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Botlik József 

Makacs tények és adatok a trianoni békediktátum 
85. évfordulóján 

Károlyi Mihály, Linder Béla és B őhm Vilmos hazaárulásáról 

B űnös módon, lényegében teljes nemzeti önfel-
adással Károlyi Mihály miniszterelnök, Linder Béla had-
ügyminiszter és B őhm Vilmos hadügyi államtitkár 1918. 
november elejétő l a hónap végéig kb. 700 ezer, majd 
december közepéig összesen 1,2 millió fős, a frontról 
hazatérő  magyarországi hadsereget — ennek 54 %-a, 
650 ezer katona a korábbi, 1910. évi népszámlálás 
szerint magyar nemzetiség ű  volt! — szereltetett le,' ami-
vel lényegében idegen hatalmakat szolgált. Miközben 
az 1918. november első  felében a Magyarországra tört 
idegen hadseregek éppen csak megkezdték létszámuk 
erő ltetett feltöltését. A 650 ezer f őnyi magyar ajkú had-
erő  számát gyarapította az Északkelet-Felvidékr ő l 
származó kb. 50-60 ezer rutén (ruszin) katona, a II. Rá-
kóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem legh űségesebb 
népének („gins fidelissima") fiai. A Kárpát-medencé-
ben a magyarsággal évszázadokon együtt él ő  ruszinok 
az egyetlen olyan nemzetiségnek számítottak, amely-
nek a kezébe magyar fegyvert lehetett adni. Hozzájuk 
számíthatjuk a történelmi Magyarországhoz akkor még 
lojális hazai németekbő l hadra fogott kb, 200 ezer né-
met ajkú katona (cipszer, sváb, szász) nagy részét. A 
Károlyi-kormány —számításaink szerint — tehát több 
mint 800 ezer olyan katonát szerelt le b űnös módon, 
akik megvédhették volna az országot! 

A további tények: a csehszlovák véderő  prágai 
vezetésének 1918. decemberi 7-i hivatalos adatai sze-
rint a Felvidékre betört csehszlovák hadsereg „szlová-
kiai" részének ekkori összlétszáma: legénység 6 788 
fő , 317 tiszt, 41 lovas, 158 utász, 75 gépfegyver, 4  

ágyú, egy páncélvonat, 3 repül őgép. A morva—magyar 
határtól a kárpátaljai Ung folyó vonaláig húzódó, kere-
ken 50 ezer km 2  területű  Felvidék elfoglalására kidolgo-
zott ekkori csehszlovák hadtápadatok valamivel na-
gyobb számot említenek: 8 300 fő , 501ó. 2  

A bukaresti román hadilevéltár egyes újabb do-
kumentumai szerint az Erdélyre november els ő  heté-
nek végén orvul, hadüzenet nélkül támadó román had-
erő  létszáma még 1918. december végén (!) is mind-
össze 39 ezer fő  volt. A korabeli források szerint a rosz-
szul felszerelt és az elégtelen hadtápellátás miatt ki-
éhezett katonaság naponta rabolt, fosztogatott. A ro-
mán hadsereg ereje ebben az id őben igen kevésnek 
bizonyult, a Tisza vonaláig, a kit űzött célig eljutni, azaz 
a kiszemelt 124 ezer km 2-nyi történelmi Erdély, a 
Partium és a Tiszántúl elfoglalásához. Emiatt 1919. 
február elején a román vezérkar a megszállt területe-
ken széles körű  kényszersorozást indított nyolc gyalog-
és egy tüzérezred felállítására az erdélyi románok kö-
rében, mert döntő  részük nem akart önként. beállni az 
ó-romániai (regáti) hadseregbe.' 

1918 őszén a délvidéki magyarság is félelemmel 
telve, dermedtségben, bizonytalanságban élte meg az 
új helyzetet. Az els ő  világháború alatti katasztrofális ve-
reség után Korfu szigetére visszaszorult, de 1918 
őszére részben újjászervezett délszláv, f őként szerbek-
bő l álló haderő  foglalta el november 7. és 19, között a 
déli történelmi magyar határtól, azaz a Duna, illetve a 
Dráva folyásától északra fekv ő  hatalmas, kb. 45 ezer 
km 2  területet a belgrádi konvencióban kijelölt Barcs — 
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Szigetvár —Pécs — Baja — Szabadka — Szeged, majd a 
Maros folyón továbbhaladó demarkációs vonalig. Ek-
kor a dél-magyarországi I délvidéki részeket megszállt 
délszláv katonaság létszáma kb. 20 ezer fő , amely 
csak fél év múlva emelkedett 30-31 ezer f ő re. Ezt on-
nan tudjuk, hogy a Tanácsköztársaság egyik hadügyi 
népbiztosa, egyben a Vörös Hadsereg parancsnoka, 
az imént említett B őhm Vilmos, emlékiratában a kato-
nai helyzetet elemezve közölte az alábbi adatokat: 
1919. május második felében délen az eszéki f őpa-
rancsnokság vezetésével a szerb hadsereg három (a 
Irina-, a Morava- és a Duna-) hadosztálya állomáso-
zott összesen 21 500 fegyveressel, 1300 lovassal és 
54 ágyúval, valamint a Muraköz körzetében egy 
hadosztály.' 

Miként arathatott a szerb hadsereg kétségtelen 
sikert, miközben a budapesti Károlyi-féle államcsíny 
napján —október 31-én — a Monarchia déli főparancs-
noksága még Belgrádban székelt, és a történelmi Ma-
gyarországon még egyetlen ellenséges katona sem 
tartózkodott? A kérdés megválaszolásakor fontos felvil-
lantani az el őzményeket. A puccs után négy nap múl-
va, november 3-án Padovában kötött fegyverszüneti 
egyezmény — melyet Viktor Weber, a Monarchia gya-
logsági tábornoka és az antant nevében Armando Diaz 
olasz vezérkari f őnök írt alá — elrendelte az ellenséges-
kedés azonnali beszüntetését, a Monarchia csapatai-
nak az 1914. évi határok mögé való visszavonulását, 
amely kedvező  volt Magyarország számára, Ez ma-
gyar viszonylatban a történelmi Magyarország határait 
jelentette, amelyen belül még ezen a napon sem volt 
egyetlen ellenséges katona, és az ország határai még 
sértetlenek voltak! A padovai fegyverszünettel lezárul-
tak az Osztrák-Magyar Monarchia és az antant között 
négy éve dúló harci cselekmények. Már ezt megel őző -
en, november 1-jén Linder Béla, a Károlyi-kormány 
hadügyminisztere parancsot adott ki arról, hogy a ma-
gyar csapatok tegyék le a fegyvert, miközben 
Padovában még folytak a fegyverszüneti tárgyalások, 
amelyrő l természetesen tudomása volt. A két nap múl-
va, november 3-án aláírt padovai egyezmény, mely 
másnap lépett hatályba, nem avatkozott az országha-
tárokba, és azt a békekötésre hagyta. 

Semmibe véve a padovai fegyverszünet rendel 
kezéseit, november 5-én Miši ć  vajda, szerb vezérkari 
főnök hadiparancsban adta ki 1. és 2. hadseregének, 
hogy szállja meg a Szerémséget, Szlavóniát, Horvátor-
szágot, Bosznia-Hercegovinát és Dalmáciát, valamint 
Dél-Magyarországon a Bánátot, keleten a Temesvár —
Versec — Fehértemplom, északon a Maros vonaláig, to-
vábbá Bácskát, azaz a Bajától és Szabadkától délre 
eső  területeket. Két nap múlva, 7-én, a szerb hadsereg 
bevonult a Szerémségbe, Ugyanezen a napon Magyar-
ország nevében külön fegyverszüneti tárgyalást folyta-
tott Belgrádban Károlyi Mihály miniszterelnök vezeté-
sével a Nemzeti Tanács, a Budapesti Munkástanács és 
a Katonatanács tagjaiból alakult küldöttség Louis-Félix 
Franchet d'Esperey francia tábornokkal. az  antantha-
talmak keleti frontjának f őparancsnokával. A tábornok 
18 pontból álló fegyverszüneti szerződést adott át, 
amelyben többek között azt követelte a magyar kor-
mánytól: ürítse ki az erdélyi Nagy-Szamos fels ő  folyá-
sától Marosvásárhelyig, majd a Maros mentén a Tiszá 
ig, innen a Szabadka — Baja —Pécs vonalon a Dráváig 
húzott demarkációs vonaltól délre és keletre е ső  terű  
leteket, szerelje le a hadsereget és a területén enged-
je át az antanthatalmak csapatait. A magyar küldöttség 
a fegyverszüneti pontokat elfogadhatatlannak nyilvání-
totta, és nem írta alá. A tárgyalásokon a magyar kül-
döttség egyébként hangsúlyozta, hogy az ország ra-
gaszkodik a béke megkötéséig „mai határaihoz", va-
gyis az ország területét Horvát-Szlavónország nélkül 
érti. 5  (Röviddel el őbb, október 29-i határozatával a Zág-
rábi Nemzeti Tanács kimondta a Monarchiától való el-
szakadást, illetve felmondta az 1868. évi horvát—ma-
gyar kiegyezést, amellyel véget vetett a két ország kö-
zötti társországi viszonynak.) 

