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1921. de cem ber 14. „Mi, sop ro niak

és a kör nye zô fal vak pol gá rai hisszük, hogy

ez a nap nem csak a mi ün ne pünk: ve lünk

ün ne pel nek min den hol a vi lá gon, ahol ma -

gya rok él nek és ma gya rul érez nek. A Hû ség

Nap ján a vá ros min den ko ri ve ze té se az ar -

ra ér de me se ket ki tün te tés sel ju tal maz za.

A Kis Vár ke rü le ten ál ló Hû ség-kút jel ké pes

szo bor alak jai az örök hû ség re fi gyel mez tet -

nek. A vá ros tán to rít ha tat lan ra gasz ko dá sát

hir de tik a ma gyar ha zá hoz (1277, 1921,

1989), de hir de tik a híd sze re pét is az egy -

sé ge sü lô Eu ró pá hoz. Sop ron ma ga a meg -

tes te sült hû ség a ki tar tás ban, az él ni aka rás -

ban, a ha gyo má nyok tisz te le té ben. Az idôk

vé ge ze téig így le gyen!”

CIVITAS FIDELISSIMA
Fel ke lés és nép sza va zás

IFJ. SAR KA DY SÁN DOR

HO GYAN LETT SOP RON 
A LEG HÛ SÉ GE SEBB VÁ ROS? 
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Egy el sza kí tás ra ítélt
or szág rész

1918. no vem ber 17-én az oszt rák ál -
lam ta nács et nog rá fiai el vek re hi vat -
koz va be je len tet te igé nyét Nyu gat-
 Ma gyaror szág ra. Az 1919. szep tem -
ber 10-i Sa int Ger man -i bé ke, az
önren del ke zés jo gát ki zár va, Auszt -
riá nak ítél te Mo son, Sop ron és Vas
vár me gyék nyu ga ti sáv ját (Sop ront és
kör nyé két is be leért ve), az zal az in -
dok lás sal, hogy ne va ló sul has son
meg a dé del ge tett cseh szlo vák–dél -
szláv kor ri dor so kat em le ge tett ter ve. 
Az ezt kö ve tô tria no ni bé ke a dön -

tést új ból megerô sí tet te. A bé ke dik -
tá tum ke gyet len sé ge Ma gyaror szág
la kos sá gát el ke se rí tet te, a volt
szö vet sé ges Auszt ria te rü le ti kö -
ve te lé se pe dig egye ne sen föl há -
bo rí tot ta. Bécs ben ek kor már le -
ve le zô la po kat és tér ké pe ket
nyom tat tak ki, me lye ken Sop -
ron már csak Öden burg né ven
sze re pelt mint Bur gen land fô vá -
ro sa. Vesz ni lát szott a cen ki sír -
bolt a leg na gyobb ma gyar ham -
vai val. 1921. au gusz tus 20-án,
Szent Ist ván nap ján Sop ron ban
tö meg tün te tés re ke rült sor. Sop -
ro niak és rá ba kö ziek ez rei til ta -
koz tak az el sza kí tás el len. Au -
gusz tus 29-e lett vol na a hi va ta los
átadás nap ja. A ma gyar ha tó sá gok,
ha vo na kod va is, de kiürí tet ték az
átadás ra ki je lölt te rü le te ket, így Sop -
ront és kör nyé két is. A vá ros összes
hi va ta la el köl tö zött, majd a Nem ze ti
Had se reg ki vo ná sa is meg tör tént.

Úgy tûnt, hogy itt már csak a cso da
se gít het. Az érin tett te rü let átadá sá ra
a ma gyar kor mány gróf Si gray An tal
kor mány biz tost küld te ki, a köz rend
fenn tar tá sá val pe dig Osten burg- Mo -
ra vek Gyu la ôr na gyot, a II. or szá gos
csend ôr zász ló alj pa rancs no kát bíz ták
meg. Az ese mé nye ket – ez ma már
bi zo nyos nak lát szik – a ma gyar kor -
mány, Beth len Ist ván mi nisz ter el nök
és ka bi net je irá nyí tot ta. Legalább
négy szá lon in dult meg a fegy ve res
el lenál lás elô ké szí té se, miu tán Auszt -
ria min den faj ta békés megál la po dást
eluta sí tott, be leért ve a mai Bur gen -
land ket téosz tá sát is. Thur ner pol gár -
mes ter sze mé lye sen ke res te meg
Pró nay Pál szol gá la ton kí vü li alez re -

dest Sop ron meg men té se ér de ké -
ben. A Thir ring Gusz táv ve zet te Nyu -
gat- ma gyaror szá gi Li ga ön kén te se -
ket to bor zott. A Nyu gat- ma gyaror -
szá gi Szö vet ség röp lap jai hir det ték:
„Sop ron a sop ro nia ké.” A fegy ve res
fel ke lés meg szer ve zô je és leg fôbb

irá nyí tó ja azon ban Göm bös Gyu la
volt. Az an tant Szö vet ség kö zi Tá bor -
no ki Bi zott sá ga és az oszt rá kok – a
biz tos átadás tu da tá ban – a Szé che -
nyi-pa lo tá ban vár ták a hí re ket. Az
átadás ra ítélt te rü le tet két rész re osz -
tot ták. Az „A zó na” Ma gyaror szág fe -
lô li ha tá rán ál ló oszt rák csend ôrök
el zár ták Ág fal vát Sop ron tól. Osten -
burg ha tás kör ze te a „B”, vagyis a ke -
le ti zó na volt. 

„Tü zek a vé ge ken”

Au gusz tus 28-án a tör té nel mi ha tárt
több he lyen oszt rák csend ôr ala ku la -
tok lép ték át. Az egy sé gek lô fegy ve -

rek kel, gép pus kák kal vol tak fel -
sze rel ve. Ôket re zes ban dás, vö -
rös zász lós, fegy ve res tö meg
kö vet te. Ág fal vá nál azon ban a
Fran ci a- Kiss Mi hály, Ka sza la
Ká roly és Ma ders pach Vik tor
pa rancs nok sá ga alatt ál ló ir re -
gu lá ris erôk meg le pe tés sze rû
pus ka tûz zel vissza ve tet ték az
oszt rá ko kat. A túl nyo mó részt az
Al föld rôl, a kecs ke mé ti ta nya vi -
lág ból ér ke zô nap szá mo sok,
föld mû ve sek, vi lág há bo rút járt
ka to nák, volt kü lö nít mé nye sek,
a ron gyo sok vol tak azok, akik

