
zólag kiadott rendeletével."36 A rendelet kimondta, hogy „nem tartom megengedhető
nek a gazdasági cselédeknek a szakszervezetekbe való tömörítését annál fogva, mert a 
gazdasági cseléd noha gazdasági munkát teljesít is, nem munkaviszonyban, hanem 
szolgálati viszonyban áll munkaadójával szemben, az a szolgálat pedig a szerződés 
időtartama alatt személyesen és folyamatosan teljesítendő,37

A keresztényszocialista mozgalom központi irányítói tanultak az 1922. évi tapasz
talatokból: megértették, hogy hol húzódik az a határ, amit nekik sem szabad átlépniük 
a keresztény-nemzeti Magyarországon. Ezt követően nem is történt érdemi kísérlet 
részükről arra, hogy a falvakban akár gazdasági, akár politikai jelleggel szervezkedje
nek.38

Ifj. Sarkady Sándor A Nyugat-Magyarországi Liga 
(Egy területvédő szervezet tevé
kenysége 1919—1922 között)

A saint-germaini és trianoni békeszerződés, az önrendelkezés jogát kizárva, 1919, 
szeptember 10-én Ausztriának ítélte Nyugat-Magyarország túlnyomórészt német nem
zetiségiek lakta sávját. A kérdéses terület azonban nem került idegen megszállás alá. A 
magyar kormányok igyekeztek ütőkártyaként felhasználni Ausztriával szemben a bal
oldali és nagynémet veszély emlegetését céljuk elérése, azaz a terület megtartása érde
kében. A Horthy-rendszer megerősödésével és konszolidációjával egyidőben Ausztria a 
gazdasági összeomlás állapotába került. A magyar kormány mindvégig hangsúlyozta, 
hogy a kérdéses országrész minden vonatkozásban együtt kezelendő a megmaradt 
csonka országgal. A terület megtartását a revíziós politika a sarkalatos pontjának te
kintette, amire építve akarta visszaszerezni az elveszített országrészeket. Ebbe a mun
kába kapcsolódott be a Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája és a Nyugat- 
Magyarországi Liga 1919-1922 között. A nyugat-magyarországi kérdés történetét nap
jainkra már mind katonai, mind politikatörténeti, mind diplomáciatörténeti szem
pontból alaposan feltárták, leírták és az eredményeket publikálták.1

A tanulmányban a problémakörnek egy eddig kevéssé vizsgált oldalát mutatom be, 
nevezetesen egy jobboldali társadalmi szervezet tevékenységét és kapcsolatrendszerét 
a térségben az adott időszakban.

A Soproni Levéltár gyűjteményébe még 1947-ben került be Thirring Gusztáv hagya
téka, özvegye jóvoltából. Ebben megtalálható a Nyugat-Magyarországi Ligára vonatko

36 HIL HM ein. Kat.pol.Oszt. 50 005/36—1923-, 1109.cs.
37 OL K-26. ME ált.ir. I923-XXIII-5194.SZ.
38 A későbbiekről lásd Gergely lenő: A keresztényszocializmus Maevarországos 1924-9144. Во. 1993. Typovent K.

A gazdag irodalomból csak néhány alapvető forrásmunkát említünk: Missuray-Krúg Lajos: A Nyugalmagyarországi felkelés. 2. 
kiad., Sopron, 1935.; Fogarassy László: A nyugat-magyarországi kérdés diplomáciai története. SSz. 36 (1982), 1-19., 97-115., 193- 
211 pp.; Soós Katalin: Burgenland az európai politikában 1918-1922. Bp., 1971.; Zsiga Tibor: Horthy ellen a királyért. Bp., 1989.; 
Pölöskei Ferenc: Horthy hatalmi rendszere 1919-1922. Bp„ 1978.
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zó iratanyag, melynek rendezésére 1989-ben került sor. A témát tudomásom szerint 
levéltári adatok alapján még senki nem kutatta, még ha utalásokat természetesen 
találunk is a két szervezetre egyes publikációkban,2 Az iratanyag gerincét 1920-1922 
között kelt helyzetjelentések, különféle beszédek, levelek és táviratok alkotják. Belő
lük képet alkothatunk egy társadalmi szervezet politikai tevékenységéről, melynek 
célja az elszakításra ítélt nyugat-magyarországi területek mindenáron való megtartása 
volt.

A Nyugat-Magyarországi Liga megalakulása
A Nyugat-Magyarországi Liga rangra, pártállásra, nyelvre és vallásra való tekintet nél
kül tömörítette azokat, akik a nyugati részeken születtek, és a terület sorsát a szívü
kön viselték. A szervezet fővárosi tagnyilvántartása 1919 novemberére több száz főt 
számlált. Tagjai azon dolgoztak, hogy az említett országrész kulturális és gazdasági 
fellendülését előmozdítsák. Alapvető célként bele akartak szólni a terület államjogi 
hovatartozásába is. Az itt élő népek egyetértését szorgalmazták. A szövetség összejöve
teleit az országos kaszinó souterraine termében tartották.

A hivatalos megalakulásra 1919- december 7-én került sor Budapesten a Kereske
delmi és Iparkamara dísztermében.3 A kormányt Bleyer Jakab, a nemzeti kisebbségek 
tárca nélküli minisztere, és Zsombor Géza államminiszter képviselte. A nemzeti had
sereg részéről Lehár Antal ezredes volt jelen. A megnyitó beszédet Thirring Gusztáv 
tartotta. Többek között kifejtette; azért alakultak meg, hogy érvekkel, tényekkel győz
zék meg a nagyhatalmakat arról, hogy Nyugat-Magyarországot nem lehet és nem sza
bad az anyaországtól elszakítani. Ezzel az antant megcsúfolná a wilsoni elveket -  han
goztatta a szónok. Korábban a terület nem képezett sem közigazgatási, sem politikai 
egységet, és soha nem akart Ausztriához tartozni. A tagok azért szerveződtek Ligába, 
hogy a népakarat szabadon megnyilvánulhasson, s az itt élők maguk intézhessék jövő
jüket és sorsukat.

Bella Lajos indítványára a Liga elnökének Thirring Gusztávot, ügyvezető elnöknek 
Petrik Aladárt, főtitkárnak Keresztes Gyulát, titkárnak Klenka Jánost, pénztárosnak 
Rusz Gábort, ellenőrnek Moezer Jenőt, ügyésznek Proszvimmer Bélát választották meg. 
Megállapodtak abban is, hogy a három érintetett megye, Moson, Sopron és Vas, egya
ránt képviselve legyen az elnökségben,4 Sopron polgármestere, Thurner Mihály táv
iratban üdvözölte a Liga megalakulását. Utolsó mondata így hangzott: „a magyar hazá
ért folyó munkában részünket ki fogjuk venni, Magyarországért dobog a soproniak 
szíve akkor is, ha német vér kering is benne." Még ezen a napon csatlakozásukat je
lentették be a Ligához Kismarton (Eisenstadt), Ruszt (Rust) és Sopron város egyesüle
tei.5

‘ Zsiga Tibor: Horthy ellen... 90. p., Soós: Burgenland... 50-51.p. Horváth Zoltán: Civitas Fidelissima. In: Sarkady Sándor 
(szerk): Sopron és környéke. Bp., 1992, l6 .p ., Traeger Ernő: A soproni népszavazás. A szomorúság, bizakodás és hűség napjaiból. 
In: Thirring Gusztáv (szerk.): Sopron, Civitas Fidelissima. Sopron, 1925,78.p.
3 Alakulásra felszólító meghívó 1919 novemberéből. A Nyugat-Magyarországi Liga iratai. Győr-Moson-Sopron megye Soproni 
Levéltára X/3. (A továbbiakban SL X/3-)
4 SL X/3. Az Oedenburger Zeitung tudósítójának távirata, 1919- december 8.
’ SL X/3. A távirat 11. lapja
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A Nyugat-Magyarországi Liga tevékenysége
A Nyugat-Magyarországi Liga még november folyamán memorandumot juttatott el Sir 
George Clerkhoz. A beadvány leglényegesebb megállapításai a következők voltak: A 
Liga tagjai német ajkúak, de hívei Magyarországnak. Az elcsatolásra ítélt terület lakos
sága többségében német anyanyelvű, de mind nyelvében, mind szokásaiban eltér az 
osztrákoktól, A nemzetiségi megoszlást tekintve 392 ezer lakosából 80 ezer a magyar, 
48 ezer a horvát és 12 ezer a vend. A lakosság 65%-a német. Határozottan magyar jelle
gűek a terület városai. A német nemzetiségű lakosság 40%-a tud magyarul, és minden 
szabadságküzdelemben együtt harcolt a magyarsággal. Az elcsatolás gazdasági kataszt
rófa lenne. Magyarország sorsáról akarata ellenére ne döntsenek. Nyugat- 
Magyarország soha nem akart Ausztriához tartozni. A memorandum végezetül arra 
kérte Clerket, vesse latba befolyását a párizsi legfőbb tanácsnál, hogy a terület Ma
gyarország része maradjon.6

Megkezdődött a szervezés. Sopron, Moson és Vas vármegyében 1-1 főmegbízott és 
járási megbízottak láttak munkához. A három érintett vármegyéből megkezdődött az 
információk rendszeres közlése. A megállapítható adatközlők a következők voltak: 
Sopronból és Sopron vármegyéből Zábrák Dénes, Zábrák Pál, Klenka János, Szenkovits 
László, Bella Lajos; Szombathelyről Prőhle Vilmos és Lipthay Béla; Mosonmagyaróvár
ról Niemetz József, Hamvas József, Sáfrán István és egy Lomositz vezetéknevű sze
mély; Pinkafőről Traeger Ernő. Egyes személyek csak monogrammal szerepelnek.

Időrendben haladva egy 1920. január 23-i Prőhle-jelentésből megtudható, hogy 
Sopron lakossága január 21-én fekete zászlók alatt tüntetett. Vigna ezredes végignézte 
a demonstrációt a vármegyeház erkélyéről. Másnap küldöttség járt az ezredesnél, 
amely előtt ő kijelentette, hogy véleménye szerint „Sopron városa teljesen magyar." 
Prőhle február 1-jén tovább írt jelentéséből megtudjuk, hogy Szombathelyen is meg
alakult a Nyugat-Magyarországi Liga helyi osztálya. Jelentését azzal a figyelmeztetéssel 
zárta, hogy a városból a hivatalok ne költözzenek el, mert a közönség azt hiszi, hogy 
Pest el van készülve a végek feladására.7

Új adaléknak számít, hogy a liga előkészületet tett népszavazás lebonyolítására is 
1920. február 1-je és 4-e között. Ez Károlyi Sándor február 5-én keltezett leveléből 
egyértelműen kiolvasható,8 9 és erről tett jelentést Zábrák Dénes is Zsemberynek. Fel
kérte a főispánt a TEVÉL-lel való együttműködésre. A népgyűlések szervezéséhez és 
lebonyolításához mintát is mellékelt.

