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Határszéli jelentések a II. világháború után

Magyarország huszadik századi történelmében fontos szerepet játszottak a határváltozá-
sok, amelyek hatással voltak a határ menti politikai, gazdasági, rokoni, kulturális kapcso-
latokra. Különösen nehéz volt az élet a határ mentén a II. világháború után, amikor ismét 
ellenséges érzelm_ országok szomszédságában kellett újjászervezni a magyar köz- és 
határigazgatást, és beindítani az életet.

Az 1944–45 során a harcokban a határQrcsapatok a honvédség szerves részeként vettek 
részt. Az 1944. augusztus 23-án a Kárpátok hágóinak lezárása céljából elrendelt határvéde-
lem a szovjet és román csapatok sikeres hadi tevékenysége folytán összeomlott. Ezt követQen 
folyamatosan visszavonultak a határvadász csapatok, esetenként kisebb csoportjai átálltak. 
A hadm_veletek eredményeként az ország keleti részében újra megindult a politikai élet. 
Ennek következtében Ideiglenes Nemzetgy_lés, majd Kormány vette kezébe a hatalmat és 
elsQ teendQi között fegyverszünetet kötött Moszkvával és hadat üzent a németeknek. Egyben 
lehetQvé vált az új hadsereg, rendQrség megszervezése. A hagyományoknak megfelelQen 
a Honvédségre hárult a határok Qrizetének megszervezése, a már fasisztáktól megtisztított 
országrészekben és az 1938. november 1. elQtti határok mentén. Ennek megfelelQen az elsQ 
HM-intézkedés 1945. február 22-én született a határportyázó századok (hp.) felállítására. Az 
intézkedés szerint vármegyénként 1 hp. századot kellett felállítani (ha a vármegye határsza-
kasza az 50 km-t meghaladta, akkor 2 hp. századot). Ennek köszönhetQen 1945 márciusában 
már az ország keleti és dél-keleti határán 5 hp. század teljesített szolgálatot.

A HM határQrcsapataira vonatkozó Szövetségi EllenQrzQ Bizottság rendelete alapján ösz-
szesen 5000 fQ lehetett ez idQben a HatárQrség létszáma, melyre vonatkozó tervezetet a SZEB 
1945. május 14-én hagyott jóvá. Mivel az országon ez idQben folyamatosan keletrQl nyugati 
irányba háborús cselekmények zajlottak le, ezért a határok védelmére felállítandó hp.-k is lép-
csQzetesen1 kerültek felállításra. Ennek megfelelQen ez év második felére 27 portyázó század 
150 Qrse Qrizte az ország határait. (Az Qrsökön egységesen 31 fQ szolgálhatott.) A hp. Qrsök 
átlagban 14-15 km-es határszakaszon, a határmentén járQrözéssel látták el a feladatukat. A há-
ború következtében anyagi-technikai felszerelésük, összeköttetési lehetQségük sokszor a mini-
mális szintet sem érték el. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy nem volt megfelelQ szabályzat, 
határszolgálati utasítás kiadva, így a parancsnoki állomány csak saját magára hagyatkozhatott. 
A nehézségeket tovább fokozta, hogy a határon való átjutással ez idQben jelentQs számú fegy-
veres banda, háborús b_nös és csempész kísérletezett. Ezen túl a szomszéd országok hazánk 
irányába ellenséges, rosszindulatú érzelmei sem javították a helyzetet.

A fentiek mellett újjászervezték a HatárrendQrséget is, amely a határforgalom ellenQr-
zésre volt hívatott. A határszéli kirendeltségek megszervezésének beindításáról a HM-nek 
írt 1945. július 2-án keltezett levélben rögzítették, hogy: „A határrendészeti szolgálattal 
kapcsolatos hatósági teendQket a határszélen m_ködQ államrendQr kapitányságok és a 
határszélen felállítandó határszéli kirendeltségek látják el.”2

A magyar határok mentén mind a zöld határQrizetet ellátó Honvéd HatárQrség, mind az 
utas ellenQrzést végzQ HatárrendQrség állománya nagyon nehéz anyagi helyzetben kezd-
ték meg szolgálati feladataik ellátását.
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A határQzet ellátására a háború után a korábbi határQrizeti szabályzatokra, utasításokra 
támaszkodva ideiglenes utasítást adtak ki. Az ideiglenes utasítás szerint a jugoszláv vi-
szonylatban minden fegyveres összet_zést, fQleg annak kezdeményezését kerülni kellett. 
Ugyanezen utasítás felhívta a figyelmet, hogy osztrák viszonylatban jelentQs mértékben 
számolni kell a fasiszta és más reakciós elemek határon való átszivárgásával, továbbá el-
lenséges propaganda tevékenységekkel, szökevények megjelenésével. 