A Horvát-Szlavónországhoz tartozó Szerémség 
november 7-i elfoglalása után a szerb hadsereg Bács-
kába tört. Ezért érthetetlen, hogy másnap közzétették 
Linder Béla hadügyminiszter rendeletét, amely novem-
ber 11-i hatállyal leszereltette az 1896. el ő tt született 
nem tényleges állományú legénységet és tiszteket. 
Szurmay Sándor tábornok, a Károlyi Mihály által októ-
ber 31-én leváltott addigi, 1917. február 19-t ő l hivatal-
ban lévő  magyar hadügyminiszter írta kés őbb: „A ma-
gyar kormány még [1918.] november közepén is oly 

Bőhm Vilmos: Két forradalom tüzében. /Októberi forradalom. Proletárdiktatúra. Ellenforradalom./ Bécs / Wien, 1923. Bécsi Magyar 
Kiadó. Idézi: A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919. Közread. Hetés Tibor. Bp., 1969: 280-281. p. 

5 Botlik József — Csorba Béla — Dudás Károly: Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez 1918-1993. Bp., 
1994: 34. p. 
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fegyveres erő t tudott volna sorompóba állítani a szent 
hazai föld megvédésére, mellyel Nagymagyarország 
határait teljes biztonsággal meg tudta volna védeni". 6  
(Három hónap múlva, 1919. február 23-án Károlyi el-
rendelte Szurmay tábornoknak mint háborús b űnösnek 
a letartóztatását. Azzal vádolták, hogy az Északkeleti-
Kárpátokban 1914-1915. fordulóján csapataival kiverte 
az országba betört cári orosz hadakat, amivel — mond-
ván — ő  okozta az évekig tartó háborút. Károlyi Mihály 
tehát már akkor idegen érdekeket szolgált, Magyaror-
szág katonai vereségét és cári megszállását óhajtotta!) 

Károlyi Mihály legnagyobb b űne, hogy rövidlátó-
an — e sorok írója szerint, tettei ismeretében a szándé-
kosság sem kizárt! — nem vette figyelembe az alábbi 
cáfolhatatlan tényeket, Az els ő  világháborúba egy 
Osztrák-Magyar Monarchia nev ű  állam lépett be, és kö 
vetkezésképpen az is veszítette el négy év múlva. Ezt 
felismerve, a császári és királyi legfels őbb hadvezetés 
az uralkodó, IV. Károlyjóváhagyásával fegyverszünetet 
kért. A tárgyalások — mint az imént írtuk — az olaszor-
szági Padovában folytak, amelynek értelmében 1918. 
november 3-án a Monarchiának le kellett tennie a fegy-
vert, hogy azt követően a béketárgyalások következ-
hessenek. Ebben az időben Magyarország nem volt 
fúggetlen állam, hanem a Habsburg Birodalomnak az 
1867. évi osztrák—magyar kiegyezés óta egyik kiváltsá-
gos része. Nem önálló, mert nem volt független kül-, 
had-, illetve pénzügye — bár volt egy korlátozott hatás-
körű  magyar honvédelmi minisztériuma —, és Magyar-
ország ügyeit a közös uralkodó és a bécsi központi kor-
mányzat intézte. Magyarországot sehol, semmiféle kü-
lön követség nem képviselte a világban, mert azok kö-
zös osztrák—magyar nagykövetségek voltak! 

Magyarország ekkor ,,...külön államként nem is 
létezett. Ennél fogva nem is lehetett (volna) külön ke-
zelni. Tehát Károlynak, mint császárnak, mind Auszt-
ria—Magyarország államf őjének, mind magyar királyi 
min őségében azt kellett volna követelnie, hogy a béke-
feltételeket is evvel az Ausztria—Magyarország nev ű  bi-
rodalommal közöljék. Külön Magyarországot felel ős-
ségre sem lehetett volna vonni, ideértve megcsonkítá-
sát. Mivel azonban Károlyi Mihály a padovai központi 
küldöttségtől függetlenül, magyar kormányfőként kez-
dett tárgyalni Belgrádban, Ausztriától elkülönülve, ki- 

szolgáltatta Magyarországot a győztes hatalmaknak. 
(kiem. tő lem — B. J..) ...valószín ű  ugyan, hogy a gy őz-
tes hatalmak így is meglelték volna a módját a meg-
csonkításunknak, de legalább erre hivatkozva, ezen a 
cáfolhatatlan alapon, hogy tudniillik önmagunkban nem 
is lehetett bennünket hadat visel ő  államnak tekinteni, 
megnehezítettük volna ellenségeink dolgát és meg-
könnyíthettük volna a magunk sorsát. Még azt is el őad-
hattuk volna —így jártak el például a csehek —, hogy ki 
voltunk szolgáltatva Bécsnek... Károlyi Mihály pedig, 
noha kötelessége lett volna a fent vázolt módon csele-
kedni, tudatosan rosszhiszem űen járt el. Ómódi kifeje-
zéssel élve: elárulta hazáját".' 

Ma már közismert, hogy az 1918. október 31-én 
államcsínnyel megszerzett ingatag hatalmát Károlyi Mi-
hály až antantra támaszkodva akarta meger ősíteni. 
Ezért utazott le november 7-én Belgrádba a Nemzeti 
Tanács, a Budapesti Munkástanács és a Katonatanács 
képvisel ő inek az élén, megkötni a november 3-i 
padovai egyezményt megszegő , külön magyar fegy-
verszüneti szerz ődést, az ún. belgrádi konvenciót. Az 
antanthatalmak keleti frontjának főparancsnoka, Louis-
Félix Franchet d'Esperey tábornok 18 pontos diktátu-
mát — melynek követelései egybeestek a szerb és ro-
mán területi igényekkel! — azonban a delegáció elfo-
gadhatatlannak találta, és nem írta alá. Egy hét múlva, 
november 13-án Károlyi Mihály és kormánya megbízá-
sából Linder Béla volt hadügy-, ekkor már tárca nélküli 
miniszter mégis aláírta az ún, belgrádi konvenciót. Az 
egyezmény fő  pontja kijelölte a Dráva folyótól a Barcs 
— Szigetvár —Pécs — Baja — Szeged, a Maros folyó, 
Marosvásárhely, onnan a Nagy-Szamos fels ő  folyásán 
húzódó demarkációs vonalat. E szakasz alatt az an-
tant-csapatoknak, azaz valójában szerb és román szö 
vetségeseiknek joguk volt megszállniuk a magyar terü-
leteket, s ő t, az ezen kívül fekv ő , stratégiailag fontosabb 
helységeket is, köztük Budapestet. A konvenció nyolc 
napot adott a demarkációs vonal alatti délvidéki terület 
kiürítésére, aminek a magyar kormány határid ő re ele-
get tett. 

Ezzel párhuzamosan a Barcs —Szigetvár —Pécs 
— Bátaszék — Baja — Szabadka — Szeged — Arad — Ma-
ros folyó, illetve délr ő l északra a Duna mell ő l az Orsova 
— Karánsebes — Lugos, Maros folyó vonaláig, azaz Ba- 

6 Szurmay Sándor: A magyar katona a Kárpátokban. Bp., 1940. Idézi: Nemeskürty István: Mi történt velünk? Bp., 2002: 15. p. 
Nemeskürty István: Mi történt velünk? Bp., 2002: 84-85. 

2005. V. évf. 3-4. z.  A~RA~<S 



59 Makacе  tények és adatok a trianoni békediktátum 85. évfordulóján 

ranya, Bács-Bodrog, Torontál, Times és Krassó-
Szörény vármegyék túlnyomó részét, illetve Somogy, 
Tolna, Csongrád és Arad vármegyék kisebb tájait —
összterületük, mint írtuk, kb. 45 ezer km 2  volt! —1918. 
november 9. és 21. között egyszer ű  bevonulással, aka-
dálytalanul foglalta el a szerb hadsereg. Újvidéket már 
november 9-én, négy nappal (!) a belgrádi konvenció 
november 13-i aláírása el őtt megszállta, majd háta mö-
gött a várossal, a Bánságban elérte a Pancsova —
Versec, illetve a Pancsova — Antalfalva-vonalat. 

