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Mit értsünk a „drámaiatlan dráma" fogalmán? 

„Vannak emberi drámák, melyek sosem érkeznek el a látvá
nyos cselekedetekhez, amelyben a feszültségek nem vezetnek 
kirobbanáshoz, az akaratok kereszteződése nyílt összeütkö
zéshez. A küzdelem mégis folyik, csak szinte láthatatlanul, 
legalábbis szabad szemmel nem könnyen észrevehetően. Ho
gyan lehet hírt adni ezekről a belső konfliktusokról a drámai 
bemutatás eszközeivel? Hiszen a színpadi dráma a maga kon
centráltságával, mindent a döntő összecsapásba sűrítő, szigo
rú szerkezetével nem képes a kis, sőt »kicsinyes, kapilláris 
mozgasokat« felszívni ábrázolási körébe. 
Az események zsúfoltsága, állandó rajzása nagy mozgé
konyságot, ugyanakkor kitartó közelséget igényel. Olyan esz
közöket, melyek ezt a mikrotenyészetet tudják elemeire bon
tani, s a kikristályosodott, tömör formák helyett a rengeteg 
cikázó mozgást, a nyüzsgő elevenséget állítják elénk..." 

(Biró  Yvette: A  hetedik  művészet) 





ELŐSZÓ 

Jelen könyv előzménye a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Program
jának keretén belül, 2005. június 26-án hasonló címen „summa cum laude" minősítéssel meg
védett doktori disszertáció. A téma kutatását az ugyancsak a pécsi egyetemen Dr. Vonyó Jó
zsef témavezetésével készített és megvédett diplomadolgozat inspirálta. Az említett munka a 
két háború közötti képviselőválasztások témájával foglakozott. A választás-történetek (1931 és 
1935) feldolgozása után érlelődött meg bennem a gondolat, hogy a politikai história nézőpont
jából, összefüggő elbeszéléssé egészítsem ki a két háború közötti időszak helyi fejleményeit. 

így került sor az 1939-es képviselőválasztások vizsgálatára is, melynek eredményétől 
azt vártam, hogy - megerősítve az országos folyamatok elemzése során feltárt összefüggé
seket - sikerül bizonyítani a történések külpolitikai meghatározottságát. Az eredmények iga
zolták e várakozást, egyszersmind azonban azt mutatták, hogy az Anschluss után, a máso
dik világháború előestéjén Magyarország külpolitikai helyzete, Sopronban talán az országos 
átlagnál is erősebben befolyásolta az események alaphangját. A történet szálait visszagom
bolyítva cáfolhatatlanná vált, hogy az első világháború utáni osztrák-magyar területrendezés, 
a soproni és Sopron környéki népszavazás élénk emléke mellett a kérdésnek évekkel később 
is élénk politikai kisugárzása volt. A térség helyzetét az 1921 utáni években is számottevő
en befolyásolta az időszerű osztrák-magyar, német-magyar, olasz-magyar, német-osztrák vi
szony, s a Nyugat-Magyarországgal kapcsolatban nyitva hagyott kérdések számos következ
ménye. Mindezek pedig - anélkül, hogy a probléma jelentőségét túlhangsúlyoznánk - vissza
hatottak az említett viszonylatokra. 

A „nagypolitika" témánkkal kapcsolatban álló eseményeinek felderítése mellett egyre 
inkább foglalkoztatott a Sopronban és környékén rendezett népszavazás utóélete, annak szel
lemi öröksége, kanonizálódása az országos és helyi politikai- és köztudatban, a kialakuló nép
szavazási kultusz szakrális jegyei, hősei, mitikus terei. (Mivel ezek a spirituális elemek rend
kívül szerteágazóak, és napjainkban újraéledni látszanak, jelen könyvben csak a kérdéssel 
kapcsolatos gondolattöredékek kaptak helyet. A probléma részletes kifejtése egy következő 
dolgozat tárgya lehet.) 

A fentiek nyomán kibontakozó téma vázlatával a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori 
Iskolája Történettudományi Doktori Program „Európa és a magyarság a 18-20. században" 
Doktori Téma hallgatója lettem. A későbbiekben a program keretén belül folytattam a kér
déssel összefüggő vizsgálódásaimat. Az ott tapasztaltak legjobb útmutatóimmá váltak, miköz
ben a folyamatos munkára is ösztönöztek. Megszülető, fésületlen mondataim cikkekben, elő
adásokban értek összefüggő gondolatokká és kezdtek alakot nyerni. 

A lassan befejezett (bár le nem zárt) dolgozat első fejezetei elsősorban korábban kiadott 
publikációk felhasználásával készültek. E szakaszok újszerűsége legfeljebb abban mutatkoz
hat meg, hogy néhány idegen nyelven megjelent interpretáció első hazai hivatkozására itt ke
rült sor. A nemzetközi és hazai szakirodalom eredményei természetesen az értekezés belső 
fejezeteiben is segítették egy-egy problémakör értelmezését, hozzájárultak pontosabb követ
keztetések levonásához. A primer források felhasználására a dolgozat belső, tartalmi része 



adott lehetőséget. A kutatómunka során nagyban támaszkodtam helyi levéltárak iratanyaga
ira, valamint a Magyar Országos Levéltár, az Osztrák Állami Levéltár (Österreichisches 
Staatsarchiv, Archiv der Republik) és a Német Külügyi Levéltár (Politisches Archiv des 
Auswärtigen Amtes) forrásaira. A három ország központi levéltárainak fontos forráscsoport
ját képezték a követi jelentések, melyek sok esetben első kézből tájékoztatnak bennünket a 
Nyugat-Magyarországgal, Burgenlanddal kapcsolatban történtekről, kommentálva azokat, és 
a követ vagy munkatársai intuícióit is közvetítve számunkra. Különösen érdekesek a német 
követek jelentései Bécsből és Budapestről. Ezek nem csupán a német külpolitika álláspont
járól, prioritásairól adnak érzékletes képet, hanem az eseményeket távolabbról szemlélve a 
Burgenlandi kérdéshez kapcsolódó osztrák-magyar viszony árnyalására is hozzájárulnak, s 
időnként más megvilágításba helyezik az egyes eseményeket. 

A könyv életem eddigi legnagyobb, egybefüggő, önálló munkája. Elkészültében nagyon 
sokaknak vannak elévülhetetlen érdemei. Jó emlékű iskoláim tanárai mellett el nem múló 
szeretettel gondolok első igazgatómra, a Soproni Múzeum volt igazgatójára, dr. Környei At
tilára, akit mint történészt, pedagógust és embert is példaképemként tisztelek, és tanítómes
teremnek tartok. Fájdalmas, hogy e könyv oldalait már nem lapozhatja. 

Köszönettel tartozom a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Történe
lem Tanszéke tanárainak, elsősorban Katona Attilának, aki rokonszenvet ébresztett bennem 
a XX. század magyar történelme iránt. Hasonlóan a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettu
dományi Kar Történettudományi Doktori Program valamennyi oktatójának és az iskola ve
zetőjének, Ormos Mária akadémikus asszonynak. Ők nem csupán történelemre, hanem igé
nyességre is tanítottak, egyszersmind folyamatosan figyelemmel kísérték és kísérik munká
mat. Segítőkészségük messze túlnő az „intézményes" kapcsolatokon. 

A kutatásban nélkülözhetetlen támogatást nyújtott a Pécsi  Tudományegyetem  Bölcsészet
tudományi  Kar  Modernkori  Történelem  Tanszéke   és dr. habil. Fischer Ferenc személyes -
pártfogásával elnyert ERASMUS hallgatói ösztöndíj, melynek segítségével németországi for
rásokba tudtam betekinteni. A bécsi levéltári kutatásokat az  OsztrákMagyar  Akció  Alapít
vány  OAD ösztöndíja tette lehetővé. A német nemzetiség helyzetéről szóló fejezet elkészíté
sét pedig a  Politikatörténeti  Intézet támogatta kutatási ösztöndíjával. A meglátogatott kuta
tóhelyek - közöttük mindenekelőtt a  Soproni  Levéltár - munkatársai mellett köszönet illeti 
segítségéért a  Kölni  Egyetem  KeletEurópa  Intézete  (Univ.  zu  Köln  Abteilung  für 
Osteuropäische  Institut) magyar lektorátusának vezetőjét, dr. János Hauszmann professzort, 
az  Osztrák  Állami  Levéltár referensét ADir. Michaela Follnert, akik külföldön protektoraim 
voltak. Idehaza is számosan láttak el jó tanácsokkal, segítettek a kutatás részeredményeinek 
publikálásában. A kötet képanyagának összeállításában a Burgenländisches Landesmuseum, 
személyesen dr. Wolfgang Gürtler  (Referatsleiter  Wissenschaft  und  Sammlung), a szombathe
lyi Savaria Múzeumban Csák Zsófia a Történeti Osztály vezetője és a Soproni Múzeum mun
katársai voltak segítségemre. 

Őszinte hálával tartozom a dolgozat elkészítését kritikai megjegyzéseikkel segítő dr. 
habil. Gyarmati Györgynek, dr. Spannenberger Norbertnek, dr. Szávai Ferencnek, Vitári 
Zsoltnak, és dr. Zeidler Miklósnak. Külön köszönet illeti disszertációm opponenseit Prof. dr. 
Romsics Ignác egyetemi tanárt és a már említett Spannenberger Norbertet, aki szemlélete
met már a munkafolyamat során is igyekezett helyes irányba terelgetni. Jobbító szándékú 
bírálatuk és érdemeimet meghaladó, nagyvonalú értékelésük ezután is körültekintőbb mun
kavégzésre ösztönöz. A publikáció lehetősége mellett nélkülözhetetlen szakmai segítséget ad
tak munkámhoz a dolgozat részeredményit közzétevő tudományos folyóiratok (Soproni 
Szemle, Arrabona, Századok, Limes) szerkesztői és lektorai. Közülük hadd emeljem ki 
Tilkovszky Lóránt és Zeidler Miklós nagyon alapos munkáját. Munkám során támogatott a 



Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának dékánja, dr. habil Gidai Er
zsébet professzor asszony, aki az értekezés szakmai vitájának helyet biztosított, és érdeklő
déssel kísérte a dolgozat elkészültét. 

Mellettük elsősorban dr. habil. Vonyó Józsefnek tartozom köszönettel, aki nemcsak a 
disszertáció témavezetőjeként, majd lektorként támogatott munkámban, hanem hozzásegített 
ahhoz, hogy a téma egy-egy részletét idehaza és külföldön - előadás vagy cikk formájában 
- közzétehettem. Tanácsai mellett - ha szükség volt rá - magánkönyvtárát is rendelkezé
semre bocsátotta és szabadidejéből önzetlenül áldozott szakmai problémáim megoldására. 
Egyúttal mindenkor példát mutatott nekem emberségből, szakmaszeretetből, néha pedig lel
ki gondozásomat is vállalta. 

A dolgozat írása során munkaadóim az egyetemen és a Soproni Múzeumban türelem
ről és segítőkészségről tettek tanúbizonyságot. Pártfogásuk, bíztatásuk, érdeklődésük nélkül 
aligha készülhetett volna el e könyv. 

A kötet megjelentetését Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása tet
te lehetővé. A kiadók részéről dr. Domonkos Ottó nemcsak szakmai elhivatottsággal, hanem 
atyai jóindulattal támogatta a kézirat kiadását. 

Végül hadd mondjak köszönetet azoknak, akik tanulmányaim és munkám során a leg
nagyobb inspirációt adták: szüleimnek, feleségemnek, Ricsi fiamnak és egész családomnak, 
akik mindent úgy intéztek körülöttem, hogy a legnyugodtabban foglalkozhassak az írással. 
Türelmüket, megértésüket és szeretetüket igyekszem e könyvvel viszonozni. 

Sopron, 2006. január 

szerző 





BEVEZETÉS  A  NYUGATMAGYARORSZÁGI  KÉRDÉS 

P R O B L E M A T I K Á J Á B A  ÉS  H ISTORIOGRÁFIÁJÁBA 

1. A NyugatMagyarország kontra Burgenland probléma fogalmi definíciója 

A Nyugat-Magyarország elnevezés - a Nyugat-Dunántúlhoz hasonlóan - a 19. század vé
géig pusztán földrajzi fogalomként jelölte Magyarország nyugati vármegyéit, illetve az Auszt
riához kapcsolódó határterületet. Mivel a nyugat-magyarországi peremvidék demográfiailag, 
néprajzilag, sőt természetföldrajzilag is igen heterogén volt, használatosabbak voltak azonban 
azok az elnevezések (Szigetköz, Rábaköz, Fertőmellék, Alpokalja, Vulka völgye, Lajtaköz, Va
si hegyhát, Mura völgye, ül. Hanság, Fertő-vidék, Felső-Őrség stb.) pontosabban határolták 
körül a vidék egy-egy tájegységét.1 A térség politikai egységként legfeljebb a honfoglalás utá
ni évtizedekben volt leírható a nyugati gyepűként, gyepűelveként. Ennek határait és kiterje
dését azonban csupán virtuális értelemben kereshetjük, mert az koronként változott. 

A XX. század elején a terület Német-Ausztriához csatolásának hívei kezdték el használni, 
a térség német etnikai jeüegét jobban kifejező  NémetNyugatmagyarország  (Deutschwestungarn) 
elnevezést. Osztrák körökben hamar igény támadt azonban arra, hogy a túlságosan körülmé
nyes, ületve a magyar áüamiságra erőteljesen utaló elnevezések helyett új, a nemzeti törekvé
seket jobban kifejező kategóriát alkossanak. Ezzel a céUal kezdték alkalmazni a néprajzi szó
használatból kölcsönvett  Heinzenland  (Heanzerei) fogalmát, mely kissé idealizáltan, némi folk
lorisztikus romantikával fűszerezve, de úgy tűnt alkalmas lesz a német népiség valamiféle po
litikai-földrajzi keretének meghatározására. 2 Rövidesen kiderült azonban, hogy a - ráadásul 
eredetileg csúfnévként használt -  Heanzen kifejezés csak a kérdéses német nyelvterület egy ré
szének megjelölésére alkalmas.3 így került sor annak a teljesen új, és végül maradandónak bi
zonyult területnévnek a megalkotására, melynek mintájaként az erdélyi  Siebenbürgen elnevezés 
szolgált. 1918-ban; az akkor még négy megyét átfogó térség számára területi autonómiát köve
telő programnyüatkozatok kezdték el használni a  Vierburgenland kategóriát, mely később Po
zsony megye kiesésével  Dreiburgenlandra, azt követően pedig egyszerűen „Burgenlandra" vál
tozott.4 E néven kezdték emlegetni az osztrák kormány hivatalos dokumentumaiban, így ke
rült be a Szövetségi Alkotmánytörvény szövegébe, majd ezt használták nemzetközi érintkezés 
során is. Egyesek a területrendezések után Magyarországon maradt, határ menti országrészt 
változatlanul  Deutschwestungarnként emlegették, sőt teszik ezt néhol még ma is. 

1 A területre vonatkozó tájbeosztások (KogutowitzManó, Cholnoky Jenő műveiben) emiatt szintén különböznek 
egymástól. Lásd Eger György: A  burgenlandi magyarság  rövid  története. Budapest, 1991, Anonymus, 18-19. o. 

2 Sinowatz, Fred: Zur  Gesichte des Landesnamens. Burgenländisches Heimatblätter, 1961. 124. o. 
3 Gerald Schlag:  Aus  Trümmern geboren...Burgenland  19181921. Eisenstadt, 2001, Burgenländisches Landesmuseum. 

/Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) Band 106./ 164. o. 
4 Utóbb többen is maguknak tulajdonították a névalkotást. Közéjük tartozott Alfred Walheim, későbbi tartományfőnök, 

aki egy költeményében szerepeltette a nevet. Szintén jogot formált rá egy bizonyos Gregor Meidlinger nevű illető, aki 
állítólag 1919. szeptember 6-án Renner kancellár előtt használta a kifejezést. Lásd Sinowatz 1961. 128. o. 



Magyar részről sem a Heinzenland, sem a  Vier  és Dreiburgenland, illetve  Burgenland 
terminust nem használták. Az 1919. január 29-én kiadott német autonómiatörvény német 
nyugat-magyarországi  (DeutschWestungarn) autonóm terület létrehozásáról rendelkezett. 
Az elnevezésnek kevésbé volt szeparatisztikus üzenete, ugyanakkor kifejezte a német 
nyelvterület politikai önállóságát, a magyar államiság keretein belül. A végül Ausztriához 
került 4010 négyzetkilométernyi területre Magyarországon a későbbiekben az „egykori 
nyugat-magyarországi megyék" nyakatekert frazeológiáját alkalmazták, vagy változatlanul 
Nyugat-Magyarországnak titulálták a térség egészét. Különösen így volt ez, amikor ma
gyar revindikációs törekvések kerültek terítékre. Szórványosan fordul csak elő a Burgen
land név magyarítása „Várvidék" formában. Ez sem a tudományban, sem a közbeszédben 
nem vált elterjedtté. 

Érdemes megjegyezni, hogy a Magyarországtól elcsatolt területek új, utódállami elne
vezései közül, leginkább a „Burgenland" területnév honosodott meg idehaza. Ennek oka ta
lán éppen az, hogy a térség - ellentétben Felső-Magyarországgal, a későbbi Felvidékkel, Er
déllyel, Vajdasággal stb. - soha nem alkotott jól elkülöníthető történeti egységet, ezért ad
dig önálló elnevezéssel sem rendelkezett. A két terminológiát a fenti okok miatt, mi magunk 
is váltakozva használjuk, elsősorban attól függően, hogy a feldolgozásra szánt illetve idézett 
forrásrészletek mely kifejezést alkalmazták, melyik nézőpontból közelítettek a problémához. 

Ami a fogalmi problémán túl a „nyugat-magyarországi" kérdés tartalmi részét ille
t i , a hazai szakirodalom ezen általában a kettős monarchia szétesésétől, a soproni nép
szavazásig terjedő időszak diplomáciai, politika- és hadtörténet i eseményeit érti. A témá
val foglalkozó történészek figyelme természetesen kiterjedt a probléma gondolati előz
ményeinek feltárására, a térséggel kapcsolatos korábbi tervezetek és elképzelések bemu
tatására is. Sokkal kevesebb érdeklődés nyilvánult azonban meg az 1921-es népszavazást 
követő évek eseményei iránt. Ez érthetőnek is tűnik, hisz az osztrák-magyar határrende
zés állta ki leginkább az idő próbáját valamennyi Párizsban megrajzolt határvonal közül. 
Megváltoztatására sem a második világháború előestéjén, sem az alatt, sem pedig utána 
nem került sor. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nyugat-magyarországi problémakör 
egyszer s mindenkorra megszűnt akkor, amikor 1922. január l-jén, az antant csapatok 
elvonultak a soproni Várkerület üzleteinek portáljai előtt, és átadták a város igazgatását 
a magyar hatóságoknak. 

Az érintett országok törvényhozásai által ratifikált okmányok azonban korántsem tet
tek pontot a térség sorsának alakulására. Mind Burgenland, mind Nyugat-Magyarország 
két háború közötti helyzetének alakulását kérdőjelek kísérték. A megoldatlan problémák 
folyamatos munkát adtak a később velük foglalkozó kutatóknak, és természetesen már a 
korszakban dilemmák elé állították a környék lakosságát, szervezeteit, elöljáróit, hatósága
it és a kérdésben érintett országok - elsősorban Magyarország és Ausztria, idővel pedig 
Németország - kormányzati köreit. A Burgenlandra vonatkozó magyar revindikációs tö
rekvésekkel egyidejűleg osztrák oldalon is igényt formáltak magyarországi területekre. 
Még Ausztria német megszállás alóli felszabadulása idején is újraéledtek olyan, ma már el
felejtett tervek, melyek gyújtópontjában az ún.  Ostburgenland létrehozása állt. Utóbbi alatt 
Sopronnak és környékének osztrák igazgatás alá helyezését ér tet ték. 5 Mindellett ma is 
folynak még viták arról, vajon a Sopronban és környékén tartott népszavazás eredménye 
mennyire tükrözte a valóságos erőviszonyokat, a helyi társadalom érdektagoltságát. Az eh
hez hasonló kérdésfelvetések azonban nem csak a szavazás ügyét érintik, hanem közvetve, 

5 Lásd még: Andics, Hellmut: Das Burgenland im Kräftespiel seiner Nachbarn nach 1918. In Karner, Stefan (szerk.): 
Das  Burgenland  im  Jahr  1945. Beiträge  zur  Landesausstellung  1985. Eisenstadt, 1985, Amt der Burgenländisches 
Landesregierung - Landesarvhiv - Landesbibliothek, 21. o. 



vagy közvetlenül az utána következő történeti periódus jellegzetességeinek vizsgálatát is 
igénylik. Saint-Germain, Trianon és a soproni népszavazás a „kályha", amelytől a kortár
sak és a kérdés kutatói általában elindultak, és ahova minduntalan visszatértek. A dönté
sek mellett azonban nem feledkezhetünk meg azok „utóéletéről", arról, mennyire fogadta 
el őket, milyen korrekciókat tervezett, hogyan kezelte a kérdést a korszak politikája, saj
tója, közvéleménye. 

A következőkben a soproni népszavazástól 1939-ig terjedő időszak Nyugat-Magyaror
szággal összefüggő kérdéseit igyekszünk megvizsgálni. Az időhatárok megállapítása során 
elsősorban arra voltunk tekintettel, hogy a soproni népszavazásig bezárólag már több pub
likáció foglalkozott a térség sorsának alakulásával. Éppen ezért - bár az előzmények mi
att messzebbre is vissza kellett nyúlnunk az időben - a téma kifejtésének kezdőpontját 
1922-ben határoztuk meg. A dolgozat lezárásaként több időpont is számításba jöhetett. Az 
egyik ezek közül kétségkívül a német-osztrák egyesülés dátuma, mely alapvetően megvál
toztatta az addig fennállt staus quó-t. A változás sok félig nyitott kérdésre végleg pontot 
tett. Az anschluss nem hozta meg a várt nyugati területi revíziót. Burgenland azonban 
mégis megszűnt, hiszen a német birodalmi kormány az egykori Ausztria  Ostmark névre ke
resztelt tartományát felosztották a volt Alsó-Ausztria és Stájerország között. Ezen esemény 
szintén alkalmasnak látszott a téma lezárására. Ennek ellenére, a források birtokában úgy 
ítéltük meg, hogy a nyugat-magyarországi kérdés egy ideig még foglalkoztatta az érintett 
kormányokat és természetesen az érdekelt lakosságot is. Ebben a legmarkánsabb változást 
1939 ősze hozta. A I I . világháború egyelőre levette a napirendről Burgenland ügyét, mely 
ugyan ekkor sem szűnt meg, de rövid- és középtávon a nyugat-magyarországi terület (és 
az ott élő németek) jelene és jövője a német-magyar háborús együttműködés függvényében 
alakult. A háború sodrában a területtel összefüggő kérdések elvesztették jelentőségüket. A 
dilemmát legfeljebb az jelenthette, vajon mi lesz a magyar határok mögötti németlakta te
rületek - többek között a nyugati határszél - későbbi sorsa. Ennek tisztázására a máso
dik világháború alakulása miatt szerencsére nem került sor. 

Fontos figyelembe venni, hogy a Magyarország és Ausztria egymással szomszédos ha
tárterületeit érintő polémia több síkon és folytonos kettősség jegyében bonyolódott a két 
háború közötti időkben. A kettősséget egyfelől az indokolta, hogy a területi rendezések -
bár mindkét fél számára hoztak bizonyos sikereket6 - mind Ausztria, mind pedig Magyar
ország számára érzékeny veszteségeket okoztak. Magyarország integritásának elvesztésé
ért kárhoztatta a Saint-Germain-i és trianoni a békerendezést. Az elvett nyugati országré
szek visszaszerzésének vágya része maradt a magyar irredentának akkor is, ha nem vete
kedhetett a többi elcsatolt terület kapcsán megfogalmazott revíziós célokkal. Ausztria 
ugyanakkor kudarcként élte meg az 192l-es év történéseit, elsősorban a Sopronban és kör
nyékén tartott népszavazás számukra kedvezőtlen eredménye miatt. 

Az elégedetlenséget csak részben táplálták presztízssérelmek. A terület(vissza)szerző 
törekvések alapjaként valós gazdasági, gazdaságföldrajzi, történeti és politikai érvek is el
hangzottak mindkét fél részéről. A burgenlandi területmegosztásról is el lehet mondani, 
hogy igazából egyik félnek sem kedvezett. A 358 km hosszú új államhatár körülbelül 70 
százalékban mesterséges osztóvonal volt, mely - mivel ilyenek (mint máshol a Duna, Ipoly, 
vagy a Dráva) a kijelölt térségben nem is léteztek - nem követhette a természetes válasz
vonalakat, de ugyanígy nem igazodott a korábban kialakult, racionális munkamegosztás 
kereteihez sem. A kijelölt határ az etnikai elveket sem követte teljes egészében, hiszen Bur-

6 Ausztria sikerként könyvelhette el magának Burgenlandnak a létrejöttét, míg Magyarország a velencei egyezményre és 
a Sopron környéki népszavazásra tekinthetett némi elégedettséggel. 



genlandban is maradt - ha nem is nagy számú (az 1923-as osztrák népszámlálás adatai7 

szerint mintegy 15 000 főnyi) - magyarság, Magyarország nyugati határszélén, és főképp 
a városok társadalmában pedig továbbra is meghatározó volt a németek száma és szere
pe. Bár a megosztás a többi határhoz képest a legkedvezőbben alakult, mindkét ország szá
mos politikusa és lakossága is joggal fogalmazhatott meg nemzetiségi, kulturális, valamint 
területi igényeket a másik féllel szemben, és adott hangot vélt vagy valós sérelmeinek. 

A helyzet ellentmondásos voltát tovább növelte, hogy mindezen feszültségek és indula
tok ellenére Ausztria a két háború korában Magyarország legfontosabb gazdasági partneré
nek számított, és a vele kialakított kapcsolatok minden szomszédos országhoz fűződő vi
szonynál kedvezőbben alakultak. A kérdésben közvetlenül érintett területek lakossága, elöl
járóságai, sajtója természetesen élénken őrizte emlékezetében az egykori vitákat, és folyto
nosan napirenden is tartotta azokat. Felsőbb körökben azonban az érintett országok közöt
t i diplomáciai, gazdasági kapcsolatok függvényeként kezelték a kérdést, és az esetek többsé
gében csillapítani igyekeztek az időről-időre kialakult feszültségeket. A „helyszínen", azaz a 
határ mellett megfigyelhető jelenségek ezért sok esetben nem mutattak azonosságot a kor
mányzati törekvésekkel. Az érdekelt kormányokat sem jellemezte azonban teljes állhatatos
ság az ügyben. Mind az osztrák, mind a magyar politikusok időnként más-más hangsúllyal 
foglalkoztak a kérdéssel. A probléma jelentősen átalakult Ausztria német megszállását köve
tően is. A németek által mutatott, látszólag egyértelműbb és határozottabb törekvések mel
lett a náci birodalom bonyolult működési mechanizmusai, döntési szintjei között sokszor el
lentmondásos álláspontok figyelembe vételével szükséges árnyalni a kérdést. 

A vizsgálódás arra is kiterjed, hogy a nemzetközi, az országos és a helyi politika me
chanizmusai milyen szinkronitást mutattak a nyugat-magyarországi kérdésben. Mikor talál
kozott és mikor, milyen mértékben tért el egymástól a politikát irányító elitek felfogása, cse
lekvési módozataik mennyire voltak összehangoltak, vagy önállóak. Ennek érzékeltetésére a 
szerkesztés során igyekeztünk külön fejezetekben tárgyalni a diplomácia - azon belül is az 
osztrák-magyar, német-magyar, illetve az anschluss-szal összefüggő német-osztrák kapcsola
tok - Nyugat-Magyarországot érintő eseményeit, az elsőrendűen érintett kormányok politi
kai akcióit és reakcióit, valamint mindezek recepcióját a térség politikusainak és társadalmá
nak megnyilvánulásaiban. A téma kifejtése előtt emiatt szükséges volt felvázolni Ausztria és 
Magyarország két háború közötti korszakának meghatározó bel- és külpolitikai vonásait, va
lamint össze kellett foglalnunk a nyugat-magyarországi kérdés előtörténetét, annak mindmá
ig érvényes jogi és politikai rendezését. A dolgozat tulajdonképpeni témájának kifejtésekor, 
a belső fejezetekben, az általános történeti összefüggések ismertetésétől ezért már eltekint
hettünk. Ezeket ismertnek fogadtuk el, természetesen anélkül, hogy a bevezetőben az orszá
gok bel- és a külpolitikájának, kapcsolatainak részletekbe menő elemzését adtuk volna. Utób
bit terjedelmi okoknál fogva sem vállalhattuk. 

A dolgozat belső arányainak kialakításakor tudomásul kellett vennünk, hogy a témával 
kapcsolatos forrásanyag sem térben, sem pedig időben nem egyenletes. Ennek oka azonban 
reményeink szerint nem a források feltáratlansága, hanem részben az, hogy maga a kérdés 
alakulása volt változó intenzitású az egyes években. A hullámzást a nemzetközi élet eseménye
inek alakulása, az osztrák és a magyar belpolitikai helyzet változásai okozták. Az 1921-ben fel
korbácsolt hullámok az évtized közepére elcsendesedtek, majd a nyugodt állóvizet 1927 táján 

7 Az 1910. és 1920. évi magyar népszámlálás során 26 225, illetve 24 867 magyar anyanyelvű lakost rögzítettek a későbbi 
Burgenland 227 településén. Az 1923-ban rendezett osztrák népszámláláskor 15 254 fő vallotta magát magyar 
anyanyelvűnek. Lásd Eger György:  Régió, etnikum,  vallás.  Demográfiai  és településtörténeti  tanulmányok. Budapest, 1993, 
Anonymus, 46. o. i l l . Lőkkös János:  Trianon  számokban.  Az  1910. évi magyar népszámlálás  anyanyelvi adatainak  elemzése 
a  történelmi Magyarországon. Budapest, 2000, Püski, 107. táblázat, 371. o. 



ismét felzavarta a magyar revízió megerősödése és az osztrák belpolitika válsága. A harmin
cas évek elején újra csend vette körül a kérdést, melyet csak a Német Birodalom felől érkező 
szirénhangok zavartak meg. A harmincas évek második felében a küszöbön álló, majd bekö
vetkező anschluss miatt ismét napirendre került Nyugat-Magyarország és Burgenland ügye. 

A súlyponteltolódások másik oka, hogy a kérdéssel kapcsolatos érzékenység területen
ként is eltérő volt. A dolgozat tulajdonképpen a téma négy vetületét igyekszik bemutatni: a 
nemzetközi és - azzal szorosan összekapcsolva - az országos politika mechanizmusait, vala
mint a problematika hatását a régió és Sopron belső fejlődésére. A három nyugat-magyaror
szági megye (Mosón, Sopron és Vas) alkotta köztes szint viszonylag kisebb súllyal jelenik meg 
a dolgozatban, hiszen annak politikatörténeti vonulata leginkább Sopron helyzetének vizsgá
latát kívánta meg. A kérdés neuralgikus pontját ebben a tekintetben mindenképp ez a város 
jelentette, a legfeszültebb helyzet mindig a népszavazási terület, elsősorban a város kapcsán 
alakult ki . Itt, illetve e miatt csaptak fel legtöbbször az indulatok, fogalmazódott meg a leg
több sérelem, született a legtöbb elképzelés. Sopront kiemelten kezelte mind az osztrák, mind 
a német külpolitika, szinte sajátjaként tekintett rá Burgenland tartományi vezetése, és termé
szetesen idehaza is a  Civitas  Fidelissima vívta ki a legnagyobb figyelmet a politikai és közélet
ben. Mindezeken kívül a város két háború közötti története, koncentráltan sűríti magába a 
nyugat-magyarországi kérdés egész régiót érintő hatásait - politikai, gazdasági, nemzetiségi 
és egyéb téren egyaránt - , így némileg modellálja is a térség többi városának helyzetét. Bár 
ezek miatt Sopron belső viszonyainak ismertetésére nagyobb hangsúly került, a címben még
is ragaszkodtunk a nyugat-magyarországi jelző megtartásához, mert a tanulmányozott kérdé
sek ebbe az összefüggésrendszerbe ágyazva jelentek meg. A tér- és időbeli hatások eltérő erős
sége egyben kijelölte az egyes fejezetek terjedelmi határait is. 

Előzetesen leszögezhetjük: a sokszereplős, több dimenziós konfliktus az 1921-es sop
roni népszavazást követően már nem vezetett döntő és drámai fordulatokhoz, illetve össze
csapásokhoz, a politikai feszültségek pedig a mindennapokban alig tükröződtek. A film
esztétika tudományából kölcsönzött „drámaiatlan, vagy láthatatlan dráma" keretein belül 
mégis érdekes tanulságokat rejt; „kapilláris mozgásaival" teszi érzékletesebbé a mélyben 
meghúzódó igazságokat, hozzájárulva ezzel a két háború közötti időszak történetének tö
kéletesebb megismeréséhez. 

2. A történeti kutatás helyzete és eddigi eredményei 

A nyugat-magyarországi-burgenlandi kérdés történeti irodalmának áttekintése előtt érde
mes röviden kitérni a források egyik rétegét képező, nyomtatásban megjelent korabeli művek
re. A magyar forrásirodalom legmegbízhatóbb darabja a mindössze húsz példányban kiadott, 
térképekkel illusztrált  Jelentés  a  soproni népszavazásról  és az  osztrákmagyar  határ  megállapítá
sáról című titkos, hivatalos kiadvány, melynek szerzője Villani Frigyes. Összeállításában közre
működött Ullein-Reviczky Antal, Träger Ernő, Makay Gyula és Okolicsányi Károly.8 A korszak
ban született memoárirodalom elsősorban a katonai felkelés és esetleg a népszavazás esemé
nyeivel foglalkozik, így dolgozatunk szempontjából az előzmények sorában kell említenünk őket. 
A színvonalasabb munkák közé tartozik a Träger Ernő által írt összefoglalás a soproni népsza
vazásról. 9 A többi kortársi vallomás közül a legtöbbet forgatott mű, Missuray Krug Lajos 1935-

8 Villani Frigyes:  Jelentés  a  soproni  népszavazásról  és  a  magyarosztrák  határ  megállapításáról. Szerk.: Träger Ernő, 
Makay Gyula, Ullein Antal, Okolicsányi Károly közreműködésével báró Villani Frigyes. Sopron, 1923, Székely és társa. 

9 Träger Ernő: A soproni népszavazás. In Thirring Gusztáv (szerk.): Sopron,  Civitas Fidelissima. Sopron, 1925, s. n., 75-93. o. 



ben kiadott könyve  A  nyugatmagyarországi  felkelésről. A könyv voltaképpen emlékek és újság
cikkek gyűjteménye. Szintén Missuray tollából származik a  Tüzek  a  végeken.  Selmectől  Sopro
nig című összefoglalás, mely a bányászati és erdészeti főiskola történetét dolgozta fel 1918-tól 
1921-ig.10 Az emlékiratok között Fogarassy László publikálta Maderspach Viktor felkelőparancs
nok visszaemlékezéseit. Ugyancsak a résztvevők élményét örökítik meg Héjjas Jenő (Héjjas Iván 
öccse) és Ádám T. István, Prónay Pál, és Zadravecz páter írásai. Memoárok sorát tartalmazza 
a  Sopronvármegye című lap által a népszavazás tizedik évfordulója alkalmából megjelentetett 
Népszavazási  Emlékalbum is. A visszaemlékezéseket természetesen szigorú forráskritikával sza
bad csak kezelnünk, hiszen a kölcsönös sérelmek, be nem gyógyult sebek a határ mindkét ol
dalán erősen szubjektív és egyoldalú interpretációkat eredményeztek. Az 1918-1921 közötti idő
szak eseményeinek első lejegyzései kevésbé a tudományos feltárás szándékának, sokkal inkább 
a közelmúlt szuggesztiójának hatására, mintegy élménybeszámolókként születtek. 

A kérdés osztrák forrásirodalmát a magyarhoz hasonló fenntartásokkal érdemes forgat
nunk. Közvetlenül 1921 után a békeszerződések következményei és a soproni „népszavazási 
komédia" feldolgozásai - már csak az események óta eltelt időszak rövidsége miatt is - in
kább a politikai vitairat és az irodalmi feldolgozások műfaji határán egyensúlyoztak. Ebben az 
időszakban az osztrák történelemszemlélet is hajlott a költői megfogalmazásokra. A „kötelező 
távolságtartás" hiányában akaratlanul is önvallomássá vált munkák azonban remek korrajzi 
dokumentumokként szolgálnak a mai utódok számára. A népszavazás és a nyugat-magyaror
szági felkelés osztrák historikusai (Viktor Miltschinsky,1 1 illetve egy valóban irodalmi mű szer
zője, Alfred Walheim) többé-kevésbé saját élményeiket rögzítették. Tették ezt annál is inkább, 
mivel szinte valamennyien az események személyes résztvevői voltak. Ok természetesen nem 
tudták levetkőzni egykori soproni mivoltukat, és őszinteségükben is túlzó, önigazoló és propa
gandisztikus műveket alkottak. Sommás megállapításaikkal egyébként már a korszakban meg
gyűlt a bécsi hivatalos körök baja, és igyekeztek némi önmérsékletre szorítani az elragadta
tott szerzőket. (Azokat a műveket melyek egyértelműen propagandacélokat fogalmaztak meg, 
és elsősorban az erre létrehozott - főleg német befolyás alatt álló - szervezetek égisze alatt 
jelentek meg, itt most nem említjük külön.) A Burgenlandban, illetve Burgenlandról született 
korabeli művek az öndefiníció igényével születtek, felhasználva az osztrák identitáskeresés 
germanofil utalásait és gesztusait is. A korszakban született forrásirodalom használhatóbb da
rabjait jelentik Alfred Rausnitz: Die  Gendarmerie  im  Burgenlande (Wien, 1925), illetve Rudolf 
Mlaker:  Das  Gefecht  von  Kirschlag (Burgenland IV; 1931. 218-224.) című alkotásai. 

A tudományos igényű feldolgozásokról általánosságban megállapíthatjuk, hogy az előző 
fejezetben vázolt,  tágabb  értelmezésű nyugat-magyarországi kérdés - vagyis a terület 1921 utá
ni helyzetével összefüggő problémák - vizsgálata eddig nem tartozott hazai történeti kutatás 
fő irányai közé. Az osztályalapú marxista történelemszemlélet számára Nyugat-Magyarország 
1918 utáni történetének vizsgálata, a tőle elválaszthatatlan nacionalizmus, irredentizmus és 
nemzetiségi tematika miatt - hasonlóan a Trianon-problematikához - egy ideig szinte tabu
nak számított. Míg azonban a békeszerződés ügye a hetvenes évektől kezdett visszalopózni a 
történeti kutatás témakörei közé, az ahhoz képest jelentéktelennek számító nyugat-magyaror
szági kérdés sokáig éppen csak felbukkant az egyes feldolgozásokban. Jelentős áttörést jelen
tett a témánk nézőpontjából előzménynek tekinthető szakirodalom magyar nyelvű alapművei 
között Soós Katalin több előtanulmány u tán 1 2 1971-ben kiadott könyve. 1 3 Hasonló jelentőségűek 

1 0 Missuray Krúg Lajos:  Tüzek a  végeken.  Selmecbányától  Sopronig. Sopron, 1930, s. n. 
1 1 Miltschinsky, Viktor:  Das  Verbrechen von Odenburg. Wien, 1922, s.n. 
1 2 A legjelentősebb és egyik legkorábbi ezek sorában: Soós Katalin:  A  nyugatmagyarországi  kérdés  (19181919). Budapest, 

1962, Akadémiai Kiadó. 
1 3 Soós Katalin:  Burgenland  az európai politikában  19181921. Budapest, 1971, Akadémiai Kiadó. 



voltak a Pozsonyban élt Fogarassy Lászlónak a Soproni Szemlében megjelent cikkei. Soós el
sősorban a kérdés diplomáciai vonatkozásait tárta föl, míg Fogarassy az események katonai 
aspektusát foglalta össze  A  nyugatmagyarországi  kérdés  katonai  története című cikksorozatá
ban a Szemle hasábjain. 1 4 A felkelést követő soproni és Sopron környéki népszavazás máig 
legrészletesebb és legszélesebb bázisú diplomáciatörténeti összefoglalását Ormos Mária adta, 
Civitas  Fidelissima (Gordiusz kiadó, Győr, 1990) című művében. 

A szűkebben értelmezett nyugat-magyarországi kérdés utóéletét azonban legfeljebb 
az osztrák-magyar kapcsolatok prizmáján keresztül vizsgálta a magyar történeti irodalom. 
Az egyes művek Magyarország és Ausztria diplomáciatörténetének, illetve speciálisan a 
két ország viszonyának egyik aspektusaként említették meg a kérdést. Ezek szerzői 
(Bellér Béla, Fiziker Róbert, Kerekes Lajos, Pritz Pál, Stier Miklós, Tilkovszky Lórán t 1 5 ) 
témájuk eltérő volta miatt nem vállalkozhattak arra, hogy a nyugat-magyarországi prob
lémát részleteiben elemezzék. Feldolgozásaik során érthetően nem merülhettek el a ha
tártérség belső viszonyainak vizsgálatában sem. A fenti, illetve az i t t nem említett művek 
zömében a Burgenlandra vonatkozó magyar igények bemutatására vállalkoztak, valamint 
az elszakított terület sorsával foglalkoztak. Kevesebb figyelmet szenteltek Magyarország 
nyugati határszélének és a - főleg Sopronra vonatkozó osztrák, majd német - területi kö
veteléseknek. A határ szomszédságában fekvő megyék Mosón, Sopron, Vas, Zala fejlődé
sének és politikai helyzetének kérdéseire - beleértve a területek elöljáróságainak, közvé
leményének, sajtójának Burgenland visszaszerzésével kapcsolatos követeléseit is - eddig 
kevesebb választ kaptunk. Az előzőekben említett munkák közül a soproni népszavazást 
követő időszak eseményeinek szisztematikus közlésével jószerivel csupán Bellér Béla ta
nulmányai foglalkoznak. Bellér - hasonlóan a fentebb említett szerzőkhöz - elsősorban a 
kérdésnek az osztrák-magyar diplomáciára gyakorolt hatását elemezte, azzal a különbség
gel, hogy a kétoldalú viszony ismertetéséhez vezérvonalként használta a Nyugat-Magyar
ország körüli vitát. A húszas évek időszakával foglalkozó írások főként sajtóforrások fel
használásán alapultak, s helyenként ezek is jelentősen elrugaszkodtak a térséggel össze
függő eseményektől és jelenségektől. Tartalmánál fogva jobban kapcsolódik dolgozatunk 
tárgyához Tilkovszky Lóránt  Ausztria  és  Magyarország  a  vészterhes  Európában.  A  buda
pesti  osztrák  követség  megfigyelése  és  helyzetelemzései  19331938.  évi politikai  jelentéseiben 
című könyve is, melyben a szerző a budapesti osztrák követség jelentései alapján enged 
bepillantást a kérdésbe. 

Természetesnek tűnhet, hogy a feldolgozásokból hiányzó láncszemeket a hazai helytörté
neti kutatás pótolta, s a diplomácia fejleményeit, a helyben történt események leírásával ki
egészítette. Bár a hetvenes években a helytörténetírás egyre jobban kivívta emancipációját, a 
határváltozásokkal kapcsolatos kérdésekkel helyben nem igazán foglalkoztak. Minimális utalá
sokat tartalmaznak a nyolcvanas évek elején sorozatban kiadott munkásmozgalom-történeti 
kötetek  (Sopron  és  vidékének  munkásmozgalma I - IV. kötet, Baranyai Lenke, Hiller István 
Környei Attila, Tirnitz József, művei, illetve a Mosonmagyaróvár  és  vidéke  munkásmozgalmának 

1 4 Fogarassy László: Bevezetés  a burgenlandi kérdés  forrásaiba  és irodalmába. Soproni Szemle, 1971. 2. 291-302. o. Uő: 
1972. 23-39. o; 155-129. o. 

1 5 Bellér Béla: Az osztrák-magyar viszony és a burgenlandi kérdés (1922-1926).  Soproni  Szemle, 1975. 3. 232-244. o. 
Bellér Béla: Az osztrák-magyar viszony és a burgenlandi kérdés (1927-1929).  Századok, 119. 1985. 1., Kerekes Lajos: Az 
első osztrák köztársaság  alkonya. Mussolini,  Gömbös  és az osztrák Heimwehr. Budapest, 1973, Akadémiai., Kerekes Lajos: 
Ausztria  hatvan  éve  19181978. Budapest, 1984, Gondolat., Pritz Pál: Magyarország  külpolitikája  Gömbös  Gyula  miniszterel
nöksége  idején 19321936. Budapest, 1982, Akadémiai., Pritz Pál: A fajvédők külpolitikai nézetei (1918-1936). In uő: A ma
gyar  diplomácia a két háború között. Tanulmányok. Budapest, 1995, Magyar Történelmi Társulat., Tilkovszky Lóránt: Auszt
ria  és Magyarország a  vészterhes  Európában. A  budapesti  osztrák követség  megfigyelése  és helyzetelemzései  19331938. évi 
politikai  jelentéseiben. Budapest, 2002, Paulus-Publishing Bt. 



története című könyv 1 6 ) . Jelentős változásra itt csupán a kilencvenes években került sor, ami
től kezdve például a soproni népszavazás emléke a helyi történeti gondolkodás legfontosabb 
elemévé kezdett válni. Az eseményekre való emlékezés a hosszú agyonhallgatást követően, a 
küencvenes évek második felétől újra a várospolitika rangjára emelkedett. Ez utóbbiban azon
ban már jelentős szerepet játszottak a kérdést helyi szinten először vizsgáló történészek, akik 
nem csupán hagyományos közleményekben, hanem újságcikkek, kiállítások formájában is pub
likálni kezdték kutatási eredményeiket. Kiváló alkalmat szolgáltatott erre a soproni és Sopron 
környéki népszavazás 75. és az 1918-1941 között működött polgármester, Thurner Mihály szü
letésének 120. évfordulója. Ennek kapcsán jelenhetett meg az 1918-1921 közötti időszak tör
ténetét feldolgozó több kisebb publikáció. A Magyarok maradtunk című népszavazási konferen
cia előadásai 1997-ben jelentek meg.17 Benne olyan szerzők cikkeivel, mint Ormos Mária, a he
lyi kutatók közül pedig Környei Attila, Horváth Zoltán, Boronkai Szabolcs és Turbuly Éva. Az 
írások közül a népszavazás utáni időszakkal foglalkozik Turbuly Éva munkája, mely egy rövi
debb Thurner életrajz, így témánkhoz a soproni polgármester személyén keresztül vihet köze
lebb. A másik mű, Környei Attila korreferátuma szorosabban kapcsolódik dolgozatunkhoz, hi
szen a népszavazás társadalmi és gazdasági következményeit veszi számba, műfaji okoknál fog
va csak vázlatos formában. Sopronyi Thurner Mihály születési évfordulója alkalmával látott 
napvilágot a  Tisztemben csak  a  város  érdeke  fog  vezetni című rövid tanulmánykötet. 1 8 

Az említett (a népszavazást követő korszak egy-egy részkérdésével foglalkozó) művek 
szerzői csak helyi forrásanyagra támaszkodtak, és kizárólag Sopron helyzetével foglalkoztak. 
1990 után a történeti probléma politikai rezonanciája is felerősödött. 1 9 Utóbbi nem tett jót 
a kérdés objektív megítélésének. Az évezredforduló táján megjelent újságcikkek, brosúrák 2 0 

így több egyoldalú, az osztrák érveket nem mérlegelő, leegyszerűsített állítást közöltek. 

A nyugat-magyarországi probléma két világháború közötti alakulásának történetét te
hát a maga komplexitásában ez idáig a magyar nyelvű szakirodalom nem próbálta meg fel
tárni. Célszerűnek látszott ezért áttekinteni az osztrák-német-magyar kapcsolatok és a tér
ség történetének alakulását ez utóbbi nézőpontjából, párhuzamba állítva a rendelkezésére 
álló magyar, osztrák és német szakirodalom, valamint a történeti - benne a helytörténeti 
kutatás - eredményeit. 

Dolgozatunk előzményeinek tisztázásához a fentebb említett alapművek mellett, több 
színvonalas összefoglaló munkát is felhasználhattunk. A békeszerződések témakörében Or
mos Mária:  Padovától  Trianonig (1984), Romsics Ignác:  A  Trianoni  béke (2001) című köny
vei jelentették a kiindulás alapját. A két háború közötti magyar bel- és külpolitika általános 
alakulásának áttekintésében Romsics Ignác:  Magyarország  története  a  XX.  században című 
szintézise és az Ormos Mária tollából megjelent:  Magyarország  a  két  világháború  korában 

1 6 Baranyai Lenke:  Sopron  és  vidékének  munkásmozgalma  19291933. Győr, 1982, MSZMP Győr-Sopron megyei 
Bizottsága., Hiller István:  Sopron  és környéke munkásmozgalma 19391945. Sopron, 1983, MSZMP Győr-Sopron megyei 
Bizottsága., Környei Attila: Sopron  és  környéke munkásmozgalma  1919.  augusztus 11924. Győr, 1982, MSZMP Győr-Sopron 
megyei Bizottsága., Tirnitz József:  Sopron  és környéke munkásmozgalma 19251928. Győr, 1982, MSZMP Győr-Sopron 
megyei Bizottsága., Tuba László-Lukács Albin-Bacsó András:  Mosonmagyaróvár és vidéke munkásmozgalmának  története 
1919. augusztus 11945. Győr, 1982. 

1 7 Turbuly Éva (szerk.)  „Magyarok  maradtunk"  19211996.  Konferencia  a  soproni  népszavazásról,  1996. december  12. 
Sopron, 1997, Soproni Szemle Alapítvány - Győr-Moson-Sopron Megye Levéltára, 83-98. o. /A Soproni Szemle Kiadványai. 
Új sorozat 20./ 

1 8 Turbuly Éva (szerk.):  „Tisztemben csak  a  város érdeke és az igazság  fog vezetni. A  120 éve született Thurner  Mihály 
polgármester (18781952)  emlékére. Sopron, 1998. Sopron város és a Soproni Levéltár kiadványa. 

1 9 A soproni népszavazás 75. évfordulóján parlamenti felszólalások egész sora méltatta az esemény jelentőségét. Az 1995. 
december 16-i ülésnapon Kertész Zoltán, Szájer József, Torgyán József, Csapody Miklós, a 239. ülésnapon Jeszenszky Géza 
szólalt fel napirend előtt a kérdés kapcsán. 

2 0 Lásd Horváth Zoltán:  A  Soproni  népszavazás  sikere. 1921. december 14-17. Sopron, 2002, Sopron M.J.V. 



(1914194521) című munka volt a segítségünkre. Ezzel az időszakkal részletesen foglalkozik 
e mellett a Balogh Sándor, Gergely Jenő, Izsák Lajos, Jakab Sándor, Pritz Pál, Romsics Ig
nác által 1999-ben megjelentetett  Magyarország  a  20.  században című összefoglalás is. Lé
nyeges adalékokkal szolgál a korszakról Ormos Máriának Kozma Miklósról írt könyve, vala
mint a szintén Romsics Ignáctól megjelent Bethlen István életrajz. 2 2 

A feldolgozáskor diplomáciatörténeti összefoglalásokat kellett kézbe vennünk. Ennek 
során támaszkodhattunk Ormos Mária és Majoros István:  Európa  a  nemzetközi  küzdőtéren 
című kötetére, Diószegi István könyvére a nemzetközi kapcsolatok történetéről. A magyar 
külpolitika technikáiról, szereplőiről a külpolitikai gondolkodásról tájékoztat az említetteken 
kívül Pritz Pál több korábbi írását tartalmazó tanulmánykötete (Pritz Pál: Magyar  Diplomá
cia  a  két  háború  között. Bp. 1995.), és szintén tőle a Magyarország  külpolitikája  Gömbös  Gyu
la  miniszterelnöksége  idején  19321936 című munka. A két háború közötti magyar külpoliti
kai gondolkodás és közbeszéd legfontosabb aspektusával, a revízió kérdésével kapcsolatosan, 
Zeidler Miklós  A  Revíziós  gondolat című könyve 2 3 tájékoztat. A mű a revízió és irredentiz
mus fogalmi pontosítása mellett, ezek megjelenési formáival, a közvéleményre és a politiká
ra gyakorolt hatásával egyaránt foglalkozik. Zeidler könyvét jól egészíti ki az általa szerkesz
tett, és 2003 folyamán napvilágot látott,  Trianon24 című kötet, mely korabeli és később szü
letett forrásokból, feldolgozásokból válogat. Speciálisan a két háború közötti magyar illetve 
osztrák külpolitikát taglaló művek közül kiválóan használhatók Kerekes Lajos és Pritz Pál 
idézett könyveinek idevonatkozó fejezetei, valamint Karsai Elek, Juhász Gyula, Sipos Péter 
és Fülöp Mihály 2 5 kötetei is. 

A magyar nyelven megjelent forráskiadványok közül A  Wilhelmstrasse  és  Magyarország 
19331944 (Bp. 1968), a Réti György által összeállított  A  Palazzo  Chigi  és  Magyarország. 
Olasz  diplomáciai  dokumentumok  Magyarországról  (a  Gömbös  kormány  időszakában) 
1932193626 című kiadványok tartalmaznak több, a dolgozat tárgyába vágó dokumentumot. 

Ausztriáról a magyar nyelven megjelent kötetek közül Kerekes Lajos:  Ausztria  történe
te  19181955 és Az  Anschluss  193827 című munkája szolgált segítségül. A két háború közöt
t i osztrák belpolitikával foglalkozó írások sorából Stier Miklós, Szatmári Péter és Székely Gá
bor tanulmányait használtuk. Az Anschluss kérdésköréhez és időszakához Hermann 
Hagspiel német nyelven írt könyve, az  Ostmark.  Österreich  in  dem  grossdeutschen  Reich28   

nyújtott eligazodást. 

A téma feldolgozásában nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak a nemzetiségekkel, külö
nösen a magyarországi németek helyzetével, társadalmi, gazdasági, politikai intézményeik, 
szervezeteik, és mozgalmaik történetével foglalkozó munkák. Ezek sorában szükséges meg
említenünk Tilkovszky Lóránt könyveit és tanulmányait. Általános összefoglalást nyújt a 

2 1 Ormos Mária:  Magyarország a két világháború korában. Debrecen, 1998, Csokonai 
2 2 Romsics Ignác:  Magyarország  a  XX.  században. Budapest, 1999, Osiris./Osiris Tankönyvek./ Uő: Bethlen  István. 

Politikai  életrajz. Budapest, 1999, Osiris. 
2 3 Zeidler Mikós: A  revíziós  gondolat. Budapest, 2001, Osiris. /Osiris Zsebkönyvtár./ 
2 4 Zeidler Miklós (szerk.): Trianon. Budapest, 2003, Osiris. /Nemzet és Emlékezet./ 
2 5 A magyar ellenforradalmi rendszer külpolitikája. 1927. január 1-1931. augusztus 24. In  Iratok  az ellenforradalmi 

rendszer  történetéhez  19191945. TV. (A kötet forrásanyagát összeállította és jegyzetekkel ellátta: Karsai Elek), Budapest, 
1967, Kossuth; Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája  19191945. Harmadik kiadás, Budapest, 1988, Kossuth; Fülöp 
Mihály-Sipos Péter:  Magyarország külpolitikája  a XX.  században.  Budapest, 1998, Aula. 

2 6 A  Wilhelmstrasse és Magyarország.  Német diplomáciai  iratok  Magyarországról. 1933-1944. Budapest, 1968, Kossuth., 
Réti György:  A  Palazzo  Chigi  és Magyarország. Olasz  diplomáciai  dokumentumok Magyarországról (a  Gömbös  kormány 
időszakában) 19321936. Budapest, 2003, s. n. (Fischerman Nyomda) 

2 7 Kerekes 1963, és uő: Ausztria  története 191855. Budapest, 1966, Akadémiai Kiadó. 
2 8 Hagspiel Hermann: Die Ostmark. Österreich im Großdeutschen  Reich  1938 bis 1945. Wien, 1995, Wilhelm Braumüller 

Universität-Verlagsbuchhandlung Ges.m.b.H. 



Nemzetiségi  politika  Magyarországon  a  20.  században című kötet. Speciálisan a német moz
galmakról írnak az  Ez  volt  a  Volksbund.  A  német  népcsoportpolitika  és  Magyarország 
19381945 (Bp. 1978) és a Hét  évtized  a  magyarországi  németek  történetéből  19191989 (Bp. 
1989) című kötetek. Némiképp ezektől eltérő megközelítésük miatt, más tanulmány- és for
ráskötetek is segítettek a pontosabb kép felvázolásában. Johann Weidlein, Spannenberger 
Norbert, Gerhard Seewann munkái 2 9 a hazai németség helyzetének, német birodalmi kap
csolatainak jobb megítéléséhez, a magyar államban és társadalomban betöltött szerepének 
megértéséhez szolgáltatott fontos adalékokat. 

Sajnos a kérdéskörben született idegen nyelvű munkákat nem fordították le magyar
ra, a külföldi - elsősorban természetesen osztrák - szerzők kutatási eredményei emiatt 
idehaza kevéssé ismertek. Ezek áttekintését különösen szükségessé teszi az a tény, hogy 
az osztrák történeti konstrukciónak sarkalatos pontja Burgenland. Az 1950-es évekig a tér
ség helyzete gazdaságilag, politikailag is bizonytalan volt. Burgenland a szó szoros értel
mében a fennmaradásáért küzdött. Sorsának alakulását három vagy négy fontos történel
mi fordulópont határozta meg. Ezek legfontosabbika természetesen maga a békeszerződés, 
illetve szerződések (Saint Germain és Trianon), melyek Burgenland genezisét eredményez
ték. Hasonlóan meghatározó csomópontjai voltak azonban a térség történetének az 1921. 
évi soproni és Sopron környéki népszavazás, a tartomány felszámolása 1938-ban, az ansch-
lusst követően, valamint az újjászületés a háború után 1945-ben. A burgenlandi közgondol
kodásnak tehát súlyos történelmi előzmények után kellett önazonosság-tudatát, a „burgen
landiság" gondolatát saját határain belül, Ausztriában, valamint a határokon kívül - nem 
utolsó sorban Magyarországon is - megteremteni és elfogadtatni. Az osztrák történetírás 
éppen ezért kiemelt figyelmet szentelt a két háború közötti időszaknak, melyben a mai 
Burgenland létének történelmi megalapozására sor került. A határon túl megjelenő folyó
iratok, levéltári, múzeumi kiadványok, tanulmánykötetek cikkeinek zöme azokkal a törté
nelmi korkérdésekkel foglalkozik, amelyek szorosabban vagy tágabban a „Landesidentát", 
a tartomány identitásának problémáit ér int ik . 3 0 A történelmi tanulmányok sorában időará
nyosan kevesebb figyelem esik a korai, középkori, újkori és koraújkori témákra, sokkal 
több munka vizsgálja a huszadik századot, vagyis azt a korszakot, amelyben Burgenlandot 
létrehozták, és politikailag megszervezték. Az önazonosságát bizonyos szempontból máig 
kereső - és a szomszédos nyugat-magyarországi térséghez sok tekintetben ellentmondásos 
módon viszonyuló 3 1 - tartományban az első világháború utáni időszaktól folyamatosan 
születtek eltérő terjedelmű és színvonalú dolgozatok, melyek az 1919-21-es sorsfordulóval 
és az azt követő évtizedek sorskérdéseivel foglalkoznak. (Mint láttuk, az 1921. évi népsza
vazást követő időszak feldolgozása magyar részről jóval hiányosabb, a publikációk szám
ban és terjedelemben is szerényebbek, mint az osztrák oldalon született munkák.) Mind
ezek szellemében Ausztriában a fentebb említett politikatörténeti fordulópontokkal kapcso
latos kutatási eredmények összegzésére is sor került. A kerek, vagy „kerekedő" évfordulók 
mind egy-egy tanulmánykötettel gazdagították a kérdés történelmi irodalmát. így született 

2 9 Dr. Johann Weidlein (szerk.): A  magyarországi  németség  küzdelme  a fennmaradásért.  Dokumentáció 19301950. Buda
pest - München - Heidelberg, 1996, Bleyer Jakab Gimnázium - Bleyer Jakab Közösség - Magyarországi Németek Kultu
rális Intézménye - Suevia Pannonica., Spannenberger, Norbert: Der Volksbund der Deutschen in  Ungarn 19381944 unter 
Horthy  und Hitler. München, 2002, R. Oldenburg Verlag. / Schriften der Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der 
Deutschen im östlichen Europa./, Seewann, Gerhard:  Ungarndeutsche und Ethnopolitik.  A  magyarországi németek és  az 
etnopolitika. Ausgewählte Aufsätze. Kisebbségek  KeletKözép Európában. Budapest, 2000, Osiris - MTA Kisebbségkutató Mű
hely - Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. 

3 0 Ezzel párhuzamosan zajlott (zajlik) egy átfogó, az egész osztrák nemzetről szóló diskurzus is, mely természetesen 
befolyásolja a burgenlandi kérdés alakulását. 

3 1 Lásd például a Magyarország uniós csatlakozása körüli burgenlandi álláspontok alakulását a kilencvenes években. 



meg a  Burgenland  1945 című összeállítás 1985-ben, a  Burgenland  1938 1989-ben, a  Burgen
land  1921 elnevezésű kötet 1996-ban, valamint a nyolcvanadik évfordulóra, a közelmúltban 
megjelentetett reprezentatív és vaskos újabb Burgenland-könyv 3 2 is. A különböző művek 
ismertetése során eltekintünk a minden valószínűség szerint jó szándékú, de az egyéni lel-
kesültségen kívül kevés értékelhető mozzanatot felmutató műkedvelő alkotók publikációi
tól, és a „céhen belüli" osztrák történetírás sajátosságaira összpontosítunk. 

A második világháború és a hitleri időszak sokkja után Burgenlandban újult erővel 
fogtak hozzá a tartomány múltjának feldolgozásához. A hidegháborús időszak is közreját
szott abban, hogy a határ két oldalán a kutatási eredmények és vélemények ütköztetése so
káig nem volt kielégítő. Az akkori Ausztriában - szemben a magyar oldallal - számos ki
advány, közte nem kevés erősen nacionalista kicsengésű mű látott napvilágot. Többségük
ben a két háború közötti történelmi diskurzus érvei csengtek vissza. Ide sorolható a már 
említett Miltschinsky egy későbbi í rása , 3 3 Hans Steinacher:  Zur  Frage  der  Ödenburger 
Volksabstimmung34 című műve, 3 5 valamint Walter Dujmovits, Thomas Polz, Oskar Helmer 
és mások munkái. Számos írás jelent meg e témakörben az  Österreichische  Osthefte, majd 
a  Burgenländische  Heimatblätter elnevezésű folyóiratokban. 

A klímaváltozás a nyolcvanas évektől volt érezhető, a kilencvenes évektől pedig egy
re nyitottabb lett a kérdéssel foglalkozó osztrák történésztársadalom. A különböző konfe
renciakötetek egyre szélesebb nemzetközi kutatói kör diszkusszióit kezdték közölni, néhá
nyan a kérdés osztrák historikusai közül pedig a nyelvi akadályokat leküzdve, közvetlenül 
is megismerkedtek a problémakör magyar forrásbázisaival. A viták alkalmával a magyar 
mellett más érintett nemzetek (például a horvát és a szlovák) kutatói is kifejthették né
zeteiket. Az 1985-ben megjelent  Burgenland  1945 című tanulmánykötet 23 szerzője még 
kivétel nélkül osztrák volt, részletgazdag írásaik azonban már szélesebb bibliográfiai bá
zison nyugodtak. Részben osztrák tudományszervezők érdeme ugyanakkor, hogy Magyar
országon is ráirányították a figyelmet a burgenlandi, nyugat-magyarországi téma, vala
mint a soproni népszavazás problémaköreire. A hasonló kezdeményezéseknek (pl. a 
„Schlaininger  Geschpräche"   „Szalónaki Beszélgetések", vagy a Mogersdorfi Kultúrtörté
neti Symposion) köszönhetően tér nyílt a vélemények és felfogások sokszínűbb megjelení
tése előtt. Az 1996-os Burgenland-könyv szerzői, a helyiek mellett már budapesti, zágrá
bi, pozsonyi kutatóhelyek szakemberei voltak. (A kötet magyar történész dolgozatát kö
zölte az egyik legvitatottabb kérdésről, a nyugat-magyarországi felkelőharcokról is . 3 6 ) Az 
osztrák történeti munkák egyik sajátossága mindemellett az, hogy nem szentelnek elegen
dő figyelmet a kérdéskör nemzetközi összefüggéseinek. Szerzőik zöme figyelmen kívül 
hagyta, hogy a nyugat-magyarországi-burgenlandi kérdés születésének cselekvő részese 
volt az akkori csehszlovák és délszláv állam, a térségben főszerepre pályázó Franciaor
szág, Olaszország és az anschluss-problémával összefüggésben Németország is. A külön
böző interpretációk mintha falba ütköztek volna a tartomány, illetve az ország határai
nál. A feldolgozások megmaradtak a jó értelemben vett helytörténetírás műfaji keretei kö
zött, és csak kevéssé vettek tudomást a kérdéskör szélesebb kontextusairól. Ebből a kör
ből érdemes azonban kiemelnünk W. Goldinger:  Die  Burgenlandfrage  als  internationales 

3 2 Schlag 2001. 
3 3 Miltschinsky, Viktor:  Der  Oedenburger Heimatdienst. In Burgenländische Heimatblätter 1961. 
3 4 Österreichische Heimatblätter, 1961. 195-202. o. 
3 5 Az irodalmias alkotások szakirodalom-, illetve forrásmegjelölést nem tartalmaznak. 
3 6 Borús József: Freischärler in Westungarn (1921). In Widder, Roland (szerk.): Burgenland  1921. Anfänge,  Übergänäe, 

Aufbau. Eisenstadt, 1996. 51-65. o. Burgenländisches Landesmuseum /Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 
Heft 95./ 



Problem,37 Hans Paul:  Die  Bestimmung  in  Oedenburg  im  Urteil  der  Angelsachen38 és legfő
képpen Gerald Schlag nemrég kiadott önálló összefoglaló munkáját. 3 9 Schlag műve forrás-
és irodalmi bázisát figyelembe véve is szakít a korábbi hagyományokkal. A szakirodalomi tá
jékoztató egyaránt tartalmazza osztrák, magyar, olasz, horvát és cseh szerzők műveit (a két 
utóbbiból egyet-egyet). Forrásait a bécsi és kismartoni archívumok anyagai mellett római, 
budapesti és soproni levéltárak dokumentumaiból válogatta. Mégis, amit Magyarországon 
Ormos Máriának a diplomáciai előzmények részletes feltárásával sikerült szemléltetni, [ t . i . 
hogy Nyugat-Magyarország Ausztriához csatolása milyen nagyhatalmi kompenzációs politika 
részét képezte -  T.I.] azt a határon túli szakirodalomban csak csíráiban találhattuk meg. A 
kérdés hagyományos osztrák tükröztetése „Deutschwestungarn" ügyét főképp etnikai megkö
zelítésben, a wilsonizmus elve alapján igyekezett bemutatni. A 80-as évektől azonban - a kez
deti elhallgatás után - csendben a magyar történeti irodalom (pl. Ormos könyvének) bur
genlandi recepciója is megtörtént . 4 0 

Az utóbbi években napvilágot látott osztrák tanulmányok sokkal árnyaltabb alaposság
gal vázolják fel, hogy milyen módszerekkel igyekezett felzárkózni a hosszú évszázados tradí
ciókkal rendelkező „konkurens" tartományi népcsoportok (mint pl. stájer, tiroli stb.) mellé 
Ausztria legkeletibb és legújabb tartománya. Kritikusan foglalkoznak a Burgenland születé
sét követő időszak egyik legfőbb problémájával, a németajkú értelmiségi réteg hiányából adó
dó gondokkal, az „iskolakérdés" fontosságával. Elemzik a klasszikus identitásképző eleme
ket, mint a címer, zászló, himnusz és más szimbólumok, nem feledkezve meg a legfőbb jogi 
princípiumról, az alkotmányról sem. Nem mulasztják el megvizsgálni az irodalmi kommuni
káció és a szónoki emelvények világának beszédmodorát sem, melynek fontos eleme volt a 
burgenlandi politikusok irodalmias, heroizáló ábrázolása éppúgy, mint a politizáló történé
szek fellengzősségre hajló kifejezésmódja. 

Vannak azonban kérdések, melyek máig jellegzetesen osztrák személetet tükröznek. 
Talán a napjainkra már megszokássá merevült felfogásból is ered, hogy a mostanság meg
jelenő történeti munkák - melyeken nem csupán, sőt elsősorban nem az 1919-1921 közöt
t i korszakkal foglalkozó műveket értjük - hasonlóan a korábbi alkotásokhoz, minden külö
nösebb aggály nélkül használják a Burgenland elnevezést a térség korábbi történeti korsza
kaival kapcsolatban. Az osztrák szerzők zöme hajlamos megfeledkezni arról, hogy a XX. 
századot megelőzően a fogalom értelmezhetetlen és anakronisztikus. Használata ráadásul 
nem pusztán szemantikai problémákat vet fel, mivel nemcsak az elnevezés alkalmatlan a 
mai Burgenland területéhez kötődő korai történeti események helymegjelölésére, de a ka
tegória történeti-földrajzi definícióként is értelmezhetetlen. A térség soha nem képviselt 
önálló entitást a magyar történelemben, hanem szerves részét képezte a pannon-dunántú
l i területeknek. Épp ez a szerves kapcsolódás, s a belőle következő közlekedési, logisztikai, 
kommunikációs zavarok jelentették a legsúlyosabb gondokat a születő Burgenland számá
ra. (Hasonlóan problematikus egyébként a  NyugatDunántúltól megkülönböztetett  Nyugat
Magyarország fogalom használata is, ha a XX. századot megelőző időszak történetére al
kalmazzák, mint ahogy gyökértelen és erőszakolt - ha tetszik elhibázott is - az újabb ke
letű  Várvidék elnevezés a hazai szóhasználatban. A magyarítás szándéka érthető, azonban 
azt a látszatot kelti, mintha a terület - mint táj- vagy politikai egység - nyilvánvalóan min
dig létezett volna, s ezzel akaratlanul is terület birtoklására vonatkozó az osztrák történe
t i érvekhez szolgáltat bizonyítékot.) Több helyütt, így Schlag munkájában is problematikus 

37  Burgenländische  Heimatblätter 1961. 99-107. o. 
3 8 Uo. 1966. 24-31. o. 
3 9 Schlag 2001. 
4 0 Lásd Baumgartner, Gerhard: Távoli rokonok. A magyar történelem osztrák szemléletmódjáról.  Regio, 2000. 2. 60-61. o. 



a tartományra vonatkozó osztrák államjogi igények bizonyítása. Többnyire a monográfiák 
első fejezeteibe („Vorgeschichte") csomagolt történeti áttekintések rejtik Burgenland visz-
szamenőleges osztrák legitimációját. Ezek a nyugat-magyarországi kérdést igyekeznek 
„visszavetíteni" a múltba, amikor a középkori, illetve a későközépkori hódításokról szól
nak. 4 1 Ez, bár előtörténetként helyénvaló, bizonyító mozzanatként ahistorikus. A dinaszti
kus ütközések, egyezkedések révén született középkori területi alkuk, territoriális változá
sok korántsem váltak törvényszerűen a modern nemzetállamok területformáló tényezőjé
vé, amit a szerzők egy része figyelmen kívül hagy. 

Több osztrák történész azonban az általános közfelfogástól eltérő megközelítést alkal
maz. Közülük itt Gerhard Baumgartnert és Peter Haslingert emeljük ki . Utóbbi - többek kö
zött - a tartomány identitásának kérdéseit is vizsgálta igen színvonalas tanulmányaiban 
(lásd. pl.: Haslinger, Peter: Die  Ungarnrezeption  in  der  burgenländischen  Presse  19211934., 
Bemerkungen  zu  Entwicklung  und  Begrenzung  einer  „burgenländischen  Identität"  in  der 
Zwischenkriegszeit. In BHB 54.1992.4., vagy  A  regionális  identitás  kialakításának  egy esete. 
Burgenland  19211938. In Regio Kisebbség, Politika, Társadalom, 2000/4. 93-104. o.). Ezek
ben ő is elismeri, hogy a térségben a hungarus tudat volt meghatározó a 19. század végéig, 
és a későbbi tartomány korábban nem alkotott adminisztratív, történeti egységet. 

Haslinger, a bécsi  Institut  für  Ost und  Südosteuropaforschung munkatársa a népszava
zás utáni időszak történetének kutatásával is foglalkozott. Művei az osztrák Burgenland-tör
ténet kiemelkedő darabjai, melyek a tartomány szemszögéből veszik sorra az osztrák-magyar 
kétoldalú kapcsolatok alakulását az 1921-1938 közötti időszakban. A kitűnő magyar nyelvis
merettel rendelkező szerző kutatásai során magyar és osztrák forrásokat egyaránt feldolgo
zott, bibliográfiai adatai pedig a témával kapcsolatos szinte valamennyi határon innen szü
letett szaktudományos cikket, könyvet tartalmazzák. Munkamódszerét a kiegyensúlyozottság
ra való törekvés jellemzi, mely azonban még nála sem minden tekintetben érvényesül. En
nek oka valószínűleg nem tudatos megfontolás, inkább a szerző fő érdeklődési területéből 
adódik. Haslinger korábbi kutatási témájából kiindulva 4 2 elsősorban a Burgenlandra vonat
kozó magyar követelések alakulását mutatja be, és csupán röviden utal a nyugat-magyaror
szági német területekre (nála:  Deutschwestungarn) és speciálisan - a burgenlandi tartomány 
fővárosának tekintett - Sopronra vonatkozó osztrák igények felbukkanására. A haslingeri 
felfogás - jelentőségéhez képest - egy kissé „túldimenzionálja" Burgenlandnak a magyar kül-
és belpolitikában játszott szerepét, holott az elszakított nyugati területek kérdése nemcsak, 
hogy nem illeszkedett bele szervesen a magyar revíziós komplexum két háború közötti fogal
mába (másodrendű kérdést sem jelentve a hazai kormánykörök számára), hanem néha ép
penséggel ellentétes volt a magyar külpolitika aktuális és hosszabb távú céljaival egyaránt. 
Ez - a főleg hazai levéltári forrásokból kiolvasható - momentum nem elhanyagolható mó
don árnyalja a kérdésről alkotott összképet. 

Az osztrák tudományos kutatás és ismeretközlés feltűnő hiányossága, hogy a kelleté
nél talán kisebb súllyal foglalkozik a burgenlandi kisebbségek sorsának alakulásával. Jel
lemző, hogy a kérdés máig sem nagyon mozgatja meg az osztrák szerzők fantáziáját, Bécs 
„távolából" pedig egyenesen érdektelennek tűnik a dolog. Egy, az anschluss témájával fog
lalkozó 466 oldalas könyv például a horváttal közösen szentel összesen egy oldalt magyar 
kisebbség problémáinak, azt is meglehetősen differenciálatlanul és elnagyoltan. Kiemeli a 
burgenlandi magyarságnak a náci párthoz fűződő szimpátiáját és elkötelezettségét. Igyek-

4 1 Hasonlóan jár el többek között: Aull, Otto: Die politischen  Beziehungen  zwischen  Österreich und  Ungarn,  in  ihrer 
Auswirkung  auf das Burgenland. In Burgenland, 1930. 4-5. 97-117. o., Brunner, Otto: Der burgenländische  Raum zwischen 
Österreich und Ungarn 8001848. In Burgenland-Landeskunde. Wien, 1951. 

4 2 Lásd pl. Haslinger 1995. 



szik az NSDAP-ban való felülreprezentáltságukat bemutatni, azonban - már a kérdést tár
gyaló szakasz rövidsége miatt is (a magyar kisebbségről összesen 27 sor) - árnyalt kép 
megrajzolására nem vállalkozik. 4 3 

Mindezen művek ismeretében is úgy látjuk, hogy a Nyugat-Magyarországi kérdés tér
ben és időben is kibővített feldolgozása, az általános politikai- és diplomáciatörténeti vala
mint helytörténeti források összevetése és elemzése idehaza még nem történt meg. Ezért 
próbáltunk kísérletet tenni arra, hogy áttekintsük: milyen szerephez jutott Nyugat-Magyar
ország és Burgenland ügye a nagypolitikában 1922-től 1939 őszéig, milyen reakciókat váltott 
ki, és milyen hatásokat keltett a kérdés a helyi társadalom működésében ez idő alatt. 

4 3 Hagspiel 1995. 
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ÁLTALÁNOS  Á T T E K I N T É S 

1. Belpolitikai viszonyok és külpolitika Magyarországon és Ausztriában 

a két háború között 

1.1.  Magyarország  bel és  külpolitikai  helyzete 

A nyugat-magyarországi kérdés kormányzati szintű megítélését alapvetően befolyásol
ták a két leginkább érintett ország - Ausztria és Magyarország - belső viszonyai (a kormány
zati rendszer, a politikai erőviszonyok, a hatalom és a társadalom viszonya stb.) valamint 
nemzetközi helyzete, kapcsolatai. A két háború közötti politikai rendszert a kormánypártok
nak a - választási rendszer sajátosságaiból is adódó - dominanciája jellemezte.44 A vizsgált 
időszak politikai struktúráját a dualista korszak örökségeként többpárti berendezkedés és fe
lelős kormányzás jellemezte, megtalálhatók benne olyan autoriter törekvések is, mint a rend
szerintézményi keretek antidemokratikus működtetése, a választójogi rendszerbe épített kor
látok, a nyílt szavazás rendje, a központi állami illetve kormánypárti adminisztrációk beavat
kozási törekvései, a sajtószabadság korlátozása, vallási, majd faji diszkrimináció. 4 5 A végre
hajtó hatalom dominanciájára épülő rendszerben speciális helyet töltött be az államfő, aki -
legalábbis kezdetben - viszonylag szűk jogkörrel, ám az idő haladtával egyre növekvő tekin
téllyel rendelkezett. Véleményét tanácsos volt tiszteletben tartani, bizalmát pedig bírnia kel
lett a mindenkori miniszterelnöknek, a kormánypolitika alakításába és a parlament működé
sébe azonban közvetlenül nem avatkozott bele.4 6 

A rendszerre jellemző volt, hogy az autonóm jogokkal rendelkező testületek - váro
sok, megyék - önállóságának rovására nőtt az állam irányító szerepe. A hatalom akaratát 
a kormánypárt és a kormány helyi exponensei, elsősorban a megyei főispánok képvisel
ték . 4 7 A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy már a tekintélyuralomra irányuló szándék 
sem ér t célt, nem beszélve egy esetleges diktatórikus forma megvalósításáról, melyhez pe
dig megfelelő modelleket kínált a korszak nemzetközi politikai palettája. A helyi politikai 
tényezők minden kormányzati ráhatás ellenére rendelkeztek olyan politikai játéktérrel, me
lyet - bizonyos határokon belül - saját elképzeléseik szerint alakíthattak. A (helyi) társa
dalom és az ellenzék mozgásterét több ezer egyesület, szövetség töltötte k i , véleményét, 
nézeteit pedig számos napi-és hetilap igyekezett kifejezésre juttatni. A lokális megnyilvá
nulások iránya, dinamikája pedig nem mindig csengett egybe a hivatalos politikai - külö
nösen külpolitikai - irányvonallal. 

4 4 Ezt a hatalmi túlsúlyt a Bethlen-korszakban a kormánypárti és a társadalmi - benne a gazdasági - elit szilárd 
kapcsolata is megalapozta. 

4 5 Romsics 1999. 233. o. 
4 6 Vö. Püski Levente: Demokrácia és diktatúra között. A Horthy rendszer jellegéről. In Romsics Ignác (szerk.): Mítoszok, 

legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. Budapest, 2002, Osiris, 221-222. o. 
4 ' Lásd L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története 19191945. Egyetemi jegyzet. Debrecen, 1991, KLTE, 41-43. o. 



A hatalmi berendezkedés esetenkénti korrekciói és 30-as évek végi jobbra tolódása el
lenére a Bethlen István miniszterelnök nevével fémjelzett időszaktól kezdve a konzervatív 
irányultságú rendszer jobb és baloldali ellenzékét sikerült távol tartani a hatalom gyakorlá
sától, vagy legalábbis ellenőrzés alatt tartani. A baloldal 1918-19-ben diszkreditálta önma
gát, és legális képviselője, az MSZDP soha nem került abba a helyzetbe, hogy erősen korlá
tozott parlamenti szerepéből kitörjön, főként, hogy a rendszert demokratikus irányba elmoz
dítsa. A szélsőjobboldal körülményei hosszú ideig szintén nem tették lehetővé, hogy az irány
zat meghatározó erővé váljon. Marginalizációját jelezte a különítményes csoportok felszámo
lása a második királypuccs után, a Gömbös-csoport kiszorítása a kormánypártból 1923-ban, 
és a Fajvédő Párt katasztrofális választási veresége, végül megszűnése 1926-28-ban. 

A radikális csoportosulások jelentős szolgálatokat tettek a hatalmon lévőknek (és ha
talmon maradóknak) a rendszer keletkezésének idején. Jelentős szerepük volt abban, hogy 
- épp Nyugat-Magyarországon - a rendszer első külpolitikai, revíziós sikerét elérje. Ennek 
köszönhetően, a nyugati térségben mindvégig meghatározó szerepet töltöttek be. E körök né
zetei, céljai azonban meglehetősen távol álltak Bethlen politikai credójától. 

Némi átalakulást hozott az a politikai klímaváltozás, amely Gömbös Gyula kormány
ra kerülésével függött össze. Gömbös távlati célja végső soron a párt mozgalommá fejlesz
tésével, a választójoggal rendelkezők lehetőleg teljes körének csatlakoztatása és az egész 
társadalom feletti totális ellenőrzés megszerzése volt a kormányzati törekvések támogatá
sának biztosítása érdekében. 4 8 A kísérlet kudarcot vallott, s a berendezkedést jelző inga 
mutatójának jobbra billenését ezt követően a külpolitikai feltételrendszer rohamos megvál
tozása is elősegítette. 

Az ország - közép-kelet-európai társaival együtt 4 9 - a Párizs környéki békerendezést 
követően szűk külpolitikai mozgástérrel rendelkezett. Magyarország e szűk térből később 
kényszerpályára került. Ennek folyamata döntően befolyásolta az ország belpolitikai arcula
tát, berendezkedését is. A revízió eléréséhez vezető utak a harmincas években Berlinen át 
vezettek. Bár a szélsőjobboldal erői a 30-as évek középétől egyre inkább elszabadultak,50 a 
Gömbös-féle radikalizmust követően a szélsőségek beivódását a kormánypolitikába általában 
a külpolitika kényszerítette ki . így itatódott át a politika szélsőjobboldali eszmékkel a Dará
nyi és Imrédy-kormányok idején, 1936 és 1938 között. Az alternativitás kilátásainak roha
mos csökkenése (félreérthetetlen jele volt Teleki Pál öngyilkossága) azonban a második vi
lágháború alatt következett be. 

A külső feltételrendszer, valamint a magyar, illetve az osztrák külpolitikai gondolko
dás Burgenland és Nyugat-Magyarország két háború közötti helyzetét is meghatározta. A 
külpolitika irányításában elvileg résztvevő kormányzó - néhány nagyobb horderejű kérdés 
kivételével - e tekintetben is átadta a kezdeményezést kormányainak. 5 1 Utóbbiakban is csu
pán a mindenkori miniszterelnök és a külügyminiszter rendelkezett olyan hatáskörrel, hogy 
irányt szabhatott a külügyeknek. Az 1920-as években Bethlen István szinte kizárólagos be
folyást szerzett a külpolitika irányításában. Az őt követő időszakban - egészen pontosan 

4 8 Vonyó József: A Nemzeti Egység Pártja a magyarországi polgári kormánypártok sorában. Uő: Diktatúra - olasz 
mintára. A Gömbös-csoport az államról a harmincas évek első felében. In Vonyó József:  Gömbös Gyula  és a jobboldali 
radikalizmus.  Tanulmányok. Pécs, 2001, Pro Pannónia Kiadói alapítvány, 9-19 és 52-65. o. 

4 9 De természetesen nem egyenlő mértékben, hisz a győztesek oldalán helyet foglaló kisállamok nagyobb cselekvési 
szabadságot élveztek. 

5 0 Amit az is elősegített, hogy a bethleni időszakban „hibernált" szélsőséges garnitúra tagjait a Gömbös-féle vezetés 
észben ismét beemelte a hatalomba vagy annak közvetlen közelébe. 

5 1 Lásd Pritz Pál: Döntési folyamatok a magyar külpolitikában. In uő: A  magyar  diplomácia  a  két  háború között. 
Tanulmányok. Budapest, 1995, Magyar Történelmi Társulat, 227-229. o. Az általunk tárgyalt időszakban Horthy 
gyakorlatilag nem nyilvánított véleményt a nyugat-magyarországi kérdés külpolitikai vonatkozásaival kapcsolatban. 



1933 februárjától 1938 novemberéig - azonban Kánya Kálmán külügyminiszter koncepció
zus külpolitikája érvényesült, annak ellenére, hogy Gömbös Gyula, majd - Darányi Kálmánt 
követően - Imrédy Béla miniszterelnök is főszerepre tartott igényt az irányvonal kialakítá
sában. Ez a kettősség az Imrédy-kormány idején már kifejezetten diszharmonikussá tette a 
kormányfő és a külügyminiszter viszonyát. 5 2 

A külpolitikát alakító - viszonylag szűk - politikai eliteknek 1918 után néhány új je
lenséggel kellett szembenézniük. Az egyik: Magyarország új államjogi státusza és megválto
zott szerepe a nemzetközi hatalmi erőtérben. A másik természetesen az új államhatárok mö
gé szorított ország gazdasági, társadalmi, nemzetiségi helyzetének gyökeres átalakulása. A 
magyar külpolitikai gondolkodás mindkét problémával nehezen volt képes megbirkózni. A 
külügyek bonyolítói a kettős monarchiából kikerülve még sokáig hajszolták az egykori hatal
mi politizálás ábrándjait. Az 1867-től a világháborúig nagyhatalmi körökben ténykedő, az 
1878-as berlini kongresszus történelmi emlékeinek bűvöletében élő, összeurópai hatású dip
lomáciai hagyományokat folytató magyar - zömében arisztokrata - politikai elit, nehezen 
vette tudomásul a hirtelen kisállammá lett Magyarország súlyos nemzetközi presztízsveszte
ségét. A jelentéktelenné, sőt megvetette vált ország ráadásul kikerült a Monarchia által be
töltött  Donauraum politikai-földrajzi teréből, és egyre jobban sodródott a német geopolitika 
által  Südostraumnak nevezett balkáni térség felé. 5 3 

A két háború közötti magyar külpolitika - és részben belpolitika - alapképletét legfő
képpen a háborút lezáró békekötésekhez való viszony határozta meg. A trianoni béke erkölcs
telenségének és igazságtalanságának élménye a politika szereplőit és nagyjából az egész tár
sadalmat is áthatotta. A „jogtalanul" elszakított részek visszaszerzésének programja két, egy
mással nagyban rokonítható, mégis különböző formában tört felszínre. Zeidler Miklós közel
múltban közzétett tanulmányainak 0 4 megállapításait elfogadva, az egyiket az alapvetően tár
gyalásos formákra építő és a nemzetközi jog keretét felhasználó revízióként definiálhatjuk. 
Ez a diplomácia hagyományos módszereit próbálta felhasználni egy legitim szerződésmódo
sítás érdekében. A revízióval párhuzamosan, azt általában kiegészítve azonban, a főleg érzel
mi, indulati elemeket tartalmazó, idealista, ezekből következően szubjektívabb irredentizmus 
is rányomta a bélyegét a hazai külpolitika gondolkozásra. 5 5 

A revízió gondolata alapvetően három formában merült fel a háborút követő években. 
Az egyik - elsősorban történeti ihletettségű érveket sorolva - az integrális Magyarország 
helyreállítását tűzte ki célul. Az elszakított Nyugat-Magyarországra ez a gondolatmenet volt 
legteljesebb formában alkalmazható. A teljes restitúció hívei „történelmi jogon" időről-időre 
valóban be is nyújtották igényüket Burgenlandra. A követelések másik típusa etnikai alapú 
terület-visszaszerzésre összpontosított. Ennek során a korábban elveszített magyar többségű 
térségek anyaországhoz csatolására került volna sor. E koncepció részeként esetünkben fel
merülhetett ugyan az Őrvidék visszacsatolásának gondolata is, ám úgy tűnik, ez utóbbit i l 
letően rugalmasabb álláspontot képviseltek a revíziós eszme hívei. 5 6 A gondolatkör harma
dik változata - melyet nevezhetünk optimális revíziónak - a reálpolitika illetve a napi poli
tika függvényeként kezelte a kérdést, és igyekezett minden kínálkozó alkalmat megragadni 

5 2 Uo. 229-230. o. 
5 3 Lásd Pritz Pál: Magyarnémet  viszony 19181945. Limes, 2002. 1. 6. o. 
5 4 Lásd Zeidler 2001a 50-51. o., i l l . Zeidler Miklós:  Társadalom és gazdaság  Trianon  után. Limes, 2002. 2. 10-11. o. 
5 6 Megjegyezhetjük, hogy amennyiben a hivatalos magyar külpolitikát, a jog talaján álló revíziós célkitűzések elérésének 

gyakorlataként fogadjuk el, ezt a harmincas évektől, a magyar terület visszaszerző politikának az olasz és német birodalmi 
expanzió mellé sodródásával feltétlenül módosítanunk kell. 

5 6 Vö. Zeidler Miklós: A magyar külpolitika és a civil társadalom a Horthy-korszakban. In Pritz Pál (szerk.): Magyarország 
helye a 20. századi Európában. Budapest, 2002, Magyar Történelmi Társulat, 54-55. o. 



törekvéseinek megvalósítására. 5 7 Burgenlandra vonatkozóan ez a változat a húszas évek vé
gén merült fel, igaz, rendkívül halvány formában. Alapja akkor az Olaszország pártfogásába 
vetett bizalom volt. Az anschluss idején ismét felmerült az egységes Nyugat-Magyarország 
helyreállításának gondolata, az aktuálpolitikai helyzet adta lehetőséget kihasználásával. A 
magyar vezetés azonban kevés meggyőződéssel, erőtlenül lépett fel ennek érdekében. 

Amíg a közvélemény és pártok jelentős részben nyíltan követelték a békék felülvizsgála
tát és megváltoztatását, a hatalom képviselőit sajátos, tudathasadásos állapot jellemezte e kér
désben. A korszak elején a formálódó rendszer óriási ellentmondással találta szemben magát, 
amikor a létfeltételeit biztosító beilleszkedési politika, és a toposszá váló revízió között kellett 
egyensúlyoznia. A revizionista követelések és deklarációk hamarosan le is kerültek a hivatalos 
kormánypolitika napirendjéről, és újból csak 1928 után jelennek meg, akkor már „békés reví
zió" formáját öltve. A helyzetet súlyosbította, hogy a trianoni határok újraszabása nemzetközi 
fórumokon - különös tekintettel a Népszövetségre 5 8- a második világháborúig komoly formá
ban soha nem került napirendre. Ezt a korszak józanul gondolkodó szereplői meglehetősen tisz
tán látták, és számoltak is vele. A közvélemény optikai csalódását tükrözte az a lelkesedés is, 
mely Harold Sydney Harmsworth, Rothermere lordjának 1927-ben indított akcióját kísérte. 

A revízió természetesen nemcsak az elmélet, hanem a gyakorlati politika szintjén is meg
határozó kérdés volt. A külpolitikai vezetés azon elképzelése, hogy ennek lehetőségét a status 
quo-ellenes államok 5 9 összefogása hozza közelebb, nem vált valósággá. A másik utat valamely 
nagyhatalom pártfogása kínálta volna. A Bethlen-kormány a támogatást elsősorban Angliától 
várta, ám 1927-től úgy tűnt, arra az olasz külpolitika oldalvizén nyílik lehetőség. Később a ki
bontakozást a nemzetiszocialista Németország támogatásával keresték, Berlin azonban csupán 
Csehszlovákiával szemben támogatta a magyar szándékokat, a kölcsönös érdekek jegyében. 6 0 

Ez sem változtat azonban azon, hogy így a magyar külpolitikai gondolkodás legfontosabb 
eleme, a revizionizmus gondolata - bár ez elsősorban az irredentizmus sajátossága volt - olyan 
mítosszá vált, melynek valódi realitásai mindvégig hiányoztak. A magyar külpolitika mindezek 
miatt, bizonyos fokig délibábokat kergetett akkor is, ha ezek az illúziók általában nem a hivata
los politika, hanem csupán a „magyar hiszekegyet" skandáló közvélemény szemei előtt lebegtek. 

A magyar külpolitikai gondolkodást vizsgálva, nem feledkezhetünk meg arról a külpoli
tikát irányító elitek tudatában mélyen gyökerező veszélytudatról sem, mely a 19. századtól fo
lyamatosan tetten érhető. A pánszláv és pángermán előretöréstől való félelem hol fokozottab
ban, hol kevésbé erősen a reformkor liberálisaitól a két háború korának politikai elitjéig min
den generáció gondolkodását befolyásolta. Az önálló Magyarországot fenyegető külső veszede
lem rémképe már Széchenyi, Wesselényi, Deák és társaik gondolkodását és eszmerendszerét 
áthatotta. A kettős monarchia 1867-es létrejötte mögött szintén ott munkált a szláv és né
met expanzió miatti tradicionális aggodalom. A dualizmus-kori politikai elit többségében osz
totta is Deáknak a felemelkedő Németországtól és a hatalmas Oroszországtól való félelmét. 6 1 

A Romanovok és Hohenzollernek monarchiája közé ékelődött térség államai - benne 
Magyarországgal - csupán a két nagyhatalom első világháborús összeomlása után jutottak 
nagyobb cselekvési szabadsághoz. Az európai diplomáciából kirekesztett, polgárháborútól 
szenvedő Szovjet-Oroszország, és a háborús vesztes, belső stabilizációs problémákkal küsz
ködő Weimari Köztársaság azonban csak egy rövid évtizedet hagyott a régió államainak, 

5 7 Vö. uo. 55. o. i l l .  Trianon a  történelemben  és a  történelmi tudatban. Kerekasztalbeszélgetés. Világosság, 1988. 4. 235. o. 
5 8 A szervezet alapszabályának 19. §-a lehetővé tette a békés revíziót. 
5 9 Az együttműködés résztvevője a nagyhatalom Olaszország, Németország és Szovjetunió, az alacsonyabb státuszú 

államok közül pedig Bulgária és Törökország lehetett volna, Lásd Zeidler 2002b. 171-172. o. 
6 0 Ormos 1998. 157. o. 
6 1 Diószegi István: Az Osztrák-Magyar Monarchia. História 2000. 9-10. 7. o. 



hogy a szorításból levegőhöz jussanak.62 Szovjet-Oroszország visszatérése még váratott ma
gára, Németországgal azonban más volt a helyzet. Míg a húszas években a német veszede
lemtől való félelem csak halvány volt, a harmincas évektől már virulenssé vált, elsősorban a 
német nemzetiségek által lakott térségek magyarságának és politikusainak köreiben. Ezen a 
ponton a magyar politikai közgondolkodás újabb dilemmával találta szemben magát, neveze
tesen, hogy a revízió szempontjából kikerülhetetlen nagyhatalmi szövetséges egyben fenye
gető veszélyt is jelent az ország számára. Bár a kormány ennek nyilvánosan nem adott han
got, az elit egy részét már az is aggasztotta, hogy a kontinens politikai-hatalmi berendezke
dése mellett az európai értékrend egésze ellen kihívást intéző Németország oldalán a reví
zió legalábbis „sötétbe ugrás" lesz az ország számára. 6 3 

A vélt vagy valós pángermán és a pánszláv veszéllyel szemben a szomszédos országok va
lamelyikével való együttműködés lehetősége magától értetődően kínálkozhatott volna a magyar 
külpolitika számára. A revizionizmus és a status quo-törekvések ellentmondásai miatt azonban 
ezeket az elgondolásokat nem lehetett keresztülvinni. A szomszédos országok között Magyar
ország legtermészetesebb partnere Ausztria lehetett volna. A vele való összefogást - a király
kérdés mellett - azonban épp a határok eltérő értelmezése tette nehézkessé. A kezdeti kapcso
latokat e mellett akadályozta az emigráns-kérdés is. 1919 augusztusa után Bécs fontos állomás
helye lett a magyar politikai emigrációnak. A szociáldemokrata vezetésű osztrák főváros me
nedékjogot biztosított a Tanácsköztársaság népbiztosainak. A két háború közötti időben is szá
mosan távoztak Bécsbe, amely ezáltal a magyar szellemi emigráció befogadó helyévé is vált . 6 4 

A királykérdéssel kapcsolatos dilemmák, IV. Károly sikertelen puccsa, illetve a Habsburg 
birodalom restaurálásának veszélye végül is elvezetett az antirevizionista kisantant kialakulá
sához. Ausztria (bár utóbbihoz nem csatlakozott) élénk kapcsolatokat alakított ki a kisantant-
tal, elsősorban Csehszlovákiával, mellyel a status quo fenntartásáról is megállapodott. 6 5 Ma
gyarországnak az adott helyzetben le kellett mondania a revíziós törekvések nyílt hangoztatá
sáról, ám a magyar társadalom gondolkodásában mélyen gyökerező és bizonyos politikai cso
portok által folyamatosan napirenden tartott irredentizmus, valamint a csehszlovák fél ma-
gyar-ellenessége nem tette lehetővé a kapcsolatok normalizálódását. Köztes-Európa országai
nak marakodása olyan kivételes történelmi szituáció elszalasztásával járt, mely - kihasználva 
a térség fölött hegemón szerepet betöltő nagyhatalmak átmeneti meggyengülését - hatékony, 
regionális együttműködés lehetőségével kecsegtetett volna. A térség kisállamainak együttmű
ködése csupán az évtized végén, illetve a 30-as évek legelején kezdett körvonalazódni, egy 
magyar-bolgár-jugoszláv-lengyel agrárblokk keretei között. Ezek a kísérletek azonban a kibon
takozó gazdasági válság körülményei között hamvába holt próbálkozásoknak bizonyultak.66 

Bethlen István kormánya a húszas évek folyamán több kísérletet tett a Franciaországhoz 
fűződő szálak megerősítésére, ám a nyomasztó külpolitikai elszigeteltségből végül Olaszország 
barátságával szabadult meg a magyar külpolitika. Az adott korban kétségkívül túlértékelt, re
vizionista együttműködés megnyitotta az utat az aktív külpolitika előtt. Ehhez hozzájárult, 
hogy az állam gazdasági helyzetének stabilizálódásával enyhült pénzügyek feletti népszövetsé
gi ellenőrzés, csakúgy, mint az ország felett gyakorolt katonai kontroll is. A szabadabb moz-

6 2 Vö. Gyarmati György: A revízió alternatívája. A regionális integráció formaváltozatai a magyar politikai 
gondolkodásban 1920-1944.  Limes, 1997. 2. 43-59. o. 

6 3 Zeidler Miklós: Mozgástér a kényszerpályán. A magyar külpolitika „választásai" a két háború között. In Romsics Ignác 
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6 4 A két ország viszonyát ugyanakkor számottevően javította, hogy 1922-ben a szociáldemokraták ellenzékbe kerültek. 
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gásteret kihasználva a magyar külpolitika igyekezett az olasz-magyar együttműködést Német
ország bevonásával kibővíteni. A szabadság - a germán birodalmiság lassú, de biztos kibonta
kozásával - azonban először csak viszonylagos, majd egyre inkább illuzórikus lett. A revíziós 
kényszerpályára lépés mellett a magyar külgazdaság prioritásai (a gabonaexport szükségessé
ge) is Németország felé sodorta a hazai külpolitikát, annak ellenére, hogy Berlin és Budapest 
elképzelései e téren - finoman szólva - nem minden tekintetben fedték egymást. 6 7 

A magyar politikai irányítás még Bethlen idején jegyezte el magát azzal a gondolattal, 
hogy nem árt egyszerre több vasat tartani a tűzben, ha az ország külkapcsolatairól van szó. 
Az olasz ületve német orientáció nem jelentette azt, hogy Magyarország elvágta volna a fran
cia, illetve angol diplomáciához fűződő külpolitikai szálakat. Amint azonban korábban már 
említettük a gazdasági kapcsolatok és a revíziós törekvések logikája miatt az atlanti kapcso
latok veszítettek jelentőségükből a sikert sikerre halmozó hitleri Németországgal való stra
tégiai együttműködéssel szemben. A helyzetet még tovább súlyosbította Németország megje
lenése a magyar határon 1938 márciusában. 

1.2. Az  osztrák  bel és  külpolitika  alapvonásai.  Az Anschlussgondolat 

Ausztria berendezkedése a két háború között sokáig demokratikusabb színezetű volt a 
magyarországinál. Az osztrák belpolitika fő vonulatát alapvetően a szociáldemokrata-keresz
tényszocialista kettősség határozta meg, melyet azonban szélsőjobboldali erőcsoportok hol 
erősebb, hol gyengébb befolyása árnyalt. Az osztrák nemzeti eszme (Német-Ausztria) problé
mája nagymértékben befolyásolta és a magyarországitól eltérővé tette a pártstruktúrát. A 
hazai berendezkedéshez hasonlóan azonban gyakorlatilag hiányzott a palettáról a liberális 
irányzat, amely csak 1919-ben volt képes mindösszesen egy mandátumot szerezni a törvény
hozásban. Hasonlóképpen jelentéktelen volt a szélsőbaloldal is, mivel a kommunisták még a 
különféle neveken szereplő liberálisoknál is gyengébben szerepeltek, s a két háború között 
nem sikerült képviselői helyet szerezniük. 

A legmeghatározóbb politikai tényező, a Keresztényszociális Párt a háborút követően a Szo
ciáldemokrata Párt koalíciós partnere volt. 1920-tól azonban - miután az 1919-20 közötti ke
mény bel- és külpolitikai válság terhét jórészt a baloldali kormányerőkre sikerült hárítani - a szo
ciáldemokraták nélkül alakítottak kormányt. Ezt követően csak a gazdasági krízis idején, 1930-
ban ajánlottak koalíciót a szociáldemokratáknak, akik azonban elutasították azt. A baloldal kez
deti sikerei után kiderült, hogy az osztrák választók - leszámítva a főváros lakosságát - a gyűj
tőpártot alkotó keresztényeket és a szociáldemokratákat nagyjából hasonló arányban támogatják. 
Utóbbiak meghatározó erőt képviseltek és képesek voltak biztosítani a belpolitikai rendszer szim
metriáját. A keresztényszocialisták csak - egy vagy több polgári párt által alkotott - koalíciók se
gítségével voltak képesek garantálni a kormányzat folyamatosságát. Az 1920-as években 15 kor
mányválsággal kellett szembenézniük az osztrák politikai erőknek. 6 8 A folyamatosságot a két há
ború közötti Ausztria legmeghatározóbb politikai személyisége, Ignaz Seipel képviselte, aki a szin
tén keresztény Johann Schober mellett a legtöbbször - öt alkalommal - kapott megbízást kor
mányalakításra. Seipel nevéhez fűződik a köztársaság konszolidációs időszaka, amit azonban 
megzavart a nagyarányú munkanélküliség és a bankrendszer válsága. Hasonlóan vészjóslóak vol
tak a paramilitáris egységekkel is felszerelkezett bal- és jobboldal erődemonstrációi. A baloldalon 
1924-ben jött létre a Republikanischer Schutzbund (Köztársasági Védszövetség), mely tekintélyes 
első világháborús és külföldről beszerzett fegyverkészlettel rendelkezett. Hasonlóképpen felszerel-

6 7 Ormos Mária: Franciaország és  a keleti biztonság  19311936. Budapest, 1969, Akadémiai, 288. o. ill. uő: 1998. 155-156. o. 
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tek voltak a jobboldali alakulatok, melyek közül kezdetben a Frontkämpfervereinigung (Fronthar
cos Egyesület) rendelkezett nagyobb erővel, majd fokozatosan a Heimwehr (Honvédő Alakulat) 
vette át a domináns szerepet. Léteztek azonban még egyéb - elsősorban nemzetiszocialista ide
ológiája - fegyveres egységek is (pl. a Vaterländischer Schutzbund és a Deutsche Wehr), melyek 
azonban sokáig nem rendelkeztek jelentős erővel. Ellentétben azonban a magyar paramilitáris 
szervezetek (EME, MOVE) szerepének lassú visszaszorulásával, Ausztriában a fegyveres oszta
gok növelni tudták a jelentőségüket a húszas évek folyamán. 6 9 

A politikai paletta jobboldalán meghatározó szerepet betöltő frontharcosok, és ellenfelük 
a Schutzbund közötti legsúlyosabb atrocitás a burgenlandi Schattendorfban (Somfalva) zajlott 
le 1927-ben. Ebben az évben olyan törést szenvedett az osztrák parlamentáris demokrácia, me
lyet aztán az önálló Ausztria fennállásának végéig már nem is volt képes kiheverni. A somfal
vi gyilkosok felmentése utáni bécsi tömegtüntetés, illetve annak brutális feloszlatása és az eh
hez kapcsolódó országos sztrájkok megingatták a bizalmat a kormány és a rendszer iránt. A 
helyzetet a jobboldali radikálisok is megpróbálták kihasználni. A szélsőjobboldal erői húszas 
években egyre jobban növelték befolyásukat a politikai életben, amit - az irányzat látványos 
németországi előretörésével szemben - átláthatatlanná tett, hogy az áramlat Ausztriában rop
pant sokszínű volt, és az ottani NSDAP mellett beférkőzött a Keresztényszociális Pártba, a 
Nagynémet Néppártba és a tartományokban erős Landbundba is . 7 0 A jobboldalt alkotó csopor
tok közül a harmincas évek legelején a Heimwehr fokozatosan meggyengült, és egyre jobban a 
szélsőséges horogkeresztesek erősítették meg a pozícióikat. A Heimwehr későbbi visszaszoru
lásához nagymértékben hozzájárult az alkotmány módosítására irányuló sikertelen kísérletük 
1929-ben. Ennek jelei azonban még csak csírájukban mutatkoztak, sőt a mozgalom épp 1930-
ban érte el befolyásának csúcsát, Carl Vaugoin kormánya idején. 1931. szeptember 13-án a stá
jer Heimwer-parancsnok, Walter Pfrimer vezetésével zajlott le sikertelen puccskísérlet, mely 
azonban újra halálos áldozatokat követelő összecsapásokhoz vezetett a Schutzbunddal. 

A húszas években az osztrák belpolitika nehézségei - a kormányválságok és gazdaság ál
lapota - szinte csábították a Burgenland visszaszerzésére aspiráló magyar köröket. A politikai 
erők ellentétéből kialakuló mély krízis kiszolgáltatottá tette Ausztriát, a nála stabilabb képet 
mutató Magyarországgal szemben. Ezt elsősorban nem a magyar kormány, hanem annak szél
sőjobboldali ellenzéke igyekezett kihasználni. Az osztrák állam gyengeségének érzetét ráadásul 
nem csak a pártrendszer alakulása és kormányok bizonytalansága idézte elő, hanem az állam 
alkotmányos berendezkedése is. A szövetségi állani pluralisztikusabb berendezkedése egyben 
azt is eredményezte, hogy a kormány, az ellenzék, illetve a tartományok (esetünkben Burgen
land) vezetése, politikai elitje időnként egymástól eltérő tónusban szólalt meg. A Burgenland
ban működő pártok (a Szociáldemokrata, Keresztényszociális és Nagynémet Párt, a Paraszt
szövetség és a Polgári- és Parasztpárt) hasonlóan a magyarországiakhoz, ideológiai alapon szer
vezett csoportosulások voltak. Szervezeti felépítésük azonban kiforrottabb volt, mint a határ 
innenső oldalán működő pártoké. Ráadásul egyikük sem volt képes olyan hegemón szerepet 
betölteni, mint a nyugat-magyarországi törvényhatóságok kormánypolitikához idomuló helyi 
pártjainak többsége. A kiegyenlítettebb erőviszonyok miatt markáns és érdemi politikai vitá
kat folytattak egymással. Ennek következtében a határ mentén kialakított, következetes politi
kai álláspontok gyakran eltértek a Bécsben elhatározott és követetett magatartástól. Utóbbira 
számos példát sorolhatnánk a nagy befolyással rendelkező szociáldemokrata tartományi politi
kusok megnyilatkozásainak sorából. 

6 9 Uo. 1161. o. 
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A gazdasági válság - hasonlóan Magyarországhoz - Ausztriában is jelentősen hozzájá
rult a belpolitikai átrendeződéshez. Az 1932-ben hivatalba lépő kancellár, Engelbert Dollfuss 
és a mögötte álló keresztényszocialisták egyre nagyobb hajlandóságot mutattak az olasz min
ta alapján működő állam- és társadalomszervezési modell megvalósítására. A kancellár, re
formja során igyekezett a Heimwehr tömegerejét is felhasználni anélkül, hogy szervezet élére 
állt volna. 7 1 Az autoritativ, parlamentellenes politikai irányvonal bevezetésének legfőbb gátját 
a szociáldemokrata véderő, a Schutzbund jelentette, melyet 1934 elején (a szociáldemokrata 
párttal együtt) polgárháborús körülmények között likvidáltak. 7 2 Az ezt követően, 1934. május 
l-jén elfogadott új alkotmány már lehetővé tette az egypártrendszerű korporativ modell meg
valósítását Ausztriában is. Az alkotmány a korábbi „demokratikus köztársaság" helyett „szö
vetségi államként" definiálta Ausztriát. A pártokat és magát a parlamentet kiiktatva, illetve 
az ún. Hazafias Frontra (Vaterländische Front) cserélve, az olasz mintát követő politikai és 
társadalmi berendezkedést valósítottak meg. A Mussolini felé való orientáció egyben az oszt
rák állam náciellenességét is demonstrálta. A rendszer autoriter jellegének erősítésére egye
sek - például a későbbi kancellár, Kurt Schuschnigg - szerint preventív jelleggel, az osztrák 
állam összeomlásának elkerülése, függetlenségének megőrzése érdekében került sor.7 3 

A nemzetiszocialista szélsőjobboldal ezt természetesen nem nézte ölbe tett kézzel. 1934 
tavaszán megszaporodtak a szélsőségesek által elkövetett robbantásos merényletek. Július 
25-én pedig Dollfusst egy illegális SS-ezred puccsistái meggyükolták. Az államcsíny nyomán 
náci megmozdulásokra került sor több tartományban, a merénylet hírére pedig Olaszország 
csapatokat vont össze a Brenner-hágónál. Az újabb, súlyos válság azonban átmenetileg eny
hült. A hivatásrendi állam kísérletének bukása után, az utód Kurt Schuschnigg visszafelé na
vigálta országát a parlamentarizmus irányába. A Dollfuss elleni merénylet eredményeképpen 
ideig-óráig az osztrák nemzetiszocialisták is visszavonultak. Minden körülmény arra muta
tott azonban, hogy ez a visszahúzódás nem tart sokáig. Németország külpolitikai sikerei nem 
maradtak hatástalanok Ausztriában sem, ahol a nemzetiszocialista ideológia egyes elemei
nek - többek között a Schönerer és Lueger által képviselt antiszemitizmusnak is - megvol
tak a gyökerei. 7 4 A kormány megpróbált szakadást előidézni a náci szervezeteken belül, le
választva és a Vaterländische Frontba integrálva az irányzat mérsékeltebb képviselőit. En
nek ellenére az osztrák nemzetiszocialisták komoly kihívást jelentettek a kormányzat számá
ra, sokkal komolyabbat, mint hasonló, de szervezetileg széttagolt, korai magyarországi tár
saik. Eltérő jellegének hátterében a két háború közötti időszak vitathatatlanul legfontosabb 
külpolitikai problémája az Anschluss kérdése állt. 