A vármegyék hangulata 1920 elején az informátorok jelentéseinek tükrében
A mosoni kiküldött januári és februári összesített jelentése az elszakításra ítélt közsé
gek hangulatáról adott számot. Felsorolta az elszakadási törekvések forrásait. Első

6 SL X1I1./37.2. A Thirring család iratai
7 SL X/3- Prőhle Vilmos jelentése, Szombathely 1920. január 23.
8 SL XIII./37./2.d. 1920. február 5. A népszavazás megszervezését Volnhofer Ferenc és Károlyi Sándor vállalta. Február 2-án érintke
zésbe léptek Jármy Andor alezredessel, a szombathelyi MOVE elnökével. Katonai gépkocsin bejárták Kőszeg, Körmend és 
Szentgotthárd környékét. 4-én Lipthay Béla kapcsolódott be a munkába. A szavazóívek nem érkeztek meg a megbeszélt időpontra. 
Még aznap este egy kormánytávirat leállíttatta az akciót. Károlyi szerint a népszavazás eszméje nagy örömet váltott ki, bizonyos 
kerületekben azonban titkos szavazást javasol, mert nyíltan nem mernek nyilatkozni az emberek
9 SL Főispánt iratok, 268/920
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helyen a soproni Deutsches Haus befolyását említi. Másodsorban a gazdasági okokra 
hívta fel a figyelmet: a különféle iparcikkek, a só és a petróleum hiányára. Kívánatos
nak tartotta, hogy a magyar kormány a behozatal elé ne gördítsen akadályt. A közsé
gekhez körlevelet intézett; népgyűlésekre, illetve nyilatkozatra szólítva fel a lakossá
got hovatartozásukat illetően.0 Moson vármegyében csak a Fertőzug községei voltak 
magyarellenesek. Ezt a jelentés azzal indokolja, hogy ezek a települések el vannak 
zárva a külvilágtól. Megoldást két dolog kínálna. Az egyik: a papokat és a tanítókat 
meg kell nyerni a magyar ügynek. A másik: meg kell szervezni a hírlapok és a nyom
tatványok terjesztését német és horvát nyelven.n

1920. február 19-én Cziráky kerületi kormánybiztos leverő képet festett a néphan
gulatról a Sopron vármegyei összesített adatok alapján. Egész községek és községcso
portok voltak az elcsatolás mellett. Megnyugtató adatokat csak a kismartoni járásból 
jelenthetett. A nagymartom és a soproni járás községei többségükben az elszakadásra 
voksolnának. Külön hangsúlyozta a jelentés, hogy a nagymartom járás esetében az 
Ausztriában dolgozó munkásság befolyása erős a hangulatra. A népszervezés terén 
agilis munkára szólított fel. Meghagyta, hogy e tekintetben a főispán „a Nyugat- 
Magyarországi Ligát támogatásra és tevékenységre is felkérje."10 11 12

Zsembery főispán a szolgabírákat kötelezte, hogy hetente adjanak hangulatjelen
tést a járásokból. A rendeletet a nemzeti kisebbségi minisztérium adta ki.13 A belpoli
tikai helyzetre a nemzetgyűlési választások nyomták rá bélyegüket. Erre 1920. január 
25-26-án került sor. A nyugat-magyarországi nemzetgyűlési képviselők névsorát, akik 
egy emberként az elcsatolás ellen emelték fel szavukat, a Sopronvármegye közölte.14

A Liga propaganda-tevékenysége, tömegmegmozdulások a békeszerződés ellen
Egy februári soproni jelentés a következőket írta:: Fertsák Jenő kormánybiztos alkal
matlan az együttműködésre, így a liga ne építsen személyére. Bleyer nemzetiségügyi 
miniszter 50 ezer koronát küldött a szervezés céljaira. Fertsák kijelentette, nem veszi 
át az összeget, és nem vezet semmiféle akciót. Megtudjuk továbbá, hogy a Sopron 
környéki falvakban már folyik az agitáció. Vasból Kapi Béla püspök megbízhatósági 
listáját felküldte a fővárosba. Az elmaradt népszavazás szerinte Vas megyében biztos 
magyar sikert hozott volna. Zárógondolata az volt, hogy a közigazgatóságí hatóságok 
támogassák és ne gátolják az ügyet.15 Lipthay Béla főhadnagy, a szombathelyi parancs
nokság kötelékéből, összefoglaló jelentésében öt Vas megyei járás állásfoglalását is
mertette. További agitációs munkájához plakátokat kért: 1000 darab „Nie nie 
Niemals" feliratút és 4 000 darab „Magyarország nem volt, hanem lesz” szórólapot. 
Jelentésében a megbízhatatlan egyének nevét is felsorolta. Ezeket szerinte hallgatásra

10 SL X/3. gépirat, 1920. Január-február
11 SL X/3- gépiral, Magyaróvár 1920. február.
12 SL Főispáni iratok, 532/K. Szombathely, 1920. február 19.
13 SL Főispáni iratok, 10/biz. 1920 К
14 Sopronvármegye, 1920. február 15. A közös nyilatkozat aláírói: Bleyer Jakab (Szentgotthárd), Huber János (Nezslder), Nutsch 
Mátyás (Zurány), Scholtz Ödön (Nagymarton), Thomas Ferenc (Németújvár), Ambrózi István (Felsőőr), Haller István (Lövő), 
Klebelsberg Kunó (Sopron), Sabel János (Kismarton), Lingauer Albin (Kőszeg), Dömötör Mihály (Kapuvár)
15 SL X/3. gépirat, Sopron, 1920. február 14.
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kell bírni, vagy törekedni kell arra, hogy a liga szolgálatába álljanak.16 A Nyugat- 
Magyarország integritásáért kifejtett társadalmi agitáció több síkon haladt. A szerve
zésben ott található a kormányt képviselő nemzeti kisebbségek minisztériuma és a 
belügyminisztérium, a társadalmi szervezetek, a szombathelyi parancsnokság, a köz- 
igazgatási szervek.

Bleyer felszólítására a nemzetgyűlési képviselők véleményüket tíz pontba foglalták:
1. A határrendőrség intézkedései keserűséget szülnek. Ez rontja a német anyanyelvűek

hangulatát.
2. Az anyanyelv használatára kellő engedményeket kell adni.
3. A határátlépésnél enyhe eljárásokat kell követni.
4. Ki- és behozatali engedélyekhez ne kelljen a fővárosba felutazni.
5. A gazdák borkivitelét és bortermelését elősegíteni.
6. A rekvirálások ügyében enyhén eljárni.
7. Az evakuálás és a leszerelés elkerülendő.
8. Propaganda. A nép gondolkodását nem ismerő agitátorok működése teljesen

értéktelen. „Soviniszta frázisokkal" több kárt lehet okozni, mint hasznot.
A propaganda-tevékenység túlhajszolásától tartózkodni kell. A falvakban helyi 
emberek irányítsák az agitációt. A legjobb propaganda a népgazdasági. A liszt, a só, 
a petróleum és a cukor. A kereskedelmi kívánságokat teljesíteni kell.

9- A terület sajtóját egységes irányítás alá kell venni.
10. A kormány csak olyanoknak adjon hitelt, akik a helyszínen működnek.

A nép között élve egyedül ők hivatottak a kormányt tájékoztatni, és a teendőkre 
javaslatot tenni. Ilyen javaslatok az arra illetékesek részéről már meg 
is történtek.17

1920. február 21-én Niemetz József foglalta el állomáshelyét Mosonban. Már első je
lentésében a mosoni német nyelvű lapnak (Der Heideboden) kormánytámogatást kért. 
Hamvashoz hasonlóan körlevelekben ő is nyilatkozatra kérte fel az érintett községe
ket. Megállapította továbbá, hogy a magyar kormány Bécsbe küldött átirata elkesere
dést szült a megyében.18 A belügyminiszter bizalmas rendeletének tárgya a nyugat
magyarországi lakosság hangulatának kedvezőbbé tétele volt. A rendelet leszögezte, 
hogy a helyzet kritikus. Szükségesek az olyan intézkedések, melyek az országrész meg
tartásáért folyó politikai és diplomáciai akciókkal egybekapcsolódnak. A legnagyobb 
elővigyázatosság kell az ügyben. A rendelet zárószavai így hangzottak: „okos és céltu
datos hatósági intézkedésekkel talán még meg lehet menteni hazánk ezen utolsó ré
szét.”19 Sopronban 1920. március 15-én impozáns keretek között zajlott le a nemzeti 
ünnep. Onnan is érkeztek küldöttségek, ahonnan nem is vártak. A Fertőzugból, 
Lajtaújfalu gyáraiból 120 munkás jött el, a kismartoni járásból hétszázan érkeztek. A 
tömeg levett kalappal és felemelt kézzel esküdött az elszakítás ellen. A jelentést tevő

16 SL X/3. Lipthay Béla helyzetjelentése, Szombathely, 1920. február.
17 SL X/3. 536/1920, vö. Pölöskei: Horthy... 163-164. p.
18 SL X/3. Niemetz József 1. sz. helyzetjelentése, Mosonmagyaróvár, 1920. február 21.
19 SL Főispáni iratok, 572/1920
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feljegyezte egy antanttiszt véleményét is......miért sietnek a magyarok az osztrákokkal
való tárgyalással? Miért nem a törököktől vesznek példát? Ők soha nem mondják azt, 
hogy nem, mindenbe beleegyeznek, de semmit sem csinálnak."20 21

Egy áprilisi jelentés elárulta, hogy a híradás Budapestre Gálocsy Apádhoz, a TEVÉL 
propaganda-osztályának vezetőjéhez fut be Sopronból, Az osztrák izgatás egyre jobban 
felerősödik, olvashatjuk. Iratanyagaik jó része Grazból származik. A propaganda ellen- 
súlyozására az osztrák állapotokról 2 000 db. népszerűsítő plakát készül. Bizonyos 
személyi változásokra is sor került. Fertsák Jenő helyett az új kormánybiztos Zsembery 
Géza lett. Vigna helyére pedig Pignatellit nevezték ki Sopronban. A Sopron vármegyei 
falvakról megbízhatósági térkép a TEVÉL megbízottja részéről nem készült. (Ezt a 
munkát a megye járásaiban főispáni utasításra a szolgabírák végezték el). Az informá
tor szerint az újságok közül a Soproni Hírlap feltétlen híve a Ligának, de a Christliches 
Tagblatt teljesen megbízhatatlan. A Vierburgenland nagynémet tendenciájú cikkre 
Házi Jenő főlevéltáros válaszolt. Értesülései szerint Lomositz megbízott április 15-étől 
megkezdi agitációs útját Nezsider, Védeny és Gálos községekben.

Április 17-én Zábrák arról tudósított, hogy Zsembery minden tőle telhetőt megtesz, 
de közeledik a békefeltételek átadása. Javasolta, hozzák közelebb a katonaságot: a 
megyét, ha kell, felbolygatják, csak az ország ne hagyja cserben Nyugat- 
Magyarországot. Minisztertanácsi határozatot sürget, hogy katonasággal védjék meg a 
területet. A békeszerződés átadásakor az egész területen magyar zászlók lengenek 
majd, és „Nem Nem Soha" feliratú plakátokat fognak kifüggeszteni.22 Április 18-án 
Niemetz azt jelentette, hogy Moson vármegye nem akar autonómiát, de a német nyelv 
egyenjogúságát kívánják.2 1920. április 12-én Thirring levelet kapott a TEVÉL elnök
ségétől. A levél lényege a következőkben foglalható össze: A nyugat-magyarországi 
kérdés mindennél fontosabb, és a többi nemzetiségre nézve is irányadó lehet. Újsá
gokkal és röpiratokkal kell dolgozni, hangsúlyozva a legaktuálisabb témákat. Ezek a 
következők: A területi és nyelvi autonómia, az 1868/44. te. népszerűsítő magyarázata, 
az „éhező vörös Ausztria” képének megrajzolása, a bécsi kormány tehetetlenségének 
hangsúlyozása, a hazai németség és a magyarság azonos érdekeinek megvilágítása, 
különös tekintettel a gazdasági viszonyokra.24

Sopronban Pignatelli őrnagy helyére Ivaldi ezredest nevezték ki. Az antant-tisztek 
véleménye az volt, hogy cél nélküli az itt-tartózkodásuk. Villani Frigyes kérdésére, 
„akkor miért vannak itt?", azt válaszolták, azért, hogy előkészítsék és rendben lefoly
tassák Nyugat-Magyarország átadását. Budapesten közben osztrák keresztényszocialis
ta képviselők tárgyaltak a terület sorsáról.25

Vas vármegye a nyomtatott propaganda-anyagok hiányára hívta fel a figyelmet. 
Javaslatot tettek egy önálló kiadványra és képeslapok terjesztésére. Megállapították,

20 SL X/3. Gépirat. Sopron, 1920. március 15.
21 SL X/3. Zábrák Dénes gépirata Gálocsy Árpádnak. Sopron, 1920. április 11-12.
22 SL X/3- Zábrák Dénes gépirata. Sopron, 1920. április 17. (Kapták a Fővezérség, Thirring Gusztáv, Petrik Aladár és Siménfalvi 
Tihamér ezredes).
23 SL X/3. Niemetz József 13. sz. helyzetjelentése, Mosonmagyaróvár, 1920. április 18.
21 SL X/3. Ajtay József, a TEVÉL ügyvezető alelnökének levele Thirring Gusztávhoz. Budapest, 1920. április 12.
2S SL X/3- Zábrák Dénes gépirata. Sopron, 1920. április 19.