acé los szív vel el sô ként lôt tek rá az
átadás biz tos tu da tá ban ér ke zô oszt -
rá kok ra. Héj jas Iván em be rei már az
elô zô nap fel szed ték a vas úti sí ne ket,
eláll ták a stra té giai pon to kat. A ron -
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gyo sok sop ro ni fô ha di szál lá sa az
egy ko ri Ká roly ka szár nya volt, a Sel -
mec bá nyá ról el me ne kült fô is ko la
ideig le nes ott ho na. A ki bon ta ko zó
tûz pár baj ban hô si ha lált halt Ba ra csi
Lász ló kecs ke mé ti gaz da le gény. (Ne -
vét ma már ut ca ôr zi Sop ron ban. Az
ág fal vai te me tô ben he lyez ték örök
nyu ga lom ra, ha lá la he lyén pe dig
1928 óta em lék mû hir de ti ön felál do -
zó ha za sze re te tét.) Az el sô ág fal vai
csa ta utó véd je ki zá ró lag sop ro ni fô -
is ko lá sok ból állt. A Leicht Ot tó ve -
zet te If jú sá gi Kör tag jai, az ak kor már
Sop ron ban tar tóz ko dó, fron tot járt
tar ta lé kos tisz tek az au gusz tus 23-i
ha di ta ná cson ki mond ták, hogy Sop -
ront min denáron meg vé dik. Fel ke -
lô be hí vó juk ban ez állt: „Ked ves Ba -
rá tom! A ha za hív. Kény szer nincs.
Aki te he ti, ön ként és azon nal jöj jön
el Sop ron ba, ahol el lá tá sá ról gon dos -
kod tunk.” A be kö vet ke zô ese mé -
nyek rôl a bé csi táv ira ti iro da je len té -
sei bôl az egész vi lág ér te sült. Az el -
sô ág fal vai csa ta leg fon to sabb ered -
mé nye az volt, hogy Mo hács nap ján
Nyu gat- Ma gyaror szág átadá sa nem
tör tént meg. A fel ke lôk még Ro bert
Da vyt, Bur gen land új don sült kor -
mány biz to sát is el fog ták. Ôt szo rult
hely ze té bôl az Osten burg- csen dô rök
sza ba dí tot ták ki és kí sér ték vissza
Kis mar ton ba. Az egész nyu ga ti ha tá -
ron fel lán gol tak a har cok. A Vas me -

gyei Pin ka fô nél (Pin ka feld) húsz fel -
ke lô a he lyi hor vát la kos ság se gít sé -
gé vel több mint két száz oszt rák
csend ôrt vert ki a fa lu ból. Ugyanaz -
nap ki szo rí tot ták ôket Fel sô ôr (Ober -
wart), Al hó (All hau), Frak nó (Forch -
ten stein) és Né met gyi rót (D. Ge rers -
dorf) köz sé gek bôl is. Több he lyen
már a tör té nel mi ha tár ról vissza ver -
ték a be vo nul ni ké szü lô oszt rák
csend ôr ala ku la to kat. Kez de tét vet te
a más fél hó na pig tar tó nyu gat- ma -
gyaror szá gi fegy ve res fel ke lés. Az ak -
ko ri fel ke lôk Rá kó czi ku ru caiért és
1848 hô seiért lel ke sed ve, mai szó -
hasz ná lat tal ge ril la har cot foly tat tak az
oszt rá kok el len. A mintegy két száz
kilo mé te res front vo na lon öt „fel ke lô -
had se reg” állt fel, me lyek ben ott küz -
döt tek a sop ro ni fô is ko lá sok és diá -
kok, a ma gyar óvá ri gaz dá szok, a pes -
ti mû egye te mis ták, az Al föld, a Fel vi -
dék és Er dély ma gyar jai. A ma gyar
vas uta sok pe dig min de nütt tá mo gat -
ták ôket. Ez a fel ke lés ve ze tett el a
sop ro ni nép sza va zás hoz. 

A fel ke lôk harc mo do ra 
és tak ti ká ja

1921. szep tem ber kö ze pé tôl ál lan dó -
sul tak a jár ôrhar cok, a ki sebb-na -
gyobb össze csa pá sok. Az ak ko ri
húsz éve sek az oszt rá kok ban nem
egy sze rû be to la ko dót lát tak: a te rü -
let rab ló kat la ban cok nak és né me tek -

nek ti tu lál ták. Ku ru cos harc mo do ruk
meg lep te az oszt rá ko kat. A ma gya -
rok min den tak ti kát és fur fan got be -
ve tet tek a küz de lem be. Élen jár tak a
de zin for má ció ter jesz té sé ben is. Né -
hány pél da ezek bôl: El hí resz tel ték,
hogy Szá raz vám (Mül len dorf) tér sé -
gé ben „lo vas ro ha mot” in téz nek az
oszt rá kok el len. Így azok fel ké szül -
tek ar ra, hogy ren des ma gyar sor ka -
to na ság fog tá mad ni el le nük A vi dám
fel ke lôk pe dig össze te rel ték a fa lu
ha tá rá ban bé ké sen le ge lé szô te he ne -
ket, és azok óriá si por fel hô kö ze pet -
te meg ro ha moz ták az oszt rá ko kat.
Az ek kor már Sop ron ban ál lo má so -
zó an tant tisz tek a hír hal la tán – a je -
len té se ket te le fo non kap ták – han -
gos ha ho tá ban tör tek ki. 
A fel ke lôk él tek a szor zó szám le -

he tô sé gé vel. is. Ami kor ar ról volt
szó, hogy 40 fô hát ra ma rad utó véd -
nek, négy fô biz to sí tott egy hi dat.
Ami kor 200 fô tá ma dott meg egy elô -
re tolt oszt rák csend ôr ala ku la tot, va -
ló já ban jó ha 20-an vol tak. Bé csi na -
pi la pok 1921. szep tem ber 9-én „biz -
tos ér te sü lé sek bôl” kür töl ték vi lág -
gá, hogy elô zô nap 10 000 fôs
in szur gens erô tá mad ta meg Ágen -
dor fot, és a fel ke lôk nek legalább két
ágyú juk és nyolc gép fegy ve rük volt.
A ránk ma radt visszaem lé ke zé sek bôl
tud juk, hogy a ron gyo sok egy ré sze
szep tem ber 8-án ún. pótágyú kat al -
kal ma zott. Esô vi zes hor dók ba lôt tek
be le, és az ak ko rát szólt, mint egy
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ágyú. Ami kor Héj jas Iván fel hasz nál -
ta a vas úti szál lí tás le he tô sé gét és sor -
ra fog lal ta vissza a Laj ta és a Fer tô tó
köz ti fal va kat és stra té gia ma gas la to -
kat, em be reit min de nütt az oszt rá kok
há tá ba ve zet te. „Ret te ne tes Iván” elôl
az oszt rák erôk olyan me ne kü lés be
kezd tek, hogy több sé gük be le ve tet -
te ma gát a Laj ta vi zé be, így ér te el a
biz ton sá got je len tô túl par tot. 