Az első világháborút lezáró Saint Germain-i békeszerződés 88. §-a szerint Ausztriának 
le kellett mondani minden olyan lépésről, mely állami függetlenségének feladásához vezetne. 
A kötelezettségvállalás elsősorban az osztrák-német egyesülés ellen irányult. A győztes fran
ciák minden eszközzel meg kívánták akadályozni Németország talpra állását. Georges Cle-
menceau-nak az angolok és amerikaiak ellenkezése ellenére sikerült keresztülvinnie akara
tát, és inkább a francia-német határ kérdésében engedve, elfogadtatta szövetségeseivel az 
Anschluss tilalmát.75 

7 1 Stier 1984. 1168. o. 

' 2 A Rebublikanischer Schutzbundot egyébként 1933 márciusában már feloszlatták. Az 1934. februári leszámolás 
eredménye kb. 300 halálos áldozat, kilenc Schutzbund-tag kivégzése volt. Julius Deutsch és Otto Bauer külföldre menekült. 
Zöllner, Erich:  Ausztria  története. Budapest, 1998, Osiris 2000, 387. o. 

7 3 Szatmári Péter: Az osztrák nemzettudat (küldetéstudat) kérdései az 1920-as-30-as években.  Századok, 2000. 6. 1368. o. 
7 4 Annak ellenére, hogy a Hazafias Front (Vaterländische Front) programjában szerepelt az osztrák zsidók szerves 

beillesztése az osztrák hivatásrendi államba. A program e ponton is a németországi modelltől eltérő jellegét deklarálta. 
Lásd Szatmári 2000. 1372. o. 

7 5 Ormos-Majoros 1998. 254. o. 



A csatlakozás kérdése az osztrák belpolitika képletét is meghatározta. A világháború 
óriási anyagi áldozatot követelt Ausztriától. Több évszázados nagyhatalmi helyzet után meg 
kellett barátkozni a kisállamiság gondolatával. Az ebből adódó gazdasági, kulturális és men
tális problémák miatt már 1918 őszén meglehetősen nagy szerephez jutott Ausztriában a 
nagynémet  (Grossdeutsch) politikai irányzat és párt. A német-osztrák egyesülés hívei azzal 
érveltek, hogy Ausztria történelmi szerepe a Monarchia felbomlásával véget ért. A magára 
maradt kis állam önmagában nem tud sem gazdasági és társadalmi bajaival megküzdeni, 
sem pedig az egyre nyomasztóbbá váló francia és szláv külső nyomás ellen védekezni. A gaz
daságot ráadásul nem csupán az indulóidőszak válsága, hanem strukturális gyengeség is súj
totta. Az egyesülési gondolat képviselői persze nem csupán Ausztria életkilátásainak ügyét 
tartották a szemük előtt, hanem hatalmi ábrándokat is kergettek, még ha ezért nemzeti té
ren engedményekre is kényszerültek volna. A nagynémet gondolatnak ezért, de nemcsak 
ezért ellenzői is voltak az osztrák belpolitikában. A katolikus egyház és az arisztokrácia, az 
egykori udvar és a hadsereg prominens képviselői az önállóság megőrzésének gondolatát 
képviselték. E csoportok véleményét legfőképpen a keresztényszocialista párt artikulálta, de 
csatlakoztak hozzá különböző legitimista szervezetek is. Erveik között egyrészt a protestáns 
Németországtól való idegenkedés szerepelt, másrészt természetesen az, hogy az egyesülés 
végleg lehetetlenné tette volna a Habsburg monarchia valamikori (akkoriban ugyan teljesen 
irreális) helyreállítását. 7 6 Csak miután a dunai államszövetség reménye tovatűnt, illetve más 
- esetleges délnémet-osztrák csoportosulással kapcsolatos - spekulációk is abbamaradtak, 
akkor erősödött az Anschluss iránti megértés, elsősorban a párt kispolgári és paraszti bázi
sán belül. 7 ' A többi osztrák belpolitikai tényező közül - már csak jelentős társadalmi és po
litikai befolyása miatt is - a szociáldemokraták álláspontja volt figyelemre méltó. A párt a 
monarchia felbomlását követően az Anschluss mellett foglalt állást, amiben nagy szerepe volt 
a német belpolitika alakulásának, az ottani szociáldemokrácia politikai sikereinek is . 7 8 Az 
Otto Bauer vezette balszárny és a közép, a szociális forradalom és a szocializmus megvaló
sításának feltételét látták az egyesülésben, legalábbis amíg a német viszonyok erre alapot ad
tak. A Karl Renner körül csoportosuló jobbszárny - Viktor Adler 1918. október 21-i ajánla
ta nyomán 7 9 - ugyanakkor hajlandóságot mutatott egy gazdasági és vámpolitikai alapokon 
nyugvó Duna-konföderáció létrehozására is . 8 0 

1919-ben mindenestre a háborús győztesek eldöntötték a kérdést. Hiába hozott az oszt
rák nemzetgyűlés szeptember 6-án tiltakozó határozatot a nemzeti önrendelkezés jogának 
csorbítása miatt, az ország békedelegációja a Saint-Germain-i szerződés aláírásával tudomá
sul vette az Anschluss tilalmát. A kérdés ezzel sem került azonban nyugvópontra, mivel rö
viddel a békekötés után Ausztria népszavazás útján kívánta a csatlakozás ügyét napirendre 
venni. Hosszas nyugtalanság után Ignaz Seipel keresztényszocialista kormánya alkudott meg 
a realitásokkal, meghirdetve az  „ein  Volk in zwei Staaten" (egy nép két államban) elvét, mely 

7 6 Lásd Hagspiel 1995. 
7 7 Egyes tartományokban - így Voralbergben - még mindig nem a Németországhoz való közeledés, hanem a Svájccal 

alkotott államszövetség gondolata vált népszerűvé. Lásd Botz, Gerhard: Das Anschlussproblem (1918-1945) - aus 
österreichischer Sicht. In Deutschland und Österreich.  Ein  bilaterales Geschichtsbuch. Jugend  und Volk, Wien, München. S. 
a. 182. o. 

7 8 Ezt az álláspontot jól érzékelteti az osztrák szociáldemokraták jelszava, az „Anschluss an Deutschland ist Anschluss 
an Sozializmus" is. Idézi: Kerekes 1963. 14. o. 

7 9 Adler a nemzetgyűlés ülésén javasolta, hogy Ausztria szabad államszövetségben („in einem freien Völkerbund") 
egyesüljön a szomszéd népekkel. 

8 0 Botz im. 182. o. Renner javaslatát a dunai államok szoros együttműködéséről a magyar szociáldemorácia is igyekezett 
népszerűsíteni Hitler hatalomra jutása után. Brosúráját magyar nyelven is megjelentették. Lásd Karl Renner:  A  Duna
medence  gazdasági  problémái és a szociáldemokrácia. Budapest, 1935. Gyarmati 1997. 49. o. 



kompromisszumot teremtett saját maga és pártja politikai filozófiája, az antant követelései 
valamint a csatlakozás pártolóinak törekvései között. A győztes országok Ausztria gazdasá
gi problémáinak kezelésére 650 millió aranykorona értékű kölcsönt folyósítottak Bécsnek. 
Ennek feltételeként az osztrák és az angol, francia, olasz, valamint cseh kormányok 1922. 
október 4-én, Genfben nemzetközi szerződésben vállaltak garanciát az ország függetlenségé
nek megőrzésére. 8 1 

A két állam közötti közeledés azonban egy pillanatra sem állt meg, csupán technikái 
alakultak át, a gazdasági, szellemi kapcsolatok élénkülése révén. Az 1918-19-es demokra
tikus, majd kispolgári-paraszti Anschluss-próbálkozásokat követően, a húszas évek közepén 
az elméleti szintű és bürokratikus kiegyenlítési törekvések, majd a pénzügyi-gazdasági egy
ségesülés folyamata zajlott. 8 2 A húszas években mind Németországban, mind pedig Auszt
riában sorra alakultak olyan kulturális szervezetek, melyek az Anschluss gondolatának ter
jesztésére és népszerűsítésére jöttek létre. Ezek némelyikében fontos pozíciót betöltő, ma
gas rangú politikusok is exponálták magukat. Közülük is kiemelkedik a dolgozatunkban 
később szereplő Paul Löbe, a német Reichstag elnöke, aki az Österreichisch-Deutscher 
Volksbund vezetésében is közreműködött. A szellemi érintkezés felgyorsulása azonban csak 
az egyik faktora volt a közeledésnek. Ugyanebben az időszakban a gazdasági érdeklődés is 
kölcsönösen megnőtt a két országban a másik iránt. Elsősorban a német tőke ausztriai be
hatolása fűzte szorosabbra az együttműködés szálait, s bizonyos német körökben külön 
hangsúlyt helyeztek a Burgenlandba történő befektetések felgyorsítására is. 1926 márciu
sában a két kormány megállapodott abban, hogy egyikük sem köt olyan nemzetközi szer
ződést, mely a békeszerződéseken túlmutató kötelezettségeket foglal magába . 8 3 A gazdasá
gi kapcsolatok növekvő dinamizmusa már sejtetni engedte, hogy a német-osztrák közele
dés rövidesen új szakaszba fog lépni. Erre Michael Hainisch osztrák államelnök is utalt, 
amikor 1926-ban azt hangoztatta, hogy a gazdasági Anschlusst nem tiltották meg a béke
szerződések. Ez a gazdasági Anschluss az évtized végére kiformálódó, azonban meg nem 
valósult vámuniós elképzelésekben öltött testet. 

A német kultúrközösséghez tartozás óhaja természetesen nem szűkítette le az osztrák 
külpolitika keresztmetszetét az Anschluss problematikára. Az egyesülés iránti vágy azonban 
sokkal inkább hatott az osztrák társadalomra, mint a békeszerződés területi revíziójának kö
vetelése. A magyarhoz hasonló irredenta vagy nacionalista hullám nem árasztotta el az or
szágot a korszakban.84 Ausztria a békeszerződések idején mégis egyszerre három szomszéd
jával került konfliktusba. Olaszországgal a dél-tiroli kérdés miatt, Jugoszláviával Dél-Karintia 
ügyében, Magyarországgal a Burgenland körüli viszály okán. Bécs számára Csehszlovákia je
lentette a kitörési pontot, s 1921 decemberében sikerült is összehangolni külpolitikai néze
teit a prágai vezetéssel. A csehszlovák-osztrák közeledés azonban még inkább megterhelte 
Bécs és Budapest viszonyát. Magyarország épp Ausztrián keresztül akart levegőhöz jutni a 
kisantant szorításából. Emiatt - a szociáldemokrata osztrák kormány leváltása után - egy
re élénkebb kapcsolat bontakozott ki a két szomszédos ország között. Bár Magyarország mel
lett Olaszországgal is területi nézeteltérései voltak, Ausztria mind szorosabb szálakkal kötő
dött déli szomszédjához, mely Duna-medencei politikájának sarokkövét az osztrák-olasz relá
cióban látta. A húszas évek végére az osztrák belpolitikai események (a Heimwehr-mozgalom 
megerősödése) is közelítették egymáshoz az olasz, a magyar és az osztrák külpolitikát. 

8 1 A szerződés elsősorban a német-osztrák vámunió lehetőségét igyekezett kizárni. 
8 2 Botz im. 184. o. 
8 3 Kerekes 1963. 24. o. 
8 4 Stier 1984. 1171. o. 



Az NSDAP és Adolf Hitler megerősödése Németországban, majd a náci hatalomátvétel 
az addigihoz képest teljesen más megvilágításba helyezte az osztrák-német egyesülés kérdé
sét is. Vüágossá vált, hogy az Anschluss csak Ausztria gleichschaltolásával valósulhat meg, 
következménye pedig - a nemzetiszocialistán kívül - minden politikai irányzat és szervezet 
felszámolása és a totális diktatúra bevezetése lesz. A német nemzetiek egy része kész volt 
meghozni akár ezt az áldozatot is az egység érdekében, ám a másik két nagy politikai erő 
nem volt hajlandó támogatni az egyesülésnek ezt a formáját. A hitleri Németország első szá
mú ausztriai rezidense az 1926-ban az NSDAP-val szervezetileg is egyesült osztrák nemzeti
szocialista párt volt. A német párt sikereinek hatására az osztrák szárny is erősödni kezdett, 
1933-tól pedig a német diplomácia is mindent megtett, hogy minél kedvezőbb feltételeket te
remtsen az osztrák náciknak a hatalom megragadásához. Dollfuss - hangoztatva, hogy 
Ausztriát erős érzelmi szálak fűzik Németországhoz - elutasította az Anschlusst és az önál
lóság megtartására törekedett. A német nyomással szemben elsősorban Olaszország oldalán 
keresett menedéket. Bár a kancellár meggyilkolásához vezető 1934. július 25-i náci puccskí
sérletet még sikerült megakadályozni, a Schuschnigg által folytatott politikai irány előbb-
utóbb szükségszerűen az Anschlussba torkollott. A „német út" egyik legfontosabb állomása 
az 1936. július 11-én megkötött osztrák-német egyezmény volt, mely első pillanatra - Auszt
ria szuverenitásának elismerése miatt - az osztrák diplomácia sikerének tűnt, a valóságban 
azonban szorosan a német állam mellett kötelezte el az osztrák kormányt. 8 5 

Ausztria külpolitikai helyzetét Olaszország irányváltása, a közép-európai kérdésektől 
történt elfordulása súlyosan megrendítette. Az ország véglegesen a hitleri külpolitika ható
körébe került. Schuschnigg és Mussolini 1937. április 23-i velencei találkozója után az oszt
rák kormány a Nyugat felé fordult, hogy önállósági törekvéseiben támaszt leljen. Osztrák le
gitimista körök ugyanakkor a restaurációban látták a menekülési utat. (Utóbbi esetre válasz
ként már 1937 nyarától készen álltak a német megszállás tervei.) A kibontakozás azonban 
egyik módon sem volt lehetséges. Az osztrák vezetésnek a függetlenségről rendezendő két
ségbeesett népszavazási kísérlete az utolsó mentőakció volt. Hitler ultimátumát követően 
Schuschnigg lemondott, megalakult az osztrák nemzetiszocialista kormány, 1938. március 
12-én hajnalban pedig a német csapatok átlépték a határt, s ezzel létrejött az Anschluss. 

2. A NyugatMagyarországi kérdés előzményei 

Már a magyar államalapítást követően megkezdődött németek beköltözése Magyaror
szágra. A királyi hatalom támaszaként számos német lovag kapott kiváltságokat a nyugati ha
társzélen. A svábföldről érkezett Hont és Pázmány, a Hahót (Búzád) nemzetség, a Kőszegiek 
(Németújváriak) és az Ellerbach család szerzett birtokokat a környéken. A nyugati peremte
rületekre a határ menti gyepűrendszer felbomlása után tömegesen érkeztek német - elsősor
ban bajor - betelepülők, akiket királyi engedélyek segítettek a letelepedésben. A falvak lakos
sága a magyar és besenyő határőrnépesség között lassanként elmagyarosodott. A városok né
metsége viszont továbbra is őrizte nyelvét és kultúráját. Leszármazottaik jelentősen hozzájá
rultak a térség céhes iparának, kereskedelmének, városi fejlődésének fellendítéséhez. Később 
szintén meghatározó szerepet játszottak a reformáció elterjesztésében. Az évszázadok alatt a 
nyugat-magyarországi városi németség szoros gazdasági és társadalmi kapcsolatokat épített 
ki a magyarokkal, nagyrészt azonosult a magyarság törekvéseivel, és együtt haladt a magyar 
társadalom polgárosodásával is. A 19. század első felében a „hungarus" tudatú németek őszin-

8 5 Botz im. 188-189. o. 



te patriotizmussal támogatták a hazai reformelképzeléseket. A korszak olyan magyar öntuda
t a , de német származású kiválóságokkal gazdagította a hazai gazdasági, társadalmi, és kultu
rális fejlődést, mint például a Doborjánban (Raiding) született Liszt Ferenc.86 A 19. század 
nacionalizmusának talaján azonban a német nemzetiség önálló érdekei is egyre jobban arti
kulálódtak. Az érdekérvényesítés rövidesen territoriális elképzelésekben is testet öltött. E te
rületi dilemmák fókuszába leginkább Magyarország - zömében németek által lakott - nyuga
t i területsávja került. 

1. sz. táblázat 

A  német  anyanyelvű  népesség  számaránya  NyugatMagyarország  megyéiben 
az  1910es  népszámlálás  adatai  alapján 

Vármegye 
ill. város 

Összes népesség 
Német 

anyanyelvű 
% 

Csak németül 
beszél 

Mosón vm. 94 479 51 997 55,04% 31 510 

Sopron vm. 302 656 105 941 35,00% 55 696 

Sopron tjv. 33 932 17 31« 51,04% 7 487 

Vas vm. 435 793 117 169 26,89% 95 256 

Forrás: A magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása I . Magyar Statisztikai 
Közlemények (Új sorozat) 42. köt. Budapest 1912. Ötödik rész. Részletes demográfia, 112-157. o. 

A nyugat-magyarországi kérdés első politikai megfogalmazása a szabadságharc idejére 
tehető, amikor a bécsi Schwarzenberg-kormány - a magyar forradalmi mozgalom meggyen
gítése érdekében - olyan elaborátumot dolgozott ki, amely Magyarországot több önálló ko
ronatartományra osztotta. Az új belső határokat etnikai alapon kívánták meghúzni. E ter
vek az Alsó-Ausztriával szomszédos Pozsony, Mosón, Sopron és Vas megyék túlnyomórészt 
németek által lakott részeit, valamint Győr megye egy részét, székvárosával együtt Ausztri
ához csatolta volna. A Franz Stadion belügyminiszter által kidolgozott tervezet szerint a fen
t i területek mind anyagi, mind pedig szellemi, kulturális téren az osztrák tartományok felé 
gravitáltak. Az 1848 decemberében született területrendezési elképzelések a katonai közigaz
gatás bevezetése miatt papíron maradtak. Stadion azonban ennek ellenére igyekezett meg
győzni a miniszterelnököt, hogy az egész nyugat-magyarországi németség - a Pozsony kör
nyéki kisebbség kivételével - egyöntetűen kívánja a terület Ausztriával való egybeolvadá
sá t . 8 7 A szabadságharcot követően bevezetett abszolutisztikus centralizmus azonban végleg 
levette a javaslatot a napirendről. Az 1860-as években pedig újabb irányt vett a birodalmi 
politika, mely végül elvezetett az 1867. évi kiegyezéshez. A kétpólusú osztrák-magyar állam 
megteremtésével a föderalizmus régebbi, arisztokratikus és modernebb, etnikai változata 
egyaránt a feledés homályába került. 

A történelmi Magyarország integritásának helyreállításával azonban kikerülhetetlen-
né vált a nemzetiségi kérdés rendezése. A törvényi szabályozásra az 1868:XLIV. törvény
cikk bevezetésével került sor, mely ugyan nem biztosított területi önkormányzatot, sem 

8 6 Lásd Tilkovszky Lóránt: Német nemzetiség, magyar hazafiság. In Tanulmányok a magyarországi  németség  történetéből. 
Pécs, 1997, JPTE Továbbképző Központ Kiadói Irodája - University Press, uő: Német nemzetiség, magyar hazafiság. In 
Tanulmányok a  magyarországi németség  történetéből. Pécs, 1997, JPTE Továbbképző Központ Kiadói Irodája - University 
Press, 28-31. o. 

8 7 Schlag 2001. 33-34. o. 



kollektív jogokat a nemzetiségeknek, viszont garantálta nyelvhasználati és kulturális joga
ikat. A szabályozás - annak ellenére, hogy nem ismerte el a nemzetiségeket kollektív cso
portokként, hanem a magyar nemzet idegen nyelvű tagjaiként kezelte őket - megfelelt a 
korszak haladó elvárásainak, és nemcsak összhangban volt a legmodernebb európai metó
dusokkal, hanem meg is előzte azokat. A törvény nyelvi rendelkezéseit azonban a gyakor
latban nem mindig tartották be, s a kormány nem is igyekezett a rendelkezések érvénye
sítéséről gondoskodni. A dualizmus-kori politikai elit mégis szakított a reformkori liberá
lis nacionalizmus hagyományaival, és nem volt híve az erőszakos magyarosításnak. 8 8 A 
nem magyar népesség egy részének körében ettől függetlenül erőteljes spontán asszimilá
ció zajlott a 19. század második felében. A polgárosodás legmagasabb szintjén álló magyar
országi német városi polgárság magyarosodási folyamata pedig már a század elején meg
indult, s a kiegyezést követően jelentősen felgyorsult. A korszak legjelentősebb német nem
zetségi politikusa, Edmund Steinacker a 70-es években kísérletet tett ugyan a németség 
nemzeti öntudatának felébresztésére, s igyekezett modern polgári pártot szervezni több 
magyarországi városban - így Sopronban is - , próbálkozásait azonban nem sok siker ko
ronáz ta . 8 9 A század vége felé a magyar politikai elit tagjai egyre többször hangoztatták a 
magyarság kárpát-medencei vezető szerepét, magatartásukat pedig erőteljesebb asszimilá
ciós törekvések jellemezték. A Bánffy-kormány idején (1895-99) a nemzetiségi törvény 
visszavonásának gondolata is felmerült. A magyarosító törekvések hatására aktivizálódni 
kezdtek a hazai nemzetiségi mozgalmak. A magyar nemzetiségi politika változása követ
keztében a magyarországi németek is veszélyeztetve látták érdekeiket. Az 1900-as évek ele
jén különféle szervezetek igyekeztek a külföldi - így a magyarországi - német népcsoport
ok jogait biztosítani. így jött létre 1881-ben, Berlinben az Altalános Német Iskolaegylet a 
Külföldi Németség Megtartására (Allgemeiner Deutscher Schulverein zur Erhaltung des 
Deutschtums im Auslande; 1908-tól az Egyesület a Külföldi Németségért (Verein für das 
Deutschtum im Auslande); tíz évvel később pedig ugyancsak a német fővárosban az Álta
lános Német Szövetség (Allgemeiner Deutscher Verband, 1894-től: Össznémet Szövetség -
Alldeutscher Verband).9 0Az élénkülő mozgalmak német birodalmi támogatásban részesül
tek gazdasági és kulturális céljaik elérése érdekében. Tevékenységüket javarészt az ország 
délvidéki területein, a Bácskában és a Bánátban fejtették k i . 9 1 

A szervezeteknek megvoltak az osztrák székhelyű változatai is, melyek egyrészt meg
elégelték a magyar soviniszta köröknek a nemzetiségi törvény ellenében kifejtett tevékeny
ségét, másrészt aggodalommal figyelték a birodalom egyes osztrák koronatartományainak 
elszlávosodási folyamatát is. Az osztrák birodalomrészen sokan már az 1867-es kompro
misszum megkötésében a németség történelmi hegemóniájának elvesztését látták. A ma
gyar birodalomalkotó elem súlyának növekedését presztízsveszteségként átélve, a német 
vezető szerep visszaszerzésének egyik módját a különféle védmozgalmak megszervezésé
nek segítségével képzelték. Kifejezetten a magyarországi németek védelmére alakult 1907-
ben, Bécsben az Egyesület a Magyarországi Németség Fenntartására (Verein zur 
Erhaltung des Deutschtum in Ungarn) nevű szervezet. Utóbbi, a VDA osztrák filiáléjával 
a Dél-tartományi Német Iskolaegylettel (Deutscher Schulverein Südmark) és a grazi szék
helyű, 1889-ben létrehozott szövetséggel (Bund der Deutschen zur Erhaltung ihres 
Volkstums im In- und Ausland), a legbefolyásosabb ilyen jellegű társadalmi szervezet volt 

8 8 Katus László (szerk.):  Magyarország  története  18481890. 2. köt. Főszerkesztő: Kovács Endre. Budapest, 1979, 
Akadémiai, 1359-1361. o. 

8 9 Uo. 1392. o. 
9 0 Tilkovszky Lóránt:  Botránykő  vagy hídpillér? Világosság, 1990. 4. 289. o. 
9 1 Uő: Nemzetiségi politika Magyarországon  a 20. században. Debrecen, 1998, Csokonai, 16-18. o. 



Ausztriában. A különböző védszövetségek létrejöttében a magyar nemzetiségi politika so
viniszta irányba állása mellett egyéb motívumok is közrejátszottak. Az elsősorban Stájer
országban tevékenykedő Südmark például érzékenyen reagált a németség számára konku
renciát jelentő, elsősorban szlovén városi kereskedő és ipari polgárság gazdasági megerő
södésére. A kisparaszti érdekvédelem pedig főként a telekspekulánsok és a nagybirtokos
ok elleni küzdelemre irányult . 9 2 

A gazdasági és kulturális célkitűzésekért folytatott küzdelem megjelenésével párhuza
mosan élénkülő etnográfiai kutatások is formálták a térségről kialakult képet. A német né
piség iránti érdeklődés többeket a Sopron környéki német dialektus, a „hienz" (Heanz) nyelv
járás kutatására indított. Néprajztudósok szisztematikus gyűjtőutakon vettek részt, hogy a 
különféle nyelvjárási sajátosságokat felkutassák, és a „Heanzerei" népcsoportok gazdag nyel
vi kincsét számba vegyék. 9 3 

A kutatások eredményeinek publikálásával nem csupán az egyes németajkú környékek 
nyelvtani sajátosságait, hanem népi karakterét is igyekeztek bemutatni. Az egyre komple
xebb mozgalmak és törekvések természetes velejárójaként rövidesen területi kérdések is na
pirendre kerültek. Az új évszázad nyugat-magyarországi problematikájának fontos gondolati 
előzménye a román Aurel Constantin Popovici: Die  Vereinigten Staaten  von  GrossOsterreich 
címen 1905-ben megjelent könyvében található meg. Popovici ebben a dunai monarchia et
nikai alapon történő felosztására tett javaslatot. A 16 szövetségi állam létrehozásáról szóló 
javaslat volt az első, amely Nyugat-Magyarországot Német-Ausztria részeként kezelte. A dol
gozathoz mellékelt térkép tartalmazta a terület határait is, melyek a Duna bal partján Po
zsonytól a Kis-Kárpátok déli lejtőiig fekvő német helységekig, a jobbparton Mosón, Magyar
óvár, Kimle vonaláig, majd nyugatra fordulva, a Fertő-tó érintésével, Sopronig húzódott. Dé
l i irányban nagyjából a mai határvonalat követte. 9 4 

Ausztriában kiadott lapokban a század elején jelentek meg cikkek, melyek a zömében 
németek által lakott nyugati magyar határszél Német-Ausztriához csatolásának kívánságát 
fogalmazták meg. A német pozíciók megerősítésének szándéka különösen az 1905-06-os ko
alíciós kormányzás idején erősödött fel, mivel osztrák szemszögből nézve aggodalmat keltett, 
hogy a magyar kormány felülvizsgálja a kiegyezéskor kötött államjogi konstrukciót, és poli
tikájával elősegíti a magyar birodalomrész túlsúlyának kialakulását, esetleg sor kerülhet Ma
gyarország elszakadására is. A „magyar rebellió" veszélyének túldimenzionálása ürügyet 
adott nagynémet eszmék kifejtésére is. Ezek a félelemre apelláló eszmefuttatások a Lajta-ha
tár tarhatatlanságát azzal igyekeztek bizonyítani, hogy onnan egynapi gyalogmenetben elér
hető az osztrák főváros, a Bécset Trieszttel összekötő déli kommunikációs és közlekedési vo
nalakat pedig Bécsújhely térségében fél nap alatt lehet szétrombolni. 9 5 A parlamenti viták 
hevében 1905. február 22-én, a nagynémet Georg Ritter Schönerer 9 6 tett javaslatot arra, 
hogy a Magyarország és Ausztria közötti viszony rendezése érdekében Bécs egyesítse ismét 

9 2 Streibel, Andreas: „Von der Alm zur Puszta" Zur Rolle völkischer Schutzvereine bei der Angliederung des 
Burgenlandes an Österreich.  Burgenländisches  Heimatblätter, 1994. 2. 50-77. o. 

9 3 Filep Antal:  Bunker, Johann  Reinhard. In Magyar Néprajzi Lexikon. 2. köt. Budapest, 1977. Akadémiai Kiadó. 
9 4 Dujmovits, Walter: Die Haltung der westungarischen Bevölkerung zur Frage des Anschlusses des Burgenlandes an 

Österreich.  Burgenländisches  Heimatblätter, 1965. 61. o. i l l . Schlag 2001. 42. o. 
9 5 A Grazer Wochenblatt-ban közzétett cikk szerzője, Georg Lanz von Lienbenfels arra is hivatkozott, hogy az alsó

ausztriai rendek már 1793-ban követelték a koronától a három „határgrófság" átcsatolását, amit akkor az uralkodó 
visszautasított, arra hivatkozva, hogy nem szándékozik a magyarországi német elemet gyengíteni. Ma - írja Lanz - ez az 
érv már hatástalan, hisz a zsidó-magyar állam a németséget sikeresen széjjelverte. A nevét Adolf Josef Lan(c)z-ról 
Liebenfelsre változtató zsurnaliszta, ún. Ostara-füzeteiben az antiszemita fajgyűlölet egyik zászlóvivője volt Ausztriában. 
Lásd Ormos Mária:  Hitler. Második kiad. Budapest, 1997, Polgár Kiadó. 35. o. 

9 6 A nagynémet eszméket képviselő Schönerer egyébként az addigi gazdasági és vallási antiszemitizmus helyén 
megjelenő faji zsidógyűlölet megfogalmazója is volt Ausztriában. Lásd uo. 34. o. 



Dalmáciát Horvátországgal, 9 7 mondjon le Bosznia-Hercegovina kormányzásáról, és azt ruház
za át Magyarországra. Március 14-én Josef Scheier keresztényszocialista képviselő figyelmez
tetett arra, hogy amennyiben Magyarország el akar szakadni Ausztriától, ebben nem lehet 
megakadályozni. Azt is hangoztatta azonban, hogy ha menni akarnak, azok mehetnek, akik 
nem az osztrák birodalomfélhez tartoznak. Magyarország nyugati, német területein élő hon
fitársairól azonban Ausztria nem lesz hajlandó lemondani. 9 8 

1905-ben a bécsi  Alldeutsches  Tagblatt javasolta, hogy Ausztria terjessze ki igényét az 
ún. Hienzenlandra, azaz Magyarország német nemzetiségi többségű határterületeire. 9 9 A lap
ban 1905. február 26-án megjelent cikk már összekapcsolta a nyugat-magyarországi térség 
kérdését a Schönerer-féle tervezettel. 1 0 0 1906. június 17-én a Szudétavidékről származó Josef 
Patry tanár jelentetett meg újabb írást az újságban,  NyugatMagyarországot  Németausztriához 
címmel. Patry ebben megjövendölte a birodalom bukását. Szerinte a feldarabolással járó 
nemzeti osztozkodás során Német-Ausztriának igényt kell formálnia a Duna és Rába közöt
t i térségre Pozsonnyal, Győrrel, a Duna mellett Komárommal, valamint a Rába mentén egé
szen a stájer határig terjedő területekre, Szentgotthárd központtal. A nyelvhatártól távolabb 
eső Győrnek egyébként kereskedelmi funkciót, Komáromnak - az 1848-49-es tapasztalatok 
alapján - stratégiai szerepet szánt az írás szerzője. A magyar lakosságú területekért kárpót
lásul ő is boszniai és dalmát vidékeket ajánlott fel Magyarországnak kompenzációként. 1 0 1 

Patry 1906 novemberében javasolta olyan szervezet életre hívását is, melynek célja a német 
gazdasági és kulturális hegemónia visszaállítása lett volna a délkelet-európai térségben. E 
célkitűzés jegyében bontotta ki zászlaját 1907. március 9-én Bécsben a „Vereins zur 
Erhaltung des Deutschtums in Ungarn" elnevezésű szervezet. Működését meghatározta az 
1907:XVII. te , a „lex Apponyi" is, melyet a nemzetiségekkel szembeni magyar elnyomás 
újabb mérföldkövének tekintettek. Amellett, hogy az egyesület az egzisztenciájában fenyege
tett magyarországi németség gazdasági és kulturális helyzetének javításán fáradozott, lelke
sen foglalkozott a magyar birodalomrésszel szemben megfogalmazott államjogi követelések 
vizsgálatával is. Gregor Meidlinger az egyesület elnökhelyettese a Reichspost című bécsi lap
ban közölt tárcájában hívta fel a figyelmet arra, hogy a nyugat-magyarországi németek min
den elnyomás ellenére - vagy tán épp a miatt - németnek vallják magukat, és mindenkor 
készek Ausztriához csatlakozni. 

1913-ban az egyesület kilencedik helyi csoportjaként megkezdte munkáját a Deutsche 
Landsleute  aus  Ungarn nevű társaság is, olyan résztvevőkkel, mint a bánáti sváb Johann 
Umlauf, az erdélyi szász Ernst Friedrich Beer, továbbá a nyugat-magyarországi kérdésben 
utóbb kulcsszerepet játszó és a későbbi Burgenland első tartományfőnökévé kinevezett 
Alfred Walheim. 1 0 2 

Az első világháború végéig - mindezen kezdeményezések ellenére - nem beszélhetünk 
nyugat-magyarországi kérdésről. A viták elméleti síkon mozogtak, igazán komoly hatást nem 
váltottak ki a politikai színtéren. Az erdélyi, bánáti németekhez képest gyengébb német nem
zeti érzületű nyugat-magyarországi németség nem rendelkezett politikai képviselettel. Saját 

9 7 Az eredetileg Horvátország fennhatósága alatt állt és 1102-ben Kálmán uralkodása idején Magyarország részévé vált 
Dalmácia az 1797-es Campo-Formio-i békével került Ausztriához. 

9 8 Idézi: Schlag 2001. 40. o. 
9 9 Soós 1962. 6. o. 
1 0 0 Schlag 2001. 39. o., Schönerer egyébként az  Alldeutsches  Tageblattot kiadó Alldeutscher Verband meghatározó 
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párt alapítására - eltérően például a Sachsische Volksparteit létrehozó szászoktól - nem ke
rült sor, s a magyar parlamentnek sem volt olyan képviselője, aki a speciális nyugat-magyar
országi német érdekeket megjeleníthette volna. A számos területi kombináció ennek ellené
re megihletett egyes politikusokat is, és a kérdést az alsó-ausztriai tartománygyűlés és a ma
gyar parlament is napirendjére tűzte, mindenféle eredmény nélkül . 1 0 3 

3. A NyugatMagyarországi kérdés (19181921). 

A soproni és Sopron környéki népszavazás 

Az első világháború utáni rendezés alapjaiban változtatta meg a nyugat-magyarországi 
térséggel kapcsolatos elképzelések sorsát. A háborúnak Ausztria-Magyarország katonai vere
sége mellett, a birodalom végleges megszűnése lett az eredménye. A későbbi győztes antant 
hatalmak hadicéljai között eredetileg nem szerepelt a Monarchia felszámolása. Sokáig tartot
ta magát az a 19. századból örökölt elképzelés, mely szerint a dualista államnak helye és sze
repe van az európai hatalmak egyensúlyteremtő közösségében. Emiatt a háború első hónap
jaiban a Monarchián belüli nemzetállami törekvések nem kaptak kellő megerősítést nyugat
ról. 1917-18-tól azonban fokozatosan hódítottak teret azok a nézetek, melyek az osztrák-ma
gyar állam elemeire bontását látták célravezetőbbnek, ám egyelőre ugyanígy „forgalomban 
voltak" az autonómiára alapuló, korszerűsített államszerkezet létrehozásáról szóló koncepci
ók is. Woodrow Wilson elnök 1918. január 8-án kiadott híres békepontjai is a nemzetiségi 
autonómia megteremtését, és a Monarchia föderatív átszervezését irányozták elő. Az elnök
től eltérő álláspontot alakított azonban ki a State  Departement, élén Robert Lansing külügy
miniszterrel. Lansing meg volt győződve arról, hogy az európai német hegemónia megelőzé
se érdekében az Osztrák-Magyar Monarchia feldarabolására van szükség. A végül meghatá
rozóvá vált Lansing-féle koncepcióhoz idővel felzárkózott Nagy-Britannia és Franciaország is. 

A nagyhatalmi felfogás átalakulása ösztönözte a Monarchia népeinek nemzeti törekvé
seit, melyek fókuszában már nem az etnikai föderalizmus megteremtése, hanem az elszaka
dás gondolata állt. IV. Károly 1918. október 16-án kiadott - föderalizálásról szóló - manifesz
tuma ezért már nem menthette meg a sok évszázados múltra visszatekintő birodalmat a vég
ső pusztulástól. A Monarchiából elsőként - hogy a későbbi államterületet biztosítsák - éppen 
annak osztrák részei váltak ki, amikor 1918. október 21-én megalakult az önálló német-oszt
rák  {deutschösterreichisch) állam ideiglenes nemzetgyűlése. November 12-én a nemzetgyűlés 
egyhangúlag kikiáltotta az Német-Ausztriai Köztársaságot (Republik Deutschösterreich), egy
ben kifejezésre juttatta a Németországhoz való csatlakozás szándékát is. Az egyesülés népsze
rűségét a politikai és kulturális érvek mellett, az új osztrák állam rendkívül nehéz gazdasági 
helyzete is indokolta. Az osztrák  „Lebensunfähigkeit" (életképtelenség) gondolata és az ehhez 
kapcsolódó mozgalom elég ütőképes fegyvernek bizonyult azonban a köztársaság vezetőinek 
kezében, hogy a békerendezés során kedvezőbb eredményeket tudjanak elérni. Túlzás lenne 
azt állítani, hogy  „Autriche,  c'est  le  reste"104 státusát és határait illetően a nagyhatalmaknak 
határozott terveik lettek volna. 

Az 1919. január 18-án megnyílt párizsi békekonferencia csak március 24-én foglalkozott 
először az üggyel, amikor Georges Clemenceau követelte az Anschluss tilalmának kimondá
sát és Ausztria függetlenségét. A francia külügyminiszter elsősorban Németország várható 

1 0 3 Soós 1962. 6. o. 
1 0 4 „Ausztria, a maradék". A Clemenceaunak tulajdonított mondás arra utal, hogy a győztesek nem rendelkeztek előre 
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erőnövekedése miatt lépett fel az osztrák függetlenség érdekében. A Pax  Gallica szerves ré
szét képező francia-német rajnai határ elvetése 1 0 5 és egy esetleges osztrák-német egyesülés, 
minden egyéb korlátozás ellenére, hosszabb távon Németország hegemón pozícióinak vissza
nyerését, sőt megerősödését vonta volna maga után. Az emiatt elfogadtatott Anchluss-tilalom 
azonban újabb - bár jóval kisebb - problémát involvált a győztesek körében: mivel lehet a 
válságban vergődő Ausztria életfeltételeit javítani, és az országra köszöntő destabilizációt 
megállítani? E célra kiválóan megfelelt az a nyugat-magyarországi térség, amelynek hovatar
tozása körül, mint láttuk már a korábbi évtizedekben kifejlődött némi polémia. 

Bár a terület magyar birtokban volt, a fegyverszünet után felcsillant osztrák reménye
ket, és velük együtt felélénkülő aspirációkat egyre többen kezdték megfogalmazni. A parla
ment 1918. október 21-i ülésén a nagynémet p á r t 1 0 6 részéről követelték, hogy a Lajtán túli 
[értsd: osztrák nézőpont szerint -  T.L] német területek Ausztriához tartozzanak. A nagyné
met radikális párt (Deutschradikale Reichspartei) október 26-án kiadott programja ugyan
csak tartalmazta, hogy Bécs keleti hátországát, már csak a nemzeti önrendelkezés elvei alap
ján is biztosítani szükséges. Több parlamenti és azon kívüli megnyilvánulásban összekapcsol
ták a terület iránti igényt, Bécs katasztrofális ellátási gondjainak orvoslásával. 

Az Osztrák Államtanács 1918 novemberének elején dolgozta ki a Német-Ausztria eljö
vendő határait tartalmazó részletes javaslatát, melyet november 12-én terjesztett a parlament 
elé. Az elaborátum pontosan körül írta a Pozsony, Sopron és Vasmegye, valamint a Fertő-vi
dék azon településeit, melyet az osztrák állam magának követelt. 1 0 7 Az osztrák kormány mind
emellett óvatosan igyekezett eljárni a kérdésben, nehogy a magyar-osztrák kereskedelmi kap
csolatokat és tárgyalásokat megzavarják. Végül is november 22-én olyan államnyilatkozat szü
letett, melyben önrendelkezési jogot követeltek, a területek leválasztásáról azonban nem tet
tek említést. Ez a határozat gyakorlatilag a kérdés elhalasztását jelentette. 1 0 8 

1918. december 5-én osztrák szabadcsapatok mégis kísérletet tettek a terület egy részé
nek birtokba vételére. Egy napra sikerült is megszerezniük Lajtaújfalut (Neufeld a.d. Leitha) 
és Nagymartont (Mattersburg), ahol kikiáltották „Hienzenland" köztársaságot. A próbálko
zás azonban - a Sopronból odaérkező karhatalom közreműködésével - már másnap elvetélt. 
Az akciótól az osztrák kormány is elhatárolta magát. 

Szintén 1918 decemberében mondta ki a Deutscher  Volksrat für  Westungarn Nyugat-Ma
gyarország autonómiáját. 1919. január 29-én pedig a magyar kormány is határozott arról, 
hogy önrendelkezési jogot ad a terület német lakosságának. A VI . sz. néptörvény értelmé
ben a Magyarországon lakó német ajkú magyar állampolgárok egységes nemzetet alkotnak, 
s az összefüggő területeken autonóm jogterületeket képeznek. Autonóm ügyekben önálló né
met, közös ügyekben a magyarországi közös országgyűlés rendelkezik döntési jogkörrel. A 
végrehajtó hatalmat német minisztériumok és kormányzóságok képviselik. 1 0 9 

Nyugat-Magyarország kérdésével a nemzetközi szintéren elsőként Archibald C. 
Coolidge, az amerikai békeküldöttség Bécsben járt tagja hozakodott elő, még 1919 januárjá
ban. Coolidge a terület Ausztriához csatolásáról küldött jelentéseket a konferenciára, ahol 

1 0 5 A rajnai határra és a Saar-vidék bekebelezésére vonatkozó terveket az angol és az amerikai diplomácia utasította el, 
az általa létrejövő francia túlhatalom megakadályozása érdekében. Az angolszász hatalmak gazdasági és politikai (pl. 
Németország felhasználása a bolsevizmus ellen) érveket is fel tudtak sorakoztatni a francia javaslatok ellenében. 

1 0 6 Deutschösterreichische Unabhängigkeitspartei részéről Ferdinand Freiherr von Pantz (nagybirtokos, Reichsrat-képviselő 
1907-ben, 1918-19-ben az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja) tett javaslatot a terület megszerzésére. Lásd Schlag 2001. 104. o. 
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németségének  sorsáról. Sopron, 1919, s. n. (Rábaközi Nyomda), 10-11. o. 



így Wilsonnak is módja lett megismerkedni a kérdéssel. Hasonlóan tájékozódott az angol kor
mány is, mely Thomas Cunninghame főmegbízott révén szerzett információkat Nyugat-Ma
gyarországról. 1 1 0 A terület átadásának javaslata annál is inkább használható ötletnek bizo
nyult, mivel általa mód nyüt az elsősorban cseh politikusok által követelt ún. korridor-ter
vek meghiúsítására. 

A déli és északi szláv területeket összekötő folyosó gondolata feltehetően már 19. szá
zad közepén felmerült értelmiségiek között és egyetemi hallgatók körében. Az Osztrák-Ma
gyar Monarchia fennállása alatt ezek az álmodozások azonban természetesen nem számít
hattak sikerre. Az első világháborút közvetlenül megelőzően, 1914. június 7-én, Karel 
Kramár - a későbbi Csehszlovákia első miniszterelnöke - terjesztett elő egy csaknem negy
ven oldalas memorandumot az orosz követnek. Ebben olyan nagyszláv állam eszméjét vázol
ta, mely a cári korona égisze alatt egyesítette volna a lengyel, cseh és szlovák területeket. 
Bulgária és a szerbek által létrehozott délszláv állam kapcsolódása révén - a tervezet sze
rint - egy hatalmas, „Nagyszláv föderáció" jött volna létre. A két államcsoport kapcsolatát 
nyugaton a  „Korridor" lett volna hivatott biztosítani, mellyel egyben Ausztria és Magyaror
szág különválasztását is el lehetett érni. A Trieszt és Fiume felé közlekedési útvonalként is 
szolgáló sáv azonban - ellentétben a későbbi korridortervekkel - elsősorban osztrák terüle
teket foglalt volna magában. 1 1 1 

A Kramár és Václav Jaroslav Klofac háború előtti közép-európai rendezési tervében sze
repelt korridor ötletét az emigrációba vonult Tomás G. Masaryk vetette fel Robert William 
Seton-Watsonnak, a Közép-Kelet Európával foglalkozó befolyásos angol történésznek. Az el
képzelés lényegét később kifejtette az angol kormány számára készített, 1915. május 3-i me
morandumában is. Az elgondolás Eduard Benes „Détruisez l'Autriche-Hongrie!" című vita
iratában is megjelent, 1916-ban.112 A Pozsony és Zágráb közötti korridor terve jelentős ma
gyarországi területek, Pozsony, Mosón, Sopron, Vas és Zala megyék egy részének elvétele 
árán volt csak megvalósítható. Az így kialakított területsáv északi része a csehszlovák, a dé
l i a szerb-horvát államhoz került volna. 

A későbbi győztes államokban néhány értelmiségi, például a francia Louis Leger, a Coll
ege  de  France, és Ernest Denis a  Sorbonne tanára karolta fel a cseh elképzeléseket. Ok 1917-
ben olyan pánszláv konföderáció szándékával is előálltak, mely integrálta volna Lengyelor
szágot, Csehszlovákiát, Jugoszláviát, Bulgáriát, esetleg Romániát és Görögországot is. Az ál
lamszövetség észak-déli összeköttetését a korridor biztosította volna. 1 1 3 Benes 1918 októbe
rében, a Monarchia kapitulációja után, javasolta a szövetségeseknek, hogy Olaszország felől 
észak felé, Csehország irányába törjenek előre, és kerüljenek a még hadat viselő Németor
szág hátába. Az indítvánnyal a szláv korridor útját is megpróbálta egyengetni.114 Amikor a 
háború után a kérdés - a csehszlovák delegáció jóvoltából - újból előkerült, nem volt olyan 
nagyhatalom, mely támogatta volna. Ellenezte az amerikai békeküldöttség, Wilsonnal az 
élen, s szintén elutasította Nagy Britannia kormánya és tárgyalódelegációja. A közvetlenül 
is érdekelt Olaszország pedig a leghatározottabban tiltakozott az elképzelés ellen, mivel a 
Monarchia megszűnésével kibontakozó ambícióinak mindenfajta hatalmi szerveződés - így 
a nagyszláv birodalom is - útjában állt volna. 1 1 5 Az olaszokat ráadásul a Szerb-Horvát-
Szlovén királysághoz fűződő feszült viszonyuk miatt is nyugtalanította egy olyan területsáv 

1 1 0 Ormos Mária:  Civitas  Fidelissima.  Népszavazás  Sopronban  1921. Győr, 1990, Gordiusz, 20. o. 
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létrehozása, mely katonai szempontból veszélyeket rejthetett magában. A térség Ausztriának 
ítélése, amellett hogy az osztrákok életesélyeinek javítását szolgálta, lehetetlenné tette min
denféle korridor létesítését is. 

A nyugat-magyarországi terület kérdése hosszú ideig egyáltalán nem szerepelt a béke
konferencia témái között. Az 1919 májusában Párizsba érkezett Karl Renner kancellár azon
ban elő kívánta terjeszteni a bécsi kormány nyugat-magyarországi javaslatait. Az osztrák bé
kedelegáció követeléseihez a kézenfekvő etnikai indokok mellett, a magyarországi Tanácsköz
társaság léte, és az onnan terjedő bolsevik métely is érveket szolgáltatott, jóllehet a döntés
ben ez utóbbi nem játszott meghatározó szerepet. 

A Legfelsőbb Tanács 1919. május 27-31. között fogadta csak el a nyugat-magyarorszá
gi térség Ausztriához csatolásának gondolatát. Mivel azonban Bécs nem rendelkezett számot
tevő katonai erővel, a terület birtokvételére várnia kellett a békeszerződések aláírásáig, illet
ve ratifikálásáig. Addig az átadásra kijelölt területek magyar közigazgatás alatt maradtak. A 
döntéshozó nyugati hatalmak - főleg a franciák - azonban 1921-ben már nem siettették a 
térség osztrák birtokba adását. A fellángoló, sőt egyre virulensebbé váló Anschluss-vágy mi
att ugyanis Franciaország hajlott arra, hogy Ausztriát megrendszabályozza. 

A magyar kormány 1921. július 15-én, külügyminisztere révén igyekezett tudtára adni 
a franciáknak, hogy Magyarország Sopron és környéke megtartásának fejében hajlandó len
ne az elcsatolásra ítélt területek békés átadására. Telekiek hasonló javaslattal léptek Olasz
ország elé is. Bár elvileg sem Párizs, sem pedig Róma nem zárkózott el a magyar indítvány
tól, a folyamatot kizárólag fordított irányban voltak hajlandók tudomásul venni, vagyis 
mindennek feltételéül Burgenland kiürítését követelték. E helyett azonban felkelés robbant 
ki a területátadás megakadályozása érdekében. Augusztus 27-én Pinkafőnél (Pinkafeld), más
nap pedig Ágfalvánál támadták meg a bevonuló osztrák csendőröket magyar csapatok. Szep
tember elejére gyakorlatilag egész Nyugat-Magyarország irreguláris magyar alakulatok kezé
re jutott. Burgenland átadását megakadályozandó, október 4-én Prónay Pál Felsőőrön 
(Oberwart) kikiáltotta a Lajtabánságot mint a terület autonóm államát. 

Több kerülőút megtétele után, olasz közvetítéssel sikerült a magyar és az osztrák el
gondolásokat közelíteni egymáshoz. A rá nehezedő nyomás alatt az osztrák kormány kény
telen volt belátni, hogy a terület megtartását képtelen csendőri erőkkel biztosítani. Haderő 
alkalmazását pedig a nagyhatalmak ellenezték, mert úgy vélték, ez csak tovább mérgesítené 
a helyzetet. Ekkor kezdett körvonalazódni, hogy a helyzet kulcsa Sopron és környéke státu
szának újrarendezése lehet. Chiapozzi Augusto Biancheri bécsi olasz követ, kormányával is 
dacolva, szeptember 10-én nyújtott be Sopron átengedését tartalmazó kompromisszumos ja
vaslatot Schober kancellárnak. A gondolatot végül sajátjává tette Deila Torretta olasz kül
ügyminiszter is, aki szeptember 15-én már magyar kollégája garanciavállalását közvetíthette 
Bécsbe arról, hogy a budapesti kormány azonnal kiüríti Nyugat-Magyarországot, ha Auszt
ria végérvényesen átengedi Sopront és környékét Magyarországnak. 1 1 6 Delia Torretta és 
Johannes Schober személyes találkozása után a kancellár lényegében elfogadta a „Sopronért 
Burgenland" formulát, ám ragaszkodott hozzá, hogy a városról való lemondást nagyhatalmi 
döntés előzze meg. A Nagykövetek Tanácsában azonban késett az erről szóló határozat. Az 
ügyet korábban felvállaló és most lassuló olasz diplomácia élénkítése érdekében Bánffy Mik
lós Benes csehszlovák külügyminisztert is felkérte a közvetítésre. A tárgyalásokon az oszt
rák fél kijelentette, hogy ragaszkodik a népszavazási formula alkalmazásához, bár jól tudja, 
hogy a probléma így Magyarország javára fog eldőlni. Másként azonban nem tudja Ausztria 
lemondását igazolni saját közvéleménye előtt. Nyitott volt még ellenben az a kérdés, hogy a 

1 1 6 Ormos 1990. 127-132. o. 



Párizsban ülésező nagyhatalmak miként fogadják a két fél olaszok vezette egyezkedését. A 
Sopronban működő nemzetközi Tábornoki Bizottság (korábban Szövetségközi Ellenőrző Bi
zottság) francia tagja, Jules Camille Hamelin tábornok elvetette a Magyarország ellen felme
rült gazdasági blokád és beavatkozás gondolatát, és ezt jelezte francia kormánynak is. Nagy-
Britannia ellentmondásos módon viselkedett a válság kezelése során, végül azonban a cseh
szlovák közbeavatkozás és a korridor-veszély felmerülése kedvezett Londonban a magyar ér
dekeknek. A Nagykövetek Tanácsa október 2-án elfogadta a burgenlandi kérdés megoldásá
ra tett olasz javaslatot, melynek végrehajtását néhány napig tovább késleltette a  Foreign 
Office húzódozása. 

A döntés után megkezdődhetett a velencei találkozó előkészítése. A kanyargós utakon lét
rejött előzetes megegyezés olyan várakozást keltett, hogy a velencei egyezményt gyorsan sike
rül megkötni. Az osztrák kancellár azonban a hazai közvélemény nyomásának engedelmesked
ve megpróbált ismét akadályokat gördíteni a megegyezés elé. Deila Torretta beavatkozásával 
mégis sikerült jobb belátásra téríteni Schobert, így 13-án megszülethetett a megállapodás. 1 1 7 

A kialkudott népszavazás lebonyolítását még egy esemény fenyegette. Október 20-án 
Dénesfán landolt az utolsó magyar király repülőgépe. Károly célja az volt, hogy ismét meg
kísérelje a hatalom megragadását. A puccskísérlet keresztülhúzhatta volna a magyar kor
mány számításait Sopron ügyében is. A kisantant - legfőképpen Csehszlovákia - vezetői 
igyekeztek kihasználni a kínálkozó lehetőséget Magyarország elszigetelésére, megtámadva a 
velencei szerződést is. A helyzet alkalmas volt a határmenti status quo megváltoztatására is, 
mivel a legitimista felkelők Károly kíséretében magára hagyhatták Nyugat-Magyarországot, 
megnyitva a terepet egy esetleges osztrák bevonulás előtt. A restaurációs kísérlet gyors ösz-
szeomlásával azonban elhárult az utolsó veszély is a szavazás elől. 

Kölcsönös rágalmazások és kiélezett propagandaháború közepette kezdődtek meg az 
előkészületek a procedúra lebonyolítására. Ausztria illetékeseit leginkább a magyarok „bir
tokon belülisége" nyugtalanította. Sikertelenül követelték, hogy a helyi rendfenntartó erő
ket osztrákokkal egészítsék k i . Komoly félelem alakult k i azzal kapcsolatban, hogy a ma
gyar alakulatok presszió alá helyezik a szavazópolgárokat, vagy valamilyen módon megtud
ják ki mely országra szavazott, s ők a későbbiekben számíthatnak retorziókra. Hasonló ag
godalommal töltötte el az osztrákokat a magyar hatóságok szerepe az előkészítésben. Tar
tani lehetett a helyi hatóságok manipulációitól a szavazóívek összeállítása során. A két fél 
propagandafelelősei egyébként lázasan próbálták eltántorítani a lakosságot a riválistól. A 
magyar aktivisták az Ausztriát fenyegető kommunista veszélyre hivatkoztak, az osztrákok 
ezzel egyidejűleg a magyar nacionalizmussal rémisztgették a népszavazási terület német 
és horvát lakosságát. Kölcsönösen fenyegettek azokkal a gazdasági nehézségekkel, melyek 
a másik országban vártak az átszavazókra. A terület településeit plakátok százai és röp
lapok ezrei árasztották el. Az agitáció során magyar oldalon különösen aktívnak bizonyul
tak a Selmecbányáról Sopronba költöztetett főiskola hallgatói, míg osztrák részről az 
Oedenburger Heimatdienst kamatoztatta a Karintiában 1920. október 10-én megtartott nép
szavazás tapasztalatait. 

A népszavazási területen élő német kisebbség állásfoglalásának kialakításában szere
pet játszottak képviselőik nyilatkozatai is. A nagy tekintélynek örvendő Bleyer Jakab, a 
nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere, 1 1 8 illetve a térségben különösen ismert 

1 1 7 Ormos Mária:  Sopron  a nagypolitikában. In Turbuly Éva (szerk.) „Magyarok maradtunk" 1921-1996. Konferencia a 
soproni népszavazásról, 1996. december 12. Sopron, 1997, Soproni Szemle Alapítvány - Győr-Moson-Sopron Megye 
Levéltára, /A Soproni Szemle Kiadványai. Új sorozat 20./9-12. o. 

1 1 8 Bleyer Jakab (1874-1933) germanisztika professzor, 1900-1902-ig a soproni állami főreáliskola tanára, 1919-20-ban 
nemzetiségi miniszter, a Volksbildungsverein alapítója, szintén közvetlenül érintett a volt a térség problémáiban. 



Zsombor Géza államtitkár, a nyugat-magyarországi német autonóm terület volt kormány

biztosa egyaránt Magyarország mellett érvelt. Kettejük fejtegetései perdöntőek lehetnek 

annak megállapításában, hogy a soproni és Sopron környéki németség milyen indokok 

alapján döntött az 1921. decemberi népszavazáson. Bleyer a térség átcsatolását eredendő

en ellenezte amiatt, hogy azzal a magyarországi németséget érzékeny számbeli veszteség 

érné. így nehezebbé válna a népcsoport speciális érdekeinek érvényesítése, s ezáltal a ha

zai németség jobban kitenné magát az asszimilációnak. A békeszerződés ratifikációja után 

kijelentette, hogy a nyugati határok sorsa még korántsem tekinthető lezártnak. Azt bizony

gatta, hogy a térség lakosságának körében páni félelem alakult ki a határváltozások miatt. 

Az i t t élők attól tartottak, hogy Bécs lakossága sáska módjára veti rá magát a vidék élel

miszertartalékaira, és éhínséget hoz Burgenland lakosságára. A nyugtalanságot növeli az 

is, hogy más osztrák tartományok, amelyek szélesebb autonómiával rendelkeznek, jobban 

képesek elreteszelni magukat a fővárostól, csak annyi élelmiszerről mondva le, amely nem 

fenyegeti saját ellátásukat - érvelt a kisebbségi ügyek minisztere. 1 1 9 Bár a felmerült aggo

dalom jórészt eltúlzott volt, és utólag riogatásnak tűnik, mégis olyan hatást váltott ki , hogy 

a területen élők nagy része, gazdasági szempontból, nemzetiségi hovatartozásra való te

kintet nélkül tartott az átcsatolástól. Bleyer fellépését ugyanakkor etnikai szempontból 

kérdésessé teszi, hogy agitációját német nemzeti körök és hazai nemzetiségi politikusok is 

erős ellenérzésekkel figyelték. Az 1923 után vitathatatlanul a hazai németség egyik veze

tő egyéniségévé lett politikust 1920-2l-ben a magyar kormányzat „trójai falóként" hasz

nálta szándékainak hitelesítésére Nyugat-Magyarországon. Legfőbb feladata akkoriban a 

magyar propaganda terjesztése vo l t . 1 2 0 Bleyer nyugat-magyarországi fellépése mindeneset

re az elkövetkezőkben a  németmagyarság (Deutsch-Ungartum) politikai-szellemi tradíciójá

nak egyik elemévé vá l t . 1 2 1 

Zsombor Géza - amellett, hogy Bleyerhez hasonlóan gazdasági okokat is felsorakozta

tott - elsősorban történeti, kulturális és politikai jellegű érvekkel igazolta a magyar fél jo

gait a területre. Az országrész - írta Zsombor - a honfoglalás óta magyar fennhatóság alatt 

állt.  „E föld  soha  tartósan  Ausztriának,  vagy a  germánnémet  birodalomnak  részét  nem  képez

te,  arra  illetékes  helyen komoly  igényt  soha  nem  emeltek." Német lakói a magyar hazával ösz-

szeforrtak, virágzó ipar, kereskedelem, magas műveltség, jólét és kultúra jutott nekik osz

tályrészül. Az i t t élő kisebbség megtarthatta, sőt fejleszthette anyanyelvét, és kultúráját. 

Zsombor kitért a lakosság hangulatát befolyásoló politikai körülményekre is, melyek szerin

te szintén nem kedveznek Ausztriának.  „A bolsevizmus  rémétől  megszabadult  NyugatMagyar

ország,  melyben ma  teljes polgári  rend  és uralom  van,  irtózással  látja  a  szocialisták  és a  kom

1 1 9 Das Schicksal Westungarns und die Ratifikation des Friedensvertrages. Eine Erklärung des Ministers Dr. Jakob 
Bleyer. röplap, é.n. Soproni Múzeum, Helytörténeti Adattár (HA) 2415. Bleyer érvrendszere egyébként több ponton - így 
az autonómia kérdésével kapcsolatban is - vitatható. 

1 2 0 Lásd Spannenberger 2002. 14-48. o. Bleyer később is ragaszkodott álláspontjához Évekkel később is - annak 
ellenére, hogy nemzetiségi követeléseik jelentős részét a magyar hatóságok nem teljesítették - hasonlóan szemlélte a 
nyugat-magyarországi kérdést, sőt éppen nemzeti szempontból kívánatosnak tartotta volna Burgenland visszaszerzését is. 
Amikor Emmerich Czermak osztrák közoktatási miniszter Budapesten a Volksbildungsverein központját felkereste, Bleyer 
változatlanul azon a nézeten volt, hogy a magyarországi németek Burgenland ügyében Magyarország álláspontján állnak. 
Továbbra is úgy vélte, Nyugat-Magyarország elvesztése rendkívül a meggyengítette a németség helyzetét a megmaradt 
területeken. Követi jelentés, 1929. szeptember 25. Österreichisches Staatsarchiv (ÖstA), Archiv der Republik (AdR.) Neues 
Politisches Archiv (NPA) Karton (Kt.) 18, Österreichische Vertretungsbehörden im Ausland. Politische Berichte der 
Österreichischen Gesandschaft in Budapest 1918-1938, 62/pol. 

1 2 1 Jóval később például Gratz Gusztáv is Bleyerre (aki ünnepelt,  volksbewusst külföldi németként minden erejével 
küzdött Nyugat-Magyarország Ausztriához csatolása ellen) hivatkozva kísérelte meg megvilágítani nemzetiségpolitikai 
szemléletét. G. Gratz: Aus meinem Leben... 359 - 374. o. Idézi: Tilkovszky Lorant: Gratz Gusztáv német nemzetiségpolitikai 
törekvései s azok kudarca.  Századok, 2002. 200. o. 



munisták  uralmát  és  túlkapásait  Ausztriában,  és  nyíltan  hirdetik,  hogy a  vörös  uralomból  elég 
volt." A hangulat, melyet a fenti idézet tükröz, mesterségesen gerjesztett, ám rendkívül jel
lemző volt a környék - magyar és német - lakosságának körében. 1 2 2 

December 8-án megérkeztek a városba a nemzetközi rendfenntartó alakulatok, s a ma
gyar csapatok 12-én elhagyták a szavazás helyszínét. Az osztrák kormány kevesellte a felké
szülésre rendelkezésre álló időt, és követelte a december 14-17-re kitűzött voksolás elhalasz
tását. A Tábornoki Bizottság azonban ragaszkodott az eredeti dátumhoz, így 14-én és 15-én 
Sopronban, 16-án pedig Brennbergbányán és nyolc községben lebonyolították a szavazást. 

A 26900 jogosult közül 24063-an járultak az urnákhoz. Közülük 15334 fő Magyarország
ra, 8227 Ausztriára adta le voksát. Ez a teljes népszavazási területen 65,8%-os, Sopron vá
rosában pedig 72,5 %-os magyar sikert hozott. 

Ausztria tiltakozott a Nagykövetek Tanácsánál, és megpróbálta érvényteleníttetni a 
népszavazás végeredményét. December 23-án azonban Párizsban elutasították az osztrák pa
naszokat, öt nappal később pedig Hainisch szövetségi elnök aláírta azt a nemzetközi ok
mányt, mely a békeszerződéseket módosítva, Sopron nélkül is elismerte Nyugat-Magyaror
szág elcsatolását. A győztesek egyúttal felhatalmazták a magyar kormányt a népszavazási te
rület hivatalos átvételére, melyre 1922. január l-jén sor is került. 

1 2 2 A leírtak meglehetősen hamis színben tüntették fel Ausztriát, melynek politikai berendezkedése - legalábbis 
kezdetben - lényegesen demokratikusabb volt a magyarországinál. Zsombor nyilatkozataiban ráadásul saját 
„önlegitimációját" is felfedezni vélhetjük, tekintve, hogy az 1919-ben a Berinkey-kormány alatt tisztséget viselő radikális 
politikus közvetlenül is érintett volt a magyarországi forradalmakban és bár 1919 áprilisában ellenforradalmi jelszavakat 
hirdetett, közismertek voltak azok a szálak, melyek őt magát munkásmozgalomhoz fűzték. 1919-ben játszott szerepéről lásd 
Környei 1982. 230. o. 



D I P L O M Á C I A I  K A P C S O L A T O K  ÉS  A  NYUGATMAGYARORSZÁGI 

TÉRSÉG  STÁTUSZÁT  É R I N T Ő  V I T Á K  AZ  1920AS  É V E K B E N 

1. Az osztrákmagyar viszony alakulása a nyugatmagyarországi kérdés 

jegyében az 1920as évek első felében 

1.1. A  osztrákmagyar  diplomácia  egyeztető  lépései  a  soproni  népszavazás  után 

A Sopronban és környékén rendezett népszavazás utolsó napján, 1921. december 16-án 
Johannes Schober osztrák kancellár a csehszlovákiai Lanában (Lány) megállapodást írt alá 
Tomas Garrigue Masaryk csehszlovák államfővel, melyben kölcsönösen elismerték a Saint 
Germain-i és a trianoni békeszerződéseket, illetve támogatást ígértek egymásnak az esetle
ges, harmadik országból induló felforgató tevékenységek ellen. Nehéz volt nem észrevenni, 
hogy az egyezmény éle nagyrészt az előző hónapok nyugat-magyarországi felkelőharcait „su
ba alatt" támogató magyar kormány, illetve Magyarország ellen i rányul t . 1 2 3 Az öt évre kö
tött (később meg nem hosszabbított) egyezség 1. cikkelye figyelmen kívül hagyta a békék alá
írása után született velencei konvenciót és annak következményeit. 1 2 4 A trianoni és Saint-
Germain-i szerződésekre való hivatkozás látens módon a soproni és Sopron környéki népsza
vazás legitimitását is megkérdőjelezte. A szerződésnek volt azonban olyan olvasata is, mely 
szerint Bécs csupán a népszavazás után megmaradt burgenlandi területek zavartalan birtok
lását kívánta biztosítani a maga számára. 

Aligha lehet vitatni, hogy Ausztria ezzel a lépéssel további politikai izolálódását is igyeke
zett megakadályozni, és megkísérelte bebiztosítani magát az esetlegesen megújuló magyar felke
lőharcok ellen. 1 2 5 Schober a weimari Németország bécsi követe előtt tagadta, hogy a lányi meg
állapodással kapcsolatban szándékában állna a velencei protokollt megtámadni és a békeszerző
dések eredeti szövegéhez visszatérni. Lehetőséget látott azonban némi alkudozásra, mely akár 
csekély területmódosítást is eredményezhetett volna. Ha ezt nem is, annyit mindenképp el kívánt 
érni, hogy az osztrákok háborgó lelkét megnyugtassa, és halvány elégtételt vegyen a szavazás ku
darcáért. Kifejezte azonban azt a meggyőződését, hogy a soproni kérdést Budapesttel békésen le
het és kell is tisztázni. Egyebekben kilátásba helyezte, hogy az utódállamok gazdasági és politi
kai rendszerébe (melynek alapjait Prágában fektették le) idővel Magyarországot is bevonja.126 

Az osztrák kormány a lányi megállapodást egyelőre sikerként könyvelte el, bár kivál
totta vele három szomszédja, Németország Olaszország és természetesen - a közvetlenül 
érintett - Magyarország neheztelését. (Az olaszok egy esetleges osztrák-csehszlovák-jugoszláv 

1 2 3 A szerződés másik „címzettje" Németország volt, és a szudétanémet területeken zajló irredenta mozgalmak 
megakadályozását szolgálta. 

1 2 4 Halmosy Dénes (szerk.): Nemzetközi  szerződések  19181944. Budapest, 1983, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 187. o. 

125 Franz Fürstenberg német követ jelentése Budapestről a berlini Külügyminisztériumnak, 1922. január 7. Politisches 
Archiv des Auswärtigen Amtes (PAAA) Abt. I I . b. Akten betreffend: Die westungarische Fragen. Band 3. Politik 6. 
Österreich-Westungarn, vom Oktober 1921 bis Dezember 1922. Oe. 109. R73414. 

1 2 6 Rosenberg bécsi német követ jelentése a berlini Külügyminisztériumnak. 1921. december 24. PAAA, I I . b, Bd. 3, Pol. 
6, R73414, Oe. 3630. 



konstelláció létrejötte miatt aggódtak.) Az egyezményre való olasz-magyar reagálás és a nép
szavazási eredmények elleni osztrák tiltakozás nemzetközi elutasítása azonban kényszerítő 
erővel hatott Bécsre oly értelemben, hogy a magyar kormányhoz fűződő viszonyát minél ha
marabb rendezze. Budapesten - az olaszok támogatása ellenére - szintén szükségesnek te
kintették az Ausztriával való megegyezést, hogy elejét vegyék a szomszédos ország kisantant 
felé sodródásának. A magyar kormány röviddel a szavazás után azzal a felhívással állt elő 
az osztrák kancellárnál, hogy kezdjék meg a velencei protokollumban lefektetett végleges 
egyeztetést Nyugat-Magyarország ügyében. Ausztria ugyan - az őt ért jogsérelem miatt ér
zett - első felháborodásában ezt visszautasította, 1922 januárjában mégis felújult az eszme
csere Budapest és Bécs között . 1 2 7 A kölcsönös, követi szintű tájékozódásokat követően 1 2 8 

megindult a közeledés a két ország kormánya között. 

1922. január 19-én Schober tett kiengesztelő gesztusokat a magyaroknak az osztrák 
nemzetgyűlés külügyi bizottsága előtt. A közeledési kísérlet kedvező visszhangra talált a ma
gyar fővárosban, ahol Ausztriára - minden elszenvedett sérelem ellenére - nagyobb rokon
szenvvel tekintettek, mint a Magyarországgal szemben mély ellenérzéseket tápláló és a má
sodik királypuccs idején egységes antirevizionista blokká formálódó többi szomszédos állam
ra. 1922. január 27-én személyes találkozóra került sor a magyar és az osztrák kormányfő 
között. A Bethlen-Schober tárgyalások tisztázták, hogy a Csehszlovákiával kötött szerződés 
nem irányul Magyarország ellen, s Ausztria nem kíván csatlakozni a kisantanthoz. Elhatá
rozták a velencei protokoll által előírt tárgyalások megkezdését i s . 1 2 9 Magyar kormánykörök 
megnyugvással vették tudomásul az osztrák fél konstruktív hozzáállását, és a későbbiekben 
igyekeztek különbséget tenni Bécs magatartása, és a határ melletti „demagógok hecckampá-
nya" között. Elismerték, hogy Ausztria a lojalitás elve alapján kezeli a kérdést, és ennek szel
lemében közeledik Magyarország felé. 1 3 0 

A magyar aggodalmak azonban a problémának csupán az egyik - sőt, jóval szerényebb 
- aspektusát jelentették. Bécs kezdetben sokkal gyanakvóbb volt keleti szomszédjával szem
ben. Helyzetét nehezítette, hogy a bizalmatlanságra okot adó magyar kezdeményezéseknek 
csupán kisebb része jelent meg nyílt formában, nagyobb részük titokban maradt, s ezek el
len csak árnyékbokszolással lehetett védekezni. Az előbbi csoportba a hivatalos határkiigazí
tási törekvések tartoztak. 

Miután az osztrák-magyar kapcsolatok a bécsi tárgyalások hatására kedvező irányt vet
tek, úgy tűnt, hogy a nyugat-magyarországi kérdés végleges rendezése nem sokáig várat ma
gára. 1923. február 23-án a két ország megegyezett a Nyugat-Magyarország átadásával kap
csolatos pénzügyi és adminisztratív kérdések rendezéséről. A velencei szerződés alapján kö
tött ún. „burgenlandi egyezmény" többek között kilátásba helyezte a területek késedelmes át
adása miatti osztrák panaszok megtárgyalását, döntött a burgenlandi birtokok és javak kér
désében. A megállapodás rendezte az 1921. november 10. előtt a burgenlandi és a magyar 
oldalon keletkezett követelések ügyét, és napirendre vette a Burgenlandba került hivatalno
kokkal és nyugdíjasokkal kapcsolatos problémák megoldását i s . 1 3 1 

A határmegállapító bizottság tevékenysége mindeközben tompította azt az érzést, hogy 
újabb bonyodalmak állhatnak elő a területi kérdésben. Magyar részről többször hangoztat
ták, hogy nem kívánnak újabb propozíciókkal előállni a határokkal kapcsolatban. Mindazo-

1 2 7 Uo. 
1 2 8 Lásd Bellér 1975. 234. o. 
1 2 9 Bellér 1975. 234-235. o. 
1 3 0 A bécsi magyar követség szóbeli jegyzéke az osztrák külügyminisztériumnak, 1923. október 23. ÖStA, AdR, NPA, 

797, Liasse Ungarn 2/6-2/8, Vorgänge im Ödenburger Gebiet, 3114 pr. 30. X1923. 
1 3 1 Szávai 2004. 221. o. 



náltal ismertté vált, hogy az északi részek nagybirtokosai minden követ megmozgattak az 
Ausztria birtokába került területeik visszaszerzése érdekében. A térség lakosságának nyomá
sát (amit nincs kizárva, hogy a helyi birtokosok anyagi eszközökkel is megnöveltek) a ma
gyar kormány a határmegállapító bizottság előtt szemmel láthatólag igyekezett demonstrál
ni, és - ígéretei ellenére - megpróbált újabb javaslatokat a komisszió elé terjeszteni. 

Mivel a határkiigazítás kívánsága addig általában csak egyes helységek visszaszerzésé
ről szólt, az 1922 elején benyújtott konkrét javaslatok minden várakozást felülmúltak. Az 
újabb követelés az Ausztriához került összterület 27,07 százalékának, 342 elcsatolt községből 
összesen 96 településnek a visszaszerzését tartalmazta. A visszacsatolás - az 1910-es nép
számlálás adatai alapján - az Ausztriának ítélt terület lakosságának 23,19 százalékát érin
tette volna. Mosón megyében húsz, Sopron megyében hét községből á l l t . 1 3 2 Vas megyével 
kapcsolatban olyan mérvű magyar követelések hangzottak el (69 falu), hogy azokat a bizott
ság francia vezetője, André Jocard őrnagy eleve elutasí tot ta . 1 3 3 A magyar delegáció tagjai a 
bizottság kedvező hangulatát különösen az olaszok támogatásának megnyerésével igyekeztek 
biztosítani, akik - az eseményeket figyelmesen szemlélő német követ, Franz Egon 
Fürstenberg-Stammheim szerint -  „minden  magyar  indítványért  kiálltak.  Budapesten  azt  vár
ják,  hogy a  legnagyobb csendben, Ausztria  minden  különösebb  ellenállása  nélkül,  a  követelt  te
rületek  legnagyobb  részét  visszakaphatják.  "  1 3 4 

2.  sz.  táblázat 

A  határ  módosítására  tett magyar javaslatok 

A
z 

A
us

zt
ri

án
ak

 
ít

él
t 

te
rü

le
te

kr
e 

vo
na

tk
oz

ó 
m

ag
ya

r 
kí

vá
ns

ág
ok

 

Ig
én

ye
lt

 
kö

zs
ég

ek
 s

zá
m

a 

A
z 

ig
én

ye
lt 

te
rü

le
t 

na
gy

sá
ga

 
ka

t. 
ho

ld
ba

n 

A
z 

ig
én

ye
lt

 
te

rü
le

t 
la

ko
ss

ág
a 

ebből anyanyelv szerint 

A
z 

A
us

zt
ri

án
ak

 
ít

él
t 

te
rü

le
te

kr
e 

vo
na

tk
oz

ó 
m

ag
ya

r 
kí

vá
ns

ág
ok

 

Ig
én

ye
lt

 
kö

zs
ég

ek
 s

zá
m

a 

A
z 

ig
én

ye
lt 

te
rü

le
t 

na
gy

sá
ga

 
ka

t. 
ho

ld
ba

n 

A
z 

ig
én

ye
lt

 
te

rü
le

t 
la

ko
ss

ág
a 

magyar német horvát egyéb 

Sopron vm. 7 55 883 12 483 1 948 10 427 22 86 

Mosón vm. 20 39 489 19 866 2 593 7 457 9 665 151 

Vas vm 69 118 743 47 474 8 084 29 910 8 977 626 

Összesen 96 214 115 79 823 12 625 7 794 18 664 863 

Forrás: Villani, 1923. 48. o. 

Schober az osztrák-magyar jó viszony fenntartása érdekében megpróbálta a közvélemény 
bevonásának mellőzésével rendezni a nézeteltéréseket. Az osztrák Nemzeti Tanács 1 3 5 márci
us 9-i ülésén azonban a keresztényszocialista képviselők interpellációt nyújtottak be a kérdés
ben, így a határkiigazításra vonatkozó magyar követelések ügye mégis nyilvánosságra került. 

1 3 2 ViUani 1923. 48. o. 
1 3 3 Fürstenberg német követ távirata Berlinnek, 1922. február 11. PAAA, I I . b, Bd. 3, Pol. 6, R73414. CValószínűleg a 

magyar követeléseket szándékosan szabták nagyobbra. A határmegállapító bizottság magyar delegációvezetőjének, Villani 
Frigyesnek a megjegyzése szerint ugyanis a nagyköveti tanács még sohasem hozott olyan döntést, mely az egyik, illetve a 
másik fél követelését teljes egészében támogatta, vagy elutasította volna. Ezáltal eleve számoltak azzal, hogy Párizsban a 
javaslatoknak csak egy részét fogják elfogadni. Lásd Villani, 1923. 59. o.) 

134 Fürstenberg távirata, 1922. február 11. 
1 3 5 Nationalrat, az osztrák Szövetségi Gyűlés alsóháza. 



Az interpelláló keresztényszocialisták vezérszónoka, Heinrich Mataja szerint pártja mindig ál
lást foglalt az olyan külpolitikai lépések ellen, melyeknek magyarellenes éle volt. A jelenlegi 
magyar magatartásról azonban úgy vélte, hogy az az egész közép-európai rendezést veszély
be sodorhatja. Figyelmeztetett, hogy a budapesti kormánynak tudomásul kell vennie, hogy 
Burgenlandban egyetlen község sem kíván önként Magyarországhoz visszatérni, viszont a ha
táron túl ezrével élnek németek, akiknek legfőbb óhaja, megszabadulni Magyarországtól. A 
szociáldemokrata Karl Renner, a korábbi osztrák-magyar viszony tapasztalataiból merítve, 
szemére hányta a magyaroknak, hogy azok sohasem voltak megbízható szerződő felek, mos
tanság pedig nyughatatlan és megbízhatatlan szomszédok. A soproni népszavazás kimenete
le csalás és kényszer eredménye volt, és a magyarok most tovább játsszák ugyanezt a játékot 
- állította Renner. Hans Schürff nagynémet (Grossdeutsche Volkspartei) képviselő a Burgen
landban folyó magyar propagandára hívta fel a figyelmet, sajnálkozva amiatt, hogy az oszt
rák közigazgatás nem lép fel kellő eréllyel, a magyar izgatókkal szemben. Schürff a kormány
nak szegezte a kérdést: vajon az elismeri-e a trianoni békeszerződés szövegéhez mellékelt 
Millerand-féle kísérő levelet, és hajlandó-e ennek szellemében a határkiigazításra? 1 3 6 Schober 
válaszában azzal igyekezett megnyugtatni a képviselőket, hogy különbséget tett Magyarország 
és az antant országok között. Utóbbiakról kijelentette: nincs közük a magyarok újabb „táma
dásához". Megerősítette, hogy Velencében Bethlen és Bánffy Miklós külügyminiszter is felve
tette a kísérőjegyzék kérdését, de az osztrák delegáció azt kategorikusan elutasította. 1 3 ' 

A kancellár a nagykövetek tanácsához benyújtott jegyzékében is a békeszerződés és a 
velencei egyezmény szellemével ellentétesnek ítélte a magyar követeléseket, ám utóbb köte
lezte magát, hogy a tanács döntését elfogadja.138 Az osztrák diplomácia mégis bizakodó volt. 
A következő hónapokban Londonban és Genfben folyó megbeszélések ugyanis egybeestek 
Magyarország Népszövetségbe való felvételének tárgyalásaival, ezért valószínűsíteni lehetett, 
hogy a magyar fél kedvezőtlen döntés esetén sem fog elégedetlenségének túl hangosan kife
jezést adni. 1 3 9 

1.2.  A  „második  nyugatmagyarországi  felkelés"  és  az  osztrákmagyar  kapcsolatok 

A magyar fél helyzetét nem könnyítette meg, hogy a tárgyalások idején a határ mellett 
újból életre keltek az irredenta mozgalmak. Az osztrák kormány számára ugyanakkor komoly 
feladatot jelentett, hogy a hivatalos határkiigazító követelések mellett a meg-megújuló „ban
daharcokkal" is szembenézzen, és főleg hogy azok kormányzati összefüggéseit felderítse. A 
határ mellől érkező riasztó hírek hatására a budapesti osztrák követség folyamatosan igye
kezett kipuhatolni, hogy a szerveződő felkelések miféle központi támogatást élveznek, szer
vezői milyen kormányközeli kapcsolatokkal rendelkeznek. Egy esetleges újabb nyugat-ma
gyarországi felkelés lehetősége körültekintő beavatkozást igényelt. Előző évi tapasztalataik 
arra indították az osztrák politikusokat, hogy ne elégedjenek meg a hivatalos cáfolatokkal. 

Az 1922 tavaszán kialakult helyzet magyar részről valóban fenyegetett egy esetleges 
újabb akcióval. A beavatkozás lehetőségét mégis inkább az osztrák kormány válsága és a 
köztársaság instabil belpolitikai helyzete villantotta föl. A Schober-kabinet lemondása után, 
május 31-én hivatalba lépett keresztényszocialista kancellár, Ignaz Seipel és kormánya - mi
után szakított a szociáldemokratákhoz fűződő addigi politikájával - súlyos válságot élt át. 

1 3 6 Az Alexandre Millerand francia miniszterelnök által aláírt dokumentum kilátásba helyezte, hogy a 
határmegállapítások során kisebb kiigazításokat lehet majd tenni Magyarország javára. 

1 3 7 Idézi: Szózat, 1922. március 10. 
1 3 8 VUlani 1923. 54-55. o. 
1 3 9 Villani 1923. 59. o. 



A kialakult helyzet nem csupán bizonyos magyarországi körökben, hanem Prágában is merész 
kombinációkra adott alkalmat. Az év nyarán ott is irreguláris szokol-alakulatok létrehozását 
határozták el, és a burgenlandi térségbe való behatolás gondolatával kacérkodtak. 1 4 0 Idehaza 
felerősödtek az elszakított Nyugat-Magyarország visszaszerzésével kapcsolatos remények. 

1922. március 24-25-én éjszaka a burgenlandi Mosonbánfalván (Apetlon) kisebb incidens
re is sor került, amikor néhány magyar felkelő és osztrák csendőr között tűzharc keletkezett, 
melyben egy osztrák elesett.141 Hans Cnobloch budapesti osztrák követ a történtek után ter
mészetesen azonnal érintkezésbe lépett Bánffy külügyminiszterrel. Igyekezett megtudakolni, 
hogyan vélekednek Budapesten e nyugtalanságra okot adó jelenségekről. A találkozóról azzal 
az érzéssel távozott, hogy az egész ügy rendkívül kellemetlen a magyar kormány számára, mert 
azt eredményezheti: nem tudnak majd megszabadulni a szellemtől, melyet kiengedtek a palack
ból . 1 4 2 Cnobloch a Bánffynál tett látogatást követően áprilisban Bethlent is felkereste. A kor
mányfő megígérte: a szabadcsapatokat likvidálni fogják, és a határ közelében foglalkoztatott 
elemeket átvezénylik az ország belsejébe, hogy ott polgári feladatokat adjanak nekik. Ezek az 
ígéretek ugyan nem teljesültek, 1 4 3 a követ személyesen mégis meg volt győződve magyar part
nere őszinte szándékairól, nagyra értékelve azt a jóindulatot, melyet a miniszterelnök újabban 
tanúsított a kérdésben. Ellentétben azzal az érdektelenséggel, amit az ügy kapcsán Bánffynál 
és Kányánál korábban tapasztalt.144 Információi szerint egyébként Bethlen kifejezetten 
ausztrofil érzelmű, és teljes előzékenységgel közeledik osztrák kollegájához. 1 4 5 

Az osztrák megbízott ennek ellenére óvatosnak mutatkozott. A fő kérdés még mindig 
nem tisztázódott számára egyértelműen. Ráadásul úgy tapasztalta, hogy a magyar nyilvános
ság - a politikailag és nemzetileg színtelen üzleti világ kivételével - a Burgenlandról való 
lemondásba még messze nem nyugodott bele, és integrális programjának keretei között a te
rületet mint  locus  minimae  resistentiaet146 elérhetőnek tekinti. E ponton a kormány, a legi
timisták, a szabad királyválasztók és a nacionalisták nézetei mind megegyeznek. A különb
ség csupán az egyes csoportok vérmérsékletében van, s abban, hogy a terveket mikor és mi
lyen úton lehet megvalósítani. A velencei egyezmény és a Sopronról való osztrák visszalépés 
nemhogy nem gyengítette ezeket a nézeteket, hanem azok éppenséggel erősödtek, egyrészt 
a mindkét oldalt sújtó gazdasági bajok miatt, másrészt a magyar ellenállási mozgalom rész
sikere miatt. Cnobloch utalt rá, hogy  corpus  separatumként Burgenland mindig tárgya ma
rad a magyar revindikációnak. Ennek megakadályozására a lehető legjobb megoldásnak Bur
genland megosztását tartotta. 1 4 7 

A követi jelentés szerint a bandamozgalmak felújulása Ausztria nehéz helyzetével, a ke
let-európai politikával és elsősorban Németországgal állt összefüggésben. Az információk ar
ról szóltak, hogy Magyarországon Ausztria összeomlásával és az Anschluss-szal számolnak, 

1 4 0 Bellér 1975. 236. o. 
1 4 1 Fogarassy László: Határmenti események Burgenland megalakulásától az új határvonal megállapításáig (1921. 

november - 1923. március).  Soproni  Szemle, 139, 1975. 2. 146. o. 
1 4 2 Beszámoló Hans Cnobloch budapesti osztrák követ és Bánffy Miklós külügyminiszter 1922. március végi 

találkozójáról, ÖStA, AdR, NPA, Kt. 17, 86/pol. 
1 4 3 Bár az Esterházy uradalom intézője 1922. május 7-én kiutasította az uradalom területéről az ott állomásozó felkelőket, 

mellyel a Kismartonban időző Esterházy Pál személyét kívánta megóvni az atrociásoktól. Lásd Fogarassy 1975. 148. o. i l l . 
Zsiga Tibor:  Burgenland  vagy Nyugatmagyarország? Felsőőr (Oberwart) 1991, Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, 55. o. 

1 4 4 Cnobloch jelentése, 1922. április 25. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 17, 109./pol. 1922. Kánya érdektelenségéről csak annyit, 
hogy mint rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, március végén azt a javasolta a Miniszterelnökségnek, hogy 
kormány az ország elemi érdekében, minden felkelő mozgalmat azonnal, csírájában fojtson el. Lásd Fogarassy 1975. 148. o. 

1 4 5 Cnobloch jelentése, ÖStA, AdR, NPA, Kt. 17, 115/pol. 1922. 
1 4 6 A legkisebb ellenállás irányába eső térséget 
1 4 7 Cnobloch jelentése, 1922. június 20. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 802, Liasse Ungarn 4/5. Z. l . 590 p. 



s az így keletkező zűrzavart készek lesznek kihasználni Burgenland visszaszerzésére. A bu
dapesti osztrák követségen tisztában voltak vele, hogy ennek során szükség lesz a szabad
csapatokra, melyek Sopron ügyében egyszer már nagy szolgálatot tettek, és a kormány szá
mára veszélyes, ámde jól felhasználható erőt jelentenek. Jól tudták, hogy a mozgalom egy
kori résztvevői mezőgazdasági munkásoknak álcázva egzisztáltak. A kormánynak a mozgal
mak megerősödése egyelőre kényelmetlen, hisz most éppen időszerűtlen fegyverhez nyúlni -
jelentette Cnobloch.  „...Amennyiben  viszont  a  mozgalom  nagyobb  méreteket  ölt  és  olyan  erőt 
tud  felmutatni,  mely biztosabb eredménnyel  kecsegtetne, nagy  kérdés  lesz,  vajon nem ragadjae 
magával  őket [ t i . a magyar kormányt -  T. I.]  a  hév,  hogy a  szervezkedésekben  rejlő  lehetősé
get  kihasználják.  Különösen  veszélyes  lesz ez abban az  esetben, ha  az  osztrák  hadseregnek  köz
be  kell  avatkoznia.  Ebben  az  esetben  a  magyar  katonaság  is  belesodródik  az  eseményekbe,  s 
nem  nehéz  kitalálni,  hogy az  így választás  elé kerülő  Nemzeti  Hadsereg  melyik  oldalra  fog  áll
ni.  Ha  a  magyar  katonák  az  események  folytán  az  első  burgenlandi  bódéba  beteszik  a  lábu
kat,  akkor  a J'y  suis  et j'y  reste "[itt vagyok és itt is maradok -  T. L] gyakorlata  alapján  dön
tésre  is  viszik  a  dolgot"148 tette hozzá az osztrák diplomata, és figyelmeztetett, hogy Bécs
nek nem szabad bagatellizálnia a dolgot. Úgy vélte, kormányának kötelessége minden esz
közt felhasználni, hogy a magyar ambícióknak egyszer s mindenkorra véget vessen. 

A követ a magyar kormány bukása esetére először célszerűnek tartotta volna helyi te
rületvédő egységek (Heimwehren) felállítását. Ilyen szervezetek híre - mint minden olyan 
hír, mely a burgenlandiak, vagy akár a teljes Ausztria magyar revízióval szembeni ellenállá
sáról szól - a magyarországi kalandorok bátorságát csökkentené, jegyezte meg. 1 4 9 Utóbb 
azonban azt javasolta, hogy - mivel Ausztria mai kritikus helyzetében önerejére nem szá
míthat - a kormány forduljon a Nagykövetek Tanácsához, illetve bármennyire kényelmetlen 
is, vonja be a kérdés rendezésébe a sokkal aktívabb és közvetlenül érintett kisantantot is. 
Cnobloch egyébként tájékoztatta a francia és a csehszlovák követet a dolgok állásáról, és kö
zösen megegyeztek abban, hogy felhívják az eddig sikertelenül működött Katonai Ellenőrző 
Bizottság figyelmét a magyarországi veszélyekre. 1 5 0 

A legkomolyabb incidensre július második felében került sor. 1 5 1 A magyar kormány ez
úttal határozottan és nyíltan elhatárolta magát az eseményektől. Gróf Bánffy Miklós a nem
zetgyűlés 1922. július 21-i ülésén elítélte a történteket, és ígéretet tett rá, hogy a mozgalom 
előkészítőit tiltott szervezkedés, illetve toborzás miatt felelősségre fogják vonni. A kormány 
ezzel egyidejűleg megbízta a Honvédelmi Minisztérium illetékeseit a fegyveres csoportok tel
jes felszámolásával. A kedvező légkör kialakítása igencsak fontos volt mind a Magyarország, 
mind pedig Ausztria számára. A magyar külpolitika elejét akarta venni az ország teljes el
szigetelődésének. Az ehhez vezető legfontosabb lépés Magyarországnak a Nemzetek Szövet
ségébe való felvétele volt. A belépés diplomáciai előkészítésnek nem tett volna jót, ha híre 
kel, hogy a kormány szélsőséges fegyveres csoportokat támogat . 1 5 2 Az osztrák külpolitika ez
zel egy időben nemzetközi kölcsön megszerzésén fáradozott. A győztes hatalmak garancia
vállalását szintén kedvezőtlenül befolyásolták volna az ország stabilitását veszélyeztető ha
tárincidensek, fegyveres összecsapások. 

1 4 8 Uo. 
1 4 9 Követi jelentés, 1922. március 17. ÖStA, AdR, NPA, Kt 17. 83/pol. 
l o t ) Lásd 147. sz. jegyzet 
1 5 1 A mozgalom szellemi előkészítője Hír György képviselő volt. A július 18-án osztrák területre betört, majd onnan 

visszavonult inszurgenseket magyar csendőrök fegyverezték le, tisztjeiket pedig elfogták. Ugyancsak letartóztatták az ügybe 
belekeveredett Héjjas Ivánt, Bónis Lajost és másokat. Hír György, akit képviselői mentelmi joga védett a letartóztatástól, 
rövidesen váratlanul meghalt. Lásd Fogarassy 1975. 152. o. 

152 A Népszövetség közgyűlése 1922. szeptember 18-án végül is kimondta Magyarország felvételét. 



Az újabb felkelés előzményei és a körülötte zajló találgatások felkeltették az esemé
nyeket kellő távolságból, egyszersmind azonban megfelelő realitásérzékkel szemlélő német 
követ, Fürstenberg figyelmét is. Az inszurrekció napján keltezett jelentése szerint sikerült 
biztosat megtudnia az utóbbi hetek eseményeiről. 0 is megerősíthette, hogy a mozgalom 
- mely szerinte kivált főiskolások („akik a szünidejüket nem tudják hasznosabban eltölte
ni") körében szerveződött - ezúttal nem élvezte a magyar kormány támogatását. Tudomá
sa szerint a magyar külügyminisztérium politikai osztályának vezetője, Khuen-Héderváry 
Sándor kifejezetten felhívta az osztrák követ figyelmét a lehetséges újabb bandamozgal
makra. A magyar diplomata utalt rá, hogy a mozgalom mögött - Fürstenberg szerint alig 
hihető módon - állítólagosán Sigray Antal, Nyugat-Magyarország volt katonai biztosa áll. 
A követ élt a gyanúperrel, hogy Khuen-Héderváry nyájas felvilágosításának célzata zavar
keltő, és az igazi nyomok elmosását szolgál ta . 1 5 3 (Utóbbiról ezúttal nem volt szó, amit az 
is bizonyít, hogy Vas vármegye főispánja ekkortájt - belügyminiszteri utasításra - éppen 
Sigray személyének ellenőrzésével volt elfoglalva. Igyekezett minden információt begyűjte
ni róla és az állítólagos felkelőkkel ápolt kapcsolatairól. A nyomozás azonban nem veze
tett eredményre . 1 5 4 ) Egy vezető magyar tábornok ugyanakkor bizalmasan közölte 
Fürstenberggel, hogy jelen pillanatban a lehető legkárosabb lenne egy ilyen mozgalom, me
lyet készek akár katonai eszközökkel is elfojtani. A követ jelentése mégis figyelmeztetett: 
helytelen lenne azt hinni, hogy a szerveződő bandák mögött nem állnának a hatalom  kö
zelében levő körök, akik a felfegyverzésüket, felállításukat elősegítik. A mostani mozgalmat 
azonban nem készítették elő gondosan. A magyar hadsereg egy elszigetelt akciójától (oszt
rák postahivatal elleni támadás a határon) eltekintve eddig nem vált ismertté határsértés 

- tette hozzá Fürstenberg - , aki szerint a mozgalmak korai ismertté válása és a magyar 
mérsékeltek erős ellenmunkája megakadályozza további bandabetörések keresztülvitelét. 
Jól látta, hogy a tartomány visszahódítására (amint azt 1921 őszén megkísérelték) akkori
ban már egyáltalán nem volt kilátás. A szervezkedés tulajdonképpeni célját, sokkal inkább 
a terület szisztematikus nyugtalanításában vélte felfedezni.  „A  mozgalom  felbujtói,  szerve
zeteik  szellemiségét  kívánják  frissen  tartani,  egyidejűleg  megkísérelik  a  leválasztott  területe
ken  az  integritás  gondolatát  napirenden  tartani,  és a  szakadatlan  éberséget  újbólés  újból  fel
kelteni"   foglalta össze a helyzetet a német diplomata. 1 5 5 

Az osztrák követet Bethlen a hamvába holt akciót követően, 1922. július 23-i találko
zójukon tudta megnyugtatni, jelezve, hogy a magyar kormánytól a legtávolabb állt és áll 
katonai akciók támogatása. Az újabb fegyveres megmozdulás teljes kudarca és a hivatalos 
magyar politika által tanúsított magatartás ismét némi optimizmusra adott okot Bécsben, 
ahol ennek ellenére úgy gondolták, jobb félni, mint megijedni, és változatlan óvatossággal 
jártak el a kérdésben. A valóságban pedig mindkét fél tudatában volt annak, hogy az ok
tóberi napok nem térhetnek vissza. Bethlen hangsúlyozta: tisztában van vele, milyen ve
szélyt jelentenek országára a felelőtlen próbálkozások, és kijelentette, mindent elkövet, 
hogy kordában tartsa a kezdeményezőket. A miniszterelnök mindazonáltal megpróbálta a 
prágai kormányt, nevezetesen Eduard Benest is belekeverni a dologba, utalva rá, hogy a 
csehszlovák külügyminiszter tudatos szerepet játszik a bizonytalanság felélesztésében. Az 
elfogott felkelők - elsősorban Héjjas Iván - is azzal védekeztek, hogy cseh és délszláv csa
patok Ausztria szétesése esetén nem késlekedtek volna nyomban bevonulni Burgenlandba. 

1 5 3 Fürstenberg budapesti német követ jelentése, 1922. július 18. PAAA, I I . b, Bd. 3, Pol. 6, R73414, Oe. 2062, (K274439). 
1 ; ' 4 A körmendi főszolgabíró jelentése Maroth László vasi főispánnak, 1922. július 18. Vasmegyei Levéltár (VaML.) IV-

401/a Vasvármegye főispánjának iratai. Elnöki iratok 152/1922. 

io5 Fürstenberg 1922. július 18-i jelentése. 



„Ezek  a  hírek  késztették  az  éretlen,  de  hazafias  csoportokat,  hogy NyugatMagyarországot  a 

szláv  bekebelezéstől  megvédjék"   magyarázkodott Bethlen. 1 5 6 

Cnoblochra ezúttal is mély benyomást gyakorolt a Bethlennel folytatott személyes be

szélgetés. A radikálisok és a kormány viszonyát kissé árnyaltabban látta, a szélsőségesek ak

tivizálódását azonban változatlan aggodalommal figyelte. Jóllehet már nem tartotta valószí

nűnek, hogy a hivatalos magyar adminisztráció ismét esetleges bandaharcok hátterében áll

na - sőt úgy gondolta, a mozgolódás magát a kormányt is váratlanul érte - , újra közölte 

azt a sejtését, hogy a felkelés vezetőit nem fogja retorzió érni, és velük szemben legfeljebb 

látszateljárás  (Justizkomödie) indul majd, mivel a belpolitikai küzdelmek során a kormány 

nem nélkülözheti katonai befolyásukat és erejüket. 1 5 7 Az osztrákok tehát pontosan tisztában 

voltak a magyar kormány előtt tornyosuló nehézségekkel, s - a „hazafias szellemű" szélső

ségesek jelentős belpolitikai befolyásával számolva - konkrét intézkedésekben nem nagyon 

reménykedtek. A magyar fél viszont azzal igyekezett jó szándékát jelezni, hogy a különböző 

helyekről érkező veszélyekre előre felhívta az osztrák illetékesek figyelmét, és folyamatos tá

jékoztatást adott a felkelők ellen foganatosított intézkedésekről. Ignaz Seipel kormánya cse

rébe minden újabb észrevételét baráti intencióira hivatkozva közölte, azért is, mert azok jo

gosságát Budapesten így kevésbé vitatták, és nem tekintették a kisantant által folytatott „ha

zugságkampány" következményének. 1 5 8 

1.3. A  konszolidáció  és  buktatói  1923  és  1925  között 

A modus vivendi az osztrák és a magyar kormány között 1922 szeptemberében végre 

a határkérdésben is kialakulni látszott. A Határmegállapító Bizottság jelentése alapján, azt 

némileg módosítva, 1 5 9 a Népszövetség Tanácsa, szeptember 17-én jóváhagyta a végleges ha

tárt, mely a népszavazási terület mellett - Lovászad (Luising) átengedése ellenében - továb

bi tíz községet juttatott vissza Magyarországnak. A döntésnek mindkét kormány alávetette 

magát. Dacára annak, hogy Ausztriában úgy ítélték meg: a határozat inkább a magyar aspi

rációkat elégítette ki (a zömében a Pinka völgyében fekvő területek visszajuttatásával tovább 

nehezítve az Észak- és Dél-Burgenland közötti kommunikációt 1 6 0 ), tartották magukat 

Schober korábban tett ígéretéhez. További - immár kétoldalú - tárgyalások eredményekép

pen, december 2-án megállapodtak arról, hogy területcsere révén még két falu kerül magyar 

fennhatóság alá. Ez a megegyezés elsősorban Ausztriának kedvezett, mert két, tisztán német 

lakosságú község megszerzésével, a térség etnikailag, ha lehet még egységesebb lett, s bizo

nyos mértékben javultak az észak-déli közlekedés feltételei is. 

1 5 6 Cnobloch jelentése a külügyminiszternek, 1922. július 24. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 17. 179/pol. 1922. 
1 5 7 Uo. 
158Cnobloch:"Mit tegyünk a bandák ellen" című feljegyzéséből, 1922. szeptember, ÖstA, AdR, NPA, Kt. 17. 226/pol. 1922. 

Seipel egyébként ezekben a napokban járt Prágában, hogy az Ausztriának nyújtandó gazdasági segítség részleteiről 
tárgyaljon. Jóllehet az utazásnak nem a lányi program folytatása volt a célja, a burgenlandi incidens utáni időzítés 
szerencsétlen megvilágításba helyezte az eseményt, melynek így meglehetősen kedvezőtlen fogadtatása volt 
Magyarországon. 

169 A Magyarországnak juttatandó községek számát tizennyolcról csökkentve. 
1 6 0 Lásd Fürstenberg jelentése, 1922. szeptember 23. PAAA, I I . b, Österreich - Grenzfragen, Pol. 6, R73584. 



3.  sz. táblázat 
A  végleges  határrendezéssel  Ausztriához  csatolt 

községek  száma  és  adatai  1922ben 

Község 
Terület 

km2 

összes 
népesség 

km2/fő 

Mosón vármegyéből 28 1 086,82 46 074 42 

Sopron vármegyéből 104* 1 340,50 116 392 87 

Vas vármegyéből 195 1 593,91 129 575 81 

Összesen 327 4 021,23 292 041 73 

* Ebből kettő rendezett tanácsú város 
Forrás: Lőkkös János: Trianon számokban. Püski, Bp. 2000. 288. o. 

A területcsere meglehetősen nagy felhördülést váltott k i a hazai jobboldali és terület

védő csoportok körében, mivel szerintük a magyar kormány először ismerte el önként Auszt

ria jogigényét magyar településekre, és - ha ellentételezés fejében is - most első ízben mon

dott le a saját akaratából a Szent István-i korona elidegeníthetetlen területeinek egy részé

ről. Ez természetesen nem volt igaz, hisz - ha kimondatlanul is - a velencei egyezmény szin

tén egyfajta területi alku eredményeképp született. Vas megye nemzetgyűlési képviselője, 

Lingauer Albin azonban hevesen bírálta a kabinetet, amiért az lemondott a trianoni szerző

déssel szembeni passzív rezisztencia elvéről. A képviselő szerint a kormánynak semmilyen 

körülmények között sem lett volna joga területek átadására, és arra, hogy magyar állampol

gárokból osztrákokat csináljon (sic!). Az átadáskor küldöttség jelent meg a Sándor palotá

ban, hogy kifejezze tiltakozását a falvakról való lemondás miatt. Lingauer támadásával szem

ben a miniszterelnök azzal védekezett, hogy a csere 554 hold területi nyereséggel járt és 855 

ember került általa vissza Magyarország határain belülre. Hozzáfűzte azt is, hogy az átadott 

községek lakossága többségében német ajkú, így zömében nem magyar nemzetiségűek kerül

tek idegen uralom a lá . 1 6 1 A delegáció előtt Bethlen egyúttal megígérte, hogy megvizsgálják 

a kérdést, és sietve hozzátette, hogy a magyar-osztrák határ megállapodás pótlólagos módo

sítása Magyarország számára jelentős külpolitikai hátrányokkal járna. Feltételezhető ugyan

is, hogy az Ausztriával épphogy helyreállt jó viszonyt komoly szakítópróba elé állítaná az 

egyezmény egyoldalú hatályon kívül helyezése. 1 6 2 Ezt Bethlen mindenképp el akarta kerülni, 

különösen miután a szociáldemokrata kormányzati időszakból örökölt cseh-osztrák orientá

ció a Seipel-kormány alatt valamelyest gyengülni látszott, s a szomszédos keresztény

szociálisokkal jó esélyek mutatkoztak partneri viszony kialakítására. 

Épp ezen serénykedtek Budapesten 1923 januárjának elején, amikor ismét kormányfői 

találkozóra került sor, immáron Seipel és Bethlen István között. A kancellári vizit előtti he

tekben nagy érdeklődéssel figyelték Bécsben a határ magyar oldalán zajló eseményeket. A sop

roni népszavazás évfordulója előtt Horthy Miklós zarándokolt el a nyugati határ mel lé . 1 6 3 A 

látogatás a burgenlandi határvonal minden fontos pontját érintette. A kormányzó megjelent 

1 6 1 V. Wied (budapesti német követség) jelentése, 1922. december 9., 27., 23. PAAA, I I . b, Pol. 6, R73584. A 
miniszterelnök a területekről való lemondást Velencével kapcsolatban - korábban és később is - szintén cáfolta. Lásd 
Bethlen 1928. októberi soproni beszédét. 

1 8 2 V. Wied jelentése, 1923. január 13. uo. 
1 6 3 Osztrákok a kormányzó nyugat-magyarországi megjelenését, különösen pedig annak időzítését a kormány békülékeny 

hangvételével ellentétes fejleménynek tekintették. Követi jelentés, 1922. november, ÖStA, AdR, NPA, Kt. 17, 267/pol. Itt 
érdemes megjegyezni, hogy Michael Hainisch osztrák szövetségi elnök két ízben, 1922 áprilisában és júniusában tett 
hasonló körutat Burgenlandban. Lásd Fogarassy 1975. 155. o. 



Körmenden, Szombathelyen, Kőszegen. Utóbbi helyeken a legitimista ellenzék vagy tüntetően 
passzív maradt (mint Szombathelyen Mikes János püspök, aki csak magánemberként vett részt 
az üdvözlésen), vagy éles kirohanásokat intézett a kormányzó ellen, mint Kőszegen. 1 6 4 Horthy 
december 13-án a kissé távolabb fekvő Sárvárra, majd Magyaróvárra látogatott, másnap pedig 
Sopronba érkezett. Az Osztrák-Magyar Határmegállapító Bizottság osztrák vezetője éppúgy, 
mint a burgenlandi rendőrség emberei és természetesen Ausztria magyarországi követe is fe
szült figyelemmel kísérték a program minden részletét. Valamennyien felhívták a figyelmet ar
ra, hogy a vizitációkat óriási rendőrségi készülődés előzte meg. Több tucat - egyes források 
szerint több vagon - civil ruhás nyomozó és egyenruhás rendőr lepte el a térség településeit, 
hogy a rendbontásokat megelőzze. Leginkább azonban az érdekelte a megfigyelőket, hogy a de
monstráció során lesznek-e Ausztria-ellenes kirohanások. Ilyenekre azonban csupán Thurner 
Mihály soproni polgármester üdvözlő beszédében lelhettek. Utóbbi stílusát azonban - mint er
ről még lesz szó - hovatovább már kezdték megszokni. Osztrák híradások szerint a kormány
zói különvonat érkezésekor a peronokon általában a magyar ajkú köztisztviselői, hivatalnoki ré
tegek képviselőit lehetett felfedezni. A német nemzetiségűek tüntetően távolmaradtak. A fogad
tatás pedig általában meglehetősen hűvös volt . 1 6 5 Ettől teljesen eltérően emlékezik az esemény
re Páter Zadravecz, aki szerint a „Turánból" kiszálló Horthyt ünnepélyesen és méltóságtelje
sen fogadta a Civitas Fidelissima közönsége. Budapestre visszaérkezve pedig épp a friss sop
roni emlékek feledtették a delegációval a korábbi napok kellemetlenségeit. 1 6 6 

Horthy beszédei egyébként meglehetősen óvatosak és kiegyensúlyozottak voltak. A kor
mányzó tartózkodott az aktuális kül- és belpolitikai kérdések taglalásától, és a revíziós prog
ramot sem tárt a nyilvánosság elé. Különösen nem Burgenlanddal kapcsolatban.167 Sopron 
példáján keresztül csupán a trianoni döntés elhibázott voltára próbált rámutatni. Köszöntő
jében hangsúlyozta, hogy nyelvi, „faji", felekezeti társadalmi különbség nélkül köszönet ille
t i mindazokat, akik hűségesek voltak a hazához. A látogatás érdekes momentuma volt, hogy 
a személyes találkozókon különleges érdeklődés nyüvánult meg a munkásság iránt. Horthy 
minden más delegáció előtt - az előzetesen kiadott hivatalos program szerint egy órával a 
többi küldöttséggel való találkozást megelőzően 1 6 8 - fogadta a brennbergi munkások élén 
megjelenő Polónyi Kálmánt, az MSZDP soproni titkárát. A találkozón Horthy megköszönte 
a bányászok hazafias helytállását, és ígéretet tett rá, hogy a „magyar haza igen fontos té
nyezőjének", a munkásságnak az ügyét a szívén fogja viselni. 1 6 9 A megkülönböztetett figye
lem arra enged következtetni, hogy a hatalom a jól sikerült népszavazási együttműködés bá
zisáról tovább lépve megpróbálkozott a munkások megnyerésével, és a szociáldemokrata 
pártról való leválasztásukkal. A tisztségéből később felmentett Polónyit rövidesen meg is bíz
ták nemzeti irányú munkásmozgalom megszervezésével. 1 7 0 

Megerősítve az osztrák megfigyelők jelentéseit, utólag is szembetűnő, hogy a köszönté
sére felvonult küldöttségek (a munkások, az egyházak, a főiskola, az ügyvédi- és iparkama-

1Si  Páter Zadravecz  titkos  naplója. Budapest, 1967, Kossuth, 252. o. 
1 6 5 A burgenlandi tartományi kormány rendőrhatóságának (Burgenländische Landesregierung Polizei Abt.) jelentései, 

ÖStA, AdR, NPA, Kt. 793, Liasse Ungarn 1/2. 1086/22, 4-813/23, 1021/22, 4-813/98, 4-813/100. Pr.IV27/l. 
1 6 6 Zadravecz 1967. 253. o. 
1 6 7 A  Soproni  Hírlap  (SH) igyekezett is beavatni olvasóit az államfői közeledésmód kulisszatitkaiba. A lap tudósítója 

szerint jól látszott a kormányzón, hogy nagyon irigyli Thurner polgármestert, amiért az gondolatait szabadon kifejezheti, 
míg neki mint államfőnek alaposan meg kell gondolni, hogy államérdekből mit szabad elmondania és mit nem. Azért is 
kell felolvasnia beszédeit - magyarázta az újságíró - , nehogy ellenségeink olyan kijelentéseket imputáljanak neki, ami árt 
az országnak. SH, 1922. december 16. 