A fentiek figyelembevételével mindenkit, aki a határt át kívánja lépni, a legszigorúbban 
igazoltatni kell, kivétel a Vörös Hadsereg tagjait és gépjárm_veit.3

Az utasítást kiadó parancsnoki kísérQlevél intézkedett a kincstári eredet_ anyagok és 
felszerelések (ruházat, lábbeli, fegyverzet, lQszer, ló, gépjárm_ stb.) elkobzására is, amely-
lyel a szolgálatot ellátó szerveket kívánták megerQsíteni.

Mindkét viszonylatban „fQ az öntevékenység, amit a határ Qrs szolgálatot teljesítQ min-
den tiszttQl, tiszthelyettestQl és legénységtQl” elvárt a katonai vezetés.

Bár a parancsnoki kísérQlevél nem tér ki a többi viszonylatra, az Qsz folyamán a bel-
ügyi vezetés a határon kialakult helyzetrQl jelentésre kötelezi a végrehajtó alegységek 
vezetését. Így tájékozódik a határon, és a határ túloldalán történt eseményekrQl, valamint 
a határszolgálat ellátás nehézségeirQl. E jelentések nagyon sok információt szolgáltatnak 
a vezetés számára, és véleményem szerint átfogó képet nyújtanak a korszak határmentén 
élQk helyzetérQl. Az hogy mi történik a határon, egyben mutatja az ország állapotát, és 
a szomszédos országgal meglévQ viszonyát is, ezért tartom nemcsak érdekesnek, hanem 
lényegesnek is az 1945 második félévében íródott jelentéseket, amelyeket az országos 
levéltár megQrzött az utókornak.

Különösen érdekesnek, és tanulságosnak találtam dr. Érsek Ervin százados, Esztergom 
határrendészeti kapitányság vezetQjének jelentését, amelyet 1945. november 30-án írt a 
belügyi vezetéshez. E jelentés elsQ részében az immár ismét túloldalinak4 számító terüle-
tekrQl számol be, és a következQket írja: „Megbízható forrásból szerzett értesülés alapján 
jelentem, hogy a szlovákos Karva községbQl 44 fQ, Dunaradványból 40 fQ, Dunamocs 
községbQl 40 fQ magyar férfit ismeretlen helyre hurcoltak.

A szlovákok „demokratikus” érettségük igazolására az alábbi eljárást követik.
Kincstári anyagok gy_jtése címén házkutatást tartanak és a talált értékes ingóságokat 

elcipelik.
Az iparjogosítványokat a magyaroktól megvonják és a szlovák partizánoknak adják, az 

üzletberendezéssel és áruraktárral együtt.
18-48 éves korig munkára viszik a magyar férfiakat. Ez a munka valójában az interná-

ló-táborral jelent egyet.
Egyes községekben, aki 21 óra után az utcán tartózkodik szó nélkül lelövik.
Párkány községben a magyar iskolát becsukták, de aki szlovák iskolába jár, az még 

cipQtalpat is kap.
Az egyes községekben a nagy-misét csak szlovák nyelven lehet megtartani.
A pozsonyligeti internáló-táborból ahol gyermekek és nQk is voltak a magyarokat le-

drótozott vagonokban ismeretlen helyre szállították…”
A fentiekbQl is kit_nik, hogy északi szomszédunk nem sokáig várt, hogy az immár a gyQzte-

sek táborába5 tartozva korlátozás nélkül elkezdje a „nemzeti államiság” kiépítését, amelynek elsQ 
lépéseként az országban lévQ kisebbségen bosszút álljon, azokat kollektíven megbüntesse, nem 
válogatva a módszerekben. Bár a határszéli szerveknek nem voltak ebben az idQben felderítQ 
szervei, mégis a jelentésbQl kit_nik, hogy jól informáltak a túloldali, szlovák helyzetrQl, és elf-
ogadható, pontos adatokkal rendelkeznek a kitelepítések kapcsán. Természetesen nem voltak 
olyan helyzetben, hogy reagáljanak ezekre az atrocitásokra, de a tudomásukra jutott információt 
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a lehetQségük szerint szolgálati úton továbbították. A jelentés esetén fontos a készítés idQpontja, 
amely 1945. november 30. Ebben az idQszakban még nem volt lezárt békeszerzQdés, ami arra 
enged következtetni, hogy a szlovákok túl mohón, és gátlástalanul viselkedtek, az immár ekkor 
vélhetQleg ismét határon túl rekedt magyarsággal szemben.