Ág fal va hô sei – Sop ron 
meg men tôi

1921. szep tem ber 7-én az oszt rák
meg szál ló erôk ter ve az volt, hogy
csat la ko zás ra bír ják Sop ront. El akar -
ták fog lal ni a ku ta kat, hogy így kény -
sze rít sék a vá rost megadás ra. Ág fal -
ván mintegy 450 oszt rák csend ôr ál -
lo má so zott, vár va a tá ma dá si pa ran -
csot. A ma gyar fel ke lôk azon ban
megelôz ték az oszt rá ko kat. A több sé -
gé ben sop ro ni fô is ko lá sok ból ál ló ir -
re gu lá ris erôk ek kor már a 48-as lak -
ta nyá ban gyü le kez tek. A sel mec bá -
nyai aka dé mis ták hoz szom bat he lyi
vas uta sok, sôt né hány bos nyák nép -
fel ke lô is csat la ko zott. Mind annyian
ci vil ru hát vi sel tek. Fegy ve rük nem
volt, kö zü lük is csak a beava tot tak
tud ták, hogy a ma gyar Osten burg-
 csen dô rök tôl fog nak fegy vert kap ni a
haj na li vál lal ko zás hoz. A fel ke lôk ere -
jét a ko ra be li for rá sok 110 fô re be csü -
lik. Az oszt rák túl erô mintegy négy -

sze res volt. A ma gyar fel ke lôk pa -
rancs no kai Ma ders pach Vik tor tar ta -
lé kos hu szár szá za dos, Geb hardt Pál
szá za dos és Szé kely Ele mér tar ta lé -
kos tü zér fô had nagy, fô is ko lai kar ha -
tal mi pa rancs nok vol tak. Szep tem ber
7-én éj sza ka alig is mert ös vé nye ken
in dult el a ki csiny se reg, fûz fa bot tal a
kéz ben a Li get-pa tak hoz, a zó na ha -
tár hoz. Két bos nyák fiú hoz ta a csa -
pat egyet len gép pus ká ját. A ma gyar
erôk át vet ték az Osten burg- csen dô -
rök tôl a ké zi fegy ve re ket, s há rom raj -
ra osz lot tak. Nyol ca di kán haj na li há -
rom ne gyed ötöt ütött a temp lom óra,
ami kor az 1. és 2. fô is ko lásosz tag az
ág fal vi er dô és a brenn ber gi vas út kö -
zött, a har ma dik – szom bat he lyi vas -
uta sok ból és bos nyá kok ból ál ló raj -
jal – a fa lu al só ré szén elô re tört. A ké -
szü lô tá ma dást az oszt rá kok fel fe dez -
ték, s a fa lu észa ki ré szén, a
nagy mar to ni vas úti töl tés mö gül tü -
zet nyi tot tak a ma gyar erôk re. A fel -
ke lôk az evan gé li kus temp lom ol tal -
má ban be ju tot tak a fa lu ba, de az is -
ko la épü let bôl is mét erôs oszt rák tü -
zet kap tak. Kény te le nek vol tak
vissza hú zód ni a brenn ber gi úton elô -
re nyo mu ló cso port hoz. A Kirchk nopf
ven dég lô fe lôl si ke rült hát ba tá mad -
ni az oszt rá ko kat, akik egé szen a
nagy mar to ni vas út mö gé hát rál tak. 
A 3. raj ol dal ba tá mad ta a vas úti

bak ter ház vé dôit, majd a Haus ber g -
nél vissza ver te a szu rony ro ham ra in -
du ló oszt rák csend ôrö ket. Az el len -

ség ek kor szen ved te el leg sú lyo sabb
ve re sé gét. 
A fel ke lôk há rom hô si ha lot tat

vesz tet tek: Ma chat sek Gyu la er dô -
mér nök-hall ga tó, tar ta lé kos ha dap -
ród ôr mes tert, Sze chá nyi Ele mér bá -
nya mér nök-hall ga tó, tar ta lé kos al -
had na gyot és Pehm Fe renc ön kén -
tes, pén zü gyi tiszt vi se lôt. Raj tuk kí vül
he ten sú lyo san, töb ben könnyeb ben
meg se be sül tek. Az ott ál lo má so zó
vas úti sze rel vé nyen Bécsúj he lyig
me ne kü lô oszt rá kok vesz te sé gei rôl
máig is el lent mon dóak az ada tok.
Két hô si ha lott juk ne ve bi zo nyo san
is mert: Ar nold Mosch és Karl He ger
jár ôr ve ze tôk. 
Ez a csa ta men tet te meg Sop ront az

oszt rák meg szál lás tól. A hô si ha lált
halt há rom ma gyar fel ke lôt és Ar nold
Mosch csend ôrt szep tem ber 10-én
he lyez ték örök nyu ga lom ra a Szent
Mi hály te me tô ben. Pehm ön kén tes
Szom bat he lyen alussza örök ál mát.
A má so dik ág fal vai csa ta után az
oszt rák erôk a tör té nel mi ha tár ra
von ták vissza csa pa tai kat. En nek az
üt kö zet nek is kö szön he tô, hogy Sop -
ron és kör nyé ke nép sza va zás sal
dönt he tett ho va tar to zá sá ról. A nép -
sza va zás ti ze dik év for du ló ján, 1931-
ben a nem hi va ta los ma gyar tör té net -
írás így fog lal ta ezt össze a nem ze ti
lo bo gók fe hér sely mé re ír va: Ág fal -
va–Ve len ce–Nép sza va zás. 
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A ve len cei egyez mény

1921. ok tó ber 11-e és 13-a kö zött Ve -
len cé ben, a la gú nák vá ro sá ban Sop -
ron és kör nyé ke sor sá ról olasz dip -
lo ma ták dön töt tek. A nyu gat- ma -
gyaror szá gi fel ke lés ered mé nye ként
az oszt rák meg szál ló erôk min de nütt
a tör té nel mi ha tár ra vo nul tak vissza
és vár ták a fej le mé nye ket. A ve len -
cei kon fe ren cia össze hí vá sa más fél
hó na pig tar tó sza ka dat lan fegy ve res
harc ered mé nye volt. A gyôz tes an -
tant ha bo zott és ke res te a komp ro -
misszum le he tô sé gét. Olaszor szág
ne mes gesz tus sal felaján lot ta a Nagy -
kö ve tek Ta ná csá nak, hogy köz ve tít
Auszt ria és Ma gyaror szág kö zött.
A Beth len-ka bi net Sop ron és kör nyé -
ke ki vé te lé vel kész lett vol na átad ni
Nyu gat- Ma gyaror szá got Auszt riá nak.
Auszt ria azon ban csak nép sza va zás
ered mé nye ként tu dott vol na le mon -
da ni Sop ron ról és a kör nye zô nyolc
te le pü lés rôl. 
A Ve len cé be kiuta zó ma gyar de le -

