osztrák csendőrség. Felsőőrre, majd állítólag Bécsbe vitték. Felsőcsatár, Nagy 

és Kisnarda, Csém községek elöljárósága és iskolaszéke Felsőőrön járt (utóbbi két községben 

Kuntár a beteg csémi (Biricz) plébánost helyettesítette), hogy papjukat kiengedjék. Hajlandók 

voltak kezességet vállalni érte. Ott azt mondták nekik, hogy papjuk politikai fogoly és csak 

akkor engedik haza, ha ártatlansága beigazolódik. Ezután Verhás István nagynardai bíró 

levelet írt Mikes János szombathelyi püspökhöz, melyet a fent említett községekből 131 

személy írt alá. Ebben kijelentette, hogy papjuk „Ausztria ellen soha nem izgatott” hanem azt 

mondta, hogy most „az osztrák törvényeknek kell engedelmeskedni. Kuntárt április 8-án 

szabadlábra helyezték.524”  

 

VII.5. A paphiány és a megoldási kísérletek 

 

A burgenlandi paphiány kialakulását nem lehet csak a területrész átcsatolásával, az új 

államnyelvvel magyarázni. A papnevelő intézetekből kikerülő fiatal papok száma nagyjából 

egyensúlyban volt a halálozás miatti üresedésekkel. (Az egyházmegyét elhagyók és érkezők 

száma szinte elhanyagolható.) Ezt az egyensúlyi állapotot a világháború kitörése borította fel. 

A szombathelyi egyházmegyéből ugyan csak egy pap halt meg katonaként, de a 

szemináriumban tanulók, az ott végzettek száma nagyon lecsökkent a háború évei alatt.525  

A politikai impériumváltás hatására távozók – kikről már volt szó – mellett volt olyan, 

aki az egyházi átcsatolás hatására döntött a távozás mellett. (Honti Béla rohonci plébános.)526 

1922 júniusában, mikor Piffl még nem vette át ténylegesen a kormányzást, Mikes öt fiatal 

káplánt hívott vissza Burgenlandból és helyezett el magyarországi plébániákon.527 A 

Burgenlandban tapasztalható nagyfokú paphiány enyhítése érdekében Piffl kéréssel fordult 

Mikeshez 1923 februárjában. A szombathelyi püspök válasza nem volt éppen barátságos 

hangvételű. Kifejtette, hogy ismeri a burgenlandi helyzetet, de nem tud segíteni, mert neki 

sincs elegendő papja. Nem teheti, hogy papjait elküldje hazájukból Burgenlandba, ahol hiányt 
                                                 
524 SzPL. acta canc. 1389/1922. 
525 Géfin, 1929. 446.p. és 497-500. p. 
526 SzPL. acta canc. 2289/1922. Honti Béla rohonci plébános 135/922. sz. kérelme Mikes püspökhöz 1922. 
május 28-án. Még ebben az évben Kemeneshőgyészre helyezték. 
527 SzPL. acta canc. 2345/1922. és 2462/1922. Egyházmegyei hivatal felhívása a káplánokhoz 1922. június 23-
án. 
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szenvednének. Burgenlandból is kérik visszahívásukat volt papjai az ottani nehéz helyzet 

miatt. Sem a burgenlandi, sem a szövetségi kormány nem segíti őket, ezért Mikestől kértek 

segítséget. A burgenlandi helyzettel azelőtt kellett volna foglalkozni, mielőtt „a püspökök feje 

felett” döntöttek az Adminisztratúráról. Csodálkozott azon is, hogy a megbízott helynök nem 

tájékozódott a burgenlandi papság körében a tényleges helyzetről, pedig tőlük „információt, 

tanácsot és támogatást” kapott volna.528  

A Burgenlandban maradt papságot is nagyon megterhelte a megnövekedett munka. A 

nagyfalvi esperes-plébános szinte könyörögve kér fiatal papokat Mikestől. Állítása szerint 

„erős, munkás papok túlfeszített munkában kidőlnek a sorból”, a nagyon idősek, akik 

kényszerűségből dolgoznak, „erőtlenül kezelik a gyeplőt”. Az állások harmada betöltetlen 

pont akkor, mikor a „nyugatról beözönlő hitetlenség” miatt kitartó munkára lenne szükség.529 

Időközben sor került Hlawati és Mikes személyes találkozására is Szombathelyen. A 

megbeszélés eredményeként a szombathelyi püspök ígéretet tett, hogy ebben az évben és a 

jövőben is küld papokat.530 Augusztusban konkrét ügyekben kért segítséget Hlawati, a 

burgenlandi provikárius, a szombathelyi Egyházmegyei Főhatóságtól. Szombathelyről ekkor 

három papot engedtek át. (Nagysároslakra Gilswert Antalt, Kukmérra, majd Szentkútra 

Háklár Ferencet – Háklár gyakorlatilag egyik helyen sem tevékenykedett– és 

Nagyszentmihályra Kohl Gyulát.) A püspök feltétele az volt, hogy csak a szombathelyi 

egyházmegyéhez tartozó részeken működhetnek és áthelyezés esetén értesíteni kell 

Szombathelyt. Az apostoli Adminisztratúra által kiállított kinevezéseket a püspökség 

továbbította az érintetteknek.531 Mikes a papoknak küldött dispositióban meghatározta az 

elbocsátás feltételeit. „Jelen intézkedésemmel Téged mostani állásodból felmentelek és 

bizonytalan időre szabadságollak azzal, hogy ezen idő alatt a paphiányban szenvedő 

Burgenland Szombathely egyházmegyéhez tartozó részében szolgáld a lelkek ügyét. … 

Nyomatékosan felhívom figyelmedet arra, hogy ezen szabadságod ideje alatt továbbra is a 

szombathelyi egyházmegye papja maradsz, magyar állampolgárságod ezentúl is megtartod s a 

mostanin kívül egyéb dispozíciót el nem fogadhatsz. Midőn új munkakörödbe lépsz, tedd ezt 

                                                 
528 GyEL. 1605/1923. Mikes püspök 1521/1923. sz. átirata Fetserhez 1923. május 26-án. Mikes 1923. március 4-
én válaszolt Piffl kérelmére. 
529 SzPL. acta canc. 3258/1923. Schwartz József nagyfalvi esperes-plébános levele Mikes püspökhöz 1923. 
június 1-jén. 
530 SzPL. acta canc. 3739/1923. Gustav Piffl bécsi érsek köszönő levele Mikes püspökhöz 1923. július 18-án. 
531 SzPL. acta canc. 2455/1923. Hlawati provikárius z.1335/1 kérelme a szombathelyi egyházmegyei hatósághoz 
1923. augusztus 27-én. A püspöki helynök válasza 1922. szeptember 1-jén. 
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oly barátsággal és a lelkek iránt olyan szeretettel, hogy a szombathelyi egyházmegye 

papságának jó hírnevét papi lelkületed és munkád ne csak igazolja, de öregbítse is.”532  

1923 novemberében a peresznyei születésű Koósz Vince, az SZHSZ államhoz csatolt 

Belatinc káplánja, kérte Mikest, hogy helyezze át Burgenlandba, mivel jól beszélt horvátul és 

németül. Ezzel egy időben kérte az Apostoli Adminisztratúrát is, hogy vegyék át. Hlawati 

kérelme alapján Koósz engedélyt kapott, hogy a szentkúti plébánia adminisztrátora legyen. 

(Az eltávozott Háklár helyére.)533 A következő évben, 1924-ben, már gördülékenyebben 

történt a papok küldése. Hlawati konkrétan megjelölte, mely plébániákra kér káplánokat, 

lehetőleg burgenlandi születésűeket és osztrák állampolgárokat. A kérésnek eleget téve a 

szombathelyi egyházmegyéből négy végzős, fiatal papot engedtek át. A fülesi születésű 

Drimel Lukácsot a horvát többségű Pásztorházára adminisztrátornak, a csémi születésű 

Holczman Istvánt rohonci káplánnak (Rohoncnak a horvát többségű csajta volt a filiája), a 

soproni születésű Pittesser Antalt Rábaszentmártonra káplánnak, a felsőbeledi születésű 

Schmalzl Jánost Gyanafalvára káplánnak nevezték ki. 534

 

VII.6. Határon átnyúló problémák 

 

Az osztrák csapatok bevonulása után, mikor Nyugat-Magyarország ténylegesen Ausztriához 

került, a két egyházmegye elcsatolt részeit egy fegyveresen őrzött államhatár választotta el. 

