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E kis írásnak nem lehet célja választott szülõföldek, Ráckeve, Budaörs révén 
többes identitással rendelkezõ, meghatározó kutatási területét, a kora újkort 
tekintve mind a nyugat-dunántúli fõúri udvarok, mind a városi kultúra, mind 
pedig a hódolt mezõvárosok társadalma, kultúrája tekintetében otthonosan 
mozgó professzor kiterjedt szakmai munkájának még csak futó áttekintése sem. 
(Bibliográfiája 2002-ig megjelent: A szülõföld nem enged. Kovács József László 
válogatott irodalomtörténeti-helytörténeti írásai. Szerk.: Sarkady Sándor, Sopron, 
2002. 233-253.) Ugyanakkor ki kell emelni, hogy szülõvárosa, Sopron, amellyel az 
évtizedek során mindig szoros kapcsolatot tartott, a tudósi életmûben is 
megkülönböztetett szerepet kapott, annak központi területe. Az intenzív és 
összetett emberi, baráti, szellemi kapcsolatrendszernek köszönhetõ, hogy a 
Soproni Szemlében 1957-tõl immáron több, mint fél évszázada, folyamatosan 
olvashatjuk nagy erudícióra épülõ város-, irodalom- és kultúrtörténeti 
tanulmányait, forrás- és adatközléseit, monográfiai igényû feldolgozásából 
megismerhetjük a város hétszáz éves irodalomtörténetét (2002.). A kora újkori 
irodalom és kultúra aktualitásaira a figyelmet felhívva, a kortárs helyi irodalomra 
is odafigyelve egyaránt kötõdött és kötõdik a város más kulturális fórumaihoz, 
így a Várhelyhez, Soproni Füzetekhez is. Ez utóbbi érdeklõdésének köszönhetõ a 
Soproni Fiatalok Mûvészeti Kollégiumának négy évtizedes történetérõl írott 
alapos tanulmánya. Szülõvárosa 2007. december 14-én Sopron kultúrájáért 
kitüntetésben részesítette. 

Tanár Úr jelenleg is aktív. Egyrészt régebbi terveit folytatja, kéziratait filológiai 
mûgonddal folyamatosan csiszolja, így türelemmel, a forrás iránti alázattal 
gondozza Lackner Kristóf leveleskönyvének kéziratát. Újabb forrásokra hívja fel a 
figyelmet és irányokat jelöl ki Johann Wohlmuth zeneszerzõ és karmester naplóját 
kutatva. Szakmai aktivitását kitûnõen érzékelteti, hogy e sorok írásakor az 
Andreas Baumkircher és kora témakörben megszervezett Szalónaki Beszélgetések 
(Schlaininger Gespräche) keretében tart elõadást.  

Kedves Tanár Úr! Születésnapodon jó egészséget, szeretõ Családod, Barátaid 
körében, jó egészségben eltöltendõ sok szép esztendõt kívánunk Néked, amely 
során munkáidat folytatod, újabbakkal ajándékozol meg bennünket! Isten 
éltessen! 
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Ötven éve halt meg Bécsben a soproni születésû Lehár Antal tábornok, a volt 
császári és királyi 106. gyalogezred legendás parancsnoka. Egyike volt azon hét 
magyar származású tábornoknak, illetve tisztnek, aki az elsõ világháború idején 
tanúsított magatartásával, az ott folytatott tevékenységével a Rendi Káptalan 
javaslata után és a Nagymester döntése alapján megérdemelten kapta meg a 
Katonai Mária Terézi-rend lovagkeresztjét és a Tiszti Arany Vitézségi Érmet.1 A 
kitüntetésekkel nemességet, majd bárói címet is adományozott neki az uralkodó. 
Az okmányokon I. (IV.) Károly osztrák császár és magyar király, a Rend 
Nagymesterének aláírása szerepel. Elsõ volt a Monarchia szárazföldi 
hadseregében, aki a háború utolsó hónapjaiban a két magas kitüntetést együtt 
viselhette.2 A kitüntetéseket a Fõhadiszálláson az uralkodó személyesen tûzte fel 
zubbonyára (1. kép). 

 

 

1. kép. Lehár Antal ezredesi arcképe a Katonai Mária Terézia-rend  
és a Tiszti Arany Vitézségi Érem kitüntetésekkel 

 

                                                           
1 A többi magyar kitüntetett: József Ágost főherceg tábornagy, Klempa Kálmán tábornok, vitéz spondalungai 

lovag Metz Rezső altábornagy, Somorjai báró Lukachich Géza altábornagy, Petrichevich György ezredes, vitéz 
Bertalan Árpád hadnagy, később őrnagy. Lásd: Felszeghy Ferenc, Rátvay Imre, Petrichevich György, Ambróczy 

György (szerk.): Rendjelek, kitüntetések történelmünkben. Bp., 1943. 
2 A haditengerészetnél Gottfried Freiherr von Banfield korvettkapitány (1890–1986), repülőtiszt kapta meg a két 
kitüntetést a háború utolsó évének végén. 
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Család, iskolái és ifjúkori évei 

Lehár Antal 1876. február 21-én Sopronban született, több gyermekes katolikus 
családban. Születését és keresztelését a császári és királyi 50. gyalogezred 
anyakönyvébe jegyezték be, Anton Landsmann káplán által. Anyja, született 
Neubrandt Krisztina, (1848–1908) elmagyarosodott komáromi német iparos 
család leszármazottja.3 Apja, id. Lehár Ferenc (1838–1898) morvaországi 
származású (szül. Sternberg helységben, ma Csehország), katonakarmester, 
zenész, zeneszerzõ. Részt vett 1859-ben az osztrák–piemonti–francia háborúban, a 
császári és királyi 50. gyalogezreddel volt 1866-ban a custozzai ütközetben, majd 
porosz fogságba esett Königgrätznél. A magyar sorozású császári és királyi 50. 
„Badeni Nagyherceg” gyalogezredet 1868-tól Magyarországra, Komáromba 
helyezték Az ezredzenekar karmestereként id. Lehár Ferenc is Komáromba 
került. E városban nõsült be a Neubrandt családba. Ekkortól kezdte „Lehár”-ként 
használni a nevét.4 Itt született 1870-ben Ferenc nevû fia, a késõbb híressé vált 
operett zeneszerzõ. Az ezred ezt követõen 1875–1877 között Sopronban 
állomásozott. Id. Lehár Ferenc 1880–1881-es években a császári és királyi 33. 
gyalogezrednél, 1882-ben a magyar királyi 19. pécsi gyalogezrednél, 1882–1887. 
között a császári és királyi 102. gyalogezrednél, 1888-ban a császári és királyi 89. 
gyalogezrednél, 1889–1895. között újra a császári és királyi 50. gyalogezrednél 
volt, mint az ezredzenekar karmestere. A helyõrségekben tudatos zenei 
kultúrmunkát végzett. A császári és királyi 50., a császári és királyi 95. és a 
császári és királyi 102. gyalogezred részére szerzett indulót.5 1895-tõl a császári és 
királyi 3. „Bosnyák” gyalogezred zenekarát szervezte meg. A sikerrel végzett 
feladat megoldása során megbetegedett. Budapesten halt meg, sírja a Kerepesi 
temetõben van.6  

Lehár Antal a császári és királyi 50. gyalogezred gyakori helyõrség-váltásai, 
illetve apja áthelyezései miatt mozgalmas gyermekéveket élt meg. Sopronból 
1877–1878-ban Kolozsvárra kerültek, majd 1879–1880-ban Gyulafehérvárra 
költöztek. Innen a család Budapestre települt át, mivel az ezredet oda 
vezényelték. Apja áthelyeztette magát a cseh sorozású császári és királyi 102. 
„Freiherr Caty” gyalogezredhez Pozsonyba, hogy gyermekeit megfelelõen tudja 
taníttatni. Az ezred rövid idõ múlva már Prágában állomásozott, ezért Lehár 
Antal itt kezdte el az elemi iskolát, majd négy év múlva a reáliskolát is. A család 
útja 1899-ben Bécsbe vezetett. A három reálgimnáziumi osztályt végzett Antal 
tizenhárom évesen jelentkezett a bécsi császári és királyi gyalogos had-

                                                           
3 Lehár Antal: Unsere Mutter (Anyánk). Wien – Berlin, 1930. 
4 A Lehár család neve valószínűleg a német Leonhard név rövidített formája, ami apja családjának morva ágáról 

származik. 
5 Marosi László: Két évszázad katonazenéje Magyarországon. Bp., Zrínyi 1994. 
 Galvani Károly: A magyar katonazene története. Haditudósító 2009/6. sz. 46–47. oldal 
6 Bal fali-sor 49. szám. 2001-től védetté, a nemzeti sírkert részévé nyilvánították. 
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apródiskolába. Az 1875-ben alapított iskola az 1. hadrendi számot viselte a 
császári és királyi hadsereg által mûködtetett hadapródiskolák között. 
Évfolyamonként 70–75 fõ növendéket tanítottak, a gyalogezredektõl vezényelt 
tisztek, illetve a bécsi iskoláktól órát adó polgári tanárok. A sikeres felvételi után 
1899. szeptember közepén megkezdte tanulmányait.7 A négy évet eredményesen, 
évfolyamelsõként végezte el. Egyértelmûen katona akart lenni, a hivatásos tiszti 
pályán óhajtott érvényesülni.  