gá ciót gróf Beth len Ist ván mi nisz ter -
el nök, Bán ffy Mik lós kül ügy mi nisz -
ter, Khu en- Hé der vá ri Sán dor külügyi
osz tály fô nök, Wal ko La jos tiszt vi se -
lô, köz gaz da sá gi szak em ber és Fa b -
ro Hen rik, a gyors iro da fô nö ke al kot -
ta. Az oszt rák tár gya ló fél Jo han nes
Scho ber kan cel lár ból és a külügyi

osz tály fô nö ké bôl, Ri chard Op pen -
hei mer bôl állt. A há zi gaz da ola szo -
kat To ret ta már ki, kül ügy mi nisz ter,
Ca sta gne to her ceg és két se géd tiszt
kép vi sel te. A két tiszt felada ta a há -
rom na pos kon fe ren cia nap ló já nak
ve ze té se volt. 
A ta nács ko zást, mely fran ciául

folyt, To ret ta nyi tot ta meg. A ma gyar
de le gá ció – élén Beth len nel és Bán -
ffy val –, ahogy szót ka pott, nép sza -
va zást kért Sop ron ra és kör nyé ké re.
Az oszt rák fél ri de gen el lenállt. Ôk
nem tö rôd tek az zal, hogy a Sop ron
kö rü li la kos ság mit akar, be tû sze rint
ra gasz kod tak a Sa int Ger man -i és a
tria no ni bé ke dik tá tum pont jai hoz.
Oly hosszan ér vel tek e mel lett, hogy
To ret ta, el veszt ve tü rel mét, el fo gad -
ta a ma gyar te rü le ti ké rést. Bán ffy,
aki er dé lyi arisz tok ra ta volt, rend kí -
vül óva to san tár gyalt. Em lék ira tá ban
ol vas ha tó, hogy azért kér tek csak
Sop ron és kör nyé ké re nép sza va zást,
mert ott biz to sak le het tek a po zi tív
ered mény ben. Saj nos de le gá ciónk
nem szá molt a te rü le ten élô hor vát
nem ze ti ség nek a ma gyar ha zá hoz
va ló ra gasz ko dá sá val, ezért nem kér -
te a nép sza va zá si te rü let to váb bi nö -
ve lé sét. 
A kon fe ren cia má so dik nap ja az el -

sô nél is vi ha ro sabb volt. A ma gyar
tár gya ló fél elô ho za ko dott az ún. Mil -

le rand- fé le kí sé rô le vél lel. Ez ki mond -
ta, hogy a ha tár ki je lö lô bi zott ság meg
fog ja hall gat ni a vi tás te le pü lé sek la -
kói nak vé le mé nyét is. Az oszt rá kok
azon nal til ta koz tak, majd elôáll tak
egy olyan kö ve te lés sel, amely az
egész kon fe ren ciát ku darc cal fe nye -
get te. Azt akar ták elér ni, hogy a ma -
gyar kor mány azon nal pa ran csol ja ki
a fel ke lô ket az átadan dó te rü let rôl.
Ha ez nem tör té nik meg, a ma guk ré -
szé rôl min den ha tá ro za tot sem mis -
nek te kin te nek. Min den vesz ni lát -
szott. Bán ffy zse nia li tá sa ek kor mu tat -
ko zott meg iga zán. A ma gyar kor -
mány vál lal ta Olaszor szág – és nem
Auszt ria – fe lé, hogy a fel ke lô ket le -
sze re li, és pa ci fi kál ja az átadan dó te -
rü le tet. Ezt nem írás ban, ha nem tit ko -
san, szó ban ga ran tál ta. Auszt ria be -
leegye zett, hogy nyolc nap pal a te rü -
let kiürí té se után nép sza va zás dönt sön
Sop ron és kör nyé ke sor sá ról, és a ha -
tár kér dés ben alá ve ti ma gát a Nagy kö -
ve tek Ta ná csá nak.
A tör té ne lem azon ban is mét köz -

be szólt. IV. Ká roly ki rály má so dik
vissza té ré si kí sér le te miatt (ok tó ber
21–23.) a nép sza va zás dá tu ma ki to -
ló dott 1921. de cem ber 14–16-ra. 
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Ve len ce mér föld kô nek szá mí tott.
Ez volt az el len sé ges gyû rû be szo rí -
tott és meg cson kí tott Ma gyaror szág
el sô dip lo má ciai si ke re. A tria no ni bé -
ke dik tá tum el sô lánc sze me szét ha -
sadt. A ve len cei egyez mény nek azon -
ban más is kö szön he tô volt. Ama gyar
de le gá ció és az olasz kül ügy mi nisz ter
tit kos megál la po dást kö tött. To ret ta
vál lal ta, hogy min den be fo lyá sát lat -
ba ve ti, hogy a vég le ges ha tár ki je lö -
lé sé nél a ma gyar kor mány igé nyeit
kielé gít sék. En nek lett ké sôb bi ered -
mé nye, hogy 1922-ben újabb tíz, ko -
ráb ban már Bur gen land hoz csa tolt,
túl nyo mó részt hor vát nem ze ti sé gûek
lak ta fa lu ke rült vissza nép sza va zás
nél kül a ma gyar ha zá hoz. 

Dé nes fa – Sop ron – Bu daörs 

Az utol só ma gyar ki rály, IV Ká roly
fegy ver rel kí sé rel te meg ural ko dói
jog kö ré nek vissza szer zé sét. Ta nács -
adói ra hall gat va, Zi ta ki rály né val
együtt Svájc ból re pü lô gé pen vissza -
tért Ma gyaror szág ra, ahol a Sop ron
me gyei Dé nes fán, gróf Czi rá ky Jó -
zsef vár me gyei fô is pán bir to kán lan -
dol tak. Le gi ti mis ta hí vei már vár ták
ôt és hit ve sét. A nem kel lô kö rül te -
kin tés sel vég re haj tott po li ti kai lé pés
sú lyo san el hi bá zott volt. Ma gyaror -
szág a pol gár há bo rú szé lé re sod ró -
dott miat ta. Biz ton sá gi okok ra hi vat -
koz va a ki rá lyi párt elôbb Ke nye ri be,
majd Saj tos kál ra vit ték. Ok tó ber 21-
én haj nal ban Rup recht kép vi se lô
kas té lyá ból bá ró Le hár An tal ez re des
és Osten burg- Mo ra vek Gyu la ôr nagy
gép ko csi val Sop ron ba, a 48-as lak ta -
nyá ba szál lí tot ták ôket. Az épü let
má so dik eme le té nek 47-es szo bá ját
ren dez ték be szá muk ra. 
Bár mennyi re is tit kol ták, dél után ra