Ez a körülmény a kapcsolatokat – leginkább a hivatalos kapcsolattartást – nagyon 

megnehezítette. A győri egyházmegyei nyomda a hivatalos nyomtatványokat – számadási 

íveket, anyakönyvi íveket és kivonatokat – csak hivatalos vámkezelés és minden csomagra 

külön miniszteri engedély beszerzése után tudta elküldeni az érintett plébániáknak. Fetser 

püspök a minisztériumnak írt levelében rámutatott, hogy ez az eljárás nagyon költséges és 

megnehezíti az egyházmegyei kormányzatot az Ausztriához csatolt részeken és 

„végeredményben előmozdítják szuverén részeknek egyházi elcsatolását, minek 

megakadályozása elsőrendű magyar nemzeti és állami érdek”. A pénzügyminisztérium ennek 

                                                 
532 SzPL. acta canc. 2625-7/1923. Mikes püspök dispozíciója 1923. szeptember 7-én az érintett papokhoz. 
533 SzPL. acta canc. 3359/1923. Koósz Vince belatinci káplán kérelme Mikes püspökhöz 1923. november 21-én. 
Mikes november 24-i válaszában megígérte, hogy akkor tudja elhelyezni máshová, mikor a Vendvidék apostoli 
adminisztrátora a helyére mást tud küldeni. 
SzPL. acta canc. 3573/1923. Hlawati Z/2065/1. átirata a szombathelyi egyházmegyei hatósághoz 1923. 
december 4-én. Mikes 1923. december 15-én engedélyezte Koósznak az új plébánára való távozását. Koósz 
hamarosan magyarországi szlovén plébániákon szolgált – Alsószölnökön 1924-től, majd 1928-tól 
Felsőszölnökön. 
534 SzPL. acta canc. 1911/b/1924. Hlawati Z.1428. kérelme a szombathelyi egyházmegyei hatósághoz 1924. 
június 6-án. Püspöki helynök válasza 1924. július 11-én. 
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hatására engedélyezte, hogy a hivatalos egyházi nyomtatványokat külön engedély nélkül is 

postára lehessen adni.535 A különböző hivatalos iratok átküldésére még hosszú ideig szükség 

volt. Ifjú Mersich Márton 1921 szeptemberében tette le a plébánosi vizsgát, de akkor 

bizonyítványát még nem kapta meg. Mivel az Apostoli Adminisztratúra is előírta a plébánia 

pályázatok mellékleteként, ezért kérte, hogy küldjék meg neki Győrből.536  

 Az egyházjog szerint a katolikus papok elhunyt paptestvéreikért szentmisét mondtak. 

Az átcsatolás után hivatalosan nem értesültek a határ túloldalán történt halálesetekről. 

Rozenits Demeter mosonújfalui plébános szóvá is tette ezt Fetsernek írt levelében: „…mintha 

idegenek volnánk, értesítést már nem kapunk, hacsak újságból nem tudtuk meg.” Fetser 

válaszában ígéretet tett, hogy a „Burgenlandban elhunyt testvérekért” elmondják a szokásos 

két szentmisét. 537 A győri egyházmegyéhez tartozó burgenlandi papság egy része továbbra is 

igényelte a püspöki körleveleket, melyekből minden egyházmegyei ügyről tudomást 

szerezhettek. Az igénylők összeírását a kerületi esperesek végezték.538

 A győri egyházmegye papságának önálló nyugdíjbiztosító intézete volt. A 

nyugdíjjárulékot esperesi kerületenként és az egyes plébániák jövedelemének nagyságától 

függő mértékben állapították meg. A gazdasági válság és infláció, valamint a politikailag 

zavaros viszonyok miatt a plébániajavadalmak jelentős része elértéktelenedett. A 

sopronkeresztúri esperesi kerület papjai 1921 októberében nehezményezték a rájuk kivetett 

járulék mértékét és felvetették annak eshetőségét, hogy nem fizetik tovább a nyugdíjjárulékot. 

Fetser csak 1922 februárjában válaszolt. Rámutatott e fent említett problémákra és állításának 

alátámasztására elküldte a féltoronyi és lánzséri kerület jövedelem bevallásait.539

 A győri püspökség elszakított területeinek papsága általában ott akart maradni a győri 

egyházmegyei nyugdíjbiztosítónál. Ezért az intézet központi bizottsága engedélyezte, hogy 

akik teljesítik a befizetéseket, továbbra is tagok maradhatnak. Az érintett espereseknek össze 

kellett írni a maradni szándékozókat, majd a létszám alapján állapították meg a járulék 

mértékét. Ebben az időszakban ezt búzában határozták meg a nagymértékű infláció miatt. (A 

                                                 
535 GyEL. 908/1922. Haller József a Győri Egyházmegyei Nyomda igazgatójának levele Fetser püspökhöz 1922. 
február 24-én. A püspök felirata a kereskedelemügyi minisztériumba 1922. február 22. A kereskedelmi 
minisztérium 6992/X./1922. sz. (1922.03.03.) leiratában értesítette a püspököt, hogy a pénzügyminisztérium az 
illetékes az ügyben. A pénzügyminisztérium az engedélyt 26742/XII.b./1922. sz. március 21-én küldte el. 
536 GyEL. 125/1923. Ifj. Mersich Márton szabadbárándi segédlelkész kérelme a győri egyházmegyei hatósághoz 
1923. január 10-én. 
537 GyEL. 4005/1922. Rozenits Demeter mosonújfalui plébános jelentése Lévay Pál lajtakátai plébános nezsideri 
kerületi esperes halálának körülményeiről 1922. november 19-én. A győri püspök november 24-én válaszolt. 
538 GyEL. 210/1923. Fetser Antal püspök körlevele a Győr egyházmegyéhez tartozó burgenlandi esperesekhez 
1923. január 23-án. 
539 GyEL. 469/1922. Fetser válasza a sopronkeresztúri esperesi kerület 1921. október 21-én Sopronban tartott 
őszi koronális üléséről felvett jegyzőkönyvre 1922. február 1-jén. 
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járulék nem haladhatta meg az évi tiszta jövedelem 3%-át. A bizottság esperesi kerületenként 

határozta meg a beszolgáltatandó búzamennyiséget, amit a kerületi bizottság a helyi 

viszonyok szerint osztott szét a plébánosok között. Egy-egy esperesség 1,5–3,5 tonna búza 

értékét adta, míg a nyugdíjasok kb. 2 tonna búza árát kapták.)540 Voltak plébánosok, például a 

vallai Heurigs József, akik úgy is segítették a nyugdíjintézetet, hog a birtokukban lévő 

hadikölcsön kötvényeket térítésmentesen átadták. Grubich Antal fülesi plébános a kötvények 

mellett készpénzt is küldött, melynek felét a papi szeminárium részére ajánlotta fel.(A 

szemináriumban sok, az Ausztriához átcsatolt területről származó kispap is tanult 

ekkoriban.)541

 A császárfalui születésű horvát Grubich Magyarországhoz való kötődését jelzi, hogy 

1925-ben kérte Fetsert, hogy a fülesi plébániáról 25 fiú és lány bérmálkozhasson Sopronban. 