A két stratégiai fontosságú várost, az akkor 85 
%-ban magyarlakta Szabadkát november 13-án, Ara-
dot pedig 21-én özönlötte el a szerb hadsereg, amely 
minden magyar településen azonnal bevezette a cen-
zúrát, s elkobozta a magyar újságokat. Ez annál is in-
kább fájdalmasan érintette a magyarlakta városokban, 
falvakban él őket, mert sorsdönt ő  napokban, hetekben 
maradtak információ nélkül. A szerb csapatok egyes 
helyeken erőszakkal föleskették a polgári lakosságot a 
szerb állampolgárság fölvételére. Napirenden voltak az 
erőszakoskodások, Torontál vármegyében például no-
vember közepén törvénytelenül elrendelték a 21-30 
életév közötti magyar fiatalok besorozását a szerb had-
seregbe. A belgrádi konvenció nyolc napot adott Ma-
gyarországnak arra, hogy kiürítse a Barcs —Pécs — Ba-
ja — Szeged — Arad vonaltól délre es ő  területeit, amit ez 
meg is tett. A szerb hadsereg e vonalat elérve általá-
ban megállt, kivéve, ha különleges érdekei f űződtek az 
átlépéséhez: ilyen volt a baranyai Pécs-környéki bá-
nyavidék, amelyet Szerbia meg akart szerezni. 

Fontos rámutatni, hogy az 1918 novemberét ő l 
hosszú hónapokra megmerevedett demarkációs vonal 
a Barcs —Szigetvár —Pécs — Bátaszék — Baja — Sza-
badka — Horgos — Szeged vasútvonallal párhuzamo-
san haladt, attól néhány kilométerre északra. Nyilván-
valóan azért, hogy a szövetségesek ellen ő rzése alatt 
lehessen tartani az akkoriban egyedüli vasúti kapcsola-
tot a nyugati antantállamok és a kés őbbi kisantant or-
szágokközött. Akkor a Tiszán Szegedtő l délre nem volt 
(vasúti) híd és a Dunán Belgrádtól lefelé ugyancsak 
nem; a belgrádi hídon viszont nem lehetett a Bánság-
ba, illető leg Romániába eljutni. Szabadkától nyugatra 
és Szegedtő l keletre fonódtak össze azok a vasútvona-
lak, amelyeken akkor a nyugat-keleti forgalom lebonyo-
lítható volt. 

ASzerb-Horvát-Szlovén Királyság egyik osztaga 
még 1918. december 25-én önkényesen megkezdte a 
Muraköz megszállását, s két nap múlva elfoglalta an-
nak központját, Muraszombatot.. Ezzel jókora területet 
szakított le Zala vármegye déli, a Mura és Dráva közti 
részébő l. Mindezt a Károlyi-kormány tétlenül elt ű rte, a 
vidék népe azonban nem fogadta el a megszállás té-
nyét, és a következő  napokban Bednyák Vince helyi 
polgár vezetésével megszervezte az ellenállást. 1919. 
január 2-án a kora hajnali órákban megtámadta a jugo-
szláv csapatot. A harc Muraszombat falai között és a 
város közvetlen közelében a délutáni órákig tartott, s a 
helyi hazafiaknak sikerült a jugoszláv egységet szét-
szórni és megfutamítani. A muraszombati csata hatá-
sára a szlovén kormány egyik vezet ője kijelentette: Ju-
goszláviának nincsen szüksége a Muraközre, vagyis 
korabeli szóhasználattal a Vend-vidékre. „Ennek a csa-
tának tulajdonítható az is, hogy a Legfőbb Tanács és a 
Territoriális Komisszió 1919. május 12-én kelt határo-
zatában a jugoszlávoknak a Vend-vidékre vonatkozó 
kívánságát visszautasította. Zolger Ivánnak, a párizsi 
békekonferencia jugoszláv delegátusának egyik nyom-
tatásban megjelent írásából megtudtuk, hogy a 'Vend-
vidék sohasem került volna jugoszláv fennhatóság alá, 
ha a francia delegátusok és szakért ők állandóan a ju-
goszlávok kezére nem jártak volna, és ha Tardieu a 
Legfőbb Tanács határozatait néhányszor a jugoszlávok 
javára önhatalmúlag el nem csavarta volna', amely m ű -
veleteiért 'sokszor igen heves konfliktusba keveredett 
más nagyhatalmak képvisel ő ivel'. A jugoszláv kor-
mánynak a párizsi békekonferenciára kiküldött hivata-
los delegátusa tehát maga írásban bizonyítja, hogy a 
vendséget a Legfőbb Tanács Magyarországnak ítélte, 
de Tardieu ezt a határozatot önhatalmúlag megváltoz-
tatta". 8  Így kapott Jugoszlávia engedélyt a Muraköz 
megszállására. Erre azonban csak 1919. augusztus 
12-én kerített sort, amikor Budapesten már elbukott a 
Tanácsköztársaság. A jugoszláv hadsereg ekkor már 
olyan haderőkkel jelent meg a Magyarország által ma-
gára hagyott vidéken, hogy a helyi lakosság nem gon-
dolhatott fegyveres ellenállásra. 

Összegezve: 1918 novemberében és december 
közepéig Károlyi Mihály, Linder Béla és B őhm Vilmos 
mintegy 650 ezer magyar nemzetiség ű  katonát szerelt 
le, akik a frontról zömében zárt alakulatokban, fegyel-
mezetten és a fegyverzetükkel együtt vasúton tértek 

8  Fall Endre: Jugoszlávia összeomlása. (A Délvidék visszatérése.) Bp. 1941. Magyar Revíziós Liga kiad., 61. p. 
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haza, és akikhez a már említett 50-60 ezer ruszin és a 
mintegy 200 ezer német ajkú katona zömét is hozzá 
kell számítanunk. Ezzel szemben az ország területére 
ez id őben betört csehszlovák, román és délszláv csa-
patok összlétszáma a lehetséges magyarországi had-
erőnek csak a töredéke, 60-65 ezer fő  volt. Ez utóbbi 
tény bizonyítja, hogy 1918 novemberében és decem-
berében igen jó esély volt egy sikeres magyar honvéd ő  
háború megvívására, s ő t a legkisebb rossz esetén is 
meg lehetett volna akadályozni a hazánkra tört cseh-
szlovák, román és délszláv hader ő  által kiszemelt szín-
magyar és döntően magyarlakta területek elszakítását. 
Az ország fegyveres ellenállása esetén még a vegyes 
lakta területeken is ki lehetett volna kényszeríteni a 
népszavazást a hovatartozás kérdésér ő l. Erre példa a 
kés őbb említett soproni népszavazás! Szerencsére 
voltak bátrak, akik mertek cselekedni, igyekeztek vala-
micskét megmenteni a nemzet becsületéb ő l. 

Így történt ez Balassagyarmaton, ahová 1919. 
január 15-én az Ipoly folyón átkelve egy mindössze 45 
fős (!) csehszlovák légionárius csapat érkezett, hogy el-
foglalja Nógrád vármegye akkor csaknem 11 ezer lako-
sú székhelyét. A városban ezekben a napokban a mis-
kolci tüzérezred több tisztje állomásozott, akik a helyi 
lakosoknak „könnyek között panaszolták, hogy a 
Ruttka (város — fontos vasúti csomópont Turóc várme-
gyében, ekkor Ruttka lakóinak egyharmada magyar —
B. J.) melletti ütegállásukból, ahonnan tüzérségi t űzzel 
az egész környéket uralták, a Károlyi-kormány vissza-
parancsolta őket". A Károlyi-féle, az idiotizmus határát 
súroló makacs pacifizmusnak szembeszegülve, Balas-
sagyarmat népe nem sokáig t ű rte a csehszlovák meg-
szállást, és fegyveres felkelést szervezett, 1919. janu-
ár 29-én hajnalban Vízy Zsigmond és Bajatz Rudolf 
századosok irányításával; katonák, polgárok és vas-
utasok támadták meg, majd kiverték a csehszlovák 
megszállókat. A harcokban tízen h ősi halált haltak, hu-
szonhárom személy megsebesült, de Balassagyarmat 
nem került idegen megszállás alá, különben Csehszlo-
vákia részévé vált volna. Tettéért a város méltán érde-
melte ki a „Civitas Fortissima", a „Legbátrabb Város" cí-
met, amelyet már a trianoni diktátum után is használ-
tak, és minden évben meg is ünnepelték a jeles napot. 9  
Hivatalosan azonban csak a felkelés 80. évfordulóján,  

1999. január 30-án hozott a városi önkormányzat ren-
deletet a Civitas Fortissima cím felvételér ő l. 