39 I Ezred-forduló II.



alaptalan az a hír, hogy a megye katolikus papjai hazafiatlan magatartást tanúsítaná
nak.26 Május 5-én Sopron főispánját a szombathelyi katonai parancsnokság leiratában 
arról értesítette, hogy a területen működő társadalmi szervezetek munkáját figyelem
mel kell kísérni és azokkal az összeköttetést fenn kell tartani.27 A Liga megkeresésére 
magánszemélyek is bekapcsolódtak a munkába, köztük Druisner György szombathelyi 
tanfelügyelő felajánlotta szolgálatait Thirring Gusztávnak.28 Traeger Ernő a Pinka völ
gyének hangulatáról tudósított rendszeresen.29

Egy május 3-i jelentés hosszan foglalkozott az erdészeti és bányászati hallgatók 
ügyével. A több száz fiú 90%-a a megszállt terültekről érkezett Sopronba. Állandóan 
hozzák és viszik a híreket; valóságos kis hadsereget alkotnak. A TEVÉL kiadványait is 
ők terjesztik városszerte. Sopronban senki nem törődik az autonómiával. Békesség 
kell, szabad forgalom, becsületes kereskedelem. Érdekesen zárul a beszámoló; 
„Thurner Mihály azt hiszi, hogy minden szál az ő kezében fut össze -  hagyni kell eb
ben a hitében". Az informátor levelében felküldte a fővárosba „Történelmi jogunk 
Nyugatmagyarországhoz" című röpiratát is. Befejezésül megjegyezte, hogy Vigna sze
retne visszatérni, de őt két osztrák kitúrta a helyéből.30 Május 7-én Thirring is felszó
lalt a TEVÉL tiltakozó nagygyűlésén.31 Még ezen a napon S.L. informátor megjegyezte, 
hogy „a békeszerződés lesújtó ránk nézve".32

1920. május 30-án került sor a Nyugat-Magyarországi Liga tiltakozó közgyűlésére. 
Thirring beszédében ismertette félévi munkásságukat. Többek között kiemelte: Nyu- 
gat-Magyarország népe most már tudja, hogy a fővárosban hatalmas szervezetek dol
goznak érte. A Liga 1919. december 7-én alakult, de gyakrolatilag már korábban mű
ködésbe lépett. Az elszakításra ítélt terület helyzetét memorandumban feltárták, és 
azt november 8-án átnyújtották Sir Loraine Percynek. A soproni küldöttség felkereste 
Sir George Clerk-ot is. Ő kijelentette; „remélem, lehetséges lesz Nyugat-Magyarország 
ügyét újabb megfontolás alá venni." Még 1920 február elején a liga népszavazást kí
vánt a területen elrendelni. A magyar kormány Ausztriához küldött jegyzéke ezt meg
hiúsította. Az antant és Ausztria ezután elzárkózott a népszavazás elől. Vas vármegyé
ben megalakult a liga vidéki osztálya. A Területvédő Liga osztályai pedig Moson és 
Sopron vármegyékben szerveződtek. A liga a TEVÉL valamennyi megmozdulásán részt 
vett. így 1919. december 28-án, 1920. május 7-én. 26-án és 30-án. Az utolsó dátum 
ideje a jelentés napja. Sopron közterein ezrek tiltakoztak az elszakítás ellen. Thirring 
fővárosi elnöki megnyitóját Domanovszky Sándor történeti visszatekintése követte. 
Majd Petrik Aladár határozati javaslatot terjesztett elő. Ezután Sopron és a vármegye 
magyarsága nevében Prőhle Károly, a vasiak és a horvátok nevében Druisner György 
beszélt. Mikola Sándor az elszakításra ítélt muraközi vendek képviseletében emelke

SL X/3. 17. sz. helyzetjelentés. Szombathely, 1920. április 21.
27 SL Főispáni iratok, 752/1920 Szombathely 1920. május 5.
28 SL X/3. Szombathely, 1920. május 16. Druisner a német néptanács megszervezője volt. Az elszakadás ellen széleskörű propa
gandát fejtett ki. Később az ún. Bleyer-féle autonómista irányzat híveként tevékenykedett.
9 SL X/3. három levél. 1920. január 3-, február 29. és március 12.

30 SL X/3. gépirat, Sopron, 1920. május 3.
31 SL X/3. kézirat, Budapest, 1920. május 7.
32 SL X/3. gépirat, Sopron, 1920. május 7.
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dett szólásra. A sort a Felvidéki Liga képviselője, Lontagh Tamás zárta.”  A május 30-i 
tüntetésnél a jelentés írója külön kiemelte a főiskolások szerepét, akik „bámulatos 
lelkesedéssel biztosították a lebonyolítást". Vezetőjüknek, Székely Elemérnek, a Liga 
külön köszönetét mondott. Az informátor olyan osztrák levelet ismertet a továbbiak
ban, amelyik az átcsatolás ellen emelt szót. Ez a levél nyomtatásban is megjelent Sop
ronban. Nem kis gúnnyal tette hozzá: „Renneréket megüti a guta, ha ezt 
közzétesszük". Megtudjuk továbbá, hogy az antant misszió osztrák tagjai a franciával 
közösen hivatalos kiszállásokat és nyomozásokat folytatnak magyar hatósági kíséret 
nélkül a megyében. „Számunkra az egyetlen tág és szabad pálya az agitáció maradt" -  
szögezi le. Röttig soproni nyomdatulajdonos egy nagynémet előfizetési felhívást adott 
át Villani Frigyesnek, lényege az volt, hogy az Ausztriához csatolás csak ideiglenes, a 
terület nemsokára a németekhez kerül. Ezt Villani báró átadta a francia misszió tagja
inak, hogy küldjék el Párizsba a „gyengébbek kedvéért".33 34

A tudósítás előtt két nappal Párizsban a magyar kormány kiküldöttei aláírták a 
trianoni békét. A békeszerződés aláírása ellen számos egyesület tiltakozott. A Nyugat- 
Magyarországi Liga röplapja is beszédes kordokumentum a témához.35 Druisner 
György levélben kért propagandaanyagot agitációs munkája folytatásához.36 
Június folyamán a soproni háziezred két zászlóalja bevonult a városba. A harmadikat 
is várta a lakosság. A katonákat a polgármester köszöntötte. Úgy tűnt, hogy az embe
rek biztonságérzete visszatért. A május 30-i tüntetésről mozgófilm is készült, amit 
többször levetítettek. A soproni lapokat cenzúrázó Barcza Rotter Béla azonnali elmoz
dítását követelték. Ekkor már hetek óta folytatódott a Sopron vármegye hasábjain egy 
cikksorozat, „amit el akarnak venni tőlünk" címmel.37 Előadássorozatok szervezésére 
és megtartására is sor került a gazdapolgárok megnyerése érdekében. A női misszió és 
a leányegyesületek népgyűlését magyar ruhában Nagycenken rendezték. A Frauen 
Bund összejövetelein a gazdapolgárok feleségeit, leányait igyekezett meggyőzni a Liga. 
A Nyugat-Magyarországi Liga az 1920 június 18-i 10623/16/1920. rendelet értelmében 
teljes portómentességet élvezett leveleire és küldeményeire. A borítékokon fel kellett 
tüntetni, hogy „ nemzetvédelmi ügyben".38

Ebben az időben elkészült egy gyorsjelentés a külföld és a külföldi lapok tárgyá
ban. Lényege, hogy a külföld teljesen tájékozatlan a magyar viszonyokat illetően, ezért 
a magyar kormánynak lapot kell vásárolnia külföldön, így tudná hatékonyan ellensú
lyozni az utódállamok propagandáját. Magyarország főleg Svájc és Anglia szimpátiáját 
élvezi. írókat és újságírókat kell az országba behozni, hogy tájékozódhassanak. A 
gyorsjelentés kiemeli Pagot svájci újságírót, aki cikkeivel „mellettünk áll a Journal de 
Geneve hasábjain”. Németországban a Bund is közölte Prőhle cikkeit. Végül ezt olvas

33 SL X/3. Thirring Gusztáv elnöki megnyitója. Jegyzőkönyvi kivonat. Budapest, 1920. május 30.
34 SL X/3. gépirat, Sopron, 1920. június 6. A május 30-i tüntetés beszédeit és az osztrák levelet kiadták propaganda brosúrában: 
„Eine Riesen-Kundgebung Westungarn gegen den Anschluss". Tóth nyomda, Sopron, 1920.
33 Röpirat, „Gondoljátok meg..." címmel, a szerző gyűjteményében.
36 SL X/3. kézirat, Szombathely, 1920. június 4.
37 SL X/3. gépirat, Sopron, 1920. június 19-, valamint Thurner Mihály iratai XIV/28/2. A polgármester beszédét június 5-én mondta 
el.
38 SL X/3. TEVÉL értesítés, Budapest, 1920 június 24.
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hatjuk: „Nagyon fontos, hogy a propaganda iratok jól és helyesen legyenek megírva 
franciául. A pongyola fogalmazás nevetségessé teheti ügyünket’’.39

Az autonómista és nagynémet törekvések jelentkezése
Egy Magyaróvárról keltezett jelentésből megtudjuk, hogy Huber János és báró Berg 
Miksa kormánybiztos a városban, illetve Oroszvárott és Rajkán is beszéltek a hallgató
sághoz. Huber többször kijelentette, hogy nincs megelégedve a jelenlegi kormányzat
tal.40 Itt jegyezzük meg, hogy Huber képviselő is a Bleyer féle irányzathoz tartozott, az 
ún. autonómistákhoz. Sok gondot okozott a Magyarországgal szembeni nemzetközi 
bojkott is. Városi közméltóságok és a katonai nyomozók parancsnoka végigjárták az 
érintett járásokat. Megállapították, hogy a magyar ellenintézkedés, a határzár, mint 
magyar ellenintézkedés, tökéletesen működik. Az osztrákok a hadseregüket végig 
megerősítették a történelmi határ mentén.41

Budapesten közben a kormány a nemzetiségi minisztériumot feloszlatta. Érdekes 
adalék, hogy Bruck, Hainburg és Berg községek ugyanakkor magyar zászlókkal voltak 
fellobogózva. Falragaszok hirdették: „Hoch Ungarn!", azaz „Éljen Magyarország!". Ezek 
a falvak sem akarnak a „vörös Ausztriához tartozni" -  jegyezte meg a szubjektív hang
vételű jelentés írója. Véleménye szerint a nemzeti kisebbségi miniszter csak nyugat
magyarországi lehet. Javaslatot tett arra, hogy Thirring Gusztáv vállalja el a posztot. 
Erre azonban nem került sor...42

Július 1-jén az antant felszólította a magyar kormányt, hogy kezdjék meg az érin
tett terület kiürítését. Ezen a napon Szarvkő (Hornstein) településen nagynémet zász
lók jelentek meg. Az országos belpolitika eseménye volt, hogy Nagyatádi Szabó István 
és Horthy kormányzó között találkozóra került sor Gödöllőn. Ezen Nagyatádi kijelen
tette, hogy nyugalmat és békességet akar, és szó sem lehet katonai puccsról. Schober 
osztrák kancellár is engedékeny hangnemben nyilatkozott: „Nem érdekünk, hogy a 
magyarokkal összevesszünk. "Villani telefonbeszélgetést folytatott Ullein Reviczkyvel. 
A beszélgetés tartalmának lényege a következő volt: „Még nincs minden elveszve ”. A 
pesti lapok minden kommentár nélkül átvették a bécsi tudósításokat. A helyzet ko
molyságát azonban jelezte, hogy a vármegyei közgyűlés zárt ülésen foglalkozott az 
átadás kérdésével. A belső állapotok jellemzésére pedig álljon itt a jelentéstévő kifa- 
kadása: „a kormány hallgat, a pártok marakodnak, az osztrák lapok diadalt ordítanak... 
hej mi lesz belőlünk?" 43

1920. július 13-án átszervezésre kerültek az irredenta egyesületek. Egy szigorúan 
bizalmas jelentés tudtul adta, hogy egységes vezetés kell, de nem szükséges összeol
vasztani az egyesületeket. Az előterjesztő báró Perényi Zsigmond volt. Központi vá
lasztmány alakult, mint tanácskozó testület 2-2 taggal és a TEVÉL 3 tagjával. Ebből 
választották ki az ún. kormányzótanácsot. A választmány elnökét a kormányzó, Hor-

39 SL X/3. gépirat, Sopron, 1920. június 29.
30 SL X/3- gépirat, Mosonmagyaróvár, 1920. július 1.
41 SL X/3. gépirat, Sopron, 1920. június 26. A megye négy járását Thurner, Zsembery, Mocsári ezredes és Sárkány főhadnagy járta 
be. Június 25-én amerikai misszió tartózkodott Sopronban. A köhidai fegyházat látogatták meg.
42 SL X/3. gépirat, Mosonmagyaróvár, 1920. július 1.
43 SL X/3. gépirat, Sopron, 1920. július 1. v.ö. Pölöskei: i.m. 164.
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thy Miklós, nevezte ki. Az illetőnek kerülnie kellett a feltűnést, és álcázásképpen más 
hatáskört is be kellett töltenie. Hangsúlyozták, az államfőre a nemzeti mozgalomból 
kifolyólag semmiféle felelősség nem hárulhat. Az üléseket magánlakásokban kell 
lefolytatni. Az új elnevezés a TESZ lett, azaz Társadalmi Egyesületek Szövetsége. A 
Nyugat-Magyarországi Liga feladata a tervezet szerint: Katonai szervezés és önkénte
sek toborzása a megszállt területen.