A császári és királyi hadsereg tiszti állományába történõ kerüléshez nem volt 
meghatározó feltétel az elõkelõ származás, szegényebb körökbõl is bárki 
megszerezhette az áhított rendfokozatot. Az apa katonai rendfokozata, beosztása 
nem számított hátránynak, bár elõnyt sem lehetett kovácsolni belõle. A 
rátermettség, a felkészültség, az elért eredmények számítottak, ezek összessége 
biztosította az elõmenetelt.  

A hadsereg gondot fordított a tiszti, altiszti gyermekek taníttatására, ha 
hivatásos állományban akartak szolgálatot teljesíteni. A kevésbé tehetõsek részére 
alapítványi vagy államilag finanszírozott helyeket tartottak fenn. Az iskolákon is 
segítették õket különórákkal, korrepetálással. A hadapródiskolán katonai és 
polgári tárgyakat tanítottak, és kiemelten gondot fordítottak a nyelvtanulásra. 
Lehár Antal itt tanulta a magyar8 és a horvát nyelvet. Beszélt németül, magyarul, 
franciául, írt magyar és német nyelven. A testnevelés keretében lovaglás, vívás, 
úszás, torna és néhány atlétikai szám volt az órarendben. Heti egy alkalommal 
táncot is tanítottak. Az iskolát 1893. augusztus 18-án fejezte be. Mindvégig „igen 
jó” eredményt ért el, így hadapród tiszthelyettesként avatták fel és kezdte el a 
tiszti pályát.  

Az iskoláról a császári és királyi 50. „Badeni Nagyherceg” gyalogezredhez9 
helyezték, ahol apja ekkor mint ezredkarmester teljesített szolgálatot. Az ezred 
Szarajevóban állomásozott. Parancsnoka, Sterzi Anton ezredes a Zágrábban 
szolgálatot teljesítõ egyik zászlóaljhoz irányította, mivel az iskolán a horvát 

                                                           
7 Az iskola parancsnoka Königsbrunn Arthur Freiherr alezredes, a cs. és kir. 48. „Ferdinánd főherceg” 

gyalogezredtől, a segédtiszt Daublensky Sterneck zu Ehrenstein Hermann Freiherr, I. osztályú százados, a cs. és 

kir. 28. „Szergej orosz nagyherceg” gyalogezredtől. 
8 A Kadétiskolán a magyar nyelvet Culmann August (Ákos) főhadnagy oktatta, akit a cs. és kir. 101. „I. Humbert 

Itália királya” gyalogezredtől vezényelték Bécsbe. 
9 A császári és királyi 50. „Badeni Nagyherceg” gyalogezredet 1629-ben alapították. A háborús cselekmények 
során kialakult létszámhiány miatt 1809-ban helyőrségi zászlóaljnak alakították át. A hadrendi szám megmaradt, 

így 1850-től újra teljes állományú ezreddé szerveződött. A császári-királyi 17. (2. oláh) határőrezreddel való 

összevonás után visszakerült a hadrendbe. Ettől kezdve a toborzás, később a bevonulás a magyar korona 
területéről, elsősorban Erdélyből történt. Az ezred papagájzöld parolint és fehér gombokat viselt. Katonai Mária 

Terézia-renddel kitüntetett tisztje báró Urbán Károly ezredes (később altábornagy), aki a császári-királyi 17. (2. 

oláh) határőrezred parancsnokaként kapta a kitüntetést, 1849-ben. Az ezred zászlóján Arany Vitézségi Érem volt 
tűzve, a császári ház iránt tanúsított hűségük jutalmaként. Az 1866-os itáliai háborúban Carl Schwaiger ezredes 

irányításával a Piret dandárban harcoltak, az V. Hadtest állományában, Rodich altábornagy parancsnoksága alatt. 

A déli frontról elsők között érkeztek Itáliából a königgrätzi csatatérre, ahol az előretörő porosz alakulatok ellen is 
helytálltak, bár komoly veszteségeik voltak.  
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nyelvet is tanulta. Szolgálatát századbeosztott tisztként kezdte meg. Az 1894. évre 
kiadott sematizmusban a hadapród tiszthelyettesek között a 8. sorszám alatt 
szerepelt.10 
 

A katonai pálya kezdete, a Hadiiskola és Lövõiskola 

Lehár Antal egy éves szolgálat után, 1894. november 1-jén kapta meg a hadnagyi 
kinevezését. Elvégezte a gyalogos tisztek részére kötelezõen elõírt lovagló 
tanfolyamot, és a dandártiszti iskolát. Eredményei alapján lehetõséget kapott a 
Hadiiskolára történõ felvételre. A felvételi vizsgán kiválóan megfelelt, így 1897 
õszén behívták Bécsbe, a Kriegsschule állományában megkezdte a tisztek 
számára nagyon fontos tanulmányokat.11  

A Hadiiskolára évfolyamonként 110–120 hallgatót vettek fel. A vezérkari 
tisztjelöltek hadseregszervezést, vezérkari szolgálati ismereteket, hadtörténelmet, 
stratégiai és taktikai ismereteket, tereptant, katonai földrajzot, erõdítéstant, 
mûszaki ismeretet, fegyvertant, lõ-utasítással összefüggõ ismereteket, hadi 
törvénykezést tanultak. Rendszeresen lovagoltak, vívtak. A nyelvoktatás 
keretében a francia, az olasz és az orosz nyelveket tanították elsõdlegesen, fõ 
tárgyként. Az oktatás reggel 7 órakor kezdõdött és késõ délután fejezõdött be. 
Este harcászati, hadmûveleti írásbeli feladatokat oldottak meg, térképeket 
rajzoltak, vázlatokat készítettek. A vezérkarhoz jelölt hallgatókat folyamatosan 
osztályozták, sorrendet állítottak fel. A végsõ sorrendet a záróvizsga alakította ki. 
Az elsõ harminc tiszt közvetlenül kerülhetett a vezérkarhoz. A következõ 
harminc fõ vezérkarhoz bármikor behívható minõsítést kapott, vezérkari 
gyakorlati képzésben részesült, csapattiszti szolgálatot teljesített. A többi 
Hadiiskolát végzett diák visszakerült az alakulatok állományába.12  

Lehár Antal az iskolai tanulmányok alatt, 1898. december 2-án megkapta a 
Jubileumi emlékérmet, I. Ferenc József császár és király uralkodásának 50. 
évfordulója alkalmával. 1899. május 1-jén elõlépett fõhadnagyi rendfokozatba. 
Tanulmányi eredménye az iskolán végig „igen jó” volt, de ezzel 
valószínûsíthetõen nem került a legjobb harminc közé. A következõ csoportba 
azonban bejutott, mert miután leadta az õszi „császár-gyakorlatról” megfigyelõi 
jelentését, gyakorlati képzésre a császári és királyi IV. Hadtestparancsnokság 
állományába, Budapestre helyezték.  