A Károlyi-kormány a Pozsonyt véd ő  2500 fős tü-
zérséggel megerősített magyar alakulatnak is megtil-
totta az ellenállást, és az egyik ősi magyar koronázó 
várost is cserbenhagyta. A helyi polgárok itt is szembe-
szegültek az 1919. január 1-jén Pozsonyba bevonult 
megszálló csehszlovák légiós katonasággal. „A város-
ban az új hatalommal való együttm ű ködés megtagadá-
sa és a vasutas-postás sztrájk támogatása miatt tíz 
nap alatt rendkívül feszültté vált a helyzet. 1919. febru-
ár 12-én a pozsonyiak tiltakozó nagygy ű lést szervez-
tek, amelyet azonban a csehszlovák légiós jár ő rök so-
rozatlövésekkel szétvertek. A hét halálos áldozatot és 
huszonhárom súlyos sebesültet követel ő  rendteremtés 
után Šrobárék (Vavro Šrobár ekkor Szlovákia teljhatal-
mú minisztere — B. J.) nekiláttak Pozsony és egész 
Szlovákia magyartalanításához".'° 

Pedig még másfél évvel az 1920. június 4-i tria-
noni békediktátum aláírása után is volt esély a fegyve-
res ellenállásra. Méghozzá Nyugat-Magyarországon, 
amelynek egy több mint négyezer km 2-nyi keskeny sáv-
ját — Moson, Sopron és Vas vármegyék nyugati szélét 
— az 1919. szeptember 10-i saint-germaini szerz ődés 
az első  világháborúban szintén vesztes Ausztriának 
ítélte. Az ezeréves nyugati magyar határvidék feladása 
a trianoni békediktátumban megcsonkolt, megmaradt 
Magyarország lakosságának is nagy lelki megrázkód-
tatást okozott. A közvéleményt els ősorban az háborí-
totta fel a végletekig, hogy a világháborúban szövetsé-
ges és az országgal együtt vesztes Ausztria is gyara-
podott magyar területekb ő l. Ezt a korabeli magyar köz-
vélemény egyszer űen nem akarta elfogadni, akkora ar-
cátlanságnak tekintette a döntést. (Ausztriának az 
Olaszország által megszállt és elcsatolt Dél-Tirolért ad 
ták át fájdalomdíjként a hajdani magyarországi Ő rvidék 
egy részét, a mai Burgenlandot az antanthatalmak.) 

A magyar minisztertanács 1921. április 28-án vi-
tatta meg a „nyugat-magyarországi kérdés külpolitikai 
vonatkozásait"." A nemzeti érdek ű  kormányzat ezt kö-
vetően dolgozta ki azt a tervet, hogy az Ausztriának 
ítélt terület átadását junktimba hozzák, azaz összekap-
csolják a szerb-horvát-szlovén hadsereg által megszállt 
Baranya vármegye és Pécs kiürítésével, amelyet a tri- 

Lástl bővebben: Nógrád és Hont vármegye. Sajtó alá rend. Latlányi Miksa, 1934.; Civitas Fortissima. Balassagyarmat története írás-
ban és képekben. Szerk., Tyekvicska Á гpád. Balassagyarmat, 2002: 165-166. p. 

Szarka László: A (cseh)szlovákiai magyar közösség nyolc évtizede 1918-1998. Történeti vázlat. — in. A (cseh)szlovákiai magyar 
művelődés története 1918-1998. Szerk., Filep Tamás Gusztáv, Tóth László. Bp., 1998: 15. p. 

" Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL), K 27. Minisztertanácsi jegyz őkönyvek, 1921. április 28. 
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anoni békediktátum Magyarországnak hagyott. A junk-
tim lehetőségét egyébként Teleki Pál kormányf ő  már az 
1921. január 4-i minisztertanácsi ülésen felvetette. 12  A 
fentiekbő l is jól érzékelhet ő , hogy az előbb Teleki Pál, 
majd 1921. április közepétő l a Bethlen István vezette 
kormány a lehetséges utolsó pillanatig keményen véd-
te az ő rvidéki és általában a mindenkori magyar érde-
ket. (Írtuk az imént, hogy különösen Károlyi Mihály és 
Linder Béla a magyar hadsereg leszerelésével, azaz 
lényegében a teljes nemzeti önfeladással, idegen ha-
talmakat szolgált.) 

Az antanthatalmak képviseletében Sopronban 
állomásozó Szövetségközi Tábornoki Bizottság „Plan 
de transfert" címmel 1921. augusztus 6-án adta ki az 
Ausztriának ítélt nyugat-magyarországi területek kiürí-
tésére, átadására és átvételére vonatkozó részletes 
tervét, amely szerint a kiürítés augusztus 26-án kezd ő -
dik és 28-án fejez ődik be." A terület átadásának meg-
kezdésére az antant 48 órás halasztást adott (augusz-
tus 28.), mert a szerb-horvát-szlovén hatóságok nem 
adták át a trianoni diktátumban Magyarországnak ítélt 
dél-baranyai részeket. 

Különösen súlyosan érintették az események a 
döntően magyar érzelm ű , de német többség ű  Sopron 
lakosságát, ahol 1921. augusztus 20-án különösen le-
hangoltak, elkeseredettek voltak a polgárok. Ezen a 
napon jelentek meg szerte a városban azok az augusz-
tus elsejei keltezés ű  falragaszok, amelyeken a soproni 
antantbizottság közölte Nyugat-Magyarország átadá-
sának tervét. Végrehajtását a párizsi Nagykövetek Ta-
nácsa — feltehetően cinikus sugallatra — végül 1921. 
augusztus 29-én (az 1526. évi mohácsi csata napja!), 
16 órára tűzte ki. A helyi polgárok joggal úgy érezték, 
hogy a mostani Szent István nap lesz az utolsó magyar 
ünnep. Első  királyunk miséjére zsúfolásig megtelt a 
Szent Mihály templom, ahonnan a tömeg a Széchenyi 
téri domonkos templomhoz hömpölygött. Itt már több 
ezren voltak azok, akik a soproni helyő rség búcsúzó tá-
bori miséjét hallgatták. A szemtanú, Tróger Ern ő  írta 
négy évvel később: „A postaigazgatóság el őtti részen 
az út mentén az emberek két oldalt sorfalat állanak: el-
vonulnak a soproni magyar katonák. Kimért, katonás 
lépésük súlyától keményen döng a föld. A magyar föld,  

amelyért annyit harcoltak, és amelyet most el akarnak 
venni. És ők, akik véreztek Ausztriáért a galíciai ho-
mokban, az Isonzó partján, a dél-tiroli és a doberdói 
sziklákon, most ne tudnák megvédeni a saját földjüket 
Ausztria ellenében?"'° A Széchenyi téren ekkor hirte-
len, senki által nem szervezett, a lelkekb ő l kirobbant 
tüntetés kezdődött. Öklök százai emelkedtek a magas-
ba és Ausztriát átkozó hangok törtek fel a tömegb ő l. Az 
antanthatalmak megbízottjai megrendülten néztek kö-
rül, és meghatotta őket a Magyarország iránti h űség és 
ragaszkodás. 

A Sopronban székel ő  szövetségközi katonai bi-
zottsággal, Sigray Antal f őkormánybiztos augusztus 
21-én közölte: az illetékes magyar hatóságok minden 
intézkedést megtettek, hogy a terület kiürítése kell ő  
időben, zavartalanul megtörténhessék. Másnap — au-
gusztus 22-én —, több mint egyéves várakozás után a 
magyar csapatok végre bevonulhattak Pécsre. A belg-
rádi kormánynak, oly sok huzavona után, végleg át kel-
lett adnia Magyarországnak — az értékes Mecseki-
szénmedencével együtt — Baranya vármegye nagy ré-
szét, valamint Baja városát és környékét. 

A Nyugat-Magyarország átadásával kapcsolatos 
jegyzőkönyv aláírására, 1921. augusztus 29-ére az an-
tanthatalmak Sopronban székel ő  képviselő i a Széche-
nyiek városi palotáját jelölték ki, A család élesen tiltako-
zott, és kérte; ne sértsék meg a „legnagyobb magyar", 
Széchenyi István szellemét azzal, hogy egyik kedves 
tartózkodási helyén pecsételik meg Magyarország nyu-
gati végeinek halálos ítéletét. A tábornoki bizottság elfo-
gadta a kegyeleti szempontot, és a katonai nevel ő intézet 
Rákóczi úti épületét jelölte ki az aláírás színhelyének, 

A következő  napokban Sopron utcáit ellepték a 
társzekerek. Ismét Tróger Ern őt idézzük: 
...elköltöznek a hivatalok és az iskolák: a törvényszék, 

járásbíróság, pénzügyi igazgatóság és a csend ő rpa-
rancsnokság Győrbe ment, az alispáni hivatal Kapuvár-
ra került, a megyei árvaszék, számvev őség, gyám-
pénztár Csornára, a szolgabíróság Pinnyére költözött. 
Az evangélikus főgimnáziumot Győrbe, az evangélikus 
tanítóképző  intézetet Bonyhádra helyezték. Az embe-
rek az utcára sem mertek kimenni, hogy ne lássák a 
város haldoklását, a halottaskocsikra emlékeztet ő  tár- 

12  MOL. K 27. Minisztertanácsi jegyz őkönyvek, 1921. január 4. 
" MOL. K 26., 1388. csomó, 1922—„H” tétel, 80-85. p. 
° Lásd bővebben: Tróger Ernő: A soproni népszavazás. A szomorúság, bizakodás és hüség napjaiból. = In. Sopron civitas fidetissima. 