168  Oedenburger Zeitung (Oed.Zt.) 1922. december 13. 
169  Sopronvármegye (SVM), 1922. december 15. 
1 7 0 Környei 1982. 84. o. 



ra, az irodalmi kör, az EME és a MOVE helyi csoportjainak delegációi stb.) sorából valóban 
hiányoztak az egyébként önálló csoportot alkotó német gazdapolgárok képviselői, holott a lá
togatást kísérő rendezvény szervezői szívesen demonstrálták volna a német lakosság lojali
tásá t . 1 7 1 A kétségkívül célzatos látogatás - az esemény tényén kívül - mindenesetre nem 
szolgáltatott semmilyen indokot arra, hogy a közeledő kormányfői konzultációk elé osztrák 
részről akadályokat gördítsenek. 

A Bethlen-Seipel tárgyalások - melyek során a kancellár ugyan kiállt a lányi egyez
mény mellett, azaz nem volt hajlandó elkötelezni magát Prágával szemben - azt eredményez
ték, hogy áprilisban sikerült tető alá hozni az osztrák-magyar választottbírósági szerződést. 
Az egyezmény vitás kérdésekben békés tárgyalásokat, ezek kudarca esetén pedig 
választottbíróság illetve az Állandó Nemzetközi Bíróság döntését helyezte kilátásba. 

A növekvő bizalom ellenére az osztrák aggodalmak nem szűntek meg teljesen. A 
választottbírósági szerződés elvben kizárt mindenfajta erőszakot és egyoldalú lépést a két 
kormány részéről. Ausztriában a magyar hivatalos körök szándékait kísérő nyugtalanságot 
felváltotta a magánakcióktól való félelem. A magyar kormány közreműködését most már ki
zárták, sőt az enyhült légkörben azt is kétkedéssel fogadták, hogy az események szálai eset
leg a területvédők élharcosa, az 1921-es nyugat-magyarországi felkelés szervezői között a leg
előkelőbb politikai pozíciót megszerző Gömbös Gyula kezében futnának össze. Nem mintha 
a magyar fajvédők vezérével szemben ne lett volna elég averziójuk az osztrák politikusoknak, 
ám (a MOVE és az EME egyértelmű érintettségének tudatában is) úgy ítélték meg: Gömbös 
túlságosan is közel áll a hivatalos magyar kormányhoz, semmint hogy személyesen tőle in
dulnának k i az akciók. 1 7 2 Ausztriában ugyan voltak olyanok is, akik úgy vélték, hogy 
Gömbösek önálló külpolitikát folytatnak, ezeket az állításokat azonban a burgenlandi tarto
mányi kormány részéről is cáfolták. Azt ők is vélelmezték, hogy a radikálisok élesen szem
ben állnak a kormánnyal, egyúttal azonban úgy érzékelték, hogy Magyarország pillanatnyi 
gazdasági és katonai helyzetében ezek nem fognak fejjel rohanni a falnak, s olyan lépéseket 
kezdeményezni, amelyek háborús veszéllyel j á rnának . 1 7 3 Azt mindenesetre javasolták a kül
ügyminisztériumnak, hogy tartsák szemmel a burgenlandi magyarbarát személyeket, és el
lenőrizzék jobban a határforgalmat. Hasonló véleményen volt Budapesten Hans Cnobloch is. 
Ha aggasztó jelek mutatkoznának - írta jelentésében - preventív lépéseket kell tenni a ma
gyar kormánynál és a nagyhatalmaknál. 1 ' 4 

Bécsben úgy vélték, hogy amíg Bethlenek kontroll alatt tudják tartani a jobboldali terü
letvédőket, Burgenlandot nem fenyegeti komolyabb veszély. Merőben más megvilágításba he
lyezte azonban a problémát egy esetleges magyarországi szélsőjobboldali puccs lehetősége. En
nek kockázatát az Egyesült Keresztény Blokk létrejötte 1922 szeptemberében, a Gömbös cso
port Egységes Párton belüli helyzetének alakulása, majd a pártból való távozása növelte. 1 7 5 

A Bethlen-kormány látszólagos nyugalma ellenére a budapesti osztrák követségen úgy 
látták, az események nemkívánatos irányba is fejlődhetnek. Theodor von Hornbostel követ
ségi tanácsos 1923 augusztusában a soproni főispánnal folytatott beszélgetés nyomán arra 

1 7 1 Amit mi sem bizonyít jobban, mint a napot záró színházi díszelőadásnak egyik - a helyszínhez méltóan megfelelően 
teátrális - jelenete, melyben a  magyar vitézzé avatott (Hoferről Hófalvyra magyarosított nevű) német gazdapolgár 
köszönetet mondott a megmentett város nevében a felkelőknek. SVM, 1922. december 15. 

1 7 2 Cnobloch jelentése a külügyminiszternek, 1923. április ÖStA, AdR, NPA, Kt. 17, 108/pol. 
1 / 3 A burgenlandi tartományi kormány politikai osztálya (Burgenländische Landesregierung Politische Abteilung) 

jelentése a külügyminisztériumnak (Bundeskanzleramt für auswärtige Angelegenheiten) ÖStA, AdR, NPA, Liasse Ungarn 
2/3. Kt. 795, Fol. 527-528. 

1 7 4 Cnobloch jelentése a külügyminiszternek, 1923. április, ÖStA, AdR, NPA, Kt. 17, 108/pol. 
1 7 5 Külföldi megfigyelők 1923 tavaszán egy Gömbös és Wolff Károly köré szerveződő új kormány lehetőségét is latolgatták, 

miután Gömbös szélsőjobboldali diákszervezetek mozgósításával már az utcára vitte a politikát. Romsics 1999. 229. o. 



figyelmeztetett, hogy a radikálisok hihetetlenül jól szervezettek és az egész közigazgatási ap
parátust szétrombolhatják. Ez utóbbi Burgenlandra nézve rendkívüli veszélyek forrása lehe
tett volna. 1 7 6 1923. szeptember 6-án Alfred Grünberger külügyminiszternek írt jelentésében 
arról tájékoztatta főnökét, hogy a puccsveszély elhárultáról szóló hivatalos nyilatkozatok egy
általán nem győzték meg. Hornbostel Tahy László bécsi magyar követtel tárgyalt a magyar 
belpolitikai helyzetről, aki pedig mindent megtett, hogy a kormány stabilitását illetően meg
nyugtassa beszélgetőpartnerét. A szélsőjobboldali hatalomátvételről szóló híreszteléseket 
megpróbálta a kisantant számlájára írni. Véleménye szerint a környező államok a londoni 
Cityben kialakult kedvező hangulatot akarják elrontani, hogy Magyarország így elessen a 
várva várt népszövetségi kölcsöntől. Tahy azonban ezzel a magyarázatával nem aratott átü
tő sikert Hornbostelnél, aki úgy látta, hogy a kormány „gúzsba kötve kénytelen táncolni", 
mert nem érdeke, hogy a szélsőségesek akcióiról (a Nyugat-Magyarországon, Budaörsön és 
a választások alkalmával tett szolgálataik miatt) fellebbentse a fátylat. 1 7 7 

Az 1923-as év eseményei (közöttük pl. Gömbös kiszorítása a kormánypártból) a való
ságban Bethlen és a kormánya helyzetének megszilárdulását jelezték. A szélsőjobboldaltól el
határolódó miniszterelnök megerősítette az Egységes Párton belüli pozícióját, a radikálisok
kal szemben bírta a kormányzó támogatását, s nem utolsó sorban mellette álltak Nyugat-Eu
rópa tekintélyes kormányai is. A szélsőséges csoportok nem voltak abban a helyzetben, hogy 
ismét a hatalom centrumának közelébe verekedjék magukat. Hornbostel és mások félelmeit 
ezért - ha nem is teljesen alaptalannak - túlnyomórészt eltúlzottnak tekinthetjük. 

Az osztrákokat viszont az is nyomasztotta, hogy a magyarországi radikálisok szoros 
kapcsolatot tartottak fenn német ultrareakciós körökkel. Héjjas, Gömbös és társaik 1922 ta
vaszán és nyarán valóban közvetlen érintkezésben voltak az Erich Ludendorff tábornok és 
Gustav von Kahr 1 7 8 nevével fémjelzett csoportokkal, s e kapcsolatok következményeként ta
láltak menedékre Magyarországon Matthias Erzberger centrumpárti német pénzügyminisz
ter radikális jobboldali német gyilkosai is. 1922. február 22-én, a Nyugat-Magyarországon tar
tózkodó felkelők között, az őket meglátogató Páter Zadravecznek alkalma is volt találkozni 
a gyilkosság elkövetőivel. 1 7 9 A két állam szélsőségeseinek együttműködése épp a burgenlan
di kérdés kapcsán érintette a legközvetlenebbül a bécsi politikusokat. Budapesti osztrák dip
lomaták tudomása szerint a német jobboldal radikálisai annak idején intranzigens magatar
tást tanúsítottak Burgenland osztrák bekebelezése ellen, amit politikai érvekkel támasztot
ták alá. Úgy vélték, ismét a vörös veszedelem rémét ébresztené fel Magyarországon, ha az 
ellenforradalmi rendszer helyzetét a nyugati megyék elcsatolásával gyengítenék. Álláspont
juk szerint ezért teljes fegyverzettel kellett volna támogatni a békeszerződésekkel szembeni 
magyar ellenállást. A német radikálisok 1920 táján olyan - Bajorországot és Ausztriát integ
ráló - délnémet állam létrehozásáról is álmodoztak, mely szoros szövetségben állt volna az 
ellenforradalmi Magyarországgal. A vállalkozás érdekében aktívan támogattak volna egy 
Ausztriában végrehajtott puccsot is a szociáldemokrata Renner kormánya ellen. Az akcióhoz 
Burgenland átadásával kívánták a magyar támogatást megszerezni.180 Német nemzeti körök 

1 7 6 Simon Elemér főispán azzal igyekezett megnyugtatni Hornbostelt, hogy a nehézségek nem Sopronban, hanem a 
fővárosban érzékelhetőek. Hornbostel jelentése, 1923. augusztus 30. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 795 Liasse Ungarn 2/3. 136/pol. 

1 7 7 Hornbostel jelentése, 1923. szeptember 6. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 795, Fol. 512-514. 
1 , 8 A köztársaság-ellenes, néppárti Gustav Ritter von Kahr (1862-1934) bajor miniszterelnökként (1920-1921) 

menedéket biztosított a Weimari Köztársaság szélsőjobboldali ellenzékének. A „vörös Berlin" ellenében az NSDAP-t is 
igyekezett megnyerni céljainak. Miután a Weimari Köztársaság 1921 szeptemberében a Versailles-i béke előírásainak 
megfelelően leszerelte a szélsőjobboldali fegyvereseket, leköszönt miniszterelnöki posztjáról, de 1922-ben változatlanul 
ellenállást fejtett ki a köztársaság ellen. 

1 7 9 Zadravecz 1967. 179. o. 
1 8 0 Schlag 2001. 353. o. 



a nyugat-magyarországi felkelés idején tehát a magyar ügy szolgálatába álltak, sőt egykori 
német tisztek az első felkelés idején, a magyar oldalon részt is vettek az akcióban. 

A kontaktus Burgenland átadása után is megmaradt. Gyakori vendég volt ekkoriban 
Budapesten Max Bauer ezredes (Ludendorff hadsegéde és bizalmasa), Reinhold Wulle 
(Reichstag-képviselő,  a  Deutsche  Tageblatt kiadója), Max Erwin von Scheubner-Richter (Hit
ler egyik legközelebbi munkatársa) és sokan mások. 

Cnobloch budapesti osztrák követ 1922. augusztus 2-i jelentése szerint a német-magyar 
kapcsolatokat jól ismerő Bleyer Jakab is beszámolt a német nacionalisták magyarországi kö
tődéseiről. Cnobloch nem sokkal azelőtt Németország budapesti követénél, Fürstenbergnél 
vett részt egy beszélgetésen, melynek során Bleyer Gömböst, Wolff Károlyt, Pékár Gyulát és 
az Ébredők néhány vezetőjét nevezte meg, mint akik élénk kapcsolatokat tartanak fenn erő
sen kompromittálódott német körökkel. Bleyer személyesen járt az előző évben Ludendorff-
nál, Georg Heimnél, a bajor Néppárt vezérénél és Kahrnál, akik - benyomása szerint - még 
akkor is ellenezték Burgenland Ausztriához csatolását. A hazai német nemzetiség vezetője 
megerősítette, hogy a szálakat még szorosabbra fonta az említett Erzberger-ügy is, melynek 
főszereplői (Erzberger gyilkosai) a Héjjas különítményesek védelme alatt álltak Magyarorszá
gon. 1 8 1 Az osztrák diplomácia 1923 elején berlini hírforrásokból is meggyőződhetett róla, hogy 
magyar felkelő csoportok körében még mindig felbukkantak német tisztek. 1 8 2 

Az osztrák külpolitika megkísérelte meggyőzni a magyar sovinisztákkal kacérkodó né
met nemzeti és  alldeutsch köröket, hogy tevékenységük sok százezer német egzisztenciájának 
veszélyeztetésére is alkalmas. A Ludendorff-féle társaság meggyőzésére elsősorban az Auszt
riában megjelenő alldeutsch sajtóorgánumok segítségét és nagynémet érzelmű burgenlandi 
politikusok közbenjárását igyekeztek felhasználni. 1 8 3 A dolog jelentőségét idővel valószínűleg 
a német radikálisok is belátták, mert álláspontjuk a nyugat-magyarországi kérdésben lénye
gesen megváltozott. Prónay Pál naplóbejegyzése szerint Ludendorff és hívei a közép-európai 
németség egyesítésén dolgozva, 1922 nyarán már útját állták Burgenland újbóli függetlensé
gének, és ellenezték Ausztriától való elszakadását. 1 8 4 

Arról viszont Bécsben nem tudhattak, hogy a Gömbös megbízásából Németországban 
eljáró Kozma Miklós nem sok biztató hírt hozott a szétzilált és így a magyar ügy támogatá
sára teljesen alkalmatlan ottani szélsőjobboldali csoportosulásokról. 1 8 5 Az idő haladtával rá
adásul a magyarországi kommunista hatalomátvétel lehetősége is egyre inkább a ködbe ve
szett, ami 1921-hez képest nyilván más megvilágításba helyezte a burgenlandi kérdést a né
met radikálisok szemében. 

A burgenlandi kérdés fontos faktorát jelentették a szláv korridor-tervek. A béketárgya
lásokon elvetett csehszlovák elképzelések nem merültek teljesen a feledés homályába. Az 
1922. tavaszi válságot követően, 1923-ban Sopronból érkeztek ismét olyan hírek, melyek sze
rint változások készülnek a csehszlovák-magyar határon, s ezek a város hovatartozását is 
érinteni fogják. A találgatások arról szóltak, hogy Prága néhány magyar várost (Kassát, Ko
máromot) hajlandó lenne átengedni ismét Magyarországnak, Sopron pedig átkerülne a ha
tár osztrák oldalára. Ezzel egyidejűleg Franz Calice, a Cnoblochot 1922 végén felváltó új bu
dapesti osztrák követ a magyar külügyminisztériumban szerzett értesülést arról, hogy a prá-

1 8 1 ÖStA, AdR, NPA, Liasse Ungarn II/3. Verbindung der reaktionären Kreise Ungarns mit denen des deutschen 
Reiches, 193/pol, 1922; Kt. 791, 2634/7-VTII-1922. 

1 8 2 A berlini osztrák követség jelentése, 1923. január 14. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 802, Liasse Ungarn 4/5, 36/pol. 1923. 
1 8 3 ÖStA, AdR, NPA, Kt. 791, Liasse Ungarn 11/1-11/3., 2634/7.VIII.1922. 
1 8 4 Prónay Pál:  A  határban a  halál  kaszál..Fejezetek  Prónay Pál  feljegyzéseiből. Szerkesztette és bevezető tanulmánnyal 
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gai kormány újból felvetni készül a korridor-kérdést. A Budapesten tartózkodó csehszlovák 
és osztrák diplomaták között jól működő munkakapcsolatnak köszönhetően Calice közvetlen 
információkat is tudott szerezni a híresztelésekről. 1 8 6 Azonnal felvette a kapcsolatot Cermák 
csehszlovák követségi titkárral. Cermák úgy vélte, hogy a hasonló mendemondák forrását 
egyértelműen Budapesten kell keresni. Ott röppennek fel időnként olyan hírek, melyek a 
csehszlovák-magyar, csehszlovák-osztrák és az osztrák-magyar határkérdések ügyét összekap
csolják. Cermák szerint a cseh korridor-tervek hangoztatásával a magyar külügyminisztéri
um célja, hogy ellenoffenzívát indítson a csehszlovák miniszterelnök ellen. Benes ugyanis 
nemrég összeállította a magyar kormány „bűnlajstromát", amivel Budapestet igen kényelmet
len helyzetbe hozhatja a nemzetközi fórumok előtt. Ez a lista a soproni kérdést még nem 
tartalmazta. Cermák mindazonáltal nem tartotta kizártnak, hogy Benes előveszi a nyugat
magyarországi felkelés és a népszavazás ügyét is, hogy a békeszerződésekkel szembeni ma
gyar ellenállás bizonyításához érveket szolgáltasson. 

Calice szerint azon sem lehet csodálkozni, ha a kisantant a korridor gondolatát nem 
ejti mindaddig, amíg Magyarország rosszakarata és katonai felszereltsége veszélyt jelent szá
mára. E tekintetben az osztrák diplomata érezhetően megértő álláspontra helyezkedett Prá
gával szemben, ahol mindent eszközt megragadtak, hogy Magyarország helyzetét megnehe
zítsék. Calice úgy látta, hogy stratégiai szempontból Prágának esetleg kívánatos lenne, hogy 
Sopron - mint fontos csomópont - Ausztria tulajdonába kerüljön. 1 8 7 

Jóllehet, az osztrák törvényhozás 1922 elején törvénybe iktatta a velencei szerződést, 
és elismerte a népszavazás utáni határokat, Sopron megszerzése bizonyos körökben örökzöld 
téma maradt. A szavazást követő hivatalos tiltakozások és panaszok visszautasítása után, 
majd a végleges delimitációt követően azonban ez kivihetetlennek látszott. A hivatalos oszt
rák politika jól tudta ezt, és belátta, hogy bár a szövetségi kormány Burgenlandban komoly 
problémákkal bajlódik, Sopron visszaperlésével ezeket nem már lehet megoldani. Belpoliti
kai válságai közepette Bécset sokkal inkább foglalkoztatta Burgenland feldarabolásának kér
dése. A nehéz helyzetben lévő kormány a tartomány Alsó-Ausztria és Stájerország közötti 
megosztásától a magasra rúgó adminisztrációs költségek csökkenését v á r t a . 1 8 8 A feldarabo
lás terve egyúttal a Sopron megszerzésével kapcsolatos osztrák ambíciók meggyengülését és 
a helyzet konszolidációját is jelzi. Az Ausztriától elzárt város és környéke - sokat hangozta
tott módon - fizikailag is kettévágta a tartományt, ezért a déli és északi tartományrész kö
zötti természetes összeköttetés megteremtésének lehetőségét hosszú ideig Sopron átcsatolá
sában látták. Amikor azonban a két régió különválasztásáról gondolkodtak, egyúttal mintegy 
a nyugat-magyarországi beszögellés „kiegyenesítésének" szándékáról is lemondtak. A megol
dás egyben a magyar revíziós törekvéseket is háttérbe szoríthatta volna. 1923-tól minden
esetre világossá vált, hogy sem Budapestnek, sem Bécsnek nem érdeke, hogy Burgenland 
miatt élezze a feszültséget. A két kormány kölcsönös jegyzékekben nyilvánította ki szándé
kát megegyezéses politika folytatására, és elkötelezték magukat amellett, hogy ki-ki a saját 
területén próbálja mérsékelni a területi vitákat provokáló csoportokat és személyeket. 1 8 9 

186 p r a n z Calice és korábban Hans Cnobloch is rendszeresen folytatott megbeszéléseket a budapesti csehszlovák követtel 
Hugo Vavreckával, akit meglehetősen szoros szálak fűztek Beneshez. Az osztrák diplomaták általa is jól informáltak voltak 
a prágai kormány szándékait illetően. Lásd Tilkovszky Lóránd: Az 1920-as évek magyarországi külpolitikája a budapesti 
osztrák követség jelentései tükrében. In Lengvári István (szerk.):  In  Memóriám  Barta  Gábor. Tanulmányok Barta  Gábor 
emlékére. Pécs, 1996, JPTE Továbbképző Központ Kiadói Irodája. 411. o. 

1 8 7 Franz von Calice budapesti osztrák követ (1922. december-1932. november) feljegyzése, 1923. június 12. ÖStA, AdR, 
NPA, Liasse Ungarn 2/6-2/8, Kt. 797, Fol. 536. 
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1 8 9 Emlékeztető feljegyzés (Aide memoire), 1923. október 20. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 797, Z. 2952/17. 1923. 



A közigazgatási átalakítás terve révén, Ausztria támadási felületet is nyújtott a magyar 
irredentizmus számára. Az osztrákok szándékai lerántották a leplet a térség gazdasági ne
hézségeiről. Egyre sűrűbben léptek fel Magyarországon olyanok, akik immár nem csupán 
Ausztria életképtelenségére, az osztrák korona válságára, hanem Burgenland belső zavarai
ra is hivatkozva hallatták hangjukat. Ezek úgy vélték, hogy a „gazdátlanná vált" tartomány, 
sőt talán Steiermark és Alsó-Ausztria egyes részei a magyar állam kebelébe térhetnek. 1 9 0 

Szomszédunkat óvatosságra intette az is, hogy a német külpolitika Burgenland ügyé
ben jelentősen elbizonytalanította osztrák partnerét. A budapesti német követ, Johannes 
Welczeck -amint arról később még szó lesz - 1925-ben több ízben hangoztatta, hogy orszá
ga az Anschluss esetén visszaadná az elcsatolt nyugati területeket Magyarországnak. A kije
lentéseket burkolt figyelmeztetésnek szánták az osztrák politikának, amely ekkorra kénysze
rűen távolodni látszott az egyesülés gondolatától. 1 9 1 

Az osztrák és magyar kormányok közötti viszony azonban minden disszonáns hang el
lenére egyre kedvezőbben alakult, és 1923 után mind kevesebb aktát kellett nyitni a két or
szág határproblémái számára. Az év végén Träger Ernő a  Tagblatt december 10-i számára 
hivatkozva még azt jelentette, hogy az Osztrák Bundeskanzleramt (Justiz) a Közigazgatási 
Bíróság egyik döntésével kapcsolatban kinyilvánította: a Velencében Ausztria és Magyaror
szág között létrejött megállapodások betartását a maga részéről nem tartja kötelezőnek, mi
vel az egyezményt a magyar fél nem ratifikálta. Träger szerint ezzel Ausztriában a soproni 
népszavazás tényét kérdőjelezték meg. 1 9 2 A külügyminisztériumban azonban — gondosan át
tanulmányozva az említett írást — arra a következtetésre jutottak, hogy osztrák hivatalos kö
rök nem szolgáltattak alapot Träger aggályaira. 1924. március 13-án mindazonáltal tájékoz
tatták Masirevich Szilárd bécsi követet az ügyről, felvilágosítva őt, hogy alkotmányjogi tör
vényeink az egyezmény parlamentáris tárgyalását nem írják elő, annak életbe lépéséhez elég 
volt a kormány ratifikációja is. Egyben utasították a követet, hogy ha a lap közleménye a va
lóságnak mégis megfelel,  „alkalomadtán,  mellékesen,  és  anélkül,  hogy  a  dolognak  nagy fon
tosságot  tulajdonítana,  beszélgetés  közben" tegyen említést a dologról a kancellárnak. 1 9 3 

1925 júliusában Felix Frank berlini osztrák követ nyilatkozott a Budapesti  Hírlapnak az 
osztrák-magyar viszonyról. Ebben jónak nevezte a két ország közötti kapcsolatokat. Kijelen
tette, hogy Bécs a legjobb piac a magyar mezőgazdaság számára. Kifejezte azt a reményét, 
hogy Ausztria és Magyarország viszonya továbbra is jó marad, és berlini magyar kollegájá
val is megmarad a kialakított jó viszonya. A burgenlandi osztrák kultúrpolitikát ért magyar 
kritikákra utalva, igyekezett megnyugtatni az olvasókat, hogy a tartomány osztrák uralom 
alatt is ápolja régi kultúráját, és nem tud olyan intézkedésekről, amelyek ez ellen szólnának. 
Taktikusan - ugyanakkor békülékeny módon - hozzátette: alkancellárként 1 9 4 sokat foglalko
zott a burgenlandi feszültségekkel, azon belül is épp a magyar részről történt erőszakosko
dásokkal, ám a vizsgálatok során általában kiderült, hogy a vádaskodások mindig alig bizo
nyítható, jelentéktelen eseményekből indultak k i . 1 9 5 

A húszas évek közepére tehát a legfőbb feladattá vált, hogy a két ország vezető körei őr
ködjenek a kialakult renden, és megőrizzék a kialkudott status quó-t. Mégsem állíthatjuk, hogy 

1 9 0 Calice jelentése, 1923. június, ÖStA, AdR, NPA, Kt. 17, 151/pol. 1922. 
1 9 1 Tilkovszky 1996. 415. o. 

192 T r ä g e r Ernő, az Osztrák-Magyar Határmegállapító Bizottság magyar delegációvezetője levele Daruváry Géza 
miniszternek, Sopron, 1923. december 11. MOL, Külügyminisztérium (KUM), a Politikai Osztály általános iratai (K 63) 
1928-20/7. 5829/923. 

1 9 3 MOL, KÜM, K 63, 1928-20/7. 5829/923. 
1 9 4 A nagynémet Frank 1922. májusától 1924. november 20-ig volt Ausztria alkancellárja. 
1 9 5 Hauer osztályfőnök jelentése 1925. július 17. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 803, 14757 pr. 5. VII I . 1925. (Fol. 119-20). 



a nyugat-magyarországi probléma teljesen nyugvópontra került volna. Ahogy csökkentek a va
lós veszélyek, és háttérbe szorultak a tényleges revindikációs szándékok, úgy jelentek meg 
egyre sűrűbben a belpolitikai ihletettségű viták a térséggel kapcsolatban. Tényleges revíziós 
és diplomáciai kérdésként azonban csak a húszas évek végén az olasz-magyar kapcsolatok 
élénkülésekor és a Rothermere-ügy kapcsán találkozhatunk a nyugat-magyarországi kérdéssel. 

2. A húszas évek második felének osztrák válsága és 

a nyugatmagyarországi kérdés 

2.1.  Olaszmagyar  együttműködés  Burgenland  ügyében? 

Az 1924-25-ben elcsendesedett nyugat-magyarországi vita az évtized utolsó éveiben új
ra élesebbé kezdett válni. Burgenland körül 1927-28 táján ismét „megfagyott a levegő". En
nek okaként egyrészt az osztrák belpolitika alakulását, másrészt a magyar revíziós törekvé
sek megélénkülését szokás felhozni. A történéseket elemezve azonban úgy tűnik, hogy — bár 
a felsoroltak kétségtelenül adtak némi alapot a területi viták kiéleződésének —, ténylegesen 
nem változtattak a status quo megítélésén. Ausztria és Magyarország kormányzati együtt
működése inkább szilárdabb lett, s ez befolyással volt a burgenlandi—nyugat-magyarországi 
kérdés további alakulására is. A látszat szerint a magyar revíziónak mégis széles lehetősé
gei bontakoztak ki 1927-28-ban. Ennek egyik magyarázatát az 1927-ben megkötött olasz-ma
gyar barátsági, és döntőbírósági egyezményben találjuk, amellyel a hazai revíziós törekvések 
- legalábbis a közvélemény szemében - először találtak nagyhatalmi támogatásra, vagy leg
alábbis rokonszenvre. A kiszélesedő olasz-magyar együttműködés nem volt teljesen megnyug
tató Ausztria számára. 

Szomszédunk 1928-ban kettős kihívás elé került. A kormányzatra a dél-tiroli határ mel
lől növekvő nyomás nehezedett. A kb. 250 ezer német által lakott Dél-Tirolban folytatódtak 
Mussolini olaszosító akciói, melyek szintén álmatlan éjszakákat okoztak a bécsi vezetés
nek. 1 9 6 Ebben a helyzetben félő volt ráadásul, hogy az ígéretesen alakuló olasz-magyar vi
szony nyomán esetleg néhány újabb magyar felkelőcsoport szerveződik, felbátorodva a ma
gyar külpolitika első komolyabb sikerén. Burgenlandban ismét terjedt a híre, hogy Olaszor
szág lemondana Dél-Tirolról cserébe Burgenlandért. A pletykákat még azzal színesítették, 
hogy Németország is garanciát vállalna Nyugat-Magyarország visszaadására, ha az Ansch
luss bekövetkezne. A magyar kormány ez esetben kötelezné magát, hogy önkormányzatot ad 
a területnek. 1 9 7 A burgenlandi lakosság körében fokozódó nyugtalanság és a határ magyar 
oldalán támadt mozgolódás miatt a kismartoni tartományi vezetés kénytelen volt csapaterő
sítést kérni a bécsi védelmi minisztériumtól, amelynek erejéből azonban határvédelem he
lyett ekkor csupán határmegfigyelésre futotta. 1 9 8 

A problémák már Bethlen római látogatásával kezdődtek. 1927. május 6-án a  Wiener 
Neueste Nachrichten című bécsi újság a „Mit akar tőlünk Magyarország" címmel közölt cikké
ben tette szóvá, hogy a magyar kormányfő megköszönte Olaszországnak a soproni népszava
zás során nyújtott segítségét, azt, hogy hozzájárult a város megtartásához. A lap leszögezte, 

1 9 6 Rerider, Helge: Die operativen Maßnahmen gegen die Nachfolgestaaten der Monarchie  von 19181938 unter  besonderer 
Berücksichtigung der Ära  Jansa. Wien, 1975. 40. o. 

1 9 7 Haslinger, Peter: Der ungarische Revisionismus  und das Burgenland  19221932. Frankfurt am Main etc., 1994, Peter 
Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. / Europäische Hochschulschriften, Reihe I I I . Geschichte und ihre 
Hilfwissenschaften, Serie I I I . Bd./Vol. 616./ 117. o. 

1 9 8 Rerider 1975. 40. o. 



hogy a békék mindkét országot [t i . Magyarországot és Ausztriát -  T.I.] egyaránt sújtották, 
egy sor kérdésben közösek az érdekeik, annak ellenére, hogy Sopront,  NémetBurgenland 
természetes fővárosát és közlekedési csomópontját elvették Ausztriától. A cikk szerint 
mindkét fél nyugalmat és békét akar, éppen ezért keltett megütközést az elhangzott nyilat
kozat. A tudósítás végén a szerző feltette a kérdést: megváltozik-e vajon Magyarország po
litikája Ausztriával kapcsolatban?199 

A kifogásolt miniszterelnöki kijelentésre ráadásul rímelni látszott néhány parlamenti 
és azon kívüli felszólalás, például Lingauer Albin vasi képviselő május 5-i képviselőházi hoz
zászólása a Nyugat-Magyarországot elárasztó röplapokról. Ráadásul az Olaszországgal kötött 
barátsági, békéltető eljárási és választottbírósági szerződés felsőházi vitáján Bethlen ismét 
utalt a nyugat-magyarországi kérdés kapcsán egykor kibontakozott olasz-magyar együttmű
ködésre. A két ország között kialakuló összhang kezdetét a szláv korridor-terv olasz megbu-
katásának idejére datálta, a második nagy fontosságú olasz tettnek pedig a Sopron megtar
tása érdekében végzett közvetítést tekintette. 2 0 0 Az Egységes Párt 1927. május 2-i értekezle
tén szintén utalt a revízió első sikerének elérésében szerzett hervadhatatlan olasz érdemek
re. A tradicionális, középkorig visszanyúló olasz-magyar kapcsolatok és szimpátia újjáéledé
sének egyik első mozzanata Olaszország közbeavatkozása volt Sopron megtartása érdekében 
— érvelt a miniszterelnök. 2 0 1 

A kérdés felmelegítésének különleges élt adtak az osztrák választások. Az idézett írás 
alapján nem kétséges, hogy Ausztriában nagy aggodalommal várták, tesz-e Mussolini valami
lyen gesztust Magyarországnak Burgenlandra vonatkozóan. A bécsújhelyi rendőrhatóság 1927 
áprüisában olyan információk birtokába jutott, melyek szerint a Bethlen-Mussolini találkozón 
Burgenland ügyében is konverzációt helyeztek kilátásba. A tárgyalások eredménye ugyan még 
nem volt ismert, de a beszámoló tényként állapította meg, hogy a központi magyar kormány
szervek egy ideje különösen érdeklődnek az osztrák, és kivált a burgenlandi választások, va
lamint a szociáldemokrata párt és a Republikanischer Schutzbund közötti lehetséges inciden
sek iránt. A jelentés egy Prónay Pál által kezdeményezett újabb akció esélyével is számolt, 
melyhez egy esetleges burgenlandi felkelés szolgáltatott volna kellő alapot. 2 0 2 

A választások végül magyar beavatkozás nélkül, sikeresen lezajlottak, de az olasz-magyar 
együttműködés még tovább nyugtalanította az osztrákokat. 1928 januárjában az olasz kor
mányhoz közel álló  Corriere  délia  Sera több cikkben emlékezett meg a burgenlandi helyzetről, 
átvéve a  Magyarság című újság híradásait is. A „La germanizzazione Burgenland" című, a 
nemzetiségi kérdést bőven taglaló írásokban nem túlságosan hízelgőén írtak az osztrák nem
zetiségi politikáról és a magyarság ottani elnyomásáról. A történet előzménye, hogy az olasz 
külügyminisztérium felszólítására a bécsi olasz követségi tanácsos, az osztrák fővárosban mű
ködő  Ungarische  Presse  Informations  Bureautó\ információkat kért, és 1927 nyarán jelentést 
készített a burgenlandi magyar kisebbség helyzetéről. A jelentés kitért a tartomány nemzeti
ségi arányaira, a magyar kisebbség történelmi és statisztikai adataira és az osztrák hatósá
goknak a magyar kisebbség elleni intézkedéseire. A tanácsos a magyar hatóságokhoz fordult 
felvilágosításért, mert véleménye szerint az osztrák kormány „hamis kombinációkat" vonna 
le az érdeklődésből. 2 0 3 Rómában valóban nem volt cél téves következtetésekre juttatni a szom-

199  Wiener Neueste Nachrichten, 1927. május 5., vö. ÖStA, AdR, NPA, Liasse Ungarn I I I / l . Kt. 791. 
2 0 0 Bethlen István beszéde a felsőházban, 1927. június 2-án. In Bethlen  István  beszédei  és írásai.  Válogatott beszédei III. 

kötet. Budapest, 1933, Génius. 180. o. 
2 0 1 Uo. 171-174. o. 
2 0 2 Bundes Polizei Komission Wiener Neustadt, 1927. április 17. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 796, Liasse Ungarn 2/3. 1923-29. 9/Na. 
2 0 3 Az Ungarische Presse Informations Bureau beszámolója Pataky Tibor miniszterelnökségi osztályfőnöknek, 1927. 

június 17. MOL, ME, K 28, 3. es. 8. t. 1927-S-279. 210-230. 



szédokat, mert - bár Mussolini egész Ausztriát is csupán üzleti alku tárgyának tekintette, így 
elvileg Burgenland-ügye is „belefért" volna egy olasz taktikai játékba - 1927-ben a két ország 
éppen közös fellépést fontolgatott Jugoszlávia ellen Karintia védelme érdekében. 2 0 4 

A burgenlandi tartományi kormányzat hivatala mindazonáltal cáfolta az olasz vádakat, 
és megjegyezte, hogy azok csupán a dél-tiroli olasz törekvéseket szolgálják. Figyelmeztettek 
azonban arra is, hogy ha a nyugat-magyarországi revízió kérdése Magyarország részéről ne
talán újra felvetődne, akkor a magyarok joggal számolhatnak az olaszok pártfogására. 2 0 5 Ezt 
az érzést megerősíthette az is, hogy a Duce 1928. június 5-én elmondott beszédében lándzsát 
tört a trianoni magyar határok felülvizsgálata mellett. 2 0 6 A magyar külpolitika működtetői 
azonban nem szívesen kockáztattak más, fontosabb ügyeket a nyugati határrevízió miatt, s 
az olaszok támogatását is más célterületen kívánták igénybe venni. A bécsi magyar követ 
1927 áprilisában kifejezetten kérte, hogy a közeljövőben Magyarországra érkező olasz parla
menti delegáció látogatása alkalmából a kormány tagjai és hivatalos személyek egyaránt tar
tózkodjanak az osztrák-magyar múltból fennmaradt seb [értsd: a nyugat-magyarországi kér
dés  T. 1.1 érintésétől. Kíméljék Ausztria érzékenységét — írta —, mert Olaszország dicsőí
tése Ausztria kárára megnehezítené azoknak az osztrák köröknek a helyzetét, akik a Magyar
országhoz fűződő jó viszony fenntartásának hívei. A meggondolatlan megnyilvánulások Cseh
ország karjába hajszolnák őket is — figyelmeztetett Ambrózy Lajos. 2 0 7 

1928 tavaszától - a fővárosban lezajlott újabb zavargások hatására - vezető osztrák po
litikai körök mind Olaszországgal, mind pedig Magyarországgal a kapcsolatok javítására tö
rekedtek. (Előbbit nagyban akadályozta a már említett dél-tiroli helyzet.) Áprilisban Bethlen 
és Mussolini Milánóban megállapodott a radikális Heimwehr és az osztrák jobboldal támo
gatásában. 1929 tavaszán Seipel hosszú hivatali ideje után lemondott. A változás megnövel
te a jobboldal (illetve a Heimwehr) esélyét a hatalom megszerzésére. Szeptemberben — 
Walko Lajos és Mussolini titkos megbeszélései során — a magyar külügyminiszter készségét 
nyilvánította a tekintetben, hogy Magyarország elsőként ismeri el az új osztrák kormányt és 
köt vele barátsági szerződést. A baráti lépések ellenében az új rezsimtől azt várta, hogy az 
kötelezze el magát bizonyos területi korrekciókra. Walko az észak-burgenlandi határszakasz 
Magyarország szempontjából stratégiai jelentőségű részein látott volna szívesen kiigazításo
kat egy későbbi időpontban. Mussolini a témát nem tartotta időszerűnek addig, amíg a ha
talom nem konszolidálódik Ausztr iában. 2 0 8 

2.2.  Schattendorf  után.  Az  1927es  osztrák  krízis  visszhangjai a  kétoldalú  kapcsolatokban 

Az 1927-es év belpolitikai szempontból is különleges nehézségek elé állította az osztrák 
kormányzatot. A keresztényszocialista Seipel-kormány a szociáldemokraták befolyásának fo
lyamatos visszaszorításával volt elfoglalva. A Szociáldemokrata Párt fegyveres szervezete, a 
Schutzbund azonban jelentékeny fegyverkészletekkel rendelkezett. Január 30-án a Soprontól 
néhány kilométerre fekvő burgenlandi Somfalván halálos áldozatot követelő incidensre is sor 
került a Schutzbund és a jobboldali, részben monarchista Frontkämpfervereinigung (Front
harcos Szövetség) képviselői között. 

2 0 4 Andics 1985. 31. o. 
2 0 5 ÖStA, AdR, NPA, Liasse Österreich 2/18, Kt. 237, Fol. 258, 267. 
2 0 6 Juhász 1988. 110. o. 
2 0 7 Ambrózy Lajos bécs magyar követ (1925. május-1932. december) számjeltávirata a külügyminisztérium politikai osztálya 

vezetőjének, és Bárdossy László miniszteri tanácsosnak. Bécs, 1928. április. 12. MOL, KÜM, K 63, 1928-20/7. 1591/28. 

208 Feljegyzés Walko külügyminiszter és Mussolini beszélgetéséről, 1929. szeptember 12. In Iratok az ellenforradalom 
történetéhez. IV. köt. A magyar ellenforradalmi rendszer külpolitikája 1927. január 1 - 1931. augusztus 24. A kötet 
forrásanyagát összeállította és jegyzetekkel ellátta: Karsai Elek. 1967, Budapest, Kossuth, 192. sz. 325-326. o. 



Utóbbi szervezet egyébként rendszeresen kapott pénzt, eszközöket és erkölcsi támoga

tást Magyarországról. 2 0 9 Ez is közrejátszott abban, hogy somfalvi incidens óhatatlanul Bur

genlandra, illetve az osztrák jobboldal magyar kapcsolataira irányította a figyelmet. Balolda

l i lapok ennek részeként igyekeztek a magyarokat „hírbe hozni" a vérengzéssel kapcsolatban. 

Az incidens után azonnal magyar részvételre kezdtek gyanakodni. Olyan háborús előkészü

letekről tudósítottak, melyek állítólag Burgenlandot fenyegették. 2 1 0 Feltételezésük szerint az 

esetet magyarok rendezték, hogy előkészítsék a terepet egy katonai behatoláshoz. A Der 

Morgen című szociáldemokrata bulvárlap szerint magyar tisztek - akiket Frontharcosok 

nyomban tájékoztattak a történtekről - Sopronban nyíltan hangoztatták, hogy Somfaivá 

csak jeladás volt, és ezután sor kerül az osztrákok elkergetésére. 2 1 1 

A sajtó mellett vezető szociáldemokrata politikusok - mint Kari Seitz bécsi polgármes

ter - is külpolitikai hátterűnek ítélték az eseményt. Az alsó-ausztriai tartománygyűlés 1927. 

január 31-i ülésén elhangzott szociáldemokrata interpelláció szerint ugyancsak magyar betö

rés előkészületei kezdődtek, melynek során a határ mellett már civileket is felfegyvereztek. 

A felszólaló szerint a frontharcosok kétségtelenül magyar érdekek szolgálatában ál l tak. 2 1 2 A 

képviselők felszólították a tartományi vezetést: hasson oda a szövetségi kormánynál, hogy 

vessenek véget a magyar üzelmeknek, „melyeknek egyszer már áldozatul esett Burgenland 

békés lakossága". A baloldali indítványhoz nagynémet képviselők is csatlakoztak, így azt a 

tartományi kormány is elfogadta.213 

A szociáldemokrata Karl Renner február 3-án a parlamentben szintén utalt somfalvi ir

redenta körök létezésére és azok magyar, illetve közvetlenül soproni kapcsolataira.214 A kan

cellár válaszában azonban cáfolta, hogy az atrocitás mögött határon túli törekvések állná

nak. Seipel igyekezett a további egyoldalú és szélsőséges véleményeknek elejét venni. A Som

falván történtek - véleménye szerint - összefüggésben álltak azzal, hogy Burgenland Auszt

ria legfiatalabb tartománya, ahol a viszonyok még nem teljesen konszolidálódtak. Kijelentet

te, hogy veszélyes lenne irredentáról beszélni ott, ahol az nincs is, mert ezzel esetleg kivált

hatnak ilyen jellegű mozgalmakat és törekvéseket. 

Pletykák kaptak lábra arról is, hogy ezúttal nem a magyar szélsőségesek, hanem igazá

ból az őket csupán maga előtt toló kormány készül beavatkozni a tar tományban. 2 1 5 Szociálde

mokrata politikusok ennek a feltételezésüknek már a somfalvi tragédia előtt is hangot adtak. 

2 0 9 A szövetség 1925-26-ban bontott zászlót Burgenlandban, amikor szimpatizánsai megalakították kismartoni, 
nagymartom (Mattersburg) és felsőpulyai szervezetüket, melyek egyre élénkebb kapcsolatot tartottak a határ másik olda
lán működő jobboldali erőkkel. A frontharcosok markáns antimarxista irányzatot képviseltek, védve a katolikus egyházat 
a szociáldemokrata erőktől. Burgenlandban elsősorban azokat a társadalmi rétegeket célozták meg propagandájukkal, ame
lyek tagjai politikai és gazdasági céljaikat nem érték el új hazájukban, Magyarországon ezzel szemben azokat megvalósul
ni látták. A célba vett csoportok között között elsősorban nagybirtokosok, a szellemi élet tagjai, tanárok, hivatalnokok és 
iparűzők akadtak. Schlag, Gerald: die politischen Parteien des Burgenlandes (1921-1934) In 50 Jahre  Burgenland.  Vorträge 
im  Rahmen  der Landeskundlichen  Forschungsstelle  am Landesarchiv. Eisenstadt, 1971, Burgenländisches Landesarchiv, 
160-177. o. /Burgenländische Forschungen Sonderheft I I I . / 115. o. 

210  Arbeiter  Zeitung 1927. január 20. 
2 1 1 MOL, Sajtó Levéltár, MTI kőnyomatosok (K 428), 172. k, 1927. Lásd még Haslinger 1994. 121. o. 
2 1 2 Uo. Korábban különböző - magyarokhoz közelálló - Frontharcos csoportok jelentősen hozzájárultak ehhez hasonló 

gondolatok és hangulat elterjedéséhez. Nikitsch községben (Füles) a Frontharcosok bálján a volt polgármester vezetésével 
magyar dalokat, köztük a himnuszt énekelték, mindenkit felszólítva, hogy álljon fel és vegye le kalapját. A gyanút fokozta, 
hogy Deutschkreuzban (Sopronkeresztúr) helyi lakosok, akik egyben a magyar hadsereg tagjai is voltak, házról házra jár
va híresztelték, hogy az 1927. január 16-ára esedékes agrárkamarai választás lesz az utolsó Burgenlandban, mert az három 
hét múlva visszakerül Magyarországhoz. Haslinger 1994. 120. o. 

2 1 3 MOL, Sajtó Levéltár, K 428, 172. k, MTI jelentés, 1927. január 31. 
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2 1 5 A bécsi német követség jelentése, 1927. december 22. PAAA, I I . b, Akten betreffend: Die westungarische Fragen, 
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Julius Deutsch a párt parlamenti frakciójának titkára január 27-én rosszallotta, hogy magyar 
részről élénk propaganda kezdődött Burgenland visszaszerzésére. A képviselő a burgenlandi 
csendőrparancsnokság jelentésére alapozta felszólalását. A parancsnokság szerint ugyan sem 
a magyar kormány, sem a reguláris katonaság nem vesz részt egy Burgenland-ellenes akci
óban, de csak azért nem, mert Ausztria gyengesége miatt már a bandák betörése is sikerrel 
járna. A hírt továbbító Magyar Távirati Iroda akkor hozzáfűzte, hogy az osztrákok ismétel
ten már megcáfolt meséket elevenítenek fel, föld alatti muníciógyárakról, fantasztikusan fel
szerelt magyar hadseregről fantáziálnak. 1926. március 24-ről kelt jelentést tálaltak fel most, 
ami valószínűleg a katonai ellenőrző bizottságnak a közeljövőben esedékes visszahívásával 
áll összefüggésben. 2 1 6 

Az osztrák baloldal aggodalommal tekintett a magyar és az osztrák kabinet esetleges 
összefogása elé is. A Bethlen-kormány is az osztrák szociáldemokrata sajtó támadásainak ke
reszttüzébe került. Ennek azonban inkább belpolitikai okai voltak. Az osztrák baloldal befo
lyása a somfalvi incidens után tovább növekedett, és ezzel tapinthatóvá vált a feszültség is 
Ausztriában. Az áprilisi választásokon a Szociáldemokrata Párt 42 százalékos eredményével, 
a parlament legerősebb pártja lett, júliusban pedig rendőrségi sortűz verte le a bécsi mun
kások tüntetését. A Seipel-kormány a megoldás kulcsát egyre inkább egy másik fegyveres 
alakulatban, a Heimwehrben vélte felfedezni. A szociáldemokraták erőnövekedése a magyar 
kormányzatnak sem volt ínyére. Visszaszorításuk és az osztrák jobboldal megerősödése a 
Bethlen-kabinet számára is kívánatos volt. Az érdekazonosság miatt a vitás területi kérdé
sek még inkább lekerültek a napirendről, sőt épp a határ menti ügyekben egyre szélesedő 
összefogás bontakozott ki a két kormány között. 

A magyar veszélyről szóló hírek éppen ezért elnagyoltak voltak, azokat a határ innen
ső oldalán is rendre cáfolták. A Sopron környéki kerület képviselője az eset alapos kivizsgá
lása után biztosította a kormányfőt, hogy magyar szervezeteknek és személyeknek semmi 
közük sem volt a somfalvi esethez, Burgenlandban pedig nem mutatható ki magyar propa
ganda vagy izgatás. 2 1 7 Győr-Moson-Pozsony megye közgyűlése is erőteljesen tiltakozott az 
osztrák részről elhangzott vádaskodások ellen, tagadva, hogy az események a „nem is létező 
magyar irredenta" számlájára írhatók. Ebben a szövegkörnyezetben különösen rosszul sike
rültnek tűnik az a követelés, hogy a magyar kormány csikarjon ki állásfoglalást a Népszövet
ségtől a nyugati területeket visszaadásáról, amennyiben az Anschluss bekövetkezne. Elgon
dolkodtató az is, hogy a közgyűlés határozata — óvatosan bár, de — kifogásolta a határ men
t i karhatalmi alakulatok felszámolását, valamint azt, hogy a kormányzat semmiféle társadal
mi szervezkedést sem tűr meg a határ mellett. 2 1 8 

Egyes - ártatlannak éppen nem mondható - magyar szándékok ellenére, a helyzetet hig
gadtabban elemző megfigyelők is tisztában voltak azzal, hogy az osztrák baloldal képviselői 
mennyire magyarellenes álláspontot foglalnak el. A Bécsben működő Lerchenfeld német követ 
is megállapította, hogy Ausztriában a szociáldemokraták hajlamosak a magyar viszonyokat rossz 
színben feltüntetni, és túlzásokba esni. Ebből adódóan azt tanácsolta, hogy ezeket a forrásokat 
fenntartásokkal kezeljék. Ausztriában - mint megjegyezte - az a nézet, hogy Magyarországon 
a túlburjánzó és erős nemzeti érzület túl nagy energiákat szabadít föl, ezért egy esetleges ma
gyar támadással szemben az osztrák állam nem tudna hatékonyan fellépni. Bécsben mindezek 
ellenére közvetlen veszélytől nem tartanak. A nacionalista szervezetek a magyar kormány tá-

2 1 6 MOL, Sajtó Levéltár, K 428, 172. k. MTI jelentés, Bécs, 1927. január 20. 
2 1 7 Östör József levele Bethlen Istvánhoz, 1927. február 14. MOL, ME, K 28, 8. t. 1927-S-69. 207. 
2 1 8 Győr-Moson-Pozsony Közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék alispánja a miniszterelnöknek, 1927. május 2. 

MOL, ME, K 28, 3. es 8. t. 1927- L-4034. 



mogatását nem igazán élvezik, önszántukból pedig nem vállalnak fel egy Burgenland elleni tá
madást - összegezte bécsi tapasztalatait Lerchenfeld, aki szerint kevésbé kell aggódni, mert a 
burgenlandi nemzeti szervezetek - elsősorban a Frontharcosok - magyar kapcsolatokkal is ren
delkeznek.219 (Láthattuk, hogy az osztrák szociáldemokraták épp ezt tartották aggályosnak.) 

Magyar kormánykörök a továbbiakban főleg a baloldal szervezkedéséről szóló informáci
óikat osztották meg osztrák partnereikkel. A magyar követ, Ambrózy Lajos beszámolt Ignaz 
Seipel kancellárnak azokról a hírekről, melyek a Republikanischer Schutzbunddal kapcsolat
ban a birtokában voltak. Tájékoztatta a kormányfőt arról, hogy a szervezet - a Katonai Ellen
őrző Bizottság nyomására kényszerűen - átadott fegyverei mellett, az értékesebb készleteket 
továbbra is megőrizte, valamint arról, hogy a csehszlovák határon túli kapcsolataik révén azon
nal újabb fegyverekhez juthatnak. Ambrózy felhívta a figyelmet az osztrák szociáldemokrata 
párt vezéreinek azon törekvésére is, hogy Sopront visszaköveteljék, és ezzel Magyarországon 
erős nyugtalanságot keltsenek. A diplomata azon buzgólkodott, hogy megnyugtassa a kancel
lárt, a keleti határ felől nem kell revíziótól tartania. Úgy vélte, hogy ennek a veszélynek túldi-
menzionálása a baloldal malmára hajtaná a vizet. Állítása szerint, ezek hangadói  „a  határon 
túl  lejátszódó  legjelentéktelenebb  incidensből  is  fegyvert  kovácsolnak  arra,  hogy Ausztriát  veszé
lyeztetettnek  jelentsék  ki,  Magyarországot  mint  Ausztria  ellenségét  jellemezzék,  és ezzel  kapcsolat
ban a  Republikanischer Schutzbund  számbeli  fejlesztését  és szervezeti kiépítését  követeljék"'.220 

Az osztrák jobboldal és a magyar hatóságok együttműködésének részeként, 1927 au
gusztusában a Heimwehr képviselői a magyar honvédség Bécsben tartózkodó előadójához for
dultak azzal a kéréssel, hogy anyagi támogatást kérjenek a szervezet részére. Előterjesztet
ték azt az igényüket is, melyben Sopron környékén fegyverraktár felállítását kérték, a 
Schutzbund elleni harc céljaira. A kérés jelentős fordulatot jelez Burgenlandban is, ahol 
1923-ban megállapodást kötött egymással a két „nagy", a szociáldemokrata és a keresztény
szocialista párt arról, hogy egyikük sem hoz létre magánhadsereget. Az egyezmény célja töb
bek között az volt, hogy politikai nyugtalanság ne kísértse Magyarországot Burgenland meg
kaparintására, vagyis a szomszédos területvédőknek ne szolgáltassanak ürügyet a beavatko
zásra . 2 2 1 A húszas évek közepén a kompromisszum már a múlté volt. 

Fegyverbázist bízni osztrák területvédőkre Burgenland „elszakított fővárosában" pár 
éve még legalábbis kételyeket ébreszthetett volna a magyar illetékesekben is. Annak ellené
re azonban, hogy a szervezet a burgenlandi magyar igényeket finoman szólva nem támogat
ta - s erről a honvédség főparancsnoka is említést tett az ügyről szóló jelentésében - , ma
gyar részről a kérés elől nem zárkóztak el. Azt mindenesetre szükségesnek látták, hogy „a 
kezüket rajta tartsák" a létrehozandó objektumon. 2 2 2 

2.3.  Nyilatkozatok  és  ellennyilatkozatok.  A  nyílt  revizionizmus  és 

a  diplomácia  mechanizmusai  Burgenland  kapcsán  (19271928) 

A magyar revíziós törekvések legfontosabb fejleménye 1927-ben az ún. Rothermere-akció 
volt, mely a „Justice for Hungary" jelszavával a békeszerződések Magyarországgal szembeni 
igazságtalanságaira hívta föl a figyelmet. A revíziós törekvések erősödése a nyugati határok 
ügyében is éreztette a hatását, sőt némelyek szerint Burgenland, a hazai politikusok figyelmé-

2 1 9 Lerchenfeld követ jelentése 1927. február 10. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, Oe. 233. (K274482-85.) 
2 2 0 Ambrózy Lajos követ jelentése Walko Lajos külügyminiszternek, Ignaz Seipel kancellárral folytatott beszélgetéséről. 
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2 2 1 Ernst, August: Geschichte des Burgenlandes. Wien, 1987, Verlag für Geschichte und Politik, 208-209. o. 
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nek középpontjába került. A magyar revíziós mozgalom zászlóvivőit a szomszédos Ausztria 
imént tárgyalt belső válsága és gyengesége csábíthatta a Burgenlandban való beavatkozásra. 
A hivatalos magyar politika azonban - mint már korábban - most sem vette fel a radikális 
területvédők kardcsörtető stílusát, ha ránézésre mégannyira is kész volt azonosulni azzal. 

A kérdés ettől függetlenül valóban előtűnt a lappangás homályából. Elég csak a Bur
genland körül 1927 őszén kialakult nyilatkozatháború részleteire utalnunk. Először az oszt
rák képviselőházban - a dél-tiroli olasz nemzetiségpolitika kapcsán - hangzott el, hogy a 
Burgenlandra vonatkozó magyar revíziós szándékok tarthatatlanok. 2 2 3 Nem sokkal ezután 
Seipel kancellár november 21-én, a pénzügyi bizottság ülésén kijelentette: a magyar kormány 
az előző évben biztosítékot adott arra nézve, hogy a maga részéről az osztrák-magyar határ 
kérdését végérvényesen elintézettnek tekinti. November 25-én, a szociáldemokrata Kari 
Renner kérdésére a Nemzeti Tanácsban megismételte: formális biztosítékkal rendelkezik a 
magyar kormánytól afelől, hogy a határkérdést Budapesten véglegesen elintézettnek tekin
tik. Közölte azt az értesülését is, miszerint a magyar kormány minden esetleges Burgenland 
elleni mozgalomtól távol fogja tartani magát. Egyidejűleg megerősítette, hogy Ausztria fenn
tartja Burgenlandra vonatkozó jogait csakúgy, mint Burgenland az Ausztriához való tarto
zás szándékát. A kancellár kifejezésre juttatta azt a meggyőződését, hogy a határokat sem
miféle veszély nem fenyegeti.2 2 4 Seipel a nyilatkozattal megpróbált minden olyan szálat el
vágni, mely Burgenlandot a kialakuló Rothermere-féle mozgalommal összeköthette volna. Jól
lehet, mind a lord, mind a magyar kormány tartózkodott a provokatív megnyilatkozásoktól 
Ausztriát i l letően, 2 2 5 Bécsben mégsem tartották kizártnak, hogy a magyar nacionalisták 
megkísérlik a nyugati határszélen is reaktiválni a revíziós gondolatot. 2 2 6 

Bár magyarországi hivatalos körök igyekeztek elsiklani Seipel beszéde fölött, a hazai 
radikális sajtó azonnal reagált rá, megvádolva a Bethlen-kormányt, hogy gerinctelenül visel
kedik a revíziós törekvésekkel kapcsolatban, és elmulasztotta azonnal cáfolni az osztrák kan
cellár kijelentését. 2 2 7 A kormány valóban kivárt némi ideig, amíg meggyőződött róla, hogy 
korábban bármely tagja nem tett-e hasonló értelmű nyilatkozatot. Az ügyben természetesen 
megkérdezték Ambrózy Lajost is, aki szintén cáfolta, hogy tőle eredne a félreértés. Hangsú
lyozta, hogy bár eddig minden alkalmat megragadott, hogy az Ausztriához fűződő baráti ma
gyar szándékokat kifejezésre juttassa, a kormány nevében olyan kijelentést nem tett, hogy 
Magyarország formálisan és végérvényesen lemondott volna Burgenlandról. Hozzátette, hogy 
Seipel nemcsak indiszkréciót követett el, de állítása a valóságnak sem felel meg teljes egé
szében. 2 2 8 Amikor a kancellár november 30-án fogadta Ambrózyt, közölte vele, hogy a pon
tos időpontra és a részletekre ugyan nem emlékszik, ám úgy tudja: az inkriminált kijelentés 
Bethlen római útja előtt hangzott el, 1927 ápri l isában. 2 2 9 

223  Magyarság, 1927. november 5. 
2 2 4 Seipel és a magyar kormány közti bensőséges viszonyra jellemző, hogy a Renner-féle felszólalás után két nappal a 

kancellár bizalmasan közölte Ambrózy Lajossal, hogy burgenlandi szociáldemokrata képviselők az ottani tartománygyűlé
sen interpellálni akarnak a határ közelében, magyar területen elrejtett fegyverek tárgyában. Seipel úgy nyilatkozott 
Ambrózynak, hogy igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a képviselőket a szándékuktól eltérítse. Ez valószí
nűleg sikerült is, s erről ismét tájékoztatta a magyar követet. Ambrózy számjeltávirata, Bécs, 1928. november 27. és 28. 
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A lavinát mégis maga Ambrózy indította el, aki korábban a  Ballhausplatzon megemlí
tette, hogy Magyarország nem gondol az osztrák-magyar határ megváltoztatására, mivel ab
ba „az országban mindenki beletörődött." Kijelentésére annak idején a somfalvi incidens és 
a nemzetgyűlési választások előkészületei adtak az indítékot. Akkoriban - mint láttuk - hí
re kelt, hogy bizonyos burgenlandi és magyar területvédő szövetségek között nagyon is meg
hitt kapcsolatok szövődtek, sőt esetleg a magyar kormánynak is szándékában állt volna egy 
Burgenland elleni rajtaütést végrehajtani, vagy radikális hazai nacionalistákkal végrehajtat
ni. E hírek alaptalanságát bizonyítandó cáfolta Ambrózy a Burgenlandra vonatkozó magyar 
igényeket. 2 3 0 A követ Franz Peter külügyi titkárnak - a határ mellett működő levente egye
sületeket ért osztrák vádakra reagálva - azt is megerősítette, hogy a magyar irredentizmus 
nem nyugati, hanem egyéb irányok felé érdeklődik, Ausztriának tehát semmi oka sincs rá, 
hogy például a leventemozgalom miatt aggódjon. 2 3 1 Ezt osztrák részről - lényegében helye
sen - úgy értékelték, mintha az a magyar kormány felhatalmazása alapján hangzott volna 
el, és Seipel is ilyen értelemben hivatkozott rá a parlamentben.2 3 2 

Idehaza - az ügy körül kibontakozó belpolitikai támadásra kényszerűen reagálva -
Walko Lajos külügyminiszter, a parlament külügyi bizottságában 1927. december 17-én cáfol
ta, hogy Magyarország valaha is tett volna a Seipel-nyilatkozattal megegyező tartalmú nyi
latkozatot. Kijelentette, hogy a kancellár szavai félreértésen alapultak és a bécsi magyar kö
vet egyik korábbi - Sopron státuszát érintő - kijelentésére vezethetők vissza. Sopron ma
gyar birtoklásának jogalapja - mondta Walko - az a nemzetközi egyezmény nyomán meg
tartott népszavazás volt, melynek során a lakosság meggyőző többsége Magyarország mel
lett döntött. Burgenland többi részére a velencei egyezmény nem írt elő népszavazást, így 
hát ilyenre sor sem került. Ausztria tehát nem rendelkezik olyan jogcímmel Burgenlandra, 
mint amilyennel Magyarország rendelkezik Sopront illetően. Bár Magyarország - más lehe
tősége nem lévén - törvénybe iktatta a trianoni szerződést, ez nem jelenti azt, hogy az el
veszett területekről egyszer s mindenkorra lemondott volna, és ne kísérelné meg békés esz
közökkel visszaszerezni azokat. Walko hozzátette, hogy a kormány az Ausztriához fűződő ba
ráti viszony miatt nem kíván határozott cáfolatot kiadni Seipel beszédével kapcsolatban, de 
meg fogja ragadni az alkalmat, hogy az ügyet elsimítsák. 2 3 3 

Utóbbit a kormány már javában gyakorolta. Kisebb vargabetűk közbeiktatásával igyeke
zett megnyugtatni az osztrákokat, hogy szó sincs a burgenlandi kérdés napirenden tartásáról. 
Ambrózy először Louis-Charles Pineton Chambrun bécsi francia követnek jelezte, odahaza 
mindenki tisztában van vele, hogy Burgenlandot Magyarország nem szerezheti vissza. A gróf 
ezt a nyilatkozatot továbbadta Franz Péternek, aki a magyar követtől telefonon érdeklődött, 
vajon Chambrun helyesen továbbította-e kijelentését. Erre Ambrózy igennel válaszolt. 2 3 4 A fe
szültséget csillapító lépések hatását azonban csaknem nyomban romba döntötte néhány újság
cikk. Milotay István lapja, a  Magyarság december 18-án közölt írása bírálta a kormány maga
tartását, és visszakövetelte az elszakított nyugat-magyarországi területeket.  „Nem  tudjuk - így 
a cikk - ,  hogy a  magyar kormány  tényleg  lemondotte a  magyar szent  korona  egyik legszebb  da
rabjáról,  és  ha  lemondott, milyen  körülmények  között  és formában  tette azt,  de azt  tudjuk, hogy 

2 3 0 A bécsi német követség jelentése, 1927. december 22. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, I I . Oe. 1893, (K274523). 
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64, 1927-20-272) 1927. november 26. MOL, KÜM, K 63, 1927-20/7-4716. 

2 3 2 A német külügyminisztérium tájékoztatása római, párizsi, belgrádi és prágai követségeinek. Berlin, 1928. január 21. 
PAAA, IL b, Bd. 4, Pol. 6, Oe. 35. Ang. I I , (K274537). 

2 3 3 Idézi:  Pester  Lloyd, 1927. december 17. 
2 3 4 Hans Schoen budapesti német követ jelentése, 1927. december 3. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, I I . Oe. 1818, (K274511). 



erre  semmiféle  néven  nevezhető  joga  nem  volt,  erre  a  magyar  kormányt  a  magyar  társadalom 
nem  hatalmazta  fel,  s  a  magyar nép  nem  fog  soha,  de  soha  lemondani  NyugatMagyarország
ról,  sem Ausztria,  sem Németország  kedvéért.  Vissza kell  szereznünk  NyugatMagyarországot!"235 

Az írás figyelmeztetett, hogy az ügy nem tűr halasztást, a térség hovatartozását azelőtt kell 
tisztázni, mielőtt Ausztria és Németország egyesülése be nem következik. 2 3 6 

A sajtó egy részének reagálása arra figyelmeztet, hogy a valóságban mindkét fél - sa
ját közvéleményének nyomása alatt - tett egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat. A Buda
pesten állomásozó német követ is ezt erősítette meg. Benyomása szerint a Bethlen-kormány 
Burgenland elvesztését valóban befejezett tényként kezelte, ha ezt a közvélemény felé az in
tegritási elv miatt hivatalosan nem hajlandó is megerősíteni. Hans Schoen2 3' e mellett ar
ról is tájékoztatott, hogy miután a magyar képviselőház interpellációs ülésén - várakozások
kal ellentétben - nem hangzott el kérdés a kormányhoz, Budapesten remélik, hogy az ügy
nek már nem lesznek további következményei. 2 3 8 

Miután kerülő utakon megtudták, amire kíváncsiak voltak, a kancellárián sem igye
keztek tovább firtatni a dolgot. Bizonyos megfigyelések szerint a magyar kormány diszkrét 
mentegetőzése megértő elnézésre talált Bécsben, ahol pontosan ismerték a magyar belpoli
tika nehézségeit, és igyekeztek készségesnek mutatkozni a magyar kormány iránt. A feszült
ség kiélezése azonban nem csupán a magyar-osztrák kapcsolatok nézőpontjából volt káros. 
Az osztrák kormány belpolitikai okokból is igyekezett mielőbb lezárni a kérdést. Már a vi
ta napirendre kerülése is ártalmas volt, mert egybeesett a burgenlandi  HypothekenAnstalt 
alapításával kapcsolatos törvényjavaslat benyújtásával. A jelzálogintézet létrehozását és -
messzebb menően - a tartomány régóta húzódó pénzügyi, gazdasági konszolidációját nagy
ban nehezítette minden olyan körülmény, mely Burgenland hitelét rontotta. Különösen ve
szedelmesnek minősültek e tekintetben azok a felvetések, melyek a tartomány és a határ 
legitimitását v i ta t ták . 2 3 9 

A kedélyek rövidesen megnyugodni látszottak. Ambrózy néhány hónappal később -
részben talán azért, hogy a korábbi kavarodásban játszott szerepét feledtesse - azt bizony
gatta az osztrák külügyi titkár előtt, hogy a kétoldalú kapcsolatok, három és fél éves követi 
megbízatása alatt egyszer sem voltak ennyire jók. A szívélyes együttműködés ellenben nem 
jelentette a határvidéken élők indulatainak egyöntetű csillapodását. Amikor Peter felvetette, 
hogy a kapcsolatok javulása Burgenlandban nem érezteti a hatását, Ambrózy kijelentette, 
hogy a magyar törekvésekkel kapcsolatos rémhíreket eddig a tények hiánya folyton megcá
folta. A magyar diplomata emellett felidézte a Seipellel, egy más alkalommal - október 6-án 
- folytatott beszélgetését is, melynek során a kancellár arról beszélt, hogy a Magyarország
ról érkező, csapatösszevonásokról szóló jelentések éppenséggel kapóra jöttek a kormánynak 
a szociáldemokraták hangulatának lehűtésére . 2 4 0 Anélkül, hogy az osztrák félelmeket telje
sen alaptalanoknak tekintenénk, látható, hogy a külső veszélyérzettel való manipuláció, ezen 
belül is a nyugat-magyarországi probléma bizonyos fokú misztifikálása belső politikai játsz
mák eszközévé vált Ausztriában. A fenyegetettség érzésében rejlő lehetőségeket a kormány 
és az ellenzék egyaránt megpróbálta saját javára kiaknázni, ha pedig arra volt szükség, min
dent megtettek, hogy a veszélytudatot tompítsák. 

2 3 5 Az írás szerint Magyarország ezt már kétszer elszalasztottá. Egyszer, amikor a felkelőmozgalmakat leszerelte, egyszer 
pedig, amikor a bécsi felkelés idején passzív maradt. 

236  Magyarság, 1927. december 18. 
2 3 7 Schoen 1926-1933 között töltötte be a budapesti német követi posztot. 
2 3 8 Schoen jelentése Berlinnek 1927. december 3. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, I I . Oe. 1818, (K274512). 
2 3 9 A bécsi német követség jelentése, 1927. december 22. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, I I . Oe. 1893, (K274523) 
2 4 0 Ambrózy jelentése, 1928. október 9. MOL, KÜM, K 63, 174. cs. 1938. 20/7. t. 1309/928. 



Pár hónappal később (1928. október 14-én elhangzott soproni beszédében) a magyar kor
mányfő ismét felvette a burgenlandi kérdést. Bethlen azonban nem az előző évi nyilatkozathá
ború folytatására készült. Szónoklatának ürügyéül Paul Löbének, a német Reichstag elnöké
nek egyik Ausztriában elhangzott nyüatkozata szolgált. Ebben - mint arra a következőkben 
részletesen kitérünk - Burgenland és a Német Birodalom szellemi összetartozásáról, és ezzel 
kapcsolatban a magyar revíziós törekvések jogosulatlanságáról beszélt. A német politikusnak 
a hely szelleme által diktált megnyilvánulása élénk visszhangra talált Magyarországon. Auszt
ria akkoriban igyekezett az ügyben saját szerepét kisebbíteni és a kellemetlen affér miatti fe
lelősséget Németországra hárítani. Bécsben hangsúlyozták: a Löbe-beszéddel kapcsolatban nem 
érzik kötelességüknek, hogy állást foglaljanak. Javasolták, hogy a magyar kormány Berlinben 
tegyen panaszt. Mint mondták, nincs lehetőségük prominens vendégeik beszédeit ellenőrizni, 
illetve utazásaikat korlátozni. 2 4 1 

A „Hűségkapu" avatására Sopronba látogató miniszterelnök természetesen nem mehe
tett el szó nélkül a történtek mellett. Bethlen igyekezett hangsúlyozni, hogy Magyarország 
1921-ben nem mondott le Nyugat-Magyarországról. Mivel szavainak értelmezése körül élénk 
vita bontakozott ki, célszerű azokat szó szerint idézni:  „Mikor  Velencében  folytak  a  tárgyalá
sok,  sohasem  volt  szó  arról,  hogy a  nyugatmagyarországi  területekről  lemondjunk,  csak  arról 
volt  szó,  hogy annak  fejében,  hogy Sopron  és  vidéke  népszavazás  rendjén  nyilváníthatja  akara
tát,  oda  fogunk  hatni,  hogy azok  a  magyarok,  akik  megszállva  tartották  NyugatMagyarország
nak  többi  részét,  a  mérséklet  szavára  hallgatva,  térjenek  régi  otthonukba  ...  Lemondásról  nem 
volt  szó!  ...  Amikor  az  akkori  nemzetgyűlésben  egy ellenzéki  képviselő  szemrehányást  tett, hogy 
a  megkötött  trianoni  szerződés  után  a  velencei egyezmény  NyugatMagyarországról  való  lemon
dást  jelenti,  én  magam  állottam  fel,  és nyilvánítottam  ki,  hogy semmiről  sem  mondtunk  le, csak 
Sopront  és  vidékét  szereztük  vissza. " Nem  mondottunk  le a  győzőkkel  szemben,  amikor  a  népek 
önrendelkezési  jogára  hivatkozva  követelték  tőlünk  NyugatMagyarországot...Még  kevésbé  mon
dottunk  le volt szövetségestársainkkal  szemben. " Bethlen a továbbiakban így folytatta: „Meg va
gyok győződve,  hogy eljön  az  idő,  amikor  újból  felragyog az  igazság  napja,  és  ezen  a  napon le
hetetlenségnek  tartom,  hogy volt  szövetséges  társaink  a  győzők  jogára  hivatkozzanak,  amit  ma
gukra  nézve  sem  ismertek  el.  Lehetetlenségnek  tartom,  hogy azon  a  napon  megtagadják,  hogy 
Magyarországgal  egyetértésben,  vele megegyezve  és a  nép  meghallgatásával  döntsék  el ezt  a  kér
dést." Németországra utalva hozzátette:  „...hiába  hallatszanak  hangok  át  a  határról,  hogy e 
döntés  mellett  hetvenmillió  ember áll  őrt,  én  ezt  nem  hiszem,  és nem  tudom  elképzelni.  '^42 

Bethlen 1921 után látszólag soha nem beszélt ennyire világosan Burgenlanddal kapcsola
tos nézeteiről. A miniszterelnök megnyilatkozása ráadásul - bár a Walko Lajos kísérletet tett 
rá, hogy annak ellenkezőjéről az osztrákokat meggyőzze - külpolitikai szempontból tökéletesen 
relevánsnak tekinthető. Az sem lehet véletlen, hogy a nyilatkozattal egy időben a Bethlen irányí
tása alatt álló Magyar Szemle októberi számában Traeger (Träger) Ernő tollából hat oldalas cikk 
jelent meg Burgenlandról. A szöveg szerzője kritizálta a tartomány közigazgatását, és stratégi
ai, geográfiai, valamint gazdasági szempontból is megkérdőjelezte Burgenland életképességét. Az 
írás - miután elismerte az osztrák kormányzatnak a tartomány fennmaradása érdekében tett 
erőfeszítéseit - azzal zárult, hogy közvetett formában kétségbe vonta a kialakult status quó-t. 2 4 3 

A cikket és a Sopronban elhangzottakat azonban túlzás lenne programként értékelni. 
Mindkettőt inspirálhatta egyfajta intő szándék a Löbe-nyilatkozat kapcsán, ám a kérdés tény
legesen nem vált időszerűvé. Erre utal az a körülmény is, hogy a Magyar Szemle egy hónap-

2 4 1 A kancellár emlékeztetője Adolf Kunz követségi tanácsosnak, egy lehetséges magyar tiltakozás esetére. 1927. 
augusztus 28. ÖStA, AdR, NPA, Liasse Ungarn L / 1 , 1926-34. Kt. 788, Fol. 118. 

2 4 2 Idézi: SH, 1928. október 16. Vö. Bethlen 1933. 264-265. o. 
2 4 3 Traeger Ernő: Az elszakított nyugati végek.  Magyar  Szemle, 1928. október. (IV/2.) 178-184. o. 



pal korábbi számában, a valószínűleg Bethlen által ihletett, és Ottlik László neve alatt közölt 
nagyrevíziós írásban nem esett szó Burgenlandról. 2 4 4 Az értelmezésben rejlő kettősségére 
utal viszont, hogy az osztrák sajtó vegyes érzelmekkel fogadta az Ottlik-féle írást. A bécsi la
pok egy része (pl. a Das  Neue  Reich című konzervatív hetilap 1928. október 27-i számában) 
összefüggésbe hozta azt Bethlen soproni előadásával, míg más orgánumok  (Reichspost, 1928. 
október 14.) üdvözölték, hogy Ottlik „szellemi útmutatója" Burgenlandról nem tett említést. 

A soproni Bethlen-szónoklat ráadásul lényeges belpolitikai üzenetet is tartalmazott. Az 
előadó nem utolsó sorban azoknak adresszálta mondanivalóját, akik nem tekintették siker
nek az 1921-es népszavazást, és azon a véleményen voltak, hogy kevésbé megalkuvó politiká
val akkoriban nagyobb eredményt lehetett volna elkönyvelni. Az elhangzottaknak természete
sen jelentősen eltérő akusztikája volt a szomszédok előtt, és hazai környezetben, ahol az fő
leg a sajtó, és a területvédő jobboldal elvárásait elégítette ki . A nagycenki és soproni beszéd 
ezenközben még a határ mentén élő lakosság megnyugtatását is célozta, ahol a kormány ál
tal 1921 után ígért, ám a húszas évek második felétől már egyre lassabban csordogáló külön
leges támogatások helyett, sokan Sopron régi térségi szerepének visszaszerzéséről álmodtak, 
mégpedig a kínálkozó lehetőségeket jobban megragadó kormányzati külpolitika révén. Hason
lóan értékelte a hallottakat a  Burgenländische  Freiheit című újság is, amikor erős túlzással a 
következőket írta:  „Sopron  teljesen ebek harmincadjára  jutott.  Mivel  Magyarország  nem  köztár
saság,  ezért  ott  a  népnek  nincs joga  megszólalni.  A  városon  nem  segítettek.  Valamit  azonban 
hoznia  kellett a  miniszterelnöknek  is, s  ő az  üres  gyomrú  és rongyos nadrágú  soproniaknak egy 
szép  patrióta  beszédet  hozott.'*2,45 

Ami Bethlen szavainak belpolitikai vonzatán túlmutat, az annyi, hogy a miniszterelnök 
a határ megváltoztatására csak egy esetleges magyar-német (osztrák) egyetértéssel megren
dezendő újabb referendum révén látott esélyt. A kormányfő - a revíziós élharcosok fülében 
jól csengő „magyar igazság" újjászületésének hangoztatásán túl - tulajdonképpen a békés po
litikai eszközök alkalmazása mellett foglalt állást. Bethlen - bár több német és francia lap is 
összefüggésbe hozta a beszéddel 2 4 6 - jellemzően egyetlen szóval sem tért ki a német-osztrák 
egyesülés kérdésére, holott ez jelentette a legnagyobb esélyét Nyugat-Magyarország visszaté
résének. Ha előbbire tényszerűen nem tért ki, az arra vall, hogy azt egyelőre nem tartotta 
időszerűnek, ám abban biztosak lehetünk - s erre találunk is utalást a szövegben - , hogy a 
burgenlandi kérdést hosszú távon német vonatkozású ügynek tartotta. Ez - most már elvo
natkoztatva a soproni beszédtől - mindenesetre meghatározó lehetett a nyugat-magyarorszá
gi kérdés osztrák-magyar relációjának eddigi (és sok tekintetben ezt követő) alakulására. 

Bécsi kormánykörök eredetileg csendben túl akartak lépni az ominózus Bethlen-beszéden. 
Sem Wilhelm Miklas államfőnek, sem a kormánynak nem volt ínyére belemenni egy újabb Bur
genland-vitába, ám a szociáldemokrata ellenzék megint csak nem akarta kihagyni a kínálkozó 
alkalmat, hogy az ügyet a reakciósnak tekintett Magyarország ellen kihasználja, ezért a párt 
lapja, az  Arbeiter  Zeitung október 16-án a nagy nyilvánosság előtt tálalta a dolgot. A cikk 
Mussolinivei, Rothermere-rel, és az osztrák belpolitikával (különösen a Heimwehrrel) összefüg
gésben emlékezett meg a soproni nyilatkozatról. 

2 4 4 A cikk ugyan a Szent István-i birodalom integritása mellett foglal állást, konkrétan nem tesz említést az elcsatolt 
Nyugat-Magyarországról. Ottlik László: Új Hungária felé.  Magyar  Szemle, 1928. szeptember (IV/1.) 1-9. o. Vö. Zeidler 
2001a. 144-146. o. 

2 4 5 Idézi: Haslinger, Peter: Das Burgenland - ein Faktor in den bilateralen Beziehungen zwischen Osterreich und 
Ungarn 1921-1938? In (Widder, Roland (szerk.):  Burgenland  1921. Anfänge,  Ubergänge,  Aufbau.  Symposium  im Rahmen 
der  „Schlaininger  Geschpräche"  vom 24.29.  September  1991 auf  Burg  Schlaining. Eisenstadt, 1996, Burgenländisches 
Landesmuseum. /Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland Heft 95/, 111. o. 

2 4 6 PI. Kölnische VolksZeitung, 1928. október 20., Leipziger  Neueste Nachrichten, 1928. október 24.,  Temps, 1928. október 
19. Idézi: Bellér 1985. 71-72. o. 



A nemzetgyűlésben egyszersmind azonnali kérdés formájában késztették színvallásra 
Seipelt az üggyel kapcsolatban. A kancellár erre nem tehetett egyebet, mint hogy - általá
nos tetszést aratva - határozott formában elítélte a magyar ambíciókat. 2 4 7 Egyidejűleg azon
ban arra is figyelmeztetett, hogy az ellenzéki felszólalás és az ugyancsak szociáldemokrata 
burgenlandi tartományfőnök-helyettes, Ludwig Leser előző évi egyik megnyilatkozása 2 4 8 ért
hető módon váltotta k i a magyar kormány ti l takozását. 2 4 9 (A két beszédben egyaránt szere
pelt a gondolat Sopron Burgenlandhoz tartozásáról.) A jól megkomponált Seipel-beszéd egy
ben a legdiplomatikusabban közelített a magyar revíziós politika kérdéseihez. A megértő hoz
záállás láttán a hazai nyilvánosság jórészt nyugodtan vette tudomásul a Burgenlandra vonat
kozó kitételeket is. A hivatalos  Budapesti  Hírlap szintén megelégedetten nyilatkozott Auszt
ria szolidaritásáról a revízióval kapcsolatban.250 

Az osztrák kabinet a parlamenti vita ellenére is a nyilvánosság mellőzésével szerette 
volna rendezni a félreértést. Követén keresztül értésére adta a budapesti kormánynak, hogy 
a burgenlandi kérdést  res judicatanak [jogerős döntésnek -  T.  I.] tekintik. Kijelentették, 
hogy az ügy újra felvetését barátságtalan lépésnek tartják, és jogosnak érzik, hogy panasszal 
éljenek vele szemben. Walko Lajos külügyminiszter először kitérően azt válaszolta, hogy 
Bethlen beszédének pontos szövegét még nem ismeri, de bizonyos benne, hogy a miniszter
elnök csupán történelmi értelemben beszélt a témáról . 2 5 1 A jogi egyenetlenségek változatla
nul fennmaradtak a két fél között a kérdés megítélésében, de a gyakorlati politizálást ez nem 
befolyásolta. Ez érződik azokból a német forrásokból is, melyek szerint a külügyminiszter 
olyan a kijelentést tett az osztrák követ előtt, miszerint Magyarország a velencei egyezmény 
során csupán az osztrák területre betört felkelők visszahívására kötelezte magát, soha nem 
jelentette azonban ki, hogy lemond a trianoni béke során az országtól elszakított területek
ről. Ezt pedig Burgenlandra nézve is érvényesnek tekinti. Bethlen ennek ellenére nem szán
dékozta nyilatkozatával a burgenlandi kérdést aktualizálni. 2 5 2 

Efelől nem is lehet okunk kételkedni, ha figyelembe vesszük, hogy a magyar kormány
fő csupán egy improvizatív kijelentésre ragadtatta magát Sopronban. Walko néhány nappal 
később sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy a kormányfő beszédében eltért az előre rögzí
tett tematikától. Hans von Schoen budapesti német követtel ugyanakkor bizalmasan közöl
te, hogy a miniszterelnök megnyilatkozásának csak elméleti jelentősége van és mértékadó 
körökben senki sem gondol arra, hogy Magyarország valaha is visszakapja Burgenlandot. 
Utóbbiban azért nem lehetünk teljesen biztosak. Mérvadó személyek legfeljebb azzal voltak 
tisztában, hogy ilyen program megvalósítására kellő alkalom híján semmi esély sincs. Még 
így is voltak azonban vezető körökben olyanok, akiket foglalkoztatott a nyugati határok meg
változtatásának gondolata. Gondoljunk például Gömbösre, akit Bethlen beszéde előtt egy hó
nappal neveztek ki honvédelmi államtitkárrá. 

A német diplomata, akit Walkónak személyesen sikerült is meggyőznie e gondolatok 
őszinteségéről, a magyar reflexiókat saját megjegyzéseivel kiegészítve továbbította Berlinbe, 
s ezzel egyidejűleg tájékoztatta róluk Ausztria budapesti követét, Franz von Calicét is. 
Schoen rendkívül aktívnak mutatkozott a kérdés tisztázásában, annál is inkább, mert Beth
len kijelentései szorosan összefüggtek a kínos Löbe-afférral. Személyesen járt az ügyben a 
miniszterelnöknél is, aki azt közölte vele, hogy a dolgot lezártnak tekinti és megpróbálja 

2 4 7 Bécsi német követség jelentése, 1928. október 19. PAAA, IL b, Bd. 4, Pol. 6, R.73415, I I . Oe. 1732. 
2 4 8 Leser kijelentéseivel a későbbiekben foglalkozunk. 
249  Pester  Lloyd, 1928. október 19. 
250  Budapesti  Hírlap, 1928. október 20. 
2 5 1 A budapesti német követség (Schoen) távirata, 1928. október 16. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R73415. 
2 5 2 Schoen távirata, 1928. október 18. PAAA, IL b, Bd. 4, Pol. 6, I I . Oe. 1714, (K274610). 



megakadályoznia további parlamenti utójátékokat. 2 5 3 A német külügyminisztérium pedig ezek 
szellemében tájékoztatta bécsi követét a magyar hivatalos körök álláspontjáról. 2 5 4 Calice Buda
pesten ugyanakkor örömmel nyugtázta német kollégájától szerzett információit, melyekről sze
mélyesen tudósította Seipel kancellárt. Jelentésében kitért arra is, hogy Seipel interpellációs vá
lasza müyen kitűnő benyomásokat keltett Magyarországon. Magánemberek és a sajtó reakciói 
is meggyőzték róla, hogy a kancellár nagylelkű (großzügig) beszédével a nyugat-magyarországi 
kérdés újra nyugvópontra jutott . 2 5 5 Ily módon a bécsi kormány ismét kerülő úton értesülhetett 
róla, hogy Magyarország nem tervezi a burgenlandi probléma újragondolását és aktualizálását. 

A magyar miniszterelnök által felvetett népszavazások osztrák sajtókörökben egyébként 
maliciózus megjegyzésekre adtak ürügyet. Egyes cikkek azt taglalták, hogy Burgenland lakos
sága semmit sem üdvözölne jobban egy tisztességes keretek között megrendezendő szavazás
nál. Amint a szociáldemokrata „Burgenländische Freiheit" megjegyezte:  „...Égbekiáltó  igaz
ságtalanság  lenne,  ha  UngarischAltenburg (Mosonmagyaróvár),  Ödenburg,  Güns  (Kőszeg)  és 
St.Gotthard  (Szentgotthárd)  továbbra  is  felszabadítatlanul  a  magyar  börtönben  sínylődne,  ami
kor  Burgenland  a  többi  osztrák  területtel  egyetemben NagyNémetországhoz  fog  csatlakozni.'*1^ 

Az elcsatolt nyugat-magyarországi területek visszaszerzésének tehát - véleményünk sze
rint - 1927-28 táján sem voltak nagyobb lehetőségei, sőt az ezt célzó követelések nem is kap
tak nagyobb támogatást a hivatalos politika részéről. Jóllehet a téma valóban gyakrabban sze
repelt a napirenden, ám ez a kormányközi kapcsolatokat egyáltalán nem zavarta, mivel -
amint azt az előzőekben láttuk - a Bécs és Budapest közötti gondolati rokonság és politikai 
érdekazonosság nagyobb súllyal esett latba, mint egy bizonytalan területszerző manőver. A 
csábítás nem volt olyan erős, hogy az amúgy is szorult helyzetben lévő osztrák vezetés gond
jait Magyarországról tovább szaporítsák. A következetességgel ez esetben nehezen vádolható, 
ugyanakkor rugalmasan reagáló Bethlen 1928 decemberében személyesen nyugtatta meg 
Seipel kancellárt, hogy Burgenland ügyében nem gondol revízióra. A Genfből hazatérő ma
gyar miniszterelnök december 15-én állt meg rövid időre Bécsben, ahol kijelentette: egyedül 
Löbe és Leser tapintatlansága kényszerítette, hogy Sopronban újra felvesse a burgenlandi kér
dést. Bethlen közös érdeknek nevezte, hogy az ügy végre nyugvópontra kerüljön, és ígéretet 
tett rá, hogy ha nem történik újabb provokáció, a maga részéről nem fog ismét előhozakod
ni vele. 2 5 7 Utóbbiakat Bethlen egy német újságnak tett nyilatkozatában is megerősítet te. 2 5 8 

A Rothermere-akció pedig minden látszat ellenére szintén nem a nyugat-magyarorszá
gi kérdés napirendre kerülését segítette elő. A magyar kormánynak - elsősorban pedig Beth
len miniszterelnöknek - amúgy is egy sor kül- és belpolitikai nehézséggel kellett szembenéz
ni Rothermere lord kezdeményezése miatt. Egyfelől a túlságosan vérmes itthoni követelése
ket kellett valamelyest mérsékelnie, anélkül, hogy ezzel a zajosan ünneplő közvélemény, el
sősorban a területvédők ellenszenvét magára vonná. Másrészt a nyugati hatalmak képviselő
it is muszáj volt megnyugtatni arról, hogy időszerűtlennek és elhibázottnak tartja a béke
szerződés revízióját. 2 5 9 A lord etnikai alapú revíziós kezdeményezése mindemellett bárhol 

2 5 3 Schoen távirata, 1928. október 20. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, I I . Oe. 1723, (K274575). 
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előbb kecsegtetett volna eredménnyel, mint a szinte tisztán németek által lakott Burgenland 
esetében. Hasonlóképpen vélekedett a magyarországi német kisebbség elsőszámú vezetője, 
Bleyer Jakab is, aki elhibázottnak tartotta a burgenlandi kérdés magyar részről történő bár
minemű kiélezését, mely nem csak az osztrák-magyar kapcsolatokat, hanem a Németország
hoz fűződő viszonyt is elmérgesítené, anélkül hogy bármilyen reálpolitikai aspektusa len
ne. 2 6 0 Bleyer, aki a  Neues  Wiener  Journalban is közölte véleményét, 2 6 1 a  Magyar  Szemlében 
mégis felvetette a problémát, igaz nem a Rothermere-kérdés, hanem a magyar-német viszony 
függvényeként. írásában akképp vélekedett, hogy az egész Európa számára fordulópontot ho
zó Anschluss idején Burgenland ügye ismét aktuálissá válik, s Németország akkor tárgyalni 
fog a problémáról Magyarországgal. Bleyer szerint ezt nem sokkal korábban Apponyi Albert 
is felvetette Berlinben, ahol  „bármennyire  is  érzékenyek  sőt  idegesek  is  ...a  kérdésben,  nem 
mondott  ellen  neki  senki."262 

3 NyugatMagyarország a német külpolitika és az osztráknémet 

egyesülési törekvések árnyékában 

3.1. A  nagynémet  gondolat  és Burgenland.  A  nyugatmagyarországi  kérdés  a 
német  politikában  (19221925) 

Bleyer írásának gondolatai jelzik, hogy mennyire nélkülözhetetlen a burgenlandi kérdés 
német kontextusainak feltárása. Ugyanerre következtethetünk Bethlen István néhány hónap
pal korábbi, soproni beszédének szavaiból is. A térséget érintő viták valóban messze túlmu
tattak a két szomszédos állam viszonyán. Azon túl, hogy az egész nyugat-magyarországi kér
dés alakulásában annak idején nagy szerepet játszott a Rajna-vidék státusza és a német-fran
cia viszony alakulása 2 6 3 ; Németország, az össznémetség ügye, a nagynémet-gondolat mindvé
gig párhuzamos kísérőjelenségei voltak a Burgenland kontra Nyugat-Magyarország vitának. 

Láthattuk, hogy különböző társadalmi szervezetek és az általuk hirdetett  alldeutsch esz
mék a térség Ausztriához csatolásának elméleti megalapozásában is szerepet játszottak. A 
frissen megalakult Burgenland tartományi identitásának megteremtésében a kezdetektől 
élénk hatása volt az össznémet gondolkodásnak. Erre utal a Burgenland zászlajával és címe
rével kapcsolatos 1922. június 20-i döntés is, mely a piros és arany színt, illetve a fekete sast 
tette meg az új tartomány jelképének. Bár a sassal összefüggő hivatalos indoklás úgy szólt, 
hogy azt az egykori németújvári grófok címeréből emelték á t , 2 6 4 a némettel rokon szimboli
ka nehezen volt leplezhető. A zászló és a címer motívumaihoz és színeihez hasonlóan a tar
tományi ünnepnap kiválasztása 2 6 0 is az össznémet azonosságtudat erősödését szolgálta. A jel
képrendszer és a gondolatiság szűkebb köréből kilépve, Ausztriában a napi politikai gondol
kodás is gyakran várta a burgenlandi problémák megoldását a németek illetve Németország 

2 6 0 A magyarországi németek kormánybiztosa jelentése Bethlennek, 1929. április 17. MOL, ME, K 28, 1927-S-279. 234. 
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2 6 3 Lásd 105 sz. Íj. 
2 6 4 Osztrák interpretáció szerint ezek már a múltban is folyamatosan a terület Magyarországtól való elszakításáért küzdöttek. 
2 6 5 A tartomány napjának kezdetben a trianoni szerződés jogerőre emelkedésének napját, július 26-át kívánták kijelölni, 
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égisze alatt. A Sopronra vonatkozó osztrák területegyesítő tanok nagyobb része is a német 
külpolitika függvényeként kezelte a kérdést. Hasonló értelmű elképzelések nemcsak Burgen
landban, hanem a határ magyar oldalának germanofil köreiben is születtek. Nyugat-Magyar
országon is lábra kaptak olyan hírek, amelyek szerint a németek fogják a város és környéke 
átcsatolását (Ausztriához) végrehajtani. Erre azonban csak azt követően kerülhet sor - ter
jesztették bizalmasan - hogy a francia csapatok távoznak Németországból. 2 6 6 

A versailles-i békerendszer leglényegesebb eleme az egykori Német Császárság birodalmi 
pozíciójának megvonása volt. Ennek részeként megszüntették az általános hadkötelezettséget, 
a hivatásos hadsereg létszámát pedig százezer főben határozták meg. A katonai meggyengítés 
mellett az állam területének egyhetedét, lakosságának tizedrészét szakították le, és gazdasági 
szankciókat vezettek be vele szemben.267 A győztesek - elsősorban a franciák - törekvései el
lenére azonban Németország változatlanul rendelkezett mindazokkal az eszközökkel (hatalmas 
államterület, jelentős lakosság, a válságjelenségek ellenére óriási gazdasági potenciál), melyek 
segítségével újra az európai hatalmi rendszer fontos elemévé válhatott. Az Osztrák-Magyar Mo
narchia és Oroszország kiesésével ráadásul csak idő kérdése volt, hogy a korábbinál is komo
lyabb szerepet töltsön be Közép-Kelet Európa térségében, így paradox módon az első világhá
ború nyertese legyen. 2 6 8 Az 1920-as évek elejére azonban drasztikusan leszűkült Németország 
külpolitikai akciórádiusza. Gustav Stresemann külügyminisztersége idején ráadásul a Duna
völgyi államok szűk mozgástéren belül is csak csekély szerepet játszottak. A rájuk irányuló fi
gyelmet elterelte a nyugati kapcsolatok iránti érdeklődés. 2 6 9 A Weimari Köztársaságból átszű
rődő - témánkat közvetlenebbül érintő - hatások is inkább csak az évtized közepétől erősöd
tek föl, hogy azután az 1930-as években elemi erővel törjenek utat maguknak. E folyamatok 
mögött nagyrészt a német-osztrák egyesülés szándéka húzódott meg. 

1919-ben Bécsnek és Berlinnek is kényszerűen tudomásul kellett vennie az Anschluss 
tilalmát. A versailles-i békeszerződés után elsősorban a jóvátétellel, a katonai klauzulákkal és 
a területi veszteségekkel kapcsolatos problémák álltak a német külpolitika homlokterében. A 
gazdaság dezorganizációja, a növekvő infláció és munkanélküliség pedig belpolitikai válságot 
idézett elő. Németország számára csak a Ruhr-vidék 1923-as francia megszállását követően, 
a Dawes-terv révén bekövetkező pénzügyi szanálás után nyílt meg a felemelkedés perspektí
vája. Ekkor kapott nagyobb hangsúlyt a Német-Ausztriával való egyesülés is a német politi
kai gondolkodásban. 2 7 0 Fontos megjegyezni, hogy a Weimari Köztársaság gyakori kormány
váltásai közepette a húszas években a külpolitika irányítását viszonylagos folyamatosság jel
lemezte. Ennek lényeges személyi feltétele volt, hogy a külügyminisztérium élén 1923-tól 
1929-ig a néppárti Gustav Stresemann állt, államtitkára pedig mindvégig Carl v. Schubert 
vol t . 2 7 1 Stresemann 1925 januárjában kifejtette, hogy Németország célja olyan birodalom 
megvalósítása, melynek politikai határai magukba foglalják Közép-Európa mindazon zárt né
met településterületeinek lakosságállományát, melyek a birodalomhoz kívánnak tartozni. A 
német külügyek irányítója egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy az Anschluss nemcsak előnyök
kel, hanem számottevő hátránnyal is járna Németország számára. (Stresemann a katolikus 
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befolyás várható erősödésére, az osztrák szocialista és klerikális pártok túlsúlyának növeke
désére, valamint a bajor és osztrák területek Poroszországgal szembeni hegemóniájára figyel
meztetett.) 2 7 2 Mindez nem gátolta meg, hogy - főleg gazdasági téren - egyre élénkebb 
együttműködés jöjjön létre a két állam között. Az évtized közepén ráadásul a Seipel-kormány 
is módosított korábbi Anschluss-ellenes politikáján, s bár a vezető politikusok hangoztatták, 
hogy az egyesülés még nem aktuális, a gyakorlatban egyre több és egyre egyértelműbb állás
foglalás, sőt megállapodás született, melyek a két állam közeledését szolgálták. 2 7 3 

Ezek a folyamatok felvetették annak a kérdését, vajon hogyan ítélik meg a nyugat-ma
gyarországi (burgenlandi) problémát az osztrák-német határ túloldalán. A kiinduló helyzet 
nem volt kedvező. A Habsburg restauráció kérdése, a magyar és német szélsőjobboldal kö
zötti viszony, az Erzberger-gyilkosság magyar szálai, a magyarországi német kisebbség ügye 
eleve megterhelte a két ország kapcsolatait.274 A magyar külpolitika ugyan már 1923-ban kí
sérletet tett rá, hogy a németeket meggyőzze az összefogás fontosságát illetően, Stresemann 
azonban „a vak és a béna" egymásba kapaszkodását nem tekintette időszerűnek. 2 7 5 A Ma
gyarország iránti elkötelezettség ráadásul Németország népszövetségi pozícióját is veszélyez
tette volna, arról nem beszélve, hogy Berlin mennyire fontosnak tartotta gazdasági koope
rációt a magyar revízió útjában álló közép-európai államokkal. 2 7 6 

Természetes, hogy a hivatalos német politika Burgenland kérdésében (mely egyébként 
a korszakban csak ritkán állt Berlin érdeklődésének homlokterében) sem Magyarország párt
ján állt. Megfigyelőik a soproni népszavazásról az osztrákokhoz hasonlóan nyilatkoztak. 
Fürstenberg budapesti német követ szerint az eszközök ismeretében egyáltalán nem az a cso
da, hogy a magyarok nyertek, hanem az, hogy ez csupán 63 százalékkal sikerült. Állítása sze
rint Klebelsberg minimum 80-90 százalékos sikert jósolt. 2 7 ' A magyarok pirruszi győzelmet 
arattak, a számszerű eredmény „blamázs" Budapest számára, és az erkölcsi sikert Ausztria 
aratta le - összegezte tapasztalatait Fürs tenberg. 2 7 8 Ami a kérdés egészét illeti, német rész
ről többször és több formában is hangot adtak annak, hogy a majdani anschlusst Burgenland 
megtartásával, azaz a nyugati magyar határok megváltoztatása nélkül képzelik el. A kérdés 
mégsem volt ennyire egyszerű. 

Magyar oldalon sokan bíztak a fenti elgondolások ellenkezőjében. Reményeik szerint, ha 
Ausztria és Németország a nem oly távoli jövőben egyesül, legalábbis egyeztetések kezdődhet
nek a német kormánnyal az elszakított területek ügyében. Megfigyelők már a nyugat-magyar
országi felkelő-mozgalmak 1922. évi felújulása idején is úgy látták, hogy a megnövekedett ma
gyar aktivitás Németországgal és az Anschluss-szal áll összefüggésben. Attól tartottak, hogy 
magyar szélsőségesek a válságban lévő Ausztria összeomlásával és az így napirendre kerülő 
egyesüléssel számolnak. Az ebből keletkező zűrzavart használták volna ki Burgenland vissza
szerzésére. 2 7 9 Többen tudtak arról is, hogy a német nacionalisták annak idején Nyugat-Magyar
ország osztrák annexiója ellen foglaltak állást. Ok úgy kombináltak, hogy Németország nem csi
nál majd presztízskérdést Burgenland hovatartozásának kérdéséből. Még a kevésbé optimisták 
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2 7 4 Eüer 2002. 40-41. o. 
2 , 5 Romsics Magyarország helye a német Délkelet-Európa politikában. In uő: Helyünk  és sorsunk  a  Dunamedencében. 

Budapest, 1996, Osiris, 188. o. 
2 7 6 Elier 2002. 37. o. 
2 7 7 Sopron nemzetgyűlési képviselője volt a szavazás idején. A valóságban 75 százalék körüli magyar sikerről beszélt. 

Lásd  Új Nemzedék, 1921. december 14. 
2 7 8 Fürstenberg követ beszámolója Berlinnek, 1921. december 21. PAAA, IL b, Bd. 3, Pol. 6, R73414. 
2 7 9 Hans Cnobloch budapesti osztrák követ jelentése, 1922. június 20. OStA, AdR, NPA, Kt. 802, Liasse Ungarn 4/5. 
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is bíztak azonban egy újabb népszavazás bázisán nyugvó határmódosítás lehetőségében. 2 8 0 Az 
óvatosabbak ezzel szemben figyelmeztettek, hogy az Anschlusst végrehajtó Németország szom
szédsága nem lesz előnyös a nyugat-magyarországi kérdés megoldása szempontjából. Tartózko
dóbb vélemények a német radikálisokkal egyébként rokonszenvező magyar fajvédők között is 
megfogalmazódtak. Utóbbiak szerint a német szomszéd veszélyes lehet Magyarországra, illetve 
annak határaira nézve. Prónay Pál a nyugat-magyarországi felkelés egyik vezére erről így írt 
naplójában:  „Mi régi  határainkat,  de különösen  a nyugatit csakis egy önálló  Ausztriával  és a volt 
nagymonarchia keretein  belül  tudjuk  csak  visszaszerezni, és azt  feltétlen  megtartani."281 

1925-ben valóságos sajtókampány indult Magyarországon a nyugat-magyarországi kérdés 
békés megoldása érdekében. A Budapesti  Hírlap, a  Magyarság, a  Pesti  Hírlap és az  Új Nemze
dék, nem beszélve a helyi orgánumokról, rendszeresen cikkeztek Burgenland visszatéréséről az 
Anschluss-kérdéssel összefüggésben. 2 8 2 A magyar sajtó — amikor felkavarta a Burgenland kö
rüli állóvizet — tulajdonképpen nem tett mást, mint érzékenyen reagált az osztrák és a német 
politika fejleményeire. 

A tisztánlátást zavarta, hogy a német aktuálpolitika - ha érdekei úgy diktálták - eseten
ként meglehetősen szabadon bánt Burgenland ügyével. A kérdés magyar részről történt felme
legítését 1925 körül nagyban elősegítette, hogy épp ez idő tájt - addig először - német hivata
los részről is valamelyes biztatásban részesítették a magyar igényeket. Amint arra korábban utal
tunk, a  Wühelmstrasse magyarországi megbízottja, Johannes Welczeck nyíltan kezdte hangoztat
ni, hogy országa elismeri a Burgenlandra vonatkozó magyar igényeket az Anschluss esetén, és 
ebből nem csinált titkot osztrák diplomatatársai előtt sem. 2 8 3 A tartományról való jövőbeni le
mondást azzal magyarázta, hogy a leendő Nagy-Németországnak elemi érdeke lesz mindent el
kerülni, ami keserűségre adna okot vele szemben Magyarországon. 2 8 4 Elképzelhető, hogy Berlin
ből megpróbáltak kedvező Anschluss-hangulatot kelteni a magyar közvélemény körében. Auszt
ria mindenesetre értetlenül állt a nyilatkozatokkal szemben. A német sugallatban rejlő esetleges 
zsarolási szándékot 2 8 5 nem ismerték fel, és nem gondoltak rá, hogy emiatt az addigiaknál job
ban elkötelezzék magukat az egyesülés gondolata mellett. Csak találgatni tudták, milyen valódi 
indítékok állhatnak a német külpolitika — számukra cseppet sem kedvező — üzenete mögött. 

Az osztrákok szerint a magyar sajtóban megjelent cikkek egy része is német sugallatra 
született. Konkrétan utaltak az  Új Nemzedék Berlinből datált egyik írására, melynek forrása, 
szerintük igazából a budapesti német követség volt. Calice meg volt róla győződve, hogy né
met kollégájának színeváltozása jórészt Paul von Hindenburg elnök megválasztásával áll ösz-
szefüggésben. Mint írta, a magyar szélsőséges nacionalista politikával szemben korábban 
rendkívül kritikus Welczeck az utóbbi időben egyre jobban eltávolodott régi önmagától, és fel
hagyott a magyarok bírálatával. A német követ magatartásán megütköző Calice és Theodor 
von Hornbostel ráadásul többszöri tájékozódást követően is olyan benyomásokkal távozott 
Welczecktől, hogy nyilatkozatai Berlin közvetlen utasítására hangzottak e l . 2 8 6 Azt sajnos nem 

280  Új Nemzedék, 1925 
2 8 1 Prónay 1963. 201. o. 
2 8 2 A lapokban amellett érveltek, hogy Ausztriának nem áll jogában magával vinni Burgenlandot az egyesült német 

államba. A Magyarság szerint a Népszövetség vezetői, illetve az antant államok már korábban belátták, hogy nem volna 
célravezető, ha a térség félmillió (sic!) lakosa a német világhatalom erejét növelné.  Magyarság, 1925. május 15. 
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2 8 4 Calice jelentése Heinrich Mataja a külügyminiszternek, 1925. július 10. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 17, Liasse Ung. 2/6-2/8, 
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2 8 6 Calice jelentése, 1925. július 10. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 17, Liasse Ung. /6-2/8. Fol. 584-585. Hindenburg a 

szociáldemokrata Friedrich Ebért 1925-ben bekövetkezett halála után lett köztársasági elnök. Megválasztása a jobbratolódás 
jele volt a német belpolitikában. 



részletezte, hogy a német fővároson belül kik instruálták Welczeckéket. Ha a nyilatkozatok 
valóban Hindenburg megválasztásával voltak kapcsolatosak, akkor Bécsben tartani lehetett 
attól, hogy a német és a magyar jobboldali politikai körök kapcsolatai állnak a háttérben. 

