
6 A Baranyai Háromszög és Pécs város megszállása az 
S.H.S. királyság hadserege által (1918-1921)

A vesztett első világháború végén IV. Károly király által miniszterelnöknek 
kinevezett gróf Károlyi Mihály 1918. október 31-én a nemzetgyűléssel ki- 
kiáltatta az önálló Magyar Népköztársaságot. Azt ígérte, hogy „Az évszáza
dos rabság után a népjogok és az emberi öntudat szempontjából legtökélete
sebb államforma keretében indulhat meg jobb jövőnk kiépítésének nagy 
munkája.” Az új államformára a város alkalmazottainak a pécsi Nemzeti 
Tanács előtt kellett az esküt letenniök.157

A Károlyi-kormány hadügyminisztere „nem akarok katonát látni” kije
lentése tovább züllesztette a frontról amúgyis rendszertelenül hazaözönlő 
hadsereget. Ezt a helyzetet kihasználva szállták meg az S.H.S. királyság 
csapatai a Baranyai Háromszöget, Pécs várossal egyetemben. Erről részlete
sen Nendtvich polgármester az 1921. év végén tartott városi tanácsülésen 
számolt be. „A megszálló csapatok egy zászlóalja és egy tüzérüteg Cavelits 
alezredes parancsnoksága alatt érkezett a pályaudvarra, ahol a város polgár- 
mestere személyesen fogadta őket, mert előzetesen tudomást szerzett arról, 
hogy a vétkes és szerencsétlen Károlyi-féle fegyverszüneti szerződés értel
mében szerb megszállás alá esünk.” 1918. november végén Baranya, Bánát, 
Bácska kikiáltotta a Bánáti Vajdaságot, és a Szerbiához való csatlakozást 
határozták el. Kormánybiztosnak Pandurovity László, baracskai ügyvédet, 
volt m. kir. honvédszázadost nevezték ki, aki a polgármestert 1919. január 
21-én a városból kitiltotta, s a demarkációs vonalig kitoloncoltatta. A város 
vezetőségénél, így az erdőhivatal vezetésénél egyelőre más változás nem 
történt. A megszállás következtében kialakult demarkációs vonal Remeterét - 
Lapis - Kozári kunyhó - Árpádtető vonalon húzódott, és a város erdejét ket
téosztotta, mivel annak északi része magyar uralom alatt maradt.158 A tűzifá
nak a városba történő szállítását a megszálló csapatok eleinte nem akadá
lyozták, úgyhogy még a demarkációs vonalon túli, a magyar uralom alatt 
maradt városi erdőből is akadálytalanul volt a tűzifa a városba szállítható. 
A katonaság tűzifaszükségletét a megszállás kezdetén, szabályszerű igénylé
seik alapján, a polgármesteri hivatal azonnal biztosította, ugyancsak az 
„S.H.S. Királyság Zsákmányoló Igazgatóság Küldöttsége” részére szabályo
san igényelt fogat- és egyéb szolgáltatásokat is. A megszálló hadsereg részé
re végzett áru- és egyéb szolgáltatásokat, továbbá azt is, hogy ezek teljesítése 
milyen alapon történt, a városi tanács részére azonnal jelenteni kellett.159

93



A budapesti kommunista hatalom átvételének hírére 1919. március 23-án 
a megszálló katonaság a határszolgálatot megerősítette, s a demarkációs 
vonalon túli magyar területről a faanyag fuvarozását rövid időre leállította. 
A magyarországi proletárdiktatúra bukása után, 1919 őszétől a megszállók 
Magyarországot külföldnek tekintették, és a túloldalról behozott tűzifa után a 
várost vám fizetésére kötelezték. 500 m3 tűzifa után a város vezetősége a 
„Fővámhivatalnak” 3000 korona vámot fizetett, ennek ellenében olyan iga
zoló okmányt kapott, amelyre a tíz erdészeti fogat által Lapisról és a Remete
rétről szállított fa mennyiségét az S.H.S.-pénzügyőrség naponta az utalvány
ra rávezette. 1920 nyarán, a trianoni békediktátum megkötésével egy-időben 
a megszálló csapatok a határt lezárva, a fuvarozást hat hónapra leállították.160