Szerk. dr. Thirring Gusztáv. Sopron, 1925: 75-93. p. 
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szekerek fájó dübörgését. A vármegye alispánja sírva 
járt a vármegyeháza üres falai között." Most egy újabb 
ősi magyarországi város esetében ismétl ődött meg 
1918-1919 fordulójának nemzeti végzet-sorozata, ami-
kor Károlyi Mihály, Linder Béla, Bőhm Vilmos hazaáru-
lása következtében színmagyar városokból —például 
Érsekújvár, Kassa, Ungvár, Beregszász, Sepsiszent-
györgy, Csíkszereda, Marosvásárhely, Kolozsvár, 
Nagyvárad, Arad, Szabadka, Zenta, Zombor, Újvidék —, 
és hatalmas magyarlakta területekr ő l 350-400 ezer ma-
gyarnak kellett elmenekülnie. S költöznie a trianoni bé-
kediktátumban meghagyott, kifosztott Magyarországra 
a hódító csehszlovák, román és délszláv csapatok el ő l. 
Közülük több tízezren —lakás, szállás híján — hónapo-
kon vagy éveken át a budapesti pályaudvarokon több 
ezer vagonban vagy rögtönzött barakkokban laktak. 
Ezért a magyar kormánynak 1920-ban és 1921-ben 
több alkalommal korlátoznia kellett az elszakított terü-
letekről való tömeges beköltözést, mert a nehéz gazda-
sági helyzet miatt a menekülteknek sem lakást, sem 
munkaalkalmat nem tudtak adni. 15  

Közben ugyanis az történt, hogy a saint-germai-
ni szerződés aláírása után két évig a bécsi kormány ka-
tonailag egyszer űen képtelen volt birtokba venni a ne-
kirendelt területet. S őt, röviddel az átcsatolást ugyan-
csak kimondó tranoni békediktátum magyar nemzet-
gyű lési törvénybe iktatását (1921. július 26.) követ ően 
a magyar hazafiak, a Székely Hadosztály volt tisztjei, 
mintegy 3500-4000 fő  — köztük a fehérterror idején va-
lóban megpörkölődött Prónay Pál, Héjjas Iván vezeté-
sével — a tervezett kiürítés kezd ő  napján, augusztus 
28-án kirobbantották a nyugat-magyarországi felkelést. 
Ezt követően Mosonmagyaróvár körzetét ől Szentgott-
hárd környékéig naponként támadták — s eközben több 
fényes győzelmet arattak —, majd kiüzték a benyomuló 
11 osztrák csend őralakulatot. 

A nyugat-magyarországi fegyveres ellenállás ki-
vívta, hogy szeptember 11-én — olasz közvetítéssel —
újabb magyar—osztrák tárgyalások kezd ődtek. Ezek 
során alakult ki az ún. soproni formula, amely a továb-
bi megbeszélések alapjává vált. Lényege: a magyar 
kormány azonnal kiüríti és átadja Ausztriának a nyu-
gat-magyarországi sávot a kijelölt trianoni határig, ha 
biztosítékot kap Sopron város és környéke végé гvé-
nyes átengedésére, és biztosítja az igazságos határki-
jelölést. Ezt az osztrák kormány úgy fogadta el, hogy a  

lemondás egyetlen formája a népszavazás. A felkel ők 
ezt az eredményt kevésnek tartották, az elszakításra 
ítélt terület egész lakosságának az önrendelkezését 
követelték. Ezért tovább harcoltak — ismét ki űzték a 
betolakodó osztrák csend ő ralakulatokat —, majd októ-
ber 4-én Felsőő r járási székhelyen, az ősi magyarlak-
ta ősvidéki terület központjában, nagy tömeg el őtt 
Prónay Pál fővezér kikiáltotta az önálló, független és 
semleges Lajtabánság államot. Itt felolvasták, majd el-
fogadták a „Függetlenségi Nyilatkozat"-ot, melynek cí-
me: Kiáltvány a világ népeihez!, amelyet Prónay 8 ezer 
példányban nyomtatásban is közzétett. A gyülés jegy-
zőkönyve és a nyilatkozat kés őbb, október 30-án meg-
jelent a Felsőő rön kiadott „Lajtabánság Hivatalos Lap-
já"-ban. A nyilatkozat ételmében az államf ő i és a vég-
rehajtó hatalmat az alkotmányozó gy ű lés által válasz-
tott bán gyakorolta a végrehajtó hatalomként szerve-
zett hattagú kormányzótanács, azaz kormány segítsé-
gével. A bán tisztségét ideiglenesen P гónay Pál, az e 
napon egyesített felkel ő  hadsereg fővezére (főpa-
rancsnoka) töltötte be. 

Másnap, október 5-én megalakult Lajtabánság 
állam kormánya, elnöke — egyben ideiglenes vallás- és 
közoktatásügyi miniszter — Apáthy László. Tagjai: Lévay 
Ferenc külügy-, illetve ideiglenes igazságügyi, Bárdoss 
Béla belügy-, Hir György gazdaságügyi-, valamint 
Prónay Pál hadügyminiszter. A nyugat-magyarországi 
felkelő  csendőrség parancsnoka gróf Erd ődy Tamás 
vasvö гösvá гi földbirtokos. A Bánság hivatalos nyelve a 
magyar, anyanyelvét azonban mind a hivatalos, mind a 
magánéletben mindenki használhatja. A törvények, ren-
deletek magyar, német és horvát nyelven jelennek meg, 
tekintettel arra, hogy Lajtabánság kikiáltása a területen 
élő  három népcsoport, a németek, a horvátok és a ma-
gyarok nevében történt. Átmenetileg a magyar állam 
törvényei maradnak érvényben. A Bánság minden pol-
gára nemzetiségi, nyelvi, vallási különbségre való tekin-
tet nélkül a törvények el őtt teljesen egyenl ő , s ugyan-
azon politikai és polgári jogok és kötelezettségek része-
se. A nyilatkozatot magyar, német és horvát nyelven ad-
ták ki, és falragaszokon terjesztették az elszakításra 
ítélt nyugat-magyarországi területen. Lajtabánság kiki-
áltása után Prónay, a magyar kormány által a „B" zóná-
ból kivont katonaság helyére a saját felkel ő  egységeit 
küldte, és ezt a körzetet is az ellen őrzése alá vonta. Ez-
zel — Sopron és környéke kivételével — az Ausztriának 

IS  MOL. K 26. 1299. cs., 1922—XLIII-61. sz . 114-125.; 160-161.; 183-186. p. 
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ítélt teljes nyugat-magyarországi terület a szabadcsa-
patok fennhatósága alá került. 