A püspök az Apostoli Adminisztratúra hozzájárulásával október 11-én meg is bérmálta 

őket.542

 

VII.7. Helyi példák, plébániák 

 

Az osztrák csapatok 1921. novemberi bevonulása után egy ideig nem volt rendezve a 

körjegyzőségek ügye. Szakonyi Kálmán felsőcsatári körjegyző elmenekült, az osztrákok csak 

fél év múlva helyeztek újat helyére. Ezen idő alatt a felsőcsatári polgári anyakönyvvezetői 

körzethez tartozó csémi, nagynardai és vaskeresztesi plébániákon a születések, halálozások, 

házasságok csak egyházilag voltak bejegyezve.543 Mikor ezen községek visszakerültek ez 

problémát okozott, mivel Magyarországon 1895-óta egymástól függetlenül működött a két 

anyakönyvezés. A születéseket és halálozásokat utólag jegyezték be. A házaspároknak meg 

kellett jelenniük a körjegyzőnél „utólagos” házasságkötésre. A nagynardai plébánián ezen idő 

                                                 
540 GyEL. Püspöki körlevelek. 19244/II: 664. sz. A nyugdíjintézet központi bizottságának 1923. február 22-én 
Győrött tartott ülésén Paár József sérci (Schützen am Gebirge) plébános és Mersich Márton tb. szentszéki bíró 
szabadbárándi plébános vettek részt. 
541 GYEL. 86/1923 Heurigs József vallai plébános a féltornyi kerület esperese egyúttal a kerület 1922. évi 
nyudíjjárulék hátralékát is elküldte 1923. január 7-én.  
2265/1924. Grubich Antal fülesi esperes-plébános 348/1924. sz. levele a győri egyházmegyei hatósághoz 1924. 
október 18-án. 
542 GyEL. 2644/1925. Grubich Antal fülesi plébános kérelme a győri egyházmegyei hatósághoz 1925. október 5-
én. Fetser október 9-én küldte el hozzájárulását. 
543 SzPL. acta canc. 668/1923. Kuntár József nagynardai plébános 11/1923. sz. jelentése Mikes püspökhöz 1923. 
február 6-án. 
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alatt 20 házasság volt. 1925. január 29-én történt meg az állami házasságkötés 

Felsőcsatáron.544

A Határmegállapító Bizottság tevékenysége eredményeként végrehajtott 

határmódosítások is több egyházi jellegű problémát okoztak. Németlövő filiája Horvátlövő 

1923. január 10-én visszakerült Magyarországhoz. A németlövői plébános, Osztovits István 

már január 2-án jelezte Mikesnek, hogy a helyi osztrák hatóságok miatt „személyes 

biztonságát fenyegetné”, ha átjárna a határon. A püspök átmenetileg a pornóapáti plébánost 

bízta meg Horvátlövő adminisztrálásával.545 Ez a megoldás azonban érzékenyen érintette a 

horvátlövőieket. Egy hónap múlva kérték a püspököt, hogy csatolja vissza őket 

Németlövőhöz, mert az új helyzetben elvesztették az anyanyelvi istentisztelet lehetőségét 

(Osztovits tudott horvátul). „…ezzel az új beosztással elvesztettük édes anyanyelvünknek a 

templomban való használatát. Ha nyelvileg nem is, de érzésben magyarok vagyunk, s 

kétszeresen fáj, amikor a nehezen várt visszacsatolás után vasár-és ünnepnapokon horvát 

nyelvű szentbeszéd helyett az idegen német nyelvűt kell hallgatnunk”. Pornóapátiban sem 

vették jó néven a horvát imát. Mikes erre intézkedet a Németlövőhöz való 

visszacsatolásról.546 Ezzel még nem zárult le az ügy. A németlövőiek jegyzőkönyvbe vett 

tiltakozását, hogy esetenként Horvátlövőre kell istentiszteletre járniuk, azzal a megjegyzéssel 

látta el Osztovits, hogy nagyon izgatott hangulatú gyűlés volt. Gondot okozott a horvátlövőiek 

kötelező munkáinak elvégzése is a plébánia felé. Ezért javasolta, hogy csatolják 

Németkereszteshez, ahova egy horvátul tudó káplánt kellene helyezni. Mikes arra hivatkozva 

utasította el, hogy a horválövőiek kérelme ezzel ellentétes.547

Az ugyancsak visszacsatolt Kisnarda a csémi plébániához tartozott. Mikes 1923 

februárjában a Nagynardai plébánost, Kuntár Józsefet bízta meg a filia adminisztrálásával.548

A Magyarországhoz visszakerült Németkeresztes és osztrák filiája (Csejke) között már 

korábban voltak problémák a járandóságok miatt. A németkeresztesi plébános az osztrák 

hatóságokhoz fordult, de ügye nem jutott előbbre. A püspök fontolóra vette, hogy Csejkét át 

kellene csatolni valamelyik osztrák oldalon lévő plébániához, de erre ekkor még nem került 

                                                 
544 Horváth Sándor: 70 éve történt. A leghűségesebb falvak. In: Vasi Kalendárium 1993. 58–65. p. 
545 SzPL. acta canc. 36/1923. Osztovits István németlövői plébános 1/923. sz. kérelme Mikes püspökhöz 1923. 
január 2-án. Mikes még ezen a napon intézkedett. 
546 SzPL. acta canc. 698/1922. A horvátlövői hívek kérelme Mikeshez 1922. február 2-án. A püspök február 5-én 
intézkedett. 
547 SzPL. acta canc. 1082/1923. Osztovits plébános a Németlövőn megtartott gyűlésről 1923. március 18-án 
felvett jegyzőkönyvet és az átcsatolási kérelmet 1923. március 26-án küldte Mikesnek. A püspök április 20-án 
válaszolt. 
548 SzPL. acta canc. 850/1923. Mikes ezen intézkedéséről 1924. február 24-én értesítette az érintetteket: Biricz 
Ferenc csémi esperes-plébánost, Fábián Gábor dozmati esperes-plébánost és Kuntár József nagynardai plébánost. 
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sor.549 Ennél a plébániánál problémát okozott a határon való átjárás is. A Csejkét 

Németkeresztessel közvetlenül összekötő úton kezdetben még lehetett közlekedni 

határátlépési igazolvány nélkül is, annak ellenére, hogy ezt a két ország szerződése előírta. (A 

helyi parancsnok valószínűleg szemet hunyt e felett.) Mikor 1924 elején Németkeresztesre új 

vámőrparancsnok érkezett, érvényt szerzett a törvénynek. Eszerint határátlépési igazolványt 

kellett kiváltani, a lovas fogat átjárásához is engedély kellett – a csejkeieknek kellett a 

plébánost az ottani istentiszteletekre hozni-vinni. Ráadásul ekkortól a határon csak a 

Németlövőt Németkeresztessel összekötő úton lévő őrbódénál lehetett átlépni. Ezt az utat 

viszont Csejkéről csak gyalogosan lehetett megközelíteni. (Vagy Németlövőn keresztül nagy 

kerülővel.) A vaskeresztesi plébános kérte, hogy külön igazolvány nélkül léphessék át a 

csejkeiek a határt. A püspök nem tudott ez ügyben engedményt elérni a Vámőrségnél.550

Mint láttuk a politikai határok megváltoztatása után Róma néhány év elteltével az 

egyházmegyei beosztás megváltoztatásával próbálta kezelni a keletkezett problémákat. Ez a 

lépés viszont újabb konfliktusok kialakulásához vezetett, melyek megoldása még hosszú 

éveket vett igénybe Ezek közé tartozott az egységes egyházi igazgatás megteremtése, a 

burgenlandi papság jogi állásának a tisztázása, továbbá a paphiány enyhítése, az egyházi 

iskolák közintézményként történő működtetése. Összegzésül elmondhatjuk, hogy a két 

magyar püspökség területéből létrehozott Burgenlandi Apostoli Adminisztratúra sikeresen 

oldotta meg az ezeket a feladatokat.  