már az egész vá ros tud ta, hogy meg -
ér ke zett a ki rály. Ma gyar ru hás lá -
nyok hó do ló kül dött sé ge kö szön töt -
te a ki rályt és hit ve sét. IV Ká roly még
ezen a na pon prok la mál ta az ál lam -
fôi ha ta lom (ve le a fô pa rancs no ki
jogok) át vé te lét, és megala kí tot ta el -
len kor má nyát. Mi nisz ter el nök ké ne -
vez te ki Ra kovsz ky Ist vánt, belügy -
mi nisz ter ré Be nicz ky Ödönt, kül ügy -
mi nisz ter ré ifj. gróf And rás sy Gyu lát,
pénz- és ke res ke de lem ügyi mi nisz -
ter ré Gratz Gusz tá vot, ha dügy mi nisz -
ter ré Le hár An talt, akit egyút tal ve zér -
ôr naggyá lép te tett elô. A kul tusz tár -

cát Ap po nyi Al bert nek aján lot ta fel.
A sop ro ni he lyôr ség pa rancs no kát,
He ge düs Pált al tá bor naggyá, Osten -
bur got pe dig ez re des sé lép tet te elô. 
1921. ok tó ber 21-én dél után öt óra -

kor a sop ro ni he lyôr ség a lak ta nya
ud va rán le tet te az es küt. Si gray An tal
kor mány biz tos meg sza kít tat ta a te le -
fon- és táv író-össze köt te tést Bu da -
pest tel. A ki rály 22-én haj nal ban vas -
úton megin dult a fô vá ros fe lé, hogy
a feles kü dött csa pa tok kal fegy ve re -
sen is ér vényt sze rez zen vissza té ré -
sé nek. Ma gyaror szág kor mány zó ja,
Hor thy Mik lós és mi nisz ter el nö ke,
gróf Beth len Ist ván – aki a szí ve mé -
lyén ma ga is le gi ti mis ta volt – meg -
pró bál ta a le he tet lent. Vass Jó zsef
sze mé lye sen vit te a kor mány zó le ve -
lét Gyô rig, de ott nem tud ta átad ni IV.
Ká roly nak. E le vél ben a kor mány zó
ki fej tet te, hogy sem a bel-, sem a kül -
po li ti kai hely zet nem al kal mas a
vissza té rés re. Va ló ban úgy volt. Az
utód ál la mok azon na li moz gó sí tás sal
vá la szol tak. A cse hek, a ro má nok, a
dél szlá vok ug rás ra ké szen áll tak a ha -
tá ron. Az an tant dip lo ma tái egy más
után ad ták át fegy ve res beavat ko zás -
sal fe nye ge tô zô, til ta ko zó jegy zé kü -
ket. A kor mány zó hoz hû ka to nai
erôk – a seb té ben felál lí tott egye te mi
zász ló al jak kal, me lyek meg szer ve zé -
sé ben Göm bös Gyu la járt az élen –
Bu daörs tér sé gé ben fegy ver rel áll ták
út ját a le gi ti mis ta kí sér let nek. 
Ok tó ber 23-án vet te kez de tét a csa -

ta. A mû egye te mis ták olyan el szánt -
ság gal ro ha moz ták meg az egyik le -
gi ti mis ta sze rel vényt, hogy a ki rály -
hû erôk gép pus ka tûz zel tud ták csak
vissza ver ni ôket. „Mint a te ke bá bok,
úgy hul lot tak jobb ra-bal ra” – em lé -
ke zett vissza egy Osten burg- tiszt.
Egy könnyebb se be sült eze ket
mond ta: „Most jö vök Nyu gat- Ma -
gyaror szág ról. Há rom hé tig küz döt -
tem az oszt rá kok el len. Csú nya se -
be ket sze rez tem. De egy sem fájt úgy,
mint ez a seb, me lyet ma gyar em ber -
tôl kap tam.” Ma gyar fiúk lôt ték és
gyil kol ták egy mást mind a két ol da -
lon, a sa ját iga zuk ba ve tett hit tel.
Mind a mai na pig csak a Hor thy hoz
hû erôk vesz te sé ge is mert. 19 fô hô -
si ha lált halt, hat van ket ten pe dig
meg se be sül tek az össze csa pás ban.
A ki rály pár ti ha lot tak jel te len sír ban
alusszák örök ál mu kat. 
IV. Ká roly – a to váb bi vér on tás el -

ke rü lé se vé gett – be szün tet te a har -
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L A J  T A  B Á N  S Á G
Bo nyo lí tot ta a hely ze tet, hogy Pró -
nay Pál bán és ve zér ka ra szep tem -
ber 16-án az összes
sza bad csa pat fe lett
át vet te a pa -
rancs nok sá got,
majd ki kiál tot -
ta az ön ál ló
Laj ta bán sá -
got. Meg -
szü le tett a
tar to mány
cí me re és
lo bo gó ja.
Ez már
1921. ok tó -
ber 4-én tör -
tént. Mintegy
1500 fel ke lô
vár ta a bán pa -
ran csait. Pró nay
ter veiben töb bek kö -
zött az sze re pelt, hogy mi -
helyt pa ci fi kál ják a te rü le tet, azt a
legel sô al ka lom mal átad ja Ma -
gyaror szág nak. Laj ta bán ság mint
ön ál ló tar to mány csak no vem ber

10-ig állt fenn. Ön ál ló sá gát ugyan
egyet len ál lam sem is mer te el, de
volt sa ját pos ta bé lye ge és új ság ja
is. Pró nay le gi ti mis ta és re ví ziós
cé lok kiin du ló bá zi sá nak te kin tet te
a tar to mányt. Meg lé te lát szó lag
aka dá lyoz ta, va ló já ban azon ban se -
gí tet te a ma gyar kor mány kül po li ti -
kai cél ki tû zé seit. Leg fô kép pen a
te rü le ti en ged mé nye ket ho zó oszt -
rák–ma gyar tár gya lá sok ered mé -
nyes sé gét biz to sí tot ta. 



cot, és fegy ver szü ne ti tár gya lá sok ba
kez dett. Ok tó ber 24-én Ta tán vet ték
ôri zet be a ki rá lyi párt, s 26-án Ti -
hany ba, a Be ne dek-ren di ko los tor ba
in ter nál ták ôket. Az an tant a ki rály
azon na li kiada tá sát kér te a ma gyar
kor mány tól. No vem ber 1-jén a brit
Glow worm mo ni to ron, a Du nán
hagy ta el az or szá got az utol só ma -
gyar ki rály. A bé ke kon fe ren cia jegy -
zék ben szó lí tot ta fel a ma gyar kor -
mányt a Habs burg–Lo tha rin gi a i- ház
ha la dék ta lan trón fosz tá sá ra. No vem -
ber 6-án a nem zet gyû lés az 1921. évi
XLVII. tör vény cik kel ki mond ta a det -
ro ni zá ciót. 