Az 1910. évi népszámlálás szerint Lajtabánság 
állam területe — Kismarton város, a nezsideri, a nagy-
martini, a fels őpulyai, a fels őő ri és a németújvári járás 
— kereken 476 ezer katasztrális hold, 198 ezer la-
kossal. A Lajtabánság állam kormánya önálló posta-
szolgálat megszervezésére is törekedett, saját posta-, 
Illetve okmánybélyegek kiadásával. Ezért kétféle mó-
don felülnyomták a Magyar Királyi Posta Lajtabánság 
területén addig használt bélyegeit, amelyeket jelent ős 
számban újra megjelentettek. Az egyik sorozaton 
„Lajtabánság posta" felirat szerepelt. A másikon a „Fel-
kelő  magyarok által megszállt Nyugat-Magyarország 
1921. augusztus — szeptember." Ezen kívül Bécsben új 
bélyegsorozatokat is nyomtattak, amelyek P гónay port 
réját, illetve az Ő rvidék legjelent ősebb várait ábrá-
zolták, 16  

Miközben a magyar hazafiak harcot indítottak 
Nyugat-Magyarország megtartásáért és a nemzeti é г  
dekű  magyar kormány — mint említettük — junktimba 
hozták a délszláv csapatok által megszállt dél-magyar-
országi területek (Baranya vármegye és a Bácska) 
visszaszerzésével, az 1918. októberi „ őszirózsás forra-
dalom" (valójában Károlyi Mihály és sz ű k körének, az 
ún ,  pesti társaságnak a puccsszer ű  államcsínye) buká-
sa után a Pécsre menekült polgári radikális, szociálde-
mokrata politikusok, kommunista emigránsok az ellen-
ség szolgálatába álltak s a magyar nemzet árulóivá vál-
tak. El őzmények: az 1918. november 13-án megkötött 
belgrádi konvenció megsértésével a délszláv csapatok 
rövidesen megszállták Baranya vármegye területét a 
Duna — Pécsvárad — Hosszúhetény — Orf ű  — Bükkösd 
vonalig s Pécset. A magyar F ővezérség 1919 október 
28-án parancsot intézett a Nemzeti Hadsereghez, hogy 
vegye birtokba a szerb csapatok által jogtalanul elfog-
lalt részeket, de Pécs baloldali vezetése a fehérterror-
ra hivatkozva az antanthatalmaknál elérte a szerb meg-
szállás meghosszabbítását. A trianoni békediktátum 
ratifikációs okmányainak az 1921. július 26-i okmánya-
inak kicserélésre után a párizsi Nagykövetek Tanácsa 
utasította aSzerb-Horvát-Szlovén Királyságot a béke-
szerződésben Magyarországnak ítélt terület végleges 
kiürítésére. Linder Béla, a Károlyi-kormány hadügymi-
nisztere, aki ekkor Pécs szocialista polgármestere, au- 

gusztus els ő  napjaiban Belgrádban tárgyalt, és 7-én 
Nikola Paši ć  miniszterelnök is fogadta. Linder memo-
randumot nyújtott át a magyar kérdésr ő l a kormányfő -
nek, aki kijelentette: ha a délszláv államnak ki ürítenie 
Pécset és Baranyát, akkor az SZHSZ-kormány mene-
dékjogot ad az összes politikai menekültnek. Ezt köve-
tően, augusztus 10-én került nyilvánosságra a magyar 
és a délszláv kormány tárgyalásainak eredménye, mi-
szerint a szerb csapatok tíz nap múlva, 20-án kivonul-
nak a megszállt részekrő l. A bejelentés hírére zavargó 
sok törtek ki a városban. Az ide menekült baloldali ve-
zetők, Linder és a pécsi szocialista párt mozgósították 
a lakosságot s augusztus 14-én, kb. 15 ezer ember 
részvételével a Széchenyi téren tiltakozó népgy ű lést 
tartottak a „Horthy-uralomnak Baranyába való bevonu-
lása ellen". Itt el őször Dobrovics Péter (Petar Dobrovi ć ) 
festőm űvész indítványozta: „Jelentse ki a népgy ű lés, 
hogy megalakítja a baranyai szerb-magyar köztársasé 
got, s azt a SHS védelme alá helyezi!" 17  A gyű lés inté-
zőbizottságot alakított, elnökévé Dobrovicsot választot-
ták, majd küldöttséget szerveztek, amely a szerb kor-
mánybiztosságon felkereste Szvetislav Rajk f ő ispánt, 
Bejelentették a Baranya-Bajai Szerb—Magyar Köztár-
saság létrejöttét, és kérték, hogy a f ő ispán errő l értesít-
se a belgrádi kormányt. Az intéz őbizottság magyar, né-
met, horvát és angol nyelv ű  kiáltványban adta hírül 
megalakulását, amely kinyilvánította: az augusztus 14. 
népgy ű lés az újonnan alakult köztársaságot „az SHS-
állam fennhatósága és a kisantant védelme alá helyez-
te". A köztársaság elnöki posztját Károlyi Mihálynak 
ajánlották fel. Az intéz őbizottsághoz üdvözl ő  táviratok-
ban csatlakozott Szigetvár, Barcs, Siklós, Mohács, Ba-
ja és minden nagyobb település a vidéken. A bábállam 
kikiáltásának estéjén Dobrovics Péter az intéz őbizott-
ság két tagjával Belgrádba utazott, hogy az SHS-kor-
mánynál és belgrádi külföldi nagykövetségeknél beje-
lentsék az „új ország" megalakulását, amely formálisan 
csak néhány napig létezett. A párizsi Nagykövetek Ta-
nácsának fellépésére augusztus 18-án a szerbek kény-
telenek voltak megkezdeni kivonulásukat Baranyából 
és Pécsrő l, a megyeszékhelyet augusztus 22-én vették 
birtokba a magyar csapatok. 18  A megszállókkal kb. öt-
ezer baloldali személy távozott az SHS Királyságba, 
akiknek — mint írtuk — Paši ć  miniszterelnök politikai me-
nedékjogot ígért. Élükön Linder Bélával, aki 1962-ben 

e Ádám T. István: Soprontól Munkácsig. Bp., 1939: 17-32., 75-82.; Zsiga Tibor: Horthy ellen, a királyért. Bp., 1989: 110-149. p. 
"Császár Géza: Baranya 1918-1921. Novi Sad, 1921: 96. p. 
i8  Részletesen: Sz ű ts Emil: Az elmerült sziget. A Baranyai Szerb—Magyar Köztársaság. Pécs, 1991. 
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Belgrádban bekövetkezett haláláig a délszláv király-
ságban, majd a titói Jugoszláviában élt, ahol az állam-
tól négy évtizeden át anyagi ellátásban részesült. 

Visszatérve a nyugat-magyarországi / ő rvidéki 
eseményekre: Lajtabánság-állam 1921. október 4-i ki-
kiáltása kikényszerítette az újabb olasz közvetítés ű  
magyar—osztrák tárgyalásokat, amelyek október 11-én 
Velencében kezd ődtek, és 13-án jegyz őkönyvvel zárul-
tak. Ebben Magyarország vállalta Ausztriának terület 
átadását, a felkel őcsapatok visszahívását és leszerelé-
sét. Cserébe Ausztria jóváhagyta, hogy a pacifikálás 
után Sopron és környéke hovatartozásáról népszava-
zás döntsön, melyre két hónap múlva került sor. A Ve-
lencei jegyzőkönyv aláírása után is folytatódtak az ösz-
szecsapások a felkel ők és a területre betörő  osztrák 
csend ő ralakulatok között, Császárk őbánya, Gyana-
falva és más települések térségében. A velencei jegy-
zőkönyv értelmében a Bethlen-kormány október máso-
dik felében megkezdte a felkel ők leszerelését. Ez bo-
nyodalmakkal járt, mert a felkel ők kevésnek tartották az 
egyezményben elért eredményeket, — szerintük — oko-
sabb diplomáciával többet is el lehetett volna érni. A 
magyar tárgyalók közül többen ugyanis b űnösen mu-
lasztottak. Elsőnek október 19-én Friedrich István tért 
vissza végleg Budapestre, alakulata azonban Prónay 
irányítása alá került, aki nem tett eleget a kormány 
fegyverletételi felszólításának. Ezt a helyzetet használ-
ták ki a karlisták, és október 21. és november 1. között 
újra megkísérelték a Nyugat-Magyarországra érkezett 
IV. Károly magyar trónra való ültetését. A 2. királypuccs 
végkifejletében a Horthy Miklós kormányzóhoz h ű  erő k 
a főváros el őterében, Budaörsnél vívott összecsapás-
ban megadásra kényszerítették a király alakulatait.' 9  

A párizsi Nagykövetek Tanácsa október 27-én 
jóváhagyta a velencei jegyzőkönyvet. A Sopronban és 
környékén megtartandó népszavazás ellenében a ma-
gyar kormány végleg lemondott Nyugat-Magyarország-
ról, amely megpecsételte a terület és Lajtabánság ál-
lam sorsát. A magyar kormány újabb intézkedéseket 
tett a felkel ők leszerelésére. Végül Horthy Miklós kor-
mányzó nyomására Prónay november 4-én csapatai-
nak kiadta a kiürítési és a leszerelési parancsot. A ma-
gyar sorkatonai alakulatok összesen 2 125 felkel őt 
gyű jtöttek egybe, de csak 1400 kézifegyvert tudtak be- 

szedni tő lük, mert a többit elrejtették egy második fel-
kelés céljára. Ezzel megszűnt az 1921. október 4. és 
november 4. között fennállt Lajtabánság állam. Az au-
gusztus 28-án kitört nyugat-magyarországi harcokban 
összesen 24 magyar felkel ő  és egy csend ő r halt h ősi 
halált. Osztrák részrő l 30 katona, 13 csend ő r és egy hi-
vatalnok esett e1. 20  A Sopronban állomásozó Szövet-
ségközi Tábornoki Bizottság november 10-én értesítet-
te Ausztriát a terület kiürítésér ő l, és felszólította Nyu-
gat-Magyarország elfoglalására, amely 23 nap alatt, 
december 3-ára megtörtént. 