A császári és királyi IV. Hadtestparancsnok, herceg Lobkovitz Rudolf (1840–
1908) táborszernagy fogadta jelentkezését, beosztotta a vezérkarhoz 
gyakornoknak. A Hadtestnél egy évet töltött el, a következõ évben már a császári 

                                                           
10 Militär-schematismus des Österreichischen Kaiserthumes für 1894. K. K. Hof– und Staatsdruckerei, Wien, 
1893.  
11 A Hadiiskola parancsnoka 1896. okt. – 1900. okt. között Ritter Pino von Friedenhar Arthur (1843–1930) 

altábornagy. 
12 Hubka, Gustav: Die k. und k. Kriegsschule 1852–1902. Wien 1903.  
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és királyi 34. Hadosztály Vezérkaránál, Temesváron kapott megbízást, mint 
hadmûveleti tiszt. A Hadosztály parancsnoka, Weiss Ferdinánd (1846–1936) 
altábornagy elégedett volt munkájával, ez szerepel tiszti minõsítésén is.  

A Vezérkari szolgálati ideje alatt, 1901. február 11-én Bécsben megnõsült. Az 
esküvõ a császári és királyi tisztikarban hagyományos helyen, a helyõrségi 
templomban történt. Felesége Emília (Emmy) Magerle, 1883. június 6-án született 
a Königstellen nevû kisvárosban (Ausztria). Apja az akkori bejegyzések szerint 
földbirtokos és bányatulajdonos volt, így hát jómódúnak számított. Ennek 
ellenére Lehár Antalnak kérnie kellett a kaució13 megfizetése alóli mentesítést. 
Ennek érdekében személyes kihallgatáson jelent meg az uralkodónál, aki ezután 
jóváhagyta a mentesítést. Házasságkötése után feleségével tiszti fizetésébõl éltek.  

A századosi elõléptetést soron kívül, 1902. május 1-jén vette át. Az új 
rendfokozattal együtt áthelyezési parancsot is kapott, a császári és királyi 83. 
„Gróf Degenfeld-Schonburg” gyalogezred állományába, Szombathelyre. Az ezred 
III/13. századparancsnokává nevezték ki. 

A császári és királyi 83. gyalogezredet 1883-ban alapították14 Szombathelyen, a 
császári és királyi 29.; 33.; 43. és 64. gyalogezredektõl áthelyezett zászlóaljakból. 
Az elsõ ezredparancsnok Morocutti ezredes volt. A legénységi állományt 
Szombathely, Kõszeg városa, valamint Vas megye járásainak (sárvári, kiscelli, 
vasvári, körmendi, németújvári, felsõõri) falvai adták. A magyar nemzetiségûek 
mellett burgenlandi németekbõl, horvátokból és vendvidéki szlovénekbõl állt 
össze az ezred. A parolin színe dunkelbrau (sötétbarna), a gomb színe fehér volt. 
Elsõ névadó tulajdonosuk gróf Degenfeld-Schonburg Cristoph (1831–1908) 
lovassági tábornok. Gróf Degenfeld-Schonburg katonai pályafutását a császári és 
királyi 9. huszárezrednél kezdte el 1849-ben. Ezredes, ezredparancsnok 1865-ben, 
tábornok 1871-ben, lovassági tábornok 1887-ben. A Lipót-rend Nagykereszt, az I. 
osztályú Vaskorona Rend kitüntetésekkel rendelkezett. Az ezred röviddel 
alapítása után, 1885–1893. között Bécsben állomásozott. Elsõsorban a schönbrunni 
és a lainzi kastély õrzését látták el.  

Lehár Antal százados érkezésekor az ezred parancsnoka Franz Kratky ezredes 
(1850–1914), majd Ludwig Reitz ezredes volt. Az ezredtörzs, az I. és IV. zászlóalj 
Komáromban, a III. zászlóalj Kõszegen állomásozott. A II. zászlóalj, a tartalék-
zászlóalj, a hadkiegészítõ parancsnokság, a kiképzõk, az ezredkancellária, a 
raktárak Szombathelyen, a Kálvária úti laktanyában voltak elhelyezve. E laktanya 
kapuja felett már 1906-ban, a fekete–sárga zászló mellett a piros–fehér–zöld is ki 
volt tûzve, elsõnek a magyar sorozású ezredek között.  

                                                           
13 Kaució: házassági óvadék, katonatiszt nősülése esetén. A tiszt, vagy a leendő feleség családjának letéteménye. 

Készpénzben, értékpapírban, ingatlanban teljesítették. Kivételes esetben a kaució alól a császár és király 

felmentést adhatott. 
14 Vitéz Doromby József: A volt császári és királyi 83. gyalogezred története és emlékkönyve. Bp., é.n. 
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A császári és királyi 83. gyalogezrednél Lehár Antal százados aktívan foglalkozott 
ballisztikával, fegyvertannal, lõkiképzéssel. Gyakorlatban a legénységi állomány lõki-
képzésénél próbálta ki elméleti ismereteit. Tapasztalatait leírta és megküldte a Had-
ügyminisztérium illetékes osztályának, ahol azt értékelték, és megfelelõen intéz-
kedtek. 

Az ezredtõl 1906-ban vezényelték Bruck an der Leitha-ban mûködõ lõiskola15 
állományába, ahol tanári beosztást kapott. A brucki iskolát 1868-ban kezdték 
építeni, mûködését folyamatosan kezdte meg. Foglalkoztak a fegyverek, lõszerek, 
a katonai felszerelés kérdéseivel, ballisztikával, valamint a fegyverekhez 
kapcsolódó mûködési szabályzatok elkészítésével. A fegyverek tesztelését, a 
szabályok alkalmazását hegyi, vízi, és különbözõ sík terepen végezték. Évente 50 
törzstiszt és kb. 500 tiszt, valamint majdnem 1000 fõ altiszt kapott kiképzést. 
Tanult az iskolán román, török, spanyol, chilei tiszt is. Az új fegyverekkel is a 
lõiskolán ismerkedtek a tisztek, altisztek. Lehár Antal elsõsorban a „Schwarzlose 
MG” típusú géppuska ismeretében szerzett szakképesítést. Az alakulatok 
géppuskás parancsnokainak kiképzését, oktatását vezette, foglalkozott az altiszti, 
a fegyvermesteri kiképzés szervezésével. Szakanyagokat írt a lõfegyverek 
alkalmazásáról. Részt vett a gyalogsági és lovassági lõutasítások, lövészeti 
szabályzatok kidolgozásában, szerkesztésében, a gyakorlati kipróbálásban. 
Kinevezték fõtanárnak. Minõsítési lapján tehetséges, kiterjedt katonai ismeretekkel, 
kitûnõ elõadói képességgel rendelkezõ, találékony tisztként jellemezték. 
Tanulmányairól leírták, hogy azok alapos munkák, melyek sokrétûen 
felhasználhatók. A császár uralkodásának 60. évfordulója alkalmával, 1908. 
december 2-án, megkapta a Jubileumi Keresztet.  

Vezénylése lejártával visszatért a császári és királyi 83. gyalogezredhez. Az 
ezred parancsnoka ekkor Biedernamm Adolf ezredes volt.16 Lehár Antal százados 
az 1908. december 20-án készült sematizmusban a századosok közötti rangsorban 
a 9. helyen szerepelt.17 Századot vezényelt, az ezred lõkiképzésével, a 
géppuskások felkészítésével foglalkozott. Az ezrednél 1909 áprilisában kapta meg 
a Bronz Katonai Érdemérmet vörös szalagon, még a lõiskolai tevékenysége 
eredményeként. 1911 júliusában a román király kitüntette a Románia Csillaga 
Tiszti Keresztjével,18 melynek viselését az uralkodó engedélyezte.19 

A Bruck an der Leitha-i lõiskola parancsnokságának kérésére 1913. január 
elején a Hadügyminisztérium visszavezényelte fõtanári beosztásra, az iskolára. 

                                                           
15 Rudolf Stöger- Steiner, Freiherr von Steinstätten: A császári és királyi hadsereg lőiskolája. Wien, 1890.  
16 Dislokation und Einteilung des K. und K. Heeres. Wien 1908. évfolyam 
17 Militär-schematismus des Österreichischen Kaiserthumes für 1908. Wien, 1907. 12. 20. 
18 Románia Csillaga, 1877-ben alapított kitüntetés, öt osztálya volt. A császári és királyi hadseregben több tiszt 
kapta meg. Az 1921-ben készített Lehár Antal anyakönyvi lapján nem szerepeltették. Hadtörténeti Levéltár (HL) 

Felülvizsgálati (FÜV) iratok, 300. doboz. 
19 A K. und K. Rendeleti Közlönyben 1911. 8. 9-én jelent meg. (Dr. Balla Tibor alezredes, hadtörténész szíves 
közlése.) 
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Újra fegyvertant oktatott és gyakorlati lõkiképzést vezetett. Megbízták az iskola 
tanulmányi osztályának vezetésével. Ez év április hónapjában megkapta a török 
Osman Rend 4. fokozatát,20 melynek viselését engedélyezték. Az uralkodó 1913. 
május 1-jén elõléptette õrnagyi rendfokozatba. Kitüntették a Katonai 
Érdemkereszttel is. Békében az eddigi életpályája megfelelt a kívánalmaknak. 
Törzstiszt, több kitüntetés tulajdonosa, biztosan haladt a magasabb 
rendfokozatok, magasabb beosztások felé. 