A nép sza va zás Sop ron ban

1921. de cem ber 8-án Fel sô-Szi lé ziá -
ból an tant rend fenn tar tó kon tin gens
ér ke zett Sop ron ba, hogy a ve len cei
szer zô dés ér tel mé ben nép sza va zás
dönt sön a vá ros és szû kebb kör nyé -
ke sor sá ról. 
No vem ber 23-i kel te zés sel nép sza -

va zá si sza bály zat lá tott nap vi lá got. Ez
töb bek kö zött le szö gez te, hogy a nép -
sza va zás elôbb Sop ron ban tör té nik
meg, majd a kö vet ke zô nyolc fa lu
vok sol hat ho va tar to zá sá ról: Fer tô rá -
kos, Balf, Kóp há za, Fer tô boz, Nagy -
cenk, Har ka, Bán fal va, Ág fal va. A két
ak tus rész ered mé nye együt te sen ad -
ja a sza va zás vég ered mé nyét. A sza -
bály zat 4. pont ja ér tel mé ben azok a
fér fiak és nôk sza vaz hat tak, akik
1921. ja nuár 1-jén be töl töt ték a hu -
sza dik élet évü ket, a nép sza va zá si te -
rü le ten szü let tek, ott köz sé gi il le tô -
ség gel bír tak vagy 1919. ja nuár el se -
je elôtt a kér dé ses te rü le ten ál lan dó
la kó hellyel ren del kez tek, il let ve akik
1921. ja nuár 1-je óta az adott te rü le -
ten ál lan dó la kó hellyel bír tak. Az 5.
pont a Nép sza va zá si Köz pon ti Bi -
zott ság felál lí tá sát ad ta hí rül, a 6. sza -
va zó kör ze tek re osz tot ta fel a vá rost,
a 7. pe dig a nyolc sza va zá si bi zott ság
felál lí tá sá ról tu dó sí tott. A 10. pont ki -
mond ta, hogy a sza va zás tit ko san fog
tör tén ni, míg a 12. pont meg til tot ta
az oszt rák és ma gyar pro pa gan da te -
vé keny sé get. Ez utób bit egyik fél
sem tar tot ta be. 
Ok tó ber 20-a óta mû kö dött Sop -

ron ban – oszt rák ba rát he lyi la ko sok
köz re mû kö dé sé vel – az Öden bur ger
Hei mat dienst ne vû pro pa gan da szer -
ve zet. Röp cé du lák, le ve le zô la pok,

nyom tat vá nyok tu cat jai val pró bál ták
be fo lyá sol ni a sza va zás ra jo go sult la -
kos sá got. Az élénk oszt rák agi tá ció a
ma gyar fe let is cse lek vés re ösz tö nöz -
te. Ma gyar, né met, hor vát nyel ven írt
röp la pok fe le sel tek egy más sal. A Su -
ha y da Ká roly ve zet te sel me ci fô is ko -
lá sok el lenôr zô ôr já ra to kat tar tot tak
a gaz da ne gye dek ben. Az oszt rák és
ma gyar pro pa gan dis ták kö zött na pi -
ren den vol tak az éles szó vál tá sok,
sôt, a vé res ve re ke dé sek is. 
A sza va zás ra jo go sult pol gá rok ne -

vét lajst ro mok ba vet ték. A név jegy -
zé ke ket az oszt rák nép sza va zá si bi -
zott sá gok de cem ber 5-e és 7-e kö zött
kap ták kéz hez. Sor ke rült a ki ma rad -
tak fel vé te lé re és a jog ta la nul fel vet -
tek tör lé sé re. A sel mec bá nyai aka dé -
mia hall ga tóit, mintegy négy száz fôt,
tel jes lét szám ban tö röl ték a lis ták ból.
Er re ôk nem zet kö zi rend fenn tar tó -
nak je lent kez tek na pi díj fe jé ben. Ha -
ma ro san kar sza la got vi sel tek, raj ta A.
F. I. rö vi dí tés sel (Ang lia, Fran ciaor -
szág, Itá lia), ame lyet ôk így ér tel mez -
tek: „Auszt ria fuss in nen!”
A ma gyar he lyôr ség de cem ber 12-

én ki vo nult a vá ros ból. Ugyanezen a
na pon Ival di olasz ez re des a vá lasz -
tói név jegy zé kek kel kap cso la tos rek -
la má ció kat be fe je zett nek nyil vá ní tot -
ta. Oszt rák re gu lá ris és ir re gu lá ris
erôk azt ter vez ték, hogy be tör nek a
nép sza va zá si te rü let re, ha az ered -
mény szá muk ra ked ve zôt len lesz.
Kar csay Bé la alez re des nek, a vá ro si
pol gár ôr ség pa rancs no ká nak az ér -
de me, hogy a fel ke lés ben részt vett
fô is ko lá sok kal kar ölt ve, ha tár vé del -
mi zász ló alj jal vi gyáz tat ta Sop ront.
A vá ros ban a ren det az an tant, a sop -
ro ni vá ro si rend ôr ség és két száz vá -
ro si polgár felügyel te. 
Fer ra rio le vél ben biz to sí tot ta Scho -

ber kan cel lárt, hogy az an tant tisz tek
min den jegy zé ket át vizs gál nak és fi -
gye lem be ve szik a rek la má ció kat. Az
oszt rák fél ek kor ki akar ta tol ni a
nép sza va zás dá tu mát de cem ber 18-
ára. Ezt szor gal maz ta a Nagy kö ve tek
Ta ná csa is. A Szö vet ség kö zi Tá bor -
no ki Bi zott ság azon ban, él ve ha tás -
kö ré vel, ön ál ló dön tést ho zott: Sop -
ron ban de cem ber 14-én, Brenn berg -
bá nyán 15-én, a kör nye zô fal vak ban
16-án ke rül sor a nép sza va zás ra. Az
oszt rák kor mány de cem ber 13-án es -
te mind a köz pon ti nép sza va zá si bi -
zott ság ból, mind pe dig a nyolc sza -
va zat sze dô bi zott ság ból vissza hív ta
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de le gált tag jait, az zal a megala po zat -
lan in dok lás sal, hogy a nép sza va zás
pár tat lan le bo nyo lí tá sát nem lát ja biz -
to sí tott nak. Fer ra rio tá bor nok az
oszt rák kan cel lár hoz írott le ve lé ben
le szö gez te: „Biz tos csa ta vesz tés, ha
az em ber a ve re ség tôl va ló fé lel mé -
ben vissza vo nul!” 
A nép sza va zás nap ján – de cem ber