Sopronban december 14-én, a környez ő  nyolc 
községben 16-án tartották meg a népszavazást az an-
tanthatalmak képvisel ő inek szigorú felügyelete alatt. A 
szavazásra jogosultak teljes száma 27 069 fő  volt, 
akiknek zöme, 19 164 polgár Sopron nyolc kerületé-
ben, illetve a városhoz tartozó, 9. kerületnek számító 
Brennbergbányán, kisebb része — 7 905 f ő  — a környe-
ző  nyolc községben lakott. Közülük 24 063 polgár 
(Sopronban  17298,  a falvakban 6 765 fő ) szavazott, és 
mindössze 502 személy voksa volt érvénytelen. Érvé-
nyes szavazatot adott le 23 561 polgár, akik közül 
15 338 személy Magyarország (65,1 %), 8 223 f ő  (34,9 
%) Ausztria mellett foglalt állást. Fontos megemlíteni, 
hogy a népszavazáson Sopron polgársága döntötte el 
a Magyarország számára kedvez ő  eredményt: a város 
szavazóinak 72,8 %-a szavazott az ősi hazában való 
maradásra, ellene 27,2 %, a nyolc községben ez az 
arány 45,5; illetve 54,5 % volt. 

A népszavazással Sopron városa és nyolc kör-
nyékbeli falu — Ágfalva, Balf, Bánfalva, 
Brernbergbánya, Fels őboz, Fertő rákos, Harka, 
Kópháza, és Nagycenk —, összesen (kerekítve) 257 
km 2  területtel Magyarország birtokában maradhatott. 
Az 1920. évi népszámlás szerint a népszavazás körze 
tében 50 021 lakos élt, akiknek anyanyelvi megoszlása 
a következő : 19 525 magyar (39,0 %), 27 473 német 
(54,9 %), 2 472 horvát (5,0 °/o), egyéb 551 (1,1 %). Az 
említett 50 021 lakosból 34 197 fő  (68,4 %) ismerte a 
magyar nyelvet. Még egy fontos adalék: ugyancsak az 
el őbbi népösszeírás szerint 1920-ban Sopron feljegy-
zett 35 248 fős népességébő l 28 467 polgár (80,8 %) 
tudott magyarul. Miközben a város lakóinak ekkori 
anyanyelvi összetétele: 17 166 magyar (48,7 %), 

9  Lásd bővebben: Ormos Mária: „Soha, amíg élek!" Az utolsó koronás Habsburg puccskísérletei 1921-ben. Pécs, 1990. 
20  Fogarassy László: A nyugat-magyarországi kérdés katonai története. (III. rész: 1921 szeptember — november). — In. Soproni Szemle, 

XXVI. évf., 1972. 2. sz., 128-129. p. 
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16 911 német (48,0 %), 733 horvát (2,1 %), egyéb 438 
(1 2 %) 21  

Sopron h űségét a magyar nemzetgy ű lés az 
1922. évi XXIX. cikkelyben örökítette meg. A jogsza-
bály értelmében a város címere alul egy szalaggal b ő -
vült, rajta a „Civitas Fidelissima", azaz a „Legh űsége-
sebb Város" felirattal. A 61 méter magas T űztorony dé-
li részén, az 1921, decemberi népszavazás emlékére 
készült az ún. H űségkapu, Kisfaludi Strobl Zsigmond 
szobrászm űvész és Hikisch Rezső  tervei alapján. 

És még mindig volt remény, évekkel 1918 ősze, 
és másfél évvel a trianoni békediktátum 1920. június 4. 
párizsi kényszeraláírása után. Még mindig teremtek 
igazi hazafiak, akiknek tettei szintén méltóak a magyar 
nemzet emlékezetére. 

Lajtabánság-állam 1921. november 4-i megsz ű -
nését követően a magyar—osztrák határ mentén —
Sarród és Mexikó-puszta, Nyáros-major —, a Fert ő -tó-
nál az oda visszahúzódott, a fegyverét megtartott kb. 
300 felkel ő  Budaházy Miklós és Szabó József száza-
dosok vezetésével újra szervezkedett. Terveket készí-
tettek az elszakított magyar területek fegyveres vissza-
vételére, Hivatalosan mez őgazdasági munkát végez-
tek Esterházy Pál birtokán. A magyar kormány nem há-
borgatta őket, sőt kérésükre Horthy Miklós kormányzó 
és Bethlen István bizalmasa, Gömbös Gyula volt az 
összekötőjük. A magyar belügyi felderítő  szervek 1922 
januárjában megkezdték a felkel ők titkos megfigyelé-
sét, a februári összesít ő  jelentés szerint összlétszámuk 
már 381 fő . Ugyanebben az időben, január-februárban 
a magyar—osztrák határ déli szakaszán —Egervár, 
Zalaháshágy, Ő rimagyarósd, Szőce, Rimány-major tér-
ségében — kb. 200 gyülekez ő  felkel ő t a magyar csend-
ő rség letartóztatott, és a lakhelyére toloncolt. 

Az osztrák hatóságoknak a magyar felkel ő ktő l 
való rettegése még ezekben a hetekben sem csökkent. 
Például 1922. március 12-én éjjel az osztrák katonaság 
tűz alá vette a magyar területen, K őszegtő l délre fekvő  
Bozsok községet, mert olyan hírt kapott, hogy ott sza-
badcsapatosok vannak. Az ügyet a magyar hatóságok 
kivizsgálták, az osztrákok feltételezésének nem volt 
alapja. A Fert ő-tónál mez őgazdasági munkát végz ő  fel-
kel ők száma 1922 márciusában az egyharmadára 
csökkent, mert a kormány utasítására el kellett távolíta-
niuk maguk közül az anyaországi illet őség űeket, külö- 

nősen az id őközben hozzájuk csatlakozott fő iskolai 
hallgatókat. Az elszakított felvidéki, erdélyi és délvidéki 
területekrő l menekült felkel ők maradhattak. A végrehaj-
tást csend ő rkülönítmény ellen ő rizte. 1922 májusában 
az osztrák hatóságok közbenjárására a felkel ők a határ 
mentétő l a Hanságba tették át a székhelyüket, Kis-
tölgyfa-pusztára és Osli községbe. 

Május-június fordulója kedvezett a felkel ők újjá-
szerveződésének, a létszám jelent ős növelésének, 
mert a magyar kormányt lekötötték a nemzetgy ű lési vá-
lasztások. Június elején újabb szabadcsapatok szerve 
zését kezdték meg az egész ország területén, s őt Bu-
dapesten toborzóirodát nyitottak. Ekkor már f ő  céljuk 
egy második nyugat-magyarországi / ő rvidéki felkelés 
kirobbantása. Ezért er ő teljesen fokozták az elszakított 
nyugat-magyarországi területre irányuló felderít ő  tevé 
kenységüket, a tisztek éjjelenként sikeresen átlépték 
az akkor még meglehet ően hiányosan ő rzött ma-
gyar—osztrák határt. A felkel ő-parancsnokság, Burgen-
land területére nyolc diverzáns csoportot szervezett, 
többek között Kismarton, Fels őgulya, Savanyút körze-
tének egyenként, tucatnyi településére, amelyek be-
kapcsolódtak a Burgenlandban ugyanekkor rendezett 
választási küzdelembe. Az Ausztriától való elszakadás-
ra buzdító falragaszok százait vitték át a határon, kira-
gasztották, illetve terjesztették az elcsatolt ő rvidéki né-
met és magyar falvakban. A Fels őgulyán alakult Horvát 
Párt és a jobboldali Parasztszövetség támogatására 
buzdították a lakosságot. 