A kormányzótanács hét főosztályból állt. Elnöki, külügyi, katonai, belügyi, köz- 
igazgatási, kulturális és közgazdasági főosztályból. Az elnöki főosztályhoz tartozott a 
sajtó, a fenntartott ügyek és a nemzetiségi politika. A külügyi főosztályhoz: a külföldi 
országok, a propaganda és a sajtó. A katonai főosztályhoz: katonai szervezés a meg
szállt területen, az önkéntes csapatok szervezése belföldön, a katonai nevelés. A bel
ügyi főosztály feladata: a rendőri ügyek, kémkedés, megfigyelés, belföldi propaganda, 
a munkásmozgalom szemmeltartása. A közgazdasági, kulturális és közigazgatási főosz
tályhoz nem tartozott alosztály.44 A kortársak, így a nem beavatott informátorok is 
meg voltak győződve, hogy a kormány nem segít a terület megtartásában. Látni fogjuk 
a későbbiekben, hogy a Liga elnökének, Thirringnek is ez volt a véleménye.

Egy bécsi helyzetjelentés továbbítói a cseh és a román missziót tartották megfigye
lés alatt. Az osztrák fővárosban rémhírek keringtek a magyar haderő létszámáról. Meg
tudható még, hogy Ausztria-szerte megerősödött a Keresztény Szocialista Párt. Az in
formátor figyelmeztet, hogy ne alkalmazzanak olyan tiszteket, akiknek akcentusán 
érződik, hogy magyarok.45

A történelmi határ mentén a Lapincs folyótól keletre katonai zónát állított fel még 
a Huszár kormány. Itt a lakosság csak igazolvánnyal közlekedhetett, s ez a parasztokat 
akadályozta munkájukban. Ezzel sikerült az országtól való elszakadás híveinek táborát 
erősíteni. Kétféle megoldás kínálkozott. A védvonal legyen a határon, valamint min
denki kapjon megfelelő igazolványt, még a gazdák állatai is. A határ legyen átjárható, 
ne legyen hermetikus elzártság. A magyar határőrség igyekezett megakadályozni a 
csempészetet, de a sok erőszakos intézkedés csak olaj volt a tűzre. A falvak túlnyomó 
többsége ugyanis éppen a csempészetből próbált megélni.46

A soproni járás községében, Fertőmeggyesen (Mörbisch) Sábel képviselő beszélt a 
német ajkú lakossághoz: „Német születésű vagyok. Csak a legújabban tanultam meg 
magyarul, de a szívem már magyarrá lett. Mert látom, hogy a világ leggyönyörűbb 
országa Magyarország.” A nap mottója pedig így szólt: „Westungarn = Festungarn’’.47

A bizakodó hangulat ellenére voltak nyugtalanító jelek is. Sopront 1920 nyarán az 
átadás biztos tudatában elözönlötték az osztrák bankok. A Casino mellett a Wiener 
Bankverein kezdte el működését, majd hamarosan a Creditanstalt Wien is épületet 
bérelt a városban.48 A Széchenyi palotában a Deutsches Haus működött Blaschek Vil
mos főszolgabíró vezetésével. Erről jelentést tettek Gálocsynak intézkedés végett.49

44 SL X/3. gépirat, Budapest, 1920. július 13. Az előterjesztő báró Perényi Zsigmond volt.
45 SL x/3. gépirat, Bécs, 1920. július 11-12.
46 SL X/3- gépirat, Szombathely, 1920. július 13., és Pölöskei i.m. 164.
47 SL X/3- gépirat, Sopron, 1920. július 14.
48 SL X/3. gépirat, Sopron, 1920. július 18.
49 SL X/3. gépirat, Sopron, 1920. szeptember 18.
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Szeptember 25-én kétnapos ünnepség vette kezdetét. A Soproni Férfidalkör meghí
vására az ország minden részéből dalárdák érkeztek és zászlóikkal impozánsan felvo
nultak a Széchenyi térre. Hindy Zoltán hazafias beszéde alatt „tombolt a közönség és 
ölelgették a szónokot". Az ünnepségről filmfelvétel is készült. Megnőtt a TEVÉL-be 
belépők száma. A helyi gazdapolgárok is felvonultak 120 fővel. Ruhájuk egyszerű feke
te volt, de azon széles nemzetiszínű szalagot viseltek. Schecker István evangélikus 
lelkész vezette őket. Ez a tudósítás még megjegyzi, hogy Zsombor Gézának és Bleyer 
Jakabnak lapvásárlási szándéka volt a városban, valamint hogy ők ketten „biztosan 
szemben állnak a Ligával’’.50

Október elején Jandrisovits Péter, pásztorházai (Stinatz) horvát plébános is eljut
tatta a horvátok követelését a ligához. 1 Még ebben a hónapban látott napvilágot egy 
dokumentum a „Tájékoztató a Nyugat-Magyarországon végzendő nemzetvédelmi 
munkáról” címmel. A jelentés szerint a német kormányzóság, a Gaurath és a 
Deutsches Haus folyamatos aknamunkát folytat Magyarország ellen. Kétféle hazaelle
nes áramlat működik tehát. Az egyik az érintett területet Ausztriához akarja csatolni, a 
másik a német kormányzóságot erőltetné. Ezen utóbbit tartották a veszélyesebbnek. 
Céljuk a „Németországhoz hódoltatás” -  áll az iratban, amelyből az Anschlusstól való 
félelem és az autonómiától való idegenkedés olvasható ki.52

A liga szervezetei ekkor már behálózták a három érintett megyét. Főmegbízottak, 
járási megbízottak és informátorok figyelték a néphangulatot. Röpcédulákat, röplapo
kat terjesztettek és tüntetéseket szerveztek, „Esetleges népszavazás esetén a többség 
Magyarország mellett nyilatkozna." Valószínű, hogy ez az állítás az összegyűjtött és a 
falvak pillanatnyi hangulatát tükröző véleményekre épült.53

A TEVÉL és a Liga havi kiadása az 1920. év folyamán jelentős volt. Utazásra és ellá
tásra 10 000 koronát, propagandára pedig 12 000 koronát fordítottak. A két szervezet 
költségvetését folyamatosan lefaragták.54

A Liga egyik helyi csoportjának informátora Lajtaújfaluról (Neufeld an der Leitha) 
küldte el beszámolóját. Ebben többek között az állt, hogy az élelmiszerszállítás akado
zik, a békeszerződés ratifikálása pedig felizgatta a kedélyeket. Lajtaújfalu álláspontja 
eltökélt: „ratifikálás ide vagy oda. nem adjuk oda ezt a területet”. Sopronban ugyanez 
volt a vélemény. így „az olasz ezredes, Ivaldi, és egy angol missziós tag nagy szemeket 
meresztett, majd ezt mondták: akkor hát rendben van, ma nem adják oda 
Westungarnt’’.55 56 A lakosság jó része meg volt győződve arról, hogy nem lesznek elcsa
tolva, még ha a horvátok egy kulturális egyesület szervezésébe kezdtek is „az elnéme- 
tesítéssel szemben". Az itt élők hangoztatták, ha a területet egyszerűen átadják Auszt
riának. ezzel csak általános gyengeségüket árulják el. Sopron megye helyeselte Pest 
megye határozatát arról, hogy a nemzetiségi minisztériumot szüntessék meg.50

50 SL X/3. gépirat, Sopron, 1920. szeptember 28.
51 SL X/3. kézirat, 1920. október 2.
32 SL X/3. kéz- és gépirat,1920 októbere
’’ SL X/3- gépirat, 1920 októbere

SL X/3. gépirat, Budapest, 1920. október 8.
,5 SL X/3. gépirat, Lajtaújfalu, 1920. október 12.
56 SL X/3. gépirat, 1920. október 21.
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Egy október végi jelentés szerint a Pinka völgyének lakossága nem gondolt elsza
kadásra, bár erre az elhatározásra buzdítják egyesek. Azt is megtudjuk, hogy Druisner 
az autonómia mellett kardoskodik. Huszár Károly, volt miniszterelnök személyesen 
járt Pinkafőn (Pinkafeld) Druisner elmozdítása érdekében, azonban nem járt ered
ménnyel.57

Grazban nagynémet szellemű plakátok jelentek meg a város utcáin. Az egyik plakát 
azt ábrázolta, hogy végig az új határ mentén fekete-piros-sárga határoszlopokat ásnak 
szorgos kezek. Ebben az esetben is lehetett a nagynémet veszélyre hivatkozni.58

A TEVÉL zászlóavató ünnepségére Budapesten került sor 1920. november 14-én. Az 
eseményre hivatalos volt a Nyugat-Magyarországi Liga is.59 Előtte egy nappal a kor
mány az ekkor már hosszú ideje szüneteltetet kormánybiztosi intézményt ismételten 
felállította. Sigray a megbízatást csak úgy vállalta, ha Gratz külügyminiszter őt minden 
kérdésben informálja, és ha szabad kezet kap valamennyi egyesület működésének 
ellenőrzésében. Ezt a kikötését mind Teleki, mind Horthy jóváhagyta.60

A Nyugat-Magyarországi Liga választmányi ülésére november 23-án került sor. 
Ebben olvasható, hogy az összes elszakított részek ligái november 4-én és 7-én tüntet
tek. Öt nyugat-magyarországi képviselő a három vármegyéből tervbe vette egy német 
autonóm terület kialakítását. Az ún. Bleyer-féle autonómista irányzattal szemben 
határozatban foglaltak állást. Hangsúlyozták, tévedés lenne azt hinni, hogy az osztrá
kok lemondanának a békeszerződésben nekik ítélt területről. Thirring szerint, „az 
országrész hangulatát rontják a magyar kormány határozatlan ígéretei és kitérő vála
szai". A nép elkeseredett. Ez növelheti a közömbösséget.61

Egy németújvári (Güssing) jelentés alapján: Thomas Franz járási képviselő a képvi
selők manifesztumáról tárgyalt, amely szerint az érintett vármegyék alakuljanak egy 
kerületté Sigray kormányzósága alatt.62 Egy Vas vármegyei jelentésből megtudjuk, 
hogy egyre erősebb az osztrák propaganda. Az informátor szerint a népet 6-6 hétre be 
kell hívni katonai szolgálatra. A vállalkozásnak nyugat-magyarországi színezetet kell 
adni. „D’Annunzio szerepét Sigraynak kell eljátszania", ha arra sor kerül. A személyi 
kérdések azonnal megoldandók, mert a késlekedés végzetes lehet. Lehár lett a körlet
parancsnok Szombathelyen. Ő irányította volna a fegyveres akciót. A jelentés kihang
súlyozza: „ a kormánykörök tévednek. Autonómia megadásával nem lehet a terület 
átadását megakadályozni."63

1920 decemberében Thirring sorra értesítette az érintett vármegye-székhelyek 
polgármestereit és közméltóságait, miszerint a TEVÉL őt bízta meg nyugat
magyarországi propaganda-osztályának irányításával.64