 
A nagy háború 

A háború elõtti mozgósítás Lehár Antal õrnagyot a Bruck an der Leitha-i 
lövõiskola állományában érte. A császári és királyi 83. gyalogezrednél 
létszámfeletti volt, így nem vezényelhették vissza. Ezrede a császári és királyi 33. 
hadosztály kötelékében, Rebracha Károly21 altábornagy vezetésével indult az 
orosz frontra.  

Lehár Antal õrnagy jól kiképzett, zászlóalj vezetésére alkalmas tiszt volt. A 
magyar királyi Hadügyminisztérium rendelkezésére vezényelték át, ahol a 
szervezés alatt álló, magyar királyi 100. népfelkelõ dandárhoz helyezték. A 
magyar királyi pozsonyi 13. népfelkelõ ezred II. zászlóalj parancsnokának 
nevezték ki. A népfelkelõ ezredek a békeévek idején, a kidolgozott mozgósítási 
terv szerint alakultak meg, a magyar királyi honvéd gyalogezredek állományán 
belül. Döntõ többségében a tényleges katonaidõn túl lévõ hadkötelesekbõl állt, 
akik nem önként, hanem behívóparancs alapján vonultak be ezredükhöz. Az 
idõsebb korosztály a korábbi években kiképzést kapott, de a fiatalabbaknak nem 
volt megfelelõ felkészítésük. Az ezredek csekély tüzérséggel rendelkeztek, nem 
volt géppuskás osztaguk. Fõleg ruházatuk nem felelt meg a követel-ményeknek: 
köpenyt nem kaptak, a ruha még a régi kék színû volt, melyet átfestettek 
csukaszürkére. 

A magyar királyi 100. népfelkelõ dandár Georg Mihalics von Stolácz tábornok 
parancsnoksága alatt indult Galíciába. A dandár állományába a 13. pozsonyi, a 
14. nyitrai és a 15. trencséni népfelkelõ ezred zászlóaljai voltak beosztva. A 
dandár báró Kummer Heinrich von Falkenfeld lovassági tábornok22 hadsereg-
csoportjába került.  

Lehár Antal23 röviddel átvezénylése után (1914. augusztus 1-jén) már átvette 
az 1200 katonából álló zászlóaljat, akik közül csak kb. 200–240 fõ volt fiatal, 

                                                           
20 Az Osman Rend Abdul Aziz török szultán által 1862-ben alapított török kitüntetés, négy osztálya volt. 
Háborúban kardokkal adományozták. 
21 Rebracha Károly (1861–1945) altábornagy 1913. 04. 15–1915. 01. 01. között a 33. gyaloghadosztály 

parancsnoka. Ezt megelőzően Sopronban a császári és királyi 28. dandár parancsnoka volt. Nyugdíjba helyezték 
1915. január 1-jén. 
22 Kummer Heinrich Freiherr von Falkenfeld lovassági tábornok (1852–1929) hadseregcsoport parancsnok az 

orosz fronton, 1914. 8. 3-tól. novemberben hátországi szolgálatra helyezték át. Nyugdíjazták 1916. 8. 1-jén.  
23 Georg Reichlin Meldegg: Generálmajor Anton Freiherr von Lehar. Pallasch 2011/38. sz. 57–75. oldal 
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húszas éveit töltõ, a többi idõsebb, akik 15–20 évvel korábban teljesítettek 
szolgálatot. Augusztus 10-én, Pozsonyból indultak, Krakkó mellett, augusztus 13-
án vagoníroztak ki. Ütközetbe 1914. augusztus 23–25. között kerültek elsõ 
alkalommal Kraszniknál, majd augusztus 30-án kíséreltek meg támadást az orosz 
állások ellen. Támadásuk nem járt sikerrel, ezért visszavonultak a Chodel 
patakhoz (ma Lengyelország), és a 229. számú magaslaton védelemre 
rendezkedtek be. A dandár parancsnoka Lehár Antal õrnagy 13/II. zászlóalját 
jelölte ki tartaléknak, a második vonalba. Az állások berendezésére, a védelemre 
történõ felkészülésre két napjuk volt, mivel szeptember 2-án nagytömegû orosz 
támadás indult állásaik ellen. A dandárparancsnok rövid idõ múlva elõrerendelte 
Lehár Antal zászlóalját, mivel a 13. ezred bal szárnya súlyos veszélybe került, 
áttörés fenyegetett. A zászlóalj sikeresen avatkozott be az ütközetbe, elhárították 
az orosz támadást. A zászlóalj új állásából Lehár õrnagy átlátta a dandár teljes 
arcvonalát. Észrevette, hogy a jobb szárnyon, a védõk az orosz támadás nyomán 
visszavonulást kezdenek. Az ott védõ magyar királyi 14. népfelkelõ ezrednek 
nem volt tartaléka. A súlyos helyzetre való tekintettel parancsnokának gyors 
jelentést küldött, majd az utasítást be nem várva, zászlóalját a frontvonalról 
kivonta és a mögöttes erdõben gyülekeztette, majd az erdõ védelmében átvezette 
a dandár jobb oldali állásaihoz. Az erdõ szélérõl jól lehetett látni az orosz 
csapatok térnyerését. A zászlóalj részére azonnal elrendelte az ellentámadást. A 
személyesen vezetett szuronyos roham során komoly veszteségeket szenvedtek. 
Elesett hét tiszt és közel háromszáz népfelkelõ honvéd, megsebesült további 300 
katona. A zászlóalj eredeti állásaiba tért vissza, az addig hátráló, más 
ezredbeliekkel együtt. További orosz támadásokat hiusított meg, a kijelölt 
területét megvédte. A szeptember 2-i ütközetek során egyértelmûen a népfelkelõ 
dandár gyõzedelmeskedett, bár óriási veszteségei voltak.  

A népfelkelõ dandár teljesítette az elõírt kötelességét, de a katonák helytállása 
mellett szükség volt Lehár õrnagy kiváló áttekintõ képességére és jó vezetésére. A 
dandárparancsnok elismerte, hogy a zászlóalj a legválságosabb pillanatban jelent 
meg a döntõ helyen.24 A harci cselekmény befejeztével a hadseregcsoport 
parancsnoka felszólította Lehár Antal õrnagyot, hogy kérje a Katonai Mária 
Terézia-rendbe való felvételét. A parancsnoki véleményben megfogalmazták, 
hogy Lehár Antal õrnagy zászlóaljának ilyen formátumú beavatkozása nélkül a 
dandárnak fel kellett volna adnia állásait, és a tõle jobbra elhelyezkedõ alakulatok 
is visszavonulni kényszerülnek, azaz a teljes Kummer hadseregcsoport hátra 
kényszerül, és az orosz alakulatok tért nyernek. Lehár Antal kérelmét szolgálati 
úton felterjesztették, a Katonai Mária Terézia-rend Kancelláriája elfogadta, de 

                                                           
24 Felszeghy Ferenc: Rendjelek, kitüntetések történelmünkben. Bp., 1943. 166. oldal 
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csak 1918-ban került a Rendi Káptalan elé az anyag.25 A Chodel pataki ütközet 
után a magyar Hadügyminisztérium javaslatára kitüntették a hadidíszítményes 3. 
osztályú Vaskorona Renddel26 (2. kép).27 

 

 

2. kép. Chodel pataki ütközet vázlata, 1914. szeptember 2. 