Az 1925. július 3-i osztrák követi jelentés ezért is számolt be nyugtalansággal telve 
Gömbös Gyula németországi magánlátogatásáról. A radikális nézetei és nyugat-magyarorszá
gi ténykedése miatt változatlanul az osztrákok érdeklődésének középpontjában álló politikus 
májusban, Hindenburg elnökké választásakor tartott beszédében valóban felemlegette a nyu
gati határok revíziójának ügyét . 2 8 7 A beszéd több osztrák és német lapban is megjelent, bár 
- mint arról Gömbös Bethlen Istvánt tájékoztatta - a müncheni  Völkischer  Beobachter a Nyu
gat-Magyarországról szóló részeket teljesen kihagyta a szövegből. Gömbös arra is figyelmez
tette Bethlent, hogy amikor német partnereivel a békeszerződések tarthatatlanságáról tár
gyalt, utóbbiak nehézségeket támasztottak Nyugat-Magyarországgal kapcsolatban, ezért ab
ban kénytelenek voltak kompromisszumos megoldást keresni. Javasolta, hogy az Anschluss 
esetén Magyarország a „legbrutálisabban" követelje Nyugat-Magyarországot, sőt állítsa kész 
helyzet elé a németeket . 2 8 8 

Gömbös nézetei korábbról már ismeretesek voltak az osztrákok előtt. Calice most azt 
is konstatálhatta, hogy ezek időközben mit sem változtak. Felidézhette a Fajvédő Párt ve
zérének azon kijelentését, mely szerint  „német  barátainkkal  csak  addig  maradhat  meghitt 
a  viszonyunk,  ha  azok  jó  barátokhoz  illően  is  viselkednek.  Amennyiben  ez  másként  történ
ne,  mi  tudni  fogjuk  a  kötelességünket,  amint  azt  már  egyszer  tudtuk  NyugatMagyarorszá
gon".289 Mivel ez ügyben már voltak rossz tapasztalataik, az osztrák politikusok számára 
félő volt, hogy a magyar és a megerősödő német jobboldal épp Burgenland kapcsán talál
ja meg a közös hangot egymással. Bár Gömbös személyes tapasztalatai ezt nem támasz
tották alá, osztrák diplomaták a budapesti német követségről érkező információk egyik le
hetséges magyarázatát ebben keresték. 

A fordulat másik okát abban látták, hogy Németországban olyan közép-európai blokk 
életre hívásának gondolatával játszottak, melynek egyik lényeges szerepét Magyarországra 
kívánták osztani. 2 9 0 Ilyen blokk létrehozására akkor nem sok esély mutatkozott, hiszen épp 
1924-től Franciaországnak sikerült kiépítenie a maga szövetségi hálózatát a té rségben. 2 9 1 

A diplomáciai elszigeteltségből a francia biztonsági igények elismerésével kitörni készülő 
és Párizzsal konstruktív együttműködés jegyében politizáló Gustav Stresemann-nak válto
zatlanul nem volt érdeke, hogy Németországot ilyen irányban elkötelezze. Ellenkezőleg, a 
konszenzusos politika segítségével a majdani békerevízió útját egyengető Weimari Köztár
saság számára egyenesen terhes volt a potenciális agresszorként számon tartott Magyar
országgal fenntartott túlságosan nyájas kapcsolat. 2 9 2 Magyarországnak ezért ekkor nem 
szánhattak különösebb szerepet Közép-Európában. A német külügyminisztérium 1926 au
gusztusában elkészített ajánlásában a délkelet-európai kapcsolatok kiépítésének súlypont
jául Romániát, Csehszlovákiát és Jugoszláviát jelölte meg. 2 9 3 Kánya Kálmán berlini követ 

2 8 7 Az elhangzott beszéd a következőket tartalmazta: „Németországtól és a német nemzeti pártoktól csak azt kérjük, 
szereljék le a nagynémet agitációt és gondoljanak arra, hogy Nyugat-Magyarország kérdése is a békerevízió körébe tartozik. 
Köztünk a Lajta képezi a határt. Lásd  Bethlen  István  titkos  iratai. Az iratokat sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a 
magyarázatokat írta: Szinai Miklós és Szűcs László. Budapest, 1972, Kossuth, 57. sz. 167. o. 
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jóval később ugyan (1928 júliusában), de világosan meg is fogalmazta, hogy  „a  birodalom 
a  locarnoi politika  iniciálása  óta  a  dunai  államokkal  és  nevezetesen  Magyarországgal  szem
ben politikailag  csak  kevés  érdeklődést  mutatott".294 

A Budapestről érkező hírek hatására az osztrák külügyminiszter Ambrózy Lajos követ
től helyben is érdeklődött az Anschluss és Burgenland kapcsolatának hivatalos magyar meg
ítéléséről. Ambrózy némileg kitérően reagált, a németekre hárítva a kérdés ódiumát. Megfo
galmazása szerint: ismerve a német imperializmust, nem valószínű, hogy ahol Németország 
egyszer megvetette a lábát, onnan távozni fog. Emiatt semmilyen illúziót nem táplál Burgen
land visszaszerzésével kapcsolatban. Egyéni megérzéseit hangoztatva, a követ mindenesetre 
gondosan kerülte, hogy hivatalos jelleget adjon mondandójának. 2 9 5 

3.2.  A  német  „semlegességi  politika"  NyugatMagyarország  kapcsán 

Az évtized közepén érdeklődést kiváltó probléma, az Anschluss és Burgenland viszonyá
val kapcsolatosan, csak rövid időre került le a napirendről. 1928-tól az időközben a 
Rothermere-mozgalomtól is impulzusokat kapott revindikációs politika képviselői többször han
goztatták, hogy a területet az olasz-magyar kapcsolatok fejlődése és az Anschluss fogja vissza
szolgáltatni Magyarországnak. A magyar kormány cserébe majd önkormányzatot ad az egyko
r i Burgenlandnak - hangoztatták a derűlátóbbak. 2 9 6 Hans Schoen budapesti német követ már 
1927-ben jelezte, hogy bár magyar részről az Anschluss várhatóan nem fog ellenállásba ütköz
ni, Budapest meg fogja kérni az ügy magyar támogatásának az árát. Utalt a közvéleményt az 
utóbbi időben orientáló politikai hangulatra, amely Burgenland ügyét ismét a felszínre hoz
ta . 2 9 7 A német sajtó ezúttal igyekezett elejét venni a magyar találgatásoknak, amiben egyrészt 
a kisebbségi kérdés kapcsán kialakított újfajta német álláspont is szerepet játszhatott. Német
országban 1928-tól egyre inkább felerősödött az aktívabb kisebbségi politikát követelők hang
ja, s ennek hatása alól a külügyminiszter sem vonhatta ki magát . 2 9 8 Másfelől Stresemann még 
1927 decemberében úgy érvelt, hogy az Ausztriával való egyesülés magától értetődő, ám egy
előre nem esedékes, ezért a német külpolitika részéről hiba lenne jó előre engedményeket ten
ni annak fejében. 2 9 9 Nem csoda, hogy idehaza nagy feltűnést keltett a külügyminiszterhez kö
zel állóként számon tartott  Tägliche  Rundschau 1928. február 9-i írása, mely leszögezte, hogy 
a nyugat-magyarországi lakosság egyszer már nagyon határozottan állást foglalt az Ausztriá
hoz tartozás mellett. A magyarországi nemzetiségek 1918-19-ben ugyan nem határozhattak a 
sorsukról, ám félreérthetetlenül kinyilvánították ellenérzéseiket a régi Magyarországgal szem
ben, ahol nemzeti fejlődésüket akadályozták - állapította meg a lap cikke. 3 0 0 Az írás megkér
dőjelezte a soproni népszavazás - „melyet olasz bajonettek és a Héjjas-csapatok árnyékában 
rendeztek" - legitimitását is. A  Tägliche  Rundschau határozottan visszautasította, hogy ma
gyar részről hivatalos állásfoglalást provokáljanak ki Németországtól Burgenland ügyében. A 
cikk mindemellett kellőképp határozott hangnemben kifejtette, hogy a német nemzeti politika 
egyik fő célja a zárt német nyelvterületek összefogása.  „Amennyiben  a magyarok az  általuk  igen 
jól  inscenált  Rothermereakció  útján  a  szomszéd  államoktól  megszállott  tiszta  magyar  területeket 
követelnek  vissza, minden  igazságos  németnél  pártfogásra  fognak  találni.  Ennél  többet  nem lehet 

2 9 4 Idézi: Juhász 1988. 113. o. 
2 9 5 MOL, KÜM, K 63, 1927-20-7-4716, ül. Haslinger 1994. 112. o. 
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2 9 8 Németh 2002. 137-138. o. 
2 9 9 Fejes 1981. 25. o. 
3 0 0 Idézi:  Pester  Lloyd, 1928. február 11. 



követelni  tőlünk.  [...] Rothermere  lord  aligha fog  síkra  szállni  a  régi  magyar határokért,  hanem 
inkább  arra  fog  törekedni,  hogy az  olasz  határokat  a  magyar határral  hozza  érintkezésbe.  Bur
genland  kívül  esik a  visszakövetelhető  zónán,  sőt NyugatMagyarország  tekintélyes  területei  is még 
a  zárt  német  nemzeti  területhez  tartoznak"   írta a lap. 3 0 1 

A cikkre reagáló  Magyarság cikkírója arra figyelmeztette a hazai külpolitika irányító
it, hogy mivel Németországtól nem várhatjuk a „ránk nézve talán legfájdalmasabb", nyu
gat-magyarországi kérdés igazságos megítélését, máshol kell magunknak szövetségeseket 
keresni. 3 0 2 Hogy hol, azt nem részletezte. A mérsékelt  Pester  Lloyd - amellett, hogy a sop
roni szavazás ellen felhozott érveket igyekezett cáfolni - elsősorban a magyar nemzetisé
gi politikát ért bírálatokat utasította vissza. Ezeket - közölte a lap - Robert William 
Seton-Watsonnak, Henry Wickham-Steednek és az ellenséges propaganda egyéb ügynöke
inek az eszköztárából ismerte meg a v i lág . 3 0 3 

A Magyar Nemzeti Szövetség hivatalos lapja, a Nagymagyarország 1929 folyamán számos 
írásában latolgatta az Anschluss várható következményeit, nemzetközi fogadtatását, vázolva 
egyúttal a majdan követendő magyar magatartást is. A Der freie  Burgenlandért idézve csupán 
idő kérdésének tekintette az egyesülés létrejöttét, melyet megelőz még a Németország és Auszt
ria közti jogkiegyenlítés, a gazdasági és közlekedési kapcsolatok szorosra fűzése, az iskolai bizo
nyítványok kölcsönös elismerése. A két ország viszonya előbb vagy utóbb gazdasági unióvá érik, 
melyet a külképviseletek összevonása követhet, s így már csak a formális egyesítés marad hát
ra - állapította meg egyik cikkében a lap. Hozzátette azt is, hogy Magyarországnak nem érde
ke útját állni az egyesülésnek, és összeveszni egykori szövetségeseivel. Az elvett nyugati része
ket ellenben nem lehet a terület lakosságának megkérdezése nélkül átcsatolni. Referendum ese
tén Magyarország jó esélyekkel szállna ringbe, mert - legalábbis az újság szerint - az elszakí
tott térség 292 ezer lakosából 27 ezer magyar, 44 ezer pedig magyarhű horvát. A kettő együt
tesen a tartomány népességének 25 százalékát teszi ki. Okkal feltételezhető ugyanakkor, hogy 
a 220 ezres németség között is jócskán akadnak olyanok, akik nem felejtették el,  „gazdaságilag 
mennyivel jobb  dolguk volt a  régi  hazában,  ahol  konzervatív,  vallási  meggyőződésüket  nem kellett 
vörös  színűre  átfesteniük". Az elemzés közölte ezeknek a „jobb érzésű" németeknek a számará
nyát is, mely mindent összevetve, a tartományban élők kerek egyharmadát teszi ki. így egy nép
szavazás, semleges ellenőrzés mellett valószínűleg Szent István koronája mellett döntene - von
ta le a még matematikailag is erősen elnagyolt következtetést a Nagymagyarország cikkírója. 3 0 4 

A lap az ügy kapcsán egyébként nagy figyelmet fordított a cseh külpolitika mesterke-
déseire is. Arra figyelmeztetett, hogy a bizonytalan osztrák belpolitikai helyzet jó ürügyet 
fog kínálni Csehszlovákiának, hogy beavatkozzon Ausztria belügyeibe. Prága, melynek fő cél
ja, hogy szomszédját bevonja a kisantant gazdasági érdekszférájába, inkább eléje megy az 
eseményeknek, hogy az  „anschlussisták" szándékait megakadályozza. A lap szerint Magyar
országnak fel kell készülnie arra, hogy az osztrák bomlás esetén a rendteremtő államok kö
zött képes legyen cselekedni.  „Nem  engedhetjük  meg,  hogy a  csehek,  rendcsinálás  ürügye  alatt 
ide [értsd: az elszakított Nyugat-Magyarországra -  T.  I.]  bevonulhassanak,  mert  jól  tudjuk, 
hogy a  szláv  korridort  szeretnék  megvalósítani"   érvelt az í r á s . 3 0 5 

3 0 1 Idézi: Magyarság, 1928. február 11. Stresemann maga egyébként a külföldi németség négy csoportját különböztette 
meg. Ezek legfontosabbikát a Birodalom és Ausztria határainak közvetlen közelében élő népcsoportok jelentették. Rajtuk 
kívül a Balti-tenger partjának németségét, valamint a Duna-medencében és a Szovjetunióban élő német kolóniák népességét 
emelte ki. Lásd Németh 2002. 137-138. o. 

302  Magyarság, 1928. február 11. 
303  Pester  Lloyd, 1928. február 11. 
304  Nagymagyarország, 1929. március 1. 
305  Nagymagyarország, 1929. július 1. 



Készültek azonban az előbbi revíziós alternatívát elvető forgatókönyvek is, melyek - mint 
később bebizonyosodott - jobban igazodtak a realitásokhoz. Ezek alapján a német-osztrák egye
sülés nemhogy elősegíti a leválasztott Nyugat-Magyarország visszatérését, hanem — a megerő
södő Német Birodalom integráns részeként — minden esély elveszne annak visszaszerzésére. 
Ezt a véleményt osztották a környező országokban és természetszerűleg Burgenlandban is. 
Lerchenfeld német követ is olyan délszláv sajtóhíreket és osztrák vélekedéseket osztott meg 
Berlinnel, amelyek szerint Magyarország azért ellenzi az anschlusst, mert ez rontja a Burgen
landdal való újraegyesülés küátásait. Emiatt viszont az Anschluss-gondolat terjed és egyre nép
szerűbb a burgenlandi lakosság körében - szögezte le a diplomata. 3 0 6 

Ha a hosszú távú cél Burgenland megtartása volt is, a húszas évek végén a hivatalos 
Németország igyekezett a semlegesség látszatát fenntartani a kérdésében. A német külpoli
tika részéről taktikai melléfogás lett volna az iránta szövetségesi érzelmeket tápláló Magyar
ország elriasztása. Ezért hivatalos nyilatkozatban adták tudtára az érintetteknek, hogy Né
metország képviselői sem Trianonban, sem Saint Germain-ben, sem pedig Velencében nem 
voltak jelen, és Berlin az ügyben közvetlenül nem is érintett. Siettek kijelenteni, hogy Né
metországot mind Ausztriához, mind Magyarországhoz szoros és baráti szálak fűzik, és a hi
vatalostól eltérő minden állásfoglalást illojálisnak tekintenek. A budapesti követségnek kül
dött utasításban a Wilhelmstrasse nyomatékosan kérte, hogy német részről a hivatalos érint
kezés során és a publicisztikában is kerüljék a burgenlandi kérdés nyilvános megvitatását, 
hacsak erre szigorúan szakmai jogcím nem adódik. 3 0 ' 

A német külpolitika eközben Burgenland megtartásával és megőrzésével számolt a maj
dani egyesülés esetére. Látták annak veszélyét, hogy - a hivatalos politikától függetlenül - a 
magyar nyilvánosság nem békélt meg Burgenland elvesztésével, sőt úgy gondolja, hogy Auszt
ria politikai széttagoltsága és gyengesége láttán a tartomány a magyar revízió élharcosainak 
legkönnyebb prédája lenne. Lerchenfeld ezért megpróbált riadót fújni a  Wilhelmstrassén, ami
kor személyesen győződött meg a kelet-ausztriai térség problémáiról. Ezek láttán módfelett 
aggasztónak találta, hogy Burgenland a legkisebb ellenállás irányába esik a magyar revízió 
szemszögéből, mi több, Ausztriában is találni olyanokat, akik nem hisznek a tartomány meg
őrzésében. Utóbbiak elsősorban azok közül kerültek ki, akiknek a körülményei romlottak az 
Ausztriához csatolás ó t a . 3 0 8 A helyzetelemzés mindenekelőtt Bécs számára tartalmazott fon
tos tanulságokat. A német követ úgy látta, hogy ha Ausztria a maga és a nagynémet gondo
lat számára meg akarja őrizni Burgenlandot, akkor a térség aktívabb támogatására lesz szük
ség. Ennek érdekében nem tartotta elegendőnek a formális gesztusokat - például a kismar
toni tartományi kormányépület felépítését - , hanem úgy vélte: átfogó gazdasági programra 
van szükség. Mivel azonban az osztrák kormány szerény anyagi lehetőségekkel rendelkezik, 

3 0 6 Lerchenfeld bécsi birodalmi követ jelentése, 1926. szeptember 25. PAAA, IL b, Bd. 4, Pol. 6, Oe. 1686. 
3 0 7 A német külügyminisztérium nyilatkozata és iránymutatása a budapesti követségnek. 1928. március 1. PAAA I I . b, 

Bd. 4, Pol. 6, R73414. Előző évben még a  Tägliche Rundschaut ületve annak szerkesztőjét, Heinz Reimescht is csak nagy 
erőfeszítések árán tudták semlegesíteni, amiért az rendszeresen közölt tendenciózus írásokat Burgenlandról és Nyugat-Ma
gyarországról. A lap tevékenysége azért okozott komolyabb fejtörést a német kormánynak, mert azt külföldön a külügymi
nisztérium orgánumának tartották. Reimesch ráadásul 1922-23-ban anyagi támogatásban részesült a magyar kormány ré
széről. 1926-ban Papp Antal helyettes külügyi államtitkár kapta a feladatot, hogy vegye fel a kapcsolatot az újságíróval, és 
próbálja megakadályozni, hogy az magyarellenes, nagynémet irányba sodródjon. (Abban, hogy ez utóbb mégis megtörtént, 
szerepet játszott, hogy 1923-ban a pénzt közvetítő budapesti német összekötő nem tudott elszámolni az eredetileg 
Reimeschnek juttatott 40 000 koronával. A pénzt a szerkesztő sohasem kapta meg. Ottlik László és Papp Antal helyettes 
államtitkár levélváltása, 1926. szeptember 25. és október 4. MOL, ME, K 28, 3. cs. 8. t. 1926-S-160. 182-183, 185-188. i l l . 
bizalmas jelentés, 1926. október 4. MOL, ME, K 28, t. 1924-M-3710. (fol. 182; 186.) 

3 0 8 Lerchenfeld sajnos nem utalt rá, hogy mely rétegekre gondolt. Világos azonban, hogy a magyar iskolákat járt értel
miségi, köztisztviselői csoportok egzisztenciális gondjai mellett az alkalmazottaknak a népszövetségi kölcsön feltételéül sza
bott szanálása (kb. 200 ezer ember elbocsátása), a kezdeti szédületes infláció, Ausztria kétségbeejtő anyagi helyzete és sú
lyos szociális válsága szaporította az elégedetlenek számát. 



ámde számos nehéz feladattal kell megküzdenie, Burgenland túl sok jóra nem számíthat. 
Lerchenfeld éppen ezért úgy ítélte meg, szükség van Németország részvételére a tartomány 
fejlődésének felgyorsításában.  „Némelyek  azzal  vádolják  Németországot   írta -  hogy az Ansch
luss  megvalósulása  érdekében  lemondana  Burgenlandról,  mivel  bizonnyal fizetnie  kellene  a jó
váhagyásért  és a  kicsi,  Sopron  nélkül  ráadásul  értéktelen  tartomány  miatt  nem  fogja  kockáztat
ni  a  magyarok  értékes  barátságát.509 

A külügyminisztérium álláspontjával nem teljesen egybevágó módon Lerchenfeld úgy 
gondolta, hogy a fentiek miatt célszerű lenne - akár a pártatlanság látszatának feladása 
árán is - Burgenland német jellegét nyomatékosítani, és a magyarok előtt is kifejezésre jut
tatni, hogy a tartomány az önrendelkezési jog szerint Ausztriához, következésképpen pers
pektivikusan a Német Birodalomhoz tartozó terület. Az osztrák kormánynak a tartomány 
pártolása fejében támogatnia kellene a német tőkét. A jelentés azt is javasolta, hogy német 
sajtóorgánumokban foglalkozzanak többet a térséggel. A kapcsolatok erősítése érdekében kí
vánatosnak tartotta a közeljövőben német küldöttség menesztését Burgenlandba.310 

A követ által kívánatosnak tartott látogatást a következő év nyarán sikerült nyélbe üt
ni, ráadásul úgy, hogy az a Lerchenfeld által elképzelt politikai küldetését is betöltötte. Még
is éppen a német delegáció burgenlandi látogatása és a vizit fals politikai felhangjai intették 
később óvatosságra a németeket Magyarországgal szemben. Az esemény ezért fontos mér
földkő lett a  Wilhelmstrasse Burgenland-politikájában. 

3.3.  A  Löbeaffér  és  következményei  Németország  Burgenlandpolitikájára 

A magyar kormányfő 1928. októberi, Sopronban elhangzott beszédében - mint láttuk -
kénytelen volt reagálni azokra a határon túl elhangzott kijelentésekre, melyek szerint Burgen
land státuszát Németország is szavatolja. Bethlen beszéde félreérthetetlenül utalt Paul 
Löbének Savanyúkúton elhangzott nyilatkozatára. 3 1 1 Júliusban a bécsi dalos találkozó vendé
geként a Reichstag elnöke több német képviselő társaságában vett részt egy rövid burgenlan
di kiránduláson. Az ünnepség már ezzel politikai színezetet kapott. Löbe azonban ezt még 
megtoldotta egy beszéddel, melyben biztosította hallgatóit - köztük a kijelentést ügyesen ki
provokáló Ludwig Lesért, Burgenland tartományfőnökének helyettesét - , hogy nem csupán 
Német-Ausztria, hanem az egész német nép zárt sorokban áll Burgenland mögött. Löbe ezzel 
egyértelműen értésre adta, hogy az osztrák-magyar határ tekintetében nincs helye revíziónak. 
A politikus Rothermere lordot és a fellépése következtében kibontakozott mozgalmat is meg
említette szónoklatában. 

Szavai - elsősorban nem Burgenland, hanem a magyar revíziós komplexum egésze 
miatt - nem kis vihart kavartak a magyar politikai közéletben. A magyar határszélen ter
mészetesen a nyugat-magyarországi irredenta szemszögéből kritizálták a német politikus 
szavait. Budapesten azonban úgy érezték, hogy a szerencsétlen időpontban elhangzott 
Löbe-nyilatkozat a Rothermere lord által felvetett revíziós törekvések jogosságát egészében 
kérdőjelezi meg. A Budapesti  Hírlap azt fájlalta, hogy Löbe azt a nemzetet támadta hátba, 

3 0 9 Lerchenfeld követ jelentése 1927. február 10. PAAA I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R73415, Oe. 233. (K274482). Egy évvel később 
ezzel szinte teljesen egybehangzó volt Schoen budapesti német követ jelentése is, amely a magyar sajtó és közvélemény 
hangulatát tolmácsolta. E szerint Magyarországon széles körben elterjedt, hogy Németországot nem különösebben érdekli 
Burgenland jövője. Schoen mellesleg azt tanácsolta, hogy Stresemann a Walko Lajossal folytatandó genfi tárgyalásain is 
vesse fel a kérdést. Lásd Schoen jelentése, Budapest, 1928. február 11. PAAA IL b, Bd. 4, Pol. 6, R73415. 

3 1 0 Lerchenfeld követ jelentése 1927. február 10. PAAA IL b, Bd. 4, Pol. 6, R73415, Oe. 233. (K274482) 
3 1 1 Paul Löbe a vezető szerepet játszott az anschluss-gondolat ébrentartásában. Egyik vezetője volt az 1921-ben 

megalakult Österreichische-Deutsche Volksbundnak, mely 1923-től saját lapot is fenntartott. Löbe már 1925-ben is vezetett 
egy népes parlamenti delegációt Ausztriába, az egyesülés propagálása céljából. Lásd Kerekes 1963. 26. o. 



amely négy éven át küzdött Németország világuralmi céljaiért. 3 1 2 A lap értetlenül állt a nyi
latkozat előtt, és hangoztatta: a német hűséghez nem illik, hogy ilyen kegyetlenül megsért
se egy nemzet érzelmeit. Apponyi Albert a Pester Lloyd hasábjain támadta Lobét, amiért a 
lord akciója nyomán a magyar revíziós szándékok egészét bírálta. Apponyi nyíltan kijelent
hette azt, amit Bethlen nem fogalmazhatott meg soproni hallgatósága előtt, vagyis hogy a 
Rothermere-mozgalom Nyugat-Magyarországot egyáltalán nem érinti, a burgenlandi kérdés 
idehaza nyugvóponton van, és senki nem is akarja azt felbolygatni. Apponyi így fogalma
zott:  „az  incidenssel  kapcsolatban  szót  sem  vesztegetnék,  és  a  történtek  jelentőségét  a legke
vésbé  sem  becsülném  túl,  ha  az  ott  elhangzott  megnyilatkozások  csupán  Burgenlandot  érintet
ték  volna  [...] Dr. Löbe  azt  a  kijelentést  tette,  miszerint  hetvenmillió  német  őrködik  azon, hogy 
lord  Rothermere  tervei  meg ne  valósulhassanak.  [...] Ez  esetben  nyilvánvalóan  valami  félreér
téssel  van  dolgunk,  különben  a  megmagyarázhatatlan,  a  német  politika  részéről  logikátlan  és 
barátságtalan  nyilatkozatnak  az  ellenhatása  sem  fog  elmaradni."513 A dalosünnep apropóján 
a szintén mértékadó  Magyar Szemlében Antal István az Anschluss veszélyeiről írt dolgoza
tot, egyetlen szóval sem említve annak Burgenlanddal kapcsolatos kihatásai t . 3 1 4 

A birodalom budapesti követe természetesen tájékoztatta feletteseit az Ausztriában 
lezajlott rendezvény magyarországi rezonanciájáról. Elmondása szerint a magyar sajtó ál
talában baráti hangnemben tudósított a német dalosünnepről, és hasonlóan melegen fo
gadták a Magyarországra látogató 2500 német vendéget is. Nem hallgatott azonban azok
ról a hivatalos és sajtóvisszhangokról sem, amelyek a dalosok burgenlandi kirándulását 
és az ott elhangzott nyilatkozatokat kifogásolták. A követ Leser  tapintatlanságát és az 
osztrák kormány ügyetlenségét kárhoztatta a botrány kipattanása miatt. Attól tartott, 
hogy a fejleményeknek Németország lesz a vesztese, illetve a német-magyar jó viszony 
esik majd áldozatul . 3 1 5 

A német politika elsősorban attól tartott - s ez bizonyos fokig be is következett - , hogy 
a francia diplomácia igyekszik majd megragadni az alkalmat a két ország között támadt fe
szültség kihasználására, és megpróbálja rávenni a magyarokat a Weimari Köztársasághoz fű
ződő kapcsolatok lazítására. 3 1 6 Német részről ez idő tájt egyébként is tartottak a magyar kül
politika francia orientációjának erősödésétől. Schoen erre 1929. évi összefoglaló jelentésében 
is utalt. Mint írta, Magyarország számára valóban fontos volt a francia kapcsolat ápolása, 
elsősorban az optáns-ügy és a jóvátételi kérdések rendezése miatt, ez azonban semmiképp 
sem jelentett fordulatot a revízió mellett elkötelezett magyar politika külső irányultságá
ban. 3 1 ' A francia kormányhoz közel álló  Le  Temps október 19-én ugyanakkor valóban meg
próbálta bedobni Erisz almáját a két ország közé. Az egész Löbe-féle esetet az osztrák-német 
egyesülés problémájára vezette vissza, úgy állítva be, mintha a Reichstag elnöke benyújtot
ta volna a teljes német nemzet jogigényét Sopronra és környékére. Bethlen beszéde - írta a 
cikk - elkeseredésből táplálkozott, melyet az okozott, hogy Németország a régi szövetséges, 
Magyarország rovására kívánja növelni területei t . 3 1 8 Bár erről a beszédben nem volt szó, a 
magyar közvélemény körében a francia szándék nélkül is csökkent a szimpátia Németország 

312  Budapesti  Hírlap, 1928. július 7. 
313  Pester  Lloyd, 1928. július 31. 
3 1 4 Antal István: Az „Anschluss" és mi. Magyar  Szemle, 1928. augusztus (II/4.), 380-385. o. 
3 1 5 A budapesti német követség távirata a berlini külügyminisztérium számára, 1928. július 28. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, 

R73415. 
3 1 6 A német külügyminisztérium tájékoztatása a belügyminisztériumnak, 1929. január 14. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, 

R73415, Oe. 36, (K274610-274612). 
3 1 7 Fejes 1981. 62-65. o. 
3 1 8 Idézi: BeUér 1985. 72. o. 



iránt. A Berlinnel rokonszenvező körök is rendkívül lehangoltan fogadták a vezető német po
litikus szavait, amelyek akkor hangzottak el, amikor épp kezdett erősödni a vonzalom a né
met külpolitika i r án t . 3 1 9 

Löbének gyorsan tisztáznia kellett kijelentését. A Pester  Lloyd augusztus 7-i számában 
igyekezett megnyugtatni bírálóit, hogy beszéde semmilyen más nép ellen nem irányult, és 
a félreértés csupán egy tévedésen alapuló tudósításnak köszönhető. Ám azt is hangsúlyoz
ta, hogy a Rothermere-mozgalom Burgenland helyzetét valóban nem befolyásolja, és mind 
az osztrák-német egyesülési kérdésekben, mind egyéb ügyekben a nemzeti önrendelkezés el
ve az irányadó. 3 2 0 A  Pester  Lloyd megelégedéssel nyugtázta, hogy a Reichstag elnöke az 
ügyet Magyarország vonatkozásában „kielégítő módon" rendezte. Nyugat-Magyarország 
szempontjából az eset látványos példa arra, mit tartottak fontosnak a témával kapcsolatban 
érzékeny helyi politikusok és újságírók, s mit azok, akik a kérdést a teljes magyar revíziós 
komplexum felől közelítették meg. Utóbbiak közül is a külpolitikai szempontból vélemény
formálónak számító személyiségek jószerivel átsiklottak az inkriminált megnyilatkozás Bur
genlandot érintő kitételei fölött. 

Berlinben azonban nem választották külön az eset tanulságait. Német részről ezért 
nemcsak Löbe kényszerült óvatosságra. Ezt követően az egész német külpolitika nagyobb elő
zékenységet mutatott Magyarországgal szemben, és nagyobb figyelmet fordított a magyar ér
zelmek tiszteletben tartására Burgenland ügyében. Bernhard Bülow külügyi államtitkár 
1928. augusztus 18-án, Walko Lajos tervezett németországi látogatása előtt gondosan tájé
koztatta miniszterét a Löbe-affér minden fejleményéről. Bülow szerint a helytelenül idézett 
kijelentés azt a látszatot keltette Magyarországon, hogy a német nép egy emberként fellép a 
trianoni béke sérthetetlenségéért. A bajok okozójának voltaképpen ő is Lesért tartotta, ám 
a  Pester  Lloydban megjelent cáfolat véleménye szerint elsimította az ügyet. A tanulság min
denesetre az volt, hogy csínján kell bánni a burgenlandi kérdés kezelésével, mivel annak az 
egész magyar revízióra nézve komoly áthallásai lehetnek.3 2 1 

Amikor Schoen Budapestről hírül adta, hogy 1928. október 14-én Sopronban felavat
ják a  Hűségkaput, valószínűleg sejthette, hogy az ünnepség szónokai nem rejtik véka alá a 
Löbe-incidens nyomán kialakult véleményüket, és e helyütt valószínűleg Bethlennek is re
agálnia kell majd az ügyre. Schoen javasolta Berlinnek, hogy a német sajtó abban az eset
ben is tartózkodó magatartást tanúsítson, ha a rendezvény alatt a magyar sovinizmus hul
lámai magasra csapnának, és esetleg Burgenland visszaszerzésének igényét is kifejezésre 
ju t t a tnák . 3 2 2 Bülow kérte is a sajtóosztályt: a követ javaslatát megszívlelve hasson oda a 
német lapoknál, hogy a burgenlandi kérdés nyilvános taglalásától lehetőség szerint tekint
senek el. Ne firtassák, miként került Burgenland Ausztriához, hogyan zajlott a soproni 
népszavazás , 3 2 3 mert ez nem lehetséges anélkül, hogy az érintettek még be nem gyógyult 

3 1 9 Calice budapesti osztrák követ jelentése, i l l . magyar sajtószemle. Adolf Kunz követségi tanácsos összeállításában, 
1928. július 27. és 31. NPA, Kt. 788, Liasse Ungarn,  l/l. 1926-1934. 42/pol. 
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3 2 1 Bernhard Bülow külügyi államtitkár jelentése a külügyminiszternek, 1928. augusztus 18. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, 

R.73415. 
3 2 2 Schoen követi jelentése a külügyminisztériumnak, 1928. október 6. PAAA I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R73415, K274567. 
3 2 3 Német hírlapírók egyébként időnként meglepő tájékozatlanságot árultak el Nyugat-Magyarország illetve a nyugat-ma

gyarországi kérdés kapcsán. A Tägliche Rundschau korábban már említett egyik cikkében például azt taglalta, hogy a ma
gyar lapok Burgenlandot mindig a németekkel hozzák összefüggésbe, ezért nem árt tisztázni, hogy - mivel Ausztria szu
verén ország - Németországnak közjogi szempontból nincs joga hozzászólni a kérdéshez. Az igencsak helyénvaló megálla
pítás után azonban így folytatja: Abban az esetben, ha Ausztria és Németország egyesül, szintén nem vetődhet fel Burgen
land visszaadása Magyarországnak, mert a volt nyugat-magyarországi területek 251 község szavazása alapján csatlakoztak 
Ausztriához. Ezt az visszacsinálni nem lehet, mert ezzel Németország a népek önrendelkezési jogát tagadná meg. MOL, 
Sajtó Levéltár, K 428, 172. k. MTI jelentés, Berlin, 1928. február 1. 



sebei újból fel ne szakadnának, és érzékenységük ne sérülne.  „Szorosan  érdekünkben  áll  
írta Bülow - ,  hogy  Magyarország  irántunk  táplált  még  meglévő  szimpátiáját  megőrizzük, 
ezért  a  német  külpolitika  eminens  érdeke,  hogy  a  sajtó  a  Burgenlanddal  kapcsolatos  fejtege
tésektől  lehetőleg  tartózkodjék.524 

A várt Bethlen-nyilatkozat - amint azt az előzőekben láthattuk - el is hangzott, s Né
metországban széles visszhangra talált. A magyar sajtónak az esemény nyomán született írá
saiból, minden előzetes óvatosság ellenére németellenes irányultság volt kiolvasható. A né
met követ érzékelte, hogy a lapok hűen visszaadták azokat a francia sajtóvéleményeket is, 
melyek a magyar-német kapcsolatok megzavarását szándékoztak elérni. Schoen ezért is je
leskedett a soproni beszéd nyomán keletkezett kisebb diplomáciai feszültség elrendezésében. 
Nemcsak Walko külügyminiszterrel tárgyalt, hanem érintkezésbe lépett Bethlennel is, aki 
igyekezett megnyugtatni őt, hogy a francia próbálkozások nem fognak sikerre vezetni. 3 2 5 

Schoen mindemellett ismét javasolta, hogy a német sajtó tartózkodjon a magyarellenes hang
vételtől. Negatív példaként említette a  Germania című lap „Österreichs gutes Recht" című 
cikkét, utalva egyben a magyar reakciókra i s . 3 2 6 A magyar miniszterelnök Sopronban elhang
zott szavaival és Seipel válaszával foglalkozott egy sor német lap, köztük a  Reichspost októ
ber 15-i, a  Berliner  Tagblatt október 19-i száma, a  Germania október 17-én, és a  Vorwärts 
ugyanaznapi száma. Schoen felhívta a figyelmet, hogy e cikkek zöme — kivált az utóbbi — el
lenséges hangnemben tudósított Bethlen beszédéről, nem kevesebbet állítva, mint azt, hogy 
Magyarország soha nem mondott le Burgenlandról. A  Germania Schoen által megnevezett 
cikke ezen kívül azt a benyomást keltette, hogy Németország a Burgenland határain kívül 
eső magyarországi német nemzetiségi területek felé is kinyújtja a karját. A  Pester  Lloyd 
ugyanakkor megütközve idézte az inkriminált írás azon részletét, mely szerint Bethlen be
széde mindazon hatalmak arculcsapása volt, melyek Európa új rendjét megalkották, és fő fel
adatuknak tekintik annak megőrzését. A budapesti lap szerint Magyarországon ezt olvasva 
az emberek alig akarnak hinni a szemüknek, s akaratlanul felmerül mindenkiben a kérdés, 
hogy a  Germaniát vajon nem Prágában, Bukarestben vagy esetleg Párizsban szerkesztik-e.327 

Az említett írásokat károsnak tartotta, és igyekezett elérni, hogy Németországban a sajtó 
híradásai is igazodjanak a kormány „jóindulatú semlegességéhez", és lehetőleg akaratlanul 
se hajtsák a franciák malmára a vizet. 3 2 8 

A külügyminisztérium megbízásából Schoen 1928 decemberében a Khuen-Héderváry 
Sándor külügyminiszter-helyettessel folytatott megbeszélésén végleg pontot tett az eset vé
gére. A megbeszélésen tudatta partnerével, hogy Löbe - a bár a külföldet megtéveszti kép
viselőházi elnöki minősége - külpolitikaüag nem mérvadó személyiség. A német kormány 
ugyanakkor nem tekinti sajátjának Burgenland ügyét, és helyteleníti, hogy azt német rész
ről felbolygassák. 3 2 9 

3 2 4 Bülow a külügyminisztérium sajtóosztályának., 1928. október 11. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R.73415, I I . Oe. 1659, 
(K274569). 

3 2 5 Schoen követi jelentése, 1928. október 20. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R.73415, K274575. 
3 2 6 Lásd  Pester  Lloyd október 18. esti, és 19. reggeli szám, valamint a Nemzeti Újság október 19. száma. 
327  Pester  Lloyd, 1928. október 18. 
3 2 8 Schoen jelentése, 1928. október 19 PAAA, I I . b, Bd.4, Pol.6, R.73415, Oe.1732, (K274578). Az óvó szándék mögötti 

aggodalom nem volt alaptalan. Nem sokkal az események után, 1929 januárjában Aristid Briand hivatalos látogatásra hív
ta meg Bethlent Párizsba, aki a várható olasz és német neheztelés miatt kitért az utazás elől, ám madridi útjáról hazafe
lé jövet megállt a francia fővárosban. Az év nyarán a Temps egyik cikke foglalkozott - addig nem tapasztalt megértéssel 
- trianoni béke kérdéseivel és a magyar külpolitika célkitűzéseivel. Bethlen külpolitikai taktikázása nem utolsó sorban épp 
Németországnak szólt, mely nem a hazai elképzeléseknek megfelelően fogadta a magyar közeledést. Lásd  Romsics Ignác: 
Bethlen  István  külpolitikája  19211931. Századok 1990. 5-6. 609-611. o. 

3 2 9 Külügyi napi jelentés a német követ és Khuen-Héderváry külügyminiszter-helyettes között lefolyt beszélgetésről, 1928. 
december 1. In Iratok 1967. 144. sz. 233. o. 



Mindezen előzmények után nem csoda, ha a német kormány különleges körültekintés
sel járt el, amikor kiderült: Ludwig Leser hosszabb előadókörutat szándékozik tenni Német
országban. Osztrák körök - köztük burgenlandiak - rendszeresen tartottak politikai tárgyú 
előadásokat Németországban, ahol meglehetősen előzékeny fogadtatásban részesültek. Leser 
1929 januárjára tervezte németországi látogatását. Az utazás előkészítője a  Volk  und  Reich 
című újság szerkesztősége volt. Leser a birodalom bécsi követénél előzetesen tájékozódott a 
hivatalos német fogadtatásról. Kérte a követet, hogy segítse az előadásaihoz szükséges en
gedélyek megszerzését, és az utat a külügyminisztériumban támogassa. 

A bécsi követségen vegyes érzelmekkel fogadták a már jól ismert politikust. Figyelmez
tették az otthoniakat, hogy a szociáldemokrata Leser erősen nemzeti érzelmű, bár kötelezte 
magát, hogy bel- és külpolitikailag semleges előadásokat fog tar tani . 3 3 0 Eközben Berlinben 
a  Volk  und  Reich illetékeseitől érdeklődtek a kísérőprogramokról és az utazás valódi céljá
ról. Friedrich Heiss, a lap szerkesztője és kiadója az  Auswärtiges  Amt referensének kérdésé
re elmondta, hogy az újság egy Burgenland-számot kíván megjelentetni, melyet a belügymi
nisztérium anyagilag is támogat. A kiadvány - mint ígérte - politikailag semleges lesz, csak 
gazdasági és közlekedési témák szerepelnek majd benne. Hírül adta, hogy Leser Berlin mel
lett Königsbergbe, Danzigba, Hamburgba és a Rajna-vidék több városába is készül, de újfent 
megígérte, hogy a felmerülő kényes témákat az út során visszafogottan kezeli. A később rész
letesebben ismertetett program szerint az osztrák politikus január 23-án érkezett volna Mün
chenbe, hogy azután többhetes programot bonyolítson le a fenti városokon kívül Frankfurt
ban és Stuttgartban. A körút folyamán számos rendezvényt és előadást terveztek zárt kör
ben és a nagy nyilvánosság előtt is: rádióban, sajtórendezvényeken, a helyi hatóságok foga
dásain egyaránt. Az utazás célja - Heiss információja szerint - az volt, hogy Burgenlandot 
jobban megismertessék Németországban, valamint a német pénzügyi és gazdasági körökhöz 
fűződő szálakat szorosabbra vonják. A látogatással el kívánták érni, hogy az említett csopor
tok érdeklődését felkeltsék Burgenland gazdasági integrálása, infrastrukturális fejlesztése és 
ottani szállodák létesítése i r án t . 3 3 1 

Miután a  Wilhelmstrassén gondosan átolvasták Leser programját, és beszerezték a 
Volk  und  Reich Burgenland-számát - melyben Sopron hanyatlásáról is megjelent egy ten
denciózus írás - , úgy ítélték meg, hogy a burgenlandi politikus minden fogadkozás ellené
re feltehetően jelentős propagandát is ki fog fejteni. Ez utóbbit semmiképp nem tartották 
kívánatosnak. Aggályokat keltett a nyilvános előadások nagy száma és az, hogy ezek „tema
tikája túllép majd azon a határon, ami még kívánatos lenne". Ilyen nagyszabású programot 
akkor sem szándékoztak támogatni, ha annak rendezvényei - a várakozással ellentétben -
valóban semleges hangneműek és témájúak lettek volna. Az utazás lemondása azonban be
láthatatlan következményekkel járt volna, és károsan befolyásolta volna a burgenlandi 
Anschluss-hangulat alakulását. Leser útja így vagy úgy, de a német-osztrák kapcsolatok el
mélyítését szolgálta, ezért végső soron szívesen látták őt Németországban. Utasították vi
szont a bécsi misszió vezetőjét, hogy a felmerült aggályokra a legalkalmasabbnak tűnő mó
don hívja fel a figyelmet, és hasson oda, hogy az utazás részleteit az osztrák illetékesek új
ragondolják. Az útmutatás szerint:  „el kell  kerülni,  hogy ez  a  lépés    amelynek  érdemi  indí
tóoka  iránt,  úgy  hisszük,  Leser  is  megértést  tanúsít    a  tartomány  főnökhelyettest  elkedvetle
nítse."552 Berlinből először megpróbálták csökkenteni az uticélok számát. Később azonban 
úgy vélték, elegendő lesz, ha a szervezők nyilvános rendezvényekkel szemben, elsősorban 

3 3 0 Lerchenfeld bécsi német követ jelentése, 1928. december 13. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R73415. 
3 3 1 Feljegyzés. Berlin, 1929. január 4. PAAA, IL b, Bd. 4, Pol. 6, R73415. 
3 3 2 A Birodalmi Külügyminisztérium a bécsi követségnek, Berlin, 1929. január 10. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R73415, 

L274603-06. 



zártkörű előadásokkal és személyes találkozókkal töltik k i a program kereteit. 3 3 3 A külügy
minisztérium illetékesei Leser tervezett rádióelőadásának szövegét is több ponton finomí
tották, arra ügyelve, hogy az a magyar közvélemény érzékenységét semmi se sérthesse. Ki
gyomlálták a szövegből az  „idegenuralom" kifejezést, és helyette az  „elválasztott  területek" 
terminus technicus használatát ajánlották. Legszívesebben azonban az egész - széles nyil
vánosságnak szánt - beszéd megtartását elkerülték volna. 3 3 4 

A birodalmi külügyminisztérium ezzel egy időben az utat közvetve segítő belügyi appa
rátus illetékeseit is értesítette álláspontjáról. Ismét hangsúlyozták, hogy a német-osztrák kap
csolatok kiépítése szempontjából egy német lap Burgenlandról szóló különkiadása csakúgy, 
mint a tartományfőnök-helyettes látogatása Németországban csak üdvözlendő lehet. Figyel
meztettek azonban, hogy az utazás lebonyolításakor további szempontokra is tekintettel kell 
lenni, legfőképpen a német kapcsolatok alakulására harmadik országgal. E kapcsolatokra hi
vatkozva igyekeztek emlékeztetni arra, hogy az előző években Burgenland témája ismételten 
feszültségeket okozott az osztrák, német és a magyar kormány között. Utaltak Löbe beszé
dének negatív visszhangjára Magyarországon, amely - mint a levélben megjegyezték - „még 
nem heverte ki a békeszerződések által okozott traumát". Felidézték azt is, hogy a kialakult 
helyzetet müyen ügyesen használta ki a francia diplomácia, hogy Berlint kedvezőtlen szín
ben tüntetéssé föl Budapesten.  „...Hasonló  fejlemények  mindenképpen  elkerülendők  lennének, 
mivel  általános  politikai  okokból  élénk  érdekünk  fűződik  hozzá,  hogy a  magyarbarátságot  a leg
teljesebb mértékben  megtartsuk.  A  német  külpolitikának  semmi  esetre sem  tenne jót,  ha  a bur
genlandi  kérdést  német  részről  taglalnák,  és  a  Burgenland  felé  irányuló  gazdasági  és  kulturá
lis  propaganda  kifelé  feltűnő  méreteket  öltene.  Németországban  nincs  ok  (magyarellenes) pro
pagandát  folytatni,  mivel  nem  lehet  arról  beszélni,  hogy  a  tartomány  Ausztriához  tartozását 
bármi  is  veszélyeztetné"   jegyezte meg az átirat. 

Leser indulása előtt ismét felkereste Lerchenfeldet, akinek tanácsait megfogadva, vé
gül is lemondott a rádióelőadás megtartásáról, és ígéretet tett rá, hogy szereplésének súlyát 
nem a nyilvános rendezvényekre helyezi. Megígérte, hogy ott, ahol a résztvevők köre előre 
nem ismert, a politikai témákat kerülni fogja. 3 3 5 

A burgenlandi vendég ilyen előzmények után 1929 januárjában miniszterek, államtitkár
ok, főpolgármesterek előtt fejthette ki véleményét szűkebb hazája problémáiról. Előadásai nem 
minden esetben feleltek meg a német diplomácia előzetes elvárásainak. Danzigot (Gdansk) fel
keresve, a város vezető körei előtt a két térség helyzetének hasonlóságát igyekezett kidombo
rítani, különös nyomatékkal kiemelve a közös veszélytudatot. Beszélgetései során élénk és de
monstratív érdeklődést mutatott a távol fekvő, a németség megtartásáért küzdő vidékek prob
lémái i rán t . 3 3 6 A német sajtó többször idézte a vendégnek azt a gondolatát, melyet korábban 
Löbe szájába adva próbált népszerűsíteni a Burgenland szabadságát garantáló 70 milliós né
metségről. 3 3 7 Erről a fordulatról Leser úgy látszik nem volt hajlandó lemondani. Hazatérve új
ra megismételte, hogy a burgenlandi kérdést Németországgal [értsd: az Anschluss-szal -  T.  I.] 
nem érdemes összefüggésbe hozni. A tartomány feláldozására - mint mondta - senki sem gon
dol, és a  „hetvenmilliós  német  lakosság  zárt  sorokban  áll Burgenland  mögött."558  Igaz, hogy a 

3 3 3 A német Külügyminisztérium tájékoztatója a Belügyminisztériumnak, 1929. január 14. Hasonló szellemben informál
ták a  Volks und Reich szerkesztőségét, a birodalmi kormány müncheni képviseletét, a porosz belügyminisztert, a hambur
gi külügyi államhivatalt (Staatsamt für auswärtige Angelegenheiten. ), Hessen szabadállam elnökét, és külügyminiszterét, 
és a württembergi minisztériumot Stuttgartban PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R.73415, K274610. 

3 3 4 Lerchenfeld jelentése a berlini külügyminisztériumnak, 1921. január 21. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R73415, K274634. 
335  U o . 

3 3 6 Deutsches Generalkonsulat Danzig jelentése a német Külügyminisztériumnak, 1929. január 31. PAAA, IL b, Bd. 4, 
Pol. 6, R73415, K275639. 

337  Münchener Neueste Nachrichten és  Münchener Post cikkei 1929 január 24., illetve 29. 



már jelmondattá vált kijelentést ismételgetve azokra a magyar igényekre reagált, melyek az 
esetleges német-osztrák egyesülés esetére újra és újra kilátásba helyezték a terület státuszának 
újrarendezését. 1929-ben azonban sem az Anschlussnak, sem a területrendezések újra felveté
sének nem volt realitása. A legkülönbözőbb német lapok ekkor is folyamatosan cáfolták a Bur
genlandra vonatkozó magyar igények jogosságát. 3 3 9 

3.4.  A  nyugatmagyarországi  német  érdekek  védelme  és 
a  német  propagandaszervek  tevékenysége  a  húszas  években 

A kérdés körüli konszenzus esélyét rontották a főleg Németországból kiinduló agitáci
ós tevékenység hatásai is. A német propaganda ráadásul jelentősen eltért a - még Burgen
landdal és Nyugat-Magyarországgal kapcsolatban is - jóval mérsékeltebb ausztrofil gondolat-
vüágtól. Bécs maga is foglalkozott a határokon túlra került német ajkú kisebbséggel (a har
mincas években a Vaterländische Front nevű szervezet keretein belül meg is alakult a Hatá
ron Túli Osztrákok Irodája), de ennek során sokkal inkább kidomborodtak a hagyományos 
osztrák mentalitás unikális jegyei. Ezek a kezdeményezések jobban emlékeztettek az egykori 
Monarchia közép-európaiságából fakadó kulturális és politikai kooperáció eszmevilágára. 3 4 0 

A Németországból kiinduló mozgalmak és szerveződések ezzel szemben erőszakos biro
dalmi-nagyhatalmi nézőpontú törekvések látszatát keltették, holott akkoriban inkább a 
weimari revíziós politika tartalékának számítottak. Az általuk közvetített eszmék terjeszté
sében ekkor jelentős szerepet játszott az osztrák székhelyű, de szoros német kapcsolatokkal 
rendelkező Deutscher Schulverein Südmark (Déltartományi Német Iskolaegylet) elnevezésű 
organizáció, mely kiadványok megjelentetésével, tudományos ülések szervezésével tartotta 
ébren a német népiség gondolatát, nem csupán térségünkben, hanem a határnémetség töb
bi területén i s . 3 4 1 Az ausztriai nagynémet mozgalom irányítószerve a Verein (1933-tól 
Volksbund) für das Deutschtum im Auslande OVDA) németországi apparátusához fűződő szá
lai mellett a Magyarországi Német Népművelődési Egyesülettel is kapcsolatot tartott. Az 
egyesület Bleyer Jakab által irányított volksdeutsch szárnya diákcserék révén csatlakozott a 
VDA által mozgatott „népiségi munkába" . 3 4 2 

A német sajtóban 1925-1926 táján - a magyar lapok hasonló témájú írásainak megje
lenésével egy időben - tűntek fel gyakrabban a Nyugat-Magyarországról szóló cikkek. 3 4 3 A tu
dósítás jellegű írások főleg a népszavazás utáni helyzetről, a gazdasági válságban sorvadozó 
(„dahinwelkende") Sopronról szóltak. 3 4 4 A cikkek közül több is  alldeutsch szervezetek szelle-

339  Deutsche Algemeine Zeitung, Kölnische Zeitung,  Tägliche Rundschau. Lásd Bellér 1985. 56-57. o. 
3 4 0 Lásd Szatmári 2000. 1373-1374. o. 
3 4 1 A DSS. 1925-ben olvasztotta magába a grazi székhelyű Südmark-Bund der Deutschen zur Erhaltung ihres Volkstums 

im In-und Ausland (1889) és az 1880-ban Bécsben megalakult Deutsche Schulverein elnevezésű szervezeteket. Ezekhez 
csatlakozott még 1921-ben a fenti kettőhöz hasonló célokkal működő Verein für das Deutschtum im Ausland is. 

3 4 2 Tilkovszky 1998. 49. o. 
3 4 3 Egyes megfigyelők a megélénkülő propaganda mögött szervezettséget és összhangot felételeztek. Hory (?) 

külügyminisztériumnak, 1926. április 16. MOL, ME, K 28, 3. cs. 8. t. 1926-S-170-171. 
3 4 4 A berlini magyar követség jelentése, 1926. augusztus MOL, ME, K 28, 8. t. 1924 - M - 3710. 175. Magyar részről 

ezen írások megjelentetését többnyire szervezett pángermán akció eredményének tekintették. Meg azonban kell jegyezni, 
hogy a magyar hatóságok gyakorta minden alap nélkül beszéltek ún. pángermán propagandáról. Egyes cikkeket csakúgy, 
mint rendezvényeken elhangzott szövegeket sokszor félreértelmeztek. Az egyik hivatkozott sajtóforrás, a  Vorwärts 1926. au
gusztus 17-i száma annyit valóban közölt, hogy a válságba süllyedt Sopronban egy újabb népszavazás merőben más ered
ményt hozna, mint az öt évvel az előtti. Ezt azonban nem tekinthetjük a nagynémet eszmekörhöz kapcsolódó, erőszakos pro
pagandának. A rosszul értelmezett pángermanizmusra példa az egyik burgenlandi találkozó is, amelynek előadásai szintén 
hasonlóan negatív megítélés alá estek, miközben az ott elhangzott beszédekben szinte semmi jel nem utal alldeutsch törek
vésekre. A gráci és berlini meghívottak szónoklataiban a németek összetartásának és összetartozásának általános gondola
ta tetten érhető ugyan, ámde a textusokból hiányoznak a területi kérdésekre utaló megjegyzések. Lásd a Szombathelyi csend
őrkerületi parancsnokság jelentése a belügyminisztériumnak, 1924. június 12. MOL, ME, K 28, 3. cs 8. t. 1926-S-160. 



mi sugallatára született. A német külügyminisztérium illetékesei ellentmondásos viszonyban 
álltak a határon túli németséggel foglalkozó társadalmi szövetségek (Deutschtumsverbände) 
expanziós szándékokat is tükröző koncepcióival. A cél az volt, hogy a hivatalos külpolitika 
irányvonalától elkanyarodó organizációk működését ellenőrzés alatt tartsák. Miután a szer
vezetek egységes irányítás alá rendelése nem sikerült, a kormánypolitika a támogatási rend
szer segítségével próbálta akaratát érvényre ju t ta tn i . 3 4 5 Nyugat-Magyarország esetében úgy 
gondolták, hogy a kérdésbe való beavatkozás ronthat a német-magyar kapcsolatokon, külö
nösen, ha azt nem kulturális, politikai, hanem területi jellegű propagandával kötik össze. Er
re utal a Deutscher Schutzbund 3 4 6 1927 nyarán tartott regensburgi gyűlésével kapcsolatos 
epizód is. A rendezvényen részt vett Ludwig Leser is, aki azt követelte, hogy Németország 
fordítson nagyobb figyelmet Nyugat-Magyarországra, mivel ott a németség állandó veszély
nek van kitéve. A magyar irredenta a gyenge Ausztriával szemben nagyobb sikerre számít
hat, mint máshol - mondta, s mindehhez kendőzetlenül hozzátette:  „Ausztria  soha  nem 
mond  le a  150000  törzsökös  németről,  aki  a  népszavazási  komédia  miatt  Burgenland  termé
szetes  fővárosával  együtt  Magyarországon  maradt. "34?  A Schutzbund vezetése (Carl Christian 
von Loesch) megnyugtatta vendégét, hogy Burgenland visszaadását Magyarországnak soha 
nem fogja támogatni, és ebben számít a német parlament és kormány egyetértésére is. Ez 
utóbbi azonban hajlamosabb volt budapesti megbízottjának tanácsait követni, aki ellenezte 
a kérdésbe való hangos beavatkozást. Szolgálati helyén tájékozódva könnyen beláthatta, 
hogy a nyilatkozatok nem csupán a két ország viszonyának nem tettek jót, hanem ártottak 
a magyarországi németségnek is. A hasonló megnyilvánulások pángermánnak tűnnek Ma
gyarországon, vélekedett Schoen, s már ekkor kérte: odahaza hassanak oda, hogy az ügy
ben érintett körök ne avatkozzanak a burgenlandi kérdésbe, „amire Magyarország különö
sen érzékeny". 3 4 8 

A Budapestről kapott jelentést követően Loescht bekérették a  Wilhelmstrasséra. It t nem 
rejtették véka alá rosszallásukat, és közölték, hogy a Schutzbund-rendezvényről tájékoztató ma
gyar újságok közleményei nagyrészt helytállóak voltak. Hozzátették, hogy a regensburgi gyűlés 
nem volt előnyös a Magyarországhoz fűződő kapcsolatok szempontjából. Loesch - vonakodva 
bár - de ezt elismerte, ugyanakkor iparkodott Leserre hárítani a felelősséget, aki - mint mon
dotta - köztudottan magyarellenes, amivel Budapesten is pontosan tisztában vannak. 3 4 9 

A hazai német nemzetiségi vezetők - köztük Bleyer Jakab - szintén nem tartották sze
rencsésnek a Burgenland—Nyugat-Magyarország polémia napirenden tartását. A burgenlandi 
kérdés aktualizálása szerinte nem szolgálta a magyarországi németség érdekeit. 1928 márciu
sában Gündisch Guidot bízta meg, hogy a Schutzbund berlini rendezvényén  (Schutzabend) pró
bálja megakadályozni Leser újabb előadásának megtartását, mivel félőnek találta, hogy az a 
hazai német nemzetiségre nézve káros következményekkel jár. Bleyer úgy instruálta Gündischt 
(és erről Schoen birodalmi követet is tájékoztatta), hogy ha Leser referátuma mégis elhangoz
nék, már a helyszínen juttassa kifejezésre a magyarországi németség ellentétes álláspontját, 

3 4 5 Elüer 2002. 41. o. 
3 4 6 Deutscher Schutzbund für das Grenz- und Auslanddeutschtum. A német külügyminisztérium egyébként már 1922-

ben kísérletet tett a Schutzbund semlegesítésére. E célból létrehozta a Zweckverband der freien  Deutschtumsvereine névre 
keresztelt szervezetet, melynek működése azonban a bel- és külügyi tárca hatásköri vitája közepette elhalt. Uo. 24. Íj. 

3 4 7 Az 1927-es belpolitikai válság hatása alatt álló osztrák kormányzat - Seipellel az élen - egyébként nem sietett 
elhatárolódni Leser nyilatkozatától, sőt a beszéd miatt tiltakozó magyar követ előtt védelmébe vette a burgenlandi politikust, 
és a magyar vádakra viszontvádakkal reagált. Ambrózy jelentése, Bécs, 1927. június 17. MOL, KÜM, K 64, 1927-20-272 

3 4 8 Schoen budapesti német követ jelentése a külügyminisztériumnak (1927. június 9.). PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, Oe. 
936, (K274490). 

3 4 9 A német külügyminisztérium tájékoztatása Schoen budapesti követnek, 1927. szeptember 8. PAAA, IL b, Bd. 4, Pol. 
6, K274496. 



egyidejűleg Kánya Kálmán berlini magyar követet 3 5 0 is tájékoztassa tiltakozásukról. 3 5 1 Erre 
nem volt szükség, mert Bleyer intervenciója nyomán és Schoen javaslatára a német külügy
minisztérium helyettes államtitkára felszólította Loesch-t, hogy az esten tartózkodjanak a po
litikai tárgyú előadások megtartásától, így Leser tervezett felszólalása ezúttal elmaradt. 3 5 2 

A magyarországi németség vezetőjének a VDA propagandamunkájával is meggyűlt a ba
ja. A Das Neue  Politische  Volksblatt 1929. július 13-i száma főszerkesztői vezércikkben foglal
kozott az egyesület által különböző újságoknak elküldött „Soproni nyomorúság"  (Odenburgs 
Jammer) című írással. A cikket egy bizonyos Paumkirchner nevű, hajdan volt soproni lakos 
írta. A  Volksblatt a magyar hatóságok nyugat-magyarországi ténykedését igencsak lebecsülő 
publikáció nyomán éles támadást intézett a VDA ellen. Az írás miatt Bleyer is felszólalt 
Schoen követnél. Elmondta, hogy a magyarországi németségnek nem lesz egyszerű a VDA-
val tovább együttműködni, ha a szervezet tevékenysége nem a német kisebbség kulturális tá
mogatására szorítkozik, hanem irredenta mozgalmak céljait szolgálja. Bleyer jelezte, hogy kü
szöbön álló németországi látogatása alkalmával vissza fog térni az ügyre, és érintkezésbe lép 
a VDA vezetésével i s . 3 5 3 

Az évtized fordulójától mindennek ellenére nem csökkent, hanem növekedett a német 
propagandakiadványok száma. A Schulverein gondozásában látott napvilágot Grazban az a 
sorozat, mely „Schriften des Deutschen Schulvereines Südmark über das Grenz-und 
Auslanddeutschtums" (A Déltartományi Német Iskolaegylet írásai a határ menti és külföldi 
németségről) címen egyebek mellett Burgenlandról is összegző tanulmányt közölt. Hasonló 
formátumú és tartalmú volt az a széria, melyet „Taschenbuch des Grenz- und Ausland
deutschtums" (A határ menti és külföldi németség zsebkönyve) sorozatcím alatt a külföldi 
németséggel foglalkozó másik csúcsszervezet, a Deutscher Schutzbund (Német Védszövetség, 
Berlin, 1919) kiadója jelentetett meg valamivel később. A németség helyzetét Elzásztól La
tin-Amerikáig figyelemmel kísérő munkák 31. füzete foglalkozott Burgenlanddal és Nyugat-
Magyarországgal. Ez utóbbi írás 1930-ban egy bizonyos G. Berka, 3 5 4 a fentebb említett, két 
évvel korábban, Hans Jürgen tollából jelent meg. 3 5 5 A két kiadvány számos áthallással, ha
sonló tematikai elrendezéssel, sőt helyenként egymással teljesen megegyező fordulatok alkal
mazásával készült, ami a kiadás mögött álló szervezetek nagyon tudatos és összehangolt pro
paganda- és szerkesztőmunkájára utal. 

Mindkét szerző felpanaszolja, hogy a magyarok a határrendezés óta sem hagytak fel az
zal az agitációval, melynek segítségével Magyarország a meggyengült Ausztriával szemben kí
vánja első sikerét elérni történelmi határainak helyreállítása során. A cikkek szerint a moz
galom a legnagyobb támogatást az ún. „magyarónok", azaz a magyar érzelmű németek (ezek 
főleg szabadfoglalkozásúként, tanárként és lelkészként Burgenlandban maradtak) és a tarto
mány magyar nagybirtokos társadalma körében kapja. Az 1928-as brosúra ezért is tekinti 
egyik legégetőbb problémának a földkérdés megoldatlanságát. A telkes gazdák mellett ugyan
is számos zsellér él a vidéken, akinek nincs érdemleges földtulajdona, s ez destabilizálja a tar
tomány gazdasági és társadalmi viszonyait. Az írás szerzője által kilátásba helyezett birtok
rendezés az elköltözni, illetve kivándorolni készülő rétegek földhöz juttatásával egyidejűleg 

3 5 0 Kánya 1925 októberétől 1933 januárjáig töltötte be a berlini követi posztot. 
3 5 1 Schoen távirata, 1928. március 12. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R73415, K274549. 
3 5 2 A német külügyminisztérium levele Loesch-höz (1928. március 13.). PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R73415, I I . Oe. 412. 

A külügyminisztérium tájékoztatása a budapesti követség részére (1928. március 15.). Uo. K274551. 
3 5 3 Schoen jelentése Berlinnek, 1929. július 16., PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R73415, K 274640. 

364 Qünther Berka (a VDA grazi rezidense). 
3 5 5 Jürgen, Hans: Das Burgenland. Graz, 1928, Verlag der Alpenland-Buchhandlung Südmark. / Schriften des Deutschen 

Schulvereinen Südmark über das Grenz- und Auslanddeutschtum./ 



hozzájárult volna a magyar nemesség (madjarischer Adel) háttérbe szorításához. A cikkíró a 
jövő legfőbb tennivalójának tekintette emellett a felnövekvő nemzedékek német szellemben 
történő nevelését. Ezt a feladatot a Deutscher Schulverein és az Amt für Volksbildung (Nép
művelődési Hivatal) vállalta magára. A két szervezet 1925 folyamán Purbachban (Feketevá
ros), 1926-ban pedig Oberschützenben (Felsőlövő) rendezett ülést „népiségi-munka" címmel. 

A két említett dolgozat közül a Deutscher Schutzbund nevével fémjelzett füzet veti fel 
markánsabban a területi igények legitimációját. A szerző itt megkülönbözteti egymástól a bé
keszerződések ellen harcoló német és magyar nemzetet. Nézete szerint, míg a németek kö
vetelései a nemzeti önrendelkezés talaján állnak, és a német nyelvterület politikai azonosítá
sa irányába hatnak, addig a magyarok csupán történelmi jogaikat hangoztatják, amikor ezer
éves határaik visszaállítására tesznek kísérletet. A két eltérő jogalap - folytatja Berka - a 
németek által lakott nyugat-magyarországi területek kérdésében keresztezi egymást. A továb
biakban mindazonáltal ő maga is történeti érvekkel igazolja a német törekvéseket, hangoz
tatva, hogy Nyugat-Magyarország földjére már akkor németek települtek, amikor ott még 
egyetlen magyart sem lehetett látni. Ezek után visszatér az önrendelkezés gondolatához, 
mely elég erővel rendelkezik ahhoz,  „hogy  akár  ellenséges  hatalommal  és  történelmi  jogigé
nyekkel  is  szembeszálljon." A szerző homályban hagyja, hol kívánja érvényre juttatni ezeket 
az önrendelkezési igényeket. A szöveg összefüggéseiből azonban úgy tűnhet, nem az osztrák 
határok megvédésére gondol, hanem érveivel a dunántúli német lakta vidékek felé fordul. 
Erre utal, hogy az átcsatolt területekre következetesen a hivatalos Burgenland elnevezést 
használja, míg a fenti kontextusban mindvégig a  Westungarn (Nyugat-Magyarország) kategó
riája szerepel. Ennek ellenére mindkét mű elsősorban a burgenlandi területre vonatkozó 
osztrák és német-osztrák igények történeti és jogi érveit sorolja föl, illetve a múltbéli és je
lenkori magyarosító törekvéseket sérelmezi. 

Az említett német propagandakiadványok azonban csupán előhírnökei voltak az 1930-
as években egymás után megjelenő agitációs sajtótermékeknek, melyek fokozatosan elárasz
tották Nyugat-Magyarország németek lakta településeit. A húszas-harmincas évek fordulóján 
ezek még kevés fejtörést okoztak a térség elöljáróságainak. Az ő figyelmüket akkor elsősor
ban nem a távoli agitáció, sokkal inkább a helyi problémák, illetve közeli a határ túloldalán 
kibontakozó fejlemények kötötték le. 



A  REGIONÁLIS  H E L Y Z E T  ALAKULÁSA  A  HÚSZAS  É V E K B E N 

A területrendezésekkel Magyarország nyugati megyéi közül Vas vármegye 5035 km2-es 
területéből 1700 km 2-t (34%), a korábban 3307 km 2 nagyságú Sopron megyéből 1500 km 2-t 
(45%) csatoltak el. Az 1989 négyzetkilométernyi Mosón vármegye 1000 km 2-rel (50,28%) lett 
kisebb. A vármegyék egyes járásai teljes egészükben a határon túlra kerültek (pl. a 
nagymartom, pulyai járás), míg más törpejárásokat megszüntettek, illetve összevontak. Ma
gyarország 12 egész és 23 csonka vármegyéjéből 20 rendes és 5 közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyét hoztak l é t r e . 3 5 6 Nyugat-Magyarországon Mosón vármegye önállósága 
szűnt meg. Sopron és Vas vármegyéket továbbra is meghagyták külön közigazgatási egység
ként, bár 1935-ben fontolóra vették összevonásukat. Az átalakításra nem került sor, ám még 
abban az évben közös főispánt neveztek ki a két megye é lére . 3 5 7 A megyerendszer változá
sai mellett a térségben több város közjogi státusza is megváltozott. Magyaróvártól megvon
ták megyeszékhelyi rangját. Sopronban és Kőszegen is választójogi korlátozásokat vezettek 
be. Kőszeg elvesztette kiváltságát, mely szerint háztartási és vagyonjogi szempontból közvet
lenül a belügyminiszter fennhatósága alá tartozott. Az 1928: XXXVI. tc. kiterjesztette fölé a 
vármegye fennhatóságát. 3 5 8 A közigazgatás kényszerű átszervezése — a működés napi zava
rai mellett — emberek százainak jelentett egzisztenciális problémát. 

Míg Magyarországon a reorganizálás, Ausztriában az igazgatási rendszer felépítése oko
zott ellenkező előjelű, mégis hasonló problémákat. Az osztrák kormány még a terület meg
szerzése előtt ígéretet tett egy majdani független kormánystruktúrájú Burgenland létrehozá
sára. Bécs tartotta magát az ígéretéhez, annak ellenére, hogy az új tartomány szerves köz
lekedési és kommunikációs kapcsolatok híján nem volt képes maradéktalanul eggyé forrni. 
Burgenland ráadásul sokáig nemcsak főváros, hanem valódi város, továbbá bejáratott köz
igazgatási apparátus, illetve szervezet nélkül volt kénytelen működni. 

Az amúgy is zilált viszonyokat tovább bonyolította, hogy az egyházak szervezetét, az 
egyházkerületek határát is át kellett rajzolni. A térség lakosságára emellett komoly gazdasá
gi nehézségek vártak. A közhangulatot - talán mindezek miatt is - mindkét oldalon élénk 
irredenta hangulat jellemezte 

3 5 6 Lásd Zeidler 2002a 21. o. 
3 5 7 A döntésben nem csupán közigazgatási szempontok játszottak szerepet (ahogy azt Kozma Miklós belügyminiszter 

igyekezett megokolni), hanem az is, hogy a köztudottan Gömbös akkori miniszterelnök hívének számító Ostffy Lajost kí
vánták állítani a Bethlenhez húzó korábbi főispán helyére. Lásd Tóth Imre:  Simon  Elemér Sopron  megyei főispán életútja 
és munkássága. Arrabona, 2002, 346-347. o. 

3 5 8 Csizmadia Andor:  A  magyar közigazgatás  fejlődése  a  XVIII.  századtól a  tanácsrendszer  létrejöttéig. Budapest, 1976, 
Akadémiai Kiadó. 



/. A területváltozások recepciója és az irredentizmus gondolata 

a határ menti térségben 1921 után 

1921 decemberét követően hosszú ideig erős indulatok uralkodtak a határ mindkét ol
dalán. A referendumot követő időszak kölcsönös vádaskodásoktól volt hangos. Osztrák rész
ről elsősorban a magyarok állítólagos manipulációi és csalása miatt tiltakoztak. A területi 
rendezés hivatalos lezárása - a korszak földcsuszamlásszerű változásai közepette természe
tes módon - nem keltette a véglegesség benyomását az érintettekben. A népszavazás okoz
ta csalódás miatt Ausztriában néhányan a harc felvételét javasolták. 1922. január 2-án 
Loipersbach, 4-én Sopronkeresztúr (Deutschkreuz), 5-én Locsmánd (Lutzmannsburg), 6-án 
pedig Kelénpatak (Klingenbach) környékén valóban sor került kisebb, spontán jellegű fegy
veres incidensekre. Ezektől függetlenül tervezett mozgalmak is körvonalazódtak. Ausztriá
ban még december folyamán, az Oedenburger Heimatdienst vezetői (Ludwig Leser, Gregor 
Meidlinger, Viktor Miltschinsky) d'Annunzio fiumei akciójának nyomán, kalandos terveket 
szőttek az „elrabolt város", Sopron megkaparintására. Úgy vélték, a soproni szavazási csa
lással érvényét vesztette a velencei egyezmény, és így mód nyílik az eredeti, Saint-Germain-
i és trianoni szerződések szövegéhez visszatérni. A vállalkozást igyekeztek diplomáciailag 
is előkészíteni, s a tervek kedvező visszhangra is találtak a környező kisantant államok kép
viselőinek részéről. A korábbi karintiai területvédő mozgalmak néhány résztvevőjének irá
nyításával és egy bizonyos Vidossich ezredes bábáskodásával a támadás stratégiai terve is 
megszületett. A kezdeményezés előkészítésében állítólag magyar emigránsok is részt vet
tek . 3 5 9 A mozgalmat azonban felelős osztrák politikusok - egyrészt Leser pártján, az SDP-
belül, illetve a  Ballhausplatzon - még időben lefékezték. Bár - mint majd arra visszaté
rünk - hasonlóan marginális vágyálmok később is jellemezték bizonyos osztrák körök gon
dolkodását, a továbbiakban főleg azok léptek színre, akik magyar földön kergették a terü
letszerzés ábrándjait. 

Mindezeknek kedvezett, hogy a határ két oldalán kölcsönös irodalmi- és sajtókampány 
zajlott egymás lejáratására. Az írások elsősorban a soproni népszavazás eredményét kom
mentálták, de már korán megjelentek azok az érvek, amelyek a következő években az egész 
rendezést bíráló gondolatok és újabb területváltoztatások követelésének alapjául szolgáltak. 
A „szavazási komédia" elleni osztrák vádirat készen állt. A magyarellenes panaszok, melyek 
terrorisztikus légkörről, a térségből kivont, de oda vissza-visszatérő magyar felkelők fenye
getéseiről, a bányászati főiskolások magatartásáról és természetesen a szavazólisták magyar 
részről történt megváltoztatásáról szóltak, már a Nagykövetek Tanácsához benyújtott oszt
rák tiltakozójegyzékben szerepeltek. Viktor Miltschinsky, aki biztosként részt vett a soproni 
népszavazáson, 1922-ben meglehetősen egyoldalú könyvet írt „Soproni bűntett" (Das 
Verbrechen von Odenburg) címmel. Ebben a műben olvasható a soproni népszavazással 
szemben felsorakoztatott érvek sommázata. A könyvben beszédes fejezetcímek érzékeltetik 
az Ausztriát ért igazságtalanságot, a jog és az igazságosság sárba tiprását (pl. a „Terror", 
„Ausztria hiábavaló küzdelme a jog érvényesítéséért", „Burgenland tragédiája" stb.). 

A magyar fél ellen felhozott vádak nem korlátozódtak a népszavazás aktusára. Auszt
riában 1922-től rendszeresen kifogásolták a magyar sajtó soviniszta hangnemét, a helyi ha
tóságok és elöljárók magatartását, ezenkívül megfogalmazták vélt vagy valós félelmeiket egy 
esetleges újabb erőszakos magyar fellépéssel kapcsolatban. A burgenlandi hatóságoknak 
rendszeresen meggyűlt a baja a Magyarországról érkező lapok írásaival, melyek 1921 után 

3 5 9 Elsősorban Faragó Géza főhadnagy neve merült fel, aki a Tanácsköztársaság idején Nyugat-Magyarországon játszott 
szerepet. Lásd Schlag 2001. 482. o. 



is élénk hatást gyakoroltak a tartomány lakosságára. A magyarországi újságokat - előfize
tésük beszüntetése után is - eljuttatták a határon túli olvasóknak. A nyugat-magyarországi 
és budapesti sajtó példányai egyaránt rendszeresen érkeztek Ausztriába, ahol időnként meg
próbáltak egyes számokat elkobozni, vagy ismétlődő osztrákellenes kirohanások esetén az 
érintett lapok terjesztését megakadályozni. 3 6 0 

A határ menti sajtóorgánumokat bírálva legérzékenyebben a soproni német nyelvű ma
gyarónok lapjának, az  Christliches  Oedenburger Tagblattnak az írásaira reagáltak. A lap poten
ciális olvasótáborával szemben nagy volt az ellenérzés a határ túloldalán, hiszen jelentős szere
pet tulajdonítottak nekik a népszavazás osztrák sikertelenségében. Az „Ébredő Magyarokhoz" 
közelálló  Tagblatt és hasonló újságok írásai nem kerülték el a diplomaták figyelmét. A már idé
zett budapesti német követ is helytelenítette, hogy a lap a nyugat-magyarországi vita kezdete 
óta hecckampányt folytat Ausztria ellen, annak állítólagosán rossz burgenlandi gazdaságpoliti
kája miatt. Feltűnőnek ítélte még azt a kiterjedt aknamunkát is, melyet a szintén az „Ébredők" 
szócsövének tartott  Heideboden című orgánum folytatott. Az említett lapok írásai nem éppen 
Magyarország  „osztrákBurgenland" iránti békés nézeteit tükrözik - szögezte le a diplomata. 3 6 1 

A magyarországi sajtó mellett a céltábla másik körében Sopron polgármestere állt, akinek 
elévülhetetlen érdemei voltak a magyar siker elérésében. Thurner Mihály 1922 elején az első 
számú közellenség szerepében tűnt fel a burgenlandi hivatalos körök és a sajtó szemében. A 
szavazás alatti magatartása, akkor és később elhangzott, bosszúszomjasnak, gyűlölettől áthatott-
nak minősített beszédei, a helyi németekkel szemben alkalmazott represszív magatartása miatt 
rendszeresen állították pellengérre. A Der freie  Burgenländer562 című újság februárban hisztéri
kus hangnemben kelt ki amiatt, hogy Sopronban diadalívet kívánnak állítani a „magyar csalás 
kőbe vésésére". A lap újságírója kifogásolta, hogy az emlékművön németeket is meg akarnak 
örökíteni. Az eldurvult hangnemre jellemző, hogy a cikk azt javasolta: „...  ha  németre  van szük
ségük [a tervezett diadalkapun    TL]  állítsák,  vagy akasszák  oda  Thurner polgármestert" 3 6 3 A 
Thurner elleni támadások - nemcsak ez esetben, hanem máskor is - sokszor voltak eltúlzottak, 
de - mint később látni fogjuk - némelyikre adott alapot a Civitas Fidelissima első embere. 

A polgármester fenyegető hangú kijelentései arra késztették az osztrák követség veze
tőjét, hogy a külügyminiszternél informálódjon a hivatalos körök álláspontját illetően. A 
szondázás sikeresnek bizonyult, Bánffy Miklós gyakorlatilag elhatárolódott a soproni nyilat
kozatoktól és elismerte, hogy a magyar kormány kötelezte magát a közbeavatkozásra, 
amennyiben bárkit üldözés érne ausztrofil érzelmei miatt. Egyúttal azonban kijelentette: a 
kormánynak csupán csekély befolyása van az autonóm önkormányzatok működésére . 3 6 4 Ez 
enyhén szólva idealizált benyomásokat kelthetett az olvasóban a magyar önkormányzatiság 

3 6 0 Haslinger 1994. 102. o. (A két fél közötti propagandaháború térbeli határai egyébként messze túlnőttek a régió il
letve Magyarország és Ausztria országhatárán. Az Egyesült Államokban megjelenő  Allentown  FriedensBote az Amerikába 
kivándorolt nyugat-magyarországi németség lapjaként rendszeresen tudósított a térség problémáiról. A lap írásainak hatá
sát a Magyar Nemzeti Szövetség nyugat-magyarországi osztálya az ohio-i Clevelandben megjelenő  Magyarok  Vasárnapja cí
mű újság segítségével próbálta meg ellensúlyozni. MOL, ME, K 28, 3. cs. 8. t. 1923-s-190/a. 70-73.) 

3 6 1 Fürstenberg figyelmét olyan apróságok sem kerülték el, hogy néhány újságban apróhirdetések jelentek meg, mely
ben főiskolásokat kerestek „könnyű munkára". A keveset közlő, de sokat sejtető megfogalmazás érdekes asszociációkat vál
tott ki a probléma-érzékeny megfigyelőkben. Követjelentés 1922. július 18. PAAA IL b, Bd. 4, Pol. 6, R73415, K274439. 

3 6 2 A lapot 1921. november 12-én jelentették meg először, Mitteilungen des Oedenburger Heimatdienstes (az 
Oedenburger Heimatdienst közleményei) alcímmel. A Heimatdienst az osztrák propagandatevékenység szervezője volt a 
népszavazás idején. Lásd Boronkai Szabolcs: A „Der Freie Burgenländer" c. újság propagandatevékenysége az 1921. decem
ber 14-i népszavazás idején. In Turbuly Éva (szerk.):  „Magyarok  maradtunk"  19211996.  Konferencia  a  soproni  népszava
zásról, 1996. december 12. Sopron, 1997, Soproni Szemle Alapítvány - Győr-Moson-Sopron Megye Levéltára, 61-66 .0. /A 
Soproni Szemle Kiadványai. Új sorozat 20./ 61. o. 

363  Der freie Burgenländer (DFB) 1923. február 11. 
3 6 4 Cnobloch és Bánffy megbeszélése, 1922. január 18. NPA Kt. 17. 16/pol. 



működéséről, és csak kevéssé fedte a valóságot. Tudjuk, hogy a központi kormányzatnak a 
minisztériumi leiratok mellett a legkülönfélébb hivatalos és informális lehetősége volt a he
lyi politika befolyásolására. 

A helyi kommentárok, újságcikkek, beszédek középpontjában leginkább a megújuló ha
zai területvédő mozgalmak és az általuk kiváltott reakciók álltak. A várhatóan újrainduló ge
rillaakciókról 1922 januárjától folyamatosan gyűltek a - néha egymásnak ellentmondó - in
formációk az illetékesek asztalán és a szerkesztőségek szobáiban. 1922. szeptemberi meg
szűnéséig, az elszakított területek megtartására 1919-ben alakult Nyugat-Magyarországi Li
ga valóban folytatott utóvédharcokat a „megszállt vidéken". Célja a hírszerzés és egy újabb 
felkelés előkészítése volt. A Liga Burgenland visszaszerzését kezdeti lépésnek tekintette a 
magyar revízió folyamatában. A szervezet 1922. júniusi helyzetjelentésében ezzel kapcsolat
ban a következőképpen fogalmazott:  „Megcsonkított  országunk  integritása  helyreállításának  ki
indulópontját  mai  külpolitikai  helyzetünkben,  mint  eddig  is  a  múltban,  NyugatMagyarország
ban  kell  keresnünk,  éppen  ezért  kell  éber  figyelemmel  kísérnünk  ezen  országrész  mindenkori 
politikai  és gazdasági  helyzetét,  (...)  hogy a mindenkori  helyzet tiszta  képének  birtokában  adan
dó  alkalommal  a  befejezett tények  közvetlen  beállta  előtt,  a  helyzetet a  mi javunkra  felhasznál
hassuk  és gyümölcsöztessük" . 3 6 5 Ebbéli buzgólkodásuk közben azonban meglehetősen torz és 
egyoldalú képet festettek az elcsatolt területeken uralkodó állapotokról. Nem volt általáno
san jellemző például az, amit a szervezet informátora 1922 januárjában az Osztrák 
Keresztényszociális Párt országos titkárának burgenlandi választási beszédéből idézett: „Mi 
tudjuk,  hogy  önök  Magyarországhoz  húznak,  ez  természetes  is.  A  békeszerződést  végre  kellett 
hajtani,  de  mi  nem  akarunk  egy ElzászLotharingiát  itt  keleten.  Leszereljük  a  vörösöket,  és 
NyugatMagyarország  szabad  akaratára  bízzuk,  hogy döntsön  a jövője  felett.  Ezért  kérjük  a tá
mogatásukat!"566 Az elhangzottak nélkülöztek minden reális alapot, és csupán a magyar ér
zelmű lakosság megnyerését szolgálták. 

A korábbi mozgalmak vezetői ugyancsak fel-feltűntek a határ mellett. 1922 februárjá
ban a felkelés néhány vezére a Sopron megyei Sarudon és Osliban tartózkodott, a közelben 
fekvő Mexikó-majorban pedig mintegy 200 felkelő gyűlt össze . 3 6 7 A korábbi „Nagy Félelem" 
Ausztriában valamelyest mégis alábbhagyott. A jelentések arról tudósítottak, hogy a két fel
kelővezér között ellentétek bontakoztak ki, elsősorban a királykérdés kapcsán . 3 6 8 A mozgal
mak látszólagos elcsendesedése ellenére osztrák oldalon - mint korábban láttuk - továbbra 
is tartottak a bandaharcok mögött álló szervezetektől. Megfigyelőik szerint a háttérben fel
tételezett szervezetnek, az Ébredő Magyarok Egyesületének és a Magyar Országos Véderő 
Egyletnek a puszta egzisztenciája attól függ, miként tudnak állandó nyugtalanságot kelteni 
saját országukban és a szomszédoknál. 3 6 9 

Az előzőekben az is kiderült, hogyan vélekedtek Bécsben Magyarország belső állapotá
ról. A fő problémát abban látták, hogy a kormányt - ha nem gondol is a burgenlandi tarto
mány revindikációjára - kóros gyengesége megakadályozza abban, hogy fellépjen radikális 
törekvésekkel szemben. Ilyen körülmények között a fiatal tartományban attól tartottak, hogy 
csak alkalom, illetve ürügy kell hozzá, hogy a szélsőséges csoportok, s az általuk szervezett 

3 6 5 Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (Sl) Sopron Város Levéltára (SVLt) X, 3, A Nyugatmagyarországi Liga 
Iratai, Helyzetjelentés 1922. június hóról. 

3 6 6 Helyzetjelentés. 1922. január 12. SI, SVLt, X, 3. 
3 6 7 Zadravecz 1967. 179. o. 
3 6 8 Követi jelentés, 1922. január 30. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 17, 43/pol. 
3 6 9 1923 februárjában az EME gyűlésén még mindig Nyugat-Magyarország visszafoglalásáról szónokoltak. Tasnády Ko

vács József kijelentette, hogy nemsokára a „tettek mezejére is lépnek" és életre-halálra menő harcot fognak vívni a terüle
tért. MOL, ME, K 28, 8. t. 1923-M-2166 (Az Ébredők parázs gyűléséről osztrák lapok nem kevésbé heves hangnemben szá
moltak be. Lásd Arbeiter Zeitung, 1923. február 8.) 



bandák újra kifejtsék aktivitásukat. Az egyik legkézenfekvőbb ürügy ehhez Burgenland rossz 
gazdasági és adminisztratív helyzete volt. Osztrák tudósítások emlékeztettek, hogy magyar 
lapok folyamatosan heccelik a burgenlandi lakosságot, és sajnos - tették hozzá hivatalos kö
rökben - ehhez a néhány helyi osztrák lap is szekundál . 3 7 0 

A budapesti osztrák követség vezetője - amellett, hogy Bánffynál természetesen köve
telte a Burgenland ellen lázító nyugat-magyarországi sajtó leintését 3 7 1 - emiatt már 1922 ele
jén javasolta: vessenek véget a tartományban uralkodó provizórikus állapotoknak. Cnobloch 
szerint a terület sohasem képezett gazdasági és politikai egységet, ezért elhibázott döntés 
volt, hogy önálló tartományként illesztették Ausztriába. Az önálló Burgenland létrehozásával 
az osztrák kormányzat valóban csak szaporította amúgy sem kis gondjait. A térség soha nem 
képviselt önálló entitást a magyar történelemben, hanem szerves részét képezte a pannon
dunántúli területeknek. Épp ez a szerves kapcsolódás, s a belőle következő közlekedési, lo
gisztikai, kommunikációs zavarok jelentették a legsúlyosabb gondokat a születő Burgenland 
számára. Az, hogy az elcsatolt térséget egységként kezelték, csupán absztrakció volt, hisz an
nak északi része - a valamikori Mosón és Sopron megye lakossága - inkább Alsó-Ausztriá
val fejlesztette ki a maga együttműködését, míg a déli területek - a vasi térség lakossága -
elsősorban Stájerországgal állt szorosabb kapcsolatban. Jól tudták ezt Ausztriában is, a bu
dapesti osztrák követség legalábbis figyelmeztetette az otthoniakat, hogy a tartomány egyben 
tartása nem lesz egyszerű feladat, és a megoldatlan belső problémák fegyvert adnak az irre
dentizmus kezébe. 3 7 2 Burgenland  in  situ megőrzése egyben azt a veszélyt is magában rejtet
te, hogy a magyar revízió céltábláján egy integer terület, s nem két külön közigazgatási egy
ségbe olvasztott, s így a térképről eltüntetett politikai egység szerepelhetett. 

Ez annál is veszélyesebb volt, mivel az év nyarán Ausztria gyengeségét és egy esetle
ges újabb szláv korridor-próbálkozás esélyét látva, egy „második nyugat-magyarországi felke
lés" szerveződött, melyet a Bethlen-kormány ugyan időben leállított, de néhány - a határon 
betörő - felkelőt az osztrák határvadászoknak kellett lefegyverezniük. Az akció hátterében 
Hír György nemzetgyűlési képviselő és környezete állt, aki felvette a kapcsolatot Sigray An
tallal, Héjjas Ivánnal, Bónis Lajossal és Prónay Pállal (utóbbi végül az akcióban közvetlenül 
nem vett rész t ) . 3 7 3 Prónay szerint a vállalkozás osztrák monarchisták tudtával zajlott, akik 
- köztük Schober is - tehertételnek tekintették Burgenlandot.3 7 4 Prónay politikai nézetei és 
következtetései azonban finoman szólva nem nevezhetők a legnívósabbnak. Ezek sorába i l
leszkedik, hogy a nyugati határok revízióját többször hozta összefüggésbe Ausztriának Né
metországtól való eltávolodásával és a volt nagymonarchia helyreállításával. Ez utóbbi a kül
politikai helyzetértékelés zűrzavarát jelzi, miként legalábbis erős túlzás az is, hogy az oszt
rák monarchisták tehertételnek tekintették volna Burgenlandot. Ez egyrészt annak az oszt
rák legitimisták némelyike által hangoztatott tételnek a félreértelmezése volt, mely szerint 
a burgenlandi kérdés felvetése semmi más célt nem szolgált, mint hogy a viszály magvát el
hintse Magyarország és Ausztria között. Másfelől igaz, hogy a tartomány integrálása nem 
kis terhet jelentett az osztrák kormánynak. Mindazonáltal egyáltalán nem tekinthető szigni-

3 7 0 Osztrák követi jelentés 1922. február 16. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 17. 44/pol. Korábbi jelentések már utaltak a  Pester 
Lloyd március 16-i számában „Burgenlandrummel" (Felfordulás Burgenlandban) címmel megjelent írásra, valamint a 
Tagblatt január 17-i számára, mely „Hatósági anarchia Burgenlandban" cím alatt közölte a  Reichspost „Verwaltungskunst 
im Burgenlande" című cikkét. Cnobloch már az év elején figyelmeztetett:  „Minél  kedvezőtlenebbek  a  viszonyok  Burgenland
ban,  és minél  nagyobb  zajt  csap saját sajtónk, annál jobban  nőnek a magyar revindikációs igények" Követi jelentés, 1922. ja
nuár 18. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 17. 13/pol, 1922. március 17. Kt 17. 83/pol. 

3 7 1 ÖstA, AdR, NPA, Kt. 17. 47. pol. 
3 7 2 Lásd 370 sz. jegyzet. 
3 7 3 Pritz 1995a 194. o. 
3 7 4 Prónay 1963. 209. o. 



fikánsnak az az - egyes osztrák legitimista szereplők szájából valóban elhangzott - véle
mény, mely szerint a megoldás a Burgenlandról való osztrák lemondás lenne. Azt pedig, 
hogy Schober is hasonlóan gondolkodott volna, ha más nem, a lányi megállapodás cáfolta. 

Bánffy külügyminiszter a nemzetgyűlés július 21-i ülésén ítélte el a Hír-féle akciót, és 
kilátásba helyezte a bűnösök felelősségre vonását . 3 7 5 Osztrák híradások Héjjas szabadon bo
csátása után, július 27-én ismét előrejeleztek olyan nyugat-magyarországi puccsot, amelynek 
irányítói egyébként viszályban álltak egymással. Forrásaik szerint a királypárti Sigray és az 
antilegitimista Héjjas ezúttal is félretették volna ellentéteiket. Összefogásuknak azonban nem 
csupán az integritás helyreállítása volt a célja, hanem a bécsi „vörös Wirtschaft" szétverése 
is. Az osztrák követség úgy tudta, hogy Héjjasék eleven kapcsolatokat ápoltak bizonyos oszt
rák körökkel, készülődésükről egy véletlen folytán 3 7 6 pedig a magyar kormány is tudomást 
szerzett. Osztrák gyanú szerint e mozgalom mögött már bizonyos hivatalos körök (Honvédel
mi Minisztérium, vármegyei hatóságok) támogatása is érzékelhető volt. Feltételezték, hogy 
az akciót a magyar kormány felszámolná ugyan, de hiányzik hozzá az ereje. 

A Bethlen-kabinet erőtlenségének legsúlyosabb várható következményeként egy jobbol
dali puccs veszélyével is számoltak, mely Burgenland miatt kifejezett félelmet keltett az oszt
rákok egy részében. A tartományból érkező jelentések - magyar forrásokra hivatkozva -
megerősítették a Gömbös-csoport szervezkedéséről szóló híreket. Gömbösek állítólag értesí
tették burgenlandi bizalmi embereiket, hogy ha hatalomátvételük sikeres lesz, sor kerül az 
elcsatolt területek visszaszerzésére is. A güssingi elöljáróság - melytől az információk szár
maztak - kívánatosnak tartotta volna, legalább a kritikus időben a hadsereg megerősítését 
a határ térségében. A tartományi rendőri szervek eltúlzottnak tartották az aggodalmakat, és 
csak annyit tudtak erősíteni, hogy egy helybéli magyarbarát illető nyolc napot töltött Buda
pesten, s hazatérve széles körben terjesztette a Gömbös-puccs hírét, összefüggésbe hozva azt 
a Burgenlanddal kapcsolatos magyar törekvésekkel i s . 3 7 7 

A hasonló szóbeszédnél, valamint a gyenge és korán elvetélt mozgalmaknál hosszabb 
távon jelentett súlyos problémát, hogy a magyar nacionalizmus hívei megfelelő támaszt ta
láltak a burgenlandi értelmiség egy része körében és az egyházakban. A magyar oktatási 
rendszer lépcsőfokait végigjárt tanítók, tisztviselők és helyi plébánosok változatlanul kötőd
tek a magyar állameszméhez. Különösen így volt ez a katolikus egyházban. 

A frissen megválasztott XI . Pius pápa 1922. május 18-án nevezte ki Friedrich Gustav Piffl 
bécsi érseket Burgenland apostoli kormányzójává. Burgenland kiszakítása a Nyugat-Magyaror
szágon illetékes egyházmegyékből - a szombathelyi és a győri püspökségekből - azonban nem 
volt konfliktusmentes folyamat. Észak-Burgenlandban Nagy Mihály kismartoni esperes neve 
alatt beadvánnyal is fordultak Rómához annak érdekében, hogy Nyugat-Magyarország katoli
kusai Burgenland Ausztriához csatolása után is a győri egyházmegyéhez tartozhassanak.378 Az 
egyes plébániák átadása olykor konfliktusok közepette ment végbe, mivel a papok többsége a 
Magyarországon maradás mellett szállt síkra. A problémák ráadásul később sem szűntek meg. 
Az átcsatolás után egyes egyházközösségek vonakodtak az adók befizetésétől. A miséken to
vábbra is magyar egyházi énekeket lehetett hallani, nem egy esetben a magyar himnusz is el
hangzott. Az elválasztott területeken változatlanul fontos egyházi ünnepként tartották számon 

3 7 5 Képviselőházi Napló I I . köt. 232. o. Lásd még: Fogarassy 1975. 146-153. o. 
3 7 6 A követ szerint a puccsisták Rakovszky István legitimista képviselőnek címzett levelét tévedésből Rakovszky Iván 

belügyminiszternek kézbesítették. 
3 7 7 A burgenlandi tartományi kormányzat politikai osztálya jelentése a külügyminisztériumnak, 1923. szeptember 6. 

ÖstA, AdR, NPA, Kt. 795, 141/pol. 
3 7 8 Rittsteuer, Josef: Die kirchliche Entwicklung des Burgenlandes. In  50 Jahre  Burgenland.  Vorträge im  Rahmen der 

Landeskundlichen  Forschungsstelle  am  Landesarchiv. Eisenstadt, 1971, Burgenländisches Landesarchiv, 160-177. o. 
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Szent István napját. 1922. augusztus 17-én tartományi kormányrendelet írta elő, hogy augusz
tus 20-a ne legyen tovább ünnepnap. Az ünnepi miséket az esti időszakban kellett megtartani. 
Ennek ellenére a papság néhány helyen felszólította a híveket, hogy ezen a napon tartózkodja
nak a munkától. Alfred Walheim tartományfőnök 1923-ban Ignaz Seipelhez fordult, hogy tegyen 
lépéseket a Szent István napi egyházi rendezvények ellen, mivel ezek - benyomása szerint -
élénken ébren tartják a lakosság körében az egykori magyar állam emlékezetét. A jövőben a 
Szent István tiszteletére rendezett miséket több elővigyázatossággal és az Ausztriához túlnyo
mórészt hű burgenlandi lakosság érzelmeire tekintettel kell megtartani - javasolta Walheim. A 
kancellár azt válaszolta, hogy bár szívesen felvenné a kapcsolatot egyházi körökkel annak érde
kében, hogy a misék a politikai behatásoktól mentesek legyenek, az ünnepek pedig a legszigo
rúbban az egyházi szentek tiszteletének feladatát töltsék be, de az ezzel kapcsolatos kérdések 
az egyház legbelsőbb magánügyét képezik, s mint ilyenre, az államnak nincs behatása. 3 7 9 

A katolikus papság tehát Szent István kultuszának ápolásával sok helyen igyekezett 
fenntartani a Szent István-i állameszmét is, és ezzel táplálni a magyar nemzeti érzelmeket. 
Ebben volt egyházmegyéjük vezetősége - elsősorban Mikes János szombathelyi püspök - is 
támogatta őket. Utóbbinak számos eszköz állt rendelkezésére, hogy a püspökségéből elveszett 
58 plébánia vezetésére és híveire hatást gyakoroljon. Az osztrákok szemében tovább fokozta 
a problémát, hogy Mikes ugyanakkor jó kapcsolatokat ápolt a burgenlandi magyar birtokosok
kal, és — ami még fenyegetőbb volt számukra —, szerintük Magyarországon az EME-vel i s . 3 8 0 

Bár a magyar irredenta veszélyét nem becsülték alá, osztrák megfigyelők egy része 
nagyjából tisztában volt a szélsőséges gondolatok és törekvések mibenlétével, valamint azok 
bázisával. Ok úgy ítélték meg, hogy az országukkal szemben érzett keserűség nem olyan 
mély és általánosan elterjedt, mint ahogy az a sajtó és néhány politikus különféle megnyil
vánulásaiból látszik. Érzéseik szerint a lakosság sokkal kevésbé sorakozna fel egy erőszakos 
fellépés mögé, mint az a hangos nekibuzdulás alapján feltételezhető. A velencei egyezményt 
és a soproni népszavazást Magyarország civil társadalma elfogadta, és nem is töri a fejét a 
status quo megváltoztatásán. [Láttuk, hogy nagyjából ugyanekkor ezzel homlokegyenest el
lenkező elemzések is napvilágot láttak 3 8 1—  T . / . ] A magyarországi gazdasági körök és azok, 
akik az ország balkanizálódásától tartanak, pontosan tisztában vannak vele, hogy ha nyugat 
felé tekintenek, akkor ezt - csakúgy mint korábban - Ausztrián át tehetik — áll a témával 
kapcsolatos osztrák helyzetjelentésben. 3 8 2 

Általában elmondható, s ezt az osztrák diplomaták is érzékelhették, hogy minél távolabb 
haladtak a határtól, annál inkább nőtt a szenvedélyektől való távolságtartás is. Magyarorszá
gon még azok az országos lapok is kedvezőbb véleményt formáltak Ausztriáról, amelyek 
egyébként mégoly radikális nézeteiket sem nagyon rejtették véka alá más kérdésekben. 3 8 3 

3 7 9 Haslinger 1994. 79. o. 
3 8 0 Schleinzer, F.:  Von Westungarn  zum Burgenland. Magyarischer  und deutschösterreichischer Nationalizmus 18671922. 

BHB, 1985, 102-103. o. A Mikes püspök és az EME kapcsolatait illető aggodalmak egyébként kizárólag feltételezéseken 
alapultak. 

3 8 1 Lásd 147; 309. sz. jegyzetek 
3 8 2 Követi jelentés, 1922. május 2. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 788, Liasse Ungarn,  l/l, Beziehungen zwischen Ungarn und 

Österreich 1919-1922. 115/pol. 
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Magyarország között, de ez nem a régi, nem is az igazi Ausztria bűne, mint ahogy nem az az őrület és az öngyilkosság 
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vetségest sem a Holdban, hanem a szomszédban kell keresnünk."  Új Nemzedék, 1923. január 21. 



1922 tavaszán már a konkrét nyugat-magyarországi problémával is kevesebbet foglalkoztak a 
térséghez szorosan nem kötődő újságok. A főváros lapjai egyre kevesebb hasábot szenteltek 
a lassan konszolidálódni látszó osztrák-magyar határvi tának. 3 8 4 Ezt erősíthette meg a buda
pesti német követ is, amikor arról adott tájékoztatást, hogy néhány ártó szellemű egyedi cikk 
kivételével hasonlót általában nem lehet észlelni a magyar sajtóban. 3 8 5 

A területváltozások átmeneti volta viszont mind a magyar, mind az osztrák határszélen 
szóbeszéd tárgyát képezte. A spekulációk egyik változata a magyar és az osztrák kormány kö
zött megkötendő területcsere-egyezmények ötletét dédelgette. Az Eisenstädter  Zeitung Sopronért 
cserébe a Szombathely-Felsőőr-Pinkafő vonaltól délre eső területek visszaadásáról, valamint 
kisebb határkorrekciók tervéről számolt be, mellyel állítólag a magyarok keresték meg Ausztri
át, tudva, hogy a várost „úgysem tudják megtartani". A lap szerint a másik javaslat, hogy Sop
ront a magyar kormány mosoni területekért (Wieselburger Bezirkhauptmannschaft) adná á t . 3 8 6 

A tikos diplomáciai tárgyalások már megindultak - adta hírül az újság, melynek értesülései nem 
voltak megalapozottak, de alkalmasak voltak arra, hogy a határ innenső oldalán zavart keltse
nek a lakosság soraiban. A magyar belügyi szervek ennek ellenére eltekintettek a lap kitiltásá
tól, mert ezzel sem akartak nagyobb publicitást biztosítani a rémhíreknek. 3 8 7 A területcserék 
gondolata szélesebb összefüggésrendszerbe ágyazva is megjelent. Ezek szerint Magyarország 
Sopronért és Kőszegért revíziós célkitűzéseinek két sarkalatos pontját Kassa és Nagyvárad vá
rosát kapta volna ellenszolgáltatásként. 3 8 8 A Mosonnal szomszédos községekben is elterjedt, 
hogy a megye Magyarországhoz tartozó része nemsokára Ausztriához kerül. A szóbeszéd alap
ja ez esetben az volt, hogy a csehek, illetve a románok egyes községekről állítólag lemondanak, 
amiért cserébe Magyarország átengedi Mosont a szomszédnak. A magyar hatóságoknak erélye
sen kellett fellépni a sok szóbeszéd és főleg azok következményei ellen. A lakosság egy része 
ugyanis a bizonytalanság következtében - finoman szólva - nem sietett adókötelezettségeit tel
jesíteni. A burgenlandi tartományi kormány túlzóan megfogalmazott helyzetjelentése szerint, 
március 14-től a magyar kormány rögtönítélő bíráskodást rendelt el. Kismartonban persze se
rényen igyekeztek bizonygatni, hogy — bár a Mosón megyei lakosság nagy része magyar nem
zetiségű — az elnyomás, valamint a magas adók miatt mégis szívesen látná az elcsatolást. 3 8 9 

Hírforrások arról számoltak be, hogy Ausztriában erős a magyarellenes propaganda és 
a Sopronért zajló agitáció. Osztrák területről érkező jelentések szerint  Burgenländisches 
Hackenkreiz néven egyesület alakult, melynek célja a nagynémet határ (sic!) kitolása Győrig. 
Ugyancsak nagynémet csoportok mozgalmat indítottak Sopron megszerzéséért 

Az  Új Nemzedék cikke szerint sokan úgy tartják, hogy a város csak akkor kerül ki a 
gazdasági kátyúból, ha Ausztriához csatolják. Ennek következtében azt a híresztelték, hogy 
Sopront egy hasonló lakosságszámú területre cserélik, miáltal az elkerülné a gazdasági cső
döt, egyszersmind Burgenland is kapna egy központi fekvésű várost. A hírek azt próbálták 
sugallni, hogy a csere Magyarország számára is gazdasági előnnyel járna, ráadásul a burgen
landi magyar lakosság számának növekedése következtében hatékonyabban lehetne fellépni 
az ottaniak jogaiér t . 3 9 0 

3 8 4 Követi jelentés, 1922. február 11. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 17, 47/pol. 
3 8 5 Fürstenberg jelentése, 1922. július 18. PAAA, I I . b, Bd. 3, Pol. 6, R73414. K274439. 
3 8 6 Eisenstädter Zeitung, 1923. május 27. 
3 8 7 MOL, ME, K 28, 8. t. 3. es. 1923-S-676. 
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Ungarn 4/5. 12750 pr. 18. IV. 1924. 
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A magyar követség szóbeli jegyzékben ítélte el a területátadásokról szóló álhíreket és 
minden egyéb rémhírterjesztést, szóvá téve azt is, hogy osztrák átutazók hasonló tartalmú 
röpcédulákat szórnak ki a vagonokból. A mozgalom mögött Dr. Robert Sieger középiskolai 
tanárt gyanították, aki a  Grazer  Tagespostban jelentetett meg cikket „Odenburg Burgenland 
természetes fővárosa" címmel. Magyar részről üres szócséplésnek minősítettek minden Sop
ronnal kapcsolatos híresztelést. Tagadták, hogy a város gazdasági helyzetén bármennyit is 
javítana, ha Ausztriához kerülne, hisz ez esetben változatlanul határváros maradna, csak ak
kor éppenséggel magyarországi hátországa veszne el számára. Még ha elfogadnánk is, hogy 
települések cseréjének bármiféle reális alapja lett volna, Sopron és környéke semmiképp nem 
lehetett ilyen kombinációk tárgya. A városban 1921 decemberében a magyar állameszme di
adalát ünnepelték. Területcseréről magyar részről szó sem lehetett, sőt, a gondolatot - a vá
rosi népszavazás után - egyenesen bűnnek tartották. Erről tájékoztatták az osztrák illetéke
seket i s . 3 9 1 A mendemondák keletkezése és terjedése mindkét kormány számára terhes volt. 
1924 nyarán Träger Ernő arra kérte Calice követet, hogy a Sopron átadásáról még mindig 
terjengő híreket immár hivatalosan is cáfolják. 3 9 2 A magyar fél ezzel a határmenti helyzet 
végleges stabilizálódását kívánta elősegíteni. 

A Sopron megszerzése irányuló osztrák propaganda 1924 tavaszáig heves volt, s csak 
ezt követően csillapodott számottevően. Az 1921. január 25-én született ún. Burgenland tör
vény l.§-a, a tartomány székhelyéül Sopront (Oedenburg) jelölte meg. Ludwig Leser a szo
ciáldemokraták szóvivője két évvel később is fennen hangoztatta, hogy  „Burgenlandban  nem 
képezi  vita  tárgyát  a  székváros  kérdése.  A  tartományi  kormányzat  számára  csak  egy  székhely 
jöhetett  és jöhet  ezután  is  számításba,  s  ez  nem  más,  mint  a  vidék  természetes  fővárosa,  Sop
ron."595  A székhely kérdésének rendezetlensége folyamatosan gyúanyaga volt a két szomszéd 
vitáinak. Sopron Burgenland első politikusgarnitúrájának nem egyszerűen csak egy földraj
zi helyet, közlekedési csomópontot jelentett, hanem annál sokkal többet: valóságos fővárost, 
kulturális központot. Sopron az a város volt, mely színházzal, újságokkal, iskolákkal, valódi 
városi élettel és városi polgársággal rendelkezett, mindazzal, amivel, az alapjában véve falu
sias Burgenland nem. Mindemellett sok helyi osztrák politikust személyes szálak kötötték a 
településhez. Többen közülük soproni iskolákban jártak, a városban születtek. 3 9 4 

A magyar fél többször szóvá tette az ideiglenességből adódó feszültségeket. A kormány 
1923 szeptemberében kelt  aide  mémoire]ában hosszasan foglalt állást Thurner és Walheim 
tartományfőnök szópárbajában. A feljegyzés arról szólt, hogy a két ország jó viszonyára te
kintettel a magyar fél el kívánja kerülni a hasonló helyi súrlódásokat. Ennek feltétele azon
ban az lenne, hogy a burgenlandi hivatalos körök részéről ne hangozzanak el kétes kijelen
tések. A kérdést - mint mondták - nyugvópontra kell juttatni. Már jó ideje feltűnt azonban 
a magyar kormánynak, hogy osztrák részről folyamatosan növekedő propagandát fejtenek ki 
Sopron megszerzése érdekében, s a feszültségeket a burgenlandi tartományi főváros végle
ges kiválasztásának ügye újra és újra táplálja. 