14-én, szer dán – a vá ros la kos sá ga
már haj nal ban tal pon volt. A pol gá -
rok ün nep lô be öl töz ve is ten tisz te let -
re, on nan pe dig sza vaz ni men tek. 
A sza va zó he lyi sé gek a kö vet ke zôk

vol tak: az or so lyi ták Bau er- fé le há za
a Szé che nyi tér és a Vár ke rü let sar -
kán; a ke res ke del mi is ko la az ak ko -
ri Kis ut cá ban; a Pol gá ri Fiú is ko la a
Ha lász ut cá ban; az Ipa ros Ta nonc is -
ko la a Fö vény ver men; az Ir gal mas
Nô vé rek rend há za a Für dô ut cá ban;
az ál lam rend ôr ség Ôsz ut cai épü le -
te; az Evan gé li kus Ta ní tó kép zô és a
Fel sô Leány is ko la a Deák té ren. 
Vok sol ni reg gel nyolc órá tól dél -

után hat óráig le he tett. Aki Ma gyaror -
szág ra sza va zott, az a kö vet ke zô kép -
pen járt el: be ment a bi zott ság he lyi -
sé gé be, ahol átad ta a vá ro si ta nács
aláírá sá val és a tá bor no ki bi zott ság
fran cia kör bé lyeg zô jé vel el lá tott, no -
vem ber 25-i kel te zé sû sza va zó iga zol -
vá nyát. Az el nök tôl át vett egy kék
szí nû (ma gyar) és egy na rancs sár ga
szí nû (oszt rák) sza va zó cé du lát a hoz -

zá tar to zó bo rí ték kal, majd be lé pett
a ki je lölt fül ké be. Ott az Auszt riát
szim bo li zá ló, ket té té pett, és a Ma -
gyaror szá got jel ké pe zô, épen ha -
gyott kék szí nû cé du lát be le he lyez -
te a bo rí ték ba. A le ra gasz tott bo rí té -
kot ezután a bi zott ság mel lé beosz -
tott an tant tiszt ke zé be ad ta, aki azt –
min den ki sze me lát tá ra – be le dob ta
az ur ná ba. A sza va zás be fe jez té vel a
lá dá kat géz sza lag gal le zár ták, va la -
mint több he lyen le pe csé tel ték az an -
tant misszió bé lyeg zô jé vel. 
A nép sza va zás tit kos volt. A vég -

ered ményt de cem ber 17-én a Zrí nyi
Ilo na Tisz ti Leány ne ve lô In té zet ben
hir det ték ki, a sop ro ni la pok pe dig

rend kí vü li kiadás ban ad ták or szág-
vi lág tud tá ra, hogy „7107 szó több ség -
gel ma gya rok ma rad tunk”. Ma -
gyaror szág ra sza va zott 15 304 fô,
Auszt riá ra 8227-en vok sol tak. Ér -
vény te len volt 502 sza va zat. 
A sop ro ni né met aj kú sza va zó pol -

gá rok, a vá ros la kos sá gá nak ek kor
mintegy 52%-át ki te vô „hû sé ge sek”
sza va za tai el dön töt ték Sop ron sor sát.
Bár a vi dé ki fal vak la kói 54,5 %-ban
Auszt riá ra vok sol tak (ki vé tel Nagy -
cenk, a hor vá tok lak ta Kóp há za és a
ka to li kus né met Fer tô boz), Sop ron
azon ban 72,8%-kal (!) Ma gyaror szág
mel lett dön tött. 

A nép sza va zás ide jén tör tént

Az egyes szá mú sza va zó kör zet ben a
sza va zás ra vá ra ko zók sú lya alatt le -
sza kadt a lép csô kor lát. Legalább
negy ve nen zu han tak a mély be. A sú -
lyos sé rül te ket az Er zsé bet Kór ház ba
kel lett szál lí ta ni. A könnyeb ben sé -
rül tek, alig hogy be kö töz ték ôket, „el -
sô a kö te les ség” fel kiál tás sal min -
denáron sza vaz ni akar tak. De cem ber
15-én Bil ler Vil mos né, Sop ron, Bé csi
ut ca 19. sz. alat ti la kos az Er zsé bet
Kór ház ban egy fiúcs ká nak és egy
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1921. december 14. 



leány ká nak adott éle tet. Egy de rék
„pon cik ter” pe dig majd nem el vert
egy fran cia tisz tet, mert azt hit te,
hogy az ké tel ke dik meg gyô zô dé ses
ha za fi sá gá ban. A Bu da pes ten mû kö -
dô East News re el Agen cy meg bí zá -
sá ból film ka me ra örö kí tet te meg
Sop ron sors dön tô nap jait és a vá ros
hi va ta los átadá sát. 

A vá ros hi va ta los átadá sa

Ka rá csony vi gí liá ján már óriáspla ká -
tok hir det ték, hogy Sop ron vissza ke -
rül Szent Ist ván ko ro ná ja alá. 1922.
ja nuár 1-jén zaj lott le a vá ros hi va ta -
los átadá si ün nep sé ge az ak kor még
macs ka kö ves Vár ke rü let ben. Az el -
vo nu ló (fran cia, olasz és an gol) an -
tant ka to na ság tisz tel gé sét a tá bor no -
ki hár mas fo gad ta Az utá nuk be vo -
nu ló Nem ze ti Had se reg ala ku la tait
ki tö rô lel ke se dés sel ün ne pel te Sop -
ron pol gár sá ga. Majd a fal vak kül -
dött sé ge vo nult fel. (A nép sza va zás,
az ered mény hir de tés és az átadás
ese mé nyét a ko ra be li film hír adók
mel lett Schäf fer Ár min ud va ri fény -
ké pész fo tog rá fiái ôr zik.). A nem zet -
gyû lés Sop ron tör vény ha tó sá gi jog -
gal fel ru há zott vá ros nak a ma gyar
ha zá hoz va ló tán to rít ha tat lan ra gasz -
ko dá sáért a meg tisz te lô CIVITAS
FIDELISSIMA cí met ado má nyoz ta,
mellyel – sza lag dísz for má já ban – a
vá ros ba rokk cí me rét is feléke sí tet te. 
Sop ron et tôl kezd ve a „leg hû sé ge -

sebb vá ros”. Hû ség a ki tar tás ban, az
él ni aka rás ban, a tör té nel mi ha gyo -
má nyok tisz te le té ben. A dia dal mas
sop ro ni nép sza va zás messze túl mu -
ta tott he lyi je len tô sé gén. Ar ra volt pél -
da a bé ke dik tá to rok szá má ra, hogy
mi ként le he tett és kel lett vol na egye -
bütt is el jár niuk a ma gyar és más eu -
ró pai ha tá rok igaz sá gos ki je lö lé sé ben.