A felkel ők az osztrák területre való fegyveres be-
törés tervezett július 17-i id őpontját elhalasztották, mert 
a Népszövetség Tanácsa július 21-én tárgyalta a ma-
gyar—osztrák határmegállapító bizottság javaslatát az 
új, végleges államhatárról. Ennek eredményét akarták 
megvárni. A szabadcsapatosok azt is tervezték, 
amennyiben a Népszövetség jóváhagyja a magyar kor-
mány által kért 23 helység visszacsatolását, azokat 
nyomban megszállják. Mondván, így akarják megaka-
dályozni a szélsőséges osztrák szervezetek ottani, 
esetleges fellépését. A Népszövetség azonban — mivel 
a határmegállapító bizottság határozatát sem a magyar, 
sem az osztrák érdekelt fél nem fogadta el —, a vitás 
kérdések megtárgyalását újabb szakértőbizottság elé 
küldte, és a döntést elnapolta. A Prónay Pál, Hir György 
és Sigray Antal gróf vezette szervezkedést a magyar 

21  Lőkkös János: Trianon számokban. Az 1910. évi magyar népszámlálás anyanyelvi adatainak elemzése a történelmi 
Magyarországon. Bp., 2000: 358-360. p. 
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kormányzat július 11-éne teljesen felderítette, amellyel 
világossá vált, hogy hamarosan várható a második nyu-
gat-magyarországi felkelés kitörése. Július 15-ére virra-
dó reggelre a mozgalomban résztvev ők közül kb. 400 fő  
Sopron környékén titokban átlépte az államhatárt, és 
Burgenlandban megkezdte a felkelés el őkészítését. 
Nagysánoslak, Monyorókerék, Németújvár térségében 
megbénították a telefonösszeköttetést, számos faluban 
széles körű  agitációt fejtettek ki az elszakított Nyugat-
Magyarország visszacsatolása mellett. 

A szabadcsapatosok és legitimista társaik július 
24-25-én három irányból tervezték a fegyveres betö-
rést az elszakított nyugat-magyarországi / ő rvidéki te-
rületre. Héjjas Ivánnal az élen, az ún. „Északi-csoport" 
Magyaróvár környékére összpontosította embereit. A 
„Középs ő-csoport" Budaházy Miklós és Szabó József 
vezetésével Kapuvár; a hajdani Lajtabánság kormány-
zótanácsa elnökének, Apáthy Lászlónak az irányításá-
val a „Déli-csoport" Körmend térségében, gróf Sigray 
Antal birtokán — Ivánc és más községekben, illetve 
pusztákon — gyülekezett. Héjjas és Apáthy harcosait az 
Ébredő  Magyarok Egyesülete, az ÉME toborozta, és 
indította vonattal a helyszín közelébe. Ez csak részben 
sikerült, mert a kormány utasítására a rend ő rség és a 
csendő rség Budapesten, illetve az ország belsejében 
megkezdte a Nyugat-Magyarországra szándékozók —
több száz fő  — feltartóztatását. 

A felkelés katonai el őkészületeit Prónay Pál irá-
nyította Dénesfa községbő l, a legitimista Czináky Jó-
zsef gróf birtokáról. A magyar kormány a szombathelyi 
3, honvéd vegyes-dandárt utasította a szervezkedés 
felszámolására. Július 13-án egy csend őnkülönítmény 
nyel megkezdték a „Déli-csoport" vezet őségének és 
tagjainak a lefegyverzését, Nagycsákány vasútállomá-
sán lefoglalták a szabadcsapat fegyverkészletének 
nagy részét. Vezetőjük, Apáthy László letartóztatása 
után a „Déli-csoport" felkel ő inek egy része, 38 f ő  a fog-
ság elkerülésére július 17-én a Kondorfa melletti Hu-
szári-majorból észak felé a semleges övezetbe nyo-
mult, és 18-án éjjel Magyarbükkösnél átlépte az állam-
határt. Karácsfa községnél az osztrák katonaság várat-
lanul tüzet nyitott, a felkel ők sikeresen védekeztek, de 
lőszerük fogytával, 19-én hajnalban veszteség nélkül 
visszahúzódtak magyar területre. Lovászad mellett a  

csapatot egy csend ő rkülönítmény bekerítette, majd le-
fegyverezte őket. A „Középs ő -csoport" két osztagát Ka-
puvár térségben július 20-21-én, a Héjjas Iván vezette 
északi csapatot Mosonszentjános mellett 27-én, továb-
bi kisebb-nagyobb egységeket 29-ére számolták fel a 
kirendelt magyar csend őralakulatok. A becslések sze-
rint összesen 1200-1300 fő  vett részt a második nyu-
gat-magyarországi felkelésben. A magyar kormányzat 
az „egyszer ű " szabadcsapattagokat a lakóhelyükre to-
loncoltatta, csak a szervez őkre és a három csoport ve-
zető ire hárította a felel ősséget, akiket hosszabb-rövi-
debb vizsgálati fogságban tartottak, majd szabadon 
engedtek. 22  

Az 1922. júliusi, ún. második nyugat-magyaror-
szági fegyveres felkelés kísérlete a bécsi kormányzatot 
újabb meghátrálásra késztette. Ez különösen jól érzé-
kelhetővé vált az új államhatár pontos megállapítása-
kor, illetve kit űzésekor, amikor az elcsatolt nyugat-ma-
gyarországi falvak lakosságának véleménye, cseleke-
detei sajátos „népszavazási akarat"-ként nyilvánultak 
meg Magyarország mellett, amire addig nem volt lehe-
tőség. A második felkelés eredménye a Szombat-
hely—Szentgotthárd közötti keskeny területsáv sikeres 
visszaszerzése a határmegállapító bizottságnál, ami-
kor a soproni népszavazást követ ően, a Népszövetség 
Tanácsának jóváhagyása után ezt a 10 községet (Alsó-
csatár, Fels őcsatár, Horvátlöv ő , Kisnarda, Nagynarda, 
Németkeresztes, Magyarkeresztes, Olmód, Pornó (ma: 
Pornóapáti), Szentpéterfa), valamint a k őszegi erd ő t 
csatolták vissza Magyarországhoz. A falvak 1923. ja-
nuár 1-jén tértek haza hivatalosan az anyaországhoz. 
Az ekkori hatánmegállapítás során — Villani Frigyes bi-
zalmas jelentésének egyébként nem egészen pontos 
adatai szerint — Magyarország 19 756 kataszteri hold 
területet és azzal 5 383 lakost szerzett vissza a triano-
ni békediktátumnak a soproni népszavazás utáni újabb 
felülvizsgálatakor, miközben Ausztria 1 807 holdat és 
471 lakost nyert. 23  

A hazatért települések közül az osztrák meg-
szállás idején Magyarország mellett a legelszántabban 
kiállt és a legtöbb áldozatot hozta Szentpéterfa község 
lakossága, A községek visszacsatolása után két héttel, 
1923. január 14-én tartotta Vas vármegye Törvényha-
tósági Bizottsága soron következ ő  ülését. A közgy ű lés 

22  Zsiga Tibor: Burgenland, vagy Nyugat-Magyarország? — Burgenland oder Westungarn? Fels őő r—Obenwa гt, 1991. 

Lásd bővebben, Villani Frigyes, Báró: Jelentés a soproni népszavazásról és a magyar osztrák határ megállapításáról. Sopron, 1923: 

39-87. p. 
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„hazafias magatartásáért" elismerését és köszönetét 
fejezte ki Szentpéterfa népének. Kés őbb, a május 22-i 
tanácskozáson került sor a település érdemeinek a 
részletes méltatására, a „visszatérési mozgalom"-ban 
betöltött vezet ő  szerepére. A közgy ű lés ekkor a 
„Communitas Fidelissima", a „Legh űségesebb Község" 
kitüntető  címet adományozta Szent$terfa közösségé-
nek. Közben, március 13-án a Magyar Nemzeti Szövet-
ség országos elnöke, báró ('erényi Zsigmond díszes 
oklevelet küldött Szentpéterfa elöljáróságához, amely-
ben a következőket írta: ,,... a község apraja-nagyja, 
mely kivétel nélkül 15 hónapon át aggódó, félt ő , re-
ményked ő , vágyó, bizakodó szeretettel várta Magyar-
országhoz való visszacsatolását, és ez alatt a válságos 
id ő  alatt ragaszkodásának, kitartásának, h űségének és 

odaadásának oly, sok szép tanújelét adta, hogy ezzel 
méltán kiérdemelte / 'a legh űségesebb községi lakos-
ság' /elnevezést, fogadja a község lakossága eme tán-
toríthatatlan hazafias magatartásáért az egész magyar 
társadalom osztatlan elismerését és háláját". 24  

A dolgozatban felsorakoztatott tények makacs 
dolgok, azokat lehetetlen megcáfolni. Legfeljebb elhall-
gatni, amire egyes nemzetietlen, az idegen hatalmakat 
mindig készségesen kiszolgáló magyarországi körök 
évtizedek óta folyamatosan, s őt napjainkban is töre-
kednek. Főként Károlyi, Under, B őhm és társaik tetteit, 
nemzetárulását akarják tisztára mosni, Olyan történel-
mi bű nöket, amelyek megbocsáthatatlanok. Ezekre is 
rá kell mutatnunk Trianon évfordulóján, mert 85 éve tö-
retett szét az ezredéves történelmi Magyarország. 

Z° Zsiga Tibor: „Communitas fidelissima" Szentpéterfa. A magyar—osztrák határmegállapítás 1922/23. Szombathely, 1993: 6., 161., 172., 
209. p. 
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