57 SL X/3. gépirat, Szombathely, 1920. október 22.
58 SL X/3. gépirat, Sopron, 1920. október 21.
59 SL X/3. meghívó, Budapest, 1920. november 2.
60 Sigray Antal gróf beszéde a nyugatmagyarországi ellentállásról. Bp., 1922. 2. A dokumentumot dr Horváth Zoltán bocsátotta 
rendelkezésemre, amit ezúton is köszönök, vö. Soós i.m. 52.
61 SL X/3. A Nyugat-Magyarországi Liga választmányi ülésének jegyzőkönyvi kivonata. Budapest, 1920. november 23.
62 SL X/3. helyzetjelentés, Németújvár, 1920. november 28.
r's SL X/3. 42. sz. helyzetjelentés, Szombathely, 1920. december 2. Az említett D' Annunzio (1863-1938) olasz író, költő és politi
kus. 1919- szeptember 12-én szabadcsapataival elfoglalta Fiúmét.
M SL Thurner Mihály iratai XIV/28.8
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A sorsdöntő 1921-es esztendő
A Sopronvármegye 1921. január 1-jén Ismert személyeket kérdezett meg arról, hogy mi 
fűzi őket legszorosabban Nyugat-Magyarországhoz. Klebelsberg Kunó, Sopron nemzet- 
gyűlési képviselője így válaszolt: „a német nyelvű, de magyar szívű választóim". Kapi 
Béla evangélikus püspöknek Sopron jelentette a három legnagyobbat: a családi tűzhe
lyet, a templomot és az iskolát. Thurner Mihály polgármester szavai:....a bölcsömhöz
és szüleim koporsójához fűződő emlékeim, küzdések sorozatából álló életem minden 
mozzanata ideköt'’. 5

Január 7-én megérkezett a Nagykövetek Tanácsának jegyzőkönyve a terület átadá
sáról a kijelölt antant bizottságnak, de nem Ausztriának! A soproni jelenéstévő kifa
kadt. A lapok híradásai elérték, hogy mindenki fél nyilatkozni, az emberek nem akar
nak az antant ellen küzdeni. Külön is hangsúlyozza: Budapesten a Szabadság téren a 
Nyugat szobrát semmi esetre ne leplezzék le. Ez az aktus lemondás Nyugat- 
Magyarországról. A szobor leleplezésén hivatalos soproni küldöttség nem is vett 
részt. A TEVÉL és a Nyugat-Magyarországi Liga tüntetéssel felelt az átadási jegyző
könyvre. Határozati javaslatuk egyhangúlag kimondta, hogy „Nyugat-Magyarország 
területe nem élettelen és jogtalan tárgy”, továbbá leszögezték, „a területet semmiféle 
nagyhatalomnak nem adják oda”.65 66 67 A TEVÉL közgyűlésén Krisztics Sándor főtitkár 
összefoglalta addigi munkájuk eredményét. A beszámolóból megtudható, hogy a szer
vezetnek 18 000 tagja volt, vidéki köreik száma 34, külföldön pedig 78 megbízottjuk 
tevékenykedett.68

Az osztrák propaganda ügyesen dolgozott. Januárban adatokat gyűjtöttek hadifog
ságba került és eltűnt magyar állampolgárokról. A szentgotthárdi parancsnokság a 
kérdőíveket lefoglalta, nehogy azok politikai célra felhasználhatók legyenek.69 A Nyu
gat-Magyarország területén működő szervezetek a legszorosabb érintkezésben legye
nek a főkormánybiztossággal, „teljes összhangban dolgozva vezethet propagandánk 
hatásosabb eredményre" -  szögezte le a szombathelyi jelentés.70 Sigrayhoz kellett 
továbbítani a lefoglalt osztrák röpcédulákat, röpiratokat és újságokat.71

A vármegyék hangulata 1921 elején
Február és március folyamán sorra beérkeztek a Moson és Vas vármegyei megbízottak 
jelentései az elcsatolásra került falvak hangulatáról. A jelentések többnyire igyekeztek 
a tárgyilagosság síkján maradni. Feltüntették azokat az okokat is, ami miatt bizonyos 
települések Ausztriához kívántak tartozni. A mosoni összesített jelentésből megtudha
tó, „az általános helyzet a megyében nagyon jó. Ma senki sem kívánkozik Ausztriába, 
még a németség sem! A vidéken egy népszavazás igen kedvező eredményt mutatna.”72

65 Sopronvármegye, 1921. január 1.
66 SL X/3. Sopron, 1921. január 8.
67 SL X/3. A tiltakozó gyűlés határozati javaslata. Budapest, 1921. január 12.
68 SL X/3. Főtitkári beszámoló. Budapest, 1921. január 23. A beszámolóból megtudható, hogy a Nyugat-Magyarországi Liga számára 
hatféle nyomtatványt, 9 német röpiratot, a West Ungarische Briefe 12 számát és a nyugat-magyarországi német naptárt adták ki.
69 SL X/3. Szentgotthárd, 1921. január 5.
70 SL X/3- helyzetjelentés, Szombathely, 1921. január 25.
71 SL Alispáni iratok, 3074/1921. Távirat,. Szombathely, 1921. február 8.
72 SL X/3. Mosonmagyaróvár, 1921 február
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Vas vármegyéből az első jelentés 14 falu álláspontját ismertette február 12-én.73 
Egy még januári, a lajtakátai liga-csoport által összeállított gyorsjelentés arra világított 
rá, hogy a legtöbb sérelem a falvakat a vámkezelés, a csempészés akadályozása terén 
érte. A gazdasági helyzet állása sokat nyom a latban. A magyar korona vásárlóértéke 
többszöröse volt az osztráknak.

A horvát falvak kitartottak Magyarország mellett. A népgyűléseket többszőr szakí
totta félbe a „zsivio", azaz éljen felkiáltás.74 Két újabb vasi jelentés pedig huszonhárom 
település hovatartozását rögzítette még februárban.75 76 77 Az 1921. március 1-ién kelt 12-es 
számú és a 3-án kelt 13-as számú jelentés 32 falu állásfoglalását tárta fel.

Sopronban 1921. március 15-én húszezres tüntetésre került sor. A tömeghez Sábel 
János és Laki Vilmos beszélt. Laki kijelentette: „Nyugat-Magyarországot, ha kell, fegy
verrel is megvédjük.. „Thurner polgármester szavai: „Deutsch sein, heisst treu sein."

Egy március 21-i jelentés írója újabb kilenc falu álláspontját ismerteti. Ezenkívül 
felhívja a figyelmet, hogy körzetében 23 horvát község közül csak háromban van hor
vát plébános.78 A már korábban említett települések esetében világosan látszott, a 
horvát nemzetiségű lakosság inkább Magyarországhoz húz.

A Sopronvármegye április 2-i száma arról ad hírt, hogy a német falvak egymás után 
jelentik be hűségüket Magyarországhoz. Lajtaújfalu, Lajtaszentmiklós, Savanyúkút, 
Pecsenyéd, Szarvkő, Vimpác, Szárazvám, Félszerfalva, Höflány. „Derék jó német anya
nyelvű magyarjaink” -  áll a tudósítás végén.79 A német falvak többsége azonban az 
elszakadás mellett volt Sopron vármegyében.

A Liga kapcsolata a kormánnyal
A Nyugat-Magyarországi Liga és a társadalmi szervezetek laza kapcsolatban álltak a 
mindenkori magyar kormánykörökkel. Gratz Gusztáv külügyminiszterrel (aki a nem
zeti kisebbségek térca nélküli miniszterének tisztségét is betöltötte) folytatott tárgya
lásáról Thirring beszámolt Sigraynak,80 amelyre a következő választ kapta:

„ Tisztelt Barátom!
Úgy veszem észre, hogy azok az aggodalmak, melyeket utolsó leveledben Gratzcal 
folytatott beszélgetés után velem közöltél, nem alaptalanok. Nagyon kérlek tehát az 
összes ligák és egyesületek útján kormánynál és kormányzónál a legerélyesebben 
odahatni, hogy Nyugat-Magyarország ügyében gerinces és önérzetes eljárást folytassa
nak, nehogy esetleg egy hirtelen kiürítéssel vagy átadással „kész helyzetet teremtse
nek" -  m ely után még a Bleyer féle autonómia is csak bajosan m enthetné meg szá
munkra a különben soha át nem adandó területet.
Részemről nem tehetek mást, m int lemondásomhoz ragaszkodjak:

73 SL X/3.6. sz. helyzetjelentés, Szombathely 1921. február 12.
73 SL X/3. Lajtakáta, 1921. január 16.
75 SL X/3.10. sz. és 11. sz. helyzetjelentés. 1921. február
76 SL X/3. 12. sz. helyzetjelentés. 1921 március 1.; 13. sz. helyzetjelentés, március 3.
77 Soproni Hírlap, 1921. március 16. l.p.
78 SL X/3- gépirat, 1921. március 21.
79 Sopronvármegye, 1921. április 2., 2.p.
80 SL XIIl/37./2d.8 Budapest, 1921. április 5.

47  I Ezred- forduló  II.



1. m ert a múltban beígért erélyes támogatást kormány és kormányzó részéről ma már 
több m int kétségesnek tartom,
2. m ivel defenzista politikával magamat soha azonosítani nem fogom és
3. m ivel azt hiszem, hogy Nyugat-Magyarország ügyének m int a kormány esetleg 
túlengedékeny politikájának kérlelhetetlen támadója többet használhatok, m int kor
mánybiztosi ma már efemer hatalmam megtartásával.

Kérlek ne hivatkozzál jelen levelemre, de mozdítsatok meg minden követ, hogy a 
kormánynál energiát és erőt szuggerálhassatok... ,gl

A levelet megelőző napokban zajlott az első királypuccs. Gratz, Sigray és maga Te
leki is legitimista volt. A Teleki-kormány megbukott, de Sigray a helyén maradhatott. 
Az új belügyminiszter, Ráday Gedeon, pedig nagyon ügyesen burkolta szerepét. Senki 
nem tudta egy szűk körtől eltekintve (közéjük tartozott Sigray!), hogy mi a kormány 
álláspontja a kérdésben. Sokak előtt tűnt úgy, hogy csupán a társadalom készül meg
mozdulásra.* 82 A kormánybiztos nagyon jól titkolta szerepét Thirring előtt. Sigray leve
lének hatására a társadalmi szervezetek a kormányzó elé járultak, és nagyobb kor
mánytámogatást kértek Horthytól. Az előterjesztést Thirring fogalmazta meg.

„Az elszakított részek bizalma megrendülne a kormányban, ha ezt a területet fegy
veres ellenállás nélkül adnánk át Ausztriának, mondta többek között. ,A teljes elutasí
tás álláspontjára helyezkedjék a kormány az osztrák területi követelésekkel szem
ben."83

Thirring április 18-án kelt levelének rövid tartalma: Bleyer, Huber, Thomas, Sholtz, 
Nutsch nemzetgyűlési képviselők bejárják az országrészt. Azt állítják. Gratz tud lépése
ikről. Sigray a képviselők eljárását nem helyesli. Gratz két hete azt nyilatkozta, hogy 
az autonómia elkerülhetetlen lesz. A mozgalom mögött altdeutschok állhatnak. Az 
ügyre fel kell hívni Bethlen István miniszterelnök, Bánffy Miklós külügyminiszter és 
Ráday Gedeon belügyminiszter figyelmét. Levele végén szorgalmazza, hogy Bethlen 
tegyen megnyugtató nyilatkozatot a Nemzetgyűlés másnapi ülésén.84

Április 20-án egy miniszterelnöki bizalmas ülésen Nyugat-Magyarország sorsáról 
tárgyaltak. A megbeszélésről nem kaptak információt sem Thirring, sem a TEVÉL veze
tői. A legszigorúbb titoktartás mellett a tanácskozás egyik lehetséges alternatívája a 
fegyveres felkelés volt.85

Harc a német ajkú községek megnyeréséért
Május elején a határmenti német községekben ünnepségekre került sor. 
Németgyiróton (Gerisdorf) zászlószentelés, Hosszúszegen (Langeck im Burgenland) 
falugyűlés volt. Mindkét helységben Thurner Mihály szónokolt. Thurner -  mint a Liga 
munkatársa -  személyes fellépésével is hatni akart a németségre. Sorban lepleztek le