A hû ség nap ja

Egy dá tum örök re össze forrt Sop ron
ne vé vel. Egy nap em lé ke örök ké él
a sop ro ni pol gá rok szí vé ben. Ez a
nap: 1921. de cem ber 14-e. Azon a
szer dai na pon a tria no ni bé ke dik tá -
tum ál tal meg cson kí tott Ma gyaror -
szá gon csak egyet len vá ros és a kör -
nye zô nyolc köz ség (Ág fal va, Balf,
Bán fal va, Fer tô boz, Fer tô rá kos, Har -
ka, Kóp há za és Nagy cenk) él he tett

az ön ren del ke zés jo gá val. Ma guk
dönt het tek sor suk ról, hogy Auszt riá -
hoz vagy Ma gyaror szág hoz kí ván -
nak-e tar toz ni. A nép sza va zást nem
aján dék ba kap ta Sop ron vá ro sa. Az
ak ko ri la kos ság szá má ra kép te len -
ség nek tûnt, hogy a vár me gye szék -
he lye – Sop ron – Bur gen land fô vá -
ro sá vá vál jon, s hogy a leg na gyobb
ma gyar nyug he lye oszt rák föl dön le -
gyen. Nem tudták elhi nni, hogy az
el sô vi lág há bo rú ban a lö vész ár kok -
ban ve lünk együtt küz dô oszt rá kok
be nyújt sák igé nyü ket (ame ri kai ja -
vas lat ra) et ni kai ál ér vek kel a tör té -
nel mi Mo son, Sop ron, Vas vár me -
gyék nyu ga ti ré szei re. 
Más fél hó na pig tar tó har cok so rán,

az ún. nyu gat- ma gyaror szá gi fel ke lé -
sen át ve ze tett az út Ve len céig, ahol
olasz köz ve tí tés sel az oszt rák és a ma -
gyar fél a tár gya ló asz tal hoz ült. Az a
szer dai nap, a népszavazás napja

azóta le gen dá vá ne me se dett. Örök
idôk re fi gyel mez te ti a sop ro nia kat,
hogy elô deik ho gyan sza vaz tak ab ban
a cson tig ha to lóan hi deg de cem ber -
ben. Dr. vi téz Há zi Je nô mu ta tott rá,
hogy Sop ront a né met aj kú gaz da pol -
gá rok (a hû sé ge sek) sza va za tai men -
tet ték meg a ha zá nak. 1921-ben az ak -
ko ri la kos ság 52%-ban volt né met, il -
let ve 48%-ban ma gyar anya nyel vû. 
1922-ben a nem zet gyû lés tör vény -

be ik tat ta Sop ron hû sé gét a ma gyar
ha zá hoz. Ba rokk cí me rét a vá ros sza -
lag dísszel bô vít het te, raj ta a büsz ke
felirat tal: CIVITAS FIDELISSIMA.
1928-ban a nem zet fil lé rei bôl el ké -
szült a Tûz to rony be já ra tát éke sí tô
Hû ség ka pu, Hi kisch Re zsô és Kis fa -
lu dy-Stróbl Zsig mond ih le tett al ko tá -
sa. Jel ké pe örök ér vé nyû. Hun gá ria
cso dá la tos nô alak ja ma ga kö ré gyûj -
ti a hû sé ge se ket: a vá ros és kör nyé -
ke ma gyar, né met és hor vát né pét.
Kis put tók har sog ják a szél be: „…de
szol ga sor ba nem ha jolt, ma gyar ma -
radt örök re…” 
1931. de cem ber 14-tôl a Szé che nyi

té ren el ké szült or szág zász ló nál dísz -
ôr sé get áll tak a cser ké szek, diá kok,
fô is ko lai hall ga tók. Még Sop ro nyi
Thur ner Mi hály, a 20. szá za di Sop ron
leg na gyobb pol gár mes te ré nek ide -
jén a vá ros ve ze té se és a Tár sa dal mi
Egye sü le tek Szö vet sé ge lét re hoz ta a
Hû ség Dí jat. 1940-ben Sop ro ni Hor -
váth Jó zsef fes tô mû vészt, „az ak va -
rell poé tá ját” dí jaz ták, 1941-ben, a
húsz éves év for du lón Becht Re zsô,
Sop ron eu ro péer gon dol ko dá sú szép -
í ró ja ve het te át az arany ér met. 1942-
ben is mét Bech tet, a mû vé sze ti ka te -
gó riá ban pe dig a tün dök lô te het sé -
gû érem- és szob rász mû vészt és res -
tau rá tort, Sza kál Er nôt dí jaz ta a vá ros.
A vesz tes má so dik vi lág há bo rú el -

so dor ta a hû ség nap ját is. Az egy pár -
ti dik ta tú rá ban em lé kez ni sem volt
ta ná csos Sop ron arany nap já ra.
2001-ben, a nép sza va zás 80. év for -

du ló ján az ak ko ri ma gyar kor mány
ki he lye zett ülé sén meg hoz ta azt a
ren de le tet (244/2001), amely is mé -
tel ten örök idôk re tör vény be ik tat ta
Sop ron vá ros múl ha tat lan ér de meit.
Év ti ze de kig tar tó né ma ság után a 15
mil liós ma gyar ság, a meg ma radt or -
szág la kos sá ga és Sop ron eb bôl a
nap ból me rít erôt min den nap jai ra.
Diá kok tíz ez rei ta nul ják meg a tör té -
ne lem köny vek bôl e na pot: 1921. de -
cem ber 14.nR
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1922. évi XXIX. törvénycikk

A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS
EMLÉKÉNEK TÖRVÉNYBE
IKTATÁSÁRÓL

A soproni népszavazási terület la -
kossága, amidôn válságos idôkben az
állami hovátartozás iránti hajlandóság
próbára tétetett, a megtartott népsza -
vazáson nyelvi és faji különbség nélkül
az ezeréves magyar államhoz való
tántoríthatatlan hûségrôl tett bizony -
ságot.
A hûséges ragaszkodás e megnyi -

lat kozása a magyar haza minden fiá -
ban megerôsítette a boldogabb jövô
bekövetkezésébe és az isteni igazság
örök diadalába vetett reménységet.
Midôn a törvényhozás a soproni nép -
szavazási terület lakosainak állam hû -
ségét, melyrôl mindenkor meg volt
gyôzôdve, szeretetével viszonozza, a
nép szavazás emlékét a következôk -
ben örökíti meg:
1. § A soproni népszavazási terület
lakosságának a magyar állam iránt
tanúsított tántoríthatatlan hûségét
örök emlékezetül törvénybe iktatja.
2. § Elhatározza, hogy a népszavazás
emlékének megörökítésére Sopron
sz. kir. város területén e történelmi
esemény jelentôségéhez méltó em -
lék mû állíttassék fel.
3. § Sopron sz. kir. város címere a „ci -
vi tas fidelissima” jeligével egészíttetik
ki.
4. § E törvény kihirdetése után azon -
nal életbe lép és végrehajtásával a
minisztérium bízatik meg.