Sajnos a szlovák példa nem minQsült egyedinek. Más határviszonylatban is hasonló áll-
apotok uralkodtak. Így például a déli határaink mentén is kaotikus volt a helyzet. Az, hogy 
az ország szívében, Budapesten és más nagy városokban nem volt élelmiszer, felvirágoz-
tatta a feketekereskedelmet, ami a határszélen a csempészet formájában jelent meg. Erre 
jó példa a Kelebiáról íródott jelentés, melyben a következQket olvashatjuk:

„Az utasforgalom a lecsökkent vonatjárat miatt lényegesen megfogyott.
BudapestrQl Kelebiára lefutó gyorstehervonaton fQleg oly utasok érkeznek akik a 

környezQ falvakban elszéledve feketén bevásárlásokat eszközölnek, s a vásárolt élelmisz-
ert Budapestre szállítva ugyancsak feketén jóval drágábban eladják.

Kelebia és a közelben fekvQ községek lakói állandó rettegésben élnek mert az oroszhad-
sereg kötelékébQl megszökött oroszkatonák éjjel rátörnek lakosaikra a lakosságot tettleg 
súlyosan bántalmazva kirabolják.

Végül jelentem még, hogy a kirendeltség beosztottjai a zsír, só és egyéb élelmiszerek 
fogyatékos ellátása miatt igen elkeseredettek, hozzájárul ehhez az a körülmény is, hogy 
határszélen teljesít szolgálatot ahol mindig lényegesebben nagyobb a drágaság, mint az 
ország benti részén s ez ideig a határszélen szolgálatot teljesítQk részére rendszeresített 
határszéli pótdíjban nem részesültünk.”6

A jelentés kitér a szovjet katonák által elkövetett cselekményekre is, és az ezáltal kial-
akult rossz közbiztonsági helyzetre. Ebben az idQben a határszolgálatot ellátó közegeket du-
plán érintette az országban kialakult áldatlan gazdasági állapot, amely miatt járandóságaikat 
nem kapták meg, így a nehéz szolgálatot nagyon rossz feltételek mellett tudták csak nap 
mint nap teljesíteni, továbbá sújtotta Qket az is, hogy a határszélen, ahol Qk is éltek és szol-
gáltak ebben az idQben, nehezebb körülmények között éltek az emberek, így Qk is.

A jugoszláv határQrizeti szervek durva viselkedésérQl, és az általuk folytatott eljárá-
sokról a barcsi határrendészet vezetQje a következQket tartotta fontosnak jelenteni:

„A tuloldali szervekkel az érintkezés nem megértQ, és nem szívélyes. JellemzQ a tulol-
dali szervek felfogására pld. az, hogy a nekik nem tetszQ és fQleg politikailag megbízhatat-
lan elemeket átteszik Magyarországra, nemzetiségre és állampolgárságra való tekintet 
nélkül. Vagy pld. a nyugatról hazatérQ jugó állampolgárokat nem engedik be azzal, hogy 
nekik ilyenekre nincs szükség.”7

Nyugati határszakaszunk irányából a mosonmagyaróvári határszéli kapitány jelentése 
több fontos eseményt jelentett mind osztrák, mind szlovák területen zajló cselekményekrQl. 
Így az ez idQben szlovák irányból Magyarországra menekültektQl megtudták, „hogy 
Csehszlovákiából a Dunán 10 ember jutott át, akik elQadták, hogy a csehszlovákiai mag-
yarokat Uszor községbe gy_jtik 20 kg-os úti poggyásszal, ott vagonírozva úgy hírlik, hogy 
Szudéta vidékre deportálják.”8

A fentieken túl a jelentés részletesen kitér a Mosonmagyaróvár körzetében kialakult he-
lyzetre, melyrQl a következQket olvashatjuk: „A nyilas éra alatt szolgálatot teljesítQ katonák 
közül azok akik Németországba szöktek, lassan visszaszivárognak, de jelentkezési kötelezettsé-
güknek eleget tesznek, így az illetékes hatóságnak meg van a módja az eljárás lefolytatására.