SL XllI/37./2d.8 1921 április 10.
82 Bánffy Miklós: Huszonöt év (1945). Bp., 1993,70.
83 SL ХШ/37./2 Thirring Gusztáv előterjesztése, 1921 áprilisa
84 SL ХШ/37./2 Thirring kézirat, 1921. április 18., v.ö. Soós i.m. 137.
85 Fogarassy László: Védelmi előkészületek Ausztriával szemben gróf Bethlen István kormányának hivatalba lépése után. SSz. 48 
(1994) 307. A tanácskozás résztvevői: Bethlen, Bánffy, Ráday, Belitska, Gratz, Kánya, Khuen-Héderváry, Villani, Röder, Sigray és 
Zsembery.
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hősi emlékműveket. Koszorúzásokra került sor mintegy fél tucat községben.86 A 
Sopronvármegye május 7-i tudósításából: „Akik azt hiszik, hogy Nyugat-Magyarország 
Ausztriához csatolása tény, azok nagyon is csalódnak." A magyar kormány pedig to
vábbra is alakoskodni kényszerült. Az említett lap így folytatja tudósítását: „A magyar 
kormány kész a trianoni békét lojálisán végrehajtani. Sigray szerint azonban különb
ség van lojalitás és szervilitás között... Mindent el fognak követni, hogy ezt a területet 
ne csatolják át egy olyan országhoz, melynek valutája rohamosan a nullához közele
dik."87 Egy bizalmas főispáni utasítás elrendelte a polgárőrség felállítását a soproni 
járásokban. A rendeletet a kommunizmus esetleg újbóli lábrakapásával és az Ausztriá
ból betörő „csőcselék" megfékezésével magyarázták. A kismartoni járás 16 faluja 482 
embert állított ki. A megye tehát minden eshetőségre felkészült.88

Vágyak és realitások Nyugat-Magyarország sorsát illetően
1921. június 2-án került sor a TEVÉL és a Nyugat-Magyarországi Liga közös nagygyű
lésére Budapesten. Thirring beszédében a magyar kormány engedékenységét bírálta. 
Utalt a május 25-én kelt magyar javaslatra, mely azt indítványozta, hogy Ausztria 
mondjon le azokról a területekről, amelyek gazdasági szempontból megterhelők szá
mára. Ebben kimondatlanul, de benne rejlett a terület esetleges megosztása a két or
szág között.

Thirring után Okolicsányi László beszélt. Utalt arra, hogy az ún. nyugat
magyarországi kérdés titokzatos és rejtélyes. Az antant szemszögéből Ausztria ugyan
úgy bűnös, mint Magyarország. Az antant Eris almájaként dobta a két ország közé a 
szóban forgó területi kérdést. A két volt szövetséges így nem értheti meg egymást, 
egymásra nem találhat, össze nem barátkozhat. Ezzel akarnak tartós gyűlöletet kelte
ni, és mindkét országot tehetetlenné tenni szomszédaikkal szemben. Magyar szem
szögből 13 pontban foglalta össze a „Westungarn problémát”:

1. Nyugat-Magyarországon nem volt elszakadási törekvés.
2. Nem kellett a németeket a „magyar járom alól felszabadítani".
3. Ausztria görcsösen ragaszkodik a területi ajándékhoz.
4. Osztrák politikusok kijelentették, nincs szükségük Nyugat-Magyarországra.
5. Az agitáció a közvéleményt Ausztriában mesterségesen felkorbácsolta.

(Hazaáruló, aki Magyarországgal szemben engedékeny.)
6. Magyarország hajlandó gazdasági előnyökhöz juttatni Ausztriát, ha az lemond az

érintett területről. (Ezt Ausztria visszautasította, de beleszóltak a csehek és a 
szerbek, akiket pedig a területből nem illet meg semmi).

7. Ausztria álláspontjának gyengülésekor azonnal felemlegették a jugoszláv-cseh
korridor tervét.

8. A terület nem Ausztriának adandó át közvetlenül, hanem az antantnak.
9- A korridor terve rendkívüli veszély, mert Magyarország teljesen el lesz vágva 

a Nyugattól.

tó Sopronvármegye, 1921. május 3-, l.p.
87 Sopronvármegye, 1921. május 7., 2.p.
88 SL Szolgabírói iratok, 3 biz./1921. május 9.
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10. 1921. május 24-ig a magyar kormány részéről nem volt szó a terület feladásáról.
11. Nincs ellenséges megszállás az érintett területen. „Mi pedig azt sem tudjuk 

megtartani, ami a kezünkben van."
12. A Millerand-bizottság még mindig nem kezdte el működését.
13. A nyugat-magyarországi kérdés nem Moson, Sopron, Vas vármegyék lakosságának 

kérdése, ez az a tengely, amin áll vagy bukik Magyarország jövője.

Okolicsányi után Thurner emelkedett szólásra. Elmondta, a területet állítólag nemze
tiségi és gazdasági okokból kell odaadni. Ezt éppen azok hazudják, akiknek az igazsá
got kellene szolgálniuk. Az érintett területen 250 000 német él, „de lelke, szíve ma
gyar”. Együtt él velük 80 000 magyar, 45 000 horvát és 14 000 vend. Ez a négy nép 
megértette egymást és meg fogja érteni a jövőben is. A Rábaköz nélkül a német iparo
soknak és kereskedőknek nincs boldogulása.

Az ülés végén határozati javaslat született, melynek lényege a következő volt: Nyu- 
gat-Magyarországot a kormány sem részben, sem egészben ne adja fel. Ultimátumok 
és fenyegetések ellenére sem bocsátkozik tárgyalásokba. Bízik a kormány a társadalom 
erejében és Nyugat-Magyarország népének kitartásában. A liga nemzetiségi kérdésben 
az 1868/44. te. alapján áll.89

A TEVÉL június 5-én 40 helyen tartott tiltakozó nagygyűlést. Ez volt a „Nyugat- 
Magyarországért való megmozdulás napja”.90

A liga tengerentúli kapcsolatára utalt, hogy az Amerikai Magyar Vend Szövetség 
levélben biztosította Thirring Gusztávot, hogy mindenben támogatják a ligát.91 Közben 
az antant misszió gépkocsin bejárta az elcsatolásra ítélt vidéket. Türelemre intették a 
vasi falvak lakóit. „Úgysem tart sokáig ez az állapot" -  hangoztatták a tisztek, ezzel 
utaltak a hamarosan bekövetkező átcsatolásra. Ez a kijelentés nem mindenkit nyugta
tott meg. Pinkafőn az egész falu tüntetett Magyarország mellett.92

Az autonómisták is hallattak magukról. Egységes célú párt létrehozásán fáradoztak, 
hogy az átcsatoláskor a terület ne maradjon irányítás nélkül. Közben Sigray Ivánéról 
Budapestre utazott fel tárgyalni a kormánnyal. A Liga megpróbálta az okát kideríteni, 
sikertelenül.93 1921. július 5-én egy BM rendelet feloszlatta a ligákat de csak a látszat 
kedvéért, mert azok a kormány beleegyezésével és tudtával tovább működtek.94

A nyár folyamán felgyorsultak az események. Megnőtt a bizonytalanság, megkez
dődött a találgatás. Szombathelyi jelentés július 15-éről: Az osztrákok a határon meg
erősítették a katonaságot. A fővárosi lapok -  ellentétben a bécsiekkel -  nem foglal
koznak a kérdéssel. Legalább gyengítsék az osztrák nyilatkozatok hitelességéti A vitás 
terület hangulata járásonként napról napra változik. Nő a csüggedők száma, saját meg
élhetésük érdekli az embereket. Az antant a vend vidéken a Murát javasolja határnak,

89 SL X/3. A Nyugat-Magyarországi Liga és a TEVÉL nagygyűlésének jegyzőkönyvi kivonata. Budapest, 1921. június 2.
90 Sopronvármegye, 1921. június 6., 2.p.
91 SL X/3. Horváth Lőrinc lelkész levele Thirring Gusztávhoz 1921. június 30.
92 SL X/3. gépirat, Pinkafő, 1921. június 21.
93 SL X/3. gépirat, Sopron, 1921. június 23.
94 Magyarország történeti kronológiája. Szerk. Benda Kálmán. III. k. Bp., 1982. 880.p.
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de a jugoszlávok a Rábáig maguknak követelik a területet.95 1921. július 26-án életbe 
lépett a trianoni szerződés. Az 1921/XXXIII. te. megszületését megelőző napok jelenté
seiből árad a kétségbeesés. „Bevonásra került a határcsendőrség. Elveszett a terület 
ránk nézve?” -  kérdezi egy riadt jelentés.96 „A felsőőri járás hangulata ellenünk for
dult. A határszéli németség nem bízik meg bennünk. A kormány mindkét fülét befog
ta, nem hallja a segélykiáltást? Már csak napok kérdése az átadás. '97

Az augusztusi jelentés új adalékokkal szolgál a kérdés diplomáciai történetéhez. 
Eszerint Ausztriával a tárgyalások Grazban megszakítás nélkül folytak. A résztvevők: 
Keresztes ezredes, Neugebauer osztrák összekötő tiszt, valamint francia, angol, olasz 
és japán tisztek. A francia és az angol közömbös, az olasz inkább az osztrákokkal van: 
a japán támogat bennünket. A tárgyalások július 30-án befejeződtek be. Az újabb tár
gyalás időpontját szeptember 1-jére tűzték ki Sopronban; ha az nem vezetne ered
ményre, októberben Körmend a megállapodások színhelye. Ezután népszavazás lesz az 
érintett területen. A Burgenland mozgalom fő mozgatója Nikolaus Wächter katolikus 
lelkész -  olvasható a továbbiakban. Az osztrák és a magyar keresztényszocialisták is 
tárgyalnak. Egyesek (Magyarország területén belül!) egy teljesen független közigazgatá
sú Burgengau vagy Burgenland létrehozásán fáradoztak.98

Augusztus 2-án autonómista gyűlésre került sor Sopronban. Az összejövetelen a 
hangadók szembehelyezkedtek Zsembery főispán, Villani és Rábel László kormányt 
támogató, autonómia-ellenes álláspontjával. Rábel reflektált az elhangzottakra. Kije
lentette: „ötven embernek nincs joga háromszázezer nevében beszélni.” A jelentés 
szorgalmazza, hogy a Liga azonnal küldje le Sopronba Perényit, Okolicsányit vagy 
Thirringet. „Olyan emberre van szükség, akinek megvan a kormánnyal a szorosabb 
kapcsolata. Aki akármikor felhívhatja telefonon Bethlent, Bánffyt, Rádayt. Az illető ne 
legyen függő viszonyban a Ligával" -  fejeződik be a tudósítás.99

Augusztus 4-én röplap formájában megjelenik a 2-i tanácskozás tartalmi foglala
ta.100 Augusztus 26-án Sigray 100 000 koronát utal át a TEVÉL nyugat-magyarországi 
akciójának javára. Leszögezi, hogy további folyósításra nincs lehetősége, de még hozzá
teszi: mindenben mint magánember támogatja a Ligát.101 Sopron és környékének 
átadását augusztus 29-ére tűzték ki. Augusztus 28-án a kormány előzetes beleegyezé
sével és tudtával kirobbant a másfél hónapig tartó nyugat-magyarországi felkelés. A 
velencei megállapodás értelmében az 1921. december 14-16 között lezajlott népszava
záson Sopron és a környező 8 falu hitet tett Magyarország mellett. 1922. január 1-jén 
Sopron hivatalosan visszakerült „Szent István koronája alá.”102

SL X/3. 24. sz. helyzetjelentés, Szombathely, 1921. július 15.
‘x’ SL X/3. gépirat, Szombathely, 1921. július 22.
97 SL X/3. helyzetjelentés, Nagyszentmihály, 1921. július 20.
98 SL X/3. helyzetjelentés, Szombathely, 1921. augusztus 2.
99 SL X/3. gépirat, Sopron, 1921. augusztus 4.
100 Nyomtatott röplap, a szerző gyűjteményében. „Nyugatmagyarország népéhez” Kovács József László baráti szívességéből.
101 SL XllI/37./2d.8
102 A soproni népszavazásnak gazdag az irodalma. Néhány fontosabb ezek közül: Fogarassy László: A soproni népszavazás. SSz. 25 
(1971) 335-347.; Ormos Mária: Civitas Fidelissima., Győr, 1990.; Bánfly Miklós: Huszonöt év (1945) Bp., 1993.65-109.; Villani 
Frigyes: Jelentés a soproni népszavazásról és a magyar-osztrák határ megállapításáról. Sopron, 1923.
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A Liga utóvédharca Burgenlandban
A Liga 1922-ben folytatta működését a most már Burgenland néven Ausztriához tarto
zó legfiatalabb tartományban. Informátorai révén 1922 januárjától szeptemberéig 
gyűjtötte az adatokat az érintett területről. Ausztriával kapcsolatunk nemhogy javult 
volna, de még rosszabbodott -  állapítják meg egyhangúlag. Egy január végéről keltezett 
jelentésből megtudható, hogy a községek hangulata még osztrákellenes. Rabold 
(Kobersdorf) település véleménye az volt, hogy újabb felkelés esetén, azzal szembehe
lyezkedne. Lándzsér (Landsee) és Lakompak (Lackenbach) ezzel szemben példaként 
állította a felkelőket, „rendet tartottak és a lakosság elismerését érdemelték ki.”103