A városi erdőben 1919-ben sikerült a fakitermelést beindítani, aminek 
eredményeképpen lehetett a városi üzemek, iskolák és a városi alkalmazottak 
részére az 1919. évi tűzifajárandóságot biztosítani. (15. melléklet.)
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Lapis 3 096 6 32 539 3 673
Nagymélyvölgy 864 405 508 1 777 31 60
Misina 550 3 229 3 779
Kozári útpászta - - 879 443 1 322
Összesen: 3 960 6 1 866 4 719 10 551 31 60
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A magyarországi proletárdiktatúra bukása után a vezető kommunisták 
egy része Baranya vármegye megszállt részére menekült, ahol - az ottani 
kommunistákkal összefogva - 1920 szeptemberében a város addigi vezetősé
gét leváltották, és a dr. Doktor Sándor elnökletével összehívott új városi 
tanács, az ugyancsak Magyarországról ide menekült, Linder Bélát választot
ta meg polgármesternek. A város vezetőségének leváltásával egyidejűleg a 
közigazgatási bizottság gazdasági albizottság tagjait is menesztették, aminek 
ideiglenes vezetésére Steinmetz főmérnök kapott megbízást.162 Ugyanakkor 
Tripammer erdőmestert is felmentették az erdőhivatal vezetésétől, és munka
helyét Somogyi László ideiglenes megbízatással átvette. Ez elődjének mun
kájáról jelentette, hogy „az erdő rendbentartása nagyon el van hanyagolva, 
nyiladékok kitisztítva nincsenek, »B« üzemosztályok ritkítva nincsenek.” 
Kérte a városi tanácsot bizottság kiküldésére, „hogy a gyérítések végrehajtá
sával tűzifa nyerhető legyen”.163 A város tűzifaellátásával kapcsolatban a
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városi tanács részére hazafias szempontból erősen kifogásolható, szakmai 
szempontból azonban esetleg elfogadható jelentést tett: „Erdőmester jelenti, 
hogy az S.H.S. határrendőrség remeteréti demarkációs vonala Pécsre sérel
mes, mert az 1920/21, az 1921/22 és az 1923/24-es vágássorozatok a jelen
leg megállapított demarkációs vonalon túl vannak. A vonalat a 14-es útig 
kellene kitolni. A remeteréti vágásterületen, míg a vágás eszközöltetett 
semmi akadály nem merült fel most, hogy a kész anyagot, melynek nagyobb 
része már el is van adva, be kellene szállítani, a magyar katonák megakadá
lyozzák. A fenti vágásterületen még 5000 m3 kész három éves tűzifa fekszik 
a vonalon túl és a magyar hatóságok vámdíj lefizetése mellett sem engedik a 
fát elszállítani... miután legnagyobb része bükk és gyertyán mely három év 
után szabad ég alatt teljesen podrás lesz és kalória tartalmát elveszti. Tiszte
lettel kérem tehát sürgősen oda hatni az S.H.S. hatóságnál, hogy a fa leszállí
tását és vágását lehetővé tegyék. Az erdőhivatal mindent megpróbált ami 
lehetséges de semmi eredményt nem ért el.” A remeteréti demarkációs vona
lat 200 m-el küljebb tolták, így 200 öl tűzifa beszállítása vált lehetővé.164

A megszállt területen is folyamatosan csökkent a Korona vásárlóereje. 
Az elszámolások és a fizetések főként jugoszláv Koronában történtek. Az 
infláció itt is éreztette hatását. így 1920-ban a kocsisok heti bére 550 koroná
ról 1921-ben 760 koronára emelkedett, a kocsimesteré 600 koronáról 780 
koronára. Az istálló bére 1921 május 1-jétől évi 2000 koronára és 48 űrm3 
tűzifa házhoz szállítva emelkedett.165

A megszállás kezdetén kialakult fegyelem mindinkább meglazult, és a 
megszálló hadsereg katonái a városi erdőt különböző módon károsították, 
így a Lapisi-kunyhó szerb őrsége a tűzifát szállító kocsikról 5-6 darab hasá
bot leemelt, majd ezeket összegyűjtve, fegyveres őrök kíséretében szállítot
ták be a városba. Ha az így összegyűjtött fát kevesellték, az erdőben a 
tűzifasarangokat dézsmálták meg, és egészítették ki a szállítmányukat. Ezt az 
erdőőrök megakadályozni nem tudták. Tripammer erdőmester emiatt szemé
lyesen tett panaszt a megszálló csapatok parancsnokánál, aki - ígérete ellené
re - ez ellen semmit sem tett. Kérte a polgármester intézkedését.166 A városi 
lakosság által okozott erdei kihágás, a falopás is rendkívül megnőtt. Ezt a 
megszálló katonák is elősegítették. Az erdőhivatal az S.H.S Állomáspa
rancsnokságnál panaszt tett, hogy „a Mecsek alatti erdőrészben fát vágnak, 
asszonyok is onnan hozzák a fát és arra hivatkoznak, hogy a katonáktól 
kapják.” Arra kérte a parancsnokságot, hogy „a Remeteréten és a Misinai 
kilátó mögötti részen, ahol erősebb fák vannak., vágják a tűzifát.”167

A megszállás vége felé az erdőben való mozgást megszigorították. A pé
csi újságokban megjelent hirdetmény szerint: „a járókelőket az erdőben az
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erdőőrök ellenőrzik, a demarkációs vonal közelében járni, az erdőben gom
bát gyűjteni csak az erdőmester engedélyével” lehetett. Éjszaka az erdőben 
tartózkodókat a rendőrőrsökhöz kellett bekísérni. A demarkációs vonalon túl 
levő vágásban hulladékfát csak írásbeli engedély birtokában lehetett gyűjte
ni. (16. melléklet.) Az erdőőrökön kívül a misinai őrt és - a közben alkalma
zott - Hofmann, szállítási ellenőrt is beosztották éjszakai szolgálatra, amely 
este 9 órától reggel 5 óráig tartott. Somogyi erdőmester által kiadott figyel
meztetés: „Minden egyént aki az erdőben bujkálva jár vadorzónak kell tekin
teni és ellene e szerint eljárni... hanyagság, elnézés következményeként kí
méletlenül a legszigorúbb fegyelmi eljárást fogom lefolytatni.” Somogyi 
szolgálati jegyen utasította a főerdőőmek kinevezett Szűcs Ferencet, hogy az 
erdőőröket ossza be az erdő exponált helyeinek ellenőrzésére.168
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