A vonaton utazók 90%-a orosz katona s csak 10 %-a a polgári utas.
Az orosz katonák magatartására vonatkozóan az alábbiakat jelentem: F. évi október 

30-án 19h-kor Hegyeshalom állomáson veszteglQ orosz katonai szerelvénybQl orosz ka-
tonák szálltak le és kifosztották a vasúti raktárt ahol 20 000 000 P. volt.
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Egyes orosz katonák elQsegítik a csempészést.
Külföldiek közül leggyakrabban a görögök és jugoszlávok foglakoznak csempészettel.”9

A jelentés jól szemlélteti, hogy hasonlóan a Kelebián történtekhez, Mosonmagyaróváron 
is a közbiztonságot az átvonuló szovjet katonák vagon fosztogatása továbbá a görög, ju-
goszláv állampolgárok csempészése sújtja. Ebben az idQszakban a háború után néhány 
hónappal jelentQs számban érkeznek haza a volt katonák, akikrQl a jelentést tevQ határ-
Qrizeti közeg „jogkövetQ magatartást” tanúsítóként szól.

1945 decemberében az északi határunkról tovább érkeztek a kitelepítésrQl szóló hírek, 
így BánrévérQl, az ott szolgálatot teljesítQ határrendQr vezetQ a következQket jelentette: 
„A magyar üldözések tovább folynak, a túloldali hatóságok minden alkalmat megragad-
nak arra nézve, hogy az ott lakó magyarságnak kellemetlenségeket okozzanak. Losoncon 
kidobolták, amennyiben kiutasított visszajönne, úgy rögtön internálják, a kiutasítottat 
befogadó személyt pedig 50 kilós csomaggal átdobják a határon.”10

A csehszlovák–magyar határszakasz mentén élQk életét is sújtotta a háború utáni élelmiszer-
hiány, amely – különösen a túloldali helyzet – felerQsítette a határmentén élQkben a csempészés 
iránti korábbi kapcsolatok felelevenítést. A szikszói határrendészet vezetQje errQl a következQ-
ként tesz említést: „Csehszlovákiában nagy áruhiány van, virágzik a feketepiac és a közszükség-
leti cikkek ára jelentQsen emelkedik. A luxuscikkek ára aránylag olcsóbb, mint nálunk.”11

A fenti határszéli jelentések, úgy gondolom, jól illusztrálták a határmentén általánosan 
kialakult helyzetet, melyben nagy problémát okozott a háború utáni élelmiszer- és más 
árucikkhiány, illetve ennek következménye, a csempészés felvirágzása. Ezen túl nagy 
gondot okozott a zavaros idQket kihasználó embercsempészés, katonák szökdösése, és a 
háborús b_nösök, valamint szökött köztörvényesek bujkálása a határterületen. A helyzetet 
súlyosbította, hogy a háború utáni állapotok nem tették még lehetQvé a fegyverek besze-
dését, így b_nözQknél, csempészeknél számolatlanul maradt géppisztoly, pisztoly, kézi-
gránát, amiket (ha szükség volt) használtak is. ErrQl tanúskodik több eset, amikor a határ-
szélen szolgálókat megtámadták a csempészek és t_zpárbajra is sor került. A megromlott 
közbiztonság egyik fQ okát a Belügyminisztérium vezetése az ideiglenes határ mentén 
indokolatlanul tartózkodó jelentQs számú, valószín_leg csempész, szökevény bandák 
tevékenységében látta. A közbiztonság helyreállítása érdekében a belügyminiszter az 
alábbiak szerint utasította a Magyar ÁllamrendQrség Vidéki FQkapitányság vezetQjét: „Az 
ország elsQrend_ gazdasági érdekeit egyre jobban veszélyeztetQ csempészet leküzdése ér-
dekében szükségesnek tartom, hogy a határsáv a fentebb felsorolt okokból ott-tartózkodó 
nem kívánatos személyektQl megtisztíttassák. E célból razziák megtartását rendelem el.”

Az elrendelt razziák közül is kiemelkedik a „soproni razzia”, amelyre a fQkapitány 
1946-os látogatását követQen, 1946 decemberében került sor. A razzia során a Sopronban, 
és annak környékére létrehozott csoportoknak a következQ feladataik voltak:

Határlezáró csoport. (Feladata: fokozott határszolgálat ellátása, elfogott személyek 
Sopronba kisérése volt.)

Soproni csoport. (Feladata: Sopron területének lezárása, nyilvántartásba vett szemé-
lyeknél házkutatás, átszivárgott illetéktelen személyek összegy_jtése, Soprontól DNY-ra 
található erdQ átfésülése volt.)

FertQrákosi csoport. (Feladata: FertQrákoson nyilvántartott csempészeknél házkutatást 
tartani, a faluban található átszivárgott idegen elemek összegy_jtése, FertQrákostól D-re 
esQ erdQ átkutatása volt.)