Magyar szempontból egyszersmind problematikusnak tartották Walheim megválasztá
sát is, tekintettel annak múltjára. A választáskor és utána tett nyüatkozatainak rendkívül 
rossz fogadtatása volt Magyarországon. 1922. július 1-jei választási beszédében például kije
lentette:  "...ha  a  megoldandó  kérdések  közül  egyet kellene  kiragadnom  az  a  tartományi  fővá

3 9 1 Bécsi magyar követség szóbeli jegyzéke, 1923. október 23. ÖstA, AdE, NPA, Kt. 797, Liasse Ungarn 2/6-2/8, 3114 
pr.30.X.1923. 
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ros  kérdése  lenne. A  felosztás [ t i . a tartomány feldarabolása -  T. I.]  rémképe  csak  akkor  tű
nik  el,  ha  a  lakosság  végre  tisztába  lesz  azzal,  hogy hol  lesz  a jövőben  a  kormány  székhelye. 
A  magam  részéről  állítom,  hogy a  sauerbrunni  provizóriumot  csak  egy másik  provizórium  kö
vetheti.  Sopron  gyermekeként,  ezekben  a  számunkra  oly  fontos  napokban  mély  fájdalommal 
gondolok  szülővárosomra,  mely egyelőre  elveszett  számunkra.  Azt  hiszem  azonban,  mindannyi
unk  nevében  beszélek,  amikor  kijelentem:  a  burgenlandiak  változatlanul  természetes  fővárosu
kat  látják  Sopronban  és  meg  vagyok győződve,  hogy  mindenki,  aki  utánam  ebben  a  székben 
szeretne  ülni,  ugyanígy  fog  nyilatkozni. "395 Július 16-án a savanyúkúti polgármester által ve
zetett delegáció fogadásakor Walheim úgy fogalmazott, hogy rövid hivatali ténykedésének 
célja a tartományi kormányzati székhely jog szerinti kijelölése volt, Sopronra vonatkozó igé
nyeik fenntartása mellett. Hasonló értelmű nyilatkozatot tett augusztus 10-én Pinkafőn is: 
„Örülök,  hogy Burgenland  első  tartományfőnökeként  megjelenhettem az  Önök  körében.  Burgen
landiként  és politikusként  jöttem.  Soproniként  burgenlandinak  érzem  magam.  Jelenleg  Sopron 
nem  tartozik  Burgenlandhoz,  melynek  azonban  természetes  és  isten  által  adott  fővárosa.  Ma
gyar  szomszédainkkal  békében  akarunk  élni,  de  ez nem  gátol  meg abban,  hogy újra  és  újra  ki
fejezzük:  Sopron  természetes  fővárosból  valóságos  fővárossá  is  kell,  hogy  legyen."396 

A magyar kormány jegyzéke utalt Ludwig Leser tartományfőnök-helyettes 1923. július 
13-i beszédére is, melyben a politikus az osztrák kormányt tette felelőssé azért, hogy a tar
tománynak még nincs fővárosa. Kárhoztatta azokat, akik Sopront annak idején elkótyave
tyélték, de hozzáfűzte: nem adják fel a reményt, hogy Sopron ismét visszatér Ausztriához. 
A magyar fél által emelt kifogások ezzel nem értek véget. Az emlékeztető szóvá tette Kari 
Unger felsőőri tanfelügyelő körlevelét, melynek egyik pontja korlátozza a magyar nyelv hasz
nálatát, s mely előírta, hogy a tantestület tagjai is csak németül beszélhetnek egymással. 

A magyar külügyminisztérium állásfoglalása szerint a fentebb idézett nyilatkozatok el
lentétesek a népszavazás eredményével, a velencei megállapodással, és csupán arra jók, 
hogy táplálják az osztrák agitátorok önbizalmát. Utóbbiak vég nélkül azt sulykolják, hogy 
az elszakadás még nem végleges és tárgyalni kell a magyar kormánnyal. A panaszlista sze
rint Savanyúkútról rendszeresen érkeznek Sopronba hivatalnokok, akik élénk propagandát 
fejtenek ki a város megszerzése érdekében. Mindemellett aktív röplapterjesztés is folyik a 
határ magyar oldalán. A magyar nyilatkozat igyekezett világossá tenni, hogy az ottani disz-
szonáns hangokhoz semmi köze és - bár Burgenland az 1000 éves magyar államból kisza-
kíttatott - hivatalos részről soha nem hangzott el olyan kijelentés, melynek irredenta mel
lékíze lett volna. Az osztrákok által eredetileg kifogásolt Thurner beszéd - személyes mel
lékízétől eltekintve - nem tartalmazott olyan momentumot, mely a kérdés végleges rende
zésével ellentétes volna - áll a szövegben. 3 9 7 

A hivatalos - kormányhoz közel álló - helyekről származó megnyilatkozásoknak, még 
inkább az általuk közölt gesztusoknak persze voltak irredenta felhangjai. 3 9 8 Az azonban igaz, 
hogy a hatalom igyekezett óvatosan bánni a nyilvánosság előtt tett kijelentésekkel, és tartóz
kodott attól, hogy közvéleményét Burgenlanddal kapcsolatos területi problémákkal traktálja. 

Magyarországon sokak szemében 1919 augusztusa óta szálka volt, hogy Ausztria annak ide
jén menedéket nyújtott a tanácskormány emigránsainak. Ugyanígy sokan hitték, hogy a szom
szédhoz menekült kommunista csoportok minden alkalmat megragadnak a magyarországi kon
szolidáció hátráltatására. Erre a soproni kérdés is lehetőséget adhatott. A keresztényszocialista 

3 9 5 A magyar kormány jegyzéke, 1923. október 20. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 797, Liasse Ungarn, 2/6-2/8, z.2952/17.1923. 
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rezsim ugyan nem támogatott hasonló kezdeményezéseket, a „vörös Bécs" 3 9 9 azonban már pusz
ta létével is okot adott a gyanakvásra. A budapesti jegyzék is felpanaszolta, hogy az osztrák fő
városban anyagi és erkölcsi támogatást élvező  Oedenburger Heimatdienst még mindig komoly agi-
tációt folytat, továbbá, hogy a magyar emigránsok" (akik politikai önmegtartóztatás fejében me
nedékjogot élveznek) Vagast volt kommunista rendőrprefektus vezetése alatt buzgón szervezked
nek Burgenlandban, és Magyarországgal szemben kommunista propagandát fejtenek k i . 4 0 0 

A magyar kormány udvariasan jelezte, nem kételkedik benne, hogy Ausztria valóban kí
vánatosnak tartja a kapcsolatok javulását, és a felsoroltak tőle függetlenek, de azt gondolja, 
hogy fáradozásai a burgenlandi hatóságok körében semmiféle támogatásra nem találnak. Bu
dapestnek eddig sikerült a nyilvánosságot megnyugtatni (pl. a Walheim kinevezése alkalmá
ból tervezett parlamenti interpellációt is megakadályozták), de ha az eddigiekhez hasonló je
lenségek osztrák részről megismétlődnek, ez a későbbiekben nem fog sikerülni. Utóbbi pedig 
kifejezetten ártana a kapcsolatoknak. Az emlékeztető arra figyelmeztetett, hogy ilyen körül
mények között egyre nehezebbé válik a Thurner-beszédhez hasonló megnyilatkozások megaka
dályozása, jóllehet ezek a szomszéd helyhatóságok viszonyát valóban rontják. Jó lenne, ha 
Bécsben felszólítanák Walheimet, hogy szónoklataiból iktassa ki a Sopront érintő kitételeket 
- tartalmazta a jegyzék, kérve egyúttal az osztrák illetékeseket, hozzanak intézkedéseket a 
Magyarország ellen irányuló irredenta és kommunista propaganda meggátolására. 4 0 1 

Az osztrák kormány válaszában jelezte, hogy nem kíván a reklamáció minden pontjá
ra tételesen kitérni, vannak ugyanis olyan kifogások, melyeket már orvosoltak (pl.: a jegy
zékben szereplő képeslapsorozat ügye már hónapokkal ezelőtt az államügyészség elé került, 
s az esetet a maguk részéről a legélesebben elítélték), míg más kitételek egyszerűen nem fe
lelnek meg a valóságnak (ilyenek például az  Oedenburger Heimatdienstre vonatkozó panaszok 
is, mert a szervezet már egy éve feloszlott). 

Bécs mindenesetre üdvözölte a magyar fél törekvését a kapcsolatok ápolására, de igye
kezett érthetővé tenni, hogy a panaszokban foglalt felvetéseknek van másik olvasata is, egy
szersmind neki is lennének kifogásai bizonyos határon túli jelenségekkel kapcsolatban. A vá
laszjegyzékben hangsúlyozták, hogy a helyi incidensek gyökerei a múltban és nem a jelen
ben keresendők, és különös jelentőséget nem kell tulajdonítani nekik. Az osztrák kormány 
az esetek többségében emiatt eddig részben hallgatásba burkolódzott, és nem sietett egy sor 
olyan eseményre felhívni a magyar kormány figyelmét, amelyről feltételezte, hogy azokat Bu
dapesten is hasonló tartózkodással szemlélik. Bécsben jelezték, hogy a kifogások többsége 
nyilvánvalóan téves információkból ered, továbbá, hogy a szövetségi kormánynak is lenne 
oka rá, hogy hasonló panaszokat tegyen. Az osztrák fél a magyar észrevételek ellenére még
is lemond erről, annak érdekében, hogy az e tárgyban zajló vitákat végre lezárhassák. A po
lémia folytatása annak a békülékeny szellemnek az útjában áll - rögzítették a közleményben 
- , melynek folytatásában mind az osztrák, mind a magyar kormány érdekelt. Másrészről 
azonban jelezték, hogy az osztrák kormány kész mértéktartóan nyomást gyakorolni bárkire 
[értsd: hivatalos személyre is - T. I] annak érdekében, hogy az illetőt lehetőleg távol tart
sák minden provokációtól, s ezáltal a nem kívánatos incidenseknek elejét vegyék. 4 0 2 

A kormányzati törekvések ellenére elmérgesedett légkör enyhülését az segítette elő, hogy 
az addigi burgenlandi tartományfőnök, a magyarellenességéről elhíresült, nagynémet Alfred 
Walheim helyére új politikust neveztek ki. A személycsere legalábbis a hivatalos helyről támo-

3 9 9 Az osztrák főváros irányítása 1919-1934 között az Osztrák Szociáldemokrata Párt kezében volt 
4 0 0 Jegyzék, 1923. október 20. Lásd 395. sz. lábjegyzet 
4 0 1 Uo. 
4 0 2 Uo. 



gatott propagandának némileg gátat szabott. A Magyar-Osztrák Határmegállapító Bizottság ma
gyar delegációvezetője, Träger Ernő szerint azonban a különböző egyletek, társadalmi szereze
tek jelentős számban - az új tartományfőnök kinevezése után - továbbra is magyarellenesek, 
sőt ezek majd mindegyike nagynémet, sőt nemzetiszocialista irányultságú, s mint ilyen, „faji jel
legű" propagandát folytat. 4 0 3 Träger szerint Rauhofer új tartományfőnök, hivatalának elfogla
lása után kifejezetten magyarbarát magatartást tanúsítot t . 4 0 4 

4. sz. táblázat 

Burgenland  tartományfőnökei  19211938 

Robert Davy* 1921. március 10. - 1922. május 3. 

Alfred Rausnitz* 1922. március 5. - 1922. július 19. 

Alfred Rausnitz (Landeshauptmann) 1922. Julius 19. - 1923. július 14. 

Alfred Walheim (nagynémet) 1923. július 14. - 1924. január 4. 

Josef Rauhofer (keresztényszoc.) 1924. január 4. - 1928. január 10. 

Anton Schreiner (keresztényszoc.) 1928. január 10. - 1929. július 24. 

Johann Thullner (keresztényszoc.) 1929. július 24. - 1930. december 10. 

Anton Schreiner (keresztényszoc.) 1930. december 10. - 1931. november 25. 

Alfred Walheim (Landbund) 1931. november 25. - 1934. február 22. 

Hans Sylvester (Vaterländische Front) 1934. február 22. - 1938. március 11. 

Tobias Portschy (nemzetiszoc.) 1938. március 11. - 1938. október 15. 

Burgenland megszüntetése 1938. október 15. - 1945. szeptember 30. 

*mint Landesverwalter (tartományi intéző) 
Forrás: Aeiou. Osterreich Lexikon. Das kulturinformationssystem des bm: bwk www.aeiou.at. 

Rauhofer jószerével az egyetlen burgenlandi hivatalos személy volt, aki közvetlen kap
csolatot tartott a határon inneni hatóságok vezetőivel. 1922. augusztus 4-én a határszéli for
galom ügyében folyt megbeszélésen ő képviselte a tartományi kormányzatot, s így alkalma 
volt megismerkedni Mosón, Vas és Sopron megyék fő-, illetve alispánjaival, Sopron polgár
mesterével és több járás szolgabírájával i s . 4 0 5 Az akkori találkozó ráadásul értékelhető ered
ménnyel, határforgalmi megállapodás aláírásával zárult, így volt miért pozitív emlékeket fel
idézni az új tartományi vezetővel kapcsolatban. Más oknál fogva, de baráti hangnemben em
lékezett meg róla a - burgenlandi politikusokkal szemben a soproni lapoknál egyébként is 
elfogulatlanabb -  Vasvármegye című hírlap is. A frissen kinevezett tartományfőnök 1924 má
jusában magyar nyelven válaszolt az őt szintén magyarul üdvözlő felsőőri bírónak. A szom
bathelyi újság ezt elég meggyőzőnek találta annak megállapítására, hogy Rauhofer nemcsak 

4 0 3 Träger jelentése Daruváry külügyminiszternek, 1924. május 17. MOL, ME, K 28, 1924-M-3710. 148-149. 
4 0 4 Rauhofert a határszéli magyar lapok szerint szintén nagyobb politikai türelem jellemezte. Lásd pl. SVM, 1923. 

október 31. 
4 0 5 A tárgyalásokon részt vett többek között Maróthy László vasi, Réthey Ferenc mosoni főispán, Thurner Mihály soproni 

polgármester, Géway Wolff Lajos soproni alispán, Träger Ernő határmegállapító biztos, a Földmívelésügyi Minisztérium 
Vas megyei és Sopron megyei kirendeltségvezetője, Vas megye főjegyzője. VaML IV-401. a. 65. 



hogy nem ellensége, hanem kifejezetten barátja a magyarságnak. 4 0 6 Ennek némileg ellent
mondani látszik, hogy - ha elődjénél kompromisszumkészebb politikát követett is - a poli
tikai realitásokkal Sopron esetében egyelőre nem tudott szembenézni. Rauhofer azok közé 
tartozott, akik a jelentéktelen Savanyúkút kijelölése mellett foglaltak állást. Az ő érvelésük 
szerint minden más megoldás - elsősorban Kismarton (Eisenstadt) - elfogadása a végleges
ség benyomását keltené, holott a végérvényes választás csakis Sopronra eshet.4 0 7 

A határ menti magyar sajtót természetesen szintén élénken foglalkoztatta a székhely
probléma. A központ kijelölésének elhúzódását a burgenlandi és az osztrák belpolitika ne
hézségeivel, Burgenland helyzetének instabilitásával hozták összefüggésbe. A nehézségek 
emlegetése nem is volt alaptalan vád a magyar újságok részéről. A lapok tudósítói infor
málódtak arról, hogy a tartomány nem volt bővében azoknak a forrásoknak, melyek a kon
szolidációhoz szükségesek lettek volna. Ismeretesek voltak legalábbis az ebből adódó poli
tikai feszültségek is. Tudott dolog volt, hogy az immár ellenzékben lévő Walheim éles tá
madást intézett a kormányon lévő két párt, illetve Rauhofer ellen, amiért az nem volt ké
pes a székhely kérdését megoldani. Úgy vélték, a bécsi kormány takarékossági okokból 
nem kíván pénzt adni a főváros felépítéséhez, vagyis elhanyagolja Burgenlandot. 4 0 8 Arról 
nem szóltak azonban a híradások, hogy az osztrák vezetés tartózkodó magatartásában sze
repet játszottak-e a tar tomány visszaszerzését célzó, 1922-23-ban még meg-megújuló ma
gyar irredentamozgalmak. 

A Burgenland léte és jövője körüli hipotézisek kapcsán változatlanul folytak a találgatá
sok a szláv-korridorról is. A  Sopronvármegye című lapot például a „legilletékesebb helyről" tá
jékoztatták, hogy Csehszlovákia és Szerbia között szakadatlan tárgyalások folynak egy össze
kötő területsáv létrehozásáról. Az érintett államok tehát nem mondtak le a tervről, mely elé 
ezúttal - állítólag - Olaszország sem gördítene akadályokat. A fiumei kérdés tárgyalásai so
rán ugyanis az olaszok semlegességre kötelezték magukat a cseh és délszláv állam között lé
tesítendő területi kapcsolat ügyében. A szláv elképzelések megvalósulása elsősorban Burgen
land létét fenyegeti, s már csak ezért sem érdemes befektetni a térségbe - állapította meg a 
tudósí tás . 4 0 9 Még ha szláv folyosó nem lesz is - vélték idehaza - , Ausztria akkor sem gondol 
komolyan Burgenland megtartására önálló tartományként. Sopron nélkül ugyanis ez minden
képp életképtelen, ezért előbb-utóbb felosztják. 4 1 0 Közben azonban tovább gyűltek a korridor
ról szóló híradások. Ismertté vált, hogy a cseh Zivnstenká Banka által pénzelt Sedlar Valerian 
nevű bérlőszövetkezet bérbe készül venni Burgenlandban Frigyes főherceg birtokainak egy ré
szét. A cseh gazdasági behatolás híre állítólag nagy izgalmakat keltett a szomszédos tarto
mányban, mert azt a korridor felé vezető első lépésnek tekintették. A helyi lakosság e mellett 
a betelepülő szlovák és cseh munkaerőtől tartott, mely megélhetését veszélyeztette volna. 4 1 1 

A stabüizáció látszatának megteremtése tehát fontos feladattá vált Burgenland számára. 
1925. április 30-án végre döntés született a tartományi főváros kérdésében. A három szóba jö
hető település, Kismarton, Savanyúkút és Pinkafő közül végül az Esterházyak városa került ki 
győztesen. 4 1 2 Kismarton formálisan azonban csupán a „tartományi kormány székhelye"  (Sitz 
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der  Landesregierung) címet kapta meg. A „tartományi főváros"  (Landeshauptstadt) elnevezés 
használatát változatlanul kerülték, jelezve, hogy azt továbbra is Sopronnak tartják fenn. 4 1 3 A 
valóságban ennek ellenére az új központ minden tekintetben gyakorolni kezdte a székvárosi 
funkciókat. A mindennapi élet igényei eldöntötték a négy éve tartó huzavonát. A burgenlandi 
vezetés ezzel gyakorlatilag lemondott Sopronról. 

Nyugat-magyarországi megfigyelők megelégedetten és nem kis kárörömmel nyugtázták, 
hogy még Walheim is letett Sopronnal kapcsolatos terveiről. A Sopronvármegye tudósítója - aki 
szerint Walheimet mérvadó osztrák helyeken, ahol a velencei egyezmény reálpolitikai vonatko
zásaival tisztában voltak, finoman szólva is mosollyal fogadták - az egykori tartományfőnökben 
látta a tartomány Don Quijoteját. Az elmúlt napokban azonban - jegyezte meg a lap - ez az 
utolsó harcos is felhagyott a küzdelemmel, és az egyik bécsi lapban elégikus írást közölt arról, 
vajon életképes-e Burgenland. Ebben lemondóan jelentette ki: „Mi az  ideális  Burgenland  torzó
ja  vagyunk,  amelyről  álmodtunk,  amely azonban  sohasem  létezett.  Nekünk  sem  tradíciónk,  sem 
örökségünk  nincsen."414 Az osztrák kormány valószínűleg tisztában volt ezzel, de azzal is, hogy 
Sopron végleg elveszett Burgenland számára. 

Alfred Grünberger külügyminiszter a tartományi székhely kijelölését külpolitikai 
szempontból is üdvözölte, mivel úgy gondolta, hogy az további enyhüléshez fog vezetni Bu
dapesttel. Szerinte a főváros-kérdés rendezéséből olyan következtetést vonnak majd le Ma
gyarországon, hogy Ausztria lemondott Sopronról . 4 1 5 Grünberger — érezve, hogy a szék
hely-ügy rendbetétele miatt odahaza esetleg opportunizmussal vádolják a kormányt — fel
tehetően igyekezett a következetesség látszatát fenntartani Sopronnal kapcsolatban. A vá
rosra vonatkozó elvi jogigényt viszont egyre kevesebben hangoztatták, igaz, hogy ők to
vábbra is kitartóan. A tartományi vezetés időközben mindezt már úgy igyekezett tenni, 
hogy — a realitásokat, ha nem is elfogadva, de azokba beletörődve — megpróbáljon beren
dezkedni a véglegesnek tűnő határok között. A kismartoni tartományi kormányépület alap
kőletételére 1926. december 14-én, azaz a soproni népszavazás évfordulóján került sor. 
Josef Rauhofer ünnepi beszédében utalt is rá, hogy a nap kiválasztása nem volt véletlen: 
„1921.  december  14én Burgenland  fővárosa,  Sopron  és  8  német  község (sic!)  elveszett  Bur
genland  számára   mondta a politikus -  Talán  akkor  néhányan  úgy gondolták,  halálos  csa
pást  mérnek  ránk.  Epp  ezt  a  napot  választottuk,  hogy  mindenki,  aki  kételkedett  megcsonkí
tott  országunk  életképtelenségében,  lássa,  hogy  élünk,  és  élni  fogunk."416 

A soproni társadalom a városra vonatkozó osztrák követelések miatt cseppet sem ag
gódott, és egyáltalán nem tartott attól, hogy a  Civitas  Fidelissima magyar státusza veszély
be kerülhet. Ellenkezőleg, a két ország közötti diplomáciai viszony javulása ellenére a vá
rospolitika, a pártok helyi szószólói és a törvényhatóság is tényként kezelte Burgenland 
rövidesen bekövetkező „visszatérését". A közvélemény egy része - nem csak a város hatá
rain belül - még a nagynémet mozgalom megerősödése előtt időszerűnek tartott volna egy 
újabb népszavazást az elcsatolt területeken. Szerintük a Magyarországhoz való visszacsa
tolás híveinek folyamatos szaporodása igen jó eredménnyel kecsegtetne egy ilyen referen
dum esetén. Radikális körökben ugyanakkor nem tápláltak túlzottan nagy bizalmat az ön
rendelkezési elv iránt. Osztrák jelentések szerint 1925-ben, bizonyos magyarországi csopor
tok körében elterjedt a híre, hogy az Anschluss esetén az EME azonnal megszállná Bur-

4 1 3 Sopron polgármestere, Sopronyi Thurner Mihály a burgenlandi kormányon belül olyan törekvésekről is tudni vélt, 
amelyek a tartományi kormányzás szerveit az exterritorialitás jogán Sopronba telepítették volna. Sl, SVLt, Sopron Város 
Polgármesteri Hivatalának Iratai. Bizalmas Iratok 1936-1940, 1404. a, 3. Biz./1925. február. 4. 

4 1 4 Idézi: SVM., 1925. június 5. 
4 1 5 Haslinger 1994. 116. o. 
4 1 6 Idézi: Haslinger 1994. 112. o. 



genlandot, s ennek sem Franciaország, sem a kisantant nem állná útját, mivel az új, meg
növekedő Németország Nyugat-Magyarország visszatérésével legalább némi területveszte
séget szenvedne e l . 4 1 7 

A soproni városvezetés — a szeme előtt lebegő területi revízió érdekében — megpróbált 
akadályokat gördíteni az új tartomány helyzetének megszilárdulása elé. Ezt jelzi az a levélvál
tás is, amely az Esterházy hercegi uradalom és a város polgármestere között zajlott 1925 feb
ruárjában. Az év elején egy bécsi vállalkozás a burgenlandi tartományi kormányzat támogatá
sával vasútvonal építését tervezte Nagymarton (Mattersburg) és Sopronszentmárton (Mark 
Sankt Martin) között. A vasútvonalnak nagy szerepe lett volna a tartomány gazdasági, kom
munikációs viszonyainak konszolidálásában, mivel Magyarország annak idején nyugat-keleti 
irányban építette ki közlekedési vonalait, s ezek az észak-déli irányban, csíkszerűen húzódó 
Burgenland tartomány gazdasága, kereskedelme számára hasznavehetetlennek bizonyultak. A 
kivitelező cég a közelben lévő hercegi uradalom területén kért bányászati jogot az építkezés
hez szükséges bazalt kitermelésére. Sopron polgármestere — arra hivatkozva, hogy a vasút 
megépülésével könnyebbé válik Burgenland kormányzása — ellenezte a koncesszió megadását. 
Véleményét gazdasági érvekkel is alátámasztotta, mondván, hogy a kiépülő közlekedési vonal 
miatt Sopron veszítene kereskedelmi forgalmából. Az elutasítás valódi indoka azonban nem ez 
volt. Szerinte Sopron megtartásának jelentősége éppen abban áll, hogy azzal sikerült kettésza
kítani Burgenlandot. Ha a vasútvonal elkészül, a város  „szinte  feleslegessé  válik  az  osztrákok 
számára" - érvelt Thurner, aki kívánatosnak tartotta, hogy a határon túli állapotok továbbra 
is rendezetlenek legyenek. Mint fogalmazott:  „így az  osztrákok  továbbra  is  sóvárogva  néznek 
majd  Sopronra  és  élni  fog  bennük  a  remény,  hogy egyesülni  fognak, (sic!)...Sopron a  maga von
zerejével - folytatta a politikus -  szolgálatot  tehet  az  ország  területi  integritásának". Az idézet 
nem sok kétséget hagy bennünk aziránt, hogy magyar részről elégedettséggel figyelték a szom
szédos tartomány gondjait, sőt azok állandósítására törekedetek. A zavaros helyzet fenntartá
sát ugyanis a kialakult status quo megváltoztatására szerették volna kihasználni. 4 1 8 

1925 májusában a közgyűlés feliratot szavazott meg, melyben kérték a kormányt, hasson 
oda, hogy az Anschluss-szal Magyarország visszakapja elszakított területeit. A határozatot átha
totta az aggodalom, hogy Burgenlandot a kormány nem vonja be kellő módon a revíziós tárgy
körbe, és bizonyos kijelentések  „hivatalos  színezetet  öltve  e  törekvéseket  igyekeznek  is  elhomályosí
tani."419 A következő évben ismét sürgették a kormányt, hogy a revízió kérdését vesse föl, mert 
„Sopron  mindaddig  életképtelen,  amíg  a  környező  területeket  vissza nem  csatolják". 4 2 0 A városi 
közgyűlés jobboldali padsoraiból meglehetősen képtelen ötletek is elhangzottak. Amikor az auszt
riai Savanyúkút azzal az ajánlattal állt elő, hogy megvásárolja a községben működő és akkor még 
soproni tulajdonban lévő, egyébként pedig veszteséget termelő villamos telepet, a törvényható
ság egyik tagja a nemzeti szempontok föladásával vádolta meg a javaslat közgyűlési előterjesz
tőit, és a hiányt a kormánnyal kívánta megtéríttetni. A józanabb képviselők és a városvezetés a 
szónoklat ellenére véget vetettek a képtelen helyzetnek, és hozzájárultak az eladáshoz. 4 2 1 

4 1 / Haslinger 1994. 110. o. A franciákkal kapcsolatos illúziókról szóló hírek később is fel-felbukkantak a sajtóban. Német 
lapok 1927 végén is beszámoltak arról, hogy egyesek (pl. Andrássy Gyula) szerint Franciaország nem kifogásolná Nyugat-
Magyarország revízióját, mivel az akadályt állítana a „Drang nach Osten" útjába. Lásd  Schwabischer  Merkur, 1927. 
december 28., Elbinger  Zeitung, 1927. december 29. Idézi: Bellér 1985. 53. o. 

4 1 8 Sl, SVLt, 1404. a, 3. Biz./1925. február 4. (A burgenlandi közlekedési helyzet csupán 1929-ben enyhült jelentősen, 
amikor nemzetközi döntőbíróság kötelezte Magyarországot, hogy a sopron-köszegi helyi érdekű vasútvonal rá eső 
tulajdonrészét 108 362,65 aranyfrank megváltás ellenében engedje át Ausztriának. Bellér 1985. 80. o.) 

4 1 9Sopron thjv. közgyűlése, 1925. május 30. SI, SVLt, LV. 1404, Sopron város Törvényhatóság Bizottságának iratai. 
Közgyűlési jegyzőkönyvek (Kjkv), 1936/136 kgy. 1925. 
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Ausztriában ezzel egy időben a nagynémet irányzat hívei (1925. decemberi bécsi tömeg
tüntetésükön) követelték, hogy az osztrák kormány vesse fel a Népszövetségben Sopron hova
tartozásának kérdését. 1926. január 17-én a Rathauskeller egyik termében lezajlott gazdagyű
lésen próbálkoztak ugyanezt elérni. A burgenlandi tartománygyűlésben Walheim jelentette ki 
ismét, hogy Sopron a szövetségi alkotmány szerint Ausztriához tartozik. A felszólalások nem 
találtak a remélt fogadtatásra a hivatalos fórumokon. Burgenland létrejötte és a népszavazás 
ötéves évfordulója viszont újabb ürügyet teremtett a soproni kérdés felfrissítésére. Újszerű ér
vekre azonban már nem futotta. Az osztrák lapok ismét megállapították, hogy a város pusz
tulásra ítéltetett és a békeszerződések óta látványos sorvadásnak indult . 4 2 2 

Sopron valóban nem fejlődött a kellő mértékben, de pusztulásról szerencsére nem volt szó. 
A hatalom Sopron vármegye fenntartásával - amellett, hogy elvi jogigényét fejezte ki az elcsa
tolt területek iránt - a város szerepének fontosságát is demonstrálta. Nem így Mosón esetében. 
A csonka vármegyék székvárosai közül Magyaróvár lett az egyetlen, mely megyeszékhelyi rang
ját elvesztette, s melynek megyéjét is megszüntették. A vármegye törvényhatósága 1923. decem
ber 20-án tartotta utolsó önálló közgyűlését, melyen az 1923: XXXV. tc. és annak 187706/1923 
B.M. számú végrehajtási utasítása értelmében kimondták Mosón megye, Győr vármegyével tör
ténő - ideiglenes - egyesítését. Darányi Kálmán főispán mindezt annak a reményében jelentet
te be, hogy a  Jelenlegi  szomorú  viszonyok mielőbb javulni  fognak  és a  vármegye  közönsége  nem
sokára  ismét  abban a helyzetben  lesz, hogy ügyeit mint  önálló  törvényhatóság  intézheti." Az új me
gyeszervezet 1924. január 28-án, Győrben tartotta első közös gyűlését. A későbbi megyegyűlé
seken az Erényi Károly kanonok vezette Mosón Megyei Párt tett meg-megújuló kísérleteket a 
félvármegye önállóságának visszaszerzésére. 4 2 3 Ehhez azonban — úgy tűnt — csakis a revízió 
megvalósulásán keresztül vezet az út. Nyugat-Magyarország e részén - Vas és Sopron megyék
kel ellentétben - kétirányú revíziós mozgalom bontakozott ki, egyrészt az Ausztriához csatolt 
területek, másrészt a Csehszlovákiához került Felvidék (legfőképpen Pozsony megye) visszaszer
zése érdekében. 1926 őszén (az október 13-án tartott közgyűlésen) Győr-Moson-Pozsony egyesí
tett vármegyék törvényhatósági bizottsága 435. biz/1926. számú határozatával hivatalos gyász
nappá nyilvánította a nyugat-magyarországi megyék megcsonkításának napját, és elhatározta, 
hogy amíg a Mosón vármegyétől elszakított területek nem kerülnek vissza, minden évfordulón 
ünnepélyes formában adnak hangot fájdalmuknak. 4 2 4 Az emlékünnepek, tüntetések az ott el
hangzott szónoklatokkal sokszor sértették a szomszédos Burgenland vezetőinek érzékenységét. 
Némelyik nyomán Calice osztrák követ is jónak látta panasszal élni a magyar kormánynál. Ezek 
sorába tartozott az 1927. februári rendezvény is, melyen többen - köztük Calice szerint a kor
mány küldötte is - megkérdőjelezték Ausztria integritását. Arra hivatott bécsi körök barátsá
gos formában, szóban jelezték fenntartásaikat, s a formális tiltakozástól eltekintettek, mert nem 
tartották valószínűnek, hogy a szónok (Kühne Lóránd) valóban a hivatalos kormány képvisele
tében jelent volna meg a helyszínen. 4 2 5 1928-ban Calice Walkóval tárgyalt az ismétlődő Auszt
ria ellenes kirohanásokról. Egyetértettek abban, hogy kerülni kell minden alkalmat, mely a Bur
genland-vita kiéleződéséhez vezet a képviselőkerületekben. Walko ígéretet tett rá, hogy el fog 
járni a főispánoknál és a képviselőknél, a hasonló zavaró jelenségek elkerülése érdekében. 4 2 6 A 
rendezvényekről érkező híradások igazán azonban akkor zaklatták csak fel a tartomány elöljá
róit, amikor azok hátterében feltűnt az élénkülő magyar revíziós mozgalom és ezzel nagyjából 
egy időben felszínre törtek az osztrák politikai rendszer működési zavarai. 
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2. Bizonytalanság Burgenlandban. Az osztrák válság és 

a magyar revízió szorításában 

Az 1926-ban Burgenlandba látogató bécsi német követ még összességében kedvező be
nyomásokkal távozott a tartományból. Úgy érzékelte, hogy a magyar szomszédokhoz fűződő 
viszony az utóbbi években annak ellenére is barátian alakult, hogy egyesek szorgalmazzák a 
hátországától megfosztott Sopron Burgenlanddal történő „újraegyesülését". Másfelől hozzá
tette: tévedés lenne azt hinni, hogy Magyarországon lemondtak volna Burgenlandról, még 
ha Erdély, Felvidék, Bánát elvesztését sokkal súlyosabb veszteségnek tekintik i s . 4 2 7 

Az utóbbiakat érzékletesen alátámasztja a kőszegi  Günser  Zeitung 1927. augusztus 28-
i számában megjelent írás, melynek szerzője az osztrák szomszédságról a következőket tar
totta fontosnak megjegyezni:,/...)  az  ember akárhányszor  összevesz  a  szomszédjával,  midig új
ra  ki  tud  vele  békülni.  A  többi  három  velünk  határos  állam  mindig  a  mi  ellenségünk  marad, 
legalábbis  addig,  amíg  csak  egy talpalatnyi  magyar földet  is  megszállva  tartanak.  Burgenland
ról  szót  fogunk  mi  még  érteni  a  szomszéddal,  ha  a  vörös  uralomnak  vége  lesz.  Előbb  másho
vá  kell  illesztenünk  a  feszítővasat.  Hogy  hová,  megmutatta  nekünk  Rothermere."428 Válaszul 
osztrák lapok közül több is igyekezett a magyarok értésére adni a területi követelések köl
csönösségét. Ennek alapjául két mozzanat szolgált: egyik a magyarországi német kisebbség 
ügye, a másik a hátországaiktól elszakított nyugat-magyarországi városok gazdasági zavara 
volt. Ez utóbbi körülményt, a vonzáskörzetét vesztett, kommunikációs vonalaitól elszakított 
Kőszeg, Szombathely, Szentgotthárd mellett, elsősorban Sopron esetében használták érv
ként. A „das sterbende Odenburg" és a „die tote Stadt" [Sopron a haldokló, illetve halott vá
ros -  T . / . ] fordulatok formájában rendszeresen előkerültek az osztrák publicisztikában. A 
közúti és vasúti összeköttetés megbénulása a burgenlandi térség gazdasági zavarait is növel
te. A helyzet normalizálásának igénye látens, vagy nyüt formában a határ újraszerkesztésé
nek a gondolatát is felvetette. 

Gyakran hozakodtak elő történeti adatokkal is, melyekkel a burgenlandi területekre vo
natkozó osztrák jogigényt próbálták meg igazolni, a szintén történelmi érvekre hivatkozó ma
gyar területi követelések cáfolataként. A sok évszázados hányattatás után végre - részben -
„hazatért (heimgekehrt) német-nyugatmagyarországi" területek teljes bekebelezésére irányu
ló törekvéseket legpregnánsabban a  Der  freie  Burgenländer juttatta kifejezésre. 1926 júniu
sában megjelent egyik cikkében, a magyar historiográfiai érvekre válaszolva kijelentette: 
„...Ha  a Rába  túlsó  oldalán  nem  akarják  felismerni,  hogy német  Burgenland  egykori  babenbergi 
illetve  osztrák  tulajdonként    amelyről  az  alsóausztriai  rendek  soha  nem  mondtak  le    végér
vényesen  Ausztriához  került  vissza,  akkor  a  határmódosításban  reménykedő  fantasztáknak  nem 
szabad  csodálkozniuk  azon,  ha  mi  alkalomadtán  emlékeztetni  fogjuk  őket  a  határ  túlsó  olda
lán  élő vértestvéreinkre,  akiknek  a sorsa  sohasem  volt közömbös  számunkra.  Szavaztassuk  csak 
le  Sopront  befolyásolástól  mentesen,  és kiderül,  hogy az  osztrák  vonzerő  nemhogy  csökkent,  ha
nem  inkább  növekedett."429 

Ausztria vonzereje azonban nem volt ennyire egyértelmű. Sopronhoz hasonlóan Burgen
landot is születése pillanatától megoldatlan problémák sora, közülük is leginkább a tartomány 
alulfinanszírozásának gondja gyötörte. Néhány gyakorlati kezdeményezésre sor került az oszt
rák hatóságok részéről, ám ezek nem oldották meg a nehézségeket. Utóbbiak közé tartozott, 

4 2 í Lerchenfeld bécsi német követ jelentése a német külügyminisztériumnak, 1926. szeptember 25. PAAA, I I . b, 
Bd. 4, Pol. 6, R73414, Oe. 1686. 
4 2 8 Idézi: Bellér 1985. 45-46. o. 
4 2 9 Idézi: Haslinger 1996. 108. o. 



hogy a felsőőri környék összes takarékpénztárának részvételével még 1923-ban burgenlandi 
bank létrehozását határozták el. A beruházásra óriási szükség volt, hiszen bécsi bankok vo
nakodtak kölcsönöket folyósítani a bizonytalan státusú Burgenlandba.4 3 0 Idehaza úgy tudták, 
hogy a lépéssel a térség magyar vállalkozóit osztrák tőkebefolyás alá készülnek vonni. Ezt a 
véleményt egyesek Burgenlandban is osztották. Ellenválaszként ezért Reiss Frigyes felsőőri 
laptulajdonos Süd-Burgenländische Sparkassen Bund néven német-osztrák befolyástól mentes 
pénzintézetet kívánt alapítani, s ehhez a magyar kormány támogatását is ké r t e . 4 3 1 A tarto
mányban végül is állandósult a tőkehiány, s ez az osztrák tulajdonosok tömegeit kilátástalan 
helyzetbe sodorta. Közülük több százan magyar hitelezőknek adósodtak el. Helyzetüket nehe
zítette, hogy határ menti települések egész sorának telekkönyvei 1926-ig a magyar hatóságok 
kezében maradtak, aminek következtében számos ügyet lehetetlen volt elintézni, és a gazdák 
nem tudtak hitelhez jutni, vagy csak rendkívül d rágán . 4 3 2 Az osztrák és nagynémet sajtó igye
kezett is megkongatni a vészharangot Burgenland felett. Feltették a kérdést: mi lesz, ha a ha
tár magyar oldalán szorosabbra vonják a hurkot és a tartomány lakói elveszítik birtokaikat, 
esetleg házaikat. Egyszersmind szemére vetették a magyar hatóságoknak, hogy a telekköny
vek átadásának késleltetésével tudatosan hozzák nehéz helyzetbe a burgenlandi gazdákat. A 
nyugat-magyarországi lapok ezzel szemben azt hangoztatták, hogy az osztrák kormány maga 
sem bízik a terület megtartásában, ezért nem juttat hitelt a térségbe. 4 3 3 

Mint láttuk, a hivatalos osztrák-magyar viszonyt egyáltalán nem befolyásolták hátrányosan 
a nyugati szomszéd belső zavarai, sőt a magyar kormány meglehetősen szolidáris volt a bajba ju
tott Seipel-adminisztrációval. A burgenlandi politikusok némelyike azonban a krízist és a nyuga
ti irányú magyar revíziós tervek feléledését összekapcsolta, ebből adódóan meglehetősen borúsan 
szemlélte a fejleményeket. A borúlátásnak alapot adhatott, hogy a magyar irredenta valóban 
újabb érvekkel gyarapodott, a tartomány vezetőit azonban az is nyugtalanította, hogy a burgen
landi lakosság körében ezzel egyidejűleg jelentősen csökkent a szimpátia Ausztria iránt. Ludwig 
Leser tartományfőnök-helyettes a Landtagban keserűen állapította meg, hogy a lakossági elége
detlenség és a bizonytalanság Burgenlandot kétszeresen nehéz helyzetbe hozza. A tartományt 
úgy kezelik, melyet bármikor elveszíthetnek, ezért oda beruházni sem érdemes. Ennek alátámasz
tására a tartományok képzési kvótáinak számadatait állította egymás mellé. Ezekből valóban ki
derült, hogy Burgenland utolsó helyen állt az egy főre jutó támogatás összegét tekintve. 4 3 4 

A kormány szűkkeblűsége példátlan összefogásra indította Burgenland politikai pártjait 
és vezető személyiségeit. Miután Rauhofer tartományfőnök többször is sikertelenül interveni
ált a gondjaira bízott terület érdekében, 1927. november 19-én Savanyúkúton a tartomány ösz-
szes pártja és valamennyi parlamenti képviselője egy asztalhoz ült, hogy Bécset rávegye az 
életmentő támogatások megadására. A szociáldemokrata Karl Renner is védelmébe vette Bur
genlandot annak érdekében, hogy a helyi lakosság még véletlenül se a magyarokban és a ma
gyarbarátságban keresse a kulcsot problémái megoldásához. Az infrastruktúra fejlesztésén és 
az anyagi támogatáson túl Renner szerint az osztrák kormánynak és a többségi pártoknak 
egyértelműen állást kell foglalni a tekintetben, hogy Burgenlandot minden körülmények kö
zött, és minden nemzetközi fórumon megvédik. 4 3 5 A bajok orvoslása azonban elmaradt, de 

4 3 0 Haslinger, Peter: A  regionális  identitás kialakításának  egy esete. Burgenland  19211938. Regio, 2000. 4. 75. o. 
4 3 1 Bizalmas jelentés. MOL, ME, K 28, 1923-S-190. 403. 923. 
432  Burgenländische Heimat, 1926. január 31. A függőben lévő telekkönyvi ügyekről a Szterényi József és Viktor Kienböck 

között zajlott lauranai választott döntőbírói tárgyalásokon tanácskoztak. Az 1926. március 26-án megkötött egyezményben 
Magyarország vállalta a burgenlandi telekkönyvek átadását. Szávai 2004. 229., 233. o. 

4 3 3 A Soproni  Hírlap meg nem nevezett nagynémet lapra hivatkozott. SH, 1927. január 13. 
4 3 4 Berczeller-Leser 1975. 46. o. 
435  SVM., 1927. november 23. és 27. 



legalábbis késett. Ennek is betudható, hogy az év legvégén, december 30-án lemondott a tar
tományfőnök, Josef Rauhofer. Utóda a keresztényszocialista Anton Schreiner továbbra is a 
tartomány gazdasági fejlesztését tartotta a legsürgetőbb tennivalónak. 

A téma 1928-ban, az osztrák képviselőház költségvetési vitája során is felmerült. Amel
lett, hogy szociáldemokrata oldalról vádakat fogalmaztak meg a kormány rossz Burgenland
politikája miatt, felhívták a figyelmet a magyar tőkebefolyás erősödésére, az egyház és az ok
tatás magyar szellemiségére, valamint a birtokos társadalom magyarbarát politikájának vár
ható következményeire. Ezeket - modern kifejezéssel élve - , mint a magyar irredenta törek
vések logisztikai bázisát tartották számon. 4 3 6 A  Wiener  Neueste  Nachrichten „Burgenland 
urai" című, 1928. februári cikkében nehezményezte, hogy a tartomány nagybirtokainak 88%-
a még mindig külföldi kézben van és a magyar nagybirtok nagysága hatszorosan múlja fölül 
az osztrákot. Ezek miatt az írás azonnali földbirtokreformot követelt . 4 3 7 A parlament pénz
ügyi és költségvetési bizottságának szociáldemokrata tagjai ugyanakkor a Győr-Sopron-
Ebenfurthi Vasúttal szemben voltak bizalmatlanok. A GySEV - bár székhelye Kismartonban 
van - a magyar reakció  expositurája - állították a képviselők. A társaság szerintük igyeke
zett megakadályozni, hogy Burgenlandban autóutak épüljenek, és a tartomány modernizá
lódjon. Ugyancsak kifogásolták a vasúti személyzet túlnyomóan magyar összetételét, emlé
keztetve az égető ausztriai munkanélküliségre. 4 3 8 A példákat szinte vég nélkül sorolhatnánk, 
ám ezekből is látható, hogy a gazdasági, társadalmi, szociális problémák általában naciona
lista színezetet kaptak, és megoldásukat sokan sajátosan nemzeti alapon képzelték. 

Az osztrák és burgenlandi politikusoknak mindemellett számolniuk kellett egy különös 
jelenséggel is, ami - bár alaptalanul - szintén erősíthette a magyar revíziós gondolatot. Bur
genland jó néhány évvel az átcsatolást követő „beszoktatási periódus" után sem vált Auszt
ria szerves részévé. Ludwig Leser 1926-ban a tartománygyűlés előtt kénytelen volt elismer
ni, hogy bár a Magyarországhoz kötődő hazafias érzést a „burgenlandiság" érzése váltotta 
fel, sajnálatos módon azonban a burgenlandiak nem viseltetnek szimpátiával Ausztria többi 
része iránt. Vagyis a „burgenlandiság" nem vonta maga után az osztrák öntudat kifejlődését 
- panaszkodott Leser. A vidék falvainak, városainak lakói mindennapjaikban valóban idegen
kedve ejtettek szót az  osztrák  hivatalnokról, arról, hogy termékeiket  Ausztriában értékesítik. 
Ilyen és ehhez hasonló kitételek általánosak voltak a keleti határ mellett. Burgenlandot va
lamiféle különleges, Magyarország és Ausztria között létező entitásként definiálták saját pol
gárai, akiket magyar oldalról ráadásul változó erősségű irredenta hatások é r t ek . 4 3 9 

A magyar irredentizmus hullámai a húszas évek végén egyre magasabbra csaptak. 
Renner savanyúkúti beszéde a belpolitikai vonatkozások mellett ezek felerősödésére is reagált. 
A kevésbé jelentős epizódok - amellett, hogy felzaklatták a helyi kedélyeket - nem késztették 
komoly beavatkozásra az osztrák vezetést, mely nem is tulajdonított túlzottan nagy jelentősé
get nekik. Az ez idő tájt történt somfalvi vérengzés mindazonáltal különös élt adott a disszo
náns hangoknak. A burgenlandi sajtó egy része (elsősorban a szociáldemokrata párt orgánu
ma, a Burgenländische  Freiheit) nem titkolta véleményét, miszerint a frontharcosok Horthy bur
genlandi kémei, akik olyan magyar szervezetekre is felesküdtek, amelyek célja a tartomány 
megkaparintása. 4 4 0 Ez utóbbira nehéz bizonyítékokkal szolgálni, tény viszont, hogy a válság 
idején a régmúltat idéző (de annál jóval halványabb) incidens zavarta meg az osztrák-magyar 
kapcsolatokat. Jóllehet azonban ennek mellékszereplőit őszinte revíziós szándékok vezették, 

4 3 6 Bellér 1985. 54. o. 
4 3 7 MOL, Sajtó Levéltár, K 428, 172. k. MTI jelentés, Bécs, 1928. február 3. 
4 3 8 MOL, Sajtó Levéltár, K 428, 172. k. MTI jelentés, Bécs, 1928. február 6. 
4 3 9 Haslinger 2000. 83-84. o. 
440  Burgenländische  Freiheit, 1927. február 4. 



irányítóit alapvetően belpolitikai törekvések mozgatták. A mozgolódás 1927 februárjában kez
dődött. Központja a keszthelyi gazdasági akadémia volt, melynek hallgatói között szervezkedés 
indult azzal a céllal, hogy betörjenek Burgenlandba. Március 21-27. között néhányan egyesé
vel és párosával meg is kezdték volna az átszivárgást a határ mellé, de Szombathelyen tartott 
megbeszélésük után kedvük szegetten visszatértek Keszthelyre. A próbálkozást a magyar bel
ügyi apparátus mindvégig szemmel tartotta. Bizalmas jelentés szerint a diverzáns csoport ve
zetői budapesti politikai körökkel álltak kapcsolatban, akik között a főszerepet Páter Bónis Ark
angyal, 4 4 1 és bizonyos P. őrgróf, vagyis Pallavicini György 4 4 2 játszotta. Páter Bónist április ele
jén a fertői határ környékén látták. Ezt megelőzően leselejtezett katonai űrlapokon behívó je
gyeket osztogattak Sopron környékén. 4 4 3 Az ő magatartásukat azonban nem kizárólag az el
csatolt területek iránti aggodalom motiválta, hanem az, hogy a kérdésben zavart keltve nehéz
ségeket gördítsenek a miniszterelnök közelgő olaszországi tárgyalásainak útjába. 4 4 4 Pallavicini 
igazi terveiről keveset lehet tudni. A legitimista politikus manipulációját - ha az informátor 
értesülései jók voltak, és valóban ő állt a háttérben - mindenesetre összefüggésbe lehet hozni 
azzal, hogy az olasz-magyar tárgyalásokon a királykérdés is szóba került, és Bethlen - Musso
lini teljes megelégedésére - elvetette mind a Habsburg restauráció, mind az egész legitimiz
mus problémáját. Az otromba akció mindenesetre kellőképp terhes volt Budapest számára, 
még ha hivatalos körök érintettségét teljes egészében ki is lehetett zárni. Osztrák illetékesek 
- akik előtt Walko Lajos is megerősítette, hogy az akciót fokozott figyelemmel kísérik - be
nyomása szerint a magyar kormány nyíltnak és őszintének mutatkozott a kérdésben, így külö
nösebb bonyodalom nem származott a szervezkedés ügyéből. 4 4 5 Elszigeteltsége és egyedisége 
miatt az esemény nem jelentett komoly veszélyt Ausztria számára. Ezzel azonban nem múlt el 
a végső veszély Burgenland fölül, 1927 nyarán újra volt mitől tartani Ausztriában. 

Már a júliusi zavargások előtt olyan hírek érkeztek a határ túloldaláról, melyek a tér
ségben uralkodó bizonytalanságot tükrözték. Az alaptalan híresztelések arról szóltak, hogy 
Olaszország és Magyarország mandátumot kap Ausztria megszállására, ráadásul a csehek is 
ugrásra készen állnak a határon, hogy korridorterveiket megvalósíthassák. 4 4 6 A tartomány 
lakosságát annak a csapatösszevonásnak a híre rázta meg, amely azonban nem volt több ha
tár megerősítésnél. Az osztrák-magyar határon állomásozó katonaság a forrongások átterje
désének, illetve kommunistagyanús elemek határátlépésének, menekülésének az útjába pró
bált állni. Ha a magyar csapatok valóban megsértették volna a határt, a Köpcsény (Kittsee) 
térségében felsorakoztatott - egyes hírek szerint mintegy 20 ezer főnyi cseh hadsereg4 4 7 -
minden bizonnyal szintén mozgásba lendült volna, kihasználva a kínálkozó alkalmat korri
dorterveik kivitelezésére. Bécsi kormányköröknek mindenesetre nem volt érdekük a veszély 
túldimenzionálása, mivel ezzel óhatatlanul is növelték volna a bizonytalanságot, ürügyet ad
va esetleg egyeseknek a beavatkozásra. 4 4 8 A július 15-i válság negatív hatásai azonban elke
rülték Burgenlandot. Az augusztus 2-án megtartott tartománygyűlést is rendkívül mérsékelt 

4 4 1 Bónis Lajos (páter Arkangyal) többed magával már 1923-ban tagja volt egy „Névtelenek" elnevezésű irredenta szer
vezetnek, melynek érdeklődése elsősorban a felvidéki területek felé fordult. Burgenland ügye e csoportosulás elképzelései
ben nem játszott vezető szerepet. Lásd Zsiga 1991. 136. o. 

4 4 2 Pallavicini György legitimista politikus, később országgyűlési képviselő, felsőházi tag. 
4 4 3 A belügyminisztérium közbiztonsági osztályának vezetője Walko Lajosnak, 1927. április 7. MOL, KÜM, K 64, 24. cs. 
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4 4 8 A csapatmozgásokról elterjedt híreszteléseket egyébként maga az osztrák kormány igyekezett megcáfolni hivatalos 
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hangnem uralta, s mindhárom résztvevő párt elítélte a parlamenten kívüli módszerek alkal
mazásá t . 4 4 9 A nyugodt légkör lehűtötte azokat, akik idehaza elhúzódó és kihasználható bur
genlandi politikai krízissel számoltak. 

Éles kijelentésekre ragadtatta viszont a helyi sajtót - nagyjából ugyanabban az időben 
- a magyar revíziós mozgalom felerősödése. Az irredenta érzelmek az ominózus  Daily  Mail 
cikk nyomán hatványozottan jutottak kifejezésre, annak ellenére, hogy az írás következtében 
kibontakozó mozgalom csak laza szálakkal kötődött Nyugat-Magyarországhoz. Az ország nyu
gati felén - amellett persze, hogy örvendeztek a határmódosítások lehetőségének felcsülaná-
sa fölött - kétségek közepette szemlélték, hogy az elszakított nyugati megyék nem esnek be
le a Rothermere-mozgalom csapásirányába. Ezt Lingauer Albin, vasi képviselő eléggé korán 
és egyértelműen jelezte, amikor kijelentette, hogy a Rothermere-akcióval kapcsolatban a tér
ség lakosságának nincs miért áltatnia magát. A  Sopronvármegye szintén keserűen állapítot
ta meg, hogy Sopronnak ismét a lemondás jut osztályrészül, s továbbra is úgy kell dolgoz
ni, hogy a városnak „hinterlandja" nélkül kell megélnie. A lap kiemelte, hogy Rothermere 
kezdeményezését szinte mindenütt a világon ellenségesen fogadták, kivéve a német és nagy
német köröket. 4 5 0 Utóbbi azt is jelzi, hogy ezekben egy pillanatra sem merült fel aggodalom 
Burgenland sorsát illetően. 

A rövid tétova szemlélődést követően azonban sokan úgy gondolták, fel kell hívni a lord 
figyelmét a térségre. Először Szombathely képviselőtestülete kapott észbe. 1927. szeptember 
10-én a város üdvözlő táviratot küldött Angliába, amiben az osztrák-magyar határ felé pró
bálta terelni a lord figyelmét. A sajtómágnás 1927. szeptember 10-én kelt válaszlevelében 
igyekezett megnyugtatni a nyugat-magyarországi lakosságot, hogy Burgenland helyzete nem 
kerülte el a figyelmét, gondosan mérlegelte Magyarország nyugati határainak kérdését, de 
„ezeknek  az  ügye  sok  fontos  szempontban  eltér  azoknak  a  nagy  területeknek  az  ügyeitől,  me
lyeket a  trianoni  szerződés  Csehszlovákia,  Románia  és más  idegen hatalmak  barátságtalan  jár
ma  alá  helyezett.451  A meglehetősen kiábrándító sorok végén azonban Rothermere ismét ki
jelentette, hogy nem hagyta figyelmen kívül, és egy nem túl távoli időpontban foglalkozni 
fog Burgenland helyzetével. 

Néhány nappal később a megye illetékesei is elhatározták, hogy fellépnek a kérdésben. 
Október elején kapta meg Vas megye alispánja a londoni választ, melyben Rothermere igye
kezett ismét kielégítő, ám igazából semmitmondó választ adni:  „Ön és  az  Ön  megcsonkított 
megyéjének  lakossága  legyenek  meggyőződve,  miszerint  fáradozásaimat  mindaddig  folytatom, 
míg  azokat  siker  nem  fogja  koronázni."452 

A közhangulatot a csalódottság ellenére némi várakozás mégis jellemezte. A revízió 
ügyében járatos politikusok azonban igyekeztek orientálni a helyi társadalmat a kérdésben. 
A Soproni  Hírlap Nagy Emil volt igazságügy miniszterrel közölt interjút, aki nem sokkal lon
doni útja után nyilatkozott a lapnak. A kérdésre, hogy mit várhat Nyugat-Magyarország a 
Rothermere-akciótól, elég egyértelműen kifejtette: gyakorlatilag semmit. A lord a békerende
zések néprajzi igazságtalanságai ellen emelte fel a szavát, Nyugat-Magyarország státuszának 
ügye, pedig nem etnikai határ kérdése, hanem „politikai csúfság" - nyüatkozta a politikus. 
Afelől hogy e csúfság orvoslására Rothermere iniciatívái alapján nem lehet vállalkozni, nem 

4 4 9 Ernst 1987. 210-211. o. 
450  SVM., 1927. július 30. Ez egyébként ilyeténképpen nem volt igaz, mivel a nemzetközi közvélemény inkább 
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reagálását is. Az olasz lapok ugyanakkor üdvözölték a kezdeményezést, Franciaország pedig egy ideig tanácstalan volt a 
problémát illetően. Lásd Zeidler 1997. 307. o. 
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sok kétséget hagyott. Az egykori miniszter az egyetlen lehetséges megoldást a majdan bekö
vetkező német-osztrák egyesülés által teremtett helyzetben látta. A német-magyar barátság 
alapfeltétele - Nagy szerint - a Burgenlanddal kapcsolatos igazságtalanság jóvátétele kell, 
hogy legyen. A nyilatkozat lesújtó volt. 

Az interjút közlő lap kommentárja le is vonta a megfelelő tanulságot, mely szerint az 
ábrándok elmúltával a lehetőségek politikáját kell folytatni. A realitásokkal azonban nem volt 
könnyű megbarátkozni. A megye főispánjának tulajdonában álló  Soproni  Hírlap, mely eddig 
a kormányzat véleményét afféle „magister dixitként" kezelte és tolmácsolta, ezúttal a hiva
talos állásponttól messze eltávolodva kijelentette, hogy  „...ezen  a  téren  az  erőviszonyok  szá
mítanak.  Ha  egyszer oly erős  lesz a  magyar, hogy Szent  István  egész  birodalmát  fegyverrel  visz
szaszerezheti,  ahhoz  nem  kell  semmiféle  integritási  jog fenntartás,  mert  az  erősebb  győz."453 

Néhány héttel később a szabadelvűbb  Sopronvármegye is ízelítőt adott az erőszakos re
torikai megnyilvánulásokból. A cikk Renner volt kancellár két nappal korábbi savanyúkúti 
kijelentéseire reagált. Már említett gondolatai mellett Renner azt is világossá tette, hogy 
Ausztria minden körülmények között és minden fórum előtt kész megvédeni keleti tartomá
nyát. A beszéd nem sok agresszív elemet tartalmazott, a soproni újság mégis azzal fenyeget
te meg Rennert, hogy ha nem engedi le az öklét,  „Ausztria  Magyarország  egyetlen  ökölcsapá
sától  darabokra  hullik,  mint  egy cserépbálvány"  4 5 4 

Az egész rosszízű és a helyi indulatokat felszító eseménysorozatra magyar részről a 
soproni Rothermere-emlékmű leleplezésével tették fel a koronát. A szoborállítás ötlete Nagy 
Elek nyugalmazott diplomata fejében fogant meg, aki a Rothermere-mozgalom és a kormány 
között húzódó feszültségek miatt később magyarázkodni volt kénytelen a miniszterelnök előtt 
az ügyben. A volt politikus szerint Rothermere és Bethlen között nem lehet ellentét e kér
désben, nekik a „megváltott soproni földön" együtt kell szerepelniük. Nagy hangsúlyozta, 
hogy Rothermere óriási érdemeket szerzett az ország szempontjából, ám a revízió első fon
tos lépését Bethlen István hajtotta végre. Kényszeredettnek ható érvelése szerint a szobor 
állításával az volt a célja, hogy a közönség figyelmét ráirányítsa arra a földre,  „melyet  Beth
len  István  szerzett  vissza  Magyarországnak,  s  mely szimbóluma  a  magyar  revíziónak."455 

Mindazonáltal a soproniaknak hosszas próbálkozások után, az emlékmű apropóján újabb 
nyilatkozatot sikerült kicsikarniuk Rothermere-től a térséggel kapcsolatban. Ez kissé árnyalat
iamba sikerült, ami jogosan adhatott okot panaszra Ausztriában, ahol azonban a megjegyzést 
a brit mágnás tájékozatlanságának tudták be. A szoboravatás alkalmából, az ünnepelt üdvöz
lő táviratot küldött a polgármesternek. Ebben Nyugat-Magyarországot [értsd: az elcsatolt te
rületeket -  T. 7.1 akként emlegette, mint amely  „egykor  magyar  volt,  és  kész  ismét  boldogan 
egyesülni  az  anyaországgal,  mihelyt  helyreáll  az  igazságosság." A budapesti osztrák követ jelen
tésében utalt rá, hogy mivel Burgenland eddig nem szerepelt a Rothermere-féle revízióspro
jektben, nagy a gyanú, hogy Sopron földrajzi szerepe és helye teljesen ismeretlen a lord szá
mára. Elismerően nyugtázta viszont, hogy a magyar országos sajtó nem különösebben érdek
lődött az esemény iránt. Az  Újság cikkére hivatkozott, mely a soproni szoboravatást és a kö
rülötte lezajlott ünnepséget „harmadrangú helyi eseménynek" minősítette. Kifogás ismét csak 
Thurner beszédét érte, aki a követ szerint éles kirohanásokat intézett Ausztria ellen. A beszé
dek ezen kívül csak általában szóltak a revízióról és Magyarország feltámadásáról, Ausztria és 
Burgenland vonatkozásában nem. 4 5 6 Valószínűleg elkerülte a figyelmét Sopron országgyűlési 

453  SH., 1927. szeptember 22. 
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képviselőjének, Hermann Miksának az avatóbeszéde. A szónok ebben azon nosztalgiázott, 
hogy Kismarton, a Fertő, Ruszt, Fraknó és Lánzsér mind magyar volt egykoron, éppúgy mint 
az Esterházyak ősi várai.  „Ezt  a  rablást  látva   nyilatkozta Hermann -  szeretném,  ha  lóra ül
nének  a  vármegye  bandériumai  azért,  hogy visszaszerezzük,  amit  elvettek  tőlünk.  Visszaszerezzük 
kincsünket,  népünket..." Elismerte azonban, hogy ennek még nincs itt az ideje, s egyelőre a 
legfontosabb feladat, hogy minden igaz hazafi hirdesse a revízió gondolatát. 4 5 7 

A városi politikusokon mindenesetre nem múlt a kampány sikere. A közgyűlés tagjai 
igaz hazafiként tűzték zászlajukra a revízió jelszavait. 1927-ben a mozgalom csúcspontján lá
zasan igyekeztek hitet tenni az elszakított területekre vonatkozó jogigények mellett. Ez év
ben nem kevesebb mint 32 utcát neveztek el burgenlandi volt magyar községekről. A város
atyák nem mindegyike helyeselte azonban a tömeges névadást. Ok azzal érveltek, hogy nem 
méltó a  civitas  fidelissimához az elszakított településekről utcát elnevezni, mikor azok rövi
desen visszakerülnek Magyarországhoz. 4 5 8  (5.  sz.  táblázat) 

Jóllehet a sajtó elsiklott felette, nem hozta meg a várt sikert Rothermere lord fiának 
soproni látogatása sem. Amikor Esmond Harmsworth, 1928 májusában Magyarországon 
járt, első magyarországi állomása a város volt, ahol újraéledő reményekkel várták a szemé
lyes találkozást. Az ifjú lordot - csakúgy, mint körútja egyéb állomásain - itt is uralkodó
nak kijáró ünneplésben részesítették. A rangos vendéget természetesen a város polgármes
tere üdvözölte, aki rövid beszédében többször is utalt a nemzetiségi és az állami hovatarto
zás közötti összefüggésekre. Saját személyére hivatkozva i s 4 5 9 igyekezett hangsúlyozni a né
met és horvát nemzetiségű lakosság hűségét a magyar államhoz, kiemelve, hogy 1921 decem
berében németek és horvátok tömegei voksoltak Magyarországra. A városháza előtt felvo
nult fogadóbizottság tagjai nyilván szívesen hallottak volna némi biztatást az etnikai alapú
nak semmiképp nem mondható nyugat-magyarországi revíziós törekvésekkel kapcsolatban, 
Harmsworth azonban - bár kellően udvarias - rendkívül rövid és semmitmondó válasszal 
ábrándította ki hallgatóságát. 4 6 0 

A Rothermere kampánnyal foglalkozott a burgenlandi tartománygyűlés is. A pártok 
közös kérdésére a tartományfőnök fejtette ki , mit tervez azzal kapcsolatban, hogy az an
gol sajtómágnást a valóságos burgenlandi viszonyokról informálja. Az interpelláció ötlete 
Leser tartományfőnök-helyettestől származott, aki szociáldemokrataként is minden alka
lommal kiállt a nemzeti érdekek védelmében. Ezúttal valószínűleg a nyugat-magyarorszá
gi sajtóban idézett Rothermere-levél váltotta ki aggodalmát, melyben a lord Szombathely 
képviselőtestületét tájékoztatta Burgenlandot illető elképzeléseiről. Leser erre lendült tá
madásba, és kért tájékoztatást a tartományi kormányzat tervezett ellenlépéseiről. Felszó
lalása során utalt rá, hogy ha a határokat a lord által ideálisnak tekintett módon húznák 
meg, 300 000 német, aki jelenleg a határ túloldalán él, visszatérhetne Ausztriába. Mivel a 
képviselő felszólalásából újabb vita nem robbant ki , a határkérdést lezárták. Rauhofer csak 
annak megállapítására szorítkozott, hogy Burgenland-kérdés egyáltalán nem létezik. A bur
genlandi lakosság sokkal inkább felszabadítottnak érzi magát, hűséggel és szeretettel for
dul hazájához, és kész a jövőben Ausztria sorsában osztozni. Hozzáfűzte: ha Rothermere 
ennek ellenére meg kívánja vizsgálni a tényleges viszonyokat, a tartományi kormány kész 
a rendelkezésére állni ebben. 4 6 1 
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5.  sz.  táblázat 

Az  Ausztriához  csatolt  területek  községek  nevei 
a  soproni  utcanévadásokban 

Utcanév 
A  névadó  község 

magyar neve 
Burgenlandi  név 

A  névadás 
időpontja 

Boldogasszonyi utca Kisboldogasszony Klein-Frauenhaid 1934 
Bórisfalvi utva Bórisfalva Kleinwarasdorf 1927 
Borsmonostori utca Borsmonostor Klostermarienberg 1927 
Csávái utca Csáva S to ob 1927 
Csóronfalvi utca Csóronfalva Tschurndorf 1927 
Doborjáni utca Doborján Raiding 1927 
Fehéregyházi utca Fertőfehéregyháza Donnerskirchen 1934 
Feketevárosi utca Feketeváros Purbach 1934 
Fraknói utca Fraknóvára Forchtenstein 1927 
Fülesi utca Füles Nikitsch 1927 
Gyiróti utca Gyirót GrossGerischdorf 1927 
Hőflányi utca Nagyhöflány Gross-Höf lein 1927 
Kaboldi utca Kabold Kobersdorf 1927 
Keresztúri út Sopronkeresztúr Deutschkreutz 1927 
Kertesi utca Sopronkertes Baumgarten 1927 
Kismartoni sor Kismarton Eisenstadt 1927 
Küllői utca Küllő Girm 1927 
Lajta köz Lajta Leitha 1927 
Lánzséri út Lánzsér Landsee 1927 
Lépesfalvi utca Lépesfalva Loipesbach 1927 
Locsmándi köz Locsmánd Lutzmannsburg 1927 
Lóki sor Lók Unterfrauenhaid 1939 
Malomházi utca Malomház Minihoff 1927 
Márcfalvi utca Márcfalva Marz 1927 
Margitbányai utca Szentmargitbánya Sankt Margarethen 1927 
Meggyesi utca Fertőmeggyes Mörbisch 1927 
Mészverem utca Mészverem Kalkgrube 1934 
Nádasdy utca Fraknónádasd Rohrbach 1927 
Nagymartom utca Nagymarton Mattersburg 1927 
Nezsideri utca Nezsider Neusiedler am See 1934 
Nyéki utca Sopronnyék Neckenmarkt 1927 
Okai utca Oka Oggau 1934 
Pulyai utca Felsőpulya Oberpullendorf 1927 
Récényi út Récény Ritzing 1935 előtt 
Répcefői sor Répcefő Schwendgraben 1927 
Rozália út Rozália hegység Rosalien Gebirge 1927 
Ruszti utca Ruszt Rust 1927 
Sarudi utca Répcesarud Frankenau- Unterpullendorf 1927 
Szarvkői utca Szarvkő Hornstein 1927 
Széleskúti utca Fertőszéleskút Breitenbrunn 1934 
Újlaki utca Sopronújlak Neutal 1927 
Zárányi utca Zárány Zagersdorf 1927 

Forrás: Heimler 1936. (az 1935. december 31-i állapot), Hárs 2003. 



A politikusokkal ellentétben a burgenlandi lakosság kedélyállapotát jelentékenyen nem 
befolyásolta a megelevenedő magyar revízió. Még az 1928. január l-jén Szentgotthárdon lelep
lezett fegyvercsempészés is csak mérsékelt hatást gyakorolt a közhangulatra. A botrány kipat
tanásakor közszájon forgott ugyan, hogy a feltartóztatott fegyverek Ausztria ellen is bevethe
tők, egyes vélemények szerint pedig az osztrák kormány túlzott mértékletességgel reagált az 
ügyre 4 6 2 , a dolognak mégsem volt messzebb ható következménye. Pedig a Rothermere-akcióval 
párhuzamosan provokációgyanús jelenségekre is felfigyelhettek a burgenlandiak. Ezek közé 
tartoztak azok a röplapok és egyéb irományok, melyek az osztrák igazgatást kritizálták. Jólle
het, ezek a burgenlandi keltezésű írások a helyi lakosság nevében születtek, nem lehetünk biz
tosak benne, hogy valódi szerzőiket is Ausztriában kell keresnünk. Amennyiben mégis, akkor 
sem bizonyos, hogy a bennük foglaltak tartomány társadalmának általános véleményét tükröz
ték. 1928 márciusában „Burgenlandi Gazda" aláírással, hosszú panaszlista készült az osztrák 
adminisztráció gyengéiről, a gazdaság visszaeséséről, panamákról és eltékozolt milliárdokról. 
A levél - hangsúlyozottan német ajkú - szerzője a tékozló fiúhoz hasonlóan fohászkodott, hogy 
miután hűtlenségének árát már többszörösen lerótta, megtérhessen „atyjához", a magyar ál
lamhoz. Az írás utolsó bekezdése — megadva a lap pontos londoni postacímét — másokat is 
felszólított, hogy német nyelven írt levelekben forduljanak Rothermere-hez, illetve  Daily  Mail 
szerkesztőségéhez és követeljenek népszavazást a területen. A nagy valószínűséggel a határ in
nenső oldaláról támogatott kezdeményezés kísérlet volt arra, hogy a lord, illetve a közvélemény 
figyelmét felhívják a német nemzetiségű lakosság magyar érzelmeire. 4 6 3 

1928-ban a régről hurcolt problémák mellett az osztrák belpolitikai válság tünetei és a 
Rothermere-ügy mellett a Löbe-féle affér is színezte a Nyugat-Magyarországgal kapcsolatos 
nézeteltérések tarka világát. A magyar társadalmi és politikai élet jelesei ez utóbbit is igye
keztek felhánytorgatni Ausztriának. Szombathelyen 1928. szeptember 10-én zajlott a „Nyu
gati Végek tüntető nagygyűlése" Trianon ellen, melynek során csaknem valamennyi említett 
összetevő felbukkant. A nagyszabású megmozduláson részt vett és beszédet mondott többek 
között Tarányi Ferenc vasi főispán és Réthey Ferencné, a „Pro Hungária" Nők Világszövet
ségének elnöknője is. Az ő szónoklataik - különösen az utóbbi esetében, helyenként tragiko
médiába hajló módon - a revízió általános frázisainak ismételgetésében merültek ki . Tará
nyi mint főispán nyüván tartózkodó volt a burgenlandi kérdéssel kapcsolatban, mellyel vé
gül Vargha Gábor országgyűlési képviselő hozakodott elő felszólalásában. Vargha, amellett, 
hogy a hullarabló Ausztria fejére olvasta a korábbról már jól ismert szentenciákat, élesen tá
madta Paul Löbe korábban említett, savanyúkúti megnyilatkozását. 4 6 4 

A hírhedtté vált Löbe-nyilatkozat körüli diplomáciai hullámverés hatásai elértek tehát 
a határ mellé. A német képviselőház elnökének nyilatkozata olyan megütközést keltett, hogy 
egyesek erős fenntartásokkal fogadták a puszta hírt is, hogy egy szintén legyőzött állam ve
zető politikusa felemeli hangját a Rothermere-mozgalom, azaz a békeszerződések revíziója el
len. A  Vasvármegye szerint nem valószínű, hogy Németország a pár százezer lakosú Burgen
land miatt lemondana a békekötések felülvizsgálatának nagy elvéről. 4 6 5 

A kommentárok elsiklottak a felett, hogy a Párizs környéki békék német szempontok sze
rint történő revíziója nem csak elvszerűen valósulhat meg. Nem biztos, hogy rövidlátónak kell 
ítélnünk azokat, akik 1928-ban nem fedezték fel a hagyományos revizionizmus és az esetleges 
expanzió közötti különbséget. Pedig az Anschluss és a délkelet-európai német szupremácia 

4 6 2 Haslinger 1994. 137-138. o. 
4 6 3 Kézirat. Soproni Múzeum Helytörténeti dokumentumok. 
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gondolata nem állt oly távol egymástól. A határ mellett tevékenykedő hazai publicisták egy ré
sze - ilyen felfogást tükrözött Vas megye legmeghatározóbb sajtóorgánuma a  Vasvármegye is 
- hinni látszott abban, hogy feltámad a németek lelkiismerete, vagy ha mégsem, a világ majd 
számon kéri rajtuk Burgenlanddal kapcsolatos magatartásukat . 4 6 6 

A lap az országos sajtóban nem kevés kritikával illetett Gerraaraa-cikkben i s 4 6 7 inkább 
a német külpolitika mediációs vonásait vélte felfedezni. A német Centrumpárt orgánumaként 
számon tartott újság leszögezte, hogy a fennálló „fajközösség" miatt a burgenlandi kérdés
ben elviekben Ausztria pártján áll (e miatt került a hazai revizionista sajtó támadásának ke
reszttüzébe), ám a  Vasvármegye a cikkben foglaltak többi részének adott nyomatékot. E sze
rint a német politikát a hagyományos magyarbarátság olyan eszközök keresésére ösztönzi, 
amellyel igazságot lehet szolgáltatni a burgenlandi kérdésben. Ilyen eszköz egy népszövetsé
gi ellenőrzés mellett lebonyolítandó népszavazás is, melytől az osztrák-magyar feszültségek 
enyhülését lehet v á r n i . 4 6 8 

Nem osztotta a  Vasvármegye óvatos derűlátását a burgenlandi kérdésben keményebb ál
láspontot képviselő és az osztrákokkal szemben hűvösebb hangütésű soproni sajtó. Az otta
ni lapok kritikusabban és a későbbiek tükrében bizonnyal valósághűbben ítélték meg a né
metek szerepét. Ennek megfelelően válogattak a külföldi kommentárok közül is. A  Soproni 
Hírlap Emile Horn, a  La  Croix című francia lap újságírójának cikkét közölte a német-oszt
rák csatlakozás magyarországi hatásairól. A francia szerző erős rokonszenvvel emlékezett 
meg Magyarországról, keményen kritizálva viszont Ausztria magatartását. Szemére hányta 
az osztrákoknak, hogy Nyugat-Magyarországot, melyet annak idején az Anschluss elmaradá
sa miatt ajándékba kaptak, most tovább kívánják ajándékozni Németországnak. Idézett - de 
meg nem nevezett - olyan német képviselőt is, aki szerint az egyesülés esetén még a Ma
gyarországnak „nagylelkűen átadott" Sopront is vissza kell venni. Horn a bécsi dalosünnep 
200 ezer (sic!) német vendégére utalva figyelmeztetett, hogy ma még békés az invázió, de 
holnap talán már más módszereké lesz a főszerep. 4 6 9 

A Burgenlandra „veszélyes" Németország helyett egyesek — alaptalan és naiv feltétele
zésekre építve — az olasz közvetítésben bíztak. Ehhez - mint láttuk - szolgáltatott némi ala
pot a nagypolitika. A Mosonvármegye című lap arról adott hírt, hogy az olasz-osztrák barát
sági szerződés kapcsán Burgenland magyar lakta falvaiban és a velük szomszédos magyar 
területeken terjed az „elrabolt területek" visszacsatolásának híre. Olaszország kész volna 
visszajuttatni Ausztriának Dél-Tirolt - állította az újság - , ám ennek feltételéül szabja a Nyu
gat-Magyarországról való lemondást. Míg a  Mosonvármegye az olasz segítség fölött lelkende
zett, a  Magyarság nem mulasztotta el közbevetni, hogy a helyi hatóságoknak inkább tájékoz
tatni kellett volna az illetékes helyeket, hogy azok hivatalosan megcáfolják a pletykákat. 4 7 0 

Dél-Tirol egyébként nem csak ellentételezésként, hanem Burgenland „hasonmása
ként" is megjelent a sajtóban. A két területi probléma hasonlóságát alá lehetett támaszta
ni külföldi sajtóidézetekkel is. A Soproni  Hírlap a német - egyébként nacionalista és rao-
narchista szellemiségű -  Pommersche  Wacht és  Rostocker  Zeitung írásait citálta, melyben 
az említett lapok szerkesztői, amellett, hogy nem elhanyagolható módon Burgenland visz-
szaadása mellett agitáltak, a területet Dél-Tirolhoz hasonlatosan a viszály magvaként em
legették cikkeikben. 4 7 1 

4 6 6 Uo. 
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A húszas évek végének - nem túl tomboló - viharai után a helyi politikusok és publi
cisták is visszatérhettek a már kitaposott ösvényre. Volt próbálkozás arra is, hogy a húszas 
évek közepére megérett nyugodtabb időszak hangulatát helyreállítsák. Burgenlandi körök 
fontos gesztusnak szánták, hogy Johann Thullner, az 1929-ben frissen beiktatott tartomány
főnök nyilvános fellépésére a magyarok által lakott Dél-Burgenlandban került sor. Thullner 
Felsőőrön magyar nyelven beszélt a megjelentekhez.472 A helyszínválasztás célja a kedélyek 
lecsillapítása, az új tartományi vezetés baráti szándékainak demonstrálása volt. 

A viták természetesen nem szűntek meg, de az ingerszegényebb környezetben előkerül
tek a már bejáratott érvek és ellenérvek, mint például a gazdasági irracionalitás, etnikai jel
legzetességek stb. 1929-ben jelent meg cikk Sopronról a bécsi  Volksblatt egyik számában, 
„Die tote Stadt" (A halott  város) címmel, amely a város nehéz gazdasági helyzetét ecsetelte. 
A lap információi szerint a soproniak egyenesen a Népszövetséghez akarnak fordulni, hogy 
Ausztriához történő csatolásukat kieszközöljék. Sopron főispánja a miniszterelnökség utasí
tására vizsgálatot is folytatott az ügyben — eredmény nélkül. A nyomozás szerint a bécsi új
ság híresztelései hamisnak bizonyultak. 4 7 3 A hír igazságtartalmát mégis megerősíti, hogy az 
szinte folytatása annak a korábban már említett jelentésnek, amely szerint az osztrák kan
cellárt 1926-ban felkereső soproni deputációt a Népszövetség illetékességére hivatkozva uta
sították el az osztrák fővárosban. Ez utóbbi információ pedig nem megbízhatatlan bécsi saj
tóforrásból, hanem éppenséggel a magyar államrendőrség informátorától származott. A kez
deményezés - bár volt valóságalapja - valószínűleg megrekedt a gondolat szintjén. Az állí
tástól függetlenül a cikk érvei Sopron és környéke súlyos válságára irányultak. A „halott vá
ros" azonban ekkora már kezdett kilábalni a 20-as évek elejének gazdasági zűrzavarából. 

3. A területrendezések hatásai NyugatMagyarország belső fejlődésére 

3.1.  A  nyugatmagyarországi  térség  gazdasági  helyzete az  1920as  években. 
Sopron  válsága  a  két  háború  között 

Az első világháború után a Nyugat-Magyarországot körülvevő gazdasági tér is jelentő
sen megváltozott. A terület Monarchián belüli centrális elhelyezkedése megszűnt, aminek 
számos korábban idetelepített ipari létesítmény lett a vesztese. Néhányat ezek közül végleg 
leszereltek és máshova helyeztek, vagy megszüntettek. 4 7 4 A határváltozások várható gazda
sági következményei már a békekötések előtt félelmeket ébresztettek az i t t lakókban. E fé
lelmek jó részét maga Ausztria keltette azáltal, hogy életben maradásához nélkülözhetetlen 
bázisként követelte magának a nyugat-magyarországi területeket. A változások idején a tér
ség lakossága körében teljes volt a riadalom amiatt, hogy az addigi határ megszűnik, és Bécs 
feléli a terület élelmiszertartalékait, illetve az osztrák főváros nyomora átterjed az egyéb
ként jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkező környékre is. Az átcsatolás gazdasági ellen
érveként magyar oldalon igyekeztek hangoztatni, hogy az osztrákoknak ítélt vidék maga is 
évente 2000 vagon gabona behozatalára szorul, melyet eddig a magyar gabonatermő vidé
kek biztosítottak az itt élő lakosságnak. Burgenland tehát a várakozásokkal ellentétben nem 
oldja meg Bécs és Ausztria élelmezési gondjait, sőt tehertételt jelent majd az osztrák állam 
számára. Hasonló kolonc lesz Ausztria nyakán a nyugat-magyarországi gyáripar is, mely a 

4 7 2 „De mortuis nil nisi bene" (Hans Sylvester későbbi tartományfőnök emlékezése Thullnerre). Neues Burgenländisches 
Volksblatt, 1937. június 25. 

4 7 3 A soproni rendőrkapitányság jelentése a főispánnak, 1925. május 5. MOL, ME, K 28, 1931 - S - 5030 
4 , 4 Ilyen volt például a stratégiai szempontok miatt elköltöztetett Magyaróvári lőporgyár. 



magyar igények kielégítésére jött létre, és Ausztria rettenetes szénhiánya miatt amúgy is 
képtelen lesz fenntartani a működését. A gyárak, vállalatok felszámolása pedig tartós mun
kanélküliséget okoz majd a határ mellett. 4 7 5 

Az új határok meghúzása a valóságban olyan következményekkel járt, melyekre nem 
voltak felkészülve az ott lakók. A végleges határkijelölés után korábban ismeretlen helyzetet, 
olyan új jelenségeket kellett megtapasztalni és megszokni (vámsorompó, vámőrség, határát
lépési igazolvány, útlevél és vízum), melyeket addig csupán hírből ismertek az itt élők. A na
gyobb problémát azonban nem is ez jelentette, hanem az, hogy a határok évszázados keres
kedelmi, kommunikációs kapcsolatoknak vetettek véget. Különösen igaz volt ez Sopronra. 
Jóllehet a 19. században elfogadott vasútépítési koncepció némi eltolódást eredményezett a 
kereskedelmi forgalom útvonalában, a Monarchia idején az osztrák iparcikkek és a magyar 
nyerstermékek első számú piacát a térségben Sopron jelentette. Súlyossá vált a helyzet a 
Kisalföldön, illetve a Rábaközben is, ahol a soproni piac forgalmának visszaesése önmagá
ban is gondokat okozott, s ezt tetézte a különböző kiviteli és behozatali tilalmak bevezetése. 
Bizonyos termékekből hiány, másokból többlet keletkezett. A meglazult, illetve elszakított kö
telékek újrateremtésében óriási szerepet játszott a csempészet. Az árucsere e formáját elné
ző tapintattal fogadták a helyi hatóságok. Képviselőik között voltak, akik úgy vélték: a kap
csolatok bármilyen formában történő ébren tartása erősíti a magyar föld iránt érzett von
zalmat az elszakított területeken. 4 7 6 

A helyzetet nehezítette, hogy nem működött megfelelően a gazdasági érdekképviselet 
sem. A kereskedelmi és iparkamara működési gondokkal küzdött. A kamarai illetékekből 
származó jövedelem drasztikusan csökkent, a kamarai kerület tekintélyes része elvált az or
szágtól, sőt egy ideig a székhely (Sopron) hovatartozása is kérdésessé vál t . 4 7 7 A szervezet 
anyagi ereje csak 1925-re stabilizálódott, amit az is jelez, hogy csak az év februárjától adták 
közre ismét nyomtatásban a kamara havi ügyfélforgalmi jelentéseit . 4 7 8 

A szervezet közben mindent elkövetett a gazdasági feltételek javítása, elsősorban a for
galom élénkítése érdekében. A határmenti forgalom fellendítésére több megállapodás is szüle
tett. Ezek azonban elsősorban a kettősbirtokosok bajaira hoztak megoldást. 1922 augusztusá
ban - amint arra már utaltunk - Sopronban született egyezség a határforgalom kérdésében. 
Ebben jelentős súllyal szerepelt több magyar tulajdonos - legfőképpen Sopron város - oszt
rák területre került erdőbirtokainak hasznosítási ügye. A megegyezéssel kapcsolatban azon
ban később különböző aggályok merültek föl, és a kérdést államközi szerződés útján kívánták 
szabályozni. Ennek előzményeként már 1922. szeptember l-jén és 1923. március 2-án életbe 
lépett egy-egy kormányközi megállapodás i s . 4 7 9 A személyi forgalom könnyítésére határmenti 
útiigazolásokat adtak ki, melyeket a szomszédos állam hatóságaival kellett érvényesíttetni. Ez 
jelentős mértékben megkönnyítette a birtokrészek közötti közlekedést és a munkavállalást 
i s . 4 8 0 Gondot jelentett azonban, hogy a határátlépő állomásokon csak útlevéllel, az ún. határ
átlépési pontokon csak a határszéli útiigazolvány felmutatásával lehetett átkelni. A határszéli 

4 7 5 Nyugat-Magyarország. Magyarországhoz vagy Ausztriához. A Német Ház (Deutsches Haus) sajtóosztályának 
brosúrája. S. a. 

4 7 6 Hasonló értelemben elemezte a csempészet következményeit a  Vasvármegye című lap, 1924. április 20-i számában. 
4 7 ' A soproni kérdés végleges rendezéséig elővigyázatossági intézkedésül Szombathelyen állítottak fel kamarai 

kirendeltséget. 
4 7 8 Kamarai jelentés, 1925. január 
4 7 9 VaML IV-401. a, Vasvármegye Főispánjának iratai. Elnöki iratok 1922, 47. 1923. május 3. 
4 8 0 A hatóságok szerint az igazolványokért sokszor politikailag megbízhatatlan, sőt nem kívánatos személyek is jelent

keztek. Emiatt szükségessé vált, hogy az igazolásokat ne bárhol (mint eredetileg), hanem csak a területileg ületékes ható
ságoknál állíthassák ki, ahol megfelelő információkkal rendelkeztek a jelentkezőről. Lásd a kőszegi járás főszolgabírájának 
levele a főispánhoz, 1923. június 11. VaML. IV-401. a, 1922. 



forgalomban közlekedők, akik nem a határállomást, hanem a hozzájuk közelebb eső 
átkelőpontokat használták, nem utazhattak 15 kilométernél távolabbra. 4 8 1 Elsősorban az ide
genforgalmat és a bevásárló turizmust érintette hátrányosan, hogy 1925-ig az országba érke
ző külföldi állampolgárok kötelesek voltak jelentkezni a területileg illetékes körjegyzőségen 
vagy rendőrkapitányságon. Az időigényes és vesződséges gyakorlatot a 200.000/VII. 1925. sz. 
belügyminiszteri rendelet megszüntette ugyan, ám továbbra is kötelező maradt a bonyolult ki
es bejelentőlapok megvásárlása és kitöltése. 4 8 2 

A könnyítések alig változtattak a gazdasági, kereskedelmi, közlekedési, kommuniká
ciós kapcsolatok elsorvadásán, ami rányomta a bélyegét a térség községeinek és városai
nak későbbi sorsára. 1920-tól Magyarország-szerte torz településszerkezet alakult ki . Egyes 
régiók elvesztették vonzásközpontjaikat, máshol a megmaradt, különböző hierarchiaszintű 
városok vonzáskörzetének egy része került át a határ túloldalára. Ilyen helyzetbe került a 
nyugati határszélén Szombathely, Kőszeg és Sopron. Az utóbbi esetében a nyugat-magyar
országi kérdés konszolidációja idején (jellemzően a burgenlandi tartományi székhely kér
désének rendezésével szinte azonos időben), 1924-25-ben került sor bizonyos kiegyenlítés
re. A közigazgatási beosztás arányosítása és Sopron regionális szerepének erősítése érde
kében Sopron vármegye törvényhatósági bizottsága (mely  „ugyan  nem  tudott  beletörődni  a 
győzedelmes  háború  után  a  lelkiismeretlen  izgatás  és  a  forradalom  által  meggyöngített  sze
rencsétlen  országunkra  egyoldalúan  rákényszerített,  békeszerződésnek  csúfolt  trianoni  békedik
tátum  igazságtalanságába") kérte az illetékes kormányszerveket, hogy az elcsatolt terüle
tek visszatértéig a soproni járást néhány községgel kikerekí tsék. 4 8 3 A törvényhatóságot a 
Civitas  Fidelissima iránt érzett  „köteles  hála  és Sopron  felsegítésének  szándéka" késztette a 
javaslat elfogadására. A racionalizálás szándékától vezérelt javaslat előterjesztői a terv 
megvalósulásától azt is várták, hogy az átcsatolt községek üzleti forgalma sokkal inkább 
Sopron felé tere lődik . 4 8 4 A belügyminiszter 1924. augusztus 12-én kelt és 1925. április l i 
en életbe lépett rendeletével határozott az új közigazgatási beosztásról, és a soproni járást 
9 községgel egészítette k i . 4 8 5 

A piaci és igazgatási körzetek átrendeződésének részeként egyes településeknek sike
rült átvenni az elcsatolt vonzáscentrumok funkcióinak egy részét. Térségünkben Magyaró
vár helyzete erősödhetett azáltal, hogy az elszakított Pozsony és kisebb mértékben Bécs re
gionális feladatait részben megörökölte . 4 8 6 Korábbi közigazgatási szerepétől való megfosz
tása (a vármegyeközpont áthelyezése) azonban legalább ennyi káros következménnyel járt 
a város számára. A megyei adminisztráció Győrbe kerülésével több száz ember megélheté
se került veszélybe Mosón megye egykori központjában. A környék viszonylagos fejlettsége 
(működő ipara és jól termelő mezőgazdasága) mindazonáltal kiegyenlítőleg hatott a nehéz 
helyzetbe került megyében. A vasi székváros, Szombathely ugyan szintén sokat veszített 

4 8 1 Kamarai jelentés, 1925. június, 199-201. o. 
4 8 2 Kamarai jelentés, 1925. június, 199. o. A gazdasági érdekképviseleti szervek (pl. a Szombathelyi Kereskedők Társu

lata, a Szombathelyi Ipartestület, a Kőszegi Kereskedelmi Kör és a kerületi kamara is) egyébként a politikai helyzet kon
szolidációjától rendszeresen kérték a kormánytól az Ausztriával szemben fennálló útlevél- és vízumkényszer megszűnteté
sét célzó tárgyalások megindítását. Az első indítványt 1923-ban tették erre vonatkozóan. Ezt később többször megismétel
ték. Kamarai jelentés, 1927. január 23-24. o. 

4 8 3 A békék után a soproni járásba sorolt községe száma 23-ról 17-re fogyatkozott. Ez a szám valóban jóval kevesebb 
volt, mint az átszervezésben érintett kapuvári (33) vagy a csepregi (48) járások falvainak száma. 

4 8 4 Sopron vármegye törvényhatósági bizottságának átirata Sopron város tanácsának, 1924. február 12. SI, SVLt, IV. 
1403. d, 538. d. IX. 63/922. 

4 8 5 Leirat a soproni járás kikerekítése tárgyában, 1925. május 11. uo. 
4 8 6 Lásd Zeidler 2002. 20. o. Vö. Győri Róbert: Városi vonzáskörzetek a határmegvonás előtt és után. PhD értekezés 

[2004] (kézirat), 7.2. fejezet, 5., 8. o. 



jelentőségéből, megyeszékhelyként, gazdasági és kulturális centrumként továbbra is fejlő
dőképes tudott maradni. Gazdasági funkciói Sopron rovására is bővültek, miután a Sop
ron megye déli részén élő mezőgazdasági termelők - elsősorban a csepregi járás gazdái -
egyre nagyobb előszeretettel látogatták a vasi főváros piacát. 

Veszteség érte Szentgotthárdot is, melynek a vend-vidéki és burgenlandi területek vá
sárlórétegétől kellett megválnia. A változás mégsem volt végzetes. A világháború előtt a nagy 
kiterjedésű, városfalán Őrség és a Vend-vidék területén Muraszombat és Szentgotthárd a je
lentőségéhez képest túlzottan nagy - potenciális - városi vonzáskörzettel bírt úgy, hogy köz
ben a stájer városok (Graz, Radkersburg, Fürstenfeld) vonzáskörzete Magyarországra is át
nyúlt. Az új határok mögött ezért - bár vonzáskörzete számottevően csökkent - Szentgott
hárd saját jelentőségéhez képest továbbra is nagy - 42 500 fős - potenciális vonzáskörzet
tel rendelkezett.487 

A sajtó ennek ellenére a kereslet visszaeséséről cikkezett. A helyi termelők vagy a 
jobban jövedelmezőbb csempészet számára biztosították áruikat, vagy az ország belsejéből, 
elsősorban Budapestről érkező felvásárlóknak adták el azokat. Ez hamarosan a piacok el
lehetetlenüléséhez vezetett. A kereslet visszaesése így áruhiányt eredményezett - panasz
kodtak a h í radások . 4 8 8 Vas megye városai közül a legnagyobb mélyrepülést Kőszeg produ
kálta. Leromlásának okát a sajtó is egyértelműen a város „hinterlandjának" elvesztésében 
látta. A  Vasvármegye elemzése szerint Kőszeg gazdasága eredetileg kb. 34 000 fogyasztó 
igényeinek kiszolgálására rendezkedett be. Trianont követően azonban a kőszegi járástól 
36 községet csatoltak el 18 966 lakossal. Ráadásul a volt pulyai járás lakosságának elvesz
tése is csökkentette a fizetőképes keresletet. Mindez összesen 27 919 fogyasztó tar tós ki
esését eredményezte . 4 8 9 A helyi iparos és kereskedő vállalkozások számának körülbelül te
hát negyededére kellett volna zsugorodni, hogy a meglévők életben maradhassanak.490 A 
sajtó már a húszas évek közepén megkongatta a vészharangot a település fölött. Az orszá
gos lapok 1925-ben arról számoltak, be, hogy Kőszeg „halálának óráit" é l i . 4 9 1 Felpanaszol
ták, hogy bár a háború után a békeszerződések meghagyták a várost Magyarországnak, 
életet adó környékét azonban elvették. A helyzetet súlyosbította, hogy Burgenlandban sok
kal olcsóbb a hús, emiatt a kőszegi boltok vevő nélkül tátongtak. Az erősebb kontraszt ér
zékeltetése érdekében — némileg kiszínezve a valóságot — azt is megjegyezték, hogy elsza
kított falvak, szemben a magyar oldallal, fejlődnek és virágoznak. A csőd szélére került kő
szegi kereskedők burgenlandi falvakban nyitottak fióküzleteket, ám az osztrák hatóságok 
egyre több nehézséget gördítenek a kiszivárgás ú t j ába 4 9 2 — állt a híradásban. Nyugat-Ma
gyarország iparosait az osztrák hatóságok egyenesen kiutasították Burgenland községei
b ő l . 4 9 3 A kerületi kereskedelmi és iparkamara, valamint Kőszeg vezetői és lakói a kormány 
közbelépésére vártak. A Kőszegi Kereskedelmi Kör kérte, hogy a Kőszeg és Sárvár közöt
t i vasút Ausztriát átszelő szakaszán államközi megállapodás keretén belül szüntessék meg 
az osztrák útlevél- és vámvizsgálatot (ahogy azt a Velencei Szerződés a soproni vonalon le-

4 8 7 Vonzáskörzetének lakossága a békék után is 5,1-szerese volt saját lakosságszámának. Összehasonlításul: a később 
említendő Kőszeg esetében ez az érték 0,8-szoros volt. Győri 2004. 11. o. Vö. Győri Róbert: A Kisalföld kereskedelmi 
vonzáskörzet-rendszere 1925-ben. Tér és Társadalom 2000. 305. o. 

4 8 8 W M . , 1924. április 20. 
4 8 9 Győri Róbert adatai szerint Kőszeg 20 ezer fős vonzáskörzetének több mint l-e került a határ túloldalára, 

Magyarországon mindössze 11 falu 4 800 lakosa maradt. Győri 2004. 9. o. 
490 yyMi 1 9 3 4 j u l i u g g 

491  Az  Újság, 1925. február 1. 
4 9 2 A kereskedő- és iparengedélyek megadását például végleges ausztriai letelepedéshez kötötték. 
4 9 3 A korlátozás elsősorban a könnyebben átjáró, műhelyhez kevésbé kötött építőiparosokat érintette hátrányosan. 



hetővé tet te 4 9 4 ) , hogy a távolabbi - elsősorban a Csepreg környéki gazdák - korlátozások 

és kényelmetlenségek nélkül vihessék haza a Kőszegen vásárolt árukat. A helyzetelemzés 

szerint a helyi iparosok és kereskedők elvándorolásával kell számolni . 4 9 5 A konkurencia ki

szorítása érdekében követelték, hogy az iparhatóságok ne adjanak engedélyt osztrák ipa

rosoknak magyarországi munkavégzésre . 4 9 6 Bár tömeges elköltözésre nem került sor, a vá

ros helyzete a harmincas években is drámai maradt, sőt a gazdasági válság hatására még 

tovább romlott. A vasi főispáni hivatal később is rendszeresen volt kénytelen foglalkozni 

az eladósodott Kőszeg gazdasági bajainak kezelésével. Utóbbi két város ráadásul nem el

sőrendű kereskedelmi útvonalak mentén feküdt, így a távolsági áruforgalomba való bekap

csolódásukat a határ valóban szinte lehetetlenné tette. E tekintetben sokkal jobb helyzet

ben volt például a korábban említett Mosón, melyen fontos vasúti és közúti vonalak halad

tak át, így az új határ a bécsi piacot nem zárta el teljesen a megye termelőitől (elsősor

ban a mosoni tejszövetkezetek tagjaitól). 

A békéket és a népszavazást követően Kőszeg mellett - mint említettük - elsősorban 

Sopron került válságos gazdasági helyzetbe a nyugat-magyarországi térségben. A város ter

mészetesen nem vonhatta ki magát az ország általános gazdasági bajai alól. A háborúban, 

majd a forradalmak idején dezorganizálódott gazdaság, a súlyos pénzügyi válságot okozó inf

láció, a mesterségesen meghúzott határok gazdasági következményei azonban itt még súlyo

sabbak voltak. A város 1918 és 1921 utáni aszimmetrikus helyzete jól modellezte azt a szi

tuációt, melyben a békerendezéseket követően piackrízissel és nyersanyaghiánnyal, arányta

lan termelési kapacitással és eltorzult településszerkezettel egyszerre küszködő Magyaror

szág is találta magát. A monarchia közös piacának elvesztése, majd pedig saját piackörzeté

nek elcsatolása rendkívül érzékenyen érintette Sopront. A határváltozások egyedüli - ugyan 

nem elhanyagolható - jótéteménye a  S e l m e c b á n y á i Bánya- és Erdőmérnöki Akadémia 1919-

ben történt átköltözetése volt, ami által Sopron centrális funkciói oktatási-művelődési ele

mekkel bővültek. A főiskola egyszersmind társadalmi, sőt politikai tényezővé vált, aminek el

ső jelei a népszavazás alkalmával mutatkoztak meg. 4 9 7  (1.  sz.  ábra) 

4 9 4 1921 után Sopron két pályaudvarán keresztül bonyolódott le a dél-burgenlandi településekkel a vasúti forgalom. En
nek fenntartására ún. „péage szerződést" kötöttek, amely biztosította a Bécsújhely és Kismarton felől érkező szerelvények 
déli irányú áthaladását. Ilyen megállapodások megkötését a Párizs környéki békekonferencián tették lehetővé. Ennek segít
ségével rendezték a Sopront Kőszeggel összekötő vicinális vasút ügyét is, melyet az új határ két helyen keresztezett. Az át
utazó kocsikban helyet foglaló osztrák állampolgárok mentesültek a vámvizsgálat alól a vasúti határállomáson, a magyar 
állampolgárok pedig belföldi utasként használhatták a Kőszeg és Sopron közötti szerelvényeket, ha a „péage" szerelvények
kel utaztak a két város között. A sárvári cukorgyár körzetét egybekpcsoló Kőszeg-Sárvári mellékvonal végállomása a Kő
szegtől öt kilométerre fekvő Rendek állomásán volt. Az eredetileg Kőszegre szánt végállomás a rendeki határban gazdálko
dó hatalmas Esterházy-birtok igényei miatt került északabbra. Ausztria 1930-ban megszüntette a magyar szerelvények for
dulási lehetőségét a rendeki állomáson, ezzel ott megszakadt a vasúti forgalom.Nyugat-Magyarországon további két rövid 
helyiérdekű vasúti pályát vágott ketté az új határ. A Szombathelytől Rohoncon át Pinkafőig megépült vasúton Búcsúban, 
a Körmendről a másik Batthyány-uradalmi központba, Németújvárra tartó szerelvényeken Strémen egyszerűen személyze
tet és utasokat cseréltek, s a vonat ment tovább a végállomásig. Lásd: Majdan János:  A  vasút szerepe a határok  kialaku
lásában. Rubicon 2001. 8-9. sz. 6-67. o. 

495 Követi jelentés az  Újság c. lap tudósítására alapozva, 1925. május  1. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 797, Liasse Ungarn 2/6-2/8. 
4 9 6 Kamarai jelentés, 1925. április 120-122. o. Utóbbi követelésnek (miután a gazdasági diplomácia eszközeivel nem si

került a kérdés rendezése) a kereskedelmi miniszter 82.367/XIII. 1925. sz. leiratával eleget is tett. A leirat utasította az 
iiletékes hatóságokat, hogy az osztrák állampolgárok engedélyeit vonják vissza, újakat pedig nem adjanak ki. 

4 9 7 A szavazást követően később visszatérően számolni kellett az intézmény hallgatóinak és tanárainak egyes esetekben 
hazafias, sokszor azonban soviniszta megnyilvánulásaival, közvélemény, sőt politika formáló jelentőségével. 



l.sz. ábra 

Nyugatmagyarországi  városok  vonzáskörzetének  változása 
a  határmegvonások  után 

Forrás: Győri 2004, 9. o. 5. sz. ábra 

Az osztrák illetve a bécsi piac kiesése a bor, az élőállat, a gyümölcs és a zöldség kivi

telét lehetetlenítette el, saját gazdasági körzetének feldarabolása pedig további súlyos káro

kat okozott a város gazdaságának. A határmegvonásból eredő károkat azonban a „minden 

rosszban van valami jó" elve alapján ellensúlyozta a belső piac bizonyos fokú fellendülése. A 

XX. század elején Bécs vonzása érezhető hatást gyakorolt a Sopron környéki településekre. 

A békék után az osztrák főváros „elérhetetlensége" miatt a helyi és környékbeli lakosság ér

deklődése élénkebben fordult a helyi beszerzési források felé. Az addig az osztrák fővárost 

látogató vásárlók most otthon költötték el pénzüket, ami rövid időn belül segített a kiskeres

kedelem gondjain. Ehhez hasonlóan az országhatárokon belül, praktikusan Sopronban sze

rezték be alapanyagaikat, üzemanyagukat, intézték bevásárlásaikat a helyi iparűzők is, ami

vel hozzájárultak a város gazdasági életének új alapokra helyezéséhez. 4 9 8 

1921 után lehangoló kép fogadta a városba érkezőket. A piactér elnéptelenedett, még 

a hetivásárok napjain is kihalt képet mutatott, csakúgy, mint az üzletek, melyek kongtak 

az ürességtől. Sopron saját erejére és a kormányzati szervek segítségére támaszkodva pró

bált küábalni a válságból. Ez utóbbira 1922-ben jó esélyek ígérkeztek, amikor Klebelsberg 

Kunó belügyminiszter a soproni választókörzetben kívánt indulni a kormánypárt színeiben 

4 9 8 Székely Géza: A soproni kereskedelem története In Horváth L. (szerk.): Sopron és Sopronvármegye ismertetője 
1914-1934. Sopron, S. n. 1934. 85-86. o. A császárváros korábban csaknem 90 ezer fős vonzáskörzetet (mintegy 70 
települést) mondhatott magáénak. Lásd Győri 2004. 7. o 



a nemzetgyűlési választásokon. Klebelsberg javaslatára elviekben elfogadta a miniszterta
nács, hogy Sopronban export marhapiacot létesítsenek. A városvezetés közbenjárására ked
vező vámtarifa-módosításokra, egyes behozatali és kiviteli tilalmak feloldására is sor került, 
és a város 1922-ben export állatvásárjogot, egy évre rá ló exportvásárjogot is szerzett.4 9 9 

A Győr-Sopron-Ebenfurthi Vasút társaság kedvezményes menettérti vasúti jegyeket ho
zott forgalomba vonalának Csorna, Farad, Rábatamási, Szárföld és Sopron közötti szaka
szán, hogy a Győr felé gravitáló utasforgalmat a határszél felé terelje. A kerületi ipari és ke
reskedelmi kamara további településekre és a Fertő-vidéki helyi érdekű vonal állomásaira is 
szerette volna kiterjesztetni a kedvezményt, hogy a Répce-vidék és a Rábaköz gazdatársadal
ma is gyakrabban és nagyobb számban keresse fel beszerzései intézésére a soproni piacot, 
ám a GySEV ezt elutasí tot ta . 5 0 0 A MÁV viszont a környék egyik legfontosabb exportcikké
re, a borra fuvardíjkedvezményt 5 0 1 biztosított a soproni kamara kérésére. A termelés fenn
tartására és a nyugat-magyarországi borvidék szakemberigényeinek kiszolgálására borászati 
iskola alapítását határozták el, az értékesítésre pedig nagyszabású felvásárlást és exportak
ciót kívántak kezdeményezni. 5 0 2 A honvédelmi tárca át is adta a volt katonai reáliskola épü
letét mezőgazdasági iskola céljaira, mely azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reménye
ket, nem működött megfelelően. 

Bár a város felkarolása érdekében több eredmény született - leginkább a húszas évek 
közepéig - , a nagyra törő tervek és választási ígéretek jó része papíron maradt. A kormány 
ígéretei az 1921 utáni nagy felbuzdulást követően alábbhagytak. Az éljenzések elhalkulása 
után kiderült: a város a gyakorlatban vajmi kevésre számíthat . 5 0 3 Talpon maradásának biz
tosítására a költségvetés nem biztosított célzott forrásokat, és tudomásul kellett venni, hogy 
a külső támogatáson kívül a városnak elsősorban saját erejére kell támaszkodnia. 

A város számára ebben a helyzetben létszükséglet volt a gazdasági kapcsolatok élén
kítése Ausztriával. A polgármestert a burgenlandi és osztrák vezetéshez fűződő feszült vi
szonya nem akadályozta meg abban, hogy a gazdasági kérdésekben nyitott legyen, és olyan 
érdeklődéssel valamint intenzitással ragadta meg a határon túlról kínálkozó lehetőségeket, 
mintha azok nem is „esküdt ellenségeitől" származnának . 5 0 4  „...Sopronnak  létérdeke,  hogy 
a  tőle  elszakított  burgenlandi  területekkel,  régi  kereskedelmi  összeköttetését  továbbra  is  fenn
tarthassa,  mert  a jelenlegi  körülmények  között  minden  ottani [értsd: itteni -  T.  /.]  kereske
delmi  cég  és  vállalat  a  tönk  szélére  jut"   írta a kormányhoz intézett memorandumában 

4 9 9 Környei Attila: A népszavazás hatása Sopron város fejlődésére, a soproni társadalomra. In Turbuly Éva (szerk.): „Ma
gyarok maradtunk"  19211996. Konferencia a soproni  népszavazásról,  1996. december 12. Sopron, 1997, Soproni Szemle Ala
pítvány - Győr-Moson-Sopron Megye Levéltára, 83-98. o. /A Soproni Szemle Kiadványai. Új sorozat 20./ 88. o. Sopron 
polgármesterének tervei között az is szerepelt, hogy a vámhatárt Soprontól beljebb húzza meg a kormányzat, ami által a 
város és közvetlen környéke önálló vámterületté vált volna. A tervből természetesen semmi sem lett. A Magyarországról 
történő gazdasági leválást a kérdéssel foglalkozó tárcaközi bizottság keresztülvihetetlennek és az egész ország szempontjá
ból nézve is károsnak ítélte. Calice beszámolója Simon Elemér soproni főispánnal történt bizalmas beszélgetéséről, 1925. 
február 6. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 17, 14/pol., ül. követi jelentés, 1926. március 9. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 17, 23/pol. 

5 0 0 Kamarai jelentés, 1926. május 178. o. 
5 0 1 A kedvezmény egészen pontosan a borra vonatkozó belföldi és kiviteli fuvardíj különbözet megtérítését jelentette, 

mivel a soproni termelők a kivitelre megállapított tarifakedvezményt csak néhány kilométer távolságon tudták igénybe 
venni. Kamarai jelentés, 1925. október 

5 0 2 Klebelsberg, 1922. 14-15. o. 

503 Vezető kormánypárti politikusok óvakodtak ezt kimondani, de a hatalom centrumától távolabb állók vüágosabban fo
galmaztak. Szterényi József volt kereskedelemügyi miniszter, aki az osztrák-magyar közös vagyon megosztásáról szóló tár
gyalásoknak addig és azután is legfontosabb szereplője volt (lásd Szávai 2004. 5. o.), szakértőként megengedhette magá
nak, hogy értésére adja a hallgatóságának: a város nem szakítható ki az általános gazdasági környezetből és reorganizáci
ójához a teljes magyar gazdaság talpra állása szükséges. Szterényi beszéde a soproni kereskedelmi és iparkamarában, SVM., 
1923. október 30. 

5 0 4 Lásd Környei 1997. 87., 89., 92. o. 