                                                 
549 SzPL. acta canc. 1066/1923. Szilágyi Imre németkeresztesi plébános és Mikes püspök között 1923 folyamán 
többszöri levélváltás is volt az ügyben. 
550 SzPL. acta canc. 850/1924. Szilágyi Imre németkeresztesi plébános 22/924. sz. levél Mikes püspökhöz 1924. 
március 19-én. Egyházmegyei Hivatal kérelme Kerületi Vámőr Parancsnoksághoz 1924. március 28-án. Szilágyi 
plébános 38/924 sz. levelében sürgette a püspök intézkedését. A m. kir. Szombathelyi Vámőrkerületi 
Parancsnokság 609/1.K.t. 1924. sz. elutasító válasza püspöki hivatalhoz 1924. április 24-én. 
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VIII. ÖSSZEGZÉS – A GRADISTYEI HORVÁTOK HELYZETE AZ ÚJ 

ORSZÁGOKBAN  

 

Az Osztrák–Magyar Monarchia és a történeti Magyarország világháborút követő 

összeomlásának, az új országok alakulásának „nagy” eseményeiben a gradistyei horvátok nem 

játszottak meghatározó szerepet. „Passzívak voltak és türelmesen várták sorsuk 

beteljesülését”. Ezzel szemben a németeknek már korábban voltak szervezeteik, melyek a 

térség Ausztriához való csatolásáért küzdöttek. A csehek (szlovákok), horvátok, szerbek rájuk 

hivatkozva tervezték a „korridort”.  

A nyugat-magyarországi térségért való küzdelem váratlanul érte őket. A kérdéssel 

kapcsolatban nem volt kidolgozott koncepciójuk. A többség a nemzeti jogok érvényesítése 

helyett saját egyéni és gazdasági érdekeit vette figyelembe.  

A munkásság, amely az északi részeken volt nagyobb létszámú, Ausztria felé 

orientálódott. A gradistyei horvát munkások közül sokan már a 19. század végén 

bekapcsolódtak a szociáldemokrata mozgalomba. Ennek ellensúlyozására a kismartoni 

főszolgabíró javasolta, hogy a kormánypárti Néplapot horvát nyelven is meg kellene 

jelentetni.551 Számukra a német nyelv minél jobb ismerete egzisztenciális kérdés is volt 

egyben. A kisebbségi, anyanyelvi jogok követelése, kiterjesztése másodlagos volt.  

Az előbbieknél létszámában jóval kisebb volt a papok, tanítók, és más értelmiségiek 

csoportja, akik megpróbálkoztak az események alakításával is. Többségük közép és felsőfokú 

tanulmányait magyar iskolákban végezte. Az intézmények szellemisége nagy hatással volt 

rájuk. Ezzel is magyarázható, hogy magyarofilek voltak. Mersich Máté így emlékezett meg 

erről: „Akkor már … feltámadt a magyar sovinizmus vihara. Ez dúlt összes professzorunkban 

és elöljárónkban, még a nem magyarokban is. … Minket egyenrangú magyarokká formáltak, 

mi több „nagymagyarokká”. Jobban tudtunk magyarul beszélni, írni, felelni, a magyar 

irodalmat jobban ismertük náluk.”552 Ennek ellenére közülük kerültek ki azok, akik 1918 

végétől megpróbáltak egy horvát nemzeti mozgalmat elindítani. Ide sorolható a Horvát 

Nemzeti Tanács, majd a Horvát Kulturális Egyesület megalakítása. A kulturális és politikai 

jogok követelése mellett mindvégig hangsúlyozták, hogy ezeket Magyarország határai között 

szeretnék megvalósítani. Az Ausztriához való átcsatolást és a korridort is elutasították. A 

horvátországi, SZHSZ állambeli események, a kérdéssel kapcsolatos megnyilatkozások nem 

                                                 
551 Benčić, 1974. 49. p. A magyarosítást is feladták volna a szociáldemokrata eszmék terjedésének 
megakadályozásáért. 
552 Spominki, 1993. 70–71. p. 
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befolyásolták álláspontjukat. A szorosabb együttműködést javaslók, mint Miloradics Mersich 

Máté, marginalizálódtak.553  

A sűrűn változó politikai helyzetben nem sikerült igazi tömegbázist kiépíteniük, annak 

ellenére, hogy az osztrák békeszerződés aláírása utáni időszakban nagyszámú tiltakozó 

gyűlést tartottak a horvát falvakban is. Ezek gyakran vasárnapi istentisztelethez kapcsolódtak, 

vagy az 1920. évi választási kampányhoz kötődtek – a szónokok többnyire a papság köréből 

kerültek ki. A trianoni békeszerződés aláírása utáni időszakban leginkább a központilag 

szervezett tiltakozó rendezvényeken vettek részt a horvátok. 

A nyugat-magyarországi felkelés és a határmegállapítás időszakában szinte csak a Vas 

megyei, pinka-völgyi horvátság fejezte ki manifesztációkon Magyarországhoz való hűségét. 

Horvát nemzeti jogok követeléséről csak kevés szó esett ezeken. Ekkor látszódott igazán, 

hogy a vezető réteg akkor bírt befolyással, ha magyarpárti szándékaik megegyeztek a nép 

gazdasági érdekeivel.  

Az intelligencia között volt egy kisebbség, amely az Ausztriához való csatlakozásban 

látta a horvátság megmaradásának és nemzeti követeléseik teljesülésének zálogát. Voltak 

közöttük olyanok, akik kezdetben magyarpárti nézeteket vallottak, mint Tomsich Kálmán, aki 

az osztrákok ellen fegyveres ellenállást is tervezett, majd rövid idő múlva részt vett az 

Ödenburger Heimatdienst munkájában. 1923-tól szociáldemokrata színekben lett tartományi 

képviselő. Az osztrákpártiak vezetői között többen voltak, akik már korábban Ausztriában, 

Bécsben dolgoztak. A már említett Vukovics József 1921. januárjában egy tervezetet készített 

„Emlékirat Burgenland új berendezkedéséről” címmel. Ebben politikai, gazdasági, 

közlekedési, kulturális elképzeléseit fogalmazta meg. A horvátokra vonatkozóan az iskolai 

anyanyelvi oktatás biztosítását javasolta. A papnak, tanítónak, hivatalnoknak továbbtanulók is 

tanulhassák a horvát nyelvet.554 Vukovics és a szintén Bécsben dolgozó Jurrasovich Mátyás 

voltak az új tartomány vezetőinek tanácsadói a horvátokat érintő kérdésekben.555

A soproni népszavazás és az azt követő határkijelölés során történt módosítások 

következtében a kb. 70 ezres gradistyei horvátságot kettéosztotta az új határ. Vezetőik 

küzdelme ellenére mintegy 80 % Ausztriához került.  

 A nagyarányú magyarpártiságnak és a kényszerű kettéosztottságnak természetszerűleg 

mások voltak a következményei Ausztriában és Magyarországon a két világháború között.  

                                                 
553 Schlag, 1995. 164. és 167. p. 
554 Vukovics, Josef: Denkschrift über die Neuerrichtung des Burgenlandes. In Liebe und Treue fest im Dienste 
seines Volkes und seiner Heimat. Wien-Stegersbach, 1921. 
555 Schlag, 1995. 165–166. p 
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A Magyarországon maradt mintegy 12.000 gradistyei horvát az akkori viszonyok 

között nem tudta megszervezni magát. Nem tudjuk pontosan, hogy itt maradt vezetőik miért 

váltak passzívvá. Ezt még további kutatásoknak kell feltárni. A helyi szinten működő 

dalárdákra, színjátszó csoportokra jellemző volt, hogy a magyar nyelv terjesztését tartották 

fontosnak. Az iskolákban is alacsony színvonalú maradt a horvát nyelv oktatása.556  

 Az Ausztriához került horvátok magyarpárti vezetői az új helyzetben megváltoztatták 

taktikájukat. Az Ausztriához való lojalitás mellett még erősebben harcoltak kisebbségi 

jogaikért. Mersich Márton vezetésével 1922-ben és ’23-ban kísérletet tettek önálló horvát párt 

alakítására, de ez az 1923-as választásokon megbukott.557 1922. március 4-én Alsópulyán volt 

a párt alakuló ülése. Mersich Márton és Wilhelm Stipetić voltak a fő szervezők. Az osztrák 

hatóságok az előzetes szóbeli engedély ellenére feloszlatták az összejövetelt, a két vezetőt 

előállították, arra hivatkozva, hogy ott egy Magyarország érdekében történő népszavazást 

készítenek elő. Az eredményre hivatkozva pedig, a néhány nap múlva érkező 

Határmegállapító Bizottságtól kérjék a visszacsatolást.558 Ez az erőszakos fellépés befolyással 

lehetett a környező horvát falvak lakóira. Ezzel magyarázható, a helyszíni szemlét tartó 