 
Az 1914. szeptemberi harcok során Lehár õrnagy Lublin közelében kétszer is 

megsebesült. A bal kezén szeptember 6-án, majd a bal csípõjén és felsõ combján, 
szeptember 10-én. A sebesült törzstisztet Badenbe, a helyõrségi kórházba 
szállították, ahol báró Eiselberg sebészprofesszor operálta.28 A mûtét sikerült, de 

                                                           
25 A Katonai Mária Terézia–rend a Habsburg birodalom 1757-ben, a győztes kolini ütközet után alapított 
érdemrendje volt. Olyan tábornokoknak, tiszteknek adományozták, akiknek cselekményei az ütközet eredményét 

befolyásolták, vagy valamely sikeres fegyvertényt hajtottak végre. 
26 Verordnungsblatt für das kaiserlich und königliche Heer Personalangelegenheiten 74. sz. (PUBL/74) 
Wien, 1914. és Rendeleti Közlöny 63/1914. Bp. 
27 Anton Lehar: Landsturmkrieg 18. 8. – 29. 9. 1914. és www. austro-hungary-army.co.uk. Letöltés dátuma: 

2012. szeptember 14. 
28 HL. FÜV. 300. doboz.  
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hogy az amputálást elkerüljék, további beavatkozásra is szükség volt. Hosszú 
ideig speciális ágyon kellett feküdnie, hogy a kezelés elérje a célját. Utókezelésre 
Bécsbe, a Fürth-i tiszti szanatóriumba került. Felgyógyulása után is csak bicegve 
tudott járni. Gyógykezelései alatt írta a „Járõrszolgálat állásharcban” címû 
tanulmányát. 

1915. augusztus 1-jén az uralkodó alezredesi rendfokozatba léptette elõ. A 
harcoló hadsereghez 1915. szeptember 1-jével tért vissza. A tiroli védelmi 
Parancsnokság állományába került, báró Josef Roth vezérezredes29 
parancsnoksága alá, speciális feladatok teljesítésére. Az 1914. szeptemberi sikeres 
ütközet végrehajtásának elismeréséül kitüntették a német (porosz) Vaskereszt 2. 
fokozatával 1915. október 18-án, viselését az uralkodó engedélyezte.30 

A front vezetése beosztotta 1916. januártól a Rover tó térségében egy bosnyák 
vadász zászlóalj parancsnokának, a császári és királyi 11. hadsereg állományába. 
Parancsnoka gróf Dankl Viktor vezérezredes31 volt. A Hadügyminisztérium aztán 
újra Bruck an der Leitha-ba vezényelte, a Mûszaki Bizottságnak lett a beosztottja. 
Géppuskás tanfolyamon oktatott, részt vett az új osztagok szervezésével, 
kiképzésében. Foglalkozott a gyalogos és lovas alakulatok géppuskás osztag 
parancsnokainak kiválasztásával, kiképzésével. Kiváló munkájáért 1916. augusztus 
14-én kitüntették a Katonai Érdemkereszt hadidíszítményes 3. osztályával,32 
melyhez késõbb a kardokat is feltehette.  

1917. szeptembertõl Bukovinában a grazi 150. landwehr zászlóaljat vezényelte, 
majd 1917. december 14-tõl a császári és királyi 7. hadseregtörzsbe került 
fegyverzeti tisztnek az orosz frontra, báró Kövess Hermann tábornagy33 
parancsnokságához. Az 1917. év során megkapta a Bronz Katonai Érdemrendet 
(Signum Laudis) hadiszalagon, kardokkal (1917. augusztus 17.)34 és a 
Vöröskereszt I. osztályú díszjelvényét, hadi-díszítménnyel.35  

 A következõ év elején, 1918. februárban visszakerült újra a császári és királyi 83. 
gyalogezredhez. Napirendre került a gyalogság átszervezése. Az Armee-
Oberkommando 45869/17. sz. alatt elrendelte, hogy az ezredek ezután három 
zászlóaljra tagolódjanak, így megszûntek a IV. és V. zászlóaljak. A felszabadult 
zászlóaljakból 37 közös és 16 honvédezredet állítottak fel. A császári és királyi 83. 

                                                           
29 Josef Roth, Freiherr von Limanowa-Lapanów vezérezredes (1859–1927), a XIV. hadtest (orosz front), majd 

Tirol honvédelmi (olasz front) parancsnoka. A Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztese. 
30 Verordnungsblatt für das kaiserlich und königliche Heer Personanelegenheiten 1889–1918. (a továbbiakban: 
PVBL) 74/1915. 
31 Dankl Viktor Julius Ignaz Graf von Krasnik vezérezredes (1854–1941) 1916. 03. 14-től a 11. hadsereg 

parancsnoka. 1916. 11. 01-től rendelkezési állományban. A Katonai Mária Terézia-rend parancsnoki kereszt 
tulajdonosa. 
32 PVBL 144/1916. 
33 Kövess Hermann, Freiherr von Kövessháza tábornagy (1854–1924) 1916. 10. 15-től a császári és királyi 7. 
hadsereg parancsnoka az orosz fronton. A császári és királyi hadsereg utolsó főparancsnoka. A Katonai Mária 

Terézi-rend parancsnoki keresztese. 
34 PVBL 163/1917. 
35 PVBL 46/1917. 



 

281  SOPRONI ARCOK 

 

„Schikofsky” gyalogezred II. és IV. zászlóaljából, illetve a császári és királyi 76. 
„Salis-Soglio” gyalogezred III. zászlóaljából jött létre a császári és királyi 106. 
gyalogezred,36 parancsnokának Lehár Antal alezredest nevezték ki, aki 1918. 
május 1-jén ezredesnek lépett elõ. 

Az új császári és királyi 106. gyalogezred a császári és királyi 65. gyalogdandár 
(parancsnoka: Trauttweiler Edler von Sturmheg Josef ezredes), a császári és 
királyi 33. gyaloghadosztály (parancsnoka: Iwanski Arthur altábornagy /1858–
1926/) és a XVI. Hadtest (parancsnoka: Kraliček Rudolf gyalogsági tábornok 
/1862–1946/) állományába tartozott. A dandárban társezrede a császári és királyi 
83. gyalogezred volt.  

A császári és királyi Hadsereg Fõparancsnoksága és Vezérkara elõkészítette az 
olasz vonalak áttörésére az új támadó hadmûveletet, mely Conrad Franz Graf von 
Hötzendorf tábornagy tervei alapján, Tirolból indult el. A Piave folyónál 1918. 
június 15-én kezdõdõ támadásban a császári és királyi 33. hadosztály ezredei 
közül a 106-os kapta a nehezebb feladatot. Elsõ lépcsõben, rohamcsoportként, a 
Papadopoli szigeten át, mentek elõre. A gyengén álcázott átkelõhelyet az olasz 
tüzérség hamarosan belõtte, a pontonok, az úszó eszközök rövid idõn belül 
megsemmisültek, nagy volt a mûszakiak vesztesége. Lehár Antal ezredes az 
átkelés gondjait jelentõ mûszaki tiszt által mondottakat nem vette figyelembe. A 
106/I. zászlóaljat egy újonnan felfedezett gázlón vezette át a megduzzadt 
folyón.37 A Sopron, Vas és Zala megyei katonák elérték az olasz partot, réseket 
vágtak a drótakadályokon. Röviddel utánuk a II. és III. zászlóalj is beérkezett. 
Utánpótlás hiányában nagy veszteségeket szenvedett az ezred. Az olasz ellenállás 
egyre nagyobb lett, majd ellentámadások is indultak. A hadosztályparancsnok, 
mivel a további alakulatok átkelése meghiúsult, elrendelte a visszavonulást este 
10 óra után. A sötétben a folyón át visszajutni nehezebb volt, mint a reggeli 
órákban. A teljesen feltöltött ezredbõl a támadás során 41 tiszt és zászlós, 858 
legénységi állományú elesett, megsebesült, eltûnt. A hadtest, a hadsereg vezetése 
Lehár Antal ezredes által irányított és végrehajtott támadást példaértékûnek 
tartotta. A Katonai Mária Terézia-rend Káptalanához újabb felterjesztést 
nyújtottak be a harci cselekményrõl. Az okmányt az ezred valamennyi tisztje 
aláírta.38  

A Katonai Mária Terézia-rend Káptalanja, Frigyes fõherceg tábornagy, a 
Káptalan elnökének vezetésével 1918. augusztus 17-én együtt foglalkozott az 
1914. évben keletkezett beadvánnyal és az új okmánnyal. A 184. sz. promóció 
során foglalkoztak Lehár Antal Chodel folyónál végrehajtott haditettével. A 