1925-ben.505 A város helyzetét nem könnyítette meg, hogy a szomszédos Ausztriában azonban 
még az évtized vége felé is tartotta magát a Sopronnal szemben 1921 után hirdetett bojkott. 5 0 6 

A segélykiáltások - csakúgy, mint az osztrák részről elhangzó halálos diagnózisok - ta
lán kissé teátrálisak voltak. Ilyen hangulatot árasztott a soproni publicisztika jeles képvise
lőjének, Parragi Györgynek 1927 végén írt cikke is, melyben Csipkerózsikához hasonlította 
a várost, azzal a különbséggel, hogy szerinte Sopron nem alszik, hanem halálosan beteg. „Be
tegágyától  pedig  nem  messze már  lesben állnak  a  sötét,  gyanús  alakok   írja Parragi.  „A hul
lára  várnak...  Arra,  hogy  a  doktorok  elkéssenek...  Lesben  állnak,  hogy  kifosszák,  elvigyék  a 
fenyvest, a  tisztást,  a  barna  szántást,  öreg  utcákat,  ódon  házakat,  kőrózsás  tornyokat!" Az apo
kaliptikus jövőkép a következő évtized, akkor még nem is a maga teljességében kibontakozó 
fenyegetéseivel sokkolta az olvasókat. 

A Parragi által várt doktorok azonban ha néha el is látogattak a városba, hogy ott kon-
züiumot tartsanak,5 0 7 eszközök hiányában sokat tenni nem tudtak. A dualizmus alatt még je
lentős kereskedőváros beszűkült gazdasági terének újraszerkesztéséhez ezért nagyon tudatos 
várospolitikára volt szükség. Olyan tervszerű politikára, mely új funkciókkal gazdagítja Sopron 
regionális és országos gazdasági szerepét. Erre adott lehetőséget a Trianon után elszakított ha
gyományos magyar üdülőhelyek kieséséből származó űr, melyet a húszas évektől Sopron pró
bált meg betölteni. A turizmus a város egyik stratégiai ágazatává fejlődött. Az ország belsejé
ből egyre többen fedezték fel természeti és kulturális értékeit, miközben a  Civitas  Fidelissima 
felkeresése egyfajta hazafias kötelességnek is számított Magyarországon. A körülményekhez ké
pest sikerült viszonylag élénk kapcsolatokat kialakítani a határ osztrák felén élő lakossággal is, 
a bevásárlók „átszippantására". (A soproni rendőrség politikai előadójának magyarázkodnia is 
kellett a miatt, hogy a tömegesen vásárolni, rokont látogatni érkező vendég a víkend ürügyén 
német propagandát folytat. 5 0 8) Újszerű próbálkozás volt a textilipar bővítése is, melynek kö
szönhetően a várost a „magyar Manchesterként" emlegették a két háború korában. A városve
zetés mindehhez infrastruktúra-teremtéssel, adókedvezmények adásával járult hozzá. A pragma
tikus várospolitikához hozzátartozott, hogy gazdaságpolitikai kérdésekben az ellenzék is a pol
gármester mögé sorakozott fel, aki pedig ezekben az ügyekben politikai, hazafias érzelmeit is 
igyekezett félretenni. Erre annál nagyobb szükség volt, mivel a 20-as években Sopron nem csu
pán nyugat felé, hanem keleti irányban is jelentősen veszített gazdasági befolyásából. 1921 után 
egy ideig még a soproni állatvásár maradt a burgenlandi gazdák fő beszerzési forrása. Az oszt
rák hatóságok azonban különféle engedélyeztetési eljárások bevezetésével, állategészségügyi 
rendelkezések életbe léptetésével próbáltak véget vetni annak, hogy a város maradjon Burgen
land piaci székhelye. Ezzel ellehetetlenítették a vásárok működését. 5 0 9 Sopron vonzáskörzete ez
zel egyidejűleg a másik irányban is csökkent. A megyebeli gazdák szívesebben vitték áruikat 
Győr felé, míg délen Szombathely piaca gyakorolt komoly szívó hatást a vidék gazdaságára. 5 1 0 

5 0 5 Az osztrák banktőke 1920-től már jelen volt a városban. A korszak legnagyobb helyi bankja, az 1918-as alapítású Sop
roni Hitelbank Rt, a Magyar Állami Hitelbank és az Osterreichische Centralbodenkredit Bank érdekeltsége volt. E mellett 
több osztrák székhelyű iparvállalat, pl. a Preis és Társai Szövőgyár, a Trebitsch-féle szövőgyár működtetett fióklerakatokat 
Sopronban. Lásd Bircher Erzsébet: A helyi politika autonómiájáról (Sopron a két világháború között) In Házy Jenő  emlék
könyv. Sopron, 1993. s. n. 436. o. 

5 0 6 Lásd  Burgenländische Freiheit 1927. december 16-i számát. A lap szerint egy burgenlandi sem engedheti meg 
magának, hogy Sopronban intézze vásárlásait és a pénzével az ottani népséget támogassa. („Kein Burgenländer... darf in 
Ödenburg einkaufen und dieser Schippschaft auch noch das Geld hintragen.") 

5 0 ' 192-ben a kormány képviselői kihelyezett ülést tartottak Sopron gazdasági bajainak orvoslásáról 
5 0 8 Sass belügyminisztériumi miniszteri tanácsos jelentése a miniszterelnökségen Pataky államtitkárnak, 1934. június 

30. MOL, ME, K 28, 1934 - C - 15590. 

° 0 9 Thurner polgármester emlékirata a kormányhoz az állatvásárok megszüntetése miatti károk elhárításáról, 1925. 
április 25. In Turbuly 1998. Dokumentumok, 71. o. 

510  Oed.Zt. 1930. február 27. 



Csak sejteni lehet, hogy keserves vívódások közepette kellett megalkudni a realitásokkal, 
akár az osztrák bank- és ipari tőke beengedése, sőt becsalogatása árán is. A város akkor is tá
mogatta ausztriai érdekeltségek megjelenését, amikor a vele szomszédos tartományban min
dent elkövettek a magyar tőkebefolyás visszaszorítása érdekében. Ráadásul a számos nehézség
gel küszködő soproni és nyugat-magyarországi gazdasági élet lassú konszolidációját is derékba 
törte a húszas évek végén megjelenő és a következő évtized elején nyomasztóvá növekvő gaz
dasági válság. Sopron vezetése ennek során sem adta fel a civitas fidelissima erejébe vetette 
hitét. Thurner Mihály 1930 végén akként nyilatkozott, hogy a város, ha szegény is,  „szervezete 
megbízható,  mert gazdasági  izomrostjai  a  hitelképesség,  a  hűség  titkos  erejétől  acélosak"  . 5 n 

3.2.  Civitas  Fidelissima    a  politika  diskurzusa 

A határváltozások és a népszavazás következményei nem csupán a gazdasági szférában 
voltak meghatározóak. 1921. december 14. és annak emléke Sopronban döntő igazodási pont, 
fontos tényező maradt. A szavazás hosszú ideig kihatott a város politikai viszonyaira, a he
lyi német és magyar lakosság sorsára. Ennek egyaránt voltak pozitív és negatív aspektusai. 

A  civitas  fidelissima gondolata, hátterében a nemzethez tartozás demonstratív kifejezése 
más módon is alfája és ómegája volt a két háború közötti évek várospolitikusi megnyilvánulása
inak. A két háború kora nem nélkülözte a sémákat, a politikai közhelyeket. A népszavazásra va
ló hivatkozás és az annak eredményéhez való aktív és pozitív viszonyulás is elengedhetetlen alap
feltétele volt a politikai szerepvállalásnak, csakúgy, mint országos szinten Trianon és a revízió 
ügyének hangoztatása. 5 1 2 Mind a népszavazás, mind Trianon problémája erőteljesen meghatá
rozta az akkori helyi, illetve az országos politikai elitek tudatát. A két esemény azonban ugyan
azon ideológiai tengely két ellentétes pólusán foglalt helyet. A trianoni igazságtalansághoz alap
vetően negatív érzelmek társultak, hangoztatása javarészt használhatatlan fegyvernek bizonyult 
a nemzetközi politikai életben, sőt újabb külpolitikai katasztrófához vezetett. Állandó felemlege
tése pedig a jogos igények mellett is megmételyezte a hazai politikai életet. A soproni népsza
vazás alapvetően pozitív élménye azonban nagy eséllyel válhatott integratív erővé, s politikai 
fegyverként használva valódi eredményekhez vezethetett, főleg a gazdaságpolitika terén. 

A  civitas  fidelissima alkalmas jelszónak tűnt, amely mögé elvileg a korszak a legeltérőbb 
eszmei alapállású erői is felsorakozhattak. így a keresztény-konzervatív városi csoportok mel
lett a liberálisok, sőt a szociáldemokraták is. A soproniak a már-már eposzi kellékké nemese
dő állandó jelző segítségével megpróbáltak politikai és erkölcsi tőkét kovácsolni a szavazás 
eredményéből. A várospolitika igyekezett teljes mértékben kihasználni a siker nyújtotta lehe
tőségeket. A szavazás állandó hangoztatása a kormányhoz intézett feliratok érveinek fontos 
alapját képezte. Vagy úgy, mint a megfogalmazott kívánságok tartalmi argumentuma, vagy 
csupán egyes gondolatok „díszítősoraként", de a legtöbb helyen felbukkant a hűség-eszme. A 
hivatkozásokkal elsősorban gazdasági téren, illetve az oktatás, a felsőoktatás terén sikerült 
eredményeket kicsikarni. A hűség hangoztatása legitimációs motívumként tehát a város spe
ciális érdekeinek alátámasztását szolgálta. Ha sikerült eredményt felmutatni, annak oka azon
ban nem csupán a városvezetés taktikája, hanem a nemzeti érdekek elsődlegessége volt. 

Az első bécsi döntésig a soproni népszavazás volt a revízió egyetlen sikere. A kormány
zati oldal fogadókészsége a soproni megkeresésekkel kapcsolatban egyet jelentett az irreden
ta gondolat erősítésével. Az érdekeket - legalábbis bizonyos határokon belül - a viszonosság 
jellemezte, hiszen a kormányzat Sopront tudta példaként állítani, amikor a nemzethez való 
csatlakozás illetve tartozás előnyeiről érvelt. A nemzet testéből 1918-19-ben kiszakadt nem-

5 1 1 Idézi: Turbuly 1998. Dokumentumok 81. o. 
5 1 2 Kivéve a szociáldemokráciát, mely azonban a két háború közötti rendszerben nem is volt szalonképes politikai tényező. 



zetiségekkel szemben Sopron az idegen ajkú lakosság államhűségét, patriotizmusát szimboli
zálta. Ennek alátámasztására a legkülönbözőbb forrásokból hozhatunk példákat, hisz a tételt 
a politika és a „civil" élet számos szereplője is megfogalmazta.  „...Sopron  népe  elől  járhatott 
abban, hogy elégtételt  adjon a  világszerte  megrágalmazott  Hungáriának;  megcáfolhatta  azt  a ha
zugságot,  hogy itt  nem  mindenki  egyformán  jogosított,  édes  gyermeke a  hazának"   hangzott el 
a városi tanács 1922. január 2-i díszközgyűlésén. 5 1 3 Ennél radikálisabban fogalmazott a  Vir
radat 1922. április 2-i számában, amikor arról írt, hogy ha a soproni népszavazás képes volt 
rést ütni a trianoni diktátumon, akkor ezt más ponton is meg lehetne kísérelni. 5 1 4 A szava
zás egyéves évfordulóján pedig Horthy Miklós igazolta személyes jelenlétével az esemény je
lentőségét.  „A haza  nem  fogja sohasem elfelejteni Sopron  városának  és környékének  azt  a nagy 
szolgálatot,  melyet az  ország  ügyének  nehéz  időkben  tett. A  múlt  évi  népszavazás  eredményének 
nemcsak  az  a jelentősége,  hogy az  ezeréves  Magyarország  területének  egy drága  részét mentette 
meg, hanem  ezen messze  túlmenő  erkölcsi  értéke  is  van. A  Sopronban  és környékén  tartott  nép
szavazás  volt  az  első  eset, ahol  a  trianoni  szerződés  betűivel  szemben győzött  az  igazság  ereje. 
Az  elszakításra  ítélt  részek  közül  ez  volt  az  első  hely, ahol  a  lakosságnak  módjában  állott  sza
badon  kinyilatkoztatni,  hogy megmaradni  kíváne  a  magyar haza  kebelében.  Es  Sopron  példája 
megmutatta  az  egész  világnak  az  ezeréves  magyar  állam  vonzó,  összetartó  erejét.515 

Az egymáshoz nagyjából hasonló eszmefuttatások politikai summázata Bethlen István 
1922. december 7-i parlamenti beszédében hangzott el. A miniszterelnök érvelése szerint 
alapjaiban volt hibás a párizsi döntéshozók szemlélete. Nem mindenki akart ugyanis más ál
lamhoz csatlakozni, és eltávolodni hazájától, csak azért, mert nem volt magyar. A soproni 
népszavazásnak azért van nagy jelentősége - hangoztatta Bethlen - , mert bebizonyította, 
hogy a feltevés, melyből a trianoni szerződés kiindult, hamis és valótlan. „A soproni  népsza
vazással  megdőlt  a  trianoni  szerződésnek  minden  morális  alapja  és az  a  feltevés  sem  vált  va
lóra,  melyre a  trianoni  szerződést  alapították."   tette hozzá a kormányfő. Mindezt megerő
sítendő igyekezett kidomborítani azokat a nehézségeket, melyek ellenében mégis sikerült di
adalt aratni. A népszavazás annak ellenére vezetett magyar sikerre, hogy a nyugat-magyar
országi területeket évszázados gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fűzték Ausztriához. 
„Nem  szabad  elfeledkezni  arról  a  vonzóerőről  sem   figyelmeztetett a miniszterelnök - ,  me
lyet a  70  milliós  német  nemzet gyakorolt  erre  a  nemzetiségi  területre.  Hasonló  körülményekkel 
más  területek  esetében  nem  kellett  volna számolni.  Ha  a magyar hazafiság  gondolata  ilyen ked
vezőtlen  feltételek  dacára  is  meggyőző  eredményt  könyvelhetett  el,  máshol  sokkal  kedvezőbb  ki
menetelű  lehetett  volna,  ha  a  győztesek  alkalmat  adnak  népszavazások  lebonyolítására."516 

A magyar állameszme dicsőségét hirdető és az irredentához erős szálakkal kapcsolódó 
gondolatokat nem csupán a városban és a hatalomban lévők, hanem szerte az országban, a 
társadalom széles körében is sokan osztották. A népszavazás ebbéli jelentőségét nem kevés 
pátosszal átitatott írások és beszédek sora méltatta akkor és később is . 5 1 7 Bethlen miniszter
elnök 1928 októberében változatlanul úgy fogalmazott, hogy a soproniak  „tanúbizonyságot  tet

5 1 3 Sl, SVLt, Tanácsi jegyzőkönyvek, 1922. január 2. Lásd Turbuly 1998. Dokumentumok, 55. o. 
514  Virradat, 1922. április 2. 
5 1 5 Idézi: Hüler 1989. 291. o. 
5 1 6 Gróf Bethlen István beszéde a soproni népszavazás emlékének törvénybeikatásáról szóló törvényjavaslat vitája során, 

a nemzetgyűlés 67. ülésén, 1922. december 7-én. 
5 1 7 Az történtek súlyát és következményeit Tormay Cécüe például az ország „magyar asszonyainak" nevében a 

következőképpen fogalmazta meg visszaemlékezésében:  „...Minden  gondolatom a  magyarságáért vívódó Soproné volt,  mely 
akkor  nemcsak  saját  nevében döntött,  de  döntött  valamennyi  megszállt  magyar  város  nevében is.  Mert  ha  a  soproni 
népszavazás  oda adta  volna az ősi várost a rablóknak,  vájjon hogyan hinnék el valaha az ellenséges  hatalmak,  hogy a többi 
elrablott  táj hazavágyódik  Magyarországra?" Tormay Cécile: Ave Civitas Fidelissima. In Thirring Gusztáv (szerk.) Sopron, 
Civitas Fidelissima, Sopron, 1925, Sopronmegyei Kör, 96. o. 



tek  hűségükkel  a  régi  haza  iránt  és  megmutatták,  hogy ragaszkodnak  Szent  István  ezeréves  bi
rodalmához,  és  eszük  ágában  sincs  más  országhoz  csatlakozni.  Hiszem,  hogy az  ország  számos 
más  területén,  ha  megkérdezték  volna  a  népet,  a  válasz  ugyanez lett  volna.  Sopron  hűsége meg
dönthetetlen  argumentumot adott a magyar nemzet igaza mellett, amire hivatkozni  fogunk unos
untalan  azok  előtt,  akik  más  területen  a  népet  megkérdezni  nem  engedték."518 

Az évtized végére a soproni példázat mindazonáltal sokat veszített jelentőségéből. Ezt 
a kérdésben személyesen érintett politikusok meglehetősen jól érzékelték. Akadt köztük 
olyan - így például az Oszták-Magyar Határmegállapító bizottságban ténykedett Ullein-
Reviczky Anta l 5 1 9 - , aki megpróbálta a népszavazás históriáját jobban integrálni a magyar 
revíziós érvrendszerbe. Amikor a francia  Monde  Nouveau tudományos cikket rendelt 
Ulleintől, ő a felkérésnek eleget téve, a velencei egyezményről (La  Protocole  de  Venise cím
mel) szándékozott írni a lapban. Ullein egyrészt azzal indokolta választását, hogy annak ide
jén maga is cselekvő résztvevője volt a nyugat-magyarországi kérdés rendezésének, másrészt 
szándéka szerint az írás ráirányítja majd a franciák figyelmét Trianon egy ízben már meg
történt revíziójára. A diplomata véleménye szerint a magyar külpolitika nem használta ki az 
1921-es népszavazás sikerében rejlő lehetőségeket.  „Úgy  érzem,  a  mi  revíziós  embereink  nem 
helyeznek kellő  súlyt  a  soproni  ügynek    mint precedensnek    épp  a  revízió  szempontjából  va
ló  óriási  fontosságára."520 

A példa fontos lehetett az integrális revízió talaján álló csoportoknak és - legalábbis a 
20-as évek elején - különösen fontos lehetett az akkor elszigeteltségre ítélt Magyarország 
külpolitikája számára is, mely a kényszerű beilleszkedési törekvések közepette a hangos re
vízió helyett a pozitív propagandára helyezhette a hangsúlyt. Erre kitűnő lehetőséget kínált 
a soproni népszavazás eredménye. Az aktívabbá váló külpolitika azonban már egyre kevés
bé igényelte „Sopron" erkölcsi támogatását. A benne rejlő lehetőségek érdekében ráadásul 
áldozni is kellett. A kormányzati oldal motiváltságát jelzi, hogy a támogatások legdinamiku
sabban a szavazástól az 1920-as évek közepéig érkeztek, annak ellenére, hogy az 1922. évi 
választásokon az Egységes Párt súlyos vereséget szenvedett, a soproni mandátumot a kor
mány belügyminisztere, gróf Klebelsberg Kunó nem tudta megszerezni. A bukást még látvá
nyosabbá tette, hogy a nemzetgyűlésbe ráadásul az MSzDP jelöltje, Hébelt Ede került be. 
Amikor tehát a kormány Sopront különféle előnyökbe részesítette, mindezt abban a tudat
ban kellett tennie, hogy ezzel egy „szocialista várost" támogat. 

Szembetűnő, hogy - legalábbis kezdetben - a máshol diszkreditált szociáldemokrácia 
a népszavazás során mutatott tevékenységének köszönhetően Sopronban a húszas évek első 
felében szabadabb és hatékonyabb formában tudott működni . 5 2 1 Nem meglepő, hogy Peidl 
Gyula az MSzDP egyik vezetője a parlamentben leszögezte:  „abban  a  tényben,  hogy  Sopron 
és  környéke  magyar  maradt,  oroszlánrésze  volt  a  szervezett  szociáldemokrata  munkásságnak. 
Utóbb hozzátette:  „a  népszavazást  a  magyarországi  szociáldemokrata  párt  már  olyan  időben 
követelte  ,  és  ehhez a  felfogásához  változatlanul  ragaszkodik  ma  is    amikor  ezt  hazaárulás
nak  deklarálták.  " Talán többet elárul, hogy kijelentését - néhány gúnyos megjegyzés kivéte
lével - a jobboldalról nem kommentál ták. 5 2 2 A pártnak a soproni polgármesterhez fűződő 

5 1 8 Bethlen serlegavató beszéde, 1928. október 15-én.  SH, 1928. október 16. Vö. Bethlen 1933. 267. o. 
0 1 9 Ullein 1928-ban a párizsi követségen dolgozott. 

020 uilein -Reviczky Antal levele a külügyminisztériumba, ismeretlen személyhez. Párizs, 1928. április 30. MOL, KÜM, K 
63, 1928-20/7. 225/1928. 

5 2 1 1921-ben a kormány megbízásából Peyer Károly személyesen járt Sopronban és röplap formájában köröztette a párt 
választmányának 1921. december 8-i határozatát, mely a Magyarország mellett maradásra próbálta rábírni, az MSzDP 
híveit. Lásd: Környei 1982. 102. o. 

d 2 2 Maga Bethlen is kitért a kérdés nyflt színi megvitatása elől, arra hivatkozva, hogy az ünnepet zavartalanul kell a 
parlamentnek megülnie. Lásd a nemzetgyűlés 67. ülése, 1922. december 7. 



kapcsolata is kedvezőbben alakult. 5 2 3 Mindez valószínűleg szerepet játszhatott az MSzDP 
1922-es választási sikerében. A népszavazási szereplés és a párt recepciója közötti összefüg
gésre a sajtó már közvetlenül 1921. december 14. után felfigyelt. A szociáldemokraták ké
sőbb is tettek szolgálatokat a nemzeti ügynek. A felszín alatt zajló folyamatok nem érintet
ték a hivatalos szólamok és kinyilatkozások világát . 5 2 4 

Hébelt látványos győzelme kormányzati köröknek különösen rosszul esett, és látható 
dilemmát okozott a városhoz fűződő viszonyukat illetően. Kozma Miklós, az MTI elnöke a 
kampányt szervező Gömböshöz írt levelében utalt is rá, hogy a szocialisták esetleges győzel
me „erkölcsileg elcsúfítaná" a népszavazási eredményét . 5 2 5 Úgy tűnik azonban, a soproni vá
lasztás eredménye nem pusztán erkölcsileg, hanem nemzeti szempontból is kellemetlen kö
vetkeztetések levonására volt alkalmas. Voltak ugyanis - köztük az eseményeket részletesen 
elemző Hans Cnobloch osztrák követ is - , akik a soproni választók kormányellenes hangu
latát a népszavazás eredményével és annak gazdasági következményeivel magyarázták. Véle
ményük szerint a választási kudarcban nagy szerepet játszott, hogy a helyi németek - hogy 
elégedetlenségüket és nemzeti érzelmeiket kifejezésre juttassák - inkább egy német nevű szo
ciáldemokratára adták le voksaikat, mint a kormány tagjára. Ezt a vétküket ráadásul úgy 
sem voltak hajlandók jóvátenni, hogy - amint arra Klebelsberg maga is felszólította őket -
a második fordulóban az állva maradt „polgári jelöltre", Andrássy Gyulára szavaztak volna. 
Cnobloch látványos elszólásként idézte Thurner Mihálynak azt a kijelentését, amely szerint 
Hébeltre ugyanazok szavaztak, akik annak idején Ausztriára. Ha ez tényleg igaz, márpedig 
az - mondja Cnobloch - akkor remekül rávilágít a népszavazás procedúrájára i s . 5 2 6 

Klebelsberg bukásában az 1921-es soproni kérdésben tanúsított magatartása is közre
játszott. Sokan szemére vetették, hogy keveset tett Sopron és környékének megtartása érde
kében, sőt nem bízott a város megtartásában sem. 5 2 7 1922-es választási beszédében is legelő
ször a defetizmus vádja ellen volt kénytelen védekezni. A népszavazás idején és azt követően 
is jellemző volt rá, hogy - bár a revíziós fordulatokat nem iktathatta ki beszédeiből - intel
ligenciája meggátolta abban, hogy harsogó irredentizmus kórusába beálljon. Képviselőként és 

5 2 3 Ehhez nagyban hozzájárult természetesen az is, hogy Thurner 1919 augusztusa előtt is képes volt megegyezést 
keresni a baloldallal. 

5 2 4 Lásd  SVM., 1921. december 28. A soproni baloldal a későbbi években is élvezett előnyöket a város speciális helyze
téből adódóan. Polónyi Kálmán a szociáldemokrata párt helyi titkára (aki 1922 decemberében a népszavazás évfordulóján 
személyesen vezette az MSzDP, valamint brennbergi és soproni munkások küldöttségét Horthy üdvözlésére) például 1923 
elején felhatalmazást kapott a miniszterelnökségtől, hogy fejtsen ki propagandát a „nemzeti irányú munkásmozgalom" ér
dekében. Amikor azonban a belügyminisztérium tudomására jutott, hogy Polónyi külföldi (burgenlandi) szociáldemokraták
kal is kapcsolatot tart fenn, óvatosságból megvonta tőle a támogatást, és rendőrségi megfigyelés alá is helyezte. Környei 
1982. 84. Vö. Sl, SVLt, 1404. a, 22 Biz./1923. szeptember 1., i l l . a bécsújhelyi rendőrfelügyelőség (Bundespolizei 
Komissariat Wiener Neustadt) jelentése, 1923. november 30. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 795. Nr. 28/Na. 

5 2 5 Kozma Miklós levele Gömbös Gyulához a legitimistáknak egy választási paktum létrehozására tett ajánlatáról. In Ira
tok az ellenforradalom történetéhez,  19191945. I I . köt. A fasiszta rendszer kiépítése és a népnyomor Magyarországon. Szer
kesztette és a bevezető tanulmány írta Nemes Dezső. A kötet forrásanyagát összeállította és a szerkesztésben részt vett: 
Karsai Elek. Budapest, 1956, Szikra, 83. sz. 290. o. 

5 2 6 Hans Cnobloch jelentése a soproni választásokról, 1922. június 8. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 17, 140/pol. 
5 2 7 A trianoni békeszerződés parlamenti ratifikálásától mindenesetre - ha gesztusa formális volt is - távolmaradt. A 

soproni kerület választottjaként nem fogadhatta el a békét, hisz ez - akkor még - egyben a városról történő lemondást is 
jelentette volna. A ratifikáláskor - a többi nyugat-magyarországi képviselővel együtt - elhagyta az üléstermet. A szerződés 
elutasítása erkölcsi kötelessége volt akkor is, ha egyébként elismerte az aláírás szükségességét. 1921. június 22-én a nyu-
gatrmagyarországi terület képviselőivel (Bleyer Jakab, dr. Huber János (Johann Huber), Sabel János, Scholz Ödön, Thomas 
Ferenc, Lingauer Albin), Sigray területi kormánybiztos vezetésével konferencián vett részt, melyen a térség sorsáról tanács
koztak. A nemzetgyűlés szünete előtt még megragadta az alkalmat, hogy interpellációval forduljon a külügyminiszterhez 
Nyugat-Magyarország ügyében. E felszólalásában hangsúlyozta, hogy a térség lakossága egyszer - nevezetesen az 1920-as 
nemzetgyűlési választások idején - már döntött a hovatartozásáról. A lehető legszélesebb választójog alapján megrendezett 
szavazáson széles legitimitással juttatta be képviselőit a törvényhozásba, amivel kifejezésre juttatta Magyarországhoz való 
ragaszkodását is. Környei 1982. 100. o. 



miniszterként is úgy beszélt revízióról, hogy közben minden egyes lépése - az országos és a 

helyi politikában egyaránt - arról szólt, hogyan lehet berendezkedni az új határok között, ho

gyan lehet Sopron regionális funkcióit a határok megváltoztatásának irreális terve nélkül biz

tosítani. Klebelsbergnek azonban nem sok ideje maradt az ígéretek megvalósítására. 

Nyomtatásban kiadott programja, „Uber die Hilfe für Oedenburg" címmel jelent meg 

1922-ben. Ennek középpontjába a helyi választókat a gazdasági kérdések mellett leginkább 

érdeklő belpolitikai témát állította: a királykérdést. Utóbbi megkerülhetetlen volt az erős le

gitimista érzelmeket tápláló soproni közönség előtt. 1922-ben a nem sokkal korábban lezaj

lott - Sopronból indult - második királypuccs pedig különleges aktualitást adott a kérdés

nek. Klebelsberg egyfelől megpróbálta a problémát sajátjaként is beállítani, kifogva ezzel a 

szelet ellenfele, a legitimista Andrássy Gyula vitorlájából, másfelől viszont utalt rá, hogy az 

nem szakítható ki európai összefüggéseiből. Figyelmeztette a szavazókat a nyugati hatalmak 

várható fellépésére, a restauráció esetén kialakuló veszélyhelyzetre, egyszersmind hivatko

zott az ügyből következő belpolitikai nehézségekre. Győzelme azonban így is elmaradt. 

A kormány retorikai megnyilvánulásai a választás eredményétől függetlenül (vagy tán 

épp a miatt) később is túláradó együttérzésről tettek tanúbizonyságot. Sopron ugyan nem 

részesült a hőn áhított megkülönböztetett bánásmódban, 5 2 8 de kívánságai elől nem lehetett 

egyszerűen kitérni. A városvezetés ezt érzékelve mindent megtett, hogy kisajtoljon valamit 

a kormányzatból. Bethlen mindenesetre 1922-ben már óvatosan bánt az ígéretekkel:  „Egy 

nemzet, amely fiai  önfeláldozásával  szemben  hálát  mutatni  nem  tud,  nem  érdemes  arra,  hogy 

fiai  önfeláldozást  gyakoroljanak  vele szemben.  Mi  Sopron  városának  és  környékének  kincseket 

nem  adhatunk.  Mi  egy nyomorult,  megcsonkított,  szegény  országgá  váltunk.  De  egyet igenis ad

hatunk,  és  ez: magyar  szívünknek  melegsége."  5 2 9 

A kormányzat szívügyei iránt Sopronban csak mérsékelt érdeklődést mutattak. Egyre 

sűrűbb és részben sikeressé váló intervencióiknak köszönhetően 1922-23-ban a város né

hány gazdasági, kereskedelmi, külkereskedelmi kedvezményben részesült, melyek erősítették 

a civitas fidelissima eszméjének gyakorlati előnyökre váltását. Ezzel azonban nem érte be a 

városvezetés. Thurner polgármester egy későbbi levelében kérte számon az elmaradt fejlesz

téseket, hivatkozva arra, hogy bár Sopron a népszavazásért jutalmat nem vár, de a  nemzeti 

eszme szolgálatában  álló  gazdasági  élete megmentésében számít a kormányzat segítségére. 5 3 0 

Thurner 1928. december 23-án a  Pesti  Hírlap hasábjain, Klebelsberggel polemizálva, arról 

panaszkodott, hogy mialatt az osztrák kormány mindent megtesz a burgenlandi kistelepülé

sek, mezővárosok fejlesztése érdekében, a magyar kormány ígéretei ellenére sem támogatja 

Sopron helyreállítását. 5 3 1 

0 2 8 A polgármester hiába érvelt például a városi tisztviselők és alkalmazottak szolgálati idő- kedvezménye érdekében. Az il
letékes minisztériumok kedvezőtlenül fogadták a népszavazás sikerét honoráló javaslatot, és csak eseti lehetőséget biztosítot
tak a kedvezményes nyugdíjra. Sl, SVLt, XIV. 28, Thurner Mihály személyes iratai, 5. d. Hasonlóan hatástalanok maradtak a 
civitas fidelissima érvei választójogi kérdésekben. Az 1925-ös törvény Sopront megfosztotta a titkos szavazás lehetőségétől, mi
által a város elesett egy nyugati polgári demokráciákhoz fűződő jogtól, de ennél is keserűbb érzés volt, hogy a törvény a „leg
előkelőbb" városok sorából kiemelte és az alacsonyabb rangú települések szintjére degradálta a leghűségesebb várost. 

3 2 9 Gróf Bethlen István felszólalása a nemzetgyűlés 67. ülésén, 1922. december 7. Bethlen 1933. 262-263. o. 
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° 3 1 Idézi: Bircher 1993. 436. o. Talán ez is közrejátszott abban, hogy a miniszter, 410-40/1929. sz. határozatával elren
delte a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Hittudományi Karának létrehozását Sopronban. Az egyetemi kar ide
telepítése rendkívül fontos lépés volt Sopron iskolavárosi funkciójának kiszélesítésében, de ugyanilyen jelentőséggel bírt a 
gazdasági gondokkal küszködő város általános fejlesztése szempontjából. Az intézmény letelepítése ráadásul új, impozáns 
épülettel is gazdagította a városképet. A Hittudományi Kar avatására 1930. október 19-én került sor Horthy Miklós kor
mányzó jelenlétében. Az avatóbeszédet Klebelsberg Kunó kultuszminiszter mondta. 

532 VÖ. Boronkai Szabolcs:  Az  1921. évi soproni  népszavazás  a korabeli sajtó  tükrében. 1-2. rész. Soproni Szemle, 2003. 
1-2. 3-20. 



Mindeközben a határ kialakulása körüli feszültségek - az országos folyamatokhoz képest 
is - radikális irányba tolták az alapvetően konzervatív jegyeket hordozó város politikai arcu
latát. Az egyébként is fájdalmas területrendezés 1921-ben korántsem folyt konszolidált kere
tek között. Sopronban és környékén a békeszerződések által okozott súlyos traumán kívül a 
paramilitáris erők jelenléte, a felkelőharcok, valamint a helyi társadalom mozgósítása (a terü
letátadás és a népszavazás miatt) kizökkentette a politikai életet az addigi, hagyományos ke
retekből. Az EME és a MOVE helyi szervezetei a két háború között mindvégig erős bázissal 
rendelkeztek, tagjaikat - területvédő múltjuk miatt - jókora tisztelet övezte. A jobboldali ra
dikalizmus, csakúgy, mint országosan, Sopronban is termékeny talajra talált a háborút köve
tően. A területrendezések idején mégis sokan bíztak a mérsékelt szellemű politizálás lehetősé
gében. 1921-ben az izraeliták országos elnöksége, s ugyanúgy a soproni hitközség vezetősége, 
Magyarország iránti hűségre buzdította hitsorsosait, bízva a hazai liberális gondolat újjáéledé
sében. Tapasztalataik szerint Ausztriában nagyobb volt az antiszemitizmus, amit a helyi oszt
rák sajtó buzgón cáfolni igyekezett. Elsősorban a  Der  freie  Burgenländer próbálta felnyitni a 
magyarországi zsidók szemét, figyelmeztetve őket a „bandák" és mögöttes szervezeteik anti
szemitizmusára. A lap érvelése csupán ott sántított, hogy saját szellemiségét eredendően 
antiliberális és zsidóellenes nagynémet nézetek éltették. A társadalom jelentékeny részére et-
tői függetlenül valóban riasztóan hatott a felkelők eszmevilága, valamint a soproni jobboldali 
sajtóban - pl. a  Christliches  Oedenburger Tagblattba.n és a  Soproni  Hírlapban - fel-felbukkanó 
írások hangvétele. 5 3 2 A területrendezés elhúzódása hosszú távon jobban kedvezett a szolid te
kintélyelvre épülő politizálásnak, melyet időnként szélsőséges megnyilvánulások is kísértek. 

Az idő előre haladtával a tolerancia fokozatosan csökkent, amiben nyüván szerepe volt a 
baloldal meglepő és kellemetlen választási sikerének. Az 1921 végi küzdelmek élharcosai ez
alatt, s a későbbiekben sem konszolidálták működésüket. Csoportjaik - köztük a főiskola hall
gatói - arra törekedtek, hogy Sopron politikai életében a továbbiak során is meghatározó sze
repet töltsenek be. A főiskolások 1919 óta léptek fel a legkülönfélébb ügyek védelmében. A nyu
gat-magyarországi gerillaharcokon kívül, Ostenburg vezetése alatt a király mellett, Horthy el
len Budaörsnél is fegyvert fogtak. Ez utóbbi szerepvállalásuk miatt átmenetileg kegyvesztettek-
lettek, ám a kormányzó 1922-es soproni látogatásakor látványos módon tettek hitet a legfőbb 
hadúr mellett, aki nem késlekedett viszonozni lelkes köszöntésüket. 5 3 3 Hűségnyilatkozatuk el
oszlatta Horthy velük szemben táplált bizalmatlanságát, és helyreállította presztízsüket. A hall
gatók jelentős része ideológiai zűrzavarban, ráadásul nagy szegénységben élt, és kereste a vélt 
felelősöket, akiket az ország és saját rossz sorsa alakulása miatt bűnösnek kiálthatott ki. Je
lenlétükkel többször sikerült nyugtalanságot kelteni, vagy éppen incidenseket provokálni a vá
rosban. Fő céltáblájuknak a baloldal és a liberális irányzatok képviselőit tekintették. 5 3 4 

Egyik fellépésüket követően a szociáldemokrata párt képviselője, Farkas István interpel
lált a bel- és a kultuszminiszterhez a soproni szocialista gyűlés megzavarása tárgyában. Feltet
te a kérdést, vajon tudják-e az illetékesek, hogy Sopronban a főiskolai hallgatóság külön alaku
latot képez, és a várost állandóan izgalomban tartja? Aznap az MSzDP lapja, a Népszava is 
foglalkozott a kérdéssel. Az akadémia hallgatóinak magatartásáról egyébként Ausztria buda
pesti követe is tájékoztatta kormányát . 5 3 5 A szociáldemokraták azonban a soproni hazafias 

° 3 2 Vö. Boronkai Szabolcs:  Az  1921. évi soproni  népszavazás  a korabeli sajtó  tükrében. 1-2. rész. Soproni Szemle, 2003. 
1-2. 3-20., 

5 3 3 Hiller 1989. 290-291. o. 
5 3 4 A főiskola hallgatói természetesen nem alkottak ideológiailag egységes közeget. A jobboldali radikalizmus iránt az 

erdész hallgatók mutattak nagyobb fogékonyságot. A bányászok jobban hajlottak a baloldali, szociáldemokrata alternatíva 
elfogadására. 

5 3 5 ÖstA, AdR, NPA, Kt. 795, Liasse Ungarn 2/3. Fol. 490. 



mozgalmak és a népszavazási előjátékok „Szent Tehenét" vették tűz alá a főiskolások szemé
lyében, ami óriási vihart kavart a választókerületben. Az incidens és az interpelláció által ak
tivizált jobboldali mozgalmak követelték Thurner polgármester erélyes fellépését is, aki azon
ban az ügyben feltűnően hallgatag maradt. A városi közgyűlésben Simon Elemér főispán köz
reműködésével mindenestre erélyesen visszautasították a szocialisták vádjait. Különösképpen 
a kormánypárti sajtó, de különféle társadalmi egyesületek is hisztérikus hangnemben keltek ki 
a szociáldemokraták ellen. A parlamentben ugyanakkor Rakovszky Iván belügyminiszter rea
gált Farkas interpellációjára. Megvédte az erdész- és bányászhallgatókat, utalva természetesen 
1921-es helytállásukra, és tagadva, hogy a városban különítményeket alkotnának, valamint 
hogy a helyi lakosság gyűlölettel tekintene rájuk. 

Megfigyelhető, hogy míg a népszavazás mint hivatkozási alap, a húszas években egyre 
halványult, jelentősége csökkent, a város történetének aranylapjára került esemény felhaszná
lását mindvégig áthatották aktuálpolitikai érdekek. Látható továbbá, hogy a  civitas  fidelissima 
nem minden politikai szereplő számára jelentette ugyanazt a hivatkozási alapot, nem egyfor
mán kötődtek hozzá, használták ki a benne rejlő lehetőségeket, illetve ejtették ki politikai szó
tárukból, ha hangoztatása éppen aktualitását vesztette. A város polgármesteréhez képest -
akinek nem csupán „hivatali kötelessége" volt a szavazás folytonos felemlegetése, hanem el
sőrendű személyes érdekei is fűződtek az abból adódó lehetőségek kihasználásához - más köz
szereplők hozzáállása a kérdéshez jóval mérsékeltebb vagy kevésbé egyértelmű volt. 

Erre példa a választójog rendezése kérdései körüli vita is. A különböző politikai erők meg
aláztatással viselték, és elsősorban a  civitas  fidelissima megcsúfolásaként fogták föl az 1925-ös 
választójogi reformot, melynek megváltoztatását a Városi Egységes Párt is harcosan sürgette, 
élén a helyi pártelit vezető személyiségével, Pinezich István ügyvéddel. Sopron különleges stá
tusának újult erejű retorikai hangsúlyozása minden várospolitikai tényező fegyvertárában sze
repelt. A város közvéleményének, a választók sokaságának szóló harsány üzenetek azonban je
lentősen elhalkultak a pártpolitikai küzdelmek színterein. Hamarosan kiderült, hogy a  civitas 
fidelissima nem politikai kategória, hangoztatása pedig pusztán hatásos szónoki fogás, hiszen 
a pártgyűléseken kívül - például a városi közgyűlésben, melynek felirati joga volt a kormány
hoz - nem hangoztatták sem ezt, sem a választójogi követeléseket. 5 3 6 

Mégis volt olyan mozzanat a vizsgált korszakon belül, amikor a fentebb említett vala
mennyi várospolitikai tényező egyformán felmelegítette a hűség, a nemzethűség gondolatát. A 
harmincas évek közepétől, Németország külpolitikai sikereinek kezdetétől egyre harsányabban 
törtek utat maguknak a húszas években már lappangó módon, főleg Ausztriából jelentkező -
a korabeli terminológia szerint - pángermán eszmék, a térség hovatartozását vitató gondola
tok. A korabeli helyi sajtó is több ízben beszámolt róla, hogy 1935-36-tól kezdve mind gyako
ribbá váltak a magyarellenes megnyilvánulások, sőt volt rá példa, hogy Sopron magyarságát 
az ország belsejéből is megkérdőjelezték. 5 3 7 A politikusok retorikájában ismét gyakrabban kezd
ték alkalmazni a korszak helyi toposzát. Felszólalásaikba - óvatosan ugyan - megpróbálták a 
hűségmítoszt beleszőni. Erveiknek a pángermánizmus hatására kibontakozó veszélytudat szim
bólumkészletével adtak nyomatékot. A helyi infrastruktúra fejlesztésének ügyében elhangzott 
egyik 1936-os interpellációban már a következőket olvashatjuk:  „Sopron  magyar végváros,  olyan 
végvár,  melyet fejleszteni kell,  hogy soha  többé  senki  ne  akarja  a  kezét  rátenni."  5 3 8 

A főiskolások és az egykori felkelők tekintélye is növekedni látszott a német fenyegetés ár
nyékában. Előbbiek a harniincas évekre - korábbi nacionalista szellemi bázisukról tovább lépve -

536  SVM., 1931. június 7. 
5 3 7 Thurner belügyminiszteri vizsgálatot kért, mert Esztergomban azt terjesztették, hogy Sopron nyüas város, ahol a 

polgármester kitűzette a horogkeresztes zászlót a városházára. Sl, SVLt, 1404. a, Biz. 33/1939. 

538 p m e z i c h István beszéde a képviselőházban, 1936. június 11. 



hazafias, német>, illetve náciellenes nézeteket kezdtek képviselni. 1937. november 18-án a tűzhar
cos törvényjavaslat általános vitája során a város képviselője, Pinezich István is felszólalt a nyu
gat-magyarországi felkelők érdekében. Kifogásolta, hogy a javaslat és általában a közvélemény nem 
szentel figyelmet az 1921-es események résztvevőinek. A képviselő javasolta, hogy akik - a ma
gyar kormány ellenkezése dacára is - önként vonultak fel a haza védelmében, essenek egyenlő el
bírálás alá a tűzharcosokkal, de legalábbis a sebesültek, megrokkantak, illetve rokonaik részesül
jenek megfelelő támogatásban. A többieknek emlékérem adományozását tartotta szükségesnek. (A 
kormány jelenlévő képviselője egyébként ellenzékieknek „kijáró" iróniával reagált a felszólalásra, 
különösen arra a részére, melyben a kormány 1921-es szerepét firtatta.) 5 3 9 

A főiskolásoknak elsősorban a politikai hangulatkeltésben volt meghatározó szerepük. A kor
mánypárt a választások alkalmával igyekezett igénybe venni szolgáltatásaikat, először - mint lát
tuk - a baloldallal szemben, később a szélsőjobboldal mozgolódásainak ellensúlyozására. Tevékeny
ségüket csapatokba szervezve, céltudatosan végezték, amiért meghatározott átalányban részesül
tek. 5 4 0 Bolemann Géza rektor a húszas években is azzal adott nyomatékot a főiskola követelései
nek, hogy az intézményre nem csupán kulturális, oktatási, hanem nemzetvédelmi szempontból is 
óriási szükség van. 5 4 1 A harmincas évek második felében a hazafias lózungok által befolyásolt if
júság fontos bázisa lett a pángermán törekvések elleni küzdelemnek, s nagy szerepet játszott ab
ban, hogy  „Sopron,  a  nyugati végvárnak  bevehetetlen  sánca  legyen, ahol diadalmasan leng a ma
gyar igazság háromszínű  lobogója"'.542 A főiskolások nemzeti mozgalma azonban kétélű fegyverként 
működött, mert hazafias lelkesedésük nem pusztán a német nyomás elleni védekezésre volt alkal
mas, hanem a helyi német anyanyelvű polgárság megsértésére és diszkriminálására is . 5 4 3 

3.3.  A  német  nemzetiséggel  kapcsolatos  álláspont  a  helyi politikában  és  közéletben. 
A  németség  helyzete és  megítélése  a  népszavazást  követően 

A „hűség", „becsület", „a magyar igazság győzelme" és ehhez hasonló vezérmotívumok
kal operáló retorikai rendszer használói számára komoly problémát jelentett, vajon mit kezd
jenek a város németnyelvű lakosságával, illetve annak egy részével. 

Sopront az 1910-es népszámlálás adatai alapján 44,2%-ban lakták magyarok és 51,1% -
ban németek. 1920-ban ugyanezek az arányok 48,8 % ületve 48 % körül alakultak. 5 4 4 

5 3 9 SVM.,1937. november 18. 
5 4 0 Ez például az 1939. évi képviselőválasztások idején 1 500 pengő juttatást jelentett egy 25 főből verbuválódott főisko

lás csapatnak, ami nem elhanyagolható részét tette ki a MÉP 20 400 pengős választási kiadásainak. Lásd Költségvetési elő
irányzat a MÉP soproni irodájának előrelátható kiadásairól Sopron város egyéni kerületének választásával kapcsolatban, 
1939. május 18. Sl, SVLt, reponenda 

541  SH., 1928. október 14. 
0 4 2 Ezt szem előtt tárva azt fejtegette a polgármester, hogy  „...a német nationalizmus, Ausztria  hegyláncain is  átcsapó 

dübörgő zajával  is bátrabban néznénk szembe, ha a jövendő  harcokban főiskolások műszaki századai, tanáraik  szakképzett 
vezetése  alatt harcolnának, példát  és tanítást  adva az egyéb  foglalkozásúaknak a gáztámadások  és  géptámadások  elhárításá
ban." Lásd Thurner polgármester Hóman Bálinthoz írott levele, a Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola fenntartásának 
ügyében, 1933. július 5-én, Sl, SVLt, Kjkv, 7536/33kgy. 1933. I . sz. 

5 4 3 A főiskolások mindemellett esetenként (néha a legalkalmatlanabb pillanatokban) kellemetlenségeket okoztak a kor
mánynak is. 1934-ben Leopold Hennet budapesti osztrák követ (1932. november-1936. február) panaszkodott a soproni er
dészeti főiskola hallgatóinak felvonulásán történtek miatt. Az eseményen Ausztriára nézve sértő jelenetek játszódtak le (pl. 
a hallgatók az osztrák-magyar barátságot karikírozva Gömbös alakját is megszemélyesítették. A hatalmasnak ábrázolt mi
niszterelnök mellett egy térdnadrágot viselő, apró figurát lehetett látni, aki természetesen Dollfuss alakját volt hivatva szim
bolizálni. Az egyetemért felelős miniszter kénytelen volt felhívni a rektort, hogy a jövőben tartózkodjanak a hasonló meg
nyilvánulásoktól. Napi jelentés, 1934. július 3. MOL, KÜM, K 63, 169. 1934-20/7. 94. i l l . a földmívelésügyi miniszter átira
ta a külügyminiszternek, 1934. július 19. MOL, KÜM, K 63, 169. 1934-20/7. 75. 

5 4 4 A magyarországi németség 83%-a falun élt a két világháború között. Közülük kb. 40% a Bakony, Vértes, Pilis, Budai 
hegység által határolt területen, 35 % a délkelet Dunántúlon, és csak 11% a NyugatrDunántúlon. A városok közül viszont 
Sopronban volt a legmagasabb a németek aránya (a korszak végén 41, 6%). Kőszegen, 19, 8 %, Magyaróváron 14 % volt a 
német kisebbség számaránya. 



6.  sz.  táblázat 

Sopron  város  lakosságának  anyanyelv  szerinti  megoszlása  (18801930) 

anyanyelv  1880  1890  1900  1910  1920  1930 

magyar 4 877 8 104 13 540 15 022 17 166 I 20 314 

német 17 115 17 390 17 924 17 318 16 911 14 912 

szlovák 116 171 279 184 85 56 

román  7 13 13 19 4 

horvát 570 804 946 781 733 357 

szerb 10 13 9 8 11 3 

egyéb 534 724 767 606 323 216 

összesen:  23  222  27  213  33  478  33  932  :15 248  35  892 

Forrás: Thirring Gusztáv: Statisztikai adatok Sopron városáról. In Heimler 1936. 89. o. 

A városi német lakosság egyik része iparos, illetve kereskedőtevékenységet végzett, míg 

másik csoportjuk mezőgazdasággal, jellemzően szőlőműveléssel foglalkozott. A soproni német 

gazdapolgárság - csúfnevükön Bohnenzüchterek (poncihterek) - képviselőinek szavazatai 

meghatározták az 1921. decemberi voksolás végeredményét. Döntésüket összetett hatások be

folyásolták. Az egyik ezek közül a városi, iskolázott rétegekre jellemzőbb spontán asszimilá

ció volt. Az eredetileg németajkú, de tanulmányai után értelmiségi, köztisztviselői, hivatal

noki állásokban elhelyezkedett és egzisztenciát teremtett polgárok egyre inkább kötődtek a 

számukra közpályát biztosító magyar államhoz, és a vele együtt felkínált „Szent István-i ál

lameszméhez". 5 4 5 Érdemes azonban azt is kiemelnünk, hogy a határrégiók lakosságát - kü

lönösen osztrák-magyar határ mentén élőkét - élénk, évszázadokra visszanyúló 

multietnikus kapcsolatok jellemezték. Jóllehet az 1920-21-es határkijelölés polarizálta a 

határmenti közösségeket, a törésvonalak nem feltétlenül követték a német-magyar-horvát 

nyelvi vonulatot, sokkal inkább politikai, vallási orientációt vagy gazdasági preferenciákat fe

jeztek k i . 5 4 6 Az eddigi kutatások alapján úgy tűnik, hogy a soproni és Sopron környéki né

metség Ausztria-Magyarország osztrák államterületének szomszédságában is gyenge birodal

mi identitással rendelkezett.547 A monarchia széthullása nem okozott számára komoly trau

m á t . 5 4 8 Az akkoriban német nyelven rendszeresen megjelenő két soproni l ap 5 4 9 írásaiból az 

5 4 5 E folyamat legpéldásabb megtestesítője maga Sopron polgármestere, Thurner Mihály volt, aki német szülők gyerme
keként, az iskolában elsajátítva a magyar nyelvet, majd jogi végzettséget szerezve lépett állami szolgálatba 1905-ben, s ez
után lett polgármester 1918-ban. A népszavazás idején és azt követően is a magyar érdekek legharcosabb képviselője lett 
Sopronban. 

5 4 6 A kérdéssel kapcsolatban lásd még Haslinger 2000. 
5 4 7 A haza fogalma a 19. század elején még nehezen volt definiálható a soproni németek körében, akik ismerték Magyar

ország történelmét és kultúráját, ám szívesen azonosultak a német vezetésű, nemzetek feletti felvilágosult birodalommal is. 
A reformkortól azonban kezd tisztázódni a haza-fogalom, mely egyre inkább Magyarországgal vált azonossá. A kérdésről 
részletesebben ír: Boronkai Szabolcs:  Haza  és Hazafiság a 19. századi soproni  német nyelvű prédikációkban. Soproni Szem
le, 2000. 229-248. o. 

0 4 8 Amiben valószínűleg szerepet játszottak a helyi evangélikus németek ellenérzései a katolikus bécsi udvarral és Auszt
riával szemben. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 19. század soproni lutheránus lelkészeinek legjobbjai - bár az osztrák 
katolikus dominanciát elutasították - Németországban tanultak, ragaszkodtak a német kultúrához és írásbeliséghez, s ez 
utóbbit közvetítették híveik felé is. Lásd Boronkai 2002. 246. o. 

549 A  Westungarisches Volksblatt (WBl.) és az  Oedenburger Zeitung. 



derül ki, hogy a térség németsége valamiféle sajátos, helyhez kötődő identitást alakított k i . 5 5 0 

(Ezt eltúlzó nézetek a nyugat-magyarországi németeket a magyarokkal és a horvátokkal va
ló keveredés révén kialakult, teljesen különálló népként állította be, mely egyfajta átmenetet 
képez a magyar és a német etnikum között. 5 5 1 ) 

Ez utóbbi - miközben nemzeti irányba mozdította - gyengítette is az etnikai azonos
ságtudatot, de fel nem váltotta. Bár a soproni németség megfogalmazott nyelvi, kulturális 
követeléseket a hatalmat gyakorlókkal szemben, nem érezte magát a dualizmus kori magyar 
nemzetiségi politika kiszolgáltatottjának. A soproni németek referenciacsoport-választása 
ezek miatt nagymértékben az aktuális körülményektől is függött. 

A szavazást megelőzően negyventagú, bortermelőkből álló delegáció kereste fel Beth
len István miniszterelnököt, hogy egy memorandumot adjon át neki. E dokumentumban ki
jelentették, hogy őseikhez hasonlóan német hűséggel állnak k i a magyar haza mellett, mely
nek - történetének ezer éve alatt - összes szenvedésében és örömében osztoztak. Hangsú
lyozták azonban azt is, hogy hasonló hűséggel ragaszkodnak német anyanyelvükhöz és kul
túrájukhoz, a német Volkstumhoz. Éppen ezért garanciát kértek a kormánytól arra nézve, 
hogy az 1868:XLIV tc . 5 5 2 , azon rendelkezéseit, amelyek értelmében a nem magyar anya
nyelvű állampolgárok anyanyelvi jogait biztosítani kell, valamint a végrehajtást szabályozó 
4044/1919. sz. kormányrendelet pontjait következetesen betartják. Ezek a paragrafusok biz
tosították a többi között a német nyelv használatának lehetőségét az iskolai oktatásban, a 
közigazgatásban és a bíróságok előtt. A delegáció tagjai felszólították a kormányt, hogy a 
jogaikat szavatolja, nehogy a hazafias érzelmű németek később keserű csalódást érezzenek 
döntésük miatt. Védelmet kértek továbbá alsóbb hatóságok azon intézkedéseivel szemben, 
melyek  „egy  túlhaladott  és  végzetes  ideológia  nyomán  abban  látták  a  patriotizmus  lényegét, 
hogy a  számunkra  biztosított  jogokat  a  gyakorlatban  semissé  tegyék."  A magyar miniszterel
nök, ahogy annak idején erről a kormánysajtó is hírt adott, barátságosan fogadta a kül
döttséget, és ígéretet tett rá, hogy az elhangzott kívánságokat a népszavazás után mara
déktalanul teljesíti. Bethlen a kiélezett helyzetben nem is tehetett mást, mint hogy támo
gatta a szavazáson minden bizonnyal a mérleg nyelvének szerepét betöltő német gazdák kí
vánságainak teljesítését. 

Az 1921. december 14-én az urnákba dobott több mint 12 000 Magyarországra leadott 
szavazatot (mely több mint 72%-os magyar győzelmet eredményezett) figyelembe véve vilá
gos, hogy a soproni német polgárság jelentős része (ha elfogadjuk, hogy a magyarság teljes 
egészében Magyarországra szavazott, abban az esetben közel a fele) 5 5 3 Ausztria ellenében ad
ta le a voksát. A népszavazás magyar sikere sajátságos módon azonban maga is hozzájárult 
a nemzetiségek helyzetének romlásához. A győzelem feleslegessé tette a németek iránt tanú
sított addigi előzékenységet. Erre jó példa, hogy Bánffy Miklós külügyminiszter 1921 máju
sában már javasolta a minisztériumának alárendelt nemzetiségi minisztérium, belügyi tárca 
alá rendelését. Bethlen szerint az adott pillanatban ez túl nagy feltűnést keltett volna, de ígé
retet tett rá, hogy a nyugat-magyarországi kérdés rendezése után átveszi a minisztériumot, 

° 5 0 1918-ban a lapok üdvözölték a birodalom megszűnését, és megelégedéssel írtak arról, hogy a magyar önállóság remé
nye végre valósággá válik, ám figyelmeztettek: senki ne képzelje, hogy a német nyelv és kultúra iránti igény továbbra is el
fojtható lesz. Cikkeikben azt is megjegyzik, hogy a wilsoni önrendelkezési elv előtt senkit sem érdekelt az itt lakók sorsa. Az 
osztrákok „fél-betyároknak" (halbe Bethyaren) az ostobább magyarok (Stockungarn) sváboknak titulálták őket. Az írásokban 
visszatérő  Deutschungarn kifejezés szintén az különállóságot sugallja.  Oed.Zt. 1918. október 25.,  WBL, 1918. október 29. 

5 5 1 Traeger Ernő: Az elszakított nyugati részek.  Magyar  Szemle, 1928. október, 178. o. 
5 5 2 A dualizmus kori Magyarország nemzetiségi törvénye. 
5 5 3 Ha a meg nem jelentek és az érvénytelenül szavazók számát is összeadjuk, és az e körbe tartozókat kivétel nélkül 

Ausztria mellett álló németeknek tekintjük, akkor is csupán 6 833 voks jutott volna Ausztriának, szemben a tényleges 4616 
szavazattal. A Magyarországra voksoló németek száma még így is magas maradna. 



és egyidejűleg fel is oszlatja azt. 5 5 4 A soproni kérdés rendezését követően, 1922. február 10-
én az addig fokozatosan leépített nemzetiségügyi minisztériumot valóban megszüntették. A 
nemzetiségi kérdések a miniszterelnökség — Pataky Tibor által vezetett — nemzetiségi ügy
osztályához kerültek. A kormányzat intézkedései, a kisebbségi ügyek vitelének elsorvasztása 
nyilván befolyásolták a nemzetiségi problematika helyi megítélését és kezelését, a törvény
hatóságok - így Sopron - politikusainak attitűdjét is. 

1921 decembere után hosszú évekig központi téma volt a németek hűsége Sopronban. 
Mivel a német szavazatok feltehetően fele-fele arányban oszlottak meg a két ország között, 
a szituáció alkalmas volt arra, hogy mindenki más-más szemszögből, a saját meggyőződésé
től és érzelmeitől áthatva közelítsen a németség és a magyar hazafiság problémájához. 

A népszavazás utáni hónapokban érezhető germanofób, illetve osztrákellenes hangulat ural
kodott el a városban. Az osztrák-magyar küzdelem felzaklatott lelkiállapotba hozta a határ mind
két oldalának lakóit. A túlfűtött indulatok időnként kölcsönösen a felszínre törtek, ami bizonyos 
fokig érthető is volt. Osztrák részről sem szűkölködtek a magyarellenes megnyilvánulások köz
zétételében, s a magyar oldalon is heves támadások érték a szomszédokat. A sérelmek és a ve
lük járó vádaskodások így mindkét részről jogosak - ám esetenként eltúlzottak is - voltak. 

Viktor Miltschinsky - fentebb említett brosúrájában - is kitért rá, hogy 1921 decembe
rét követően milyen támadásoknak tette ki magát a terület német érzelmű lakossága. Eszerint 
a magyar hatóságok mindent elkövettek, hogy a németségüket kinyilvánító polgárokon bosszút 
álljanak, nemzeti érzelmeiket gyökerestől kiirtsák. Ennek érdekében nem riadtak vissza leg
különfélébb eszközök alkalmazásától. Miltschinsky szerint például a békeszerződésekkel ellen
tétes kényszersorozás kezdődött Sopronban és környékén. (Ismeretes, hogy a trianoni szerző
dés csupán 35 000 fős, hivatásos hadsereg fenntartását engedélyezte az ország számára.) Az 
erőszakkal a bizottság elé kényszerített német nemzetiségű férfiakkal olyan íveket írattak alá, 
mely szerint önként jelentkeztek katonai szolgálatra. Szolgálati idejüket két évben jelölték 
meg, holott a magyar hadsereg szabályzata tizenkét éves katonai szolgálati időt ír elő. A több 
mint egy évtizedes távollét alatt ezek a fiatalok így teljesen elveszítik identitásukat - keser
gett Miltschinsky. 5 5 5 

A szerző vádjai más - a magyar és a helyi nemzetiségi politikát keményen bíráló - for
rásokból nem igazolhatók, ezért feltételezhetjük: Miltschinsky érveinek célja elsősorban az 
volt, hogy Magyarországot a nemzetközi szerződések - köztük a békeszerződés - szabotőré-
nek állítsa be, és bizalmatlanságot keltsen az országgal szemben. A rendelkezésre álló forrás
anyagból ennek ellenére egyértelműen kirajzolódik, hogy a helyi németek valóban hátrányo
kat szenvedtek 1921 után. 

A népszavazás titkossága elvileg lehetetlenné tett mindenfajta utólagos diszkrimináci
ót, az ellenszavazók elleni bosszúhadjáratot. 5 5 6 A városi politikusok emiatt nem tehettek 
egyenlőségjelet az Ausztriára voksoló „hűtlenek" és a vélekedések szerint ezt a kört alkotó 
németség közé. A negatív minősítések ezért nem direkt módon érték a soproni németeket, 
sőt a siker első pillanataiban őket is a győzelem fő pillérének tekintették (ahogy ez valójá
ban igaz is volt). Az ún. „hazaárulókkal" szembeni kirohanásoknak azonban mégiscsak a sop
roni német polgárok voltak a célpontjai. 

5 5 4 Spannenberger, 2002. 36. o. 
5 5 5 Mütschinsky 1922. 112-113. o. 
5 5 6 A titkos eljárás ellenére persze jócskán ismert volt, hogy ki hova adta le a voksát. Erről fordított összefüggésben is 

értesülhetünk: a már említett Mütschinsky leírja, hogy a szavazás idején a helyi németek is nyitva tartották a szemüket. 
Eközben nemcsak azt látták, hogy „ezrek nem tudtak leszavazni", hanem azt is pontosan megfigyelték, hogy ki szavazott 
helytelenül közülük. („Das bodenständige urdeutsche Odenburger Volk hat während der Abstimmung seine Augen offen 
gehalten...es weiss auch ganz genau, wer falsch abgestimmt hat.") Miltschinsky im. 103. o. 



A városvezetés a szavazást követően erős presszió alá helyezte az osztrák- illetve németér
zelmű csoportokat. A város egyik német nyelvű lapját, az Oedenburger Zeitungot folyamatosan 
megfigyelés alatt tartották. Miután rendőri jelentések pángermánsággal, valamint osztrák és zsi
dó érdekek szolgálatával vádolták az újságot, 1923-ban állambiztonsági érdekből a betiltását is 
fontolóra vették. 5 5 7 Ugyanakkor indulatos támadások érték egyidejűleg osztrák részről a sopro
ni németség magyarbarátsággal vádolt köreit is. A helyi német nyelvű „magyarónokat" és lapju
kat, a Christlicher Oedenburger Tagblattot rendszeresen érte éles támadás a határ túloldaláról. 

A nemzetiségi törvényben és a 4044/1919. sz. rendeletben szavatolt nemzetiségi, nyelv
használati jogok is több esetben sérültek. A városi közgyűlés jegyzőkönyvei és előterjesztései 
magyarul készültek el, holott a rendelet kötelezte a községek vezetését a hivatalos mellett a 
kisebbségi nyelv használatára, ha a képviselők legalább egyötöde ezt igényli. Sopronban - bár 
erről hivatalos adataink nincsenek - a német ajkú városatyák aránya bizonyosan elérte, sőt 
meghaladta a kívánt egyötödöt. A német nyelv használata ennek ellenére nem vált gyakorlat
tá. 1923-ban az egyik nemzetiségi képviselő kérte az alpolgármestert, hogy előterjesztését né
metül is adja elő, mivel a költségvetési előirányzatot tartalmazó nyomtatvány is csak magyar 
változatban került a képviselők asztalára. A városvezetés csupán ez utóbbi kifogásra reagált, 
és gazdasági okokra hivatkozva elutasította a német várospolitikus követelését. 5 5 8 

Nagy visszatetszést keltett a vitézzé avatásokkal kapcsolatos névmagyarosítások ügye is. 
Az idegen hangzású névvel rendelkező vitézjelölteket kötelezték, hogy vegyenek fel magyaro
san csengő családneveket. Alfred Schwartz városi képviselő éles hangon bírálta a Vitézi Szék 
gyakorlatát, és felszólította a polgármestert, hogy lépjen fel a diszkrimináció ellen, hiszen a 
német anyanyelvűek ugyanolyan hűségről tettek tanúbizonyságot a haza iránt, mint magyar 
ajkú társaik. Thurner Mihály polgármester értelmetlennek tartotta az intervenciót, és úgy vél
te, hogy az ráadásul nemkívánatos benyomásokat keltene felsőbb körökben. Thurner tehát fél
tette a  Civitas  Fidelissima presztízsét, és nem tett egyetlen lépést sem a népszavazás során 
is helytállt németekért, annak ellenére, hogy nemzethűségi alapon számos más városi csoport
nak (legfőképpen a köztisztviselőknek) követelt különleges elbírálást akkor és a későbbiekben 
is. A polgármester cinikus módon kijelentette, hogy senkinek nem kötelező megválnia saját 
nevétől, csupán le kell érte mondani a vitézi adományról. 5 5 9 

Osztrák vádak szerint egyébként Thurner 5 6 0 többször sértő, sőt támadó hangnemben 
ítélte el a népszavazáson Ausztria mellett voksolókat. A győzelem és a város ünnepélyes át
adása utáni eufórikus hangulatban még megbocsátó hangnemben marasztalta el a jogaikkal 
élt ellenszavazókat. A magyar nemzetiségi politikát elismerő szavait követően a hűséges né
meteket igyekezett megvédeni néptársaik előtt.  „Ahogy  a  német  gyarmatok  négerei  visszakí
vánják  a  német  uralmat   mondta Thurner -  ne  vegyék  rossznéven,  hogy Sopron  német  fiai 
magyarnak  vallva  magukat  nem  szegték  meg  hűségüket,  mellyel  tartoznak  a  hazának,  cserébe 
a  jótéteményekért,  szabadságért  és jogokért,  melyeket  évszázadok  alatt  kaptak. " A  hűtleneknek 
meg  kell  bocsátani   folytatta - ,  mert  azok  nem  tudták  mit  cselekszenek. Akik  viszont  hiva
tásszerűen  toborozták  az  osztrákbarátok  táborát,  azoknak  nincs  helyük  a  város  közéletében, 
pusztulniuk  kell,  lakolni  a gazságukért".561 Az utóbbi kitételt olvasva volt miért tiltakoznia az 

5 5 7 Sl, SVLt, 1404. a, Biz./1923. május 6. 
5 5 8 Sl, SVLt, Kjkv, 1922. július 5. 

559 [dézi:  Oed.Zt. 1922. augusztus 13. Az augusztus 8-i közgyűlésen egyébként az elnöklő polgármester saját szavai sze
rint „közel állt hozzá, hogy a felszólalót rendre utasítsa" Thurner a  Soproni  Hírlap szerint is felháborodottan utasította el 
Schwartz kifogásait, akinek felszólalását „mit keres még itt?, menjen Ausztriába" és hasonló közbekíabálások kísérték.  SH, 
1922. augusztus 9. és Sl, SVLt, Kjkv, 1922. augusztus 8. 

5 6 0 (Sopronyi) Thurner Mihály (1878-1954) Sopron polgármestere 1918-1941 
5 6 1 Thurner beszéde 1922. január. 2-én. Sl, SVLt, XIV. 28. 



osztrák szerveknek. Később a polgármester beszédeiben a megbocsátás gesztusa mind job
ban elhalványult. A stílus megváltozását jelzi, hogy majd egy évvel a népszavazás után kije
lentette:  „...A  hűtlenek  hintsenek  hamut  a  fejükre,  kérjék  a  Mindenható  bocsánatát  a  legna
gyobb bűnre,  a  hazaárulásra,  és  adjanak  hálát  egyúttal  a  Mindenhatónak,  hogy a  magyar  szív
be  nem  plántálta  a  bosszúállás  vágyát."562 

A fenyegető kijelentések miatt az osztrák követ is tiltakozott Bánffy Miklósnál, aki igye
kezett őt megnyugtatni, hogy a magyar kormány kötelességének érzi minden olyan esetben 
eljárni, amikor ausztrofil érzelmei miatt valakit üldözés ér. Bécsi források szerint a soproni 
polgármester legindulatosabb szónoklata 1922. március 14-én hangzott el. Ekkor Thurner ál
lítólag a hazaárulók elleni bosszú órájának közeledtéről beszélt, kijelentve, hogy akik az el-
csatolásra szavaztak még golyót sem érdemelnének, inkább fel kellene kötni őke t . 5 6 3 

A hűtlenség és a német nemzetiség azonosítása Thurner publikált megnyilvánulásaiban 
közvetlenül nem, inkább - mint előző példánkból is látszik - csak áttételesen fordul elő. A 
szövegek tágabb kontextusa és a korabeli - sajtóban is megjelenő - közbeszéd azonban nem 
hagy kétséget afelől, hogy kiket soroltak a „hűtlenek" kategóriájába. 

Az osztrákok tiltakozására a magyar kormány egyrészt a burgenlandi politikusok ha
sonló nyilatkozatait felidézve védekezett, másrészt viszont igyekezett lecsillapítani a helyi ke
délyeket, s belügyminisztériumon keresztül fejezte ki rosszallását a polgármester megnyilat
kozásai miat t . 5 6 4 A budapesti illetékesek mindazonáltal megpróbálták áthárítani a felelőssé
get azokra, akik a feszültségeket gerjesztették. A magyarországi németek sorsáért aggódó 
osztrák követ viszont joggal hiányolta a „hazafiasnak" mondott, valójában azonban szélsősé
ges megnyilvánulásokkal szemben hozott konkrét intézkedéseket. A jóakarat és a német ér
zelmek iránti megértés első igazi jeleit is csupán Bethlen István miniszterelnökkel folytatott 
megbeszélése során tapasztalhatta.5 6 5 

A retorikai fordulatok egyes kitételein - melyekre utóbb visszatérünk - lehet vitat
kozni. Annyi azonban bizonyos, hogy a német polgárság hazafias kiállását nem különöseb
ben hálálták meg a helyi politikai élet szereplői. Sopron város közgyűlése az eseményeket 
követően - a város képviselője, Klebelsberg Kunó belügyminiszter jelenlétében - határo-
zatilag örökítette meg jegyzőkönyvében mindazok emlékét, akik sokat tettek a szavazás si
keréért. Felsorolni is hosszú k i mindenkit övezett hála a győzelemért. Jutott belőle 
Thurnernek, a városi képviselőknek, Magyarország kormányzójának, nemzetgyűlésének és 
kormányfőjének, a külügyminiszternek, a szavazáson főszerepet játszó főiskolásoknak és 
természetesen az elesetteknek egyaránt. A városi képviselők külön kiemelték az EME sze
repét, hisz - mint mondták - az  „...ő  iskolájukból  kerültek  ki  azok,  akik  készek  voltak  vé
rüket  oltani  a  hazáért." Megemlítették a soproni női szervezetek, a hazafias dalos egyle
tek és a Magyar Nemzeti Szövetség helytállását. Megemlékeztek a társtörvényhatóságok
ról is. Néhány nappal később azok részesültek dicséretben, akik a szavazás technikai lebo
nyolításában részt vettek, az előkészítő bizottság és a központi szavazási iroda munkatár
sai voltak. A hosszadalmas köszönetnyilvánításból egyetlen csoport maradt ki : az ered
ményt végül is eldöntő soproni németeké. 

A politikai szűkmarkúságra példát találunk Sopron város és Sopron vármegye 1922-ben 
megválasztott főispánja beiktatási beszédében is. Simon Elemér - mintha nem is a mintegy 48 
százalékban németek által lakott Sopron főispáni székébe installálták volna - hangsúlyozta, 

5 6 2 Thurner beszéde 1922. december 14-én. Sl, SVLt, XIV. 28. 
5 6 3 Thurner e napon, de előtte és utána elhangzott beszédeiben egyébként nyoma sincs a kifogásolt részleteknek 
5 6 4 Cnobloch osztrák követ és Bánffy Miklós beszélgetése, 1922. január 18. NPA Kt. 17., 16/pol.. 
5 6 5 Feljegyzés Cnobloch és Bethlen István megbeszéléséről, 1922. április 25. ÖStA NPA Kt. 17. 109/Pol. 



hogy a trianoni szerződés következtében szinte alig kell nemzetiségi kérdéssel foglalkoznunk. 
Gondos hivatalnokként mégis hozzáfűzte, hogy a megyében maradt ugyan egy „csekély létszá
mú" idegen ajkú népesség, melynek ugyanolyan jogokat kell biztosítani, mint a „magyar fajhoz" 
tartozóknak, egyszersmind azonban minden nemzetiségi hecckampány ellen következetesen fel 
fog lépni.  „Olyan  lőporfüstös  légkörben  élünk,  hogy senki  nem  tudhatja,  hol  keletkezik  éppen egy 
szikra,  mely aztán  szörnyű  robbanáshoz  vezet"  vetítette előre Simon, hogy nem fogja méltá
nyolni a kérdés nyomán felcsapó indulatokat. 5 6 6 

A diszkrimináció mellett tehát elmaradt gesztusok és mellőzöttség volt a Magyarország
ra szavazott német polgárok osztályrésze. Ezzel egyidejűleg kísérlet sem történt azoknak az 
okoknak a feltárására, amelyek szavazók másik részét az Ausztriára való voksolásra késztet
te. Egyik vezetőjük emiatt a Bourbonokhoz hasonlította a város és a megye vezetőit, akik az 
egykori francia uralkodókhoz hasonlóan semmit sem felejtettek és semmit sem tanultak. 5 6 7 

A helyi németajkúak megítélését, két irányból megközelíthető szavazási 
magatartásuk 5 6 8 értékelése mellett, az aktuálpolitikai helyzet, az osztrák-magyar - pontosab
ban fogalmazva - a burgenlandi-nyugat-magyarországi kapcsolatok alakulása is károsan be
folyásolta. Az 1921-ben mélypontra süllyedt - bár később valamelyest javuló - viszony nem 
kedvezett a soproni nemzetiségi probléma tárgyilagos és korrekt kezelésének. 5 6 9 

A jobboldali sajtó azon szorgoskodott, hogy felzárkózzon egyes vezető politikusok ál
lásfoglalásai mögé, és sokszor még egyértelműbben fogalmazott a nemzetiségekkel szembe
ni bánásmódot illetően. 1922. február 2-án józan hangvételű írás jelent meg a Soproni Hír
lap hasábjain Pröhle Károlytól „Csonka-Magyarország nemzetiségi politikája" címmel. Eb
ben Pröhle megnyerő tisztánlátással tett javaslatot a nemzetiségekkel - Sopronban speciá
lisan a németekkel - szemben folytatott politika jövőbeni irányvonalára.  „Magyarországnak 
létérdeke   írta a szerző - ,  hogy megmaradt  nemzetiségei  megmaradjanak  a  magyar  hazához 
való  hűségükben,  a  magyar  korona  égisze  alatt  érezzék  jól  magukat." A kisebbségek jogait 
biztosító nemzetiségi politika másfelől az egyetlen garancia arra, hogy az elszakított terü
letek nemzetiségei - ha eljön az ideje - szívesen térnek vissza Magyarország kebelébe. A 
nemzetiségellenes, intranzigens nemzeti politika mindkét célt tekintve csak romboló hatá
sú lehet - figyelmeztetett Pröhle. 

A szerkesztőség alig győzte elhatárolni magát a kisebbségekért szót emelő írás tartal
mától. A cikkhez csatolt kommentárban megjegyezték, hogy közlik ugyan Pröhle dolgozatát, 
de nem osztják az abban foglalt teoretikus nézeteket.  „...Akkor,  amikor  körülöttünk  minden 
bocskoros  náció,  s  köztük  az  osztrák  a  legjobban, a  mi  véreinket  tiporja  csak  azért,  mert  ma
gyarul  beszélnek,  és  mert  magyarok  voltak  a  múltban,  kiüldözi  vagy  internálva  tartja,  addig 
mi  is  csak  hasonlóképpen  tehetünk.  Maguknak  az  osztrákoknak  az  eljárása  jogosít  fel  bennün
ket  erre"   fejezte be állásfoglalását a lap szerkesztője. 5 7 0 Mindehhez mintegy igazoláskép
pen, két hasábbal arrébb részletesen taglalták a magyarokat Burgenlandban ért - egyébként 
valóságos - atrocitásokat. 

566  Oed.Zt., 1922. október 6. 
5 6 7 A hasonlat apropója egy olyan anschluss elleni tiltakozó gyűlés volt, ahol a három megyéből különvonattal összese

reglett német lakosság előtt a hét szónok közül egy vette a fáradságot, hogy öt percig németül megszólaljon. A jelenlévők 
közül többen megjegyezték, hogy ezek után biztosan Ausztriára szavaznának. Medgyesi Schwartz Alfréd:  Mikor  lesz Cson
kaMagyarországból  NagyMagyarország.  Politikai  Tanulmány. Sopron, 1927, Röttig-Romwalter, 20. o. 

5 6 8 Ami leginkább azt a lélektani problémát idézi föl, hogy a félig töltött pohár vajon félig üres-e vagy félig tele van. 
5 6 9 A németeket magyar részről ért diszkrimináció ellenpárjaként idézhetjük pl. Walheim tartományfőnök 1923. szep

temberi beszédét, melyet a Burgenländische Volksblatt szeptember 23-i száma idézett. Eszerint Walheim sajnálattal kons
tatálta, hogy Kismartonban még mindig vannak, akik magyarul „fecsegnek". Kifejezte reményét, hogy ezek az emberek ha
marosan kihalnak. Idézi Haslinger 1992. 155. o. 

570  SH., 1922. február 2. 



A fentiekből kiderül, hogy a városban megvoltak ugyan a konstruktív kisebbségi politi
ka hívei is, a közhangulatot azonban szomszéddal folytatott adok-kapok légköre hatotta át, 
s ennek árnyékában kevesebb teret kapott a kisebbséggel szembeni higgadt magatar tás . 5 7 1 

Az a fajta diskurzus, amely a helyi társadalomban és a sajtóban folyt, sokszor bántóan 
hatott a németségre vagy annak egy részére, elsősorban a gazdákra. Őket nemzeti-társadalmi 
szempontból szinte kollektív módon destruktív elemként tartotta számon a politikai elit és az 
annak szócsöveként működő sajtó. A fenti jelenséget jól példázza az az írás, mely a már idé
zett  Soproni  Hírlap hasábjain jelent meg annak kapcsán, hogy a pénzügyminisztérium meg
vonta egyes vidékek bortermelőinek anyagi támogatását. Az üggyel kapcsolatban a lap rend
kívül érdekes eszmefuttatást közölt. Eszerint a kedvezmények megvonása a társadalmi élet 
szempontjából is igen örvendetes. A soproni gazdák borkimérései, a „buschenschankok", a 
nagymértékű borfogyasztás melegágyai, nem csoda, hogy a gazdák gyermekeinek nincs ked
vük a tanuláshoz. Noha Sopron tele van középiskolákkal, ott csak egy-két gazdapolgár gyere
ke lézeng, ezért a középosztály kiegészülése szempontjából a soproni gazdák szóba sem jöhet
nek (sic). „Ez a  nép - írta az újság -  melynek  saját  vezetője  nem  volt és  tán  nem  is  lesz,  kész 
zsákmánya  lesz  a  magyarság  ellen  uszító  népbolondítóknak,  nincs  kapcsolat  közte  és  a  város 
egyéb  társadalmi  rétegei  között,  sőt  a  gazdák  természetellenes  elzárkózottságban  élnek.  A 
buschenschankok  sűrű  füstös  szobáiban  egymásközt  főzik  terveiket,  beszélik  meg  magatartásu
kat,  szűk  látókörük  szemszögéből  egyedül  a  maguk  önös  érdekeit  tekitnve,  s  hoznak  bajt és  szé
gyent  a  városra." A gazdasági érvek mellett tehát erkölcsi szempontok is a kimérések meg
szüntetése mellett szólnak - vonta le a tanulságot a város legtekintélyesebb napilapja.5 7 2 

Azt gondolhatnánk, hogy abban a városban, melynek nemzethűségében a lakosság német 
anyanyelvű csoportjai 1921-ben jelentősen osztoztak, a magyarországi átlagtól eltérően nagyobb 
bizalom nyilvánult meg a nemzetiségekkel szemben. A helytállásért kijáró elismerés mellett a 
formális logika szabályai is azt diktálták volna, hogy a magyarországi nemzetiségek államhű
ségét szimbolizáló, és ezzel Sopron határain messze túlmutató jelentőségű állásfoglalást látvá
nyosan megjutalmazzák a magyar állameszme hívei. Ezzel szemben a helyi politikai osztály 
népszavazás utáni kommunikációjából az derül ki, hogy a más nyelvet beszélő társadalom tag
jai a „gyanúsak" kategóriájába kerültek, és emiatt nem tudtak az őket körülvevő társadalmi 
közeg szövetébe beilleszkedni. Mivel a „hűségeseket" a „hűtlenektől" elválasztani - néhány 
egyedi esetet kivéve - nem lehetett, a diszkriminatív közbeszéd és a hozzá kapcsolódó cselek
vések a német nemzeti közösséghez tartozó polgárok összességét érintették hátrányosan. 

A nemzetiséggel szembeni ellenérzések ráadásul nem korlátozódtak csupán a közbe
szédre és a retorikára. A németek bizonyos részének a bizalmatlanságból eredően egészen 
kézzelfogható hátrányokat kellett elszenvednie. A bécsi  Volks Zeitung című újág 1923. decem
ber 25-én kelt írása kifogásolta, hogy az 1921-ben Ausztriára voksolókat számos adminisztra
tív intézkedés sújtotta a magyar hatóságok részéről. Azzal az ürüggyel, hogy ezek a Károlyi 
kormányzat, illetve a kommün idején szerepet játszottak, megvonták tőlük telefonjukat, laká
sukat, ipari koncesszióikat. Ennek köszönhetően - folytatja a lap - nem lehet csodálkozni 
azon, hogy a helyi németség soraiban mindenféle propaganda nélkül is lassan de biztosan 
növekszik a Burgenlandhoz való csatlakozás vágya. 5 7 3 

5 7 1 Pröhle állhatatosságára (és az idők változására) jellemző, hogy 1927-ben több fórumon - többek között a Magyarság 
című lapban (1927. június 29-i számában) - is fellépett az egyre baljóslatübbnak látszó „pángermán" tendenciák ellen. Egy 
németországi evangélikus gyűlésen elhangzott felszólalása nyomán a német külügyminisztérium illetékese célszerűnek lát
ta volna, hogy Pröhlére akár az egyházi szervezeten keresztül is nyomást gyakoroljanak. 1927. július 16. PAAA, I I . b, Bd. 
4, Pol. 6, R73415. 
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A bécsi újság megállapításai - az egyes túlzások ellenére is - helytállóak voltak. A hú
szas-harmincas években nem csupán a tisztviselői állások betöltésekor, hanem a legkülönbö
zőbb személyi ügyekben, gazdasági kérelmek elbírálásánál mérlegeltek nemzethűségi alapon, 
és döntöttek a kérelmező szavazáskor mutatott hozzáállása szerint. Szinte természetes, hogy 
kitüntetések, jutalmak (pl. iparkamarai kitüntetés) megítélésekor figyelembe vették az illető 
nemzeti elkötelezettségét. A hatóságok érdeklődése azonban a legkülönfélébb állásokra pá
lyázók múltjára és jelenére is kiterjedt. Alacsonyabb és magasabb szintű kinevezések eseté
ben - a városi vegyvizsgáló állomás igazgatói posztjától a pénzügyigazgatóság számtanácso
sáig, vagy a rajztanárig - sem hoztak döntést a megfelelő információk hiányában. Az álla
mi illetve közszféra posztjai mellett a magánvállalkozások is ellenőrzés alá estek. Az osztrá
kok iránti szimpátia elég volt ahhoz is, hogy a bormérési engedélyek felülvizsgálatakor (mint 
láttuk a „buschenschankokat" amúgy is bizalmatlansággal kezelték egyes körökben), vagy ép
pen trafikengedély megadásakor a rendőrség és a polgármester véleményezése alapján bár
ki elessen legfőbb megélhetési forrásától. Ez utóbbi intézkedés kifejezetten a német ajkú gaz
dapolgárságot érintette fájdalmasan. 5 7 4 A polgármesteri és a főispáni hivatal illetékesei a vé
leményezés céljaira rendszeresen igénybe vették a rendőrség helyi szerveinek információit és 
a „félhivatalos" besúgók jelentéseit. 

Az információk gyűjtögetése persze nem csupán a múltbéli szerep kiderítését szolgál
ta, hanem - ismerve a gazdapolgárok politikai megbízhatatlanságát - preventív célú is volt. 
Egyes jelentések többször arra figyelmeztettek, hogy Sopron „fő fészke a kommunista agitá-
ciónak", amit az 1922-es választási eredményekkel igazoltak. 5 7 5 Ezt a véleményt 5 7 6 minden
esetre a megye konzervatív érzelmű főispánja, Simon Elemér túlfűtött fantáziájú, soviniszta 
rémlátomásaként jellemezte, amely „...  egy  ébredő  gyűlés  felelőtlen  szereplőinek  ajkáról  han
gozhatna  el [...] Sopronban  egyedül  a  gazdapolgárok  képeznek  magyar  szempontból  szinte asz
szimilálhatatlan  réteget, de ezek túlzottan anyagias gondolkodásuk lévén, a gazdasági helyzet 
javulásával engedni fognak - írta a főispán. Ugyanő a nyilvánosság előtt, a Magyarság című 
lapnak adott interjújában akként fogalmazott, hogy ha újra szavazásra kerülne sor, a 
poncihterek ugyanúgy szavaznának, mint korábban, hisz  patriotizmusuk  azóta  semmit  sem 
csökkent. [Kiemelés -  T. I . ] 5 7 7 

A diszkriminatív intézkedések is hozzájárultak ahhoz, hogy a város gazdasági mélyre
pülése miatt amúgy is elégedetlen polgárok különböző formában tiltakozzanak a magyar ál
lami adminisztráció túlkapásai ellen. Erre kínált alkalmat az említett 1922-es országgyűlési 
képviselőválasztás is, ahol a soproni gazdák határozottan szembefordultak a kormánypárt
tal, s ezátal a kormánnyal. Utóbbi képviselői - különösen a kormányhű sajtó - nehezen bo
csátotta meg ellenzéki kiállásukat, és dühödt, nem egyszer bántó kirohanásokat intézett el
lenük a választások utáni, immár kampánymentes időszakban. 5 7 8 

5 , 4 Hasonló okokból törölték az engedéllyel rendelkezők listájáról a Berinkey kormány egykori Nyugat-Magyarországi né
met kormánybiztosának Zsombor Gézának a nevét is. E döntést azonban a polgármester ajánlására „politikai okokból" ké
sőbb megváltoztatták, mert Zsombor a gazdapolgárságra még mindig túl nagy befolyást gyakorolt. Sl, SVLt, 1404. a, 18 
Biz./1924. augusztus 15. 

Az igazoló jelentéseket és bizonyítványokat tucatjával találjuk a polgármesteri bizalmas iratok között. Vö. Sl, SVLt, 1404. 
a, 14. BÍZ./1923., 22. Biz./1925., 22. Biz./1922., 5. Biz,/1927., 43. Biz./1927., 56. Biz./1927., 38. Biz./1928., 32. Biz./1929. stb. 

5 7 í > Mint arról már szó volt, 1922-ben a szociáldemokrata Hébelt Ede lett Sopron országgyűlési képviselője. 
5 7 6 A MAV helyi viszonyokat jól ismerő főtanácsosa szerint Sopron lakossága idegen a magyar kultúrától, erős a német 

és kommunista agitáció. „Ha most tartanának szavazást - fogalmazott magánlevelében a főtanácsos - , úgy az  annak ide
jén  is  csak  kierőszakolt eredmény feltétlenül Sopron elvesztésével járna." A pénzügyminisztérium beszámolója a miniszter
elnöknek, 1926. június 7. MOL, ME, K 28, 3. cs. 8. t. 1926-S-250. 193-194. 

5 7 7 Simon Elemér beszámolója Ottlik Lászlónak, 1926. szeptember 21. MOL, ME, K 28, 3. cs. 8. t. 1926 - S - 250. 198-200. 
5 ' 8 Lásd  SH., július. 7. száma, melynek cikke érdekeik fel nem ismerésével, maradisággal, az intelligencia hiányával vá

dolta a gazdákat. 



A magyar és a speciálisan soproni nemzetiségpolitika alakulásáról, illetve annak fogad
tatásáról legközvetlenebb forrásul a helyi német társadalom képviselőinek gondolatai szolgál
nak. A német kisebbséggel szembeni magatartást sérelmezték a soproni németség szellemi 
vezetői. Egyikük, Medgyesi Schwartz Alfréd, 5 7 9 a magyar kormányhoz lojális soproni város
politikus 1922-ben megírta a soproni népszavazás német vonatkozású epilógusát. 5 8 0 Alapki
jelentése nem sokban különbözött a fentebb említett magyar szempontú propagandisztikus 
értékelések jellegétől, csak épp azok ellentétét tartalmazta. Véleménye szerint a népszavazás 
magyar sikere kizárólag a magyar szavazóknak volt köszönhető. A németek többsége Ma
gyarország ellen szavazott. Ezt a - mint láttuk többféleképpen értelmezhető - matematikai 
eredményt egy nehezen bizonyítható tétel felhasználásával állította érvei sorába. E szerint a 
burgenlandi németség mindig hűséges volt, sem I I . József, sem a Bach-korszak alatt nem 
fordított hátat a magyarságnak és a magyar államnak. Schwartz a változás magyarázatát a 
múlt század végétől jelentkező totális magyarosításban látta, melynek legsúlyosabb hatású 
részét az elemi szintű népoktatás elsorvasztásában jelölte meg. Az iskolában a németóra fon
tossága egyenlő volt a tornával és az énekkel. A megelőző ötven év soviniszta politikájának 
következményeképp a német értelmiség elidegenedett a német kultúrától, és politikailag a 
magyar soviniszta körökhöz közeledett. Bár a szerző nem mondja ki, alapvetően ebből a ré
tegből kerültek ki a Magyarországra szavazók 1921-ben. Vidéken a konzervatívabb lakosság, 
mely hagyományait jobban tudja ápolni, nehezebben szakítható el a német kultúrától. Ez a 
tény a Sopron környéki falvak szavazási eredményén könnyen lemérhető volt, hisz Sopront 
nem számítva, a népszavazási terület többi részén 53,2% százalékos osztrák győzelem szüle
tett volna. 5 8 1 A népszavazás számbeli győzelem a magyaroknak, de erkölcsi vereség is - ál
lította Schwartz - , mivel a városban is a németek több mint a fele voksolt Német-Ausztria 
mellett. Az írás főként a német iskolaügy rendezését követelte, és javaslatot tett német vá
lasztókerületek felállítására is. 

Schwartz 1922 márciusában, a dolgozat kiadásakor még némi bizalommal tekinthetett 
a jövőbe. A miniszterelnöki ígéretek még nem veszítették el aktualitásukat. A valóság azon
ban hamar kiábrándította a brosúra szerzőjét. Schwartz memorandumára a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt illetékese és lapja is reagált. A párt egyik soproni gyűlésén és a Nép
szava hasábjain egyaránt kifogásolták a német nemzeti kisebbség elnyomására irányuló he
lyi és országos törekvéseket, elsősorban az anyanyelv használata elé gátat emelő poli t ikát . 5 8 2 

Felszólalásuknak természetesen semmilyen következménye nem lett a nemzetiség helyzeté
re. A dolgozatban foglaltak hatása csupán annyi lett, hogy példányait elkobozták, írója ellen 
pedig eljárás indul t . 5 8 3 

1925-ben alakult meg a Magyarországi Németek Népművelődési Egyesületének soproni 
csoportja. A január 25-i ünnepség két szónoka, Johann Huber 5 8 4 és Schwarz egyaránt a kultu
rális jogok érvényesülésének hiányát kifogásolták, felpanaszolva, hogy az elmúlt ötven évet a 
német iskola, színház, általában a német kultúra visszaszorítása jellemezte. Az 1922-es memo
randum szerzője utal korábbi dolgozatára, megállapítva, hogy az abban leírtak korántsem vol
tak túlzó megállapítások. Az intelligencia, mely magyar közép- és felsőfokú iskolában folytatta 

5 , 9 Medgyesi Schwartz Alfréd ügyvéd, törvényhatósági bizottsági tag 
5 8 0 Alfred von Schwartz: Die Zukunft  der Deutschen in  Ungarn. Oedenburg, 1922, s. n. 
0 8 1 Figyelembe véve, hogy az egyik község, Nagycenk teljes egészében magyar lakta település, ahol mindösszesen öt 

szavazat ot adtak le Ausztriára, akkor az arányok még egyértelműbben jelzik az osztrákok iránti szimpátiát. 
582  Népszava, 1922. július 18., i l l . ÖstA, AdR, NPA, Kt. 17, 178/pol. 
5 8 3 Tilkovszky 1997. 194.  0 . 
5 8 4 Huber János (Fehéregyháza, Sopron vm.) kanonok, nemzetgyűlési képviselő (1920-22), a Keresztény Nemzeti 

Egyesülés Pártja német frakciójának ügyvezető elnöke, törvényhatósági bizottsági tag, Bleyer közeli munkatársa. 



tanulmányait, gyakorlatilag elveszett a németség számára. A helyi németek egyetlen talpon ma
radt csoportja gazdapolgárság, mely semmiféle csábításért, ígérgetésért és gazdasági előnyért 
cserébe nem volt hajlandó elszakadni német kultúrájától. Sopron - hangoztatta Schwartz - a 
legnagyobb és úgyszólván az utolsó német város Magyarországon, ezért a helyiek felelőssége 
túlmutat a város határain, és az egész  Volkstum jövőjének záloga i s . 5 8 5 

A helyi gazdapolgár-társadalom azonban merőben eltérő kulturális és politikai hagyo
mányokkal rendelkezett, mint a magyarországi németség többi része. A szervezett és öntu
datos („volksbewusst") nemzetiségi mozgalomnak itt nem voltak mély gyökerei. A nemzeti
ségi politikával szembeni tiltakozás erőtlenebb formában, sajátos módon öltött testet. Persze 
a nyugat-magyarországi németek is próbálkoztak, ha mással nem, legalább azzal, hogy han
got adjanak elkeseredettségüknek. Feltehetően németajkú polgárok alkották azt a delegációt 
is, melynek tagjai 1926 januárjában keresték fel az osztrák kormányfőt, hogy a város elcsa
tolását követeljék tőle. A magyar hatóságok - ha nem verték is nagydobra - tudtak a tör
téntekről . 5 8 6 Az epizódnak csak annyi következménye lett, hogy a németeket még inkább gya
nakvóan figyelték a város és a vármegye illetékesei. 

A bizalmatlanság csak nőtt 1931-ben, az országgyűlési képviselőválasztások idején. A 
képviselői ajánlóívek alapján egyértelműen kimutatható, hogy a város gazdapolgárok által la
kott negyedeiben nagyon alacsony volt a kormányzó Egységespárt támogatottsága. A válasz
tókörzet német lakossága ráadásul ismét szociáldemokrata jelölt mögé sorakozott föl. Az 
MSzDP érzékelte a helyiek hangulatát, és kampánystratégiáját jelentős részben a német gaz
dák elégedetlenségére építette. A párt soproni jelöltje, Csernák Pál, a megyei indulóval 
Zuschlag (Zentai) Vilmossal együtt, a gazdapolgár réteg anyanyelvén, németül tartotta meg 
nagy programbeszédét is. A küzdelem eredményeképpen az MSzDP képes volt megszerezni 
a választáson való részvételhez szükséges érvényes ajánlásokat. Erre a soproni választókerü
leten kívül, az országban csupán 13 helyen tudtak szert tenni. A sikert eredményező döntés 
valószínűleg nem expresszív jellegű volt, vagyis nem politikai hovatartozást fejezett ki , sok
kal inkább a kormány és a kormánypárt működését utasította e l . 5 8 7 

A gazdapolgárok csalódottságát pedig némileg enyhítette, hogy az anyanyelvi szakkép
zés terén épp 1929-30 táján sikerült eredményt elérni. Ekkor ugyanis a kormány utasításá
ra német nyelvű mezőgazdasági tanfolyamot indítottak a soproni és Sopron környéki német 
parasztifjúság számára. A döntés jelentősége nem volt csekély, hiszen a német kisebbség szá
mára semmilyen egyéb szakiskola és tanfolyam nem állt rendelkezésre akkoriban Magyaror
szágon. 0 8 8 Ez a fontos eredmény azonban önmagában nem volt elég abban az időben. Az 
1931. évi állásfoglalást a gazdasági válság hatásainak is be lehet tudni. Ez utóbbi nemzeti
ségre való tekintet nélkül sújtotta a város lakosságát. Igaz, hogy nagyobb mértékben a me
zőgazdaságból élő németséget. 

A politikai állásfoglalás harmadik fontos faktora volt a vallás. Ez azonban már szoros 
korrelációban állt a nemzetiségi összetétellel. A soproni németek szinte kizárólag az evangé
likus vallást követték, és a kormánypárt, melyet főleg katolikus beállítottságúnak ítéltek, nem 
nyerte el a szimpátiájukat. Ezért a kormánypárt ellen leadott protest-szavazataikat nem lehet 
kizárólag német érzelmeiknek tulajdonítani. Az egyházközség ráadásul politikai és nemzeti 
szempontból is polarizálódott. A németek zömét tömörítő soproni evangélikus egyházközség 

580  Reden,  gehalten bei der Gründungsversammlung  des Ungarländischen  Deutschen  Volksbildungsvereines in Oedenburg, 
am Jänner  1925. s. 1., s. a., s. n. 

586 Magyar Kir. Államrendőrség Soproni Kapitányságának jelentése a polgármesternek. 1926. március 5. Sl, SVLt, 1404. 
a, 6/Biz. 1926. 

5 8 7 Tóth 1999. 153-155. o. 
5 8 8 Weidlein 1996. 12. o. 



vezetése többször egyértelműen állást foglalt a magyarság mellett. 1934-ben „pángermán" vi
selkedése miatt esett el az evangélikus zsinati képviselői lehetőségtől az egyik egyházmegyei 
tisztségviselő. 5 8 9 A nemzeti elkötelezettség látványos megnyilvánulásának tekinthető az egy
házközség Lackner Kristóf nevét viselő cserkészcsapatának 1935-ös megalakítása i s . 5 9 0 A hí
vek jelentős része mindezek mellett tagadhatatlanul német érzelmű volt, melynek alátámasz
tására későbbről, a német befolyás növekedésének idejéből tudunk példát áll í tani. 5 9 1 

A bajok egyik fő okozója azonban kétségtelenül az volt, hogy a nemzetiségi problémák 
orvoslására minden korábbi lojális észrevétel, figyelmeztetés ellenére sem került sor. 1927-
ben, egy újabb tanulmányában Alfred Schwartz már kiábrándultabb hangnemben sorolta is
mét a be nem váltott ígéreteket, hiányolva a német népjogok érvényesülését. Mindezt a nép
oktatás terén a katolikus leány- és fiúiskolák bezárásával, az országos viszonylatban is kevés 
és elégtelen középfokú szintű német oktatással igyekezett alátámasztani. Nem vált valóra a 
német gazdapolgárság óhaja, a német nyelvű szőlész-borászképzés sem. A volt soproni kato
nai csapatkórházat ugyan átalakították a szakképzés céljaira, azonban a földművelésügyi mi
niszter ígérte ellenére sem vezették be a nemzetiségi nyelvű oktatást. Fennállásának három 
éve alatt ezért német gazdapolgár egyáltalán nem látogatta az intézményt. Schwartz szerint 
a helyi hatóságok a 4800/1923. sz. oktatásügyi rendeletet is elszabotálták. A Bethlen-kor
mány által kibocsátott rendelet a szülők döntésére bízta, hogy a nemzetiségi iskolában mi
lyen mértékben érvényesüljön az anyanyelvi oktatás. Az oktatási típus megválasztását sok 
nemzetiségi településen nem ritkán hivatalos vagy egyházi személyek pressziója befolyásol
ta. Sopronban az erős kulturális hagyományokkal rendelkező német polgársággal szemben 
hasonló nyomással ugyan nem éltek, de a rendelet végrehajtását finoman mellőzték, anélkül 
hogy ezt a városi tanács, az iskolaszék vagy a tanfelügyelet szóvá tette volna. Hosszú ideig 
vajúdott a jelentős német színházi múlttal rendelkező városban a német társulat ügye is. A 
szerző ez utóbbit is fontos identitásképző tényezőnek tekintette, és hiányolta a hatóságok se
gítőkészségét a színház megteremtésében. 

Tanulmányában Schwartz azt igyekezett bizonygatni, hogy „Nagy-Magyarország" csak
is nemzetiségeihez lojális államként jöhet létre újra, régi határait visszanyerve ugyanis más
ként nem képes tartós állami együttlétre faji öntudatra ébredt nemzetiségeivel. Magyaror
szág német kisebbségével szembeni méltányos bánásmódjával bizonyíthatná a világ előtt, 
hogy az elmúlt évtizedek, a világháború tanulságait levonta, és ezzel amellett, hogy kiválta
ná a világ elismerését, a legnagyobb csapást mérné ellenségeire. 5 9 2 

Nem így lett. Amellett, hogy a népszavazás segítette a természetes asszimilációt, Sop
ronban és környékén erőteljes magyarosítás is folyt. A harmincas években a beolvasztási 
folyamatot jelentősen felgyorsította a nemzetiszocialista Harmadik Birodalom agresszívvá 
váló „ostraumpolitikája". A soproni politikai elit kétségbeesetten próbálta a németesedés ve
szélyének kitett város magyarságát erősíteni. A helyi németeket potenciális veszélyforrás
nak tekintették. Amikor a „Deutschtum in Ausland" című sorozat 1934-ben kiadott köteté
ben Johann Huber már szinte fásultan utalt vissza a népszavazás előtt elhangzott ígéretek
re (a Sopronban élő kb. 15 000 németnek akkor még mindig nem volt iskolája, sem óvodá
ja, sem színháza) és keserűen állapította meg, hogy sajnos Bethlen 1931-ben kénytelen volt 

5 8 9 Hanzmann János:  Helyzetrajz  és adalékok  a  soproni  ágostai  hitvallású  evangélikus egyházközség  19001950. évi 
történetéhez. I.  rész.  A  korszak  krónikája.  (Hanzmann Károly  soproni  evangélikus  espereslelkész  emlékiratai.) Sopron, 2000, 
Soproni Evangélikus Gyűjtemények Levéltára, 155. o. 

5 9 0 Uo. 157. o. 
5 9 1 Ennek közvetett bizonyítékát jelenti, hogy a Volksbund népiskolájának megnyitása utáni 1941/42. iskolai évben 200 

tanulóval kevesebb iratkozott be az egyházközség iskolájába, mint az előző évben. 

° 9 2 Medgyesi Schwartz Alfréd:  Mikor  lesz CsonkaMagyarországból NagyMagyarország.  Politikai  Tanulmány. Sopron, 1927, 
RöttigJ-tomwalter, 32-45. o. 



lemondani, még mielőtt ígéreteit beválthatta volna. A határmenti légkör enyhüléséből még
is optimistán ítélte meg a jövőt, és bízott benne, hogy Ausztria és Magyarország kapcsola
tainak javulása jótékonyan hat a soproni németek és magyarok baráti viszonyára i s . 5 9 3 Bár 
az osztrák-magyar kapcsolatok később csakugyan javultak, a harmincas évek közepétől azon
ban már nem a szomszédkapcsolatok, hanem a náci indíttatású törekvések élezték ki a sop
roni magyarok és németek közötti helyzetet. 

5 9 3 Das Deutschtum im Ausland. Ungarn, Deutscher Buch 

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÉRDÉS 1922-1939 

- und Kulturverlag William Berger, Dresden. A . l . (é.n.) 151. 



A  H A R M I N C A S  É V E K  D I P L O M Á C I A I  K A P C S O L A T A I  A 

NYUGATMAGYARORSZÁGI  P R O B L É M A  NÉZŐPONTJÁBÓL 

1. Kooperációs elemek az osztrákmagyar és németmagyar viszonyban 

az 1930as évek elején. 

A történelem addigi legdrasztikusabb recessziója új kihívások elé állította az országokat. 
A piackrízissel küszködő európai államok az 1930-as évek elején több regionális összefogás gon
dolatát is felvetették. Az együttműködés szükségessége szinte valamennyi kontinentális hatalom 
politikusai vagy teoretikusai körében megfogalmazódott. A gondolat persze nem volt új. Több 
évszázados előzmények után, az első világháború és a békék konfliktusai teremtették meg nem
csak az összeurópai integráció, hanem - jóllehet szűk körben - a kontinentálisnál kisebb mére
tű összefogás gondolatát is. Ezek az elképzelések azonban a hivatalos politikai gondolkodás mel
lékáramlatainak termékei voltak. A megosztott és erőszakoltan szétszakított köztes-európai tér
ségben a publicisztika szintjén a két háború között is születtek különféle horizontális (Duna-men
t i unió, osztrák-magyar összefogás) és vertikális (a Balkántól a Baltikumig terjedő) projektek, 
melyek azonban az akkor érvényes politikai, külpolitikai helyzetben nem számíthattak érdemi 
támogatásra. 5 9 4 A gazdasági depresszió azután inkább a befelé fordulásnak kedvezett, rákény
szerítve a politikusokat, hogy saját országaik gazdaságának menedzselésére koncentráljanak. 5 9 5 

Az előkészítés fázisába ért elgondolások közül említsünk meg néhányat. 1930-31-ben az 
olasz kormány részéről Ignazio Brocchi vetette fel egy gazdasági indíttatású olasz-osztrák-ma
gyar kooperáció tervét, mely egyrészt a magyar ipari érdekek védelme, másrészt a rivális né
met koncepciók miatt, többszöri újrapróbálkozás ellenére zátonyra futott. A német elképzelések 
középpontjában a Duna- medence országaival bilaterális alapon megkötendő egyezmények áll
tak. Németországnak a térségre gyakorolt befolyása ekkor ugyan még kisebb volt, de az efelé 
tett határozott lépések az 1931-ben meghirdetett németosztrák vámunióban már körvonalazód
tak. A szerződés egyes német körök szerint egy regionális vámunió kezdetét jelentette volna, a 
német kormány azonban a rövidesen ejtette a vámközösség tervét . 5 9 6 A német előrenyomulás 
Közép-Európában aktivizálta a befolyását féltő francia külpolitikát, melynek részeként André 
Tardieu miniszterelnök 1932-ben egy lengyel-csehszlovák-magyar-román-jugoszláv-osztrák 
együttműködés kereteit igyekezett felvázolni. Mint annyi más próbálkozás, úgy rövidesen ez is 
kudarcot vallott, hiszen a francia hatalmi törekvéseket még mindig fenntartásokkal figyelő Ang
lia, a térséget megszervezni kívánó Németország és a Duna-medence iránt hagyományosan ér
deklődő Olaszország alig egy hónappal születése után levetette a napirendről. 5 9 7 

0 9 4 A témával kapcsolatban Lásd Gyarmati 1997. 46-49. o. 
5 9 5 Ormos-Majoros 1998. 323. o. 

° 9 6 Uo. 332-335. o. A német integrációs elképzelések a téma irodalmából korábban sem hiányoztak. Megemlíthetjük itt 
például a Friedrich Naumann által kidolgozott Mitteleuropa-tervet, amely Közép-Európát, mint testvéri földet, védelmi szö
vetséget és gazdasági térséget fogta volna egybe. 

597Ormos-Majoros 1998. 338. o. 



Ausztria és Magyarország határ menti régiójában ezeknek az elvetélt kísérleteknek nem 
sok visszhangja támadt, holott a kooperáció a térséget az első háború óta sújtó, és a húszas 
évek második felére éppen valamelyest csillapodott gazdasági válságra megoldást kínált. Ezen 
kívül még a meglévő politikai feszültségeket is csillapíthatta volna. Ausztria inkább Németor
szág felé orientálódott. A vámközösség terve és a nyomában felsejlő Anschluss alternatívája a 
magyar-osztrák kapcsolatok szempontjából a Habsburg-restauráció volt. Európa több fővárosá
ban, így Rómában és Londonban sem tartották lehetetlennek az osztrák-magyar államszövet
ség helyreállítását, mely kevesebb veszéllyel járt volna, mint az esetleges német-osztrák frigy. 5 9 8 

Egy ilyen fordulat természetesen alapjaiban rengette volna meg az egész Burgenland-Nyugat-
Magyarország problematikát. Bár bécsi kormánykörökben voltak, akik kacérkodtak a Habsbur
gok visszahívásának gondolatával, a Bethlen-kormány nem mutatott sok hajlandóságot a resta
urációra. A kérdés a legkényesebb belpolitikai probléma volt a nyugati határszélen. A monar
chia - elsősorban a Habsburg uralom - helyreállításában sokan a térség integritásának kulcsát 
látták, ezért a restaurációs gondolat itt mindvégig rendkívül népszerű volt a két háború között. 
A mélyen gyökerező legitimizmus azonban most újabb ösztönzést kapott a határ mentén . 5 9 9 

Ha a gazdasági együttműködés nem is szélesedett, a harmincas évek legelején a politi
kai enyhülés időszaka köszöntött Nyugat-Magyarországra és a szomszédos Burgenlandra. En
nek fundamentuma az osztrák-magyar viszony határozott javulása volt. Johannes Schober, 
az új osztrák kormányfő, 1930. március 7-én nyugodtan jelenthette ki Hermann Müller né
met kancellárnak Berlinben, hogy a magyar kormány a burgenlandi kérdésben tökéletesen 
feddhetetlenül viselkedik, és a terület visszaadása Magyarországnak teljességgel k izá r t . 6 0 0 

1930. július 8-án Schober Budapestre érkezett. A magyar miniszterelnökkel folytatott villám
tárgyalásai eredményeképpen az 1923-as döntőbírósági egyezményt 1931. január 26-án barátsági, 
békéltető eljárási és választottbírósági szerződéssé bővítették ki. Ahogy az várható volt, Burgenland 
és Nyugat-Magyarország ügye egyik fél részéről sem került szóba, sőt a sajtó sem foglalkozott a kér
déssel. A szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat országgyűlési tárgyalásokor csupán a 
Sopron megyei Östör József kért szót és - utalva Burgenlandra - kijelentette, hogy a barátsági 
szerződés tárgyalásakor nem lenne tapintatos olyan fájó pontokra kitérni, amelyek alkalmas lenné
nek a két ország közötti ellentét szítására. Östör mindazonáltal fontosnak tartotta, hogy a megál
lapodás a mindennapi politikában és érintkezésben is gyakorlati eredményeket hozzon. A közeledés 
gyümölcsének tekintette egy osztrák-magyar kereskedelmi szerződés tető alá hozását. (A kereske
delmi tárgyalások eredményeiről a kmügynüniszter akkorra már be is számolt a képviselőháznak.) 