Határmegállapító Bizottság előtt tartózkodóan viselkedtek.559

A Mersich Márton vezette csoportosulással szemben Csukovits János és a vele az 

Ödenburger Heimatdienstben együtt tevékenykedők köre is pártot próbált szervezni. Ők is 

keresték az együttműködést Seipellel és a keresztényszocialistákkal. Programjuk is hasonlított 

a Horvát Keresztényszocialista Pártéhoz. Tomsich Kálmán megpróbált közvetíteni a két 

szembenálló tábor között, de ez nem vezetett eredményre. Mersich nem óhajtott 

együttműködni Csukovitscsal, mivel őt tette felelőssé korábbi letartóztatása miatt.560

Csukovitsék szándékuk komolyságát bizonyítandó, egy jegyzéket – megállapodás 

tervezetet – juttattak el Seipelhez: 

„Észak és dél Burgenland horvátjai, minden foglalkozás és társadalmi csoport: papok, tanítók, 

községi elöljárók, parasztok, iparosok és munkások, akik tudatában vannak, hogy – több mint 

60 ezer lakos, 35 plébánia, 59 egyházi iskola 122 osztály – egy erős kisebbséget alkotnak, 

kiknek a kívánságait számításba kell venni, kik nélkül Burgenland jövőjét nem lehet 

                                                 
556 Kolnhofer, 2005. 139. p. 
557 Schlag, 1995. 166–173. o. 
558 BLA, Landesverwaltungsamt für das Burgenland 4-250/3.  Schober Bundeskanzler als Leiter des 
Bundesministeriums für inneres und Unterricht 15462/ 1922. sz. levele a Landesverwalter für das Burgenlandnak 
1922. március 13-án. 
559 Mersich Márton memoárjaiban tévesen, március 26-át jelölte meg az összejövetel időpontjaként. 
560 Schlag, 1995. 169. p. 
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eldönteni. A keresztény-szocialista párthoz, Seipelhez fordulnak, következő kívánságokkal, 

melyek teljesítésétől függ, csatlakoznak e a párthoz, vagy önállóan indulnak a választásokon.  

Követelések: 

1, Autonóm és egységes Burgenland megtartásáról szóló nyilatkozat. A horvátok nem 

engedik, hogy felosszák őket. 

2, A tartományi és szövetségi választásokon, a párt listáján minden harmadik hely horvátnak 

legyen biztosítva. 

3, Követeljük a számaránynak megfelelően, a tartományi választások előtt képviselőt 

bejuttatni a Tartományi Hivatalba. 

4, A horvát egyházi iskolák megtartása állami segítséggel. 

5, Az egyházi iskolákban, mint az állami alapfokúakban horvát tanítási nyelvet. Csak a 

magasabb osztályokban németet, mint fakultatív tárgyat heti 5 órában.  

6, A felsőlövői tanítóképzőben horvát katedrát, hogy a tanítók képzettek legyenek a horvát 

anyanyelv oktatására.  

7, A községi alkalmazottak – jegyzők, postások, csendőrök – kinevezésénél lehetőség szerint 

vegyék figyelembe a helyi horvát lakosságot, hogy értsék őket. 

A déli részeken, ha nincs elegendő horvátul tudó postás és csendőr, olyanokat nevezzenek ki, 

kik a német mellett magyarul is tudnak.  

8, A járásokban ahol horvát falvak vannak, szintén a központban a hivatalokban egy-két 

alkalmazott tudjon horvátul. 

Ezt az emlékiratot, Csukovits János bizalmi emberünkön, aki a Landesverwaltung 

Sauerbrunnban dolgozik, fogja átadni, kérünk a párttól egy érvényes aláírást, mert az 

álláspontunk a tartományi választásokon is ettől függ.”561 Csukovits önálló párt alakításával is 

próbálkozott „Gradiško-hrvatska stranka” (Burgenlandi Horvát Párt) néven.562  

 A pártalapítási kísérletek sikertelensége láttán a keresztény, konzervatív intelligencia a 

Keresztényszocialista párttal való együttműködésben látta a megoldást. A választási listákon 

                                                 
561 BLA Anschlussarchiv Kt 16. C/I./12/9 Seipelhez írt kérelem, melyet feltehetőleg Csukovits fogalmazott. 
562 Itt kell megjegyeznünk, hogy ezt a pártot illetve párt-kezdeményt több kutató is rosszul helyezte el a politikai 
palettán. A tévedés oka visszavezethető a Vas Megyei Levéltárban a Nyugat-Magyarországi Kormánybiztos 
iratai között lévő IV-402/e., f., h./23 sz. dobozban található Szabó József egykori felkelőparancsnok 
iratanyagára. Szabó 1922-ben készített egy összefoglalót Burgenland politikai viszonyairól, amelyben többek 
között ismerteti az éppen akkor zajló választási előkészületekhez kapcsolódóan a pártpolitikai viszonyokat is. Az 
általa említett „részben nagymagyar érdekeket szolgáló Stipetić-féle horvát-, keresztényszociálista, és részben 
földmíves párt” azonos a Horvát Keresztényszociális Párttal (Hrvatska krščansko-socijalna stranka”. A másik – 
Szabó által említett „Gradjansko Hrvatskó Stranka” feltehetőleg a Csukovits féle „Gradiško-hrvatska stranka”-
val (Burgenlandi Horvát Párt) azonos. Ebben az esetben feltehetőleg valamilyen elírásról, pontatlan 
információról lehet szó. 
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mindig kaptak a horvátok biztos befutónak számító helyet. A szociáldemokraták is ezzel a 

megoldással próbálták begyűjteni a horvátság szavazatait.563

A magyarpárti mozgalmat már a kezdetektől figyelték az osztrák belügyi szervek. A 

csendőrségnek minden gyanús mozzanatot jelenteni kellett. Többek között kiknek jár a horvát 

újság, amelyet 1922-ig Győrben adtak ki – milyen hatása van, ki jár Sopronba színházba stb. 

A szigorú megfigyelés, mivel semmilyen kézzelfogható eredményt nem hozott, 1925 után 

enyhült. Ezután csak éves összefoglaló jelentések készültek, pl. az iskolai német tanítás 

minőségéről stb.564  

Az iskolai oktatásnak is jobbak voltak a feltételei. Ennek ellenére nagyon sok horvát 

településen kérték a szülők a német nyelvű oktatás kiterjesztését, német anyanyelvű tanítók 

alkalmazását.565 Pezsgő kulturális élet alakult ki. Ezt a viszonylagos fejlődést akasztotta meg 

az Anschluss, ami mindenfajta civil szerveződést gyanúsnak tartott és ellenőrzött. Ezekben az 

időkben újból az egyház keretében őrződhetett a horvát kultúra.  

A II. világháború után Magyarországon a horvátokat a jugoszlavizmus jegyében az 

1947-ben alakult Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségbe integrálták. A 

szervezet egészen 1989-es megszüntéig állami és politikai felügyelet alatt állt.566 A Titóval 

történt szakítás után még nehezebb helyzetbe kerültek.  

Az iskolai oktatásban a szerbhorvát nyelv került előtérbe, amely az itteniek többsége 

számára nehezen volt érthető. 1960-tól kötelezővé tették a kétnyelvű oktatást az alsófokú 

iskolákban is.567 Ausztriában az 1955-ös államszerződésben biztosították a kisebbségek 

jogait. Az egyre javuló gazdasági helyzet is elősegítette a kulturális fejlődést.  