Gálos (Gols) községet leszámítva a Fertő-vidék falvaiban is teljes volt a kiábrán
dultság. A mosoni községek hangulatát jól jellemezték az efféle kifakadások: „ez a 
tarthatatlan állapot nem tarthat sokáig." Az osztrákok gazdasági helyzete katasztrofá
lis. A drágaság 40%-kal nagyobb Mosonban, mint Bécsben. Ausztriában kezdetét vette a 
választási harc. Az informátor szerint a keresztényszocialisták az esélyesek. Országos 
titkáruk választási beszédében a következőket ígérte és mondta: „Mi tudjuk, hogy 
önök Magyarországhoz húznak, ez természetes is. A békeszerződést végre kellett haj
tani, mi nem akarunk egy Elzász-Lotharingiát itt keleten. Leszereljük a vörösöket, és 
Nyugat-Magyarország szabad akaratára bízzuk, hogy döntsön jövője felett. Ezért kérjük 
támogatásukat.”104

A magyar közigazgatás felszámolása
Május folyamán kijelölték az osztrák-magyar-szerb-horvát-szlovén hármas határt. 
Lajtaszentmiklóson megalakult a Burgenlandi Tanítók Szövetsége. A GYSEV nem ka
pott engedélyt vonalhosszabbításra a Pomogy-Nezsider vonalon. Ruszt még magyar 
pecsétjét használta, de azt hamarosan bevonták. Borostyánkő (Bernstein) a rosszabb 
postaforgalom miatt lázongott. Mosonszentandrás (Sankt Andrä bei Frauenkirchen) és 
Valla (Vallern im Burgenland) nevét megváltoztatták. Reiss Mátyás lékai (Lockenhaus) 
plébánost elűzték, mert nem volt hajlandó német nyelvű tankönyvekből tanítani. A 
húsvéti iskolai értesítők még magyar nyelven jöttek ki a nyomdából. A kőpataki 
(Steinbach) tanítónőnek el kell hagynia munkahelyét, mert magyar szellemben okta
tott. Még nagyobb bűne volt, hogy állítólag felkelőkkel tartott összeköttetést. Sava- 
nyúkúton osztrák rendőrlegénységi tanfolyam indult.105

A Liga megbízottai az ezt követő fél évben figyelemmel kísérték a választások elő
készületeit. Teljes névsorokat küldtek fel Budapestre. Külön hangsúlyozták azok ne
vét, akik 1919-ben szerepet játszottak Magyarországon a Tanácsköztársaság ideje 
alatt.106

Választások Burgenlandban
Az 1922-es nemzetgyűlési és tartományi választásokon öt párt indult a voksokért 
Ausztria legfiatalabb tartományának négy választókörzetében: a kismartoniban

SL X/3- gépirat, 1922. január 31.
SL X/3. gépirat, Mosonmagyaróvár, 1922. január 12.
SL X/3. gépirat, 1922. június 11.
SL X/3. névsorlajstromok keltezés nélkül.
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(Eisenstadt) 9 képviselőjelölttel, a nagymartodban (Mattersburg) 8 fővel, a 
németújváriban (Güssing) 7 jelölttel és a felsőöriben (Oberwart) 6 fővel, A nemzeti 
tanácsba az új tartomány 8 képviselőt küldött, azaz minden kerületből 2-2 főt.107

A mosoni elcsatolt részek horvát lakossága a választásokon a keresztényszocialis
ták színeiben indult. A horvátok még mindig hittek a „felszabadulásban" és az osztrák 
hivatalnokokat egyszerűen elzavarták,108 A június 30-i jelentés szerint a hangulat egy
szeriben forradalmivá vált. Az informátor az okokat pontokba foglalta: Sorozatos 
sztrájkok és gazdasági visszaesés. A szociáldemokraták „terrorja”. Az adóztatás és va- 
gyonváltság. A magyar pénz elfogadásának megtiltása.109

Az 1922. június 18-án lebonyolított választást a szociáldemokraták nyerték meg: a 
szociáldemokrata pártra 50 067, a keresztényszocialista pártra 40 105, a Földműves 
szövetségre 22 008, a nagynémet pártra pedig 16 029 szavazat esett. A rendkívül rész
letes jelentés végén ez a kitétel áll: „Nyugat-Magyarország visszaszerzése csakis a 
mostani (1922) és hasonló helyzetben lévő Ausztriától, vagy annak bomlásakor tör
ténhet meg."110 Június folyamán Savanyúkúton a tisztviselők tüntettek. Olyan újabb 
rendeletek borzolták fel a kedélyeket, mint például a négy évnyi adóhátralék behajtá
sáról hozott határozat. Július elején Rohonc tüntetett azért, hogy csatolják vissza Ma
gyarországhoz.111

1922. június 20-án megszületett Burgenland címere. Az informátor szerint a heral
dikai színek is a németekhez való tartozás vágyát jelképezik.112

Egy július 9-i mosonmagyaróvári gyorsjelentés arról tudósít, hogy a horvátok még 
mindig reménykedtek egy belső vagy külső felkelésben. Az osztrákok labilis helyzeté
re utalt a következő mondat...... a katonaság és csendőrség senkivel szemben fellépni
nem mer". Egy júliusi jelentésben olvasható: „a megszállt országrészről ma tiszta ké
pet adni teljesen lehetetlen. A lakosság esetleges megszervezése csak kisebb csopor
tokban lehetséges. Ennek akadálya, az osztrák kémszervezet, a nagynémetek és a szo
ciáldemokrata terror."113

1922. július 15-én került sor az első tartományi ülésre Kismartonban (Eisenstadt) 3 
tagú elnökséggel és 32 képviselővel. A Volkswehr alakulatok helyett tiroliak érkeztek 
a közrend fenntartására. A nyomasztó katonai megszállást a csendőrség váltotta fel. 
Egy budapesti jelentésből ugyanezen a naponarról értesülünk, hogy „A helyzet annyira 
megérett [fegyveres felkelésre], hogy ne mulasszuk el. Zárányban (Zagersdorf) félholt
ra verték a TEVÉL korábbi exponensét. A helyi plébános el tudott menekülni."114

Július folyamán Burgenland lakossága petíciókkal ostromolta a bécsi kormányt, 
hogy orvosolják a bajokat, mert a drágaság 50-75%-kal nagyobb, mint Bécsben.115

SL X/3. gépirat, Sopron, 1922. június 7.
108 SL X/3- gépirat, Mosomagyaróvár, 1922. június 14.
109 SL X/3. gépirat, Szombathely, 1922. június 30.
110 SLX/3. gépirat, 1922. július 3.
111 SLX/3. gépirat, 1922. július 5.
112 SL X/3. gépirat, Budapest, 1922. július 8.
113 SL X/3- gépirat, Mosonmagyaróvár, 1922. július 9.
114 SL X/3. gépirat, Sopron, 1922. július 17.
115 SL X/3. gépirat, 1922. július 21.
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A Liga tevékenységének elhalása
1922. augusztus 12-én Niemetz József a következő javaslatot terjesztette a Nyugat- 
Magyarországi Liga elé: A Soproni Férfidalkört és a Concordia zeneegyesületet 
(gazdapolgárok) oklevéllel tüntessék ki. Sopron polgármesterét, Thurner Mihályt, aki 
eddig még nem kapott írásbeli elismerést, a Magyar Nemzeti Szövetség ajánlására 
„Sopron kiváló vezérfiának’’ ismerjék el.

A városból a magyar kultúra végvárát kell megépíteni. „Iskola, sok iskola kell ide, 
és a szép vidék [...] idegenforgalmát kell erősíteni. Aki vállalatok alapításával akarja 
Sopron jövőjét, az homokra épít.’’116 A fővárosi és vidéki lapok az elszakított községek 
nevét ne németül, hanem magyarul írják. Tóth Alajosnak, a Soproni Hírlap felelős 
szerkesztőjének köszönet, mert sokat áldozott az ügyért.117

A Nyugat-Magyarországi Liga fellelhető iratanyaga között a két utolsó 1922. szep
tember 22-én és 23-án Szombathelyről keltezett. Az első beszámolt a Népszövetség 
határozatáról, amely újabb tíz falu visszacsatolását rendelte el Magyarországhoz. 
Hangsúlyozta, hogy „a visszacsatolási ünnepségeket a községek és ne a társadalmi 
szervezetek rendezzék meg!’’118 119 A második a visszakerült községek hűségesküjéről 
tudósít.116 Ezzel a Nyugat-Magyarországi Liga, mint a TEVÉL alszervezete -  három évi 
működés után -  csendesen befejezte aktív tevékenységét.

Összegzés
Tanulmányomban egyetlen társadalmi szervezet működését és tevékenységét igyekez
tem bemutatni a tárgyalt időszakban. A Thirring Gusztáv és Petrik Aladár által szerve
zett Nyugat-Magyarországi Liga, az összes többi ligák közül a legrövidebb életű volt. 
Fennállását szűk három évre datálhatjuk: 1919. november elejétől 1922. szeptember 
végéig. Az egyesület legfontosabb céljául az ún. nyugat-magyarországi elszakított terü
letek megtartását jelölte meg -  a rendelkezésére álló eszközökkel. 1920 januárjától 
szorosan együttműködött a TEVÉL-lel, annak fiókszervezete volt. Ezen utóbbi gyűjtő 
egyesület meghatározta számára azt az irányvonalat, amelyet mint követendő eljárást 
alkalmaznia kellett. Kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektettek az agitádós és a propa
gandamunkára. A három érintett megyét igyekeztek megnyerni a magyar ügynek. A 
munkatársak és informátorok felállásában (főmegbízott, járási megbízottak), valamint 
a vidéki osztályok és csoportok létrehozásában is a TEVÉL szervezeti szabályzatát kö
vették. A szombathelyi parancsnokság által létrehozott népszervezési akcióban tevé
kenyen részt vettek. Fennmaradt helyzetjelentéseikbe bepillantva képet alkothatunk a 
területen élő nemzetiségek, főleg a németek és a horvátok nemzeti érzületéről. Azok
ról az okokról is értesülhetünk, amelyek alapvetően befolyásolták az érintett községek 
állásfoglalását hovatartozásukat illetően. Ilyen meghatározó tényezők voltak: a határ
kordon, a határátlépés lassúsága, a csempészés akadályozása, a rossz utak, az elégtelen 
postaközlekedés, az ausztriai munkalehetőségek, a gazdasági alapanyagok hiánya, a 
rekvirálások. Esetleges népszavazás esetén a horvát falvak többsége hitet tett volna

116 SL X/3. gépirat, Sopron, 1922. augusztus 12.
117 SL X/3. gépirat, Sopron, 1922. szeptember 4.

SL X/3. gépirat, Szombathely, 1922. szeptember 20.
119 SL X/3. gépirat, Szombathely, 1922. szeptember 23.
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Magyarország mellett. A német falvak óriási többségben az elszakadásra voksoltak 
volna. Az őrségi magyar falvak a szó szoros értelmében kétségbeesve ellenezték az 
átcsatolást. A magyar kormány a határtárgyalásokon -  ezt térképpel lehet bizonyítani 
-  felhasználta a Nyugat-Magyarországi Liga helyzetjelentéseit. 0 A szervezet együtt
működött a helyben maradt közigazgatási apparátussal, annak prominens személyisé
geivel (kormánybiztosokkal és főispánokkal), a belügyminisztériummal, a nemzeti
ségügyi minisztériummal (annak fennállásáig), és a szombathelyi körletparancsnok
sággal. A szervezet laza kapcsolatban állt a kormánnyal is. Az első királypuccs, a foko
zott antant jelenlét és az utódállamok beavatkozási törekvése nem tette kívánatossá a 
társadalmi szervezetek nyílt támogatását a kormány részéről. A hazai közvélemény úgy 
hitte, hogy csak a társadalom készül megmozdulásra. A Nyugat-Magyarországi Liga, a 
TEVEL és a TESZ képviselői érthetően becsapva érezték magukat, s ennek hangot is 
adtak. A Thirring vezette szervezet és más egyesületek múlhatatlan érdeme, hogy 
szívós kitartással és agitációs munkával elvetették azt a magot, amire a Bethlen- 
kabinet építhetett. 1921 augusztusában legalább négy szálon indult meg a háttérből 
titkon támogatott fegyveres megmozdulás, az ún. nyugat-magyarországi felkelés. A 
Nyugat-Magyarországi Liga fő feladata ebben az önkéntesek toborzása volt. A Liga 
tagjai később tevékenyen részt vettek a soproni népszavazás előkészítésében is. A 
legkevésbé ismert tény, hogy a „megszállt területen" 1922 januárjától utóvédharcot 
folytattak. Feladatuk a hírszerzés és egy újabb felkelés előkészítése volt. A közhiede
lemmel ellentétben ugyanis Ausztriával a kapcsolatunk nemhogy javult volna, de rosz- 
szabbodott, és csak 1923-ra normalizálódott. Ekkora kialakult a végleges osztrák
magyar határ. így ez az elszakított terület a magyar revíziós politikában az elkövetke
zendő időkben már nem játszott szerepet.