Hasonló praktikus következményekkel számolt a békeszerződések során kettéhasított 
Fertő-tó és a várva várt Hanság-csatorna megépítése kapcsán kibontakozó osztrák-magyar 
együttműködés ügyében. 6 0 1 A tárgyalások alatt és az után - igaz csak a hatalmon kívül álló 

5 9 8 Juhász 1988. 126. o. 
5 9 9 Ezt erősítették olyan megnyilvánulások is, mint az osztrák legitimista, Gustav Wolff ezredesé, aki 1927. decemberében, 

magyar újságíró előtt üdvözölte Rothermere kampányát. Kifejezte értetlenségét amiatt, hogy a lord programjából kimaradt 
Burgenland. Ma már vüágos - jegyezte meg Wolff -, hogy Burgenlandot azért szakították el Magyarországtól, hogy a vi
szály magvát elhintsék közte és Ausztria között. Ausztria számára azonban vannak fontosabb területek, mint például Dél-Ti
rol, Steiermark egy része, Deutschböhmen. Ám amíg az osztrákok haszonélvezői a Magyarországgal szemben elkövetett igaz
ságtalanságnak, addig nincs erkölcsi alapjuk tütakozni saját elszakított területeik miatt. Kár - fejezte be Wolff -, hogy Auszt
riának nincs egy Rothermere lordja. Az ezredes 1928. februárban magyar és osztrák lapokban szólított fel a monarchia visz-
szaállítására a Habsburgok jogara alatt. Ekkor ismét elismerte Magyarország jogát Burgenlandra. 1928 áprilisában 
Rothermere-hez írt levelelében fejezte ki pártjának (a Császárhű Néppártnak) szándékát a terület visszaadásával kapcsolato
san. Lásd Haslinger 1994. 138-139. o. Ezzel majdnem egyidőben hasonló értelemben nyilatkozott Walter Riehl, az osztrák 
Deutschen Nationalsozialistischen Partei, majd a „Deutschsozialen Verein" vezetője is, aki szerint az antant célja Burgen
landdal az egymásra utalt magyar és a német nemzet megosztása volt. Idézi: DFB., 1927. július 17. 

6 0 0 Haslinger 1994. 169. o. 
6 0 1 Az országgyűlés képviselőházának 512. ülése 1931. május 28-án. 



körökben - többször hangoztatták azt a nyilvánvaló képtelenséget, hogy Mussolini Bécsben 
megígérte Dél-Tirol egy részének visszaadását, cserébe pedig Ausztriától a Sopron körüli te
rületek átadását várta e l . 6 0 2 

Ezek az alaptalan híresztelések azonban még semmilyen zajt sem keltettek a kétolda
lú kapcsolatokban. A „nyugat-magyarországi détente" idején, a harmincas évek első felében 
azonban meghatározó változások zajlottak mind Ausztriában, mind Magyarországon, mind 
pedig Németországban. Idehaza az 1930-as évek kezdetének legjelentősebb változása az volt, 
hogy a Bethlen István nevéhez fűződő hagyományos, konzervatív politikai irányvonal helyét 
egy új, egyelőre még sok ismeretlent tartalmazó politikai képlet váltotta fel. A váltás bel- és 
külpolitikai következményekkel is járt. A Burgenlandért aggódó osztrák körök számára alap
kérdés volt, hogy a magyar politika változó széljárása mennyire érinti a nyugat-magyarorszá
gi térség helyzetének alakulását. 

A Bethlen Istvánt felváltó Károlyi Gyula kevés tekintetben hozott változást. Károlyi 
Burgenlanddal kapcsolatos álláspontjának szondázására nemsokára kiváló alkalom kínálko
zott: a soproni népszavazás tizedik évfordulója 1931 decemberében. Burgenland szempontjá
ból mindig emblematikusnak számított a népszavazási ünnepségek hangvétele. Az, hogy az 
új miniszterelnök nem jelent meg személyesen Sopronban, akkor is megnyugtatóan hatott 
Bécsben, ha ott tisztában voltak a magyar kormány nehéz belpolitikai helyzetével. A legna
gyobb válság közepette is nyílt volna alkalom egy rövid, ám demonstratív látogatásra, ha 
meglett volna rá a politikai akarat. Károlyit nyilván nem csupán bokros teendői tartották tá
vol a megjelenéstől, hanem az is, hogy a nem tartotta túlzottan fontosnak az ünnepségeken 
való részvételt. A miniszterelnök inkább a Pester Lloyd hasábjain emlékezett meg néhány szó
ban az évfordulóról, anélkül azonban, hogy bármi félreérthető kijelentést tett volna. 6 0 3 A vá
roshoz intézett levele - amint azt a budapesti osztrák követség is megkönnyebbüléssel nyug
tázta - szintén mentes volt minden kellemetlen célozgatástól, Burgenlandra való utalástól. 
Talán ennek volt köszönhető a hazai sajtó visszafogott hangvétele is, mellyel a szomszédok 
véleménye szerint a magyar újságok  „örvendetesen  követték  az  osztrák  példát".604 

Az „osztrák példa" nem volt más, mint Burgenland fennállásának tízéves ünnepségei, 
illetve azok lebonyolítása. Az osztrák kormány addig ritkán látott önmérsékletet tanúsított 
a jubileumi rendezvények kapcsán. Pedig az előzmények nem erre engedtek következtetni. 
Az osztrák sajtó hírei szerint Burgenlandban nagyszabású, egyhónaposra tervezett ünnepség 
előkészítésébe fogtak. A rendezvényre várták Miklas szövetségi elnököt és a kormány tagja
it. Erről értesülve Ambrózy Lajos követ arra kérte Károlyi Gyulát (akkor még mint külügy
minisztert), barátságos hangon jelezze az osztrákoknak: bár Magyarország nem kíván felszó
lalni az ünnepségek ellen, azok tervbe vett hosszú időtartama nem egyeztethető össze a két 
ország közötti baráti viszonnyal. 6 0 5 Károlyi rendeletére Ambrózy jelezte ellenvetéseit 
Schober külügyminiszternek és alkancellárnak, aki azonnal kinyilvánította abbéli eltökéltsé
gét, hogy az ilyen az ünnepségeket egyszer s mindenkorra korlátozzák. Ambrózy magánem
berként azt is ajánlotta, hogy az elhangzó beszédekben elsősorban a jelenről és a jövőről le
gyen szó, s a szónoklatokban kevesebb szó essék a múltról. Schober - aki Ambrózy szerint 
a beszélgetés alatt végig jegyzeteket készített - megköszönte a tanácsokat, és ígéretet tett, 
hogy igyekszik mindent megtenni, amire a magyar követ k é r t e . 6 0 6 

6 0 2 Budapesti német követség információja, 1931. július 10. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R73415. 
603  Pester  Lloyd 1931. december 13. 
6 0 4 Calice jelentése, 1931. december 16. ÖStA, AdR, NPA Kt. 18, 78/pol. 
6 0 5 Ambrózy jelentése, 1931. március 30. MOL, KÜM, K 63, 166. 1931-20/7. 46. 
6 0 6 Ambrózy jelentése, 1931. áprüis 14. MOL, KÜM, K 63, 168. 1933-20/7. 49. 



Az osztrákok visszafogottsága csak részben volt köszönhető saját elhatározásuknak. Je
lentősen befolyásolta a hivatalos Ausztria magatartását az a mértéktartás, amellyel Németor
szág viszonyult a rendezvénysorozathoz. Az ünnepi aktus lebonyolítására 1932. szeptember 
12-én és 13-án került sor. A fő helyszín természetesen Kismarton volt. Bár helyi társadalmi 
szervezetek, elsősorban alldeutsch csoportok buzgólkodtak azon, hogy a tartomány népiségét 
és a mögötte álló Német Birodalom szilárd támogatását demonstrálják, a próbálkozás Berlin
ben nem talált túlzott támogatásra. Kismartonban a Deutscher Schulverein szervezett talál
kozót fiataloknak Az ifjúság nevében levelet fogalmaztak Hindenburg elnöknek, melyben hó
dolatteljes üdvözletük kifejezése mellett kijelentették: a világ semmilyen hatalma sem kény
szerítheti őket arra, hogy tartósan elfogadják az „egy nép két államban" doktrínáját. 6 0 7 Az ál
lamfő kabinetirodája utasította a Birodalom követségét, hogy az elnök köszönetét megfelelő 
formában tolmácsolja, de semmilyen egyéb biztató üzenetet nem továbbítottak Kismartonba. 
A német (és az osztrák) diplomáciának ezekben a napokban a két állam közötti vámunió kö
rüli bonyodalmak okozták a legfőbb fejtörést. A hágai Állandó Nemzetközi Bíróság szeptem
ber 6-án - igaz csak elnöki szavazattal - kimondta, hogy a - jelentőségéből közben sokat ve
szített - vámunió terve ellentétben áll a német és az osztrák állam nemzetközi kötelezettség
vállalásaival. Ebben a pülanatban nem állt érdekében a Julius Curtius vezette német külügyi 
apparátusnak, hogy a tematikát az érdeklődés középpontjában tartsa. 

A burgenlandi események pedig nem kis mértékben - erre már korábbi példák számos 
alkalommal figyelmeztettek -épp e téma köré csoportosultak. Kurt von Rieth birodalmi kö
vet óvatosságra intett a túlzott aktivitással szemben, egyszersmind azonban úgy gondolta, a 
hazafias német szervezetek felkérését nem lenne tanácsos kategorikusan visszautasítani. 
„(.••) Magyarországhoz  fűződő  kapcsolatainkra  való  tekintettel  nem  tartanám  helyesnek,  ha  a 
Birodalom  ezeken az  ünnepségeken  képviseltetné  magát.  A  nekem  magánúton  eljuttatott  meghí
vásnak  emiatt  nem  szándékozom  eleget tenni.  Hasonló  okokból  a Neues  Wiener Extrablatt  óha
jának  teljesítésétől  is  eltekintettem.  A  lap  arra  kért,  lépjek  fel  a  külügyminisztériumnál  annak 
érdekében,  hogy a  birodalmi  elnök,  a  kancellár  és  a  külügyminiszter  álljon  rendelkezésre  a  lap 
szeptember  12i  különszáma  részére.  Most  azonban  az  ÖsterreichischDeutscher  Volksbund608   

kérte,  hogy a  szövetség  ez évi  ülésén  személyesen  jelenjek  meg. Az  összejövetelre  1213án  kerül 
sorra  Kismartonban.  Tekintettel  az  ÖDV  különleges  helyzetére,  azokra  a  szolgálatokra,  melye
ket  eddig  teljesített  nekünk  Ausztriában,  valamint  azokra  is,  melyeket a  későbbiekben  még na
gyobb mértékben  teljesítenie  kell,  nem  látom  lehetőségét,  hogy a  meghívást  visszautasítsam.  Ez 
annál  is  inkább  nehézségekbe  ütközne,  mivel  a  mellékelt  program  szerint [Hans]  Schürff  igaz
ságügy  miniszter  mellett  az  osztrák  nemzetgyűlés  elnöke,  Renner  is  felszólal  az  ülésen,  melyen 
Löbe  mellett  több  Reichstag  képviselő  részt  vesz. Nemcsak  az  ÖDV berkeiben, hanem  jóval  szé
lesebb körökben  sem  keltene  kedvező  benyomást,  ha  a  német  kormány  egy ilyen, az  osztrákné
met  közeledést  érintő  kérdésben  visszafogottabbnak mutatkozna,  mint  maga az osztrák  kormány. 
Kismartoni  tartózkodásomkor  természetesen  igyekszem  arra  korlátozni  jelenlétemet,  hogy  az 
ÖDV  ülésén  részt  vegyek és  más  egyéb  ünnepi  rendezvényeket  el  fogok  kerülni.  Ha  időközben 
megkezdeném  korábban  kért  szabadságomat,  úgy Clodius [Carl, követségi tanácsos -  TL] utaz
na  Kismartonba  az  én  képviseletemben.  Ez  azzal  az  előnnyel  járna,  hogy részvételünk  kifelé  ke
vésbé  tűnne  látványosnak,  mintha  személyesen  vennék  részt  a  gyűlésen.  Tekintettel  arra  a  kü
lönleges  érdeklődésre  amelyet egyes országok    beleértve  Franciaországot    a  Volksbund ülésé
vel  kapcsolatban  tanúsítanak,  kívánatosnak  tartom  a  külügyminisztériumot  a  fentiekről  infor

6 0 7 A DSV távirata Hindenburgnak, 1931. május 24. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R 73415 
6 0 8 A szervezet 1923-ban Berlinben jött létre, az anschluss-gondolat terjesztésére. Elnöke Paul Löbe volt. 1925-ben, 

Bécsben megalakult a Volksbund osztrák tagozata. Lásd Kerekes 1966. 50. o. 



málni."609 A minisztérium nem lelkesedhetett a részvétel gondolatáért, mert Rieth újabb le
vélben hívta fel berlini főnökei figyelmét, hogy az ÖDV korábbi ülésein a követség egyetlen 
tagja, de még a helyben illetékes konzul sem vett részt. Nézete szerint Ausztria Anschluss-
barát köreiben és prominens német politikusi körökben (a Löbe és Schreiber pre lá tus 6 1 0 ve
zette csoportoknál) mindenképp idegenkedés fogadná, ha ez alkalommal sem tisztelné meg 
senki a rendezvényt. Rieth kompromisszumos megoldásként von Langent a linzi német kon
zuli képviselet vezetőjét kérte meg, hogy a Burgenlandban illetékes, de éppen szabadságát 
töltő grazi konzul helyett tegyen eleget a Volksbund meghívásának. 6 1 1 

Az ÖDV ülésén ezek után von Langen vett részt. Tudatta Hermann Neubacherrel (a 
Volksbund osztrák elnökével 6 1 2), hogy Rieth halaszthatatlan elfoglaltságára tekintettel nem 
hagyhatta el a követséget. Az ünnepen egyébként Löbe sem jelent meg személyesen, csak kép
viselője útján üdvözölte a megjelenteket. A szónokok kiváltképp az osztrák-német összetarto
zást emelték ki felszólalásaikban. Ezen kissé túlmutatott Schreiber képviselő figyelemre méltó 
beszéde, melyben arra emlékeztetett, hogy  „az ilyen  ünnepségeknek  a  legfőbb  célja,  hogy mér
tékletességet  tanúsítsunk,  és  a  baráti  kapcsolatokat  keressük."613 Másnap, szeptember 13-án, a 
Volksbund tartott Anschluss-tüntetést, erről azonban már Langen is kimentette magát . 6 1 4 

A német diplomácia eme gesztusa természetesen hálás fogadtatásban részesült Ma
gyarországon. Gerhard Köpke, a külügyminisztérium munkatársa időben közölte a magyar 
illetékesekkel, hogy a német követ politikai okokból kitér az ünnepségeken való megjelenés 
elől, még ha ezzel német nemzeti körök erős támadásának teszik is ki magukat. 6 1 5 Károlyi 
elégedetten nyugtázta, hogy a német követ ezt követően valóban távol tartotta magát a kis
martoni ünnepségektől. Schoen előtt is megjegyezte, mennyire fájdalmasan érintette volna, 
ha von Rieth személyesen jelent volna meg Kismartonban. Háláját fejezte ki amiatt, hogy 
a birodalmi kormány tekintettel van a magyar érzelmekre. 6 1 6 Apor Gábor a külügyminisz
térium politikai osztályának vezetője egyidejűleg Schober alkancellárnak tolmácsolta a ma
gyar kormány elégedettségét. Találkozójukon nagyra értékelte a burgenlandi ünnepségek ta
pintatos osztrák lebonyolítását. Schober erre előzékenyen megjegyezte, milyen örvendetes, 
hogy a jubileumot a magyar sajtó sem használta ki disszonáns hangú állásfoglalások meg
jelentetésére. 6 1 7 Franz Peter osztrák külügyi titkár és Ambrózy Lajos szintén megtárgyal
ták a történteket. Peter közölte, hogy a rendezvények ideje alatt ő is „résen volt" és a be
szédek tartalmát illetően személyes befolyását is latba vetette. Ennek köszönhetően Sopron
ra vonatkozóan egyetlen célzás se hangzott el. Ambrózy előre tekintve azt kérte, hogy a kö
vetkező évre tervezett kismartoni Haydn-ünnepségeken eleve zárják ki a diplomáciai kar 
megjelentetését. Rámutatott: még nem jött el az ideje, hogy a bécsi magyar követ hivatalos 
vendége legyen a burgenlandi kormánynak. Ha azonban nem mennének el, az passzív tün
tetésnek hatna, és azoknak a köröknek szolgálna örömére, akik az oszrák-magyar barátsá
got nem nézik jó szemmel.6 1 8 

6 0 9 Kurt Rieth bécsi követ Berlinnek, 1931. szeptember 4. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R73415, K274658. 
6 1 0 Georg Schreiber egyetemi tanár, a német Centrumpárt parlamenti képviselője, a népiségi és kisebbségi jogok 

szószólója. 
6 1 1 Rieth jelentése, 1931. szeptember 9. PAAA, I I . b, Bd. 3, Pol. 6, R73415, I I . Oe. 2000 Ang I I I . 
6 1 2 Az 1938-as anschluss után Neubacher lett Bécs polgármestere. 
6 1 3 Rieth jelentése, 1931. szeptember 17. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6. R73415. 
6 1 4 Uo. 
6 1 5 Wettstein János berlini magyar követségi tanácsos, ideiglenes ügyvivő jelentése a külügyminiszternek, 1931. 

szeptember 11. MOL, KÜM, K 63, 168. 1933-20/7. 
6 1 6 Schoen jelentése, 1931. szeptember 22. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R73415, I I . Oe. 2118. 
6 1 7 Schober feljegyzése, 1931. október 14. NPA: Kt. 788. Liasse Ungarn L / 1 . 1926-34. 63/pol. 
6 1 8 Ambrózy jelentése, 1931. október 13. MOL, KÜM, K 63, 168. 1933-20/7. 



Ami a szeptember 12-i ünnepség és az ott elhangzott beszédek tartalmi részét illeti, ar
ról Bakach-Bessenyey György bécsi magyar követségi tanácsos számolt be részletesen. Miklas 
beszédében említést tett arról, hogy Burgenland elfoglalása a lakosság szabad akaratának 
megfelelően történt. Ezzel kapcsolatban szólt a német nép történelmi, keleti küldetéséről is. 
Bessenyey szerint az újjáválasztására készülő Miklas megjegyzését a nagynémetek szavazók
nak adresszálta. A választásokkal összefüggő motívumokat lehetett felfedezni Karl Renner 
beszédében is, aki szerint Nyugat-Magyarország Csehszlovákia és Jugoszlávia igényei miatt 
voltaképpen már elveszett területnek számított magyar szempontból. Ausztria emiatt nem is 
Magyarországtól, hanem a szerbektől és a csehektől szerezte meg a területet. Magyar meg
figyelők azt vélték kiolvasni Renner szavaiból, hogy ha netán belőle lesz az új szövetségi el
nök, igyekszik lojális maradni Magyarországhoz. Bessenyey - néhány kivételtől eltekintve -
az osztrák sajtó magatartásával és hangnemével is elégedett volt, s megjegyezte, hogy a szep
tember 13-i Heimwehr-puccs hullámai elmosták a Burgenland iránti érdeklődést. 6 1 9Az ünnep
ségsorozat záróakkordja már sokkal kisebb publicitást kapott. Az „Arbeitgemeinschaft der 
Burgenländer in Wien" (a Bécsben élő burgenladiak munkaközössége) anschluss-ünnepélyt 
rendezett Bécsben Burgenland fennállásának 10. évfordulója alkalmából. A rendezvényen 
megjelent Miklas elnök, a kancellár és az alkancellár is. Schober ez alkalomból kijelentette: 
örül, hogy Burgenland birtoklása nem akadályozta meg abban, hogy szívélyes viszonyt ala
kítson ki Magyarországgal. 6 2 0 

A Károlyi-kabinet tehát megtalálta a közös hangot Burgenland és Nyugat-Magyarország 
ügyében a német külpolitikával. Ez akkor is így volt, ha Berlin Burgenland-politikáját talán 
a nemzetközi élet eseményei, a német diplomácia vámuniós és jóvátételi manőverei is meg
határozták. Ezzel párhuzamosan javult tovább a kormány viszonya Ausztriához is, mely haj
lamos volt szintén konciliáns politikát folytatni Magyarországgal a fenti kérdésben. Mindezt 
figyelembe véve, a Bethlen-Károlyi váltás nem hozott drámai fordulatot a nyugat-magyaror
szági kérdés alakulásában. Nagyobb talányt jelentett minden szemlélő számára 1932 októbe
rében a radikális nézeteiről ismert Gömbös Gyula miniszterelnöki kinevezése. 

2. Folyamatosság és változások a harmincas években. 

A nyugatmagyarországi kérdés kiéleződése az évtized közepétől 

2.1.  A  Gömböskormány  Burgenlandpolitikája  az  osztráknémetmagyar  kapcsolatok 
rendszerében 

Gömbös korábbi működése Nyugat-Magyarországgal kapcsolatban nem adott okot külö
nösebb optimizmusra Bécsben. Magatartása 1921-ben, majd vélt szerepe az 1922. évi banda
harcokban, illetve az újabb nyugat-magyarországi felkelések előkészítésében, nem biztattak 
semmi jóval a jövőre nézve. Ismeretesek voltak Gömbös német kapcsolatai is, s az, hogy a 
húszas évek közepén már tárgyalt a Ludendorff-csoporttal a Nyugat-Magyarországra vonat
kozó magyar kívánságokról. Akkor egyelőre taktikai okokból elismerte a német igényeket, 6 2 1 

valóságos nézetei szerint ellenben  „Németországnak  egy célja  lehet,  nem  az,  hogy  NyugatMa
gyarországot  elvegye tőlünk,  hanem  az,  hogy szó  nélkül  visszaadja  nekünk."622 

6 1 9 Bakach-Bessenyey György követségi tanácsos jelentése Walko Lajos külügyminiszternek. MOL, KÜM, K 63, 168. 1933-
20/7. 55-57. 

6 2 0 Ambrózy jelentése, 1931. november 25. MOL, KÜM, K 63, 168. 1933-20/7. 68. 
ß 2 1 Pritz 1995a. 180. o. 
6 2 2 Uo. 



Az osztrákok már Gömbös honvédelmi miniszterré történt kinevezését is aggodalom
mal fogadták. Követük 1931-ben tudakozódott Walko külügyminiszternél egy esetleges kül
politikai irányváltás lehetőségéről, amit szerintük a kormányváltás óta Budapesten gyakran 
hangoztattak. A megbeszélés után Calice megnyugtathatta Schober külügyminisztert, hogy 
semminemű külpolitikai változástól nem kell tartani. Az aggodalmaskodókat mindemellett 
nemcsak a fajvédő és területvédő múltja miatt közismert miniszterelnök személye nyugtala
nította, hanem már az 1933 februárjában bekövetkezett kormányváltozás is. A Gömbös-kabi
net külügyminiszteri posztját 1932 októberétől 1933 januárjáig Puky Endre, majd lemondá
sa után 1933 januárjától egy hónapon át ideiglenesen Gömbös töltötte be. Február 7-én Ká
nya Kálmán személyében új, ambiciózus politikus került a tárca élére. Kánya aki rátermett
ségét, professzionalizmusát hamarosan bebizonyította, soproni születésű volt. Személyes kap
csolatai, a városhoz való kötődése nem volt ismeretlen az osztrák politikusok számára . 6 2 3 A 
népszavazás idején végzett tevékenysége pedig a lehető legrosszabb színben tüntette fel a bé
csi kancellária és a Ballhausplatz illetékesei e lő t t . 6 2 4 

Jobban tartottak azonban attól, hogy Gömbös kormányra kerülve véghezviszi radikális 
területvédő programját, és előbb vagy utóbb meg akarja valósítani Burgenland visszaszerzé
sére irányuló — többször hangoztatott — törekvését is. A Gömbös-kormány megalakulása 
idején Ausztria és Magyarország között fennállt jó diplomáciai kapcsolatok nem is befolyá
solták a magyar miniszterelnököt abban, hogy az osztrák külügyminiszter előtt is kijelentse: 
a kormány nem mond le Burgenlandról. 6 2 5 Olaszország bécsi követének 1932. novemberi in
formációi szerint Gömbös kész lett volna anyagi támogatást - mintegy kétmillió schillinget 

- nyújtani az Ernst Rüdiger Starhemberg vezette Heimwehrnek. Az így megerősített szer
vezetnek három hónapon belül el kellett volna foglalnia Bécset, majd a hatalom birtokában 
visszaszolgáltatni Burgenland egy részé t . 6 2 6 Nincsenek ismereteink arról, hogy az olasz dip
lomata értesülései milyen valóságalappal rendelkeztek, mindenesetre Róma számára is jelez
hették, hogy a Burgenlandra vonatkozó igény nem áll távol Gömbös elgondolásaitól. 

1933 tavaszán Mussolini felkérte Gömböst, hogy ismertesse vele a konkrét magyar te
rületi követelések mibenlétét. 0 erre megbízta Mengele Ferenc külügyi sajtófőnököt, hogy 
részletes térképet készítsen a kívánságokról a Duce számára. Az így kidolgozott elképzelése
ik több ponton is eltértek a korábbi magyar revíziós tervektől. A változások - többek között 

- a burgenlandi területeket is érintették. A Gömbös-féle követelések nagyobb mértékben iga
zodtak stratégiai és gazdasági szempontokhoz, mint a régiek. Az etnikai alapú érvrendszer 
Ausztriával szemben használhatatlan volt. Nem úgy az új revíziós irányvonal (illetve az 1934-
re elkészült Mengele-féle térképvázlat), mely mintegy 4 ezer négyzetkilométernyi terület visz-
szaszerzését irányozta elő a nyugati határokon. 

6 2 3 Itt jegyezzük meg, hogy Gömbös Gyula családjának vas megyei származása miatt szintén személyesen volt érintett 
a nyugat-magyarországi kérdésben, sőt mivel iskoláinak egy részét a soproni evangélikus líceumban végezte, a soproni kér
dés is közel állhatott volna hozzá. Megnyilatkozásai, tevékenysége azonban nem utal arra, hogy itt szerzett élményei külö
nösebben befolyásolták volna politikai célkitűzéseit. A város iránt nem mutatott nagyobb érdeklődést, sőt évekig halaszt
gatta személyes látogatását is. Sokkal erősebb volt a kapcsolat a régi soproni családból (Kania) származó Kánya Kálmán 
esetében, aki ezer szállal kötődött a városhoz, és halála után ott is temették el véglegesen. 

6 2 4 Leopold Hennet budapesti osztrák követ jelentése Dolffuss kancellárnak, 1933. február 10. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 19, 
11/pol. 

6 2 5 Pritz 1982. 21-22. o. 
6 2 6 Gino Buti politikai főigazgató emlékeztetője Mussolini kormányfőnek és külügyminiszternek, Róma, 1932. november 9. 

Ismerteti: Réti 2003. 26. sz. dok. 39-45. o. 



1.  sz.  térkép 

Forrás: Zeidler 2003.b. 587. o. 

Feltételezhetően Gömbös - bár kacérkodott bizonyos nyugati területek visszaszerzésé
nek gondolatával - ezeket a terveket egyelőre maga sem tartotta kivitelezhetőnek. Csak any-
nyit tudunk bizonyosan, hogy Dollfuss és Gömbös 1933 májusában lezajlott találkozóján 6 2 7 

nem merült fel Burgenland kérdése. Megbeszélésüket követően a kancellár a bécsi olasz kö
vet előtt is méltatta Ausztria és Magyarország barátságát, kiemelve, hogy kettejük viszonyát 
a legkisebb felhő sem árnyékolja be. 6 2 8 Burgenland és Nyugat-Magyarország ügye minden
képp ilyen felhő lett volna, ha a kérdéssel valamelyik fél előhozakodik. Valószínű azonban, 
hogy mégis forgalomban lehetett valamilyen elképzelés, mert Gömbös később egymás után 
többször is cáfolni volt kénytelen a kérdés aktualitását. 

Az osztrák aggodalmakat - ismerve a kormányfő Burgenlanddal kapcsolatos régebbi né
metországi megnyilvánulásait - Gömbös tervezett berlini látogatása táplálta. 1933 nyarán, né
metországi útja előtt azonban ünnepélyesen kijelentette, hogy a burgenlandi kérdésből soha nem 
lesz vitás ügy. Az osztrák követ telefonérdeklődésére elbagatellizálta a dolgot, majd Berlinben is 
hasonlóan nyilatkozott. Hazatérte után kijelentette, hogy Ausztria teljesen megbízhat benne, és 
hozzátette: anélkül, hogy saját érdemeit ki akarná emelni, Németországban kifejezetten Ausztria 
érdekében lépett fel, mint ahogy ezt korábban Olaszországban is sikerrel megtette. Ausztriának 
a fent említett államok együttműködésében értékes kötőelemnek kell lennie - tette hozzá. 6 2 9 

6 2 7 Gömbös május 20-án magánügyben utazott Bécsbe. 
6 2 8 Gabriele Preziosi bécsi olasz követ jelentése, 1933. május 25. In Réti 2003. 80. o. 
6 2 9 Hennet telefonjelentése a Gömbössel folytatott beszélgetéséről, 1933. június 7-én. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 416, Liasse 

Ungarn II /4. Geheim. 

Gömbös  Gyula  revíziós  terve  (1934.  április  10.) 



Gömbös nem tudta teljesen eloszlatni az osztrák kancellár kétségeit. Dollfuss meg volt 
győződve róla, hogy a berlini találkozónak osztrákellenes éle volt. Pár nappal később Gabriele 
Preziosi bécsi olasz követ előtt is hangot adott azon aggályainak, hogy a tárgyalások egyik cél
ja az olasz-német-magyar kapcsolatok elmélyítése lehetett. Az így szorosra fűzött együttműkö
dés feladata szerinte az volt, hogy a hármak azután közös akcióba kezdhessenek Ausztria el
len. Kifejezte aggodalmát amiatt, hogy Gömbösek megtárgyalták Ausztriának Németország és 
Magyarország közötti felosztását, valamint egyetértettek Burgenland elcsatolásában i s . 6 3 0 Ró
ma, Budapest és Berlin lehetséges együttműködése miatt Bécsben úgy látták jónak, ha az 
olasz fővárosban is tapogatóznak a kérdésben. Egon Berger-Waldenegg külügyminiszter ezért 
olasz kollégájánál, Galeazzo Cianonál érdeklődött Gömbös tervei felől. Kettejük telefonbeszél
getéséből arról értesülhetünk, hogy a magyar miniszterelnök annak idején Rómában 6 3 1 - bár 
szóba hozta - csupán elméleti értelemben beszélt az Ausztriával szemben fennálló magyar 
jogigényekről. 6 3 2 Ez is elég volt ahhoz, hogy Leopold Hennet budapesti osztrák követ másod
szor, immár nem telefonon, hanem hosszú személyes beszélgetés során próbáljon benyomáso
kat szerezni Gömbös berlini útjának ausztriai vonatkozásairól. A magyar kormányfő kijelen
tette, hogy az olasz-német-magyar együttműködés a független Ausztriát is partnernek tekin
t i , és megerősítette, hogy  „...Burgenland  kérdését  országa  sohasem  tekintette  vitás  problémá
nak  a  szomszédos  és  baráti  állammal,  mert  ez  csupán  „bagatell"  kérdés".633 Július elején 
Ascanio Colonna budapesti olasz követ előtt is akként nyilatkozott, hogy Dollfuss aggodalmai 
feleslegesek. Burgenland elhanyagolható kérdést jelent azokhoz a követelésekhez mérten, me
lyeket a csehekkel, a szerbekkel és a románokkal szemben támaszt a magyar politika - jelen
tette ki az olasz diplomatának. 6 3 4 Az elhangzottak igazát a miniszterelnök 1933. július 10-i 
bécsi útjának tapasztalatai is alátámasztják. Gömböst - amint arról a magyar sajtó beszámolt 
- rendkívül szívélyesen fogadták az osztrák fővárosban, és sem a látogatásról szóló híradás
okban, sem az azt kísérő kommentárokban nem szerepelt a nyugat-magyarországi ké rdés . 6 3 5 

(A probléma létére jószerével csak néhány csehszlovák lap utal t 6 3 6 ) Ezután igencsak meglepő, 
hogy a hónap végén Hennet - már nemcsak általánosságban, hanem konkrét formában is -
nekiszögezte Gömbösnek a kérdést: berlini látogatása során vajon előhozakodott-e Burgenland 
ügyével Hitlernél? Gömbös ezt határozottan tagadta, kijelentve, hogy a mai zavaros és moz
galmas időkben ez alig lett volna lehetséges Németországban. Utóbbi megjegyzése arra utal, 
hogy Gömbös a Nyugat-Magyarországgal kapcsolatos terveiről nem tett le végleg, ám azokat 
egyelőre nem tartotta megvalósíthatónak, sőt felvethetőnek sem. 6 3 7 

A probléma ettől függetlenül a „levegőben lógott", olyannyira, hogy a három közvetlenül 
érintett országon kívül más államok vezető köreit is foglalkoztatta. Magyarország szomszédai 
már ekkor aggódva figyelték, vajon tesz-e területi engedményeket, vagy ígérvényeket a német 
külpolitika az Anschluss magyar jóváhagyásáért cserébe. A birodalom bukaresti követe kény
telen volt hivatalos cáfolatot kérni kormányától, miután megbízható forrásokból értesült ró
la, hogy állomáshelyének bizonyos köreiben aggódnak a német kompenzációs ígéretek miatt. 

630 p r e z i o s i bécsi olasz követ távirata Mussolinininek, 1933. június 27. In Réti 2003. 112. sz. dok. 94. o. 
6 3 1 Gömbös 1933. március 17-én tárgyalt Rómában Mussolinivei. 
6 3 2 Feljegyzés Guido Schmidt külügyi államtitkárnak Berger Waldenegg és Ciano között zajlott telefonbeszélgetésről, 

1933. június. ÖStA, AdR, NPA, Kt. 416, Liasse Ungarn II/4. Geheim, 117/pol. (Fol. 290.) 
6 3 3 Preziosi távirata Mussolininek, 1933. június 29-én. In Réti im. 115. sz. dok. 95-96. o. 
6 3 4 Colonna budapesti olasz követ jelentése Mussolininek, 1933. július 4. In Réti 2003. 120. dok. 99. o. 
6 3 0 Az osztrák-magyar határ tulajdonképpen csupán egy összefüggésben jelenet meg a tárgyalásokon; amikor Dollfuss is

mertette tárgyalópartnereivel a Fertő-tó egy részének kiszárítására vonatkozó elképzeléseit. Gömbös a maga részéről hoz
zájárult, hogy e kérdésben a későbbiekben meginduljanak a konkrét tárgyalások. Lásd Magyarság, 1933. július 11. 

6 3 6 A Narodni  Politika cikkével kapcsolatban Lásd MOL, KÜM, K 63, 168. 1933-20/7. 178. 
6 3 7 Napi jelentés Hennet követ Gömbösnél tett látogatásáról, 1933. július 27. MOL, KÜM, K 63, 168. 1933-20/7. 126. 



A forrás arról tájékoztat bennünket, hogy Romániában ez idő tájt lábra kapott hírek szerint, 
Franz Papén 6 3 8 Budapesten megígérte magyar revíziós tervek teljes támogatását, sőt Burgen
land visszaadását, ha Magyarország támogatja az osztrák-német egyesülést. A követ jelezte, hogy 
már bajorországi szabadsága alatt is hallott ehhez hasonló híreket, de Berlinben, sem Konstan
tin Neurath külügyminisztert, sem Bülow-ot nem tudta elérni. A sajtóosztályon közölték ugyan 
vele, hogy az egész történetből egy szó sem igaz, Károly királyt 6 3 9 azonban ennek ellenére nyug
talanította a dolog, így a követnek hivatalos cáfolatért kellett fordulnia Berlinhez.6 4 0 

Miközben itt is, ott is folytak a találgatások, Gömbös egyre jobban távolodni látszott sa
ját, egykori önmagától a nyugat-magyarországi kérdésben. Az osztrák kancellár és a magyar 
miniszterelnök 1933. november végi találkozója után Dollfuss is megnyugodva jelentette ki, 
hogy a megbeszélésekkel sikerült eloszlatni azokat a kételyeket, melyeket Gömbös múlt nyár i 6 4 1 

berlini látogatása keltett. 6 4 2 Ezt megerősíti, hogy 1934-ben az említett revíziós térképvázlat át
adásakor Gömbös Mussolini előtt is kifejtette, hogy a megjelölt osztrák-magyar határt nem te
kinti „sine qua non"-nak a magyar kívánságok érvényre jut tatásában. 6 4 3 Hozzá kell tenni, hogy 
a német-magyar kapcsolatok szorosabbra fűzése idején a Gömbös kormánynak nem volt érde
ke a kérdés bárminemű aktualizálása. Az akkori feszült osztrák-német viszony ráadásul az 
Anschlussnak sem kedvezett, ami a burgenlandi kérdést önmagában irrelevánssá tette. 6 4 4 

A vita újbóli felbukkanása is elegendő indítékkal szolgált azonban Engelbert Dollfuss szá
mára, hogy hazai közvéleménye előtt adandó alkalommal deklaratív módon elvágjon minden to
vábbi találgatást a terület státuszával kapcsolatban. 1933 júliusában a burgenlandi 
keresztényszociális párt hazafias tüntetésén jelent meg, és kijelentette, nem állhat elő olyan po
litikai szituáció, amelyben újra vita merülhet föl Burgenland hovatartozása körül.  „(...) Burgen
land,  a  maga  német  lakosságával  elválaszthatatlan  részünk.  Országunk  Burgenlandtól  a Bodeni
tóig, a cseh határtól  a Karavankákig  megbonthatatlan egészet képez"   hangoztatta a kancellár. 6 4 5 

Nemsokára kiderült, Dollfussnak mennyire igaza van. 1934-ben az Ausztriában fellob
bant belső feszültségek lehetőséget teremthettek volna a helyzet kihasználására. Erre az év
re az akuttá vált belpolitikai válság mind a „marxista forradalom", mind pedig az osztrák 
nácik esetleges puccsának veszélyét magában hordozta. Az osztrák kabinet februárban elő
ször a bécsi munkásság felkelésével találta szembe magát. A hazai fajvédők egy részének vá
rakozásai ellenére azonban Gömbös gyors fegyverszállítmányokkal erősítette Dollfuss pozíci
ó já t , 6 4 6 és nem állt szándékában bármit is lépni Burgenland ügyében. 

638 Franz von Papén, német birodalmi kancellár (1932. június 1-1932. november 17.), majd alkancellár (1933. január 
30-1934. augusztus 7.), 1933. szeptember 18-án tárgyalt Budapesten. 

6 3 9 I I . Károly román király (1930. június 8-1940. szeptember 6.) 
6 4 0 Friedrich Werner von der Schulenburg bukaresti német követ Gerhard Köpkéhez, a német Külügyminisztérium I I . 

osztályának igazgatójához, 1933. november 3. PAAA, I I . b, Bd. 4, Pol. 6, R73415. (A szomszéd áUamoknak a kérdéssel kap
csolatos részletes álláspontja helyett csupán a reakciók változatos skáláját érzékelteti, hogy Bukaresttel ellentétben, Belg
rádban lehetőségként tekintettek az anschlussra. Ez ottani felfogás szerint semmissé tette volna a Saint-Germain-i szerző
dést. A békerevízótól azt várták, hogy általa mód nyüik a karintiai kérdés újrarendezésére is. Jugoszláv felfogás szerint a 
népszavazás hatályát vesztené, így vagy új referendumot kellene rendezni, vagy az egyensúly érdekében egyszerűen Jugo
szláviához kellene csatolni a területet. A belgrádi magyar követség információi alapján a Jugoszláviában uralkodó nézetek 
szerint az egyesülés a burgenlandi kérdést is érintené. Jellemző azonban, hogy a Karintia esetében javasolt megoldást utób
bira nem tartották volna érvényesnek ottani körökben.  „Vannak,  akik  úgy  vélik - áll a jelentésben -,  hogy az anschluss a 
korridortervek  megvalósulását  segítené,  különösen mert  ezzel Prágában el lehetne oszlatni a  németosztrák  egyesüléssel  szem
ben  táplált  bizalmatlanságot. " A belgrádi magyar követség jelentése, 1933. június 16. MOL, KÜM, K 63, 168. 1933-20/7. 81J 

6 4 1 A dokumentumban szereplő „múlt nyári" berlini út a valóságban 1933. június 17-18-án volt. 
M 2 Preziosi távirata Mussolininek, 1933. december 1. In Réti 2003. 166. dok. 128. o. 
6 4 3 Ormos 1969. 342. o. 
6 4 4 MOL, KÜM, K 64, 63. cs. 20. t. 118/pol. 1935. ül., 578 res.pol/1935. 
6 4 5 Bécsi német követség jelentése, 1933. július 7. PAAA, IL b, Bd. 4, Pol. 6, R73415. 
6 4 6 Pritz 1982. 154. o. 



Megvonva a nyugat-magyarországi kérdésben tanúsított ellentmondásos magatartásá
nak mérlegét, megállapíthatjuk: nincs nyoma annak, hogy Gömbös a nyugat-magyarországi 
problémával kapcsolatos álláspontját részletesen kifejtette volna. így arra sincs bizonyíték, 
hogy azt önálló konstrukcióként használta, avagy másoktól átvett nézeteket vallott. Ennek 
megítéléséhez nem elegendőek a diplomáciai tárgyalások során tett, s csak közvetett forrá
sokból (követi jelentések, sajtó) ismert rövid megjegyzések, reflexiók. Az azonban bizonyos
nak tekinthető, hogy egyetértése, jóváhagyása nélkül nem született dokumentum e kérdés
ben sem. Jóllehet, a részletesebb állásfoglalások, dokumentumok nem tőle, hanem Kánya 
külügyminisztertől, annak munkatársától, Ottlik Lászlótól vagy Mengele Ferenctől származ
tak, a külügyet végig felügyelő Gömbös befolyásolta azok tartalmát. A Mussolini felkérése 
nyomán született dokumentum és térkép elkészítésére pedig Gömbös személyesen adott 
megbízást a Külügyminisztérium sajtóosztálya vezetőjének. 6 4 7 Mindezek alapján csak arra 
a következtetésre juthatunk, hogy a revíziós tervekkel kapcsolatos korabeli hivatalos meg
nyilatkozások Gömbös nézeteit tükrözték - akkor is, ha munkatársai megfogalmazásában 
manifesztálódtak, akár írásban, akár szóban. Annyit megállapíthatunk, hogy ellenzéki poli
tikusként többször nagyon határozott formában előhozakodott Burgenland visszaadásának 
kérdésével. Tette ezt ráadásul nemcsak idehaza, hanem például németországi magánlátoga
tásai alkalmával politikusok és a sajtó előtt is. Miniszterelnöksége idején azonban jóval óva
tosabban bánt a kérdéssel. Bár az osztrák külügyminiszternek tett olyan kijelentést, hogy 
a kormány nem mondott le Burgenlandról, ezt később igyekezett korrigálni, finomítani, 
(Láttuk, hogy 1933-as berlini útja idején mindkét érintett főváros - Bécs és Berlin illetéke
seit is megnyugtatta, hogy a kérdésben rejlő ellentéteket nem tekinti kibékíthetetlennek és 
hogy azok nem fognak konfliktushoz vezetni. Zeidler Miklós publikációiból is tudjuk, hogy 
Gömbös a Rómának eljuttatott Mengele-féle térképvázlaton is szerepeltette a térséget, ám 
Mussolinivei szóban azt is közölte, hogy Burgenlandról hajlandó lemondani. Komoly súllyal 
esett a latba az is, hogy az 1930-as évek első felében az addigiaknál is szorosabb kapcsolat 
alakult ki az osztrák és a magyar kormányok és kormányfők között, ami mögött élénk po
litikai nézetazonosság húzódott meg. Ezek ismeretében olyan taktikai fogásnak tarthatjuk 
a térséggel kapcsolatos ambíciók megjelenítését, amelynek - s ez még inkább árnyalja a ké
pet - Gömbös esetében személyes vonatkozásai is voltak. (Gondolok i t t a miniszterelnök 
soproni diákéveire, vagy sokkal inkább a nyugat-magyarországi bandaharcokban vitt egyko
r i szerepére, az őt ide kötő személyes kapcsolataira.) Mindezeket figyelembe véve úgy lát
szik, hogy a miniszterelnök Gömbös a hatalom birtokában, belelátva a diplomácia és kül
politika lapjaiba sokkal árnyaltabb nézeteket képviselt illetve hangoztatott. Ellenzéki pozí
cióból a valóságtól jobban el lehetett rugaszkodni, ületve kevésbé felelősségteljesen lehetett 
fellépni, mint a diplomáciai mechanizmusok és politikai korlátok ismeretében. Oszefoglalva 
úgy látjuk, hogy a politikai tervei tekintetében következetes, ám miniszterelnöksége idejé
re tapasztalt taktikussá váló Gömbös esetében - miként belpolitikai kérdésekben is - a 
tényleges szándék és a (taktikai megfontolások alapján) kimondott szavak, illetve megtett 
diplomáciai lépések gyakran nem voltak szinkronban. 

Ezt érzékelve a német hírszerzés minden különösebb aggodalom nélkül jelezte, hogy ma
gyar radikálisok újabb tervet szőttek Bürgenland elfoglalására. A vállalkozás hátterében 
Csilléry András állt. A mozgalom ügyeibe beavatott egyik informátor azt jelentette a német 
követnek, hogy Csilléryék az osztrák kormány kétségbeesett helyzetéről szóló híradások nyo
mán tökélték el a Burgenlandba való bevonulást 9 000 fegyveressel. Szándékuk keresztülvitel
ét a február 13-ról, 14-re virradó éjszakára tervezték. A vállalkozást Prónay kellett irányítania, 

6 4 7 Zeidler 2001a. 150. o. 



ám Dollfuss megszilárdult helyzetére hivatkozva Csilléry a kivárás mellett döntött, anélkül, 
hogy a tervről végleg letett volna - jelentette Németország budapesti követe, Hans Georg 
Mackensen, aki szerint a magyar kormánynak nem volt tudomása a te rvről . 6 4 8 

A radikális területvédők egyébként nehezményezték hogy a „magyarok" [értsd: a magyar 
kormányok -  T. L] 1919 óta mindig  „bűnös  némaságba  merültek,  s  mégcsak  nem  is  emlegették 
soha  a  gyalázatkoncot.  Nem  hozták  elő soha  a  sajgó  seb  mérhetetlen  fájdalmát  és  keserűségét, 
hogy az  egykor fegyvertárs  is  beállott  az  országrablók  társaságába."649 E felfogás egyesek köré
ben mit sem változott, többen végre mégis azt az osztrák államférfit látták a kancellár szemé
lyében, akit nézetei, politikai felfogása erősen rokonítottak a magyar miniszterelnökkel. Ez a 
gondolati rokonság pedig - úgy vélték - arra ösztönözheti az osztrák kormány fejét, hogy re
torikai megnyilvánulásai ellenére mégis partner legyen a burgenlandi kérdés megoldásában. 

Emiatt történhetett, hogy a kancellár halála idehaza olyan helyeken - például Sopronban 
- is együttérzést váltott ki, ahol korábban nyoma sem volt az osztrák politikusok iránti rokon
szenvnek. Hennet osztrák követ jóleső érzéssel konstatálta a városi törvényhatóság gyászmeg
emlékezéséről szóló hírt, legfőképpen azt, hogy a korábban Ausztria-ellenes kirohanásairól is
mert városvezetés most a magyar nemzet legőszintébb barátjának titulálta az elhunytat. 6 5 0 

Dollfuss meggyilkolása azonban nem kedvetlenítette el a revízió minden hívét. Egyesek ab
ból a régi tézisből indultak ki, hogy Burgenland megtartása anyagi csapás a szövetségi kormány 
számára, s Bécs magától fog megválni a gondjait egyre csak szaporító burgenlandi kolonctól. 
Egyes sajtótermékek — így a Burgenland visszaszerzéséről rendszeresen cikkező Nemzeti  Újság és 
a  Magyarság — olyan Ausztriából kiinduló akciókról adtak hírt, melyek célja a tartománytól való 
„megszabadulás". Jelentést közöltek az ún. „Magyarbarát Osztrákok Szövetségéről", mely azon dol
gozott, hogy a területet visszajuttassa az ezeréves Magyarországnak. 6 5 1 A szervezet felhívása sze
rint Nyugat-Magyarország elcsatolása  „mélységes keserűség  és égő seb a magyar nép lelkében,  mely
nek  fiai  együtt  véreztek  az  osztrák  és német  nemzet fiaival". Burgenland a kisantant sátáni machi
nációjának eredménye. Ha Ausztria nem adná vissza, az a legnagyobb hálátlanság lenne azokkal 
szemben, akik másfél évszázadon keresztül ontották vérüket Bécs védelmében. A kiáltvány agitá-
cióra szólított fel a magánérintkezésben, az egyesületekben és kaszinókban. 6 0 2 A szervezetről szó
ló híradásokat a Magyarság még azzal is megtoldotta, hogy az akció mögött a hivatalos Ausztria 
áll, mivel Bécs számára rossz üzlet Burgenland finanszírozása. A terület megtartása rengeteg 
pénzbe kerül, gazdaságilag képtelenek Idszolgálni, ezért teret nyitnak a visszacsatolás előtt, 6 5 3 

Ebből természetesen egy szó sem volt igaz. Figyelemre méltó, hogy Hennet, az osztrák 
követ, aki nem tudott a sajtóban emlegetett szervezet létezéséről, az egész híresztelést a ná
ci propagandagépezet számlájára írta, melynek szerinte az a célja, hogy a magyar-osztrák vi
szonyt megzavarja. Egyúttal azt is megállapította, hogy magyar részről csak ritkán emlege
tik a burgenlandi kérdést, leszámítva természetesen a soha nem csillapodó heccelők megnyi
latkozásait, melyeknek azonban túl nagy jelentőséget nem szabad tulajdonítani. 6 5 4 

Igazat kell adnunk az osztrák diplomatának abban, hogy a hasonló mozgalmaknak nem 
volt széles tömegbázisa az országban. Érdemes azonban még egyszer visszautalni a nyugat
magyarországi irredenta hangnemében bekövetkezett változásra. Az elszakított területekért 

6 4 7 Zeidler 2001a. 150. o.648Mackensen távirata a német külügyminisztériumnak. 1934. február 2-án PAAA, I I . b, Bd. 4, 
Pol. 6, R73415. 

6 4 9 Missuray 1935. 252. o. 
6 5 0 Követi jelentés, 1934. augusztus 10. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 19, 126/pol. 
6 5 1 Magyar sajtószemle, 1934. augusztus 30. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 19, 135/pol. 

652 VVM, 1934. augusztus 31. 

653 Magyar sajtószemle. Hennet jelentése, 1934. október 6. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 19, 164/pol. 
6 5 4 ÖstA, AdR, NPA, Kt. 19, 135/pol. 



aggódó hazai közvélemény és annak valóban kampányt folytató szűk csoportja ugyanis (kivé

ve a legradikálisabbakat) a Hennet által nyomon követett propaganda érvelését elvetve, k é t r 

ségtelenül mérsékeltebb húrokat kezdett pengetni Burgenlanddal kapcsolatban. Mint láttuk 

Dollfuss, és később Schuschnigg is, az ő köreikben jóval több bizalmat élveztek, mint elődeik. 

Az osztrák kurzusváltás ezért sajátos dichotómiát eredményezett a magyarországi terü

letvédők Ausztriához fűződő viszonyában. A kettősség egyik oka az volt, hogy természetesen 

nehéz volt megszabadulni az 1921-22-es emlékektől, és elszakadni attól a történelmi szerep

től, melyet az egykori felkelők és felkelő vezérek a nyugati végek védelmében játszottak. Másfe

lől viszont az ausztriai kurzusváltás újabb - méghozzá békés - területi kalkulációkhoz vezetett 

ugyanezen körökben. Következtetéseiket újabban abból a frázisból vezették le, hogy  „az  oszt

rák  társadalom  szellemével  ellenkező  vörös  irányzat" hanyatlásával a  Jobb  érzésű  osztrák  nép" a 

Dollfuss által kijelölt úton haladva sokkal jobban szót fog érteni magyar szomszédjával. Ebben 

bízva úgy vélték, hogy végre küszöbön áll a megegyezés Nyugat-Magyarország kérdésében. 6 5 5 

E gondolatkör leglényegesebb eleme a  Jobb  érzésű"656 osztrák nép elválasztása volt at

tól a  „szocialistakommunista  társaságtól", amely egykor mohón lakmározott fegyvertársa hú

sából. A  Jobb  érzésűek"   miként az egykori felkelő, Missuray Krúg Lajos dolgozatából ér

tesülhetünk róla - maguk is  „szégyellték  a gyalázatkoncot", de később  „beletörődtek  a  fegyver

társ  kifosztásába",  „beleélték  magukat  az  új helyzetbe" és  „Burgenland  néven  már  osztrák  föld

nek  kezdték  nézni  az  ősi magyar földet [...] Most végre  mintha  megtört  volna  a jég.  Utat  tört 

a  jobb  belátás,  a  tisztességes  érzés,  és  a  becsületes  gondolkozás."651 

A jóindulat jeleként a magyar felkelők kezet nyújtottak egykori osztrák ellenfeleiknek 

i s . 6 5 8 Hangzatos retorikai gesztussal igyekeztek biztosítani megértésükről a világháborúban 

még oly hűséges bajtársaikat, akik csak  „egy átkozott  parancs  végrehajtásának  eszközei  voltak". 

Feléjük  „az összeomlás  utáni  félkommunista  osztrák  kormányok  legkérlelhetetlenebb  és  legönér

zetesebb ellenfelei nyújtják  a  békejobbjukat" - olvashatjuk a felkelő visszaemlékezése végén. 

Az osztrák diplomácia nem értékelte túl a baráti hangvételű megnyilvánulásokat, külö

nös tekintettel arra, hogy azok végcélja semmiben sem különbözött a korábbi irredenta szó

lamokétól. Ezekre érdemi választ vagy jelzést nem adtak. Figyelmüket olyan hírek kötötték 

le, melyeket fontosnak tartottak jobban körüljárni. Hennet fülébe jutott például, hogy az 

ausztriai puccskísérlet idején Olaszország azt kérte a magyar kormánytól, vonjon össze csa

patokat az osztrák határon, és ha Olaszország kénytelen lenne katonailag beavatkozni az ese

ményekbe, Magyarország hozzá hasonlóan vonuljon be Ausztriába, és foglalja el Burgenlan

dot, vagy annak egy részét. A követ kezdetben hajlott rá, hogy hitelt adjon a pletykáknak, 

de miután hivatalosan és egyik informátora révén is megismerkedett a hírek magyar interp

retációjával, változtatott felfogásán. A Külügyminisztérium politikai osztályának vezetője, 

Apor Gábor azzal igyekezett őt megnyugtatni hogy a Duce sokkal komolyabb államférfi, sem

hogy hasonló követeléseket támasszon, a magyar katonai beavatkozás pedig azonnal maga 

6 5 5 Ennek lehetőségét fejtette ki - többek között - Ádám T. István: A Nyugatmagyarországi  felkelés  története című köny
vének előszavában. 

6 5 6 Szó szerint az Ádám István által is alkalmazott kitételt használja Missuray Krúg Lajos is, a nyugat-magyarországi 
felkelésről írott könyve utolsó fejezetében. Lásd Missuray 1930. 254. o. 

6 5 7 Uo. Később ugyan, de hasonlóan fogalmazott a Mosonvármegye is, amikor arról írt, hogy amit a „vörös Bécs" elfoga
dott, azt a „Keresztény Ausztria" vissza fogja adni Magyarországnak.  Mosonvármegye  (MVM), 1936. november 11. 

6 5 8 A magyar felkelők ellenséges érzelmei, talán a jus armorum jegyében, épp a valamikori harcoló féllel szemben eny
hültek a leginkább. Ezt bizonyítja, hogy Prónayék 1929 óta rendszeresen megkoszorúzták a harcok során elesett osztrák 
csendőr, Arnold Mosch soproni sírját is. Az aktus természetesen a magyarságra jellemző lovagiasságot, bajtársi szellemet 
is hivatott volt demonstrálni. Osztrákok Qjurgenlandiak) egyidejűleg szintén megjelentek Magyarországon, hogy a közös ha
gyományokat ápolják. Lásd még: Burgenlandból és Bécsből 3000 volt frontharcos vesz részt a soproni bajtársi ünnepsége
ken.  Hétfő, 1933. március 6. 



után vonta volna a kisantant ellenlépéseit. Hennet ezek után - bár továbbra is fenntartot
ta, hogy a júliusi napokban Budapest és Róma feltehetően élénken egyeztetett a kérdésben 
- úgy vélte, a hírek terjesztése olyan magyarországi németbarát körök mesterkedése, me
lyek Berlin előtt kívánták kedvező színben feltüntetni a Burgenland megszállását és az olasz 
ajánlatot visszautasító magyar poli t ikát . 6 5 9 

A külügyminisztérium magyarázkodását minden ellenkező mendemonda, szóbeszéd el
lenére el kell fogadnunk. A bécsi kormányhatalom megroppanása sem az adott pillanatban, 
sem utóbb nem teremtett ürügyet felelős magyar politikusok számára, hogy az elszakított 
nyugati területekért fellépjenek. Ennek sokrétű okai közül 6 6 0 az egyiket éppen néhány hét
tel az osztrák válságot követően fejtették k i illetékesek, ezúttal ráadásul nem osztrák diplo
maták érdeklődésére, hanem helyi agitátorok eligazítása céljából. 

Az osztrák belpolitikai zavar miatt a nyugati határszélen kialakult általános lelkesült
ség hatása alatt a  Sopronvármegye című lap 1934. szeptember 25-i és 26-i száma újból pro
pagandát fejtett ki Burgenland visszacsatolása érdekében. 6 6 1 A magyar kormány szervei ek
kor félreérthetetlenül jelezték a helyi hatóságoknak és politikusoknak, hogy a területi polé
miákat tisztán diplomáciai ügynek tekintik, és azokat csak a mindenkori államközi kapcso
latok függvényében hajlandók kezelni. Ottlik László, a miniszterelnökség miniszteri tanácso
sa óva intette a helyi hatóságokat kérdés felbolygatásától, mely a Németország és Ausztria 
felé szövődő baráti szálak szakítószilárdságát komolyan próbára tette volna. Az ügy kiélezé
se azonban nem csak annak reálpolitikai kihatásai miatt nem volt kívánatos. Burgenland 
kérdése nemcsak, hogy nem illeszkedett bele a revíziós komplexum akkori fogalmába, má
sodrendű kérdést sem jelentve a hazai kormánykörök számára, hanem éppenséggel ellenté
tes volt a magyar külpolitika aktuális és hosszabb távú céljaival egyaránt. Az elcsatolt nyu
gati területek érdekében kifejtett agitáció nem csupán az osztrák-magyar illetve német-ma
gyar viszony elmérgesedését eredményezte volna, hanem jelentősen akadályozta volna a ma
gyarországi német népiséggel kapcsolatos kérdések kezelését is, olyan körülmények között, 
amikor a „Volkstum" ügyében a konfrontációt mindkét fél igyekezett elkerülni. 

A magyar külpolitikának ezenfelül még egy kellemetlen következménnyel is számolnia 
kellett Nyugat-Magyarország tekintetében. Idehaza jól tudták, hogy a térség visszaszerzése 
érdekében kifejtett propaganda szinte minden etnikai alapot nélkülöz. Ez pedig nemcsak a 
magyar fél Burgenlandra vonatkozó jogigényét kérdőjelezte meg, hanem kényesen érintette 
a többi elszakított terület iránti revíziós szándékok érvrendszerét is. A kormányzat joggal 
tartott attól, hogy ha az osztrák- és németellenes hangulatkeltést támogatja, olyan érzéseket 
táplál a kívülállókban, melyek megkérdőjeleznék a magyar revíziós gondolat jogosságát. 
Amellett, hogy kivívnák a távolabbi szemlélők, vagyis a nyugat hatalmainak esetleges rosz-
szallását, fegyvert adnának a környező országok politikusainak kezébe is, akik mindent meg
tettek, hogy a magyar külpolitikát lejárassák. Mindezeket kiolvashatjuk a miniszterelnökség 
ajánlásából, mely mindezekre való tekintettel a soproni propaganda leállítását szorgalmazta. 
Ottlik mellesleg megjegyezte, hogy ha Burgenland hovatartozásának ügyét a népszuvereni
tás elvének megfelelően rendeznék, legalábbis sok optimizmusra lenne szükség a magyar re
mények beteljesedését i l letően. 6 6 2 

6 5 9 Követi jelentés, 1934. augusztus 24. ÖstA, AdR, Kt. 19, 133/pol. Idézi: Tilkovszky 2002. 82-83. o. 
6 6 0 Lásd néhány bekezdéssel feljebb. 
6 6 1 Hennet egyébként már augusztus végén jelezte megbízóinak, hogy az ősz folyamán erős propagandamozgalom indul 

Burgenland visszaszerzése érdekében. Lásd Tilkovszky 2002. 84. o. 
6 6 2 Ottlik László össszefoglalója, 1934. október 12. MOL, ME, K 28, 3. cs. 8. t. 1934-L-1619. 269. Érdemes megjegyezni, 

hogy a világosan megfogalmazott, belső használatra szánt feljegyzéshez képest, hat évvel korábbi,  Magyar Szemlében megje
lent revíziós tervezetében Ottlik mennyire homályban hagyta nyugati irányú revízió problematikáját. A hangnem-váltás inkább 
a kormányzati kettős-beszédnek tudható be, mint a Burgenland felé forduló revíziós aktivitás változásainak. Lásd: Ottlik 1928. 



2.2.  Németország  és  NyugatMagyarország  Hitler  hatalomra  jutása  után 

Bármilyen várakozások is előzték meg, Gömbös Gyula miniszterelnöki kinevezése alig 
formálta át a nyugat-magyarországi problémáról alkotott összképet. A kérdést azonban még
sem lehetett teljes bizonyossággal elnapolni, s ez Adolf Hitler kancellári kinevezésének tud
ható be. Hitler külpolitikai programjában a többé-kevésbé zárt német „néptalaj" részének te
kintett területek birodalomba illesztése is szerepelt. A versailles-i korlátok és határok lebon
tása csupán előjátéknak számított Hitlernek ahhoz, hogy — elvetve az 1914 előtti német ál
lam földrajzi kereteit — először a teljes etnikai egyesítést végrehajtsa, majd az egységbe for
rasztott germán-német faj számára megszerezze a fennmaradásához szükséges területeket 
{Grund  und  Boden). A program előkészítő fázisaként megkezdődött a nemzetiszocialista agi
táció a kérdéses területeken. A német propagandagépezet különös figyelemmel kísérte a ha
tár menti németek helyzetét, és nagy gondot fordított a befolyásolásukra akkor is, amikor 
nyíltan és konkrét formában még nem vetették fel a területek bekebelezését. Rövidesen azon
ban ez utóbbira is példa akadt. 

A kérdésben való tisztánlátást mindazonáltal nehezíti, hogy bár a náci Németország
ban elvileg minden döntéshozatali mechanizmus az ún. Führer-elvre épült, az állam és a párt 
párhuzamosan működő különböző szervezetei sokszor egymással ellentétes és egymásnak el
lentmondó utasításokat adtak, terveket gyártottak, és ez a még oly totálisnak gondolt álla
mon belül is a „rendezett káosz" benyomását keltette. Bizonyos állami feladatok a náci párt 
hatáskörébe kerültek, anélkül, hogy az állam és a párt úgy összenőtt volna, mint más (pl. 
olasz vagy szovjet) diktatúrákban. 6 6 3 Sok kérdés között a nyugat-magyarországi német ki
sebbség (mint határnémetség) ügye is egymással párhuzamosan működő, egyértelműen nem 
tisztázható hierarchia-szintű szervezet illetékességébe tartozott. Egyidejűleg foglalkozott vele 
párt Külpolitikai Hivatala (Außenpolitisches Amt der NSDAP), a propagandaminisztérium, 
a belügy és természetesen a külügyi apparátus is. 

Hitler ismert külpolitikai programja ellenére Berlin hivatalos álláspontja a nyugat-ma
gyarországi kérdésben - talán az említett kuszaság miatt is - nehezen ítélhető meg egyér
telműen. A tisztánlátást zavarja, hogy 1933. január 30-a után továbbra is a konzervatív von 
Neurath töltötte be a külügyminiszteri posztot, és így nem vált el élesen a Hitler előtti re
víziós politika, a nemzetiszocializmus faji alapokon nyugvó, expanzív törekvéseitől. Hasonló
an nem történt radikális változás a birodalmi kisebbségpolitikában sem, melyen néhány szer
vezeti és formai átszervezésen kívül (pl. a VDA Vereinről Volksbundra változtatása) egyelő
re alig módosítot tak. 6 6 4 A német külpolitika ráadásul kezdetben igyekezett az ország külső 
elszigeteltségét szövetségesek keresésével ellensúlyozni. 6 6 5 Egyesek úgy látták, hogy Német
ország minden eddiginél nagyobb izoláltsága miatt Magyarország és a magyarbarátság is je
lentősen felértékelődött Berlinben. Erre engedtek következtetni olyan frissen észlelt jelensé
gek, mint például a sajtó magyarellenes kirohanásainak leállíttatása, illetve a passaui VDA 
gyűlés viszonylag csendes lefolyása. 6 6 6 

Ezt elősegítette, hogy a Sopronból elszármazott külügyminiszter, Kánya Kálmán hama
rosan egyértelművé tette, hogy a Nyugat-Magyarországot érő célzatos megnyilvánulások leállí
tását személyes szívügyének tekinti. 1933. augusztus 8-án magához kérette Martin Schlimpert 

6 6 3 A náci állam és társadalom működési kérdéseivel részletesen foglalkozik Ormos 1997. 214-215. o., 262-285. o. 
6 6 4 Spannenberger Norbert: Nemzetiszocialista népcsoportpolitika Délkelet-Európában a I I . világháború kitöréséig. In 

Lengvári István — Vonyó József (szerk.): Népek együttélése  DélPannóniában. Tanulmányok Szita  László  70.  születésnapjára. 
[Pécs, 2003], Pannónia Könyvek — Magyar Történelmi Társulat, 415-416. o. 

6 6 5 Németh 2002. 245-247. o. 
6 6 6 A berlini magyar követ beszélgetése Papennel és Viktor von Heeren külügymninisztériumi tanácsossal, 1933. június 

16. MOL, KÜM, K 63, 168. 1933-20/7. 86. 



ügyvivőt, a budapesti német követség tanácsosát, hogy felhívja a figyelmét a  Montag című 
újság augusztus 2-i számában, Friedrich Hussong tollából megjelent cikkre, melynek címe: 
„Német várossors Nyugat-Magyarországon". Kánya keserűen panaszkodott az írás tendenci
ája miatt, és kérte a követet, tájékoztassa a német külügyminisztériumot megütközéséről. A 
magyar külügyminiszter élesen megjegyezte: csodálkozik, hogy a német sajtó teljes kontroll
ja és gleichschaltolása ellenére ilyen sajnálatos kisiklások bekövetkezhetnek a két ország vi
szonyát érintő kérdésekben. 

Kánya egyszersmind kihasználta az alkalmat, hogy Németország Magyarországhoz va
ló viszonyát - Schlimpert szerint túlzó módon - kritizálja. Felpanaszolta, hogy a német saj
tó - ellentétben az olasszal és az angollal - soha egy baráti cikket nem közöl a magyar re
víziós kívánságokról, miközben az alldeutsch propaganda növekedni látszik. Egyes kisebbsé
gi vezetők (név szerint: Kraft és Graszl) az elcsatolt területeken ellenséges magatartást ta
núsítanak Magyarországgal szemben, valamint hogy a német kormány az optáns-kérdésben 
- az utolsó időktől eltekintve - soha nem támogatta Magyarországot. Nyomatékosan kérte: 
Berlinben gondoskodjanak róla, hogy a német sajtó - olyan cikkekkel, mint a  Montag leg
utóbbi írása - ne szolgáltasson anyagot Magyarország ellenfeleinek a magyar külpolitika el
leni támadásra. Ellenkező esetben - hangsúlyozta Kánya - nehéz lenne a Németország iránt 
képviselt barátságos politikát folytatnia. Előhozakodott azzal is, hogy a Dúcéval folytatott mi
napi Római tárgyalásai során - tekintettel a német viszonyokkal kapcsolatos különleges is
mereteire - hosszú és kimerítő előadása végén melegen ajánlotta partnerének a németbarát 
orientációt. Kánya utalt rá, hogy szolgálataiért igényt tarthatna akár némi elismerésre is, 
de a Sopronról szóló, illetve ahhoz hasonlatos egyéb német sajtóhíradások csalódást kelte
nek benne. Schlimpert tudomásul vette a panaszokat, de megjegyezte, hogy számára az idé
zett cikk csupán egyedi jelenségnek tűnt, és ismeretei szerint a német sajtó egyre növekvő 
mértékben közöl barátságos cikkeket Magyarországgal kapcsolatban. A vezető lapok hangvé
tele pedig a fontosabb kérdésekben teljesen megfelel a két ország közötti baráti viszonynak. 
Hivatkozott a  Völkischer  Beobachter kezdeményezésére, melynek során 600 fős társaság ér
kezett Magyarországra az itteni viszonyok jobb megismerése érdekében. 

A követ szerint a lap minden megnyilatkozásában tanúbizonyságot tesz a Budapest
hez fűződő baráti viszony mellett. Kérte Kányát, hogy egy - általa kivételesnek tartott -
esetet ne általánosítson. A kisebbségi kérdésre reagálva megjegyezte: a magyar kormány 
következetlenül jár el, amikor azt kívánja Berlintől, hogy a német kisebbség vezetését be
folyásolja, hiszen eddig magyar oldalról minden ilyesfajta ráhatást jogosulatlan beavatko
zásnak bélyegeztek. Schlimpert megjegyezte, hogy Kánya élénk panaszkodása a kérdéses 
Montag cikkel kapcsolatban részben arra vezethető vissza, hogy Kánya soproni születésű 
és a cikk személyesen sértette. Mivel úgy vélte, hogy a magyar külügyminiszter különösen 
érzékenyen reagál a hasonló jelenségekre, üdvözlendőnek tartotta volna, ha az olyan cik
kek, mint a Hussong-féle írás nem jutnának el a megjelenésig, és a német sajtót alkalo
madtán felvilágosítanák milyen jelentőséggel bír a burgenlandi kérdés a német-magyar 
kapcsolatokban.6 6 7 

Kánya utasítására egyébiránt Masirevich Szilárd berlini magyar követ is felvetette állo
máshelyén a Sopronnal kapcsolatos disszonáns német megnyüvánulások kérdését. Szeptember 
9-én Bülow külügyi államtitkárnál tett látogatása alkalmával panaszkodott a német újságcik
kekre, majd szeptember 20-án Hitler előtt előhozakodott a Montagban megjelent írással is. A 
kancellár erre kijelentette, hogy vannak ugyan olyan rosszindulatú lapok, melyek a külfölddel 

6 6 7 Schlimpert budapesti német követségi tanácsos jelentése a külügyminisztériumnak, 1933. augusztus 29. PAAA, I I . b, 
Bd. 4, Pol. 6, R73415, Il.Ung. 536/33. (K274683-274687). 



fennálló német viszony megzavarására törekednek, de más újságokra - különösen saját párt
jának lapjaira - ez egyáltalán nem mondható el. Hozzátette: neki nem jut eszébe a tisztessé
ges Magyarországot felelőssé tenni a németbarátnak egyáltalán nem nevezhető magyar zsidó 
sajtó kijelentései miatt . 6 6 8 

A német-magyar kapcsolatokra való tekintettel a német fővárosból valamelyest mégis 
mérsékelni óhajtották a Magyarország felé irányuló propagandát. Legalábbis el akarták ke
rülni annak látszatát, hogy a hangulatkeltést Berlinből gerjesztik. Bár a következő hónapok
ban is németországi hetilapok, újságok tömege árasztotta el elsősorban Sopron és Kőszeg 
szállodáit, kávéházait , 6 6 9 a német kormány igyekezett ezektől az akcióktól távol tartani ma
gát. A Német Távirati Iroda egyik munkatársán keresztül is próbálták megnyugtatni a ma
gyarokat, hogy Hitler nem kívánja erősíteni a német mozgalmat, mely ugyan egyre intenzí
vebb, de ennek a hivatalos német hatalom sem tud gátat szabni. Azzal érveltek, hogy a köz
vélemény „követeli" az „auslanddeutsch" irányzat erősödését . 6 7 0 Hangoztatták, hogy a német 
tisztviselők által folytatott az agitációt a minimumra kívánják redukálni, és súlyt helyeznek 
arra is, hogy a két ország kapcsolatát a hivatalos vágányokon tartsák. Fontosnak tartják, 
hogy az illetékesek körén kívül állók ne ronthassák Budapest és Berlin viszonyát. A magyar
országi német kisebbség figyelmét felhívták arra, hogy támadásik ne a magyar kormány el
len irányuljanak. Titkos támogatásukat is inkább azoknak tartogatták, akik alkalmasabbak 
voltak a Németországtól való függetlenség látszatának megőrzésére. 6 7 1 

Mackensen német követ 1935-ben is felhívta kormánya figyelmét arra, hogy sok német
országi ügynökség figyelmen kívül hagyja a Wilhelmstrasse politikai útmutatásait, és veszé
lyezteti a birodalmi külpolitika egységes irányát. Mackensen azt látta volna célszerűnek, ha 
a kisebbségekkel kapcsolatos propagandaügyeket egyetlen, felelősséggel rendelkező szerv ke
zébe adnák. Úgy ítélte meg, hogy a német identitás megőrzése ezentúl nem a németség kö
rében folytatott félillegális propagandamunkán fog múlni, hanem elsősorban a két kormány 
közötti együttműködésen. A konstruktív légkör és a „nem egészen indokolatlanul szkeptikus" 
magyar közvélemény megnyugtatása a feltétele annak, hogy a németség érdekében tevékeny
kedőket ne tekintsék a „pángermán gyarmatosítás propagandistáinak" Magyarországon. 6 7 2 

A Burgenland-vita eközben már célegyenesbe fordult, mégpedig magyar szempontból 
nem a legkedvezőbb módon. Ezt akkor ugyan még nem lehetett tisztán látni, sőt egyes meg
figyelők éppen a kérdésben született kompromisszumban vélték felfedezni az egyre meghit
tebbé váló német-magyar kapcsolatok egyik faktorát. Vittorio Cerrutti berlini olasz nagykö
vet a német-magyar háborús kapcsolatok és a politikusok személyes rokonszenve mellett azt 
tekintette a jó viszony egyik okának, hogy Németország az Anschluss esetére kilátásba he
lyezte az elszakított Nyugat-Magyarország visszaadását. 6 7 3 Tegyük hozzá: Hitler az osztrák 
nácik - Németországból támogatott - sikertelen puccsát követően rendkívül tartózkodó volt 
Ausztriával és az Anschluss-szal kapcsolatban. A Bécsben lejátszódott véres eseményektől 
magát elhatároló kancellár a Daily  Mailnek adott augusztus 5-i nyilatkozatában határozottan 
cáfolta az egyesülés időszerűségét. 6 7 4 

6 6 8 Bülow külügyi államtitkár feljegyzése Hitler kancellár és Masirevich Szüárd berlini magyar követ (1933-1935) 
megbeszéléséről. Berlin, 1933. szeptember 20. Közli: Wilhelmstrasse, 15. sz. 59-60. o. 

6 6 9 Ezzel kapcsolatban lásd 2.1. A hatóságok megnyilatkozásai és a nyilvánosság fórumai a határ térségében c. fejezetet. 
6 7 0 Boór Aladár (BM) átirata Pataky Tibornak (ME), 1934. augusztus, MOL, ME, K 28, 1934 - C - 15590 
6 7 1 Bizalmas jelentés 1934. április 9. MOL, ME, K 28, 1934 - C - 15465 
6 . 2 Mackensen budapesti követ jelentése a külügyminisztériumnak, 1935. november 21. Wühelmstrasse 45. 116-119. o. 
6 . 3 Cerruti berlini olasz nagykövet jelentése Mussolini kormányfőnek és külügyminiszternek, 1934. szeptember 26. In 

Réti im. 324. sz. dok. 217. o. 
6 7 4 Ormos 1997. 241. o. 



A kapcsolatok javulásának jelei már a Deutschtum  im Ausland című, Drezdában kiadott 
sorozat Magyarországról foglalkozó kötetének tanulmányaiban is jól megfigyelhetők, különö
sen, ha azokat hasonló témájú korábbi kiadványok írásaival hasonlítjuk össze . 6 7 5 A mű ki
adói előszavában a következőket találjuk:  „(...)  az  előttünk  fekvő  értekezések  egy olyan  baráti 
nemzet  és  ország  iránt  érzett  őszinte  szimpátia  jegyében  íródtak,  melynek politikai  és  kulturá
lis  fejlődése  évszázadokon  keresztül  szoros  kölcsönhatásban  állt  a  közép  európai  német  tömb 
sorsával.  Jelenbéli  sorsközösségük  alapja  abban rejlik,  hogy világháborús  szövetségesként  mind
két  államot  ugyanaz  a  méltánytalanság  érte.  (...)  Németország  és  Magyarország  két  olyan ál
lam,  melynek azonos a  sorsa,  azonos  céljai  vannak...  Ez  a  tény  megkönnyíti  magyarországi  né
met  néptársainknak,  hogy a  magyar állam  iránt  érzett  hűségüket,  a  német  népiséghez  fűződő 
ragaszkodásukkal  összekössék.  "676 

Burgenland visszacsatolásának kérdése az Anschluss-szal kapcsolatban, 1935-ben újra 
terítékre került, sőt mindaddig a legbiztatóbb formában. A magyar kormányok Bethlen és 
Gömbös vezetése alatt is óvatosan kezelték az egyesülés kérdését. Aggályosnak találták az 
ausztriai magyar gabonaexport miatt és a közvetlenné váló német nyomás miatt egyaránt. 
Elfogadták, hogy a csatlakozás előbb vagy utóbb be fog következni, de bíztak benne, hogy 
megvalósulásából Magyarország is profitálhat. Logikus ellentételezésként jöhetett szóba a 
Burgenlandról való német lemondás. Amikor a magyar revíziós törekvések első számú támo
gatója, Olaszország, abesszin kalandja miatt egyre kisebb gondot fordított szövetségesére, a 
magyar kormány igyekezett erősíteni pozícióit Berlinben. Ennek sarokpontja az Anschluss-
szal kapcsolatos magyar álláspont határozott leszögezése volt. Gömbösnek színt kellett val
lania, miközben megpróbálta finoman megfizettetni a német tervek támogatásának árát. 
1935 őszén Berlinben, négy szem között állítólag szavát vette Hitlernek, hogy Németország 
visszaadja Magyarországnak Burgenlandot, ha az aktívan támogatja az osztrák-német egye
sülést . 6 7 7 Ez (más hasonló korábbi momentummal 6 7 8 együtt) arra enged következtetni, hogy 
Németországban egyesek a hivatalos formákat kerülve megpróbálták lebegtetni a kérdést. A 
csalfa remények keltőinek szerencsére nem kellett attól tartaniuk, hogy félreérthetetlenül el
kötelezik magukat az ügyben, hiszen Németországban bőven voltak olyan szervezetek és sze
mélyek, akik a magyar várakozásokat rendre lehűtötték. 

A Gömbös által olyannyira óhajtott Berlin-Róma tengely létrejötte 1936 októberében 
azonban új helyzetet eredményezett. Az Észak-Afrikában megtépázott tekintélyű Olaszország 
— az átmeneti francia orientációval szakítva — egyre határozottabban fordult a német biroda
lom felé. A Duce azonban már csak alárendelt partnere volt az egyre jobban előretörő Hitler
nek. Olaszország és Németország „barátságos kollaborációja" a Duna-medencében eldöntötte 
az Anschluss kérdését i s . 6 7 9 Mussolini nem volt többé abban a helyzetben, hogy a csatlako
zás elé akadályokat gördítsen, vagy azzal szemben vagy feltételeket állítson. Az olasz vezér 
kijelentéseivel ettől függetlenül még sokáig ébren tartotta a magyar revíziós reményeket, ak
kor is, ha azok Burgenlandra vonatkoztak. Élénk érdeklődés kísérte például 1936. november 

6 7 5 A tanulmánykötet évszám nélkül jelent meg Das Deutschtum im Ausland. Ungarn címen, (Deutscher Buch - und 
Kulturverlag William Berger, Dresden. A.l) előszavát még Bleyer Jakab írta, aki 1933 decemberében hunyt el. 

6 7 6 Das Deutschtum im Ausland. Ungarn, Deutscher Buch - und Kulturverlag William Berger, Dresden. A . l . 151. Huber 
soproni kanonok a hazafias irányzatú németség ismert képviselője volt. A cikk megrendelésekor ezt valószínűleg figyelem
be vették. írásában az osztrák-magyar kapcsolatok jelenét és jövőjét ületően is képet kaphatunk. Az esszét a következő gon
dolattal zárja:  „Sopron múltjára  igaz az a megállapítás,  hogy polgárainak  csak  akkor  ment jól  a sora,  amikor Magyarország 
és  Ausztria  között baráti  viszony állt  fenn. Ez éppen  Sopron  határ  közeli fekvéséből  következik.  A jövőben szintén csak akkor 
lesz kilátás  a  boldogulásra, ha a két ország baráti  jobbot  nyújt  egymásnak." 

6 7 7 Juhász 1988. 156. o. 
6 7 8 Lásd 673., 640. sz. jegyzetek 
6 7 9 Lásd Juhász 1988. 160. o. 



l-jén elhangzott milánói beszédét, melyben hárommillió, a határokon kívül rekedt magyarról 
szólt. A hazai közvélemény azonnal a revízió lázában kezdett égni, és szinte rögtön hírek röp
pentek fel Fiume és Burgenland visszaadásáról i s . 6 8 0 

Mussolini valójában már nem volt olyan helyzetben, hogy Közép-Európában önmaga 
osszon igazságot. A terepet kénytelen volt átadni Berlinnek, ahol viszont - ha eddig lett vol
na is bármi kétség ezzel kapcsolatban - a legnagyobb ellenállás leküzdésével eldőlt a magyar 
kompenzáció kérdése is. Bár, mint látni fogjuk, Magyarországon nem mondtak még le telje
sen arról, hogy az egyesülésbe való beleegyezésért ellentételezéshez lehet jutni, valójában en
nek az esélye minimálisra csökkent. Burgenland mindesetre a továbbiakban nem képezhet
te semmiféle kompenzáció tárgyát. 

Németország megerősödésével és a magyar külpolitikai orientáció Berlin felé fordulá
sával párhuzamosan viszont a hazai szélsőjobboldal gazdagította új nézőpontokkal a problé
mát a harmincas évtizedben. A nácikkal rokonszenvező magyarországi mozgalmak és pártok 
képviselői nagyjából a hivatalos politika irányvonalát követték Burgenland ügyében, legfel
jebb azzal a különbséggel, hogy az Anschluss-szal kapcsolatos kompenzációs igényeiknek jó
val otrombább módon adtak hangot. A Nemzeti Szocialista Párt (Legitimista Mozgalom) ne
vében Hehs Aladár vezér és helyettese, Martini Róbert például levélben fordult a birodalmi 
kancellárhoz, hogy tegye lehetővé Burgenland [értsd: Nyugat-Magyarország    T. I.] visszaté
rését Magyarországhoz. Kifejtették, hogy nem ismerik el a fenyegetés alatt aláírt békét, és 
nem hajlandóak lemondani az ezeréves Magyarország egyetlen kövéről sem. Ausztriának fel
rótták, hogy „közös ellenségeinktől" - akik egyben a német nép halálos ellenségei is - elfo
gadták Sopron és Vas megyék nyugati részét ajándékba. Az átcsatolást semmiféle érvvel nem 
lehet alátámasztani - írták - , Burgenland a történelemben soha sem létezett, magát a ne
vet is marxista „boncok" találták ki, hogy a hullarablást legitimálják. 6 8 1 Levelükben kijelen
tették, hogy a terület sem Ausztriát, sem Németországot nem illeti meg, s arra biztatták Hit
lert: i t t tegye meg az első lépéseket a párizsi rendelkezések széttörésére. A levelet kommen
táló  Pester  Lloyd némi malíciával megjegyezte: az említett urakat láthatóan nem zavarja, 
hogy Burgenland ma még osztrák terület, és a német kancellárnak nincs felette rendelkezé
si joga. Az Anschlusst már tényként kezelik, és sietnek jó előre bejelenteni igényüket Nyu
gat-Magyarországra. A lap szerint Hitlernek célszerű lenne magyar barátai előtt is világos
sá tenni, hogy osztrák államterület sorsáról nem intézkedhet 6 8 2 

A magyarországi nemzetiszocialistáknak mindazonáltal azzal is meg kellett küzdeni
ük, hogy a velük rokon, mintaképüknek tekintett német horogkeresztes mozgalom propa
gandatevékenységét könnyen azonosították az ország integritását megkérdőjelező pánger
mán agitációval. A nyugat-magyarországi Östör József a képviselőház 1934. január 17-i ülé
sén figyelmeztette Festetics Sándorokat: irányzatukat nem képviselhetik anélkül, hogy 
Csonka-Magyarország integritásával ellentétbe ne kerülnének. Östör szerint a mozgalom
hoz a nyugati határszélen, Mosón, Sopron megyékben sokan azért csatlakoznak, mert 
„Ausztria  Németországgal  csatlakozva,  a  nyugati  részek  Németországhoz  fognak  kerülni" A 
képviselő úgy tudta, Győrhöz egészen közel is azzal agitálnak a nyilaskeresztes mozgalom 
mellett, hogy ha politikájuk sikerre vezet, egészen a „vizek városáig" fog majd terjedni Né
metország h a t á r a . 6 8 3 

6 8 0 Adolf Kunz követségi tanácsos jelentése, 1936. november 21. In Tilkovszky 2002. 152-153. o. 
r > 8 1Beszámoló a Nemzetiszocialista Párt [Legitimista mozgalom) leveléről, 1933. november 12. Kt. 800. Liasse Ungarn 

2/21. 1933. 26663/13. 1 
682  Pester  Lloyd 1933. november 27. 
6 8 3 Östör József felszólalása az országgyűlés képviselőházának 233. ülésén, 1934. január 17. In Östör József: Közpályám. 

I I I . köt. Beszédeim az 1931- 1935-i országgyűlésen. [Kézirat, 1940.] 240-241. o. 



Meskó Zoltán igyekezett cáfolni a pángermán és a nemzetiszocialista irányzat azonos
ságát. Östör felszólalására adott válaszában sietett kijelenteni, hogy mozgalma 
„százszázalékig  nemzeti,  az  államfő  iránti  hűséget  és  a  száz  százalékos  nacionalimust  hirdeti. 
Első  feladata  pedig  nem  a  revízió,  hanem  a  régi  határok  visszaszerzése." Meskó hangsúlyoz
ta, hogy a mozgalomnak nemcsak Nyugat-Magyarországon, hanem a Duna-Tisza közén, Deb
recenben és másutt is talaja van. Kikérte magának, hogy irányzatukat a  „Győrig,  vagy  talán 
a  Balatonig  terjedő  német  határokról  szóló  mesékkel" kompromittálják. A irányzat "világapos
tolával" szembeni bizalmatlanságot azzal a történettel igyekezett eloszlatni, hogy Hitler -
szemben Dollfussékkal - nem engedett megrendezni a burgenlandiaknak egy kiállítást, mely 
az elszakított Nyugat-Magyarországot is bemutatta volna Berlinben. Hitler állítólag azzal in
dokolta döntését, hogy a terület státusza vitatott . 6 8 4 

A téma hazai interpretációi közül szélsőjobboldalról maximum Szálasi Ferenc elképze
lései jelentettek némi újdonságot. Szálasi 1935-ben jelentette meg  Cél és követelések című dol
gozatát. Az ebben szereplő  „Hungária  Egyesült  Földek" elnevezésű térképvázlat nagyjából az 
egykori Lajtabánság területét kapcsolta volna be a „Magyarföld" vérkeringésébe „Nyugati 
Gyepű" néven . 6 8 5  Új Hungária koncepciója föderatív jellegű, nemzetiszocialista Nagy-Magyar
ország megteremtésére szólított fel. A különféle autonóm területek között felsorolt „Nyuga
t i Gyepű"-höz, az országtól elcsatolt burgenlandi részek és a nyugati határszegély (Sopron
nal, Magyaróvárral és Szentgotthárddal) tartozott volna. Szálasi 1936 novemberében eluta
sította, hogy a hazai németséget egyöntetűen pángermánnak bélyegezzék. Elképzelései sze
rint épp a német autonóm terület volt hivatott biztosítani, hogy a hazai németség megtalál
ja a helyét és jövőjét a magyar államban. 

Nem különbözött a többi elképzeléstől Szálasié a tekintetben, hogy Ausztria német 
megszállása után Burgenland, Hitler nagylelkű adományként Magyarországhoz, ez esetben a 
„Hungarista Birodalomhoz" került volna. 6 8 6 Idehaza mindazonáltal erős kételyek merültek 
fel a Führer adakozó kedvét illetően, s — mint utaltunk rá — sokkal inkább tartottak attól, 
hogy a pángermán elképzelések jegyében Nyugat-Magyarország német nemzetiségűek által 
lakott területei is a Harmadik Birodalom részeivé válnak. 

6 8 4 Uo. Meskó Zoltán felszólalása. 
6 8 5 Ungváry im. 
6 8 6 Tilkovszky 1998. 105-106. o. 



A  H A R M I N C A S  É V E K  VÁLTOZÁSAI 

A  REGIONÁLIS  P O L I T I K Á B A N 

1. Gazdasági és politikai válság az 1930as években. 

Politikai megosztottság  Gazdasági kooperáció. 

A határ közelében akkumulálódó, kisebb-nagyobb hévvel zajló politikai csatározások 
mellett, az 1920-as évek második felében a térségi együttműködés egyetlen megbízható for
májának a gazdasági kapcsolatok fokozatos kiépülése bizonyult. A régión belüli konfliktusok 
- mint láttuk - egyre kevésbé hatották át a kormányközi kapcsolatok légkörét, s mind Bécs, 
mind pedig Budapest szorgalmazta a feszültségek tompítását. A háború után a térségben ki
alakult helyzet, a helyi „kis hidegháború" a közvetlenül érintettek számára is kedvezőtlen 
volt. A politikai alapú autarkiás elzárkózás nem volt fenntartható, és az enyhülő légkör ál
tal nyitott térbe azonnal behatoltak a gazdasági racionalitás által életre hívott kapcsolatok. 
A határ mellett működő vállalatok, termelők, ott élő kettősbirtokosok, munkavállalók igényel
ték a kapcsolatok normalizálását, és valóban: az 1920-as évek híradásaiból egyre élénkebb 
és hatékonyabb határ menti kereskedelmi együttműködés képe bontakozik ki . Az első na
gyobb volumenű gazdasági kapcsolatot a hatalmas méreteket öltött csempészkereskedelem 
jelentette. Ez azt bizonyítja, hogy az erőszakoltan szétszakított kommunikációs szálak spon
tán módon, ha kellett a törvény ereje ellenére is újjászövődtek. Nem sokkal a határrendezést 
követően, a magyar piacukat elveszítő osztrák vállalatok is újra megjelentek a térségben, 
hogy most már a határ magyar oldalán fektessék be tőkéjüket. 6 8 7 A nyugat-magyarországi 
térségben - főleg Kőszegen és Sopronban - létrejött új gazdasági ág, az idegenforgalom szin
tén élénk kapcsolatokat fejlesztett osztrák partnereivel. „Filléres vonatok" indultak Bécsbe, 
hogy a város és környéke közönségét, turistáit Magyarországra csalogassák. 6 8 8 

A megindult folyamatot azonban megakasztotta az 1930-tól Magyarországon és Auszt
riában is drámai módon jelentkező gazdasági krízis. Sopron nagy nehezen stabilizált gaz
dasági helyzete is újra megingott. Súlyos gazdasági és társadalmi válság árnyékát vetítet
ték előre az 1930-ban és 1931-ben folytatott osztrák-magyar kereskedelmi tárgyalások. Az 
osztrák élelmiszervámok növekedése recesszióval fenyegette a soproni piac működését. Kü
lön terhet jelentett a borra kirótt vámtételek növekedése. A bortermelők kétségbeejtő hely
zetben találták magukat 6 8 9 A tervezett megállapodások azonban nemcsak a mezőgazdasági 
termelőket, hanem az ipari termelésben részt vevőket is sújtották. A Soproni Vasárugyár 
Rt. panaszáradattal fordult a polgármesterhez a kereskedelmi egyezmények tárgyában. A 
gyár vezetése kifogásolta, hogy a hazai sajtó egyáltalán nem tájékoztatott a tárgyalások 
részleteiről, és az első behatóbb jelentést a Bécsben megjelenő  Die  Börse című gazdasági 

6 8 7 A Sopronban 1922-ben, 1923-ban, 1924-ben és később alapított textilgyárak mindegyike túlnyomórészt osztrák 
tőkeérdekeltségű volt. Lásd Környei 1997. 89. o. 

6 8 8 Uo. 92. o. 
689  Oed.Zt, 1930. április 12. 



lap közölte. A vasárugyár számára kétséges volt, meg tudja e tartani ausztriai piacait, ha 
a szerződést aláírják. Egyik legnagyobb sérelmük az volt, hogy a magyar kormány, osztrák 
igényekre reagálva egyes refakcia, vagyis fuvardíjkedvezmény alá eső iparcikkek kontingen-
tálását javasolta tárgyalópartnerének. A kiviteli feltételek romlása azért is nagy károkat 
okozott, mert előállított termékeik majd mindegyikét Ausztriába (Grazba) exportálták. A ki
viteli lehetőségek beszűkülése nagyarányú munkanélküliséggel is fenyegetett. Hasonló gon
dokkal küszködött a soproni téglaipar is. Az Első Soproni Téglagyár szintén beadványban 
ecsetelte az iparág súlyos helyzetét. Az építőanyag-gyártásnak már a határok átrendezése 
is komoly károkat okozott. Burgenland elcsatolása a természetes piac elvesztését jelentette 
számára. Az érintett vállalatok 1921 óta elkeseredett küzdelmeket folytattak a vám- és fu
varhátrányok ellensúlyozása érdekében. A kilátásba helyezett tetemes vámelemelés azonban 
a szakadék szélére sodorta a gyárakat. A békekötések előtt több mint 3000 munkást alkal
maztak a téglagyárak. 6 9 0 Ez a szám később a felére zsugorodott, s a válság beköszöntével 
további elbocsátásoktól lehetett tartani. A munkanélküliség növekedése már a város számá
ra is nyomasztó volt. Thurner Mihály Jobb Rezső követségi tanácsos által azonnal továbbí
totta a soproni vállalatok panaszait a tárgyalásokat folytató Ferenczy Izsó államtitkárnak 
bécsi szállására. 6 9 1 Hasonlóképpen igyekezett interveniálni Bud János kereskedelmi minisz
ternél Budapesten, és a problémáról tájékoztatta Bethlen Istvánt is, kérve, hogy a minisz
terelnök vegye pártfogásába a Civitas Fidelissimát. Feliratában kezdeményezte, hogy az 
osztrák kormánnyal folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások során vegyék figyelembe a 
soproni ipar érdekei t . 6 9 2 A levelekre kevés biztatás érkezett. A piacok elveszni látszottak, a 
kereskedelmi kapcsolatok mélypontra süllyedtek a kishatárforgalomban és államközi szin
ten egyaránt. A cégek, melyek nagy energiákat fektettek abba, hogy a Nyugat-Magyarország 
elcsatolása révén elvesztett piacaikat visszahódítsák, nem tehettek egyebet, minthogy két
ségbeesetten várták a fejleményeket. 

Eredmények azonban nem nagyon mutatkoztak. Az osztrák állam vonakodott a kívánt 
áron átvenni a magyar mezőgazdaság termékeit, és további intézkedéseket hozott a mező
gazdasági termékek csempészetének megakadályozására. A feszültség nehezen enyhült, amit 
a Bécsben megjelenő  Tagespost és az osztrák külkereskedelem-politikát bíráló  Pesti  Hírlap 
szóváltása egy évvel későbbről is tanúsít. A  Tagespost hűvös hangvételű kommentárjában vi
lágosan kifejtette az osztrák álláspontot:  „(...)  Nos,  mi  biztosan  nem  kívánjuk  rontani  a  ma
gyar  piac  helyzetét,  nem  vagyunk  azonban  hajlandók  magas  áron  átvenni  mindazt,  amit bel
földön  mélyen  áron  alul  adnak  el.  Gondoljunk  csak  arra,  hogy Sopronban  egy kiló  marhahús 
a  hentesnél  csak  alig  több  mint  egy schillingbe kerül,  az  élő  állat  pedig  olyan  nevetségesen  ol
csó,  hogy a  magyar  termelők  már  a  teljes kétségbeesés  szélén  állnak.  Vajon ezért  a  helyzetért 
Ausztria  a  felelős?"693 

A magyar export mellett a határ menti települések életfeltételei is megnehezültek. Sop
ron bajain ezúttal a forrásszerzés hagyományos módjai sem segítettek. A város vezetése 
1931 augusztusában Wekerle pénzügyminisztert próbálta megnyerni, hogy az általa terve
zett nyugdíjas tisztviselő-otthont Sopronban építsék föl. A polgármester arról panaszkodott, 
hogy Sopron elvesztette mögöttes területeit. Száznál is több olyan községet csatoltak el mel
lőle, melynek lakossága azelőtt a városban szerezte be a szükséges termékeket. Az elcsato-
lás óta Sopron  „oly rettenetes  válsággal  küzd,  hogy minden  pillanatban  a  teljes  összeomlástól 

6 9 0 Soproni vállalatok a beadványa a polgármesterhez az osztrák-magyar kereskedelmi tárgyalások ügyében, 1931. 
március 4. Sl, SVLt, 1404. a, Biz./1931. 

6 9 1 Jobb közbenjárását kérte 1931. március 4. majd 27-én is. Lásd uo. 
6 9 2 Uo. 
693  Tagespost, 1932. augusztus 13. 



kell  tartani" - írta Thurner. 6 9 4Valamivel később a miniszterelnökhöz intézett feliratában 
már nem sokat udvariaskodott. Egész kívánságlistát állított össze, természetesen ismét a 
„nyugati végek összeomlásárára" hivatkozva. 6 9 5 

Az előbbiekből kiderül, hogy a soproni gazdaság igencsak érdekelt volt az osztrák partner
kapcsolatok megtartásában és kiszélesítésében. A kölcsönös érdekek hangoztatása, az egymásra 
utaltság gondolata, illetve ennek kommunikálása mindemellett elsősorban az osztrák publiciszti
kában fedezhető fel. Magyarországon a helyi sajtó sem nagyon mérte föl a regionális együttmű
ködésben rejlő lehetőségek hasznát, igaz ebben Európa-szerte sem voltak egyedül. A ritka kivé
telek között említhető az az írás, amely az Oedenburger Zeitung című lapban jelent meg 1932 már
ciusában, igaz nem soproni szerző, hanem Gratz Gusztáv tollából. Gratz a „volksdeutsch" irány
zattal kezdetben szembenálló Magyarországi Német Népművelődési Egyesület elnökeként a ha
zai németség birodalmi törekvésektől való függetlenségét kívánta megőrizni. Mint meghatalma
zott miniszter és rendkívüli követ részt vett a burgenlandi kérdés megoldásáról folytatott 1920-
as tárgyalásokon, így jól ismerte a térség problémáit. 1930-től a Mitteleuropäische 
Wirtschaftstagung keretében működő Közép-európai Intézet megszervezője és igazgatója volt . 6 9 6 

A magyarországi legitimizmus egyik fő képviselőjeként vonzódott a Monarchia által képviselt kö
zép-európai gondolathoz, ezért is üdvözölte a térséghez tartózó államok együttműködését. 

Cikke néhány nappal a Tardieu francia miniszterelnök bejelentése 6 9 7 után jelent meg. Az 
általa leírtak a háború óta először villantották fel annak a lehetőségét, hogy a térséget meg
osztó politikai ellentétek megszűnése vagy jelentős csökkenése mellett Sopron addig alapvető
en hátrányos földrajzi helyzete most éppenséggel előnyére válhatna, és a város ismét valami
féle regionális központ szerepét tölthetné be. Az államtudós és közgazdász Gratz szerint egy 
esetleg kiformálódó gazdasági együttműködésnek Sopron kedvező elhelyezkedéséből adódóan 
elsőszámú haszonélvezője lehet. Elemzésében arra a következtetésre jutott, hogy a feltehetően 
rövid időn belül megkezdődő tárgyalások olyan új körülményeket teremthetnek, melyeknek kö
szönhetően a város újabb gazdasági felvirágzás elé nézhetne. A francia tervben szereplő mező
gazdasági országok mindegyike Bécs piacát keresi, hogy termékeit értékesíteni tudja. Az egyez
mény létrejötte esetén azonban a mezőgazdasági exportőrök nem fogják közvetlenül felkeresni 
az osztrák főváros piacát, hanem arra törekednek majd, hogy az osztrák vásárlók a határon 
átjőve intézzék beszerzéseiket. Emiatt ezek az agrárországok olyan helyet keresnek majd kivi
telük lebonyolítására, mely egyikük területén, ugyanakkor Bécs közelségében fekszik. A keres
kedelmi emporium kiválasztásakor döntő érv lesz az is, hogy az illető hely rendelkezik-e azok
kal az infrastrukturális adottságokkal, amelyek az áruk fogadásához szükségesek. 6 9 8 

A francia diplomácia Duna-völgyi politikája, mint említettük, zátonyra futott a többi ha
talom ellenkezésén, de nem illeszkedett bele a rövidesen - 1932. október l-jén - hivatalba lé
pett új magyar kormány külpolitikai elképzeléseibe sem. A Károlyi-kormány által még melegen 

ß 9 0 Soproni vállalatok a beadványa a polgármesterhez az osztrák-magyar kereskedelmi tárgyalások ügyében, 1931. már
cius 4. Sl, SVLt, 1404. a, Biz./1931. 

6 9 1 Jobb közbenjárását kérte 1931. március 4. majd 27-én is. Lásd uo. 

692 Uo. 6 9 4 Thurner felirata Wekerle Sándor pénzügyminiszterhez, 1931. augusztus 6.  Sl, SVLt, 1404. a, 69. Biz./1931. 
6 9 5 Az idegenforgalom fejlesztése érdekében 96 000 pengőt igényelt utcarendezésre, három milüót csatornázásra, 94000 

és 63 000 pengőt a nyaralótelep vízvezetékére és csatornázására. A szintén az idegenforgalmat szolgáló közegészségügy fej
lesztésére (ami egyet jelentett a városi kórház bővítésekor keletkezett beruházási adóssággal) 420000 pengő volt az elvárás. 
A soproni gazdapolgár leányok önkéntes magyarosodását segítő és hazafias szellemű nevelését biztosító állami polgári le
ányiskola épületére szintén közel félmilliót igényelt. A város megsegítésére állami sorsjegyek kibocsátását is javasolta. 1931. 
március 11. Sl, SVLt, 1404. a, 22. Biz./1931. 

6 9 6 Gyarmati György:  Gratz  Gusztáv a Monarchia  felosztásának  következményeiről. Történelmi Szemle 37. (1995) 93. o. 
6 9 7 Lásd 597 sz. jegyzet 
698  Oed.Zt., 1932. március 27. 



tartott francia orientáció (melyre Gratz is utal a Tardieu-féle terv magyarországi fogadtatása 
kapcsán) átadta a helyét az Olaszország irányában kibontakozó aspirációknak, bár Gömbös ok
tóber 4-i rádióbeszédében, óvatosságból, egyelőre nem utasította el a dunai államok együttmű
ködését . 6 9 9 Az adott európai és hazai körülmények közepette szükségképp kihasználatlanul ma
radt lehetőség mindazonáltal a nyugat-magyarországi—burgenlandi térséget is megfosztotta a 
gazdasági és politikai válságból való kilábalás lehetőségétől. 

A gazdasági egymásra utaltság nem bizonyult elegendő kényszerítő erőnek a politikai 
feszültségek rendezésére, sőt az említett  Tagespost cikk arról panaszkodott, hogy a különfé
le kereskedelmi korlátozások és gazdasági nézeteltérések magyar részről is a burgenlandi 
kérdés kiélezéséhez vezettek. 7 0 0 Nem mondhatjuk tehát, hogy a válság egy csapásra egymás 
karjaiba hajtotta volna a húszas években némiképp lecsillapodott feleket. Burgenland to
vábbra is vitatott terület („Streitland") maradt egyes politikusok és publicisták számára, 
akik változatlanul hajlamosak voltak kihasználni minden alkalmat, hogy véleményüket ki
fejtsék. Elgondolásaik a kérdés jelentőségéhez képest általában eltúlzott formában öltöttek 
testet. A probléma felnagyítására jellemzőek azok a megnyilvánulások, melyekben előszere
tettel titulálták Burgenlandot „Ostmark Elzászának". A hasonlat nem egyszer fordult elő a 
korabeli irodalomban. 7 0 1 Osztrák oldalról ráadásul élesen bírálták és alaptalannak tekintet
ték az összehasonlítást, mivel szerintük a Burgenlandra és a vele szoros földrajzi és kultu
rális összeköttetésben lévő Nyugat-Magyarországra vonatkozó osztrák jogigény sokkal meg
alapozottabb, mint a németek joga Elzász-Lotharingiára. A két problémát egybevetve meg
állapították, hogy Burgenland határai keleten még lezáratlanok; paraszti összetételű lakos
sága körében - az elzászival ellentétben - nem ment végbe vérkeveredés. Német nyelvét 
máig megőrizte, s ezt a magyar kormányok asszimilációs törekvései sem tudták megakadá
lyozni. A földrajzi, nyelvi kapcsolatokon túlmenően a teljes egykori Nyugat-Magyarország 
gazdaságilag is nyugat felé gravi tá l . 7 0 2 

1930 októberében a kancelláriának kellett megkeresni a tartományi kormányzatot, egy 
Burgenlandról készülő filmmel kapcsolatban. A bécsi illetékesek kérték a helyieket, hogy te
kintettel a magyar érzelmekre és azokra, akik a népszavazás nemzetközi felügyeletét ellát
ták (Anglia, Franciaország és Olaszország) mellőzzenek néhány részletet a filmből. A  Berli
ner  Kulturfilm  GmbH által forgatott film egyes jeleneteiben ugyanis a népszavazás igazság
talanságát tárták a nézők elé, hangsúlyozva, hogy emiatt 50 ezer németet zártak el az anya
országtól. A kommentár kifejezetten a tartományi kormány kívánságára került a filmbe. A 
berlini osztrák követ azonban még idejében felhívta a figyelmet a várható magyar tiltakozás
ra. A burgenlandiak azt válaszolták, hogy a tartományi kormányzatnak jogában áll befolyást 
gyakorolni a film forgatókönyvére. Ezzel a lehetőséggel az első rövidebb változat zárt vetíté
sét követően éltek a tartomány vezetői. A kancellári hivatal azonban következetesnek mutat
kozott a kérdésben. Jóllehet hangsúlyozták, hogy országuk szempontjából az utolsó lakosig 
mindenki rendíthetetlenül meg van győződve a népszavazás igazságtalanságáról, gondoskod
tak róla, hogy a kifogásolt részeket kivágják a fi lmből. 7 0 3 

Ahogy korábban láttuk, hasonló önmérsékletre kényszerült a burgenlandi vezetés az 
1931-es ünnepségek lebonyolításakor is. Nyugat-Magyarországon ezzel egy időben valame
lyest szintén mérséklődött a feszült hangulat. Erre utal, hogy az egykori felkelőharcok ve
zetőinek az évfordulós rendezvényeken való megjelenését nem különösebben szorgalmazta 

6 9 9 Bővebben Lásd Pritz 1982. 66-67. o. 
700  Tagespost, 1932. augusztus 13. 
7 0 1 Lásd pl. a Zeitschrift  für  Geopolitik című füzetsorozat 1931. VIII /8. számát. 
7 0 2 Mitteilungen des Burgenländischen Heimat-und Naturschutzvereines. V. Nr. 4. 1931. október-december, 82. o. 
7 0 3 KanceUári Hivatal, 1930. október 22. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 237, Liasse Österreich 2/18. 1930. Fol. 322, 327. 



soproni városvezetés. Igaz, hogy Prónay , 7 0 4 Ostenburg és Héjjas a polgármester kerülő uta

kon tett szóbeli meghívásának nem is kívánt eleget tenni . 7 0 5 Prónay Pál levélben is hangot 

adott elégedetlenségének. 7 0 6 Fogalmazványában alaposan leszedte a keresztvizet a Bethlen

kormány tagjairól is. Trianon vazallusainak titulálva őket, szemükre hányta, hogy annak ide

jén gyáva, gerinctelen módon Velencébe siettek és a  „szégyenletes  egyezménnyel  megsemmisí

tették  millió  magyarok  reménységét,  elgáncsolták  az  irredentának  ezen  egyedüli  bázisát." Tü-

takozásul akkoriban megalakították a Nyugat-magyarországi Hősök Emlékbizottságát, mely 

az irredentát továbbra is határozottan a zászlajára tűzte. Az 1931-es ünnepségeken való 

megjelenést ugyan lemondták, de nem hagytak kétséget a felől - s ezt le is írták - , hogy 

ha szükséges lesz, hívás nélkül is jönni fognak. 7 0 7 

A Lajtabánság és a nyugat-magyarországi felkelés szervezőinek mellőzése üzenet volt 

a szomszéd számára. A burgenlandi tartomány tizedik születésnapján Johann Schober ak

kori alkancellár, mint Burgenland képviselője is megállapíthatta, hogy az Ausztria és Ma

gyarország közötti kapcsolatok évről-évre javulnak. „A baráti  viszony kifejezéseképpen  egy sor 

megállapodás  született,  mint  pl.  a  barátsági,  együttműködési  és  döntőbírósági  szerződés,  vala

mint  a  röviddel  ezelőtt  hatályba  lépett  kereskedelmi  szerződés.  Magyarország  és  Ausztria  je

len  pillanatban  ugyanazokkal  a  gazdasági  gondokkal  küszködik   folytatta Schober -  és bár 

ez  a  küzdelem  sok  energiát  emészt  föl  eredményhez  is  fog  vezetni." A volt kancellár annak a 

reményének adott kifejezést, hogy a két országot tíz évvel ezelőtt elválasztó feszültség vég

leg a múlté lesz. 7 0 8 Ennek jeleként a burgenlandi tartományi sajtóban 1930 előtt uralkodó 

erőteljes magyarellenes hangulat lassan kezdett á ta lakulni , 7 0 9 és egyre gyakrabban bukkant 

fel az osztrák-magyar „sorsközösség", az együttműködés ideája, sőt különféle hősi emlékmű

vek avatása ürügyén még bizonyos „hadsereg-nosztalgia" is lapok hasábjain. Ennek hátteré

ben szintén a két ország közötti gazdasági közeledés igénye húzódott meg. 7 1 0 Az eltérő ér

dekeken való felülemelkedés rövidesen valóban egyre sürgetőbb követelménnyé vált. Gya

korlati kivitelezése azonban nem volt egyszerű Ausztria és Magyarország vezető politikusai 

számára, akik csak kisebb-nagyobb vargabetűk közbeiktatásával folytatták a közeledést a 

harmincas évek dereka táján. 