                                                           
36 Doromby József – Reé László (szerk.): A magyar gyalogos. A magyar gyalogos katona története.Bp., 1942. 
37 Szabó László: Piave 1918. Bp. Kossuth, 1986.  
38 Doromby József: A császári és királyi 106. gyalogezred története. Lehár Antal: Lehar Regiment Nr. 106. 
Magyar fordítása, Bp., é.n. 
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Káptalan megállapította:39 „azzal, hogy Lehár Antal õrnagy zászlóalját a 
harcállásból önkényesen kivonta és egy fontos arcvonalon újra bevetette, ami által 
az igen válságos helyzetet megmentette, az összhelyzetet is elõnyösen 
befolyásolta.” A helyzet felismeréséért, a helyes cselekvésért megítélték a Katonai 
Mária Terézia-rend lovagkeresztjét. Az 1918. június 15-i piavei támadásért a Tiszti 
Arany Vitézségi Érmet kapta meg. A Rendeleti Közlöny 144/1918. számában a 
lovagkeresztet, a 137/1918. számában a Tiszti Arany Vitézségi Éremmel való 
kitüntetést tették közzé. A kitüntetéseket 1918. augusztus 17-én személyesen I. 
(IV.) Károly császár és király, a Rend Nagymestere tûzte fel a kitüntetett mellére. 
A Rend szabályzata szerint Lehár Antal az osztrák nemesi címet, majd szeptem-
berben a bárói címet is megkapta.40 (Liber Regius LXXII. kötet) A kitüntetések 
átvétele után az ezred altiszti, legénységi állományából az Arany és az I. osztályú 
Vitézségi Éremmel kitüntetetteket meghívta az ezredparancsnoki álláshoz, 
köszöntötte és megvendégelte õket.  

A császári és királyi 106. gyalogezrednek Lehár Ferenc, a zeneszerzõ írt 
indulót, melyet a zeneirodalomban „Piave”, illetve „Lehár” indulóként jegyzik. 
Saját jelvényüket sapkájukon viselték (3. kép). A császári és királyi 106. 
gyalogezred a piavei ütközet után, még a fegyverszünet kihirdetése elõtt és 
közvetlen utána is több súlyos, biztosító harci cselekményben vett részt, 1918. 
november elején. Ezekben 2 tiszt és 21 gyalogos esett el, közel 70 gyalogos eltûnt, 
vagy súlyos sebesülése miatt visszamaradt és olasz fogságba került. A császári és 
királyi 33. gyaloghadosztály a két dandárral a VII. hadtest kötelékébe került. 
Parancsnoka Schariczer Georg Freiherr von Rény gyalogsági tábornok41 volt. A 
császári és királyi 106. gyalogezred a hadtest utolsó ezredeként vonult vissza. A 
visszavonulás után – a parancsnokságok tiltakozása ellenére – fegyvereiket 
Ausztriában kellett hagyniok. A legénység vasúti szállítással érkezett meg Szom-
bathelyre 1918. november 18-án. A leszerelés elõtt Lehár Antal ezredes csupán 
egy szóval búcsúzott ezredétõl: „Feltámadunk”.42 Az ezred leszerelt, órák alatt 
megszûnt. Tisztjei választhattak, mely ország állampolgárai lesznek, kapnak-e 
lehetõséget további katonai szolgálatra.  

 

                                                           
39 Hoffman Oscar von – Hubka Gustav von: Der Militär Theresien Orden. Die Auszeichnungen im Weltkriege 

1914–1918. Wien, 1943. 185. 
40 Gudenus József: A magyarországi főnemesek XX. századi genealógiája 2. kötet (K – Q-ig) Bp., 1993. 166. 
41 Schariczer Georg Freiherr von Rény gyalogsági tábornok (1864–1945) a Katonai Mária Terézia-rend 

lovagkeresztese. 
42 Brenner Vilmos: Koronás urának szolgája volt csupán. Vasi Szemle 55. évf. 2001/ 2. sz. 131–146. 
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3. kép. A cs. és kir. 106. gyalogezred sapkajelvénye 

 
 

A nemzeti hadseregben 

Az osztrák–magyar tisztikar a Monarchia felbomlása után válságba került. A 
hadsereg szinte állam volt az államban, ahol a tisztek, tiszthelyettesek elsõsorban 
az ezredeik szellemét képviselték. A hadseregben a nemzetiség nem számított. A 
tiszti, altiszti kar hazája a Monarchia volt, a Habsburg birodalomhoz, a 
mindenkori császárhoz és királyhoz kötõdött. Új helyzet alakult ki, mindenkinek 
választania kellett. Lehár Antal ezredesre az utódállamok közül több is igényt 
tartott. Parancsnoki beosztást kínált a magyar, az osztrák kormány, jelentkeztek a 
csehek is, mivel apja révén morva származású volt. Lehár beszélgetéseken 
kijelentette, hogy magyarországi németnek tartja magát, ugyanakkor soproni 
születésû magyar tiszt is, aki kötelességét maradéktalanul csak Magyarországon 
tudja teljesíteni.43  

A magyar kormány 1919. január 1-jei dátummal mint ezredest nyugdíjazta. 
Leszerelt Szombathelyen, majd Budapestre, onnan pedig Bécsbe távozott. 
Belépett az Antibolsevista Comitébe, ahol katonai szakemberre volt szükség. 
Bécsbõl Feldbachba (ma Ausztria) ment, ahol a fogolytáborban magyar tisztek 
                                                           
43 Sipos Péter: Hűséges szolgája az Ő urának. História XV. évf. 1993/11. sz. 
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voltak elhelyezve. A táborban tartózkodó tisztekbõl a gyõztes hatalmak ellenõrzõ 
közegeinek hallgatólagos beleegyezésével reguláris, katonai fegyelem alatt álló, 
mintegy 350 fõs zászlóaljat alakított ki. Az anyagiakat a Tanácsköztársaság bécsi 
követségérõl elrabolt pénz biztosította. Lehár ezredes, akinek a rabláshoz nem 
volt köze, nyolcmillió Koronát kapott. Ebbõl az összegbõl finanszírozni tudta az 
ellátást, illetve minimális mennyiségû fegyvert, lõszert szerzett be. Tervei szerint 
a nyugat-magyarországi vármegyék visszafoglalásával katonai bázist kívánt 
kialakítani, és elõkészíteni a koronás király visszatérését a hatalomba. 

Lehár visszatérésére 1919. augusztus 3-án került sor. Feldbachi 
zászlóaljparancsnokként Szombathelyre vonult be, és Vas, Moson, Sopron és Zala 
megyékre terjesztette ki tevékenységét. A fõvezérség 1919. augusztus 8-án 
kinevezte nyugat-magyarországi katonai parancsnoknak. Megbízta a 
szombathelyi gyaloghadosztály parancsnoki tisztével.44 A hadosztály szervezését 
Szombathelyen kezdte meg. Népszerû volt a városban, mint a volt császári és 
királyi 83. gyalogezred tisztje, mint a volt császári és királyi 106. gyalogezred 
parancsnoka, mint magas kitüntetésekkel rendelkezõ, a háború végéig harcoló 
katona. Az egykori császári és királyi 48., 76., 106., a volt magyar királyi 19. és 20. 
gyalogezredek, a volt magyar királyi 6. huszárezred katonáiból szervezett 
hadosztály a nemzeti Hadsereg legnagyobb létszámú, legjobban felszerelt sereg-
testévé fejlõdött. A hadosztály gyalogsági parancsnoka Bugsch Aladár ezredes, 
tüzér-fõnök Teimer Oszkár ezredes, törzsfõnök Keresztes Artur alezredes volt. A 
hadosztályba öt gyalogzászlóalj (egy-egy zalai és soproni, két vasi és egy vadász), 
egy lovas század, öt tüzérüteg és négy páncélvonat tartozott. További három 
gyalogzászlóalj, két tüzérüteg és egy lovasszázad szervezés alatt állt. A Lehár 
által vezetett alegységek voltak a legszervezettebb katonai erõk a térségben, ezek 
biztosították a rendet a nyugat-magyarországi területen. 