Az eltérő politikai feltételek ellenére az asszimiláció folytatódott. A gradistyei 

horvátság létszáma és össznépességén belüli aránya is csökkent mindkét országban. Ezt a 

folyamatot a kettéosztottság, a hidegháború alatti izoláció tovább erősítette. A társadalmi, 

gazdasági fejlődésnek is negatív következményei voltak. Az iparosítás, Magyarországon a 

szövetkezetesítés hatására is egyre többen hagyták el szülőfalujukat, a városokban pedig 

gyorsabban azonosultak a többségi kultúrával. A falvakban a horvátul tudó, (beszélni akaró) 

papok, tanítók hiánya, az anyaországgal való gyenge kapcsolatok is az asszimiláció okai közé 

sorolhatók.568

                                                 
563 Schlag, 1995. 171–174. p. 
564 Bencsics Miklós szóbeli közlése alapján. 
565 Schlag, 1995. 176–177. p. 
566 Gyurok János: A magyarországi horvátok 1910–1990. Pécs, 1998.29. p. 
567 Jelić, Tomislav– Holjevac, Željko: Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj i Hrvati u Slovačkoj. Croatica, Zagreb – 
Budapest – Bratislava, 2006. 32–33. p. 
568 Vranješ–Soljan, Božena: Gradišćanski Hrvati između tradicije i suvremenosti. Educa, Zagreb, 2005. 155. p. 
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 A trianoni határral elválasztott gradistyei horvátság között még sokáig megmaradtak a 

többszintű kapcsolatok. A vasfüggöny létrehozásával ezek teljesen megszakadtak. A ’70-es 

’80-as évektől a kulturális és sport kapcsolatok híd szerepet töltöttek be a két ország között. A 

Magyarországon bekövetkezett társadalmi változások után ezek a kapcsolatok egyházi és 

gazdasági téren is bővültek. A megváltozott körülmények egyfajta identitásbeli megújuláshoz 

is vezettek. Magyarország és Szlovákia Uniós csatlakozásával a térség horvátsága számára 

számtalan új lehetőség mutatkozik, amelyek kihasználásával az újra egységesülő horvátok új 

lehetőséget kaptak az asszimiláció elleni harcban.  
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IX. ÉLETRAJZOK 
 

 

A gradistyei horvátok vezetőinek és a visszatérésért legtöbbet tett személyek életrajzi 

adatai 

 

 

Bedenik Tamás (1889–1940) 

Büdöskúton született. A tanítóképzőt a Pozsonyhoz közeli Modor városában végezte el. 

Horvátországban is tanult. Több horvát településen tanított, az átcsatolás után Barátudvarra, 

majd Répcesarudra helyezték. 1922–1923-ban a Horvát Párt mellett agitált. 

 

Csizmazia Ferenc (1889–1969) 

Horvátzsidányban született. Több horvát településen is tanított. Az osztrákpárti Novi Glasi 

hetilap szerkesztője volt 1921–1922-ben. 

 

Csukovits János 1865–1944) 

Malomfalván született. Győrben végezte el a szemináriumot, itt is szentelték pappá 1890-ben. 

Belépett a lazarita rendbe. 1920-ban osztrákpárti nézetei miatt Ausztriába szökött. Több 

horvát nyelvű, közkedvelt imakönyv szerzője. Fizikával is foglalkozott. A karintiai 

Völkermarktban hunyt el. 

 

Heider József (Csendlaky) (l890–1956) nagynardai tanító 

A Somogy megyei Mozsgón született. (ma Baranya megye) Az első világháborút 

végigharcolta, több kitüntetést kapott, köztük a vitézségit is. Vitézzé avatása után nevét 

Csendlakyra magyarosította. 1913-tól nyugdíjazásáig Nagynardán volt tanító. Horvátul nem 

tudott. 

 

Hirschl Ferenc (1874–1958) szentpéterfai községbíró 

Teklits Erzsébettel kötött házasságából négy gyermek született. Több cikluson keresztül 

községbírónak választották, 50 éven át a templom cémestere (sekrestyése) volt. E1mondása 

szerint a határesemények során az osztrák hatóságok pénzzel magyarellenes magatartásra 
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akarták bírni, de ő ezt elhárította, mondván inkább meghal, mintsem véleményét 

megváltoztassa. 

 

Jandrisevits Péter pásztorházi plébános (1879–1938) 

Sóskutfaluban született. 1903-ban szentelték pappá. Több helyen volt káplán, majd 1906–tól 

1924-ig plébános Pásztorházán. 1924-ben Csémbe helyezték át. A világháborúban tábori 

lelkészként szolgált. Főleg történelmi és politikai műveket, cikkeket írt, melyek a Naše 

Novine–ben és a Katolički Savez–ben jelentek meg. 1923 és 1927 között a Burgenlandi 

Tartománygyűlés tagja volt. Jól beszélt magyarul, németül, horvátul. 

 

Kuntár József (1883–1955) nagynardai plébános 

Szabaron született. Felszentelése után (1906) rövid ideig házikáplán Vépen gróf Erdődy 

Sándor családjánál, majd özv. gr. Draskovich Pálnénál. Nagynardán 1911 és 1918 között 

plébános helyettes, majd utána plébános lett. 1955-ben a határőrök lovasfogattal halálra 

taposták. Jól beszélt magyarul, németül, horvátul.  

 

Mersich Márton (1868–1943) 

Répcesarudon született. Kőszegen és Győrben tanult a bencéseknél. Itt szentelték pappá 1891-

ben. 1906–1939 között Szabadbáránd plébánosa. A Naše Novine egyik alapítója. A gradistyei 

horvátok egyik legjelentősebb vezetője volt a korszakban. 

 

Miloradics Mersich Máté (1850–1928) 

Répcesarudon született. 1876-ban szentelték pappá. A papi hivatása mellett asztronómiával, 

fizikával, geometriával, filozófiával is foglalkozott. Európai tudományos folyóiratokban is 

publikált. A gradistyei horvátok legismertebb költője. Irodalmi és társadalompolitikai 

munkásságával nagyban hozzájárult nemzeti ébredésükhöz. Az anyaországgal való szorosabb 

kapcsolatban látta kis nép fennmaradásának lehetőségét. A Magyarországnál maradt 

Horvátkimle plébánosaként hunyt el. 
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Németh János (1880–1961) szentpéterfai kántor-tanító 

Horvátnádalján született. Tarafás Máriával kötött házasságából öt gyermek született. 1904-től 

tanított Szentpéterfán. 1923-ban igazgató-tanítóvá nevezték ki. 

 

Osztovits István 1870–1932) németlövői plébános 

Sirokányban született Felszentelése (1895) után több helyen volt káplán. 1907 és 1930 között 

volt plébános Németlövőn és egyben a kerület espesere is. 1930-ban Rohonci plébános lett és 

kinevezték Dél-Burgenland főesperesévé.  

 

Pinezich István (1879–1962) 

Sopronkertesen született. Ügyvédi végzettsége volt. A Naše Novine egyik alapítója és első 

főszerkesztője 1910 és 1913 között. A korra jellemző, hogy pánszlávizmussal vádolták, ezért 

le kellett mondania a szerkesztőségről. Az 1. világháború befejezését követő néhány évben a 

gradistyei horvátság politikai vezetője. Hosszú éveken keresztül Sopron város befolyásos 

politikusa volt. 1935 és 1939 között országgyűlési képviselő volt. Sopronban hunyt el. 

 

Prikosovich Endre (1888–1946) 

Fülesen született. Győrben szentelték pappá 1911-ben. Több győri katolikus iskolában tanított 

hittant. 1920-tól a Rákóczíánum (középiskolai fiúinternátus igazgatója). Kanonokká  nevezték 

ki. 1913-tól 1922-ig – a hetilap megszüntéig – a Naše Novine szerkesztője. Győrben hunyt el. 

 

Rozenits Demeter (1874–1933) pándorfalusi plébános 

Bónisfalván születet. 1898-ban szentelték pappá Győrben. A moson megyei horvátok 

magyarpárti vezetője volt. 

 

Strassner József (1868–1933) szentpéterfai plébános 

Vulkapordányban született, 1892-ben szentelték fel. 1897 és 1905 között Újhegyen szolgált, 

Szentpéterfára 1905-ben helyezték, ahol haláláig volt a község plébánosa. 1916-ban a pinka-

völgyi kerület esperesévé nevezték ki. Tevékenységének hatására sokan választották az 

egyházi pályát. Magyarul, horvátul, németül is beszélt. Mikes János püspök így emlékezett 

meg róla: „Egyházmegyém buzgó papja s híveinek rajongva szeretett lelkipásztora volt, 

akinek emlékét hívei közt generációk fogják megőrizni.” 