Ágfalvai csoport. (Feladata: Ágfalván nyilvántartott csempészeknél házkutatást tartani, 
a községben fellelhetQ átszivárgott idegen személyek összegy_jtése, Soprontól DNY-ra 
található erdQ átfésülése volt.)
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Brennbergbányai csoport. (Feladata: értelemszer_en ugyanaz, mint az ágfalvai csoporté.)
Harkai csoport. (Feladata: értelemszer_en ugyanaz, mint az ágfalvai csoporté, azonkí-

vül egy szakasza megerQsíti a nagycenki Qrsöt.)
Záróvonal csoport. (Feladata: Balf, Mária-kápolna 174. háp. 184. háp. vonalon a  te-

rület lezárása, az ott átlépQk alapos igazoltatása, csempész és b_nözQ gyanús személyek 
Sopronba való elQállítása volt.)12

A razzia sikere érdekében Sopronba rendelték a HatárQrség 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. 
zászlóaljainak kiképzQ századait. A századok állománya téli felszereléssel, teljes menet-
öltözetben, mozgó konyhával megerQsítve, vasúton került szállításra. A zászlóaljparancs-
nokok szolgálati gépjárm_veikkel vettek részt a razzián.

A razzia során 1946. december 2–5. között több ezer igazoltatást, több száz házkutatást 
hajtottak végre. Ennek eredményeként kb. 1500 fQt elQállítottak, 38 fQt Qrizetbe vettek és 
jelentQs nagyságrendben lefoglaltak csempészárut (cigarettát, valutát, gépkocsikat, kato-
nai felszereléseket, húst, zsírt stb.)

A razziáról részletes feljegyzés, jelentés nem készült. A nyomozók, vizsgálók által 
készített és fennmaradt kéziratok valószín_leg csak részinformációkat takarnak. A razziá-
ról tudósító soproni és országos lapok kis idQcsúszással részletesen beszámoltak, melyet 
köszönhetQen kaphattak, kaphatunk képet a „soproni razzia” lefolyásáról, eredményeirQl.

A nagypolitikában beállt változások egyenesen vezettek el a hidegháborúhoz, amelynek 
egyik legszemléletesebb állomása Winston Churchill fultoni (1946) beszéde. E szerint: „A 
Baltikumtól StettintQl [Lengyelország: Szczecin] az Adriánál levQ Triesztig vasfüggöny eresz-
kedett le, a kontinens teljes szélességében. E vonal mögött van Közép- és Kelet-Európa Qsi 
államainak összes fQvárosa. Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, és Szófia mind-
ezen híres városok, környezQ népességükkel abban fekszenek, amelyet szovjet szférának kell 
neveznem, és így vagy amúgy, de mind ki van téve nem csupán a szovjet befolyásnak, de egy 
igen erQs és egyes esetekben fokozódó mérték_ moszkvai ellenQrzésnek is.”

A fultoni beszéd után a magyar határok elQször nyugaton, majd az ismert jugoszláv 
magatartás miatt délen lezáródnak.13 Ugyanebben az idQszakban, a nyugati és déli hatá-
ron, fQleg a ’40-es évek végén és az ’50-es években megszokott jelenségekké váltak a ha-
tárprovokációk, incidensek. A határQrizeti szervek jelentQs erQt, eszközt csoportosítanak 
ezekre a határszakaszokra. Ezek közül is elQször a középpontba a nyugati, osztrák határ 
kerül, amelynek elQször csak m_szaki megerQsítésére tesznek javaslatot, hogy a nyugatra 
irányuló illegális határforgalmat csökkenteni tudják. A m_szaki megerQsítés14 keretén be-
lül a következQ határQrizeti eszközöket telepítik, illetve m_szaki munkálatokat végzik el:

„…60 db magasfigyelQt. (átlagosan 5 km-kén[t])
A határvonal mentén 50 méteres sávban a magas növényzet letarolása, kitermelése. 

EbbQl erdQkitermelés 3.7 km2-t jelent.
60 dr úttorlasznak a felállítása a határvonalat átszelQ, de a határforgalom számára meg 

nem nyitott utakon…”15

A m_szaki munkálatokat 1949-tQl követi aknazár-telepítés. Így az osztrák–magyar ha-
társzakasz 1949–1956, majd 1957–1989 között szinte átjárhatatlanná válik. EttQl csak az 
1956-os rövid idQszak a kivétel, amikor is felszedték az aknamezQket.

Ugyanebben az idQszakban az ekkor immár „baráti országokká” vált északi, keleti, és 
déli szomszédjaink „határQr bajtársi együttm_ködéssel lehetQvé teszik a csempészek el-
fogását.”16 E baráti csapatból válik majd ki Jugoszlávia, és válik keleti Maginot-vonallá 

a jugoszláv–magyar határszakasz az ’50-es években.
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