A hadosztály 1919. november hó elején kapott utasítást, hogy Budapestre indul-
jon. Lehár Antal nem volt politikus, hanem katona volt, törzstiszt, akit a Monarchia 
nevelt. Elismerte, hogy Horthy Miklós a magasabb rendfokozatú, a fõparancsnok, 
ugyanakkor a király katonája maradt. A kivonuló román alakulatok után 1919. no-
vember 14-én visszafoglalták Budapestet. Lehár Antal a fõhadoszlop élén, a volt 
106. gyalogezred indulójával vonult be a városba. Az Astoria szálló elõtti 
gyülekezõhelyrõl mentek a kijelölt laktanyába. A bevonulást november 16-án 
megismételték, amikor Lehár Antal ezredes, mint az összes alakulatok 
parancsnoka, jelentkezett Horthy Miklósnál. A bevonuló alakulatok élén Horthy 
Miklós lovagolt. A vasi zászlóalj volt az élosztag. A korabeli híradókból – Lehár 
állítása szerint – a róla szóló kockákat törölték.45 

A szombathelyi hadosztály alakulatai a román kivonulás ütemének 
megfelelõen települtek át a Duna–Tisza közére, majd a Tiszántúlra. A magasabb 

                                                           
44 Fővezérség 186/Eln. Sz. rendelet. HL. FÜV. 300. doboz. 
45 Lehár Antal: Egy katonatiszt naplója. História XV. évf. 1993. 11. sz.  
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egységet széttagolták, néha csendõri és rendõri feladatokat láttak el. A hadosztály 
tisztjei Lehár Antalnak 1920. január 1-jén díszkardot adtak át. A kardra a magyar 
címert, a Mária Terézia-rend lovagkeresztjét, a Tiszti Arany Vitézségi Érmet 
erõsítették. A kardpengére Moson, Sopron, Vas Zala vármegye címerét helyezték 
és egy dicsõítõ sort írattak.46 A kardot üvegdobozban helyezték el, melynek 
dombormûve a piavei támadást és a budapesti bevonulást ábrázolta. A 
díszkardról csak Lehár Antal naplójából van ismeretünk, de késõbbi sorsáról nem 
található feljegyzés. 

A szombathelyi hadosztály az országból lassan távozó román alakulatokat 
követve, 1920. június közepéig tartózkodott kelet-magyarországi területeken. 
Lehár 100 hold földet kapott debreceni bevonulása után, melyet azonban eladott 
és altisztjei fizetésére fordította az összeget. A fõvezérség 186/Eln./1920. sz. 
rendeletében (február 4.) a Nemzeti Hadsereg megszervezésében kifejtett 
munkájáért dicséretben részesítette.47  

A szombathelyi hadosztály 1920. június közepén tért vissza saját városába. 
Lehár Antalt 1920. augusztus 17-én kiadott rendelet alapján a tényleges 
állományban, ezredesként tartották nyílván. Negyedik csoport szerinti havidíj-
fokozatban részesítették. (Rendeleti Közlöny 65/1920. 1600 oldal). A fõvezérséggel, 
elsõsorban Horthy Miklóssal viszonya azonban megromlott. Báró Lukachich Géza 
altábornagy48 többször figyelmeztette, hogy vigyázzon, mivel nyíltan is ellene 
fordultak. A 16557/Eln./1920. sz. rendelettel december 24-én a szombathelyi 
katonai körletparancsnokság állományába helyezték és a parancsnoki teendõkkel 
bízták meg. Ugyanakkor értesítették, hogy katonai egészségügyi felülvizsgálata kell 
jelentkeznie. A felülvizsgálatra Szombathelyen, majd Budapesten került sor. 
Megállapították, hogy háborús sebesülései és azt követõ mûtétjei miatt 65%-os 
rokkantnak minõsül. Összesen 33 év, 9 hónap, 13 nap szolgálati ideje volt. 
Nyugállományba 1921. április 5-én helyezték. Nyugdíjasként 1540 Koronát 
állapítottak meg, ehhez 900 Korona sebesülési pótlék járt részére. A HM. 
81506/1920. sz. rendeletével a szombathelyi hadosztálynál létszámfeletti 
állományba vették.  
A király visszatérései 

Lehár Antal ezredes Szombathelyen folyamatosan adta át a parancsnoki 
teendõket utódjának, Hegedûs Pál (1861–1944) altábornagynak.49 Parancsnoki 
tevékenységének utolsó hetében, 1921. március 26-án éjjel a szombathelyi püspök 
átkérette rezidenciájába, ahol találkozott IV. Károly királlyal. A király azzal a 

                                                           
46 Lásd Lehár Antal: i. m. 
47 Katonai Körzetparancsnokság 30. sz. parancs. HL. FÜV. 300. doboz 
48 Báró Lukachich Géza altábornagy (1865–1943) Budapest utolsó városparancsnoka, a Katonai Mária Terézia-

rend lovagkereszt tulajdonosa. 
49 Hegedűs Pál altábornagy (1861–1944) az I. világháború után tábornok, 1920-tól altábornagy. Csatlakozott IV. 
Károlyhoz a királypuccs során. Hadbíróság elé állították, lefokozták. 
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céllal utazott Magyarországra, hogy Horthy Miklós kormányzóval beszéljen a 
hatalom átvételérõl. Lehár Antalnak már nem voltak hadra fogható zászlóaljai, 
kiszorult a hadosztály vezetésébõl. A Budapestrõl Szombathelyre visszatérõ 
királyt biztosította lojalitásáról, de ennél többet egyelõre nem tudott tenni. A 
hadsereg parancsot kapott Horthy Miklós kormányzóra tett eskü érvényesítésére. 

A király elutazása után Horthy hivatta Lehárt kihallgatásra. A kihallgatás után 
Lehár Antal kitartott leszerelése mellett. Egy gépgyár mûszaki igazgatói állást 
ajánlott részére, mivel a Mûszaki Katonai Bizottság osztályvezetõjeként már 
foglalkozott hasonló kérdésekkel. Az állás elfoglalása elõtt kiutazott Bad Ischlbe 
testvéréhez, de csak rövid ideig maradhatott, mivel gróf Bethlen István 
miniszterelnök Budapestre hívta. Megbízást adott számára, hogy kezdjen körutat 
Burgenlandban, nyugtassa meg a lakosságot, illetve teremtsen rendet, ahol erre 
szükség van. Autót, nyílt parancsot kapott, de Felsõõrön Prónay Pál50 emberei 
letartóztatták. Értesítette gróf Sigray Antalt,51 aki az antant bizottság segítségével 
kiszabadította. 

1921 októberében IV. Károly újra megkísérelte a visszatérést. A legitimisták 
elõkészültek, szervezkedtek. A katonai vonalat Lehár Antal vezette. A király 
biztonságáért Ostenburg Gyula52 által vezetett zászlóalj gondoskodott. A 
szombathelyi hadosztály parancsnoki tisztet Guilleaume Árpád altábornagy vette 
át, aki Horthy kormányzóra tett esküje alapján tevékenykedett. Rövid idõre, 
Artner Kálmán tábornokkal együtt a puccsban résztvevõk azonban félreállították. 
Kiszabadulása után több intézkedést tett a hadosztály stabilizálására.  A 
visszatérõ IV. Károly Lehár Antalt 1921. októberében tábornokká léptette elõ. 
Kinevezte ideiglenes Honvédelmi Miniszternek és a fegyveres erõk vezérkari 
fõnökének.  

A nyugat-dunántúli alakulatok az Ostenburg zászlóaljjal az élen, a soproni 
Ferenc József laktanyában tettek esküt a királyi pár elõtt. Az eskütételen részt vett 
Hegedûs Pál altábornagy53 is, akit IV. Károly kitüntetett a Tiszti Arany Vitézségi 
Éremmel. Az okmányt Lehár Antal tábornokként írta alá. Sopronból a felesküdött 
tisztek és katonák négy szerelvénnyel indultak Budapest felé. A Budaörsig 
eljutott alakulatok itt ellenállásba ütköztek. Lehár Antal úgy tudta, hogy a 
hadsereg többsége a király mellett van. Információi azonban nem voltak 
pontosak, ugyanakkor a saját alakulataik egy része sem akart harcolni. Lehár 
megkísérelte a lehetetlent a tûzszüneti tárgyalások során, de eredményt nem ért 
el. IV. Károly megkérdezte, mit szándékozik tenni, ugyanakkor közölte vele: 

                                                           
50 Prónay Pál (1874–1946) az I. világháborúban a „Jászkun” huszárezred kapitánya, 1919-ben különítmény 

parancsnok. A királypuccs után nyugdíjazták. 
51 Gróf Sigray Antal (1879–1947) magyar nagybirtokos, főkormánybiztos Nyugat-Magyarországon 1919–1920-
ban.  
52 Ostenburg-Morawek Gyula (1884–1944) őrnagyként különítmény-parancsnok Sopronban. Csatlakozott IV. 