 192



 

Szemeliker Antal (1882–1919) fülesi plébános 

Vulkaprodányban született. 1905-ben szentelték fel. 1912-ben helyezték Fülesre. 1919. április 

10-én Sopronban végezték ki a vörösök. 

 

Tomsich Kálmán (1886–1944) 

Csémben született. Több horvát településen is tanított. 1921 szeptemberében összetűzésbe 

keveredett Héjjas felkelőivel, Budapestre az osztrák követségre menekült. Az itt kapott hamis 

útlevéllel ment Ausztriába. Az átcsatolás után a burgenlandi kormány alkalmazásában volt. 

1923-tól a burgenlandi horvát iskolák tanfelügyelője. 1923-tól 1934-ig tartományi képviselő a 

szociáldemokrata párt színeiben. 

 

Vukovics József (1864–1960)  

Szenteleken született. Bécsben dolgozó iparosként vezető tisztséget viselt a Verein der 

christlichen Burgenländer in Wien (Keresztény Burgenlandiak Bécsi Egyesülete) nevű 

szervezetben. 1921-től a Keresztényszocialita párt egyik burgenlandi vezetője volt. 
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X. FORRÁSOK ÉS IRODALOM 

 

Levéltári források: 

 

Burgenländisches Landesarchiv (BLA) 

 Anschlussarchiv fasc. 16, 26, 29, 30, 31, 32. 

 

Győri Egyházmegyei Levéltár (GyEL) 

  Egyházkormányzati iratsorozat 1918–1925 

  Püspöki körlevelek 1918–1925 

 

Magyar Országos Levéltár (MOL) 

Miniszterelnöki Levéltár (ME) Határmegállapító Központi Iroda (HMKI) 

Rezervált iratok (K 477) 

  Általános iratok (K 478) 

  Miniszterelnökségtől átvett iratok (K 479) 

Külügyi Levéltár (KÜM) 

  Politikai osztály általános iratai (K 63) 379. csomó 

  Politikai osztály rezervált iratai (K 64) 6. csomó 

  Jogi osztály iratai (K 70) 271. csomó 

  Bécsi követség (K 81) 59. csomó 

 

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik (ÖStA, AdR) 

Neues Politisches Archiv, (NPA) 

Liasse Ungarn 9/I 

 Bundeskanzleramt, Zentralgrenzkomission (BKA, ZGK) 

  Varia 5.e  Kt. 8069–8072 

  Österreichisch-Ungarisch Grenzregelungsausschuß 

(ÖUGRA) Kt. 8115–8122/a 
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XI. HELYNÉVMUTATÓ 
 

m

 

agyar német horvát 
Alhó Alhau  
Alsóbeled Unterbilden Dolnji Beled 
Alsócsatár (ma: 
Felsőcsatár 

Unterschilding Dolnji Četar 

Alsópulya Unterpullendorf Dolnja Pulja 
Badafalva Weichselbaum  
Barátfalva Ollersdorf im Burgenland  
Bándol Weiden bei Rechnitz Bandol 
Bécs Wien Beč 
Boldogasszony Frauenkirchen Svetica za Jezerom 
Bónisfalva Kleinwarasdorf Mali Borištof 
Brezóc  Brezovica 
Bucsu Butsching Buč 
Budapest Budapest Budimpešta 
Büdöskút Stinkenbrunn (ma Steinbrunn) Štikapron 
Cinfalva Siegendorf Cindrof 
Csajta Schachendorf Čajta 
Csáktornya  Čakovec 
Császárfalu Kaisersdorf Kalištrof 
Darázsfalva Trausdorf an der Wulka Trajštof 
Darufalva Draßburg Rasporak 
Diánvár  Dijanovac 
Farkasdifalva Neumarkt an der Raab  
Felsőbeled Oberbildein Gornji Beled 
Felsőcsatár Oberschilding Gornji Četar 
Felsőőr Oberwart Borta/Jerba 
Felsőpulya Oberpullendorf Gornja pulja 
Féltorony  Halbturn  
Fölöstöm Fürstenfeld  
Füles Nikitsch Filež 
Gyanafalva Jennersdorf  
Hámortó Hammer  
Hegyeshalom Strass-Sommerein  
Horvátjárfalu 
(Szlovákia) 

Kroatisch Jahrndorf Hrvatski Jandrof 

Horvátlövő Kroatisch Schützen Hrvatske Šice 
Horvátzsidány Siegersdorf Hrvatski Židan 
Incéd Dürnbach im Burgenland Vincjet 
Jakopelc  Jakoplec 
Kabold Kobersdorf Kobrštof 
Kapronca  Koprivnica 
Káptalanvis (Répcevis) Heils Višija 
Kelénpatak Klingenbach Klimpuh 
Királyhida Bruckneudorf  
Királyvelika  Kraljeva Velika 

Kismarton Eisenstadt Željezno 
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Kisnarda (ma: Narda) Klein Nahring Mala Narda 
Kópháza Kohlenhof Koljnof 
Köpcsény Kittsee Gijeca 

 

Kőszeg Güns Kiseg 
Kuténya  Kutina 
Lajtakörtvélyes Pama Bijelo Selo 
Lajtaprodány Leithaprodersdorf Lajtaprodrštof 
Lajtaszentmiklós Neudörfl  
Lajtaújfalu Neufeld an der Leitha Najfelt/Novo Selo 
Légrád  Legrad 
Léka Lockenhaus Livka 
Ligetfalu (Pozsony) 
(Szlovákia 

Engerau  

Ligvánd Nebersdorf Šuševo 
Locsmánd Lutzmannsburg Lučman 
Lorettó Loretton Lovreta 
Lődös Litzelsdorf Licištrof 
Lövő Schützen Livir 
Magyarkeresztes (ma: 
Vaskeresztes 

Ungarisch Grossdorf Ugerski Keresteš 

Magyaróvár Altenburg Stari Grad 
Malomháza Kroatisch Minihof  
Megyericse  Međurić 
Monoszló  Moslavina 
Monyorókerék Eberau Eberava 
Moson Wieselburg Mošon 
Mosonbánfalva Apetlon  
Mosontarcsa Andau Andava 
Mosontétény Tadten  
Mosonújfalu Neudorf bei Parndorf Novo Selo 
Nagycenk Großzinkendorf 

(Zinkendorf) 
Cjenka 

Nagyfalva  Mogersdorf  
Nagymarton Mattersburg Matrštof 
Nagynarda (ma: Narda) Gross Nahring Velika Narda 
Nagysároslak Moschendorf  
Németjárfalu Deutsch Jahrndorf Nimški Jandrof 
Németkeresztes (ma: 
Vaskeresztes) 

Deutsch Grossdorf Nimški Keresteš 

Németlak Deutsch Minihof  
Németújvár Güssing Novi Grad 
Nezsider Neusiedl am See Niuzalj 
Olmód Bleigraben Plajgor 
Oroszvár (Szlovákia) Karlburg Rosvar 
Oszlop Oslip Uzlop 
Ókörtvélyes  Eltendorf 
Pándorfalu Parndorf Pandrof 
Pásztorháza (Stinác) Stinatz Stinjaki 

Pecsenyéd Pöttsching Pečva 
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Peresznye Pressing Prisika 
Pervány Kleinmutschen Pervane 
Pinkakertes Gaas Kertež 
Polányfalva Podler Poljanci 
Pomogy Pamhagen  
Pornóapáti Pernau Pornova 
Pósaszentkatalin St Kathrein im Burgenland Katalena 
Prodavíz  Podravić 
Rajka Ragendorf  
Rábakeresztúr Heiligenkreutz im Lafnitztal  
Rendek Liebing  
Répcemicske Strebersdorf Selce 
Répcekőhalom Steinberg Štamperak 
Répcesarud Frankenau Frakanava 
Rohonc Rechnitz Rohunac 
Rőtfalva Rattersdorf Ratištof 
Savanyúkút Kisela Voda Sauerbrunn 
Sopron Sopron Šopron 
Sopronkeresztúr Deutschkreutz Kerestur 
Sopronkertes Pajngrt Baumgarten im Burgenland 
Sopronkövesd Giesing Kevežd 
Sopronnyék Neckenmarkt Lekindrof 
Sóskutfalu Sulz im Burgenland Šeškut 
Stridóvár  Štrigova 
Szabadbáránd (Nagy-
Barom) 