TÁBLÁZATOK 120

Mosonl helyzetkép, 1920 január- február
h e ly s é g á llá s fo g la lá s oka

B a rá tu d v a r A u s z tr iá ra a p ap ság a  o sz trá k  f e n n h a tó s á g  a la t t  á ll
F é lto ro n y A k e re sz té n y  m a g y a r  k irá ly sá g ra F rigyes fő h e rc eg  b ir to k a

G álo s A u sz triá ra jegyzőválság  v a n

K ö p c sé n y M ag y aro rszág ra „n em  a k a r  o s z trá k  l e n n i ”

L a jta k á ta M a g y aro rszág ra
„a jegyző le lk e s  m ag y ar e m b e r , a  t a n í tó  b á r  hor- 
v á t, h ird e t i,  ta r ts a n a k  k i M a g y a ro rsz ág  m e l le t t ”

L a ]tak ö rtv é ly e s M ag y aro rszág ra „ e lk e s e re d e tt  a  h a n g u la t"
M o s o n ú jfa lu M a g y aro rszág ra „a leg m ag y arab b  é rz e lm ű  f a lu ”

N é v e n y in g a d o z ik „ N ez s id e r  h a tá s a  a la t t  á ll"

N e z s ld e r in g a d o z ik „b o rk iv ite le  m ia t t ”
N y ú lá s A u s z tr iá ra „ n e m  m e g b íz h a tó "

P á n d o r fa lu M ag y aro rszág ra „a B a la ton ig  le já rn a k  k e re s k e d n i"
S á so n y A u s z tr iá ra
Z u rá n y M a g y aro rszág ra „a n ag y g azd ák  in g a d o z n a k ”

120 Elisabeth Deinhofer, Traude Horvath: Grenzfall Burgenland 1921-1991- Elsenstadt, 1991,32. p.
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1. táblázat: Az elszakadásra szavazó falvak a Sopron megyei járásokban 
1920 februári adatok alapján_____________________________________

s o p r o n i  já rásbó l f e ls ő p u ly a l  já rá sb ó l n a g y m a r to n i  já rá sb ó l K ism a rto n i já rá sb ó l
Balf L án zsé r N a g y m a rto n S zárazvám

H arka B orosd P e tő fa lv a S z e n tm a rg itb á n y a
Ágfalva R ép cek áro ly S e leg d V im pác

S om falva F e lső rá m ó c F ra k n ó
L épesfa lva L o csm án d Ú jte le k

R écény R épcefő P e c s e n y é d
R abold S o p ro n u d v a d B orbo lya

K ópháza Z e m e n y e
L ak o m p ak M árcfa lv a
F e r tő rá k o s T o rm a fa lu

R uszt
F e rtő m eg g y es

2. táblázat: A felsőőri járás falvainak hangulatképe 1921 fe >ruár
h e ly ség á llá s fo g la lá s %-os a rá n y oka

A lhó in g a d o z ik n in c s  a d a t „rossz  a  p o s ta  ö s s z e k ö tte té s "
A lsó lövő n in c s  a d a t n in c s  a d a t „a h a n g u la t  jó"

Á ro k szá llá s M a g y a ro rsz ág ra 75%
F első lö v ő In g a d o z ik 50% „a h a tá rá t lé p é s  la s sú "

F e lső ő r M a g y a ro rsz ág ra 95% e lle n z i az e lc s a to lá s t
G ro d n ó M a g y a ro rsz ág ra n in c s  a d a t

K ish a ra sz to s M a g y a ro rsz ág ra 70%
L ödös M a g y a ro rsz ág ra 80% „E rdődy  g ró f  a g itá ló  sz e re p e"

M ária fa lv a A u s z tr iá ra n in c s  a d a t n y íl ta n  n e m  n y ila tk o z ik
N a g y s z e n tm lh á ly M a g y a ro rsz ág ra 75% n y ílta n  n e m  n y ila tk o z ik

O lá h c lk lé n y M a g y a ro rsz ág ra 90% h o rv á t fa lu
Ő risz ig e t M a g y a ro rsz ág ra 98% ő si m ag y ar te le p ü lé s

Ő r s z e n tm á r to n M a g y a ro rsz ág ra 90%
P in k a m is k e M a g y a ro rsz ág ra 80% h o rv á t fa lu

3. táblázat: Helyzetjelentés 1921 februárjából
^ ^ e j 2 s é ^ _ állá s fo g la lá s %-os a rá n y

M érem M agyaro rszág ra 80%
A lsó szö ln ö k a  h a n g u la t  n y u g o d t n in c s  a d a t

Jakabháza M agyarországra 80%
S zen te lek M agyarországra 50%
O szalo n ak in g ad o z ik 80%
Ő rszállás M agyarországra 50%

P ln k aó v ár egykedvű n in c s  a d a t
F e lsó rö n ö k in g ad o z ik 70%

R ábaőr A u sz triá ra 80%
C sajta M agyaro rszág ra 70%
In céd M agyaro rszág ra n in c s  a d a t

Békató M agyaro rszág ra 75%
Velege A usz triá ra 80%
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4. táblázat: Két helyzetjelentés a lakossági vélemény megosztottságáról 
1921 március 3. és március 21.

h e ly ség á llá s fo g la lá s %-os a d a t oka
R e n d ek A u sz triá ra 80% e rő s  az o sz trák  a g itá c ió
Ú |hegy A usz triá ra 97% a la k o s sá g  A u sz triáb an  d o lg o z ik

P ata fa lv a in g ad o z ik 60%
P ónic A usz triá ra n in c s  a d a t

U jvö rösvágás M agyarországra 95% a m e s te re m b e re k  A u s z tr iá b a n  
d o lg o zn ak

N é m e tlö v ő in g ad o z ik 90% a fa lu  v a s ú tv o n a la t  k é r
M a lo m g ö d ö r M agyarországra 50%
L a n to sfa lv a tö b b sé g  M o. m e lle t t n in c s  a d a t

S ám fáivá M agyarországra 68%
L a p in c s u jte le k A usz triá ra 55%

P in k a fő M agyaro rszág ra 95%
S ó sk u tfa lv a M agyarországra 80%

5. táblázat
h e ly s é g á llá s fo g la lá s %-os a d a t oka

F e ls ő s z é n é g e tő M agyaro rszág ra 50%
F a rk a sd lfa lv a A u sz triá ra 90% „a sz o c ia lizm u s h ív e i"
Ö r ib ü k k ö s d M agyaro rszág ra 75%

M e n c s é r M agyaro rszág ra 100% n ép szav azás  e s e té n
P ó rg ő lé n y k isz á m íth a  tá lá n n in c s  a d a t a  p o s ta  m e g s z ű n é se  m ia t t

S zab ar A u sz triá ra 50% s o k a n  A u sz triáb an  d o lg o z n a k
S z é n á s g ő d ő r A u sz triá ra n in c s  a d a t n é m e t  ta n e r ő t  k é r

6. táblázat: Hangulatjelentés a magyar érzelmű felsőőri járásból
h e ly s é g á llá s fo g la lá s % -os a d a t o k a

H id a s rá k o s d M a g y aro rsz ág ra 90%
Ő ri b á n y a M a g y aro rsz ág ra 70%

S z a lo n a k u jte le k M a g y aro rszág ra 60%
H o v á rd o s M a g y aro rsz ág ra 75%
L ip ó tfa lv a A u s z tr iá ra 80%
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Tóth Imre Változások a határon -  változások 
határán? Országgyűlési képviselő- 
választások Sopronban 1939.

Az 1935-ös választásoktól az „utolsó békeévig”
Változások az ország bel- és külpolitikai helyzetében
Az 1935. évi országgyűlési képviselőválasztások a „szokásokhoz híven" a kormánypárt 
sikerét eredményezték. Amint az kiszámítható volt, a Nemzeti Egység Pártja (NÉP) 
fölényes győzelmet aratott. Ami mégis jelentékennyé tette, s egyben a választás tétjét 
is jelentette az volt, hogy Gömbös Gyula a miniszterelnök-pártvezér a kormánypárt 
parlamenti frakcióján belüli erőviszonyokat sikeresen rendezte át önmaga ízlése sze
rint. Saját megbízható híveinek mandátumhoz juttatásával a képviselőcsoporton belül 
is végrehajtotta a hőn áhított „őrségváltást”, megszabadulva a Bethlen István korábbi 
kormányfőhöz kötődő parlamenti elit ballasztjától.1 A győzelem ellenére azonban 
Gömbös egyre sivárabb belpolitikai környezetben találta magát. A választásokat köve
tően a pártvezetés kísérletet tett arra, hogy egyrészt az immár hatékony eszközzé vált 
parlament segítségével az államszervezetben és az intézményi struktúrában változtatá
sokat hajtson végre, másrészt, hogy az alkotmányos kereteken túllépve a társadalom 
egészének működését megszervezze. A változások azonban több ponton is ellenállásba 
ütköztek. A pártvezetést nem csupán az ellenzék bírálta, hanem támadások érték a 
párton belül is, elsősorban a helyi vezetők, különösen a megyei elnök-főispánok ré
széről.2 * A kormányzó, környezete hatására, szintén megelégelte a reformokat, és a 
kormányfő óvatos eltávolításán gondolkozott. Ennek bekövetkeztét valószínűleg csak 
Gömbös egyre komolyabbá váló vesebaja akadályozta meg, mivel Horthy nem kívánt 
megválni súlyosan beteg miniszterelnökétől.

A Gömbös halálát követően pártvezérré is megválasztott Darányi Kálmán minisz
terelnökségével sokáig úgy tűnt, hogy a kormánypolitika visszatér régi alkotmányos 
szellemiségű irányvonalához. A párt új vezetésében annak minden irányzata helyet 
kapott, s a konzervatív-liberális elvek újra nagyobb hangsúlyt kaptak az országos poli
tika működtetésében. A személycserékkel is járt belpolitikai stílusváltás külső ténye
zőkkel kiegészülve azonban nem kis feszültséget okozott a harmincas évek végének 
Magyarországán. A hatalomból kiszorított erők és a német hatásra aktivizálódó szélső- 
jobboldal színrelépésével a politikai paletta harsányabb színei egyre jobban uralták a 
politika képét. A radikális irányzatok sikerét megkönnyítette, hogy a társadalom egyes 
rétegei nélkülözték a valóságos képviseletet, s ezek támogatását az érvényesülésükben 
meggátolt, marginalizált politikai csoportok ügyesen meg tudták szerezni. A program-

1 Az 1935 - ös válaszlások soproni vonatkozásairól lásd: Tóth Imre: Stílusváltás -  elsöprő győzelemmel (?) Országgyűlési képviselő- 
választások Sopronban 1935. SSz. 54. (2000.) 249.
2 VonyóJózsef: Gömbös Pártja. A Nemzeti Egység Pártja Országos Központjának dokumentumai (1932-1939), Dialóg-Campus
kiadó, Budapest-Pécs, 1998. 26-27.
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