Károly királyhoz, aki ezredessé léptette elő. 
53 Hegedűs Pál: Károly király második restaurációs kísérlete. Kommentár 2010.4. szám 
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„Maga nem maradhat itt, a parancs az, hogy menjen el!”54 Lehár Antal polgári 
ruhában, Oswald Emil (1897–1964) századossal, segédtisztjével együtt elbúcsúzott 
néhány tiszttõl. Állításuk szerint közölte velük: „Én menekülök, mert ha itt 
maradok, felakasztanak!”55 

A második királypuccs is elbukott. Okainak elemzése e tanulmány kereteit 
meghaladja. 

 
Emigráció  

Lehár Antal Budaörsrõl a király utasítására távozott. Legitimista volt, a király 
visszatérése érdekében feladta katonai karrierjét, elvesztette megélhetését, 
távoznia kellett az országból. Komáromnál csónakkal átvitték a Dunán, majd 
bujkálással egybekötött utazás után Csehországból Münchenbe érkezett 1921. 
november 2-án. Hamarosan ismeretségbe került a weimari katonai és 
szélsõjobboldali körökkel. A német nemzeti szocializmus eszméjét azonban 
elutasította, így hamarosan visszatért Bécsbe bátyjához, Lehár Ferenchez. 
Feleségének is sikerült kiutaznia, miután a magyar hatóságok megszüntették házi 
õrizetét.  

Bátyja nem sokat tudta segíteni, mivel feleségeik között ellentét volt. A 
fennálló rendelkezések értelmében osztrák nyugdíjat nem kaphatott. 
Magyarországról nem kapott, mivel annak folyósítását megszüntették. 
Magyarországról, a Katonai Mária Terézia-rend után járó illetményt sem kapta 
meg. A Rend magyarországi ügyvezetõség-nél nem szerepeltették a névsorban, 
nem számoltak vele, mint magyarországi taggal. Így Bécsben, majd Berlinben 
nehezen tudott egzisztenciát teremteni.56 Bátyja segítségével és az osztrák 
zenemûvészek támogatásával Berlinben képviselte a zenészek, zenemûkiadók 
jogvédelmét. Németországból azonban az 1930-as évek elején kiutasították. 
Vállalkozását, a Chodel nevû céget, Bécsbe telepítette át, melynek mûkö-dését 
Lehár Ferenc segítette. Az Anschluss után több esetben zaklatták a hatóságok, 
ezért Bécsbõl Bécsújhelyre költözött át. Késõbb visszatért Bécsbe, ahol a háború 
végéig házi õrizetben tartották. Tevékenységét a Gestapo is figyelemmel kísérte.  

Lehár Antal az elsõ világháborúban a fronton mindig az elsõ vonalban volt, 
katonáival együtt harcolt. A magas érdemrendekért súlyos áldozatot hozott. A 
csípõjén, a lábán lévõ sebek több alkalommal megnyíltak, fertõzõdtek, 
vérmérgezést is okoztak. Kórházi kezelésre, operációra szorult. Élete utolsó 
éveiben tolószékbe kényszerült. Bátyja 1947-ben meghalt, mivel gyermeke nem 
volt, vagyonát Mária nõvérével együtt örökölték. Lehár Ferenc hagyatékát 
haláláig gondozta, néha súlyos betegen tett eleget vállalt kötelezettségének.  

                                                           
54 Lásd Hegedűs Pál: i. m.  
55 Lásd Hegedűs Pál: i. m. 
56 Lásd: Brenner Vilmos: Vasi Szemle 55. évf. 2001/2. szám 
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Berlinben újra elkezdett írni, elkészítette anyja családjának genealógiáját,57 
melyet publikált. Naplói, levelei felhasználásával 1924-tõl, mintegy három 
évtizeden keresztül írta életrajzát. Kadétiskolai élményeivel kezdte, majd a 
lövõiskolán történtekkel folytatta. Írt a háború eseményeirõl, a 106. 
gyalogezredrõl, a Nemzeti Hadseregrõl, a királypuccsról. A „Lehár Regiment 
106.” német nyelven jelent meg. Életrajzi kézirata halála után a bécsi 
Hadilevéltárba került. A háborús viszontagságokról írt rész azonban eltûnt. A 
királypuccs története „Erinnerungen. Gegenrevolution und 
Restaurationsversuche in Ungarn” címmel megjelent német nyelven a Verlag für 
Geschichte und Politik kiadónál (Wien 1973.), Peter Broucek gondozásában. Az 
1919–1921. közötti idõszak története magyarul is olvasható.58  

Magyarországra többé nem utazott be. Horthy Miklós kormányzósága alatt 
erre nem kaphatott lehetõséget. A második világháború után, pedig nem kért 
beutazási vízumot, önként maradt távol választott hazájától. A kiutazó 
emigránsokat támogatta pénzzel, ismeretségei felhasználásával.  

 

 

4. kép. Lehár Antal tábornok sírja Klosterneuburgban 

 

                                                           
57 Lehár Antal: Unsere Mutter Wien/Berlin 1930. 
58 História XV. évf. 1993. 11. szám.  
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Lehár Antal 1962. november 12-én halt meg Bécsben. Öt évvel élte túl 
feleségét. A klosterneuburgi Ober-Stadt Friedhof-ban (felsõvárosi temetõben), a 
Magerle családi sírban nyugszik, feleségével együtt. A gyászjelentésére kerülõ 
feliratot – a mottót –, saját maga fogalmazta meg halála elõtt: 
 
„Nur ein treuer Diener seines Herrn” 
(„Csak egy hûséges szolgája Urának”)  

SOPRONI KÖNYVESPOLC 
 

DOMINKOVITS PÉTER 

 

Einrichtungswerk des 

Königreich Hungarn (1688–

1690) Hg. von János Kalmár – 

János J. Varga.  
Stuttgart, 2010. 

  

Minden bizonnyal a kora újkori magyar történelem legvitatottabb munkája 
Leopold Kollonich (1631–1707) kamaraelnök, bécsújhelyi, majd gyõri püspök 
nevével szervesen összekapcsolódott Einrichtungswerk. Történészek generációi pro 
et contra egyaránt szóltak e mûrõl mint az oszmánokkal szembeni gyõztes 
visszafoglaló háborúkat követõen a Magyar Királyság alávetését, gyarmatosítását, 
erõszakos rekatolizálását, elnémetesítését szolgáló tervezetrõl, illetve az általános 
reorganizálás jegyében a közigazgatást, jogszolgáltatást, gazdaságot, az adóztatás 
viszonyait megújító, nagyszabású modernizálási tervrõl. 1683: Bécs felmentése; 
1686: Buda visszavétele, 1687: a második mohácsi csataként elhíresült 
nagyharsányi ütközetben megsemmisítõ vereség Szulejmán nagyvezír hadaira; 
1688: Belgrád ostroma – az 1687–1688. évi pozsonyi országgyûlésen 
egyértelmûnek tûnt, hogy a hadisikerekkel párhuzamosan kidolgozásra 
kerüljenek az I. Lipót uralma alatt egyesülõ Magyarország társadalmi, gazdasági, 
közigazgatási, igazságszolgáltatási, katonai viszonyai. Az elkészült tervezetek 
sorából – így pl. Esterházy Pál nádor a magyar rendi érdekeket képviselõ, Iványi 
Emma által 1970-ben publikált, részeiben e kötetben is megjelent munkája – 
messze kiemelkedett a Kollonich Lipót gyõri püspök irányításával, a korabeli 
államtudományi munkák tematikai rendjét követõ Einrichtungswerk, ami a térség 
történetkutatásának nagy adósságaként 2010-ben Kalmár János és Varga J. János 
szöveggondozásában, szerkesztésével jelent meg, az utóbbi közzéadó elemzõ 
tanulmányával. 

Míg a Iustitiarum fejezet a közigazgatás, jogszolgáltatás részleges szervezeti, 
tartalmi megújítását (pl. Magyar Kancellária újjászervezése, Werbõczy 
Hármaskönyvének korszerûsítése, nemesi elõjogok eltörlése) irányozta elõ, a 