Großwarasdorf Veliki Borištof 

Szentelek Stregersbach Santalek 
Szentgyörgy  Ðjurđevac 
Szentmargitbánya Snkt Margarethen im 

Burgenland 
Margareta 

Szentpéterfa Prostrum Petrovo Selo 
Sziszek  Sisak 
Szombathely Steinamanger Sambotel 
Újhegy Neuberg im Burgenland Nova Gora 
Ürgédpuszta Zeiselhof  
Valla Wallern im Burgenland Volja 
Városszalónak Stadtschlaining Solunak 
Vasvörösvár Rotenturm a. d. Pinka Verešvar 
Védeny Weiden am See Bajdin 
Völgyfalva Celindof Zillingthal 
Vulkapordány Vulkaprodrštof Wulkaprodersdorf 
Zárány Cogrštof Zagersdorf 
Zengg Senj Senj 

Jelmagyarázat: 
Alhó – Ausztriában fekvő település 
Bucsu – Magyarországon fekvő település 
Monoszló – Horvátország és Bosznia-Hercegovina területén fekvő település 
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XII. TÁBLÁZATOK 
 
 
A történeti Magyarország három nyugat-magyarországi vármegyéjének népességi adatai 
 

Ebből anyanyelv szerint  Összes 
népesség Magyar Német Horvát Egyéb 

Moson 94.479 33.006 51.997 8.123 1.353 
Sopron 283.510 141.011 109.160 31.004 2.335 

Vas 435.793 247.985 117.169 16.230 54.409 
összesen 813.782 422.002 278.326 55.357 58.097 

 
Forrás: A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszámlálása. Ötödik rész. Részletes 
Demográfia. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1916. (Magyar Statisztikai 
Közlemények, új sorozat, 61. kötet) 112-113. p. 

 
A saint-germaini békeszerződésben Ausztriának ítélt terület 

 
Ebből anyanyelv szerint Ausztriának 

ítélve 
Községek 

száma 
Terület 

kat. hold 
Összes 

népesség magyar német horvát egyéb 
Moson 28 211.567 46.074 6.977 33.056 5.192 849 
Sopron 114 278.060 164.853 25.779 108.181 28.798 2.095 

Vas 200 305.054 133.333 11.434 103.672 15.384 2.843 
összesen 342  794.681 344.260 44.190 244.909 49.374 5.787 

 
 

A Határmegállapító Bizottság Magyar delegációja által igényelt terület  
A soproni népszavazási terület nélkül 

 
Ebből anyanyelv szerint Magyar 

igény 
Községek 

száma 
Terület 

kat. hold 
Összes 

népesség magyar német horvát egyéb 
Moson 7 55.883 12.483 1.948 10.427 22 86 
Sopron 20 39.489 19.866 2.593 7.457 9.665 151 

Vas 69 118.743 47.474 8.084 29.791 8.979 620 
összesen 96 215.120 79.823 12.625 47.675 18.666 857 

 
 

A Határmegállapító Bizottság Magyar delegációja javaslata által Ausztriánál maradó terület 
 

Ebből anyanyelv szerint Ausztriánál 
maradna 

Községek 
száma 

Terület 
kat. hold 

Összes 
népesség magyar német horvát egyéb 

Moson 21 154.684 33.591 5.029 22.629 5.170 763 
Sopron 85 193.943 96.796 5.795 73.423 16.550 1.028 

Vas 131 186.306 85.859 3.350 73.881 6.405 2.223 
összesen 237 534.933 216.246 14.174 169.933 28.125 4.041 

 
A három táblázat forrása: Villani Frigyes: Jelentés a soproni népszavazásról és a magyar–
osztrák határmegállapításról. Sopron, 1923. 34-49. p. Az 1910. évi népszámlálási adatok 
alapján. 
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Az Ausztriához ténylegesen átcsatolt terület és népesség az 1910-es népszámlálás adatai 
alapján 

 
Ebből anyanyelv szerint Ausztriához 

csatolva 
Települé- 
sek száma 

Terület 
kat. hold

Összes 
népesség magyar német horvát egyéb 

Moson 28 188.859 46.074 6.977 33.056 5192 849 
Sopron 104 232.943 116.392 8.382 80.879 25.952 1.179 

Vas 195 276.978 129.575 10.866 103.373 12.489 2.847 
Összesen 327 698.780 292.041 26.225 217.308 43.633 4.893 

Községrészekkel 327 698780 291323 25.931 216.897 43.632 4.863 
Népesség aránya   100 8,90 74,45 14,98 1,67 
 
Forrás: Lőkkös János: Trianon számokban. Az 1910. évi magyar népszámlálás anyanyelvi 
adatainak elemzése a történelmi Magyarországon. Budapest, Püski, 2000. 298–299. p. 
 

 
A három nyugat-magyarországi vármegye Magyarországnál maradt részeinek népességi 

adatai az 1910-es népszámlálási adatok alapján 
 

Ebből anyanyelv szerint  Összes 
népesség Magyar Német Horvát Egyéb 

Moson 48.405 26.029 18.941 2.931 504 
Sopron 167.118 132.629 28.281 5.052 1.156 

Vas 252.777 231.651 11.816 3.717 5.593 
összesen 468.300 390.309 59.038 11.700 7.253 
 
Forrás: A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszámlálása. Ötödik rész. Részletes 
Demográfia. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1916. (Magyar Statisztikai 
Közlemények, új sorozat, 61. kötet) 112-113. p. 
Lőkkös János: Trianon számokban. Az 1910. évi magyar népszámlálás anyanyelvi adatainak 
elemzése a történelmi Magyarországon. Budapest, Püski, 2000. 298–299. p. 
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XIII. KÉPMELLÉKLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRKÉPEK – FOTÓK – ILLUSZTRÁCIÓK



 
 

A gradistyei horvátok letelepedési területe a XVI. században és a mai országhatárok 
 
Forrás: Breu, Josef: Siedlungen der Burgenländischen Kroaten einst und jetzt. Beilage zum Buch 
„SYMPOSYON CROATICON. Gradišćanski Hrvati – Die Burgenländischen Kroaten” Wien, 1974. 
Szerkesztő: Kolnhofer Vince. Számítógépes kivitel: Vizi Péter 



 
 
 

 
 
 
 
 
Forrás: 
Győri Róbert: Bécs kapujában (Területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a 
XX. század elején). Korall 2006 június (24.) 231–250. p. 
http://geogr.elte.hu/TGF/TGF_Publikaciok/gyorirobert.pdf 
 



„A” szakasz – Moson megye 

 
 

A határmegállapítás és a nemzetiségi viszonyok 
 
Forrás: Villani Frigyes: Jelentés a soproni népszavazásról és a magyar–osztrák határmegállapításról. Sopron, 
1923. 
Szerkesztő: Kolnhofer Vince. Számítógépes kivitel: Vizi Péter 



„B” szakasz – Sopron megye 
 

 
A határmegállapítás és a nemzetiségi viszonyok 

 
Forrás: Villani Frigyes: Jelentés a soproni népszavazásról és a magyar–osztrák határmegállapításról. Sopron, 
1923. 
Szerkesztő: Kolnhofer Vince. Számítógépes kivitel: Vizi Péter 



„C” szakasz – Vas megye 

 
A határmegállapítás és a nemzetiségi viszonyok 

 
Forrás: Villani Frigyes: Jelentés a soproni népszavazásról és a magyar–osztrák határmegállapításról. Sopron, 
1923. 
Szerkesztő: Kolnhofer Vince. Számítógépes kivitel: Vizi Péter 



 
Az osztrák Közlekedésügyi Minisztérium vasútépítési tervei 1922 márciusában 

 
Forrás: Burgenländisches Landesarchiv, Anschlussarchiv, Kt. 32. J/I/9 
Szerkesztő: Kolnhofer Vince. Számítógépes kivitel: Vizi Péter 