7 0 4 Prónayval „illett" vigyázni azért is, mert legutóbb, 1929 augusztusában a Lajtabánsági Emlékérem kiosztásával hoz
ta kínos helyzetbe a kormányzót és a magyar kormányt, s keltett felesleges feszültséget osztrák körökben. A kormányzat 
mindent elkövetett, nehogy az Állami Pénzverdében titokban, saját költségen csináltatott érem, hivatalos állami kitünte
tés látszatát keltse. Akkor is igyekeztek a kezdeményezéstől elhatárolódni, ha Scitovszky Béla belügyminiszter szerint az 
egy „elmúlt, és az 1921 októberében létrejött velencei egyezménnyel lezárt korszak harcainak emlékét örökíti meg." Bár az 
ügynek kétségkívül voltak kényelmetlen diplomáciai következményei, valójában az egész dolog belpolitikai tartalmú volt, s 
Prónay nem kifejezetten egy burgenlandi betörést készített elő, inkább egy, a kormány megbukatására alkalmas csoport 
bázisát kívánta megteremteni az egykori „nyugatosok" összefogásával. (Lásd Makai Ágnes: A Lajtabánság Emlékérem. Sop
roni Szemle, 1977. 4. 336-339. o.) 

7 0 5 Egán Imre és Prónay Pál Thurnernek, 1931. december 13-án, Sl, SVLt, 1404. a, 1/Biz./1932. 
l 0 6 0 és hívei ezt követően folyamatosan elutasították a népszavazási ünnepségeken való részvételt, mivel a város sze

rintük lemondott az 1922. január 10-i határozataiban foglalt célokról. (A testület ezen a díszközgyűlésén határozatot nem 
fogadott el, viszont indítványozta, hogy méltó képpen megörökíti az 1921. évi harcok során életüket áldozott felkelők em
lékét. A díszközgyűlés szónokai általánosságban méltatták a népszavazás jelentőségét. Nem tudjuk, Prónayék milyen hatá
rozatokra gondoltak.) 

'°'Egán és Prónay levele, uo. 
7 0 8 Zehn Jahre Burgenland! Festlage der Volks-Zeitung, Wien 1931. 

' ° 9 Néhány politikus azonban változatlanul képtelen volt saját árnyékán átlépni. Ludwig Leser még 1931-ben is azt dö

rögte, hogy Burgenlandból gyökerestül kell kiirtani mindent, ami még magyar.  Burgenländische  Freiheit, 1931. május 15. 
7 1 0 Haslinger 1992. 164. o. 



2. Sérelmek és gyanakvás. Feszültségek a határ mentén a 

harmincas évek közepén 

2.1.  A  hatóságok  megnyilatkozásai  és  a  nyilvánosság  fórumai  a  határ  térségében 

Az előbbiek arról győznek meg bennünket, hogy a gazdasági kapcsolatok sürgető igénye, 
a normalizálódó kommunikáció és az osztrák-magyar diplomácia viszonyok javulása ellenére a 
helyi politikai és társadalmi elit nem óvatoskodott túlságosan sokat, amikor a sérelmekről esett 
szó. Igaz ugyan, hogy a határok stabilizációját idővel rezignáltán tudomásul vették, a korábban 
átélt kudarcok, begyógyulatlan sebek sűrűn ragadtatták kölcsönös vádaskodásokra Nyugat-Ma
gyarország és Burgenland vezetőit. Az 1934-ben hivatalba lépett Hans Sylvester tartományfő
nök székfoglaló beszéde mindenestre jól tükrözte azokat az instrukciókat, melyeket a helyi po
litikusok közvetlen vagy közvetett formában kaptak a bécsi kormányzattól. Az osztrák vezetés 
a Magyarországhoz fűződő kapcsolatok javítását szerette volna elérni, amibe nem fért bele a 
burgenlandi kérdés túldimenzionálása a kismartoniak részéről. Szívélyes hangú nyilatkozatá
ban Sylvester hitet tett amellett, hogy a burgenlandiak örülnek az osztrák megújulási mozga
lom vezetői által szorgalmazott legújabb törekvéseknek, barátság elmélyítésének és a két or
szág közötti gazdasági kapcsolatok javításának.  „A  burgenlandi nép  hálatelt  szívvel  gondol  a 
múltra  és  kész  a  legbelsőbb  barátsággal  tovább  ápolni  a  magyar nemzethez  fűződő  évszázados 
kapcsolatait" - jelentette ki Sylvester. Csendesen azért hozzátette, hogy az utóbbi években a 
burgenlandi lakosság vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül bizonyította Ausztria irán
t i szeretetét, s a kialakult vonzalmat semmüyen külső beavatkozás nem zavarhatja meg. 7 1 1 

A központi kormányzatnak valamivel bonyolultabb feladatot jelentett, amikor nem hiva
talos személyek megnyilvánulásait kellett befolyásolni. Ilyen személynek számított Alfred 
Walheim, akinek  Balladák  Burgenlandról című könyve számos részletében hathatott sértően 
Magyarországon. Ezt az osztrák kormányzati szervek ületékesei szóvá is tettek. Tételesen so
rolták fel azokat a részleteket (pl. a Sopronra, Szombathelyre, Vasvárra, Mosonra, Pozsony
ra, ületve az ún. „Heinzenlandra" vonatkozó burgenlandi igények felújítását tartalmazó pasz-
szusokat, a magyarok „keleti hordaként" történő említését), melyek a legkevésbé sem segítet
ték a kapcsolatok javulását. 7 1 2 A verseket közölni szándékozó osztrák rádió a külügyminiszté
rium kérésére a balladáskötet szövegeit még egyszer átvizsgálta, hogy azok a magyarok érzé
kenységét a legkisebb mértékben se sérthessék. A szerzővel három költemény kicserélésében 
meg is állapodtak, így a bevezető szavak és a versszövegek immár kifogástalan megfogalma
zásban szerepeltek.713 Minden javítgatás ellenére a magyar belügyminisztérium befutotta a 
könyv magyarországi terjesztését. 7 1 4 

Bár a burgenlandiak megnyilvánulásait nagy kritikával illették, a határ innenső olda
lán sok tekintetben hasonló volt a helyzet. A mérsékelt hivatalos állásponttól továbbra is je
lentős távolságot tartó magyar vidék érzelmileg túlfűtött hangulatára jellemző Sopronyi 
Thurner Mihály soproni polgármester 1934-ben megjelentetett írása, amelyben szóvá is tet
te, hogy a hivatalos Ausztria ugyan betartja Magyarországgal szemben vállalt szerződéses 
kötelezettségeit, a társadalmi szervek azonban radikálisan eltávolodnak ettől a magatartás
tól. Thurner, Viktor Miltschinsky tizenkét évvel korábban kiadott könyvét, 7 1 5valamint Anton 

7 1 1 Jelentés Sylvester beszédéről, 1934. november 11. MOL, KÜM, K 63, 169. 1934-20/7. (fol. 359.) 
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Wildgans osztrák költőnek, a bécsi rádióban Burgenlandról tartott előadását, rajtuk keresztül 
pedig az egész össznémet irányzatot bírálta. Érvrendszerüket kritizálva a történelem elferdíté
sével, meghamisításával vádolta Miltschinskyt és társait. Joggal tekintette provokatívnak ré
szükről a népszavazási csalás felemlegetését és a természetes főváros megszerzése iránti ismé
telt követelésük hangoztatását. Érvelésének szépséghibája, hogy az osztrák szerző több mint 
egy évtizeddel azelőtti fejtegetése nem találkozott Ausztria hivatalos álláspontjával, sőt 
Miltschinsky azóta - ha lényegileg nem is, de árnyalataiban - saját felfogását is helyesbítette. 
A „nyugati végek" és az osztrák-magyar kapcsolatok történetének alakulásáról szólva ugyanak
kor Thurner is meglehetősen egyoldalú álláspontot fejtett ki. Az írás vége felé pedig a határ 
mellől átszűrődő hangokhoz hasonló húrokat pengetett meg, amikor halványan ugyan, de egy
értelműen utal rá, hogy a vágyaiban csalódott burgenlandi lakosság egyre inkább felszabadító
ként tekint a magyarokra.716 Említettük, hogy Thurner személyében is érintett volt az 1921. 
évi eseményekben. A népszavazás alakulásában elévülhetetlen érdemeket szerzett, melyekről a 
határ túlsó oldalán sem feledkeztek meg. Megnyilvánulásaiban mindemellett több érdekcsoport 
álláspontját is figyelembe kellett vennie, köztük azokét, akik Nyugat-Magyarországgal összefüg
gésben élesen bírálták a Gömbösig működött kormányokat és a város vezetését, amiért elfoj
tottak minden irredenta gondolatot. Ők elvesztegetett évtizednek tekintették az elmúlt idősza
kot, állandóan napirenden kívánták tartani a terület visszaszerzésének gondolatát, és csak a 
kedvező pillanatot várták, hogy újból aktivizálhassák magukat. A kedvező alkalomra 1934-ig 
kellett várniuk, amikor az Ausztriában fellobbant belső feszültségek lehetőséget teremtettek a 
helyzet kihasználására. A bécsi munkásság felkelése idején - mint láttuk - Prónayék a zilált 
belső viszonyok ismeretében kívántak felvonulni Burgenlandban.717 Az osztrák kormány hely
zetének stabilizálódása miatt azonban az akciót kénytelenek voltak lefújni. 

A harmincas években furcsa módon ismét élesen felmerült a helységnévhasználat ügye. 7 1 8 

Több mint egy évtizeddel a határváltozások után, a letisztuló osztrák-magyar kapcsolatok köze
pette talán éppen a hagyományos településnevek alkalmazása maradt az egyetlen eszköz, mely-
lyel a határok átmenetiségét demonstrálni lehetett. A magyar félnek ezek a pszeudorevíziós 
megnyilvánulásai azonban túlzott osztrák reakciókat váltottak ki. Calice osztrák követ, korábbi 
előzmények után, 1929 júniusában tette szóvá ismét Walko külügyminiszternek a magyar ha
tóságok helytelen helységnév-használatát. Walko megértően fogadta az észrevételt. Megígérte, 
hogy utasítja az érintett megyék főispánjait a felügyeletük alá tartozó helyhatóságok ellenőrzé
sére. Hozzátette azonban, hogy sajnos nincs könnyű helyzetben, mert vidéken nem lehet a köz
ponti akaratot maradéktalanul keresztülvinni. 7 1 9 A beavatkozás nem is járt eredménnyel. A ma
gyar hivatalokban változatlanul az elcsatolt helységek magyar neveit használták, amit odaát an
nak alátámasztására próbáltak felhasználni, hogy bizony nemcsak a „felelőtlen elemek", hanem 
a hivatalos szervek is szabotálják a trianoni békeszerződés rendelkezéseit. 7 2 0 

A határ mellett megjelenő újságok pedig nemcsak tovább használták az egykori magyar 
településneveket, hanem élesen kritizálták az osztrákok németesítési gyakorlatát. Mégis kirí
vó esetnek számított, amikor 1933 márciusában megjelent az  Oedenburger Zeitung szerkesz
tőségben egy osztrák nyomozó és nagy meglepetésre közölte, hogy a lap február 22-i számát 
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bezúzták Ausztriában, mert megsértette az osztrák sajtótörvény rendelkezéseit. Az intézkedésre 
alapot adó cikket a  Soproni Hírlaptól vette át az újság. Az osztrák hatóságok már azt is kifogá
solták, ha a német községneveket magyarul is közölték a lapok. A hónapok óta tartó helységnév
vita azonban tovább éleződött. 7 2 1 A szópárbajba a nyugat-magyarországi és burgenlandi lapok 
mellett bécsi és budapesti újságok is bekapcsolódtak. Osztrák részről a Reichspost, magyar olda
lon a Magyarság és a Pester Lloyd foglalkozott a kérdéssel. A mérsékeltnek számító utóbbi lap ér
deklődését az váltotta ki, hogy a bezúzás körüli viták tisztázására Bécsbe utazó Török Árpádot, 
az  Oedenburger  Zeitung főszerkesztőjét, az osztrák ügyészség letartóztatta. 7 2 2 A lapszerkesztő el
len ugyan nem indult eljárás, sőt másnap szabadon engedték, az eset ennek ellenére nagy feltű
nést keltett mindkét országban. Ausztria budapesti követe az év vége fele Kánya Kálmánnak is 
szóba hozta az alsóbb hatóságok megengedhetetlen szóhasználatát Ebben nem csupán a magyar 
helységnevek alkalmazását, hanem bizonyos visszatérő fordulatok használatát (például a Burgen
landra alkalmazott, „megszállt terület" kifejezést) is kritizálta. A magyar kormány 1933. decem
ber 23-án, szóbeli jegyzékben fejezte ki sajnálatát az esetek miatt, és megígérte, hogy emlékezte
t i az alsóbb hatóságokat a helyes fogalmazás betartására. 7 2 3 Az egymás érzékenységét sértő saj
tó-megnyilvánulások mellett azonban Ausztria és Magyarország közös tradícióira építő, a két or
szág politikai és gazdasági egymásra utaltságát hangsúlyozó kezdeményezések születtek és váltak 
életképessé. Erre utal a  Hétfő címet viselő orgánum elindulása. A lap a burgenlandi magyarok 
újságjaként két szerkesztőségi székhellyel (Kismarton és Sopron), jól kivehetően az osztrák-ma
gyar - különösen pedig a határszéli - együttműködés szellemében szándékozott működni. 7 2 4 

A szokásos súrlódásokról az évtized közepén is képet kaphatunk. A nap nap után han
goztatott jószomszédi viszony ellenére rendőrségi jelentések, informátorok híradásai és a la
kosság panaszos ügyei tovább szaporították a külügyminisztériumok aktáit. Ezek elsősorban 
a határ mentén történt eseményeket, az ott működő hivatalos közegek túlkapásait ecsetel
ték, és kérték a hivatalos szervek közbeavatkozását. Az osztrákok aggodalmai ellenére válto
zatlanul folytak a magyaróvári gyászünnepségek. Hennet osztrák követ 1934-ben, a formáló
dó osztrák-magyar kapcsolatok jegyében hívta fel a figyelmet a november 4-ére tervezett ren
dezvényre. A bécsi magyar követség illetékesei is javasolták, hogy a kormány figyelme ter
jedjen ki az eseményre és a résztvevő hivatalos személyek tartózkodjanak attól, hogy szónok
lataikkal az osztrákok érzékenységét sér t sék . 7 2 5 

A burgenlandi rendőrség is éberen figyelt minden rendezvényt a határ mindkét oldalán. 
Azonnal jelentették, ha az osztrák államra, vagy Burgenland státusára nézve sérelmes jelensé
geket tapasztaltak. Néha előfordult, hogy saját állampolgáraik megnyilvánulásaival gyűlt meg 
a bajuk. 1934 szeptemberében a szombathelyi ünnepi hét eseményei adtak munkát az osztrák 
rendőri szerveknek. A vasmegyei tűzoltók hősi emlékművének leleplezésekor osztrák szónokok 
állítólag hangoztatták Burgenland visszaadásának szükségességét, igazságosnak ítélve a ma
gyar követeléseket. A megjegyzés - osztrák informátorok szerint - a jelenlévő burgenlandiak 
körében is nagy megütközést keltett. 7 2 6 (Érdekes azonban, hogy az eseményről részletesen tu
dósító  Vasvármegye nem adott jelentést ilyen incidensről, amikor a burgenlandi tűzoltók üdvöz
letét valóban tolmácsoló Unger Károly (Kari Unger) kismartoni tanár felszólalását idézte. 7 2 7) 
Pár nappal később szintén Szombathelyen, a TESZ zászlószentelése alkalmából, Urmánczy 

721  Oed.Zt, 1933. március 17. 
7 2 2 Lásd  Oed.Zt., 1933. áprüis 6. 
7 2 3 Követi jelentés, 1934. február 1. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 19, 21/pol. 
7 2 4 Erre enged következtetni már az első lapszám írásainak tartalma is. Hétfő, 1933. január 2. 
7 2 5 Hory András bécsi magyar követ napi jelentése, 1934. október 27. MOL, KÜM, K 63, 169. 1934-20/7. 137. 
7 2 6 ÖStA, NPA, Kt. 796, Liasse Ungarn 2/3. 1932-34. Ad. ZI . 46. 164.13/34. Fol. 364-67. 

727  VVM., 1934. szeptember 12. 



Nándor ' 2 8 képviselő ecsetelte, mekkora aljasság volt Ausztria részéről a Magyarországból ki
szakított nyugati területek elfogadása. A kismartoni kormány informátora szerint Urmánczy 
néhány nappal korábbi hódmezővásárhelyi beszédét ismételte meg. Ebben kizárta, hogy addig 
baráti viszony legyen a két ország között, amíg nem kerül sor az elrabolt területek visszaadá
sá ra . 7 2 9 A magyar kormány illetékeseinek nem mindig sikerült megfékezni a hasonló fellobba-
násokat. Rosszízű vagy éppen agresszív kijelentésekre többször ragadtatták magukat a térség 
községeiben fellépő szónokok. Példaként említhetjük Marton Bélát, aki szentgotthárdi hallga
tósága előtt élesen kikelt Ausztria ellen. Marton a régi „hullarabló" hasonlatot sűrítette látvá
nyos „élőképbe". Azt hangoztatta, hogy Burgenlandot Ausztria a „halott Magyarországtól" ra
bolta, levágva annak kezét és lábát is. Ezt követően azzal fenyegette meg a szomszédos állam 
vezetőit, hogy Hitler visszaadja Magyarországnak az elrabolt területeket, s akkor Schuschnigg 
és Starhemberg  „olyan  kicsik  lesznek majd,  hogy elbújhatnak  az  egérlyukba".730 

Magyar részről az esetek többségében magánemberek, vagy alacsony beosztású hivatal
nokok, községi jegyzők dühödt magyarellenes kirohanásait kellett szóvá tenni . 7 3 1 Volt azon
ban példa arra is, hogy magasabb pozícióban lévő tisztviselők visszaélései miatt vált szüksé
gessé a fellépés. A legnagyobb visszhangot a jennersdorfi (Gyanafalva) kerületi kapitány uta
sításai váltották ki 1936-ban. A magyargyűlölő hírében állt Bezirkhauptmann felhívásaival és 
tényleges intézkedésekkel igyekezett korlátozni a burgenlandiak Magyarországra történő átjá
rását. Fellépésével bojkottot hirdetett a határ menti magyar települések, elsősorban Szentgott
hárd iparosai és kereskedői ellen. A jennersdorfi helyi lapban kifejtett propagandájával, külö
nösen pedig a határszéli útiigazolványok kiadásának korlátozásával rendkívül nehéz helyzet
be hozta Szentgotthárd gazdaságát, mely részben ismét az átjáró osztrák lakosság bevásárlá
saira támaszkodott. Hátrányok érték természetesen a korlátozásokat elszenvedő burgenlandi
akat i s . 7 3 2 Az osztrák hatóságok kivizsgálták a gyanafalvi esetet, és megállapították, hogy a 
szóban forgó Josef Guggenlicher intézkedései nem irányultak Magyarország ellen, és a Buda
pestről érkezett jegyzék amúgy sem mindenben felel meg a valóságnak. 7 3 3 Mivel nem látták 
szükségesnek a tisztviselő eltávolítását, a magyar külügyminisztérium illetékesei javasolták a 
belügyi szerveknek, hogy válaszul korlátozzák az Ausztriában zajló magyar nyaraltatásokat. 7 3 4 

A fentihez hasonló kisebb összezördülések azonban komolyabb nehézségeket nem okoz
tak, jelentőségük messze alulmúlta azt a kritikus határt, mely a jószomszédi kapcsolatokat 
megingathatta volna. Sokkal súlyosabb terhet jelentett, hogy a harmincas évek második fe
lében a hivatalos nyilatkozatok ellenére aktívabbá vált az agitációs tevékenység a magyaror
szági német településeken. Az első intő jelek azonban már korábban, röviddel Hitler kancel
lári kinevezése után megjelentek. Az 1932-es Németországi elnökválasztás idején elárasztot
ták Nyugat-Magyarországot a horogkeresztes propagandacédulák. A  Mosonvármegye időben 
figyelmeztette olvasóit, hogy a „nemzeti szempontból" aggasztó jelenség nem véletlenszerű, 
hanem nagyon is célzatos, és összefüggésben áll a tavasszal megindult tömeges német ván
dorinvázióval, melyre „jó lesz éber szemekkel vigyázni". ' 3 5 Az egyesített vármegyék nyugati 

7 2 8 Urmánczy 1921-ben részt vett a nyugat-magyarországi bandaharcokban, majd a területi revíziós mozgalom egyik 
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határszélén (pl. Levél községben) ugyanakkor a közelgő Németországhoz csatolás reményé
ben az adófizetés beszüntetésére próbálták rávenni a lakosságot. Az izgatásnak lett is némi 
eredménye, sőt néhány renitens gazda ingóságait le is kellett foglalni felhalmozódott adóhát
ralékuk fejében. 7 3 6 Külföldi (elsősorban német) szervezetek hetilapok, újságok, brosúrák tö
megeivel lepték el a Dunántúl határszéli településeit, munkájukba a helyi nagynémet moz
galmak tagjai is bekapcsolódtak (Kőszegen Bayer János nyugalmazott ezredes, Sopronban 
Martini Ferenc nevét említette bizalmas jelentés) . 7 3 7 Több sajtótermék beszámolt róla, hogy 
a harmincas évek közepétől a határ mellett mind gyakoribbá váltak a magyarellenes meg
nyilvánulások, melyeket időnként kisebb csetepaték is k ísér tek . 7 3 8 Előfordult, hogy az orszá
gon belül Sopron - addig vitán felül álló - magyarságát is megkérdőjelezték. 7 3 9 

Németország külpolitikai sikerei ugyanakkor a területi igazságtalanságok jóvátételének 
tanulságát is hordozták. 1935-től a Saar-vidéki népszavazás eredménye nyomán volt tapasztal
ható némi revíziós nyugtalanság Burgenland körül is. Erről Hennet osztrák követ is tájékoz
tatta kormányát, Bécsben azonban nem látták drámainak a helyzetet.740 Az utca embere pe
dig alapvetően elutasító, de legalábbis gyanakvó volt a náci Németországgal szemben. A bi
zalmatlanságról a Harmadik Birodalom egyik hűséges alattvalója így tudósította országa ha
tóságait:  „A  német  tornászválogatott  magyarországi  utazása  a  világbajnokság  keretében,  jó  le
hetőséget  adott  számomra  szülővárosom  Sopron  (Burgenland) (sic!.)  és  Budapest  meglátogatá
sára.  Rendkívül  meglepő  volt,  hogy nemzetiszocialista  államunkkal  szemben  Magyarországon  
beleértve  a  népi  köröket  is  (Volkskreise)    nagyon kevés  megértést  tanúsítanak,  sőt  ellenségesen 
viszonyulnak  hozzá.  Született  soproniként  jól  beszélek  magyarul,  így mindkét  nyelven  megnyilvá
nulhattam  a  nemzetiszocializmus  érdekében,  ezt  azonban  nem  mindenhol  fogadták  barátságo
san.  Sajnos  ott  a  sajtó  többségében  zsidó  kézben  van,  illetőleg  zsidó  körök  befolyása  alatt  áll. 
Emiatt  Németországról  rémmesék  terjengnek, olyan hírek,  melyek a  rólunk  alkotott  képet  inkább 
rontják,  mint  javítják.  Magyarországon  serény  felvilágosító  munkára  van  szükség,  s  e  célra  a 
sajtót  kell  felhasználni.  Speciálisan  Sopronban  erre  momentán  kiváló  lehetőség  nyílna,  mivel a 
befolyásos  Oedenburger Zeitung  kiadója  és  tulajdonosa  (RöttigRomwalter)  épp  meghalt,  és je
lenleg az  újságot  a  nyomda  bérlői jelentetik  meg. Egyébként  a  többi  magyar  nyelvű  újságban  is 
befolyást  lehetne  szerezni.  A  nyomdákban  tett  látogatásom  során  ezt  a  benyomást  szereztem. 
Hogy  mondanivalóm  milyen érdeklődésre  tarthat  számot  a  Külügyminisztériumban,  nem  tudom, 
de  ha  a  tudósításom  a  legkisebb eredménnyel  járna,  már  elértem  a  célomat.  Heil  Hitler!"141 

A  Sopronvármegye című napilap 1936 első felében többször próbálta felhívni a társada
lom és a hatóságok figyelmét a riasztó jelekre. A Parragi György szerkesztő által írt cikkek 
egyikének nyomán a vallás- és közoktatásügyi minisztérium vizsgálatot is folytatott. Az írás a 
soproni egyetemen zajló ún. pángermán szervezkedésről szólt. A vizsgálat hivatalosan cáfol
ta, hogy az intézetbe érkező német diákok mögött alldeutsch szervezetek állnának. 7 4 2 Parragi 
azonban más bizonyítékokkal is tudott szolgálni pángermán törekvésekkel kapcsolatban. A 
lapban olyan kiadványról tett jelentést, amelynek térképvázlatain Sopront és a Dunántúl egy 

7 3 6 Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék főispáni teendőkkel megbízott alispánjának vá
lasza a miniszterelnökség kérdésére, 1932. december 6. MOL, ME, K 28, 1934 - C -888 

7 3 7 Bizalmas jelentés. MOL, ME, K 28, 1934 - C - 15514 
7 3 8 Magyarellenes propaganda Sopron utcáin. Idézi: Pernesz-Gecsényi (szerk.): 1982. 417. o. 
7 3 9 Thurner belügyminiszteri vizsgálatot kért, mert Esztergomban azt terjesztették, hogy Sopron nyüas város, ahol a 

polgármester kitűzette a horogkeresztes zászlót a városházára. SI, SVLt, LV. 1404. a, Biz. 33/1939. 
7 4 0 A követ egy magyarországi tanári segédkönyv Burgenlandot érintő kitételei miatt tett jelentést. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 

788, Liasse Ungarn l/l. Fol. 280. 
7 4 1 Koloman Renczes, a Renczes Markgröningen (Württ.) Buchdrukerei & Verlag tulajdonosának levele a birodalmi kül

ügyminiszterhez, 1934. június 8. PAAA, IL b, Bd. 4, Pol. 6, R73415, K274714. 
7 4 2 Hüler 1975. 178. o. 



részét Magyarországról leszakítva ábrázolták. Az említett füzet tematikájában megegyezik a ko
rábban már említett Deutscher Schutzbund, illetve  Deutscher Schulverein Südmark kiadványainak 
felépítésével. Az írásmű az Anschlusst kész tényként tálalja, a két csoportba  (Deutsche  Grenzland 
és Deutsche Sprachinseln) sorolt külföldi németség alkotóelemei között pedig ott találjuk a sop
roni, a mosoni, a vasi és a zalai németeket, akik egy kategóriát képeznek a határnémetségbe 
tartozó Elzász, Eupen, Malmédy, Schleswig, Dél-Tirol és Danzig lakosságával. A brosúra kiadó
ja a  Volksbund für  das Deutschtum im Ausland volt . 7 4 3 A Sopronvármegye cikke további bizonyí
tékként a  Tat című német folyóirat egy rövid mondatára is utal, mely szerint a német biroda
lom határainak egybe kell esnie a németség etnikai határvonalával. 7 4 4 Parragi leleplező cikkére 
egyébként a francia kormány félhivatalos lapja, a  Temps és egyéb sajtóorgánumok is reagáltak. 
A  Brassói  Lapok - utalva a soproni újságra - arról írt, hogy a német propagandaminisztérium 
„Drang nach Osten" törekvései Ausztriát, majd Sopront, Nyugat-Magyarországot, Brassót és Bu
karestet veszik célba. A cikk a „Drang" útját Berlintől a Boszporuszig írta le . 7 4 5 

A kiadványok mögött álló népiségi szervezetek - köztük a VDA - azonban a valóság
ban útjában álltak a náci párt- és államgépezetnek, mely 1934 körül meg is kezdte a „kon
zervatív-reakciós" szervezetek beolvasztását, illetve felszámolását. Arról nem beszélve, hogy 
a külföldi németek ügyével állami szinten foglalkozó külügyminisztérium még óvatosabban 
közelített a problémához. 7 4 6 Ezért akkoriban inkább érzelmileg lehetett megalapozott az a 
veszélytudat és német nyomás, melyre hivatkozva a város vezetői igyekeztek elhárítani min
den közelgő veszélyt. Ennek egyik megnyilvánulásaként 1936-ban a Sopronnal egybeépült, 
teljesen németek által lakott Sopronbánfalvának a várossal történő egyesülését akadályozták 
meg, nehogy az egyébként indokolt közigazgatási átszervezés rontsa Sopron demográfiai mu
tatószámait . 7 4 7 Ausztriától nem volt miért tartani, úgyhogy a javaslat elutasításának gondo
lata egyértelműen a „közeledő" Németországtól való félelem jegyében fogalmazódott meg. 
Hasonló oka lehetett annak a főispáni utasításnak, mely az országhatár mentén közszolgá
latot teljesítők szűrését írta elő a polgármestereknek. A posztok betöltésénél csak nemzeti 
szempontból tökéletesen megbízható személyek jöhettek számításba. Kinevezésükkor ügyel
ni kellett szomszédos területekkel fennálló érdekkapcsolataikra. A kiválasztás során mellőz
ték azokat a kettős birtokosokat, akik a szomszédos államba rendszeresen átjárva bizalmas 
ügyeiket intézték az ottani hatóságoknál. Óvakodni kellett azoknak a szolgálatba állításától, 
akiknek hozzátartozóik éltek Ausztriában. Ezek esetleg retorzióknak lehettek kitéve, így ma
gyarországi rokonaik kiszolgáltatottá váltak a külföldi hatóságokkal, vagy ottani hírszerző 
szervekkel szemben.748 Az a tény, hogy hasonló intézkedésekre a területrendezések ideje óta 
nem kellett sort keríteni, arra enged következtetni, hogy az óvatosság előrelátásból eredt. 
Az óvintézkedések elrendelői Ausztria Harmadik Birodalom felé sodródását percipiálták. 

Az egyre élénkebbé váló propagandára Bécsben is felfigyeltek. A budapesti osztrák kö
vetség tájékoztatta kormányát a német törekvésekről. Információkat továbbítottak a Magyar
országon működő német üzemekben folytatott agitációról, és figyelemmel kísérték az ország
ba érkező propagandaanyagok tartalmát. Ezek a brosúrák joggal vívták ki az osztrák diploma
ták figyelmét, mivel tartalmuk sokat elárult az Ausztriára vonatkozó német szándékokról is. 
Elénk érdeklődésre tarthattak számot e tekintetben a Deutsche  Grenze in Not című kiadvány 

743 p a r r a g i sajnos elfelejtette feltüntetni a kiadás évét, azt azonban megtudhatjuk, hogy a könyvecskét Lipcsében nyomták 
egy bizonyos Wagner u. B. Debes nyomdában. 

744  SVM., 1936. március 12. 
746  SVM., 1936. április 4. 
7 4 6 Spannenberger 2003. 418-419. o. 
7 4 7 Sl, SVLt, ÍV. 1404. a, Biz.4/1937. 
7 4 8 Ostffy Lajos főispán levele Sopron város polgármesteréhez, 1936. ápr.30. Sl, SVLt,  TV. 1404. a, Biz. 28/1936. 



cikkei is, melyek Ausztriára és Magyarországra nézve egyaránt sérelmes kitételeket tartalmaz
tak. A követség szerint könyvek és újságok sora állítja úgy be, mintha Magyarország inkább 
német, mint magyar terület volna. A brosúrák túlzásai a józanul gondolkodó osztrák megfi
gyelőket - minden korábbi, vagy éppen még aktuális nézetük, Nyugat-Magyarországgal kap
csolatban kinyilvánított érzelmeik ellenére - is ámulatba ejtették. Egyben azt is konstatálták, 
hogy magyar hivatalos körökben sokan mélyen csalódtak Németországban. Utóbbiak szerint 
könnyelműség volt kezet nyújtani a Harmadik Birodalomnak, mely szakadatlanul támadásokat 
intéz a magyar integritás ellen. 7 4 9 Németország térnyerése - kevés túlzással - egyfajta sors
közösséggé érlelte az egyébként korántsem feszültségmentes viszonyt Burgenland és Nyugat-
Magyarország között is. 

Az ebből adódó kettős gondolkodás kifejezésre jutott a burgenlandi tartományi vezetés 
politikájában is, különösen Hans Sylvester tartományfőnöksége idején. Sylvester 1936 júni
usában „Judasland" 7 5 0 címmel közölt cikket a  Burgenländisches  Volksblatt hasábjain. Az írás 
miatt a magyar követ, Rudnay Lajos a szokásokhoz híven rosszallását fejezte ki, beszámoló
jában azonban egyúttal tárgyilagosan azt is megállapította, hogy a bécsi kormánysajtó a ha
gyományoktól eltérően nem emlékezett meg a dolgozatról. A magyar külügyi szervek sem 
akartak kázust teremteni a dologból, és azt az utasítást adták Rudnaynak, hogy a politikus 
publikációját csak tapintatosan tegye szóvá Bécsben, hangsúlyozva, hogy Magyarország nem 
kíván protestálni az ügyben. A követ kifejezésre juttatta viszont azon reményét, hogy a két 
kormány között fennálló jó viszonyból kifolyólag az osztrákok a jövőben útját állják a hason
ló „kirohanásoknak", különösen, ha azok hivatalos helyről érkeznek. 7 5 1 Pedig az írásban a 
magyar részről helytelenített kirohanások mellett, kifejezetten békülékeny hangvételű szaka
szokat is találhatunk. A szöveg első része csakugyan bírálja „felelőtlen határ menti újságok 
és felelős és mérvadó személyek" Burgenlandot illető kijelentéseit, melyekben a tartományt 
„elrabolt földként" vagy jobb esetben „megszállt területként" aposztrofálták. Az elmúlt idők
re emlékezve pedig elpanaszolja, hogy míg ők [t i . az osztrákok -  T. L] mindig csendben és 
magukban örvendeztek az új tartomány csatlakozása felett, addig a másik oldal szónokai -
köztük a legerőteljesebben a soproni polgármester - nem átallották becsmérelni burgenlan
di mivoltukra büszke szomszédaikat. A szerző kidomborította azonban az osztrák-magyar ba
rátság, sőt testvériség szükségességét abban a helyzetben, amikor mindkét fél érdekeke a leg
kisebb súrlódás elkerülése is. Burgenlandot ugyan német településterületnek tekintette né
mi horvát és „teljesen jelentéktelen" magyar kisebbséggel, ám kiemelte, hogy ezek jogilag és 
kulturálisan is egyenjogú tagjai az ottani társadalomnak, nemzeti szabadságuk megóvását pe
dig „mértékadó osztrák körökben" és Burgenlandban is célul tűzték k i . 7 5 2 

Sylvester később (1938-ban) is védelmébe vette a kisebbségek ügyét, elismerve, hogy 
minden jogi deklaráció és törvény ellenére merülnek fel gyakorlati nehézségek a nemzetisé
gi kérdés terén. A politikus - akinek deklarációja üzenet értékű volt az Anschluss évének 
elején - ígéretet tett rá, hogy a problémát a későbbiekben is szívén fogja viselni. ' 5 3 Megnyil
vánulásaiban rendszeresen visszaköszöntek azok az elemek, melyeket az osztrák-magyar ba
ráti viszonnyal kapcsolatosan hangoztatott. Egy 1937-ben megjelent írásában ismét kísérle
tet tett rá, hogy felhívja a figyelmet a magyargyűlölet, valamint a Volkstum és a haza iránt 
érzett szeretet megnyilvánulásai közötti éles különbségre. Sylvester igyekezett érzékletessé 

7 4 9 ÖstA, AdR, NPA, Kt. 791, Liasse Ungarn I I I / l . 34031/31X11. 1936. 
7 5 0 Az írást nem sokkal ezután a  Grenzland július-agusztusi száma is közölte. 
7 5 1 MOL, KÜM, K 63, 172. cs. 1936. 20/7. t. 2175/1936. 

'°2  Burgenländisches  Volksblatt, 1936. június 13. 
753  Hétfő, 1938. január 31. 



tenni a tartomány vezetésének szorult helyzetét. Szerinte mindenképpen kerülni kell, hogy 
a burgenlandiak heves magyarellenes megnyilvánulásokkal elbalanszírozzák magukat. ,,(...)A 
mi  helyzetünk  itt Burgenlandban  rendkívül  kényes,  ezért  magatartásunkat  a józan  ész,  és rend
kívüli  tolerancia  kell,  hogy jellemezze.  Lépéseinkkel  nem  zavarhatjuk  meg a  szomszédnépekhez 
fűződő,  hivatalos  baráti  viszonyunkat,  s  nem  engedhetjük  meg magunknak,  hogy hazánkat  kel
lemetlen  helyzetbe hozzuk.  7 5 4 

Nem óvatoskodtak ennyit az egyre erőszakosabbá váló burgenlandi nácik, akik persze 
nem érezték át az osztrák állam kényes külpolitikai helyzetét, és egyáltalán nem leplezték, 
hogy szándékukban állna a status quo megváltoztatása. Az NSDAP felsőpulyai 
(Oberpullendorf) helyi szervezetének gyűlésén arról handabandáztak, hogy a spanyol hábo
rú után a német vezetés első dolga lesz Kőszeg és Sopron lakosságának leszavaztatása, s ál
taluk biztosnak tartott német források erősítették meg a két említett város elcsatolását. A 
területek elvételéért kárpótolni fogják Magyarországot, melyet aztán a nemzetiszocialista esz
méknek megfelelően szerveznek á t . 7 5 5 

2.2.  A  nemzetiségi  helyzet  alakulása  Sopronban  a  harmincas  évek  közepétől 

Az 1930-as években a gazdasági válság hatásaként mélyreható változás jelei mutatkoz
tak a politikában, s ez nem hagyta érintetlenül a kisebbségi kérdések kezelését sem. Az év
tized derekától a magyar elitek és a nemzetiségek körében egyaránt radikalizálódási folya
mat ment végbe. A hatalom erőteljesebb homogenizáló törekvési szélsőséges irányba lendí
tették a német nemzetiségi mozgalom egy részét, melyben sokan a Harmadik Birodalom ha
talmi törekvéseinek eszközét látták. A küszöbönálló Anschluss miatt az osztrák határ mel
lett ezek a nézetek és jelenségek még nagyobb erővel törtek a felszínre. Nem véletlen, hogy 
itt a nemzeti elvű politizálás iránt nagy késztetést érzett a politikai vezetés. 

Korábban említést tettünk róla, hogy ez utóbbiban nem elhanyagolható szerepet játszot
tak a Bányamérnöki Főiskola hallgatói.  „...A főiskola  Sopronban  maradása,  vagy  elköltöztetése 
a  nemzeti  eszme megerősödését,  vagy elbukását  jelenti  az  elszakított  végeken..."   jelentette ki a 
város polgármestere korábban már idézett egyik levelében. 7 5 6 A patrióta célok elérésében még 
kevésbé lehetett nélkülözni a fiatal korosztály dinamizmusát. A hallgatói csoportok mellett ma
gától értetődően csatasorba állították a hazafias irányultságú mozgalmak - legfőképpen a harc
edzett és nemzeti szellemiségű ifjakat nevelő cserkész- és leventemozgalom - tagjait is. Parragi 
György lelkesen tudósított arról, hogy Bánfalván a korábban renitenskedő és a leventemozga
lommal szemben nemzetiségi és morális okokból elfogult ifjúság örömmel vonul ki a levente
gyakorlatokra. Ott, ahol a  „magyar  érzéssel  szemben sokáig  konokul  zárva  maradtak  a  szívek  és 
magyar nyelven némák  maradtak  az  ajkak,  ma  lelkesen éneklik  a  magyar nótákat,  magyarul  be
szélgetnek." Másként ítélték meg ezeket az eredményeket a német nemzetiség képviselői, a 
Bleyer köréhez tartozó újságírók, akik a Nation  und  Staat című lapban kifogásolták a magya
rosító tendenciákat, és nemzetiséget ért sérelemről cikkeztek.757 A nagynémet eszmék előretö
résével sokan mégis egyre fontosabbnak tartották a soproni leventeegyesületi élet élénkítését. 

7 5 4 Neues Burgenländisches Volksblatt, 1937. június 25. 
7 5 5 Boór Aladár belügyminisztériumi osztályfőnök és Pataky Tibor áüamtitikár (ME) levélváltása. MOL, ME, K 28, 1939 

- C - 16023. A burgenlandi nácik információit azért is kételyekkel kell fogadnunk, mert Hitler még a szinte teljesen né
met ajkú Ausztriában sem kockáztatta meg a népszavazás lebonyolítását 1938 márciusában, hanem az ország megszállásá
val zárta rövidre a csatlakozás kérdését, s csak ezt követően, saját „rendezésében" kérdezte meg az osztrákokat. Igaz, ak
kor elsöprő győzelmet könyvelhetett el. A burgenlandi területen összesen 63 (!) ellenszavazatot kapott az „újraegyesítés" 
(Wiedervereinigung) ügye. 

7 5 6 Thurner levele Hóman Bálinthoz, 1933. július 5. 

757 p a r r a g i György: Magyar őrszem az ország legnyugatibb fokán.  SVM., 1933. május 13. 



Az intézmény hívei 1934-ben beadványban fordultak Thurner polgármesterhez, melyben kifej
tették, hogy  „...Sopronban  nagyon kívánatos  volna egy leventeotthon építése,  hisz a  város  a nyu
gati  végen  áll,  lakosai nyelvükben  rokonok a  szomszéd  állammal,  akik  ugyan híresek  lettek  állam
polgári  hűségük  miatt, de közismert,  hogy ez a  tény  legfőképpen  a  városvezetőség  érdeme.  Mi lesz 
akkor,  ha  ebben a  vezetőségben  változás  áll  majd  be? Annak,  hogy a  városban  uralkodó  szellem 
nem  csap át  más  irányba,  egyik hathatós  biztosítéka  a  hazafias  leventenevelés.,y]  5 8 

Sokan elégedetlenek voltak az ifjúság és a főiskola szellemiségével, és harsányan hir
dették, hogyan kell azt tovább javítani. Egyesek azt követelték, hogy az intézmény latin és 
német nyelvű „szokáskeveréke" szűnjön meg.  „A  főiskola  hagyományaiból  ki  kell  gyomlálni 
minden  idegenséget,  és színtiszta  magyarrá  kell  azokat  átformálni...Szerte  a  világon  faji  és nem
zeti  megtisztulás  zajlik   vélte a Soproni Hírlap egyik levelezője  „...Nekünk  sajnos  több  a tisz
títani  valónk  és  örömmel  látjuk,  hogy a  faji  eszme  nálunk  is  diadalmasan  tör  előre.159 

A faji kérdésekre való utalás nem volt véletlen ebben a rövid írásban. Az 1932-1936 kö
zött működött miniszterelnök, Gömbös Gyula programjában az 1920-as években ugyanis ki
tüntetett helyet foglalt el a faji problematika. Az egyébként német ősökkel rendelkező Göm
bös a magyarországi fajvédők vezéreként a magyar faj kulturális és gazdasági hegemóniáját 
kívánta érvényre juttatni. Igaz ugyan, hogy ennek során a zsidóság szerepének visszaszorí
tását tekintette fontosnak, nem pedig a nemzetiségekkel szembeni fellépést. Programjában 
az etnikai kérdéseket - származása miatt is - szinte kínosan igyekezett kerülni. A nemzeti
ségeket a „magyarországi" vagy „keresztény" faj részének tekintette, akik évszázados vérke
veredés révén váltak részévé a magyarságnak. Anélkül azonban, hogy ezt fennen hangoztat
ta volna, a nemzetiségeknek - közöttük a németeknek - a magyarságba való beolvadását te
kintette végcélnak. 7 6 0 Jóllehet, miniszterelnökként — miután többször tett ígéretet korábbi 
politikája megváltoztatására — nem, vagy csak óvatosan hangoztatta fajvédő nézeteit, politi
kai gyakorlata azok megvalósítására irányuló szándékáról tanúskodott . 7 6 1 

Amikor Gömbös 1934 nyarán Sopronban járt, már javában folyt a NEP égisze alatt zaj
ló a társadalomszervező munka, mely a kormánypárton kívüli valamennyi politikai, kulturális 
és gazdasági szervezetre, így a magyarországi németek közösségeire is veszélyt jelentett. Ezek
re a centralizált állam létrehozása jegyében beolvasztás vagy felszámolás vá r t . 7 6 2 Gömbös a 
városban 1934 júniusában kijelentette, nem ismer el más kisebbségi vezért, mint azt, akit a 
törvények erre jogosítanak, s ez nem más, mint a magyar miniszterelnök. 7 6 3 A Soproni  Hír
lap nagyjából helyesen értelmezte a kormányfő szavait, amikor úgy kommentálta azokat, hogy 
Gömbös a nemzeti egységet jött hirdetni a városba, éppen ezért nem ismer, nem akar ismer
ni nemzetiségi kérdést. A lakosság számarányának eloszlása miatt nemzetiségi probléma nem 
keletkezhet, s a nemzetiségi kérdés ellentétes a nemzeti egység gondolatával. 7 6 4 

Az átalakuló politikai közegben a helyi társadalom, legalábbis annak véleményformá
ló része egyre határozottabban foglalt állást a német kérdésben. 1934-ben fokozott mérték
ben támadták a német kultúrát, a német nyelvű sajtót Sopronban. A MANSz 7 6 5 ügyvezető 

7 5 8 Sopron Városi Testnevelési és Népgondozó Kirendeltség memoranduma Thurner Mihály polgármesterhez, 1934. jú
nius 14. Sl. SVLt 1404. a, Biz./1934. 

759  SH., 1934. május 6. 
7 6 0 Vonyó József: A magyarországi szélsőjobboldali csoportok és a kisebbségi kérdés a két világháború között. In 
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7 6 1 Vonyó József: Utószó. In Gömbös Gyula: Válogatott politikai beszédek  és írások. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 712-714. 
7 6 2 Vonyó 2001. 124-133. o. 
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764  SH, 1934. június 20. 
7 6 5 Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége. 



alelnöke például tűrhetetlennek tartotta, hogy a magyar hatóságok milyen nagy elnézéssel 
viseltetnek a németség iránt, túlontúl nagy szabadságot adva nekik. 7 6 6 Néhány nappal ké
sőbb újabb olvasói levél tiltakozott az ellen, hogy a városban egyesek [természetesen a már 
említett  Oedenburger Zeitung    T. L] hónapok óta német elnyomásról beszélhetnek. Abban 
a városban, ahol  „büntetlenül  lehet  leírni,  hogy  Steinamanger,  RaabOedenburgEbenfurther 
Eisenbahn  és  Wandorf. " 7 6 7 A nyílt levél szerzője szerint utóbbi településen Burgenland ala
pítása óta a lakosság 95%-a elfelejtette a magyar nyelvet, holott korábban mindenki tudott 
magyarul. 7 6 8 A tiltakozásnak nem csupán ez utóbbi megjegyzése szorult volna kiigazításra. 
Az inkriminált lap hasábjain sem találhatók német elnyomásról szóló cikkek, legfeljebb a 
nemzetiségi problémákról szóló általános írásokkal találkozhatunk. Török Árpád főszerkesz
tő kénytelen volt reagálni a támadásokra. Kijelentette: „a  magyar  közönséget  a  nemzetiség
gel  szemben  nemcsak  a  németségnek  és  szóvivőinek  esetlegesen méltatlan  viselkedése  ingerel
heti  fel,  a  magyarságot  a  németséggel  szemben  azáltal  is  fel  lehet  ingerelni,  ha  azt  a  hitet 
keltjük  benne,  hogy  ez  a  németség  méltatlanul  vagy hazafiatlanul  viselkedik."769 Saját lapjá
ban hozzátette azonban, hogy az újság igenis intenzíven fog foglakozni azokkal a németek 
és magyarok viszonyát érintő sorskérdésekkel, melyekkel korábban nem foglalkoztak kellő 
mértékben. A hírlapi csata záróakkordjaként a  Soproni  Hírlap  azzal vádolta meg az 
Oedenburger Zeitungot, hogy Ausztria tőszomszédságában a magyar érdek és a hivatalos kül
politika ellenére a Hitler-féle német politikának tapossa az ú t já t . 7 7 0 

A helyi németekben sokan máris a német birodalom alattvalóit látták. Ennek a né
zetnek alapot szolgáltattak olyan Ausztriában megjelenő írások is, melyek a Magyarorszá
gon maradt németség nemzetiszocializmus iránti általános elkötelezettsége miatt kesereg
tek. 1935 februárjában Kussbach Ferencnek, a Volksbildungsverein ügyvezető alelnökének 
kellett Hennet osztrák követhez fordulnia, hogy cáfolja a magyarországi németség politikai 
orientációiról elterjedt téves híreszteléseket. Kussbach szerint a Magyarországon élő né
metség már sok év óta baráti kapcsolatban áll a VDA-val, egyszersmind azonban nagy fon
tosságot tulajdonít ausztriai szervezeti kapcsolatainak is (elsősorban az  Österreichische 
Verband  für  Volksdeutsche  Auslandarbeit nevű organizációhoz fűződő kötelékek ápolásá
nak). 7 7 1 Kussbach azt kérte Hennettől, hogy a magyarországi németek belpolitikai helyze
tét rontó, ártalmas és hamis állítások közlésétől lehetőleg tartózkodjanak az osztrák sajtó 
munkatársai, mert ezekkel csak ürügyet adnak a szélsőségeseknek, hogy a németek hely
zetét tovább nehezí tsék. 7 7 2 

A németségnek „nem is volt szükséges" azonosulni a Német Birodalomból érkező esz
mékkel. Elegendő volt a puszta léte is ahhoz, hogy frusztrálja a helyi társadalmat és poli
tikusokat. Nagy volt a nyugtalanság amiatt, hogy a város nemzetiségi összetétele önmagá
ban ürügyet szolgáltat a hódító „germán óriásnak", hogy Sopront is bekebelezze. Emiatt 
nemcsak a németség kulturális és politikai tevékenységét próbálták kontroll alatt tartani, 
hanem igyekeztek a kisebbség fizikai jelenlétét és az erről árulkodó népmozgalmi adato
kat is zárójelek közé szorítani. A félelem a legváltozatosabb óvintézkedésekre sarkallta a 
város vezetőit. 

766  SH, 1934. április 25. 
7 6 7 Szombathely, Győr-Sopron-Ebenfurthi Vasút és Bánfalva. 
768  SH, 1934. áprüis 22. 
769  SH., 1934. május 6. 
770  SH., 1934. május 1. 
7 7 1 A szervezet 1934 áprilisában alakult, hogy ellensúlyozza a náci befolyás alá került VDA és Deutscher Schulverein 
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Amellett, hogy a népszavazás segítette a természetes asszimilációt, Sopronban és kör
nyékén erőteljes magyarosítás is folyt . 7 ' 3 A kisebbségvédelem ezért továbbra is fontos fel
adata maradt a városban élő német szellemi vezető rétegének. Az Oedenburger Zeitung 1932-
ben kinevezett főszerkesztője, az említett Török Árpád is érezhetően ebbe az irányba terel
te a lap arculatát. A hatóságok ezt nap, mint nap tapasztalhatták. Figyelmeztetésül kétszer 
is pénzbírsággal sújtották az újság főszerkesztőjét. 7 7 4 

A demográfiai mutatókból kiolvasható irányvonalak megnyugvást jelenthettek a Sopron 
magyarságáért aggódóknak. A város vezetése az 1930-as évtized közepén, a demográfiai muta
tókat idézve büszkén bizonygatta a nemzeti eszme diadalát. Az 1920 és 1930 között eltelt tíz év
ben a német anyanyelvűek száma 16 911 főről, 14 912-re csökkent a városban. A magukat ma
gyar anyanyelvűnek vallók száma ugyanakkor 17 166-ról 20 317-re emelkedett.775 A varos ma
gyar nemzetiségű lakosságnak száma tehát közel nyolc százalékkal (3 151 fővel) nőtt, a néme
tek kb. 6,5 százalékos (1 199 fő) csökkenésével szemben. Egy 1936 végén tartott főispáni fel
ügyeleti vizsgálat pedig megállapította, hogy a magyarság száma 25 000 főre, azaz 62,29 száza
lékra emelkedett, ami az 1930-as adatokhoz viszonyítva csaknem 6 százalékos növekedést jelen
tett. A német kisebbség száma ugyanakkor változatlanul mintegy 15 000 főt tett ki. Az etnikai 
kép módosulásához a magyarosodás mellett a városba költöző tisztviselői csoportok és jelentős 
számú nyugdíjas letelepedése járult hozzá. 7 7 6 A statisztikai adatokat azonban egyesek kétkedés
sel fogadták. Bizalmas jelentések szerint a város lakossága az idetelepült köztisztviselői karon 
kívül idegen a magyar kultúrától, ráadásul a népszavazás idején az osztrák gazdasági válság elől 
ide húzódó német ajkú vállalkozó és gazdálkodó réteg azóta eltávolodott a magyarságtól. 7 7 7 Min
den adminisztratív eszközt fel kellett tehát használni az etnikai arányok javítására. 

A hazafias törekvések szószólói sokszor maguk is nehezen tudtak különbséget tenni a 
német veszély elhárítása és a német népjogok korlátozása között. Sajnos sokszor előfordult, 
hogy emiatt a helyi németség jogos nemzetiségi követeléseiben is a pángermanizmus rémét 
vélték felfedezni. A jelenség persze nem volt sajátosan soproni, de a város földrajzi, illetve 
geopolitikai helyzetéből adódóan, a félelmek itt erősebben törtek a felszínre. A főiskola hall
gatói például nyílt levélben követelték az  Oedenburger Zeitung nevének  Soproner  Zeitungra 
történő „magyarosítását". 7 7 8 A kiadó válaszában azzal utasította el a főiskolások petícióját, 
hogy Sopronban nem szabad precedenst teremteni és ürügyet szolgáltatni arra, hogy a meg
szállt területeken [értsd: Burgenlandban -  T. / . ] a nemzetiségi jogokat tovább korlátozzák. 
A soproni hallgatók a kiadó érveit nem fogadták el, ami nem befolyásolta ugyan károsan a 
burgenlandi magyarság sorsát, messzemenően alkalmas volt viszont a magyarországi nem
zetiségi elnyomó szándékok demonstrálására. Ezt a lehetőséget a  Schulverein  Südmark nem 
is hagyta kihasználatlanul, és lapjában a  Grenzlandban szóvá tette az esetet.779 

7 7 3 Csaknem változatlan erővel folyt például a harmincas években a névmagyarosítás. Bár 1936 októberében Röder hon
védelmi miniszter megszüntette a katonák és tisztek névmagyarosítási kötelezettségét, hatályon kívül helyezve Gömbös ren
delkezését, továbbra is gyakran előfordultak a hadseregen belüli esetek. Ágfalván a leszerelt őrvezetőknek keUett aláírni 
olyan nyilatkozatot, melyről később derült ki, hogy a magyarosításról szól. A tisztek sokszor átkeresztelték katonáikat és 
adtak nekik magyar neveket. Amikor 1938-ban egy tucat honvéd tiltakozott a magyarosítás eUen, felszólították őket, hogy 
távozzanak Ausztriába, vagy Csehszlovákiába, mert akinek nincs magyar neve, annak keresnivalója sincs az országban. 
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A  D I P L O M Á C I A  ÉS  NYUGATMAGYARORSZÁG  19361938 

Németország és Ausztria 1938. évi egyesülése Nyugat-Magyarország kérdését újra a be
vezetőben már említett kétirányú folyamatok metszéspontjába helyezte. Napirenden szere
pelt az elszakított burgenlandi területek esetleges visszatérésének reménye és - mint láttuk 
- a németek által lakott nyugat-magyarországi vidékek leszakításának veszélye egyaránt. 

A területre vonatkozó német igények a „Volkstum"-ban, azaz az itt élő német néptalaj
ban gyökereztek. A sikert sikerre halmozó berlini külpolitika épp e gyökerek miatt joggal 
kelthetett veszélyérzetet az itt lakókban. Amint azt Bibó István leírta: „... a  hitlerista  külpo
litika  sikereinek  mélyebb  oka  egyszerűen  az  volt,  hogy egy bizonyos pontig  harmóniában  volt a 
tényekkel  és  az  európai  értékrend  alapelveivel. Mikor  Hitler  arra  hivatkozott,  hogy a  németek 
többsége  Németországhoz  akar  csatlakozni,  akkor  való  tényekre  hivatkozott,  s  kívánságaiknak 
teljesítése  éppen  a  nemzetek  szabadságából,  egyenlőségéből  és önrendelkezéséből  következett."780 

Feltehetjük azonban a kérdést, vajon a Bibó által leírtak mennyire vonatkoztak a németek 
által sűrűn lakott nyugati magyar határszél helyzetére. Mennyire jelenthetett alapot a határ 
menti németek önrendelkezési vágya egy esetleges területi igénnyel fellépő Németország szá
mára? Egyáltalán nem mellesleg pedig törekedett-e egyáltalán a német külpolitika bármilyen 
etnikai, önrendelkezési elv érvényesítésére speciálisan Magyarországgal szemben, avagy fon-
tosabb politikai aktualitások háttérbe szorították a fenti eszméket? 

Sem az Anschlusst előkészítő birodalmi kormánynak, sem az önállóságát féltő Ausztri
ának nem állt érdekében, hogy Magyarországhoz fűződő baráti viszonyát bármilyen körül
mény megzavarja. 1937-38-ban az osztrák és a német politika célja az volt, hogy a kérdést 
feszegető félhivatalos, magán- és sajtókezdeményezéseket kordában tartsa. 

1. Az osztrákmagyar viszony az Anschluss árnyékában 

Kurt von Schuschnigg kormánya a harmincas évek második felében minden erejével 
azon volt, hogy a hitleri Németország egyesítési törekvéseit meggátolja. Ausztria 1936. júli
us 11-én Németországgal kötött egyezményben igyekezett garantálni ugyan szuverenitását, s 
a felek megállapodtak abban is, hogy a későbbiekben egyeztetni fogják külpolitikájukat, ám 
Hitler a gyakorlatban külpolitikai kérdésekben semmiféle közösséget nem volt hajlandó vál
lalni dél-keleti szomszédjával. 7 8 1 Miután Olaszország 1936-tól kezdve egyre távolodott koráb
bi politikájától, melyben kiállt az osztrák függetlenség mellett, Schuschnigg kénytelen volt 
más diplomáciai irányokból is biztosítékokat teremteni országa önállóságának megőrzéséhez. 
Ebben a szituációban döntő fontossággal bírt az osztrák fővárosban a magyar kapcsolat, de 
egyre intenzívebb módon fürkészték a közös érdekeket a harmadik szomszédos országgal, 

7 8 0 Bibó István: Az európai egyensúlyról és békéről. In Bibó István:  Válogatott  tanulmányok.  Első  kötet  19351944. 
Budapest, 1986, Magvető, 473. o. 

7 8 1 Ormos-Majoros 1998. 381-382. o. 



Csehszlovákiával i s . 7 8 2 A kapcsolat keresését - ha nem is döntő mértékben - Burgenland kér
dése is szükségessé tette. Amikor 1935 nyarán Somkúthy József vezérkari főnök Berlinben 
járt, síkra szállt egy német-olasz-osztrák-lengyel-magyar erőblokk létrehozásáért. A társulást 
természetesen Csehszlovákia ellenében képzelte el, beleértve az ország esetleges felosztását is. 
Osztrák külügyminisztériumi tisztviselők azonban több oknál fogva is óvakodtak a Somkúthy-
féle elgondolások átvételétől. Ottani vélemények szerint Csehszlovákia feldarabolása Németor
szág olyan erőnövekedésével járna, mely szükségképpen maga után vonná az Anschlusst; Szlo
vákia átadása Magyarországnak pedig Burgenlandot  „Budapest  valóságos  függelékévé  tenné, 
meghatározva  annak  elvesztését."183 Milan Hodza cseh miniszterelnök Schuschnigg-gal folyta
tott prágai és bécsi tárgyalásai némi aggodalmat is keltettek magyar körökben. Kánya külügy
miniszter e megbeszéléseket, valamint Hodza párizsi és belgrádi útját Ausztriának a kisantant 
felé tett közeledésként és a francia befolyás növekedéseként értékelte. Álláspontját megerősí
tette Mackensen német követ is, akinek információi szerint az osztrákok Prágában barátságta
lanul nyüatkoztak a magyar revíziós törekvésekről. 7 8 4 Kánya véleményének hangot is adott az 
új osztrák követ, Odo Neustädter-Stürmer 1936. február 16-i bemutatkozó látogatása alkalmá
val. Az osztrák megbízott kijelentette, hogy bár Olaszország kelet-afrikai elfoglaltsága szükség
szerűvé teszi a kisantanthoz fűződő viszony elmélyítését, ám ez semmiképpen nem jelent ma
gyarellenes tendenciát Bécsben. 7 8 5 A kancellár gyors budapesti látogatásával igyekezett elosz
latni a Magyarország izolálásával kapcsolatban felmerült gyanút, és megnyugtatni a magyaro
kat „tisztességes szándékai" felől. A magyar külügyminiszter ez alkalommal kijelentette, hogy 
bár a magyar-osztrák barátság rendíthetetlen, nem ártana a két ország külpolitikájának „ve
zérfonalát" rögzíteni, hogy viszonyuk a későbbiekben kikezdhetetlen legyen. 7 8 6 

Ezenközben a magyar kormány is ügyelt arra, hogy feddhetetlen maradjon - a burgenlan
di kérdésben is. Ebben a relációban váltak diplomáciai jelentőségűvé a határ mentén változatr 
lanul ismétlődő revíziós megnyilvánulások: ünnepségek, sajtócikkek, gyűlések, különböző egye
sületek gesztus értékű akciói. A külügyminiszter egy jelentéktelennek látszó ügy kapcsán 7 8 7 -
osztrák tiltakozásra - átiratban hangsúlyozta a belügyi tárca illetékesének, hogy a gondozására 
bízott érdekek szempontjából aggályosnak tarja, ha a határ közelében a hazafias mozgalmak túl
zásaival szükségtelenül sértik az osztrákok érzékenységét. Egyúttal felkérte a belügyminisztéri
umot, hogy vizsgáltassa ki az osztrákok által kifogásolt kérdést, és a közigazgatási hatóságok fi
gyelmét hívja fel a hasonló esetek elkerülésére. 7 8 8 A miniszterelnökség sajtóosztálya a főispán 
útján feddte meg az újságok főszerkesztőit, és figyelmeztette őket, hogy az osztrák-magyar jó vi
szonyt szem előtt tartva tartózkodjanak a bántó cikkektől. 7 8 9 A kormányzat egyébként is igye-
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7 8 7 Odo Neustädter-Stürmer budapesti osztrák követ (1936. február-1936. november) az  Oedenburger Zeitung egyik hí

rére reagált, mely szerint Sopronban a helyi városszépítők irredenta padok kihelyezését tervezik. Ezeket a pihenőpadokat 
a város sétaútjain tervezték felállítani, mindegyiküket egy-egy elcsatolt magyar település nevével a támláján. így került vol
na Fraknó (Forchtenstein) és Kismarton neve is megörökítésre. 

7 8 8 A külügyminisztérium átirata a belügyminisztériumnak, 1936. június 25. MOL, KÜM, K 63, 172. cs. 20/7. t. 
2405/1936. Az államtitkár egyébként rövidesen megnyugtathatta a külügyminisztérium illetékeseit, hogy a soproni főispán 
mellőztetni fogja az Ausztriához csatolt területeken lévő helységek neveinek szerepeltetését az inkriminált helyeken. Ha
sonló intést kaptak soproni lapok  {Oedenburger Zeitung,  Soproni  Hírlap és Sopronvármegye) amikor a doborjáni (Raiding) 
Liszt ünnepségekről tudósítva, „elbitorolt" faluról, hazug emléktáblákról tettek említést, megengedve azt a kijelentést is, 
hogy „eljön még az idő, hogy nem kell engedély Doborjánba zarándokolni". MOL, KÜM, K 63, 172. cs. 1936. 20/7. t. 
9556/1936/VH. res. 1936. augusztus 24. 

7 8 9 MOL, KÜM, K 63 172. cs. 20/7. t. 2405/1936. 



kezett a helyi önkormányzatokat távol tartani a külpolitikai vonatkozású lépésektől. Többször 
előfordult ugyanis, hogy egyes törvényhatóságok üdvözlő táviratok, feliratok megfogalmazásával 
zavarták a hivatalos külpolitika törekvéseit. Néha maguk az általában hazafias nekibuzdulásból 
keletkezett fogalmazványok, legtöbbször azonban a velük kapcsolatban kibontakozott közgyűlé
si, bizottsági viták eredményeztek nem kívánatos helyzetet, melyet Budapestről aggályosnak ítél
tek, ezért igyekeztek a vidéki hatóságokat az ilyen ügyekben leinteni. 7 9 0 

Tovább sorolhatnánk a hazai példákat, de hasonló mentalitást tükröznek az osztrák kor
mányzati szervek, sőt egyes sajtótermékek állásfoglalásai is ebből az időszakból. 1936 máju
sában a kormányhoz szoros szálakkal kötődő  Reichspost című bécsi hírlap számolt be a sop
roni Keresztény Gazdasági Párt gyűléséről. A lap az ott elhangzott beszédekből következete
sen azokat a részeket idézte, melyek a két ország baráti viszonyát emelték ki, illetve Auszt
ria és Magyarország történelmi tradícióinak újra való felvételét hangsúlyozták. 7 9 1 1936 őszén 
Kurt Schuschnigg minden hivatalos külsőséget nélkülöző magánlátogatást tett Sopronban, 
mely alkalomból meleg hangon nyilatkozott a városról. A kancellár közvetlen személye olyan 
jó benyomást keltett vendéglátóiban, hogy novemberi második látogatásának elmaradtával a 
vendéglátók alig győztek sajnálkozni a találkozás meghiúsulása miatt. 

1936 őszén sor került viszont ennél fontosabb eseményekre. Ekkor ünnepelte Ausztria 
Burgenland születésének 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból impozáns ünnepségeket ter
veztek szerte a tartományban. A központi megemlékezést természetesen Kismartonban kí
vánták lebonyolítani. A rendezvényt Miklas államfő, Schuschnigg kancellár és Sylvester tar
tományfőnök részvételével szándékozták megszervezni. A nagyszabású előkészületek láttán 
többen felháborodott cikkeket jelentettek meg, vagy beadványok szövegeztek a határ innen
ső oldalán. A  Mosonvármegye című lap szerkesztőségi levelére hivatkozva Skultéty Miklós 
győri alispán is felterjesztést fogalmazott a külügyminisztérium számára, melyben beszámolt 
a tervezett programokról. A külügyi szervek interveniáltak az ügyben az osztrák kormány
nál, melynek hatására Schuschnigg megnyugtatta magyar partnereit, s rajta keresztül a ha
zai közvéleményt, hogy a fő megemlékezést a lehető legszűkebb körben, zárt helyen tartják 
meg. A tartományfőnök egyidejűleg a legszigorúbb utasítást kapta, hogy az elhangzó beszé
dekből, vagy egyéb megnyilvánulásokból minden Magyarországra nézve sérelmes kitételt ki
gyomláljon. 7 9 2 Az osztrákokat az is óvatosságra intette, hogy a 15 éves ünnepségeket provo
kációk zavarják meg. Mussolini milánói beszéde nyomán felerősödött revíziós gondolatok ré
szeként újabb híresztelések keltek szárnyra Burgenland visszaadásáról. Ismét - már sokad
szor - elterjedt, hogy Olaszország lemond Dél-Tirolról, s így Vimpácnál (Wimpassing) újra 
„magyar finánc áll majd a Lajta partján". A pletykák hallatán Ausztriában több helyen nem 
voltak hajlandók kitűzni az osztrák zászlót . 7 9 3 

A rendezvény november 14-én zajlott le a kismartoni plébániatemplomban, majd pedig a 
tartományi kormányépület üléstermében. Az ott felszólaló Miklas szívélyes hangú üdvözletet 
küldött a keleti szomszédnemzetnek,  „amellyel  négyszáz  éves  dicsőségteljes  történelem  és  sorskö
zösség  kötötte  össze  Ausztriát,  s  amellyel most  és  minden  jövő  időre  nézve  a  legjobb baráti  és 
szomszédos  kapcsolatokat  akarnak  fenntartani."194  Az osztrák sajtó ez alkalomból mindenfajta 
magyarellenes megnyilvánulástól tartózkodott. Miklas barátságos magatartása nem múlt el ha
tástalanul. 1937. májusi magyarországi látogatásakor röplapokon éltetették az osztrák államfőt. 

7 9 0 Sl, SVLt, ÍV. 1404. a, Biz 27/1937. 
791  SVM., 1936. május 22. 
7 9 2 Skultéty Miklós győri alispán jelentése a külügyminiszternek, és a miniszter viszontválasza, 1936. nov.ll. MOL, 

KÜM, K 63, 172. cs. 20/7. t. 3691/1936. 
7 9 3 Osztrák követi jelentés 1936. november 25. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 237, Liasse Österreich 1936. Fol. 376 
7 9 4 A bécsi magyar követség jelentése, 1936. november 18. MOL, KÜM, K 63, 172. cs. 20/7. t. 3691/1936. 



Igaz, hogy ugyanezeken a lapokon az elszakított Nyugat-Magyarország visszaadására kérték az 
elnököt, ám ezt rendkívül előzékeny, már-már baráti hangnemben, az osztrákok lelkiismeretére 
apellálva tették.  „Mi magyarok azon  a  véleményen  vagyunk  tartalmazta a szöveg -,  hogy ha 
egy magyar szociáldemokrata  kormány  a párizsi  békediktátum  keretén  belül  hasonlóan  járt  volna 
el, mint annak  idején Ausztria Magyarországgal  szemben, úgy a  nyugatmagyarországi  kérdés  már 
nem  lenne kérdés,  a  hibát  már  korrigáltuk  volna. Egy osztrák  tartomány  megszállása  és  megtar
tása  csorbítaná  nemzeti  tisztességünket  és  kisebbítené  önbecsülésünket.  Büszke  és  öntudatos  nem
zet  nem hordhatja Káin  bélyegét a  homlokán.  Adjátok  tehát  vissza NyugatMagyarországot,  1000 
éves  hazánk  részét!  Ilyen  gesztust nem  várunk  Romániától,  Csehországtól,  de Ausztriától  feltétle
nül,  hisz  az  osztrák  testvérnép,  közös  a  múltunk,  közösen  gondolkodunk. " A röplap egyébként 
semmilyen feltűnést nem keltett idehaza, még a sajtó figyelmét is elkerülte. 7 9 5 

A baráti hangnemtől függetlenül a hazai revíziós propaganda felerősödése némileg meg
terhelte a két ország viszonyát. Ausztria nehéz helyzetben találta magát, amikor döntenie 
kellett, hogyan viszonyuljon a kormánypolitikába is mind nyíltabban beférkőző magyar reví
ziós törekvésekhez. E kérdésben bontakoztak ki a külpolitikai érdekazonosság és érdekkü
lönbség egyidejű ellentmondásai. A német erőnövekedés az összhang irányába terelte a két 
ország kapcsolatát, ugyanakkor a magyar részről megfogalmazott revíziós célok Ausztria szá
mára is fenyegetést jelentettek. Mindezt bonyolította, hogy a magyar célkitűzések nehezen 
voltak másképpen elérhetők, mint a revíziós politika német zászlóshajójának oldalvizén ha
ladva. A kényes helyzetben az osztrák külpolitika úgy döntött, se pro, se kontra nem foglal 
állást Budapest revíziós politikája ügyében, s ha lehet, igyekszik kitérni az elől, hogy a név
jegyét bármely oldalon letegye. Az osztrák külügyi államtitkár azért is óvott a magyar szán
dékok nyílt támogatásától, mert azok szerinte csak háborús úton valósíthatók meg. Másfe
lől természetesen tisztában volt azzal is, hogy Ausztria azok közé az országok közé tartozik, 
melyek  elvileg a magyar inspirációk irányába esnek. Az állásfoglalást az is motiválta, hogy 
az osztrák szakértő szerint az előző időkben a Burgenland elleni magyar soviniszta propa
ganda az általában korrekt magyar kormánypolitika ellenére is elmozdult a nyugvópontról. 
Ezt a Gömbös-kormány idején fokozottabbá vált revíziós aktivitással és a „hipernacionalista" 
(nyilas és egyéb keresztes) szervezetek erősödésével magyarázták. ' 9 6 Az államtitkári állásfog
lalás ennek ellenére szimpátiát tanúsított a magyar törekvések iránt, ami világossá teszi, 
hogy Ausztriában komolyan mégsem számoltak a Burgenlandra vonatkozó magyar igények 
hivatalos, kormányszintű támogatásával. Az iránymutatásból ezen túlmenően az is kiolvas
ható, hogy a két ország viszonyában az összetartó érdekekre kell a hangsúlyt helyezni. 

Ilyen értelmű magyar véleményekről tett jelentést Eduard Baar-Barenfels követ is 
Guido Schmidt külügyi államtitkárnak. Tájékoztatta Bécset, hogy a magyar kormány egyes 
tagjai meg vannak ugyan győződve arról, hogy az Anschluss be fog következni, de az ország
ban a „pángermán és náci propaganda miatt" a németek iránti szimpátia csökkent, és tuda
tosult az osztrák-magyar kooperáció fontossága. Barenfels szerint ilyen hangnemben nyilat
kozott a korábban németbarát Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter i s . 7 9 7 

1937. március 18-án és 19-én került sor Schuschnigg és a magyar miniszterelnök újabb 
találkozójára. Az eszmecseréről készült feljegyzésből kiderül, hogy a felek a Duna-menti álla
mok szorosabb együttműködésének lehetőségét is felvetették megbeszéléseik folyamán. 

79o  A röplap Szász József, Závodszky József, Ádám István, Vannay László, Morvái Pálné neve alatt jelent meg német 
nyelven. ÖstA, AdR, NPA, Kt. 237, Liasse Österreich, 1937. Fol. 399. 

7 9 6 Guido Schmidt osztrák külügyi államtitkár levele Odo Neustädter-Stürmer budapesti osztrák követhez. ÖstA, AdR, 
NPA, Kt. 803, 35. 334-13/37. 

7 9 7 Eduard von Baar-Barenfels budapesti osztrák követ (1936. november-1938. március) jelentése Guido Schmidtnek, 
ÖstA, AdR, NPA, Kt. 803. 36. 492.-13/37. 



Egyetértettek abban, hogy a szomszéd államokkal való korrekt viszony létesítése valameny-
nyi érintettnek érdeke, és ez megfelelő előzékenységgel fokozatosan elérhető is volna. 7 9 8 

Ausztria célja elsősorban az volt, hogy megszerezze Magyarország hozzájárulását Csehszlo
vákiával folytatott tárgyalásaihoz. Az idézett szövegrész arra utal, hogy a Darányi-kormány 
a Prágával fennálló - nem éppen felhőtlen - viszonya ellenére hajlott a kompromisszumra. 
Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a megbeszéléseket megelőzően nem sokkal Bu
dapesten szélsőjobboldali puccskísérletet lepleztek le, ami mögött egyesek német hatásokat 
véltek felfedezni. A Theodor Hornbostel osztrák követ által „jól működő kollaborációnak" jel
lemzett osztrák-magyar viszony tehát egyre jobban alakult. 7 9 9 

A nyilas puccs után Németországra felbőszült Magyarországról tájékoztatva, az  Iz
vesztyija című szovjet újság vezércikke egyenesen egy Bécs-Budapest-Prága tengelyről be
szélt, ráadásul a kérdést párhuzamba állította a Habsburg restaurációs törekvésekkel is. 
Bizonyos osztrák politikai körök valóban a restaurációban látták az Anschluss elhárításá
nak egyik eszközét. Rudnay Lajos bécsi követ szintén jelentést tett olyan beszélgetéséről, 
melynek során felemlegették neki, hogy Bécs egy Ausztriát, Magyarországot és Csehszlo
vákiát összefogó monarchia létrehozása felé tendál, melyet francia politikusok is támogat
nának. Rudnay úgy látta, hogy a restauráció önmagában még nem jelentené az Anschluss 
egyértelmű és feltétlen elutasítását, hisz a Schuschnigg-kabinetnél Anschluss-ellenesebb 
kormányt nehéz találni, ellenben egy Habsburg uralkodóról el tudná képzelni, hogy szoros 
viszonyt alakítana ki Németországgal. Ami az osztrák-magyar perszonáluniót illeti, annak 
terve jelentős részben éppen Burgenland miatt is elképzelhetetlen, hiszen — mivel a hazai 
közvélemény joggal követelné a terület visszacsatolását — a közös uralkodó szükségszerű
en önellentmondásba kerülne: a magyar király osztrák császárként nem kezdhetné az ural
kodását egy terület visszaadásával. Itthon így szükségszerűen egy új közjogi ellenzék szü
letne Burgenland visszaszerzéséért. A perszonáluniónak tehát már csak e miatt is súlyos 
belpolitikai következményei lennének. A korábban idézett magyar véleményekkel egybe
hangzóan Rudnay is megállapította, hogy a nyugat-magyarországi ügyet a magyar kormány 
nem képviselhetné, mert ez revíziós törekvéseinek komplexumát tenné lehetetlenné, sőt 
nevetségessé. 8 0 0 Magyarország bécsi követe Burgenlanddal összefüggésben tehát elvetette 
a monarchia restaurációjának ötletét, sőt egyenesen terhesnek ítélte meg a térséggel kap
csolatos igényeket. Nem zárkózott azonban el a terület visszaszerzésének gondolatától, ha 
arra az ismert másik konstellációban, nevezetesen az Anschluss bekövetkeztekor kerülne 
sor. 1937. május 28-án annak a véleményének adott hangot, hogy az egyesítés várhatóan 
Ausztria feldarabolásával is együtt fog járni, ezért magyar részről már most diplomáciai 
manőverezésre van szükség, hogy ezt a lehetőséget k i lehessen használni a nyugati hatá
rok helyreállítása érdekében. Megjegyezte továbbá, hogy a kormány Dél-Karintiát felajánl
hatná Bácskáért cserébe . 8 0 1 Osztrák monarchisták Bécsben, az Anschluss előtt nem sok
kal gyűléseken követelték a restaurációt, és sürgették a Magyarországgal való kooperáci
ót. A Habsburgok jogara alatt függetlenségüket megőrző országok együttműködésének ha
tározott németellenes élt tulajdonítottak. Az Osztrák Legitimista Szövetség elnökének je
lenlétében tartott összejövetel szónoka szerint a restauráció leghangosabb ellenfele a né
met birodalmi kormány és sajtó. Friedrich von Wiesner a legitimista mozgalom politikai 

7 9 8 MOL, KÜM, K 63, 173. cs. 20/7. t. 697/1937. Igaz, hogy Magyarország elsősorban Jugoszláviára, Ausztria pedig 
Csehszlovákiára gondolt a viszony javításakor. Kerekes 1963. 245. o. 

7 9 9 Hornbostel tájékoztatása 1937. november 9. MOL, K 63 KÜM 183. cs. 20/7. t. 1937/pol. - 1937. 
8 0 0 Rudnay Lajos rendkívüli követ (1936-1938) és meghatalmazott miniszter jelentése. Bécs, 1937. március 6. MOL, 

KÜM, K 63, 173. cs. 20/7. t. 815/pol. - 1937 
8 0 1 Kerekes 1960. 379. o. 



vezetője egyúttal azon a véleményen volt: tekintettel a mindkét ország függetlenségét ve
szélyeztető osztrák és magyar nemzetiszocialista propagandára, természetes, hogy Magyar
ország és Ausztria együttesen védekezik a közös veszéllyel szemben.8 0 2 

Bizonyára tudatos döntés volt Schuschnigg részéről, hogy Budapestről hazatérőben, 
épp Kismartonban fejtette ki kisebbségpolitikai nézeteit. Ezekben egyrészt az ausztriai nem
zeti kisebbségek jogainak biztosítása mellett tett hitet, másrészt kinyilvánította szándékát, 
hogy a külföldi németek érdekeinek  „minden  politikai  elgondolástól  és  hatalmi  vágytól  men
tes" szószólója legyen. Utóbbi üzenete elsősorban a birodalmi kisebbségpolitika irányítóinak 
szól t . 8 0 3 Egyidejűleg alternatívát kínált a németek közeledését egyre jobban érzékelő nyugat
magyarországi németségnek is. 

2. Politikai várakozások és félelmek az Anschluss előtt 

a határ menti térségben 

A várható Anschlusst megelőző osztrák-magyar diplomáciai „érdekegyesítés" hatása 
Nyugat-Magyarországon, ületve Burgenlandban is éreztette a hatását. Teljes bizalomról ennek 
ellenére még nem lehetett beszélni, a közvetlenül érintett térségek kapcsolatainak jó néhány 
érzékeny pontja változatlanul fennmaradt. Magyar hatósági közegek nemegyszer szemet huny
tak az Ausztria felé bonyolított csempészet fölött, s az illegális forgalom beárnyékolta a nyu
gati magyar megyék és a burgenlandi tartomány viszonyát. Sopron megye főispánja határo
zottan utasította is a megyei és városi hivatalok vezetőit, hogy a jószomszédi kapcsolatok ápo
lása érdekében tartózkodjanak minden olyan intézkedéstől, mely arra engedne következtetni, 
hogy a csempészet hivatalos magyar szervek részéről bármilyen támogatásban részesül . 8 0 4 A 
hazai hatóságok a nemzeti érdekeket szem előtt tartva, továbbra is megfelelő elővigyázatos
sággal tekintettek a határ menti területre. Láttuk, hogy az osztrák szomszédságú települése
ken különös gonddal válogatták ki az ott közszolgálatot ellátó hivatalnokokat, és a közhivata
l i szféra tagjainak külföldi érdekkapcsolatait állambiztonsági szempontból fokozottan figye
lemmel kísér ték. 8 0 5 Az óvatosság tulajdonképpen nem rontott a két ország viszonyán, sőt a 
diszkrét intézkedésekkel épp a feszültségek kiéleződésének próbáltak gátat szabni. 

A német irányultságú propagandaszervek némelyike, így például a Deutscher 
Schulverein Südmark igyekezett útjában állni a javuló viszonynak. A szervezet részéről válto
zatlanul napvilágot láttak feszültség keltő állásfoglalások. A kismartoni csoport (Eisenstädter 
Orstgruppe) ünnepélyéről a  Wiener  Neueste  Nachrichten című lap tudósított. Az évfordulós 
ünnepségeket megelőző cikkében Viktor Miltschinsky, az egyesület vezetője kiemelte, hogy 
osztrák-magyar barátságról nem lehet beszélni addig, amíg a soproni népszavazás jogtalansá
gát nem orvosolják. A cikkíró hangsúlyozta, hogy Burgenland immár végérvényesen Ausztri
ához illetve a német kultúrkörhöz tartozik. 8 0 6 November 14-én közölt újabb írásában a meg
szokott történeti visszatekintés keretein belül emlékezett meg ismét az „egyoldalúan csak a 
magyar hatóságok által előkészített" népszavazásról. Az egykori soproni városatya ugyanak
kor a lényegénél ragadta meg a Burgenland körül kialakult helyzet ellentmondásosságát, ami
kor azzal kapcsolatban egy „hivatalos" és egy „második" Magyarországról tett említést. Míg 
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az előbbi az Ausztriához fűződő élénk és kölcsönös politikai és kulturális kapcsolatok kiépíté
sének szükségességéről beszél, az utóbbi revíziós térképeket ad ki, provizórikusan megszállt 
területekről nyilatkozik. E második Magyarország szóvivői — Miltschinsky szerint — a falusi 
jegyzőtől a Habsburg hercegig, folyton Burgenland visszaadását emlegetik az osztrák-magyar 
barátság feltételeként. 8 0 7 

A „hivatalos Magyarország" álláspontját tükrözi Sopronvármegye és Sopron város fő
ispánjának központi utasításra született emlékeztetője, melyben a következőket írja:  „A  tria
noni  békeszerződés  évfordulója  alkalmából,  úgynevezett  tiltakozó  gyűlések,  vagy ünnepélyek  tar
tása  a  külpolitikai  helyzetre  való  tekintettel  nem  volna  kívánatos,  mert  az  ilyen gyűléseken  és 
ünnepélyeken  majdnem  elkerülhetetlen  a  szomszédos  és  egyéb  idegen  államok,  illetőleg  nemze
tek  és azok  államférfiak  bírálgatása,  sőt  támadása." A továbbiakban felkéri a törvényhatóság
ok elnökeit, hassanak oda,  „...hogy  ilyen ünnepélyek  ne  tartassanak  meg, sőt  erre  irányuló  kér
vényeket  az  elsőfokú  rendőrhatóságoknak  be  se  nyújtsanak,  ha  pedig  ez  már  megtörtént  von
ják  azokat  vissza. " A hazafias érzelmű rendezőkkel meg kell értetni, hogy  „ezidőszerint  a he
lyesen  felfogott  hazafias  érzés  kívánja,  hogy  a  hangos  demonstrációktól  tartózkodjunk."808 A 
Miltschinsky-féle „második Magyarország" ezalatt lankadatlan szorgalommal szervezte de
monstrációit szándékai szerint mindaddig, amíg az elszakított nyugati részek vissza nem tér
nek. A „magyar impérium" megszűnésére továbbra is hivatalos gyásznapokon emlékeztek, 
melyeken nem rejtették véka alá az integritás helyreállítása iránti igényüket. 8 0 9 Határszéli 
magyar lapok emellett előszeretettel emlegették a nyugati irányú revíziót, melyet a közös 
osztrák-magyar történelmi múlt és a jelen kiegyensúlyozott kapcsolata sem akadályozhat 
meg. Korábbi igényeiket változatlanul fenntartották, csupán a hangvétel változott, és a har
sányabb színeket váltották fel finomabb árnyalatok a követelések palettáján. Az újságírók ba
rátibb hangnemben cikkeztek a szomszédokról, és úgy ítélték meg, hogy a határkérdések vég
leges rendezése húzza ki a méregfogát annak a feszültségnek, melyet a békecsinálók a két 
ország között szítottak. Nézeteik szerint a későbbi tartós baráti kapcsolat alapjául szolgálna, 
ha Ausztria gesztust gyakorolna, és tárgyalásokba bocsátkozna a határkérdésekről. 8 1 0 

Akiket viszont nem a területszerzés vágyálma kerített hatalmába, azokon — Németország 
politikáját lá tva 8 1 1 — egyre erősebb szorongás lett úrrá. 1937-ben több publicisztika kísérelte 
meg ráébreszteni a közvéleményt a közeledő veszélyre. Ekkor látott napvilágot Bajcsy-Zsilinsz
ky Endre:  Német  világ  Magyarországon és Marjay Frigyes:  Die  Wahrheit  über  das  ungar
ländische  Deutschtum című kiadványa. A megszólalók között volt Parragi György is, aki ekkor 
már nem csupán hírlapi cikkekben, hanem önálló füzetben sorolta föl a Harmadik Birodalom
ból fenyegető veszedelemmel kapcsolatos érveket. Parragi úgy látta, hogy a Dunántúlra kiter
jedő német igények két forrásból is táplálkoznak. Egyik a „Drang nach Osten" ezer esztendős 
vágya, mely most szorosan összekapcsolódik a német népközösség O^olksgemeinschaft) gondo
latának megvalósításával. Az Ostraum-politikusok és agitátoraik a Nagy Károlyig visszamenő 
germán történeti érveket és a dunántúli német szigetek egyesítésének szándékát használják fel 
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igényeik megalapozására. A szerző szerint azokban az időkben a térség szellemi birtokbavéte
le zajlott. Parragi ízelítőt adott a kérdéssel foglalkozó német teoretikusok nézeteiből. Elsőként 
Ewald Banse földrajztudósra hivatkozott, aki „Rassen und Volk im Weltkrieg" című művében 
a létrehozandó harmadik birodalom határait az Északi-tengertől a Rábáig, a Memel-vidéktől az 
Etschig és a Rhone-ig jelölte ki. Banse után a nála is hírhedtebb Benno Graf 1933. április 14-
én elhangzott müncheni beszédéből idézett:  „Magyarország  van  miránk  utalva  és  nem  mi  Ma
gyarországra.  A  magyar politikát  végeredményben  mi  németek,  a  Hitleri  uralom  németjei  dönt
jük  el. A  8  milliós  gyűlölködő  kis  nyomorult  balkáni  Magyarországnak  nincs joga  ahhoz,  hogy 
állampolgári  hűséget  követeljen  a  németektől.  A  német  határ  a Balaton  mellett fekszik". Graf to
vábbi kijelentései - melyek arról szóltak, miként formálta át a német kultúra a lovas nomád 
magyar népet - a német jogigényeket kísérő civüizatórikus érveket illusztrálják. 

Burgenland és Nyugat-Magyarország ügyében még a  Deutsche  Arbeit 1936. novemberi 
száma közölt néhány lényeges gondolatot. Ezek szerint Magyarország revíziós igénye Burgen
landra tarthatatlan; ellenkezőleg, Németországnak lehet területi követelése Magyarországgal 
szemben, mert az a népszavazási csalással elvette Burgenland fővárosát, Sopront. A Sopron
ban történt választási terrort egyébként Graf említett beszéde is tartalmazta, csakúgy, mint 
egy Parragi által Springschmidtként hivatkozott német geopolitikus könyve, mely a magyarok 
Sopronba való betöréséről beszélt. Német sajtószemléjének végén Parragi a berlini magyar in
tézet által kiadott „Ungarische Jahrbücherből" idézett, melynek egyik szerzője Josef Pfistel 
afelett kesereg, hogy Nyugat-Magyarország 5 380 négyzetkilométeres német nyelvterületéből 
csak 3 967 négyzetküométert, 491 ezres lakosságából csak 245 ezret vettek el. A határkiiga
zítások során pedig a három német jellegű határvárból (Pozsony, Sopron, Mosón) egyet sem 
adtak vissza a németségnek. Ebből következően a német-magyar határ még nem végleges. 8 1 2 

1938-ban Parrragi újabb cikksorozattal próbálta meg igazolni, hogy a hazai pángermán 
mozgalom lendülete az utóbbi időben szintén fokozódott. A Sopronvármegye január 28. és 29-
i , valamint február 5-i számában foglalkozott a népinémet mozgalommal és annak egyik rep
rezentánsával, Franz Schwertsirrel. (Hasonló cikkeket közölt ekkor a  Dunántúli  Hétfői  Új
ság, az  Esti  Kurír és a Neues  Politisches  Volksblatt is.) Számos személyes jellegű megjegyzés 
mellett, Parragi azzal vádolta Schwertsirt, hogy a nyilaskeresztes mozgalomban keres támo
gatókat céljai eléréséhez. 

A megtámadott nemzetiségi politikus a  Volk und  Heimat 1938. februári számában cáfol
ta Parragi állításait. Schwertsir kijelentette, hogy a nyilaskeresztes párt soproni csoportjába 
való belépést visszautasította, mert a nemzetiségi irányzatoknak pártok felettinek kell lenni
ük, egyszersmind egy népi mozgalom aligha érheti el a célját egy másik nemzeti szervezet tá
mogatásával. Hozzátette: csak azért harcolnak, amit az elszakított területeken élő magyarság 
is el kíván érni. Nem kérnek mást, mint nemzetiségi iskolákat, a nyelv használatát az egyhá
zakban, szabadságot egyesületek és szervezetek alapításához és parlamenti képviseletet. 8 1 3 

Az Anschluss előtti napokban Parragi újabb három magyarellenesnek tartott könyvre 
hívta fel a figyelmet. Az első Franz Riedl:  Das  Land  der  Stephanskrone (Szent István koro
nájának országa) című munkája, mely a részben feltétel nélküli, részben népszavazás útján 
megvalósuló revízióval foglalkozott. Riedl egyébként tagadta a Balatonig terjedő pángermán 
igényeket. Parragi nem tekintette különlegesnek a könyv megállapításait, melyek  „legfeljebb 
azokat  lepik  meg,  akik  a  horogkereszt  iránti  elvakult  imádatukban  hittek  olyan  szirénhangok
nak,  melyek  szerint  az  anschluss  esetén  vissza  fogjuk  kapni  Burgenlandot". A másik idézett 
művet Herbert Sachse írta. Címe:  Die  Verluste des  ungarländischen  Deutschtumes  im Spiegel 
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der  Statistik (A magyarországi németség veszteségei a statisztika tükrében). Sachse a ma
gyarországi németség veszedelmes fogyására hívta föl a figyelmet, külön kiemelve négy ma
gyarországi város Sopron, Kőszeg, Mosón és Magyaróvár német lakosságának megfogyatko
zását. A szerző az előbbiek miatti aggodalmán kívül egyébként legfeljebb látens módon agi
tált a folyamat visszafordítása érdekében. A harmadjára idézett írás mind közül a legradiká
lisabb. Friedrich Lange a Volksbund für das Deutschtum im Ausland égisze alatt, 
Volksdeutsche Kartenskizzen (Népi német térképvázlatok) címmel megjelentetett kötete — el
lentmondva Sachse állításainak — a fentebb említett városokat színtiszta német települések
ként ábrázolja. A válogatás szerkesztője nem is rejtette véka alá, hogy szükség van a béke
szerződések korrekciójára, mely Sopront, Moson-Magyaróvárt, Szentgotthárdot és Pozsonyt 
is Ausztriához csatolja majd. 8 1 4 
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BIZONYTALANSÁG  ÉS  STABIL IZÁLÓDÁS 

AZ  A N S C H L U S S T  K Ö V E T Ő E N 

1. A németmagyar viszony az Anschluss időszakában 

Az az óvatosság, ami a várható Anschluss előtt Ausztriát jellemezte a magyarokkal ki
alakított kapcsolatában, ráillett az akkori német külpolitika irányvonalára is. A fentebb idé
zett dokumentumok nem a berlini külügyminisztérium aktuális elképzeléseit foglalták össze. 
Németország az idő tájt hivatalosan mellőzte az olyan feszültségek kiélezését, amelyek a te
rületi polémiákkal függtek össze. A Führer környezetében minden német igényt cáfolni igye
keztek, s óvatosan kiálltak a kialakult határok mellett, elutasítva ezzel minden magyar ha
tármódosító kezdeményezést is. 8 1 5 Az egyesüléskor - a Párizs környéki békék logikájából kö
vetkezően - ugyanis a hangsúly először a magyar igényekre helyeződött át, amit jelez, hogy 
hazai körökben óvatos puhatolózások indultak meg a térség státuszával kapcsolatban. 

A kormányra a kérdésben nyomás nehezedett az integrális revíziót követelő magyar faj
védők részéről, akik 1938 tavaszán számos beadvánnyal fordultak Hitlerhez, hogy a terüle
tet bocsássa ismét Magyarország rendelkezésére. 8 1 6Az Anschlusst követően — ugyancsak fel
tehetően fajvédő csoportok — szemére is hányták a magyar vezetésnek, hogy az nem hasz
nálta ki a kínálkozó lehetőséget, és nem vonult be csapataival legalább az elszakított terüle
tek magyarok által lakott vidékeire. Szerintük a német kormány még ki is várt a térség be
kebelezésével, hogy a magyarokat „helyzetbe hozza", és lehetőséget biztosítson Burgenland 
túlnyomóan magyaroklakta területeinek elfoglalására. Csak miután a magyar honvédség nem 
mozdult, adtak parancsot a magyar határig terjedő térség megszállására. 8 1 7 

Ilyen durva és előkészítetlen lépést Budapesten természetesen senki sem kockáztathatott 
meg. Bakach-Bessenyey György, a külügyminisztérium politikai osztályának vezetője közölte is 
német diplomatákkal, hogy a magyar kormány soha nem táplált illúziókat NyugatMagyarország-
gal kapcsolatban. Ellenben reményét fejezte ki a tekintetben, hogy Csehszlovákia felosztása ese
tén Magyarország visszakapja a Felvidéket. 8 1 8 Néhány diszkrét próbálkozás ennek ellenére még
is történt a nyugati revízió érdekében. Ezek közös jellemzője az volt, hogy a kormány holdudva
rában működő személyiségek tettek óvatos lépéseket Burgenland megszerzése érdekében. Márci
us 14-én Malcomes Gyula nyugalmazott követségi tanácsos puhatolózott a német külügyminisz
tériumban a kérdéssel kapcsolatos esetleges diplomáciai tárgyalások esélyeiről. Joachim 
Ribbentrop hivatalában azonban azt a kitérő választ kapta, hogy a két ország baráti kapcsolatai 

8 1 5 Idehaza nagy zavart keltett Alfred Rosenbergnek, a Völkischer Beobachterben közzétett hírhedt cikke. Az NSDAP Kül
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elítélte a magyar revíziós törekvéseket - nagy felháborodást keltett Magyarországon, s a német külügyminiszter kénytelen 
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megengedik, hogy a magyar kormány a határrevízióra vonatkozó igényeit ne csupán kerülő uta
kon, hanem hivatalos formában is kifejezésre juttassa. A próbálkozásoknak Angliában is vissz
hangja támadt. Az előbbivel csaknem egy időben, március 16-án Mecsér András országgyűlési 
képviselő emlékeztette Otto Erdmannsdorff budapesti német követet arra, hogy a kancellár Göm
bös egyik németországi látogatása alkalmával kilátásba helyezte a terület visszacsatolását, ameny-
nyiben az Anschluss megvalósulna. Mecsér hangsúlyozta, hogy egy ilyen gesztus nem csupán az 
elszakított területek magyar lakosságára tenne mély benyomást, hanem egyúttal biztosíthatná a 
magyar szövetségi politika örök időkre való elkötelezettségét is a birodalom mellett. 
Erdmansdorff megjegyezte, hogy ez a lépés kétségkívül nagy visszhangra találna Magyarorszá
gon, mi több, a szélsőjobboldal egyik vezetője (Salló János, a Nemzeti Front irányítója) közelmúlt
ban elhangzott beszédében máris hangot adott a visszacsatolással kapcsolatos reményeinek- 8 1 9 

A hiú reményekkel szemben azonban hamarosan világossá vált, hogy a Führer nem lel
kesedik a magyar elképzelésekért. Ezt a német külügyminisztérium politikai osztályának veze
tője, Ernst Weizsäcker is megerősítette egy erre vonatkozó feljegyzésében. 8 2 0 Feltűnő volt az 
is, hogy a német kormány, illetve a kancellár külön kérés nélkül is elismerte a jugoszláv és 
svájci határok sérthetetlenségét, az olasz-német Brenner-határt pedig már március 11-én ga
rantálta Mussolininek. Az leendő szomszédok közül csupán Csehszlovákia és Magyarország 
nem kapott megnyugtató garanciát határaira. Igaz 1937 novemberében a német kormány ígé
retet tett arra, hogy a küszöbön álló Anschluss Magyarország német lakta területeit nem ve
szélyezteti. 8 2 1 A világ előtt meglehetősen ismert volt, hogy Hitler következő célja a cseh állam, 
illetve a Szudéta-vidék annexiója lesz. Nem volt mit csodálkozni azon, hogy a csehszlovák kor
mánynak magának kellett kieszközölnie a németek megnyugtatónak csak nehezen nevezhető 
biztosítékát, a határokat illetően. A német-magyar határ elismertetésére azonban a csehekhez 
hasonlóan a magyar kormánynak is külön lépéseket kellett tennie. Március 14. után Sztójay 
Döme berlini követ hozta szóba a garancia kérdését állomáshelyén. Erdmannsdorff budapesti 
német követ erre hivatkozva közölte Kánya Kálmán külügyminiszterrel, hogy a magyar-német 
határt magától értetődőnek ismerik el. Kánya nem kis megütközésére azonban hozzátette: a 
birodalmi kormány kéri, hogy a biztosítékot ne hozzák a nyilvánosság tudomására. Miután Ká
nya ragaszkodott hozzá, hogy a német deklarációt a közvélemény elé tárják, március 22-én 
Karl Werkmeister német ügyvivő megismételte, hogy a birodalmi kormány elismeri Magyar
ország határainak sérthetetlenségét. Kánya ezt másnap a parlament külügyi bizottságában is
mertette. 8 2 2 A határok kérdését Berlin ezzel a maga részéről elintézettnek tekintette. 

A közben államtitkárrá kinevezett Weizsäcker, egy hónappal később, április 13-án, a kö
vet útján mégis nyomatékosíttatta magyar partnerei számára, hogy Hitler a határt végleges
nek tekinti. Erdmannsdorffhoz írt levelében aláhúzta, hogy nincsenek Magyarországnak 
nemzetiségi alapon visszaadandó területek, mivel „bizonyos magyar helységek exklávéként 
ékelődnek be" a birodalomba [vagyis Burgenland őrvidéki területeibe - T. I] és nem közvet
lenül a határ mellett fekszenek. Weizsäcker mindazonáltal élénken ajánlotta, hogy mindazok, 
akik nagylelkű gesztust várnak Németországtól, gyógyuljanak ki téveszméikből, mert ezek 
még vita tárgyát sem képezhetik. Mindehhez pedig érvként utalt az 1921-es népszavazás vi
tatható eredményére, továbbá arra, hogy a Fertő-tótól délnyugatra eső részeken tiszta né
met települések vannak.  „Bárhogy  is  legyen a  dolog, ha  összeszámolnánk  a  burgenlandi ma
gyar  vérségű  lakosságot  és  a  határontúli  német  vérségűeket,  ez  nagy  mértékben  Magyarország 

8 1 9 Akten, 1953. 215. o. sk. Vö. Wilhelmstrasse, 117., 262-263., 1. :még: Kerekes 1963. 384-385. o. 
8 2 0 Akten, 1953. 215. o. 1, sz. lábjegyzet. 
8 2 1 Tilkovszky 1998. 72. o. 
8 2 2 Juhász 1979. 134. o. Vö. Wühelmstrasse, 118-119. sz. dok. 263-265. o. 



kárára  ütne  ki"   jegyezte meg az államtitkár. 8 2 3 Weizsäcker iránymutatása a Mecsér-féle 
kísérlet nyomán született, és jóllehet feltételezhető volt, hogy a képviselő lépése nem tekint
hető pusztán magánakciónak, Erdmannsdorff hangsúlyozta: semmiféle kormányszerv nem 
állt elő hasonló tartalmú javaslattal vagy igénnyel 8 2 4 

A sajtó mindennek ellenére mind magyar, mind pedig német oldalon folyamatosan cé
lozgatott rá, hogy a határ ugyan szilárdnak látszik, de továbbra is mindkét félnek van mit 
követelnie a másiktól. A német elemzések főleg — de nem kizárólag — a népiség érvrendsze
rén nyugodtak. Bizonyos fejtegetések stratégiai indokok miatt érezték befejezetlennek a ke
leti terjeszkedést. A  Tagespost 1938 tavaszán született egyik cikkében mindkét motívum fel
lelhető. Az írás részben azt fájlalta, hogy Karintia, Stájerország középső része és Burgenland 
felől nem sikerült egybefoglalni a zárt német Volksboden teljességét. A birodalom határai dé
l i és keleti oldalon a német néptalaj mögött húzódnak. Másrészről azonban aggodalmasnak 
találta, hogy a közép-stájer dombság délkelet felé lezáratlan maradt (csakúgy, mint koráb
ban, amikor emiatt folyamatosan ki volt téve a keletről érkező támadásoknak). A cikk írója 
még rosszabbnak látta a helyzet a kelet felé nyitott Burgenlandban, mely  „csak  oly  soká  ke
rült  vissza  végérvényesen  a  német  népi  birodalomhoz" (Volksreich). 8 2 5 

Ezekkel egyidejűleg magyar részről élt még némi remény a revízióval kapcsolatban. 
Egyes térképvázlatok változatlanul a visszakövetelendő területek között ábrázolták Burgen
landot is. Június 10-én Weizsäcker ezek miatt ismét kénytelen volt visszatérni a kérdésre. 
Határozott, sőt, immár ingerült formában vetette oda Sztójaynak, hogy őt [ti . Weiszäckert 
— T.  I.]  „nem  érdekli,  hogy az  osztrákok  annak  idején  mennyire  törődtek  bele a  magyar  pro
pagandába,  de  mióta  Ausztria  a  német  birodalom  részévé  vált,  másképp  áll  a  dolog." Egyben 
utasította Erdmannsdorffot, hogy ezt addig ismételje Budapesten, amíg annak eredménye 
nem lesz. 8 2 6 Horthy augusztusi németországi látogatásakor a kancellár személyesen is el
vágta a további puhatolózásokat azzal, hogy a kormányzónak is kijelentette:  „a magyar  és a 
német  nép  újra  szomszéddá  válva,  elérte  végleges  történelmi  határait".827 Ez utóbbi nyilatko
zat azonban már inkább nyugtató célzatú volt, és a németek kelet felé menetelése miatti ha
zai szorongások feloldását szolgálta. Ámde a magyar politikusok berlini kilincselése ezzel 
kapcsolatban még mindig nem ért véget. 1939 januárjában Ribbentropnak, Kánya utóda, 
Csáky István előtt is el kellett ismételnie, hogy Németország délkeleti irányú aspirációi 
Ausztria bekebelezésével lezárul tak. 8 2 8 A berlini megnyugtató szavak ellenére idehaza sokak
ban élt a félelem, vagy éppen a remény Sopron és Kőszeg körzetének átcsatolását illetően. 
Mindennek diplomáciai körökben egyelőre nem volt realitása, bár a nyugtalanságnak hosszú 
távon alapot adhatott, hogy az Anschlusst követő etnikai alapú magyar felvetésekre válaszul 
Weizsäcker - mint láttuk - nem mulasztotta el, hogy a Magyarország nyugati határterüle
tén élő jelentős német kisebbségre felhívja a figyelmet. 

Német részről nem ez volt az utolsó alkalom, hogy figyelmeztettek Nyugat-Magyaror
szág etnikai összetételére. 1938 őszén, Csehszlovákia feldarabolása idején a magyar kormány 
Pozsonyra is benyújtotta az igényét. A közvélemény körében azonban híresztelések terjedtek, 
melyek szerint a német hadsereg mozgolódni kezdett a csehszlovákiai Engerau térségében. 
Megfigyelők attól tartottak, hogy a birodalmi kormány a Dunától délre is be akar rendez
kedni. Sztójay Döme Berlinben igyekezett Weizsäcker értésére adni, hogy Engerau a magyar 

8 2 3 Wilhelmstrasse, 119. sz. dok. 265. o. 
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8 2 6 Wilhelmstrasse, 125. sz. dok. 273. o. 
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koronázó város, Pozsony természetes hídfője, s amennyiben a hírek igaznak bizonyulnának, 
úgy ez óriási csalódást keltene Magyarországon. Burgenlandról való kényszerű lemondásunk 
Ausztria, majd nemrég Németország javára, önmagában is fájó sebet ütött kapcsolatainkon 
- érvelt Sztójay, majd így folytatta: Engerau Németországnak nem jelent semmit, Magyar
országnak annál inkább. Németország megtette, hogy más területeken, Lengyelországban, 
Dél-Tirolban, Elzászban lemondott német népcsoportokról, úgy látszik csupán Magyarország
gal szemben alkalmaz más politikát. A követ szerint komoly gesztus lenne, ha a Führer 
Engereauról lemondana Magyarország javára. Az államtitkár erre ismételten figyelmeztette 
Sztójayt, hogy ha a burgenlandi kérdést népi szempontból megvizsgálnák, az Magyarország
nak további területek elvesztésébe kerülne. Úgy tűnik - állapította meg Weizsäcker - a kö
vet ismét figyelmen kívül hagyta a Volkstum-jellegzetességeket. 8 2 9 

A diplomata többszöri kijelentése arra utal, hogy az etnikai érvek készen álltak a né
met külpolitika eszköztárában, de azokat egyelőre csupán „preventív" célokra használták fel, 
elhárítva és határozottan elvágva minden olyan kezdeményezést, amely az Ostmarkkal kibő
vített birodalom megbontására tett, ha még oly tétova kísérletet is volt. 

Ezzel egy időben azonban már megkezdődtek azok a munkálatok, melyek eredményeként 
később nagyon is megfontolt és megalapozott koncepciók álltak készen Nyugat-Magyarország 
egy jelentős részének elcsatolásával kapcsolatosan. Ezek tartalma természetesen rejtve maradt 
a magyar vezetés és az érintett lakosság elől. A német náci párt 1939 februárjában felállította 
határhivatalait (Gauamt) a birodalom keleti szélein. A „Gau Niederdonau" élére állított Helmut 
Triska, aki nem sokkal később a birodalmi külügyminisztérium munkatársa lett, két javaslatot 
is készített Sopron és környéke, illetve egész Nyugat-Magyarország Németországhoz csatolásá
ró l . 8 3 0 A dokumentumokat érdemes részletesen is szemügyre vennünk. Nem lehet ugyanis ki
zárni, hogy amennyiben a világháború katonai eseményei német szempontból később kedvezőb
ben alakultak volna, a náci külpolitika előbb vagy utóbb hozzálát a tervek megvalósításához. 

A két elaborátum teljesen azonos formátumban és tematikával került a Külügyminisz
térium iktatójába. A Sopronról szóló formás füzetecske („Der Anschluss Ödenburgs an das 
Reich") első fejezete a város birodalomhoz csatolásának történeti előzményeit veszi sorra. A 
második rész Sopron és környéke német jellegét taglalja, a harmadik a határhelyzet illetve 
az 1921-es határmegvonás részleteit tartalmazza. A negyedik szakasz a térség gazdasági vi
szonyait elemzi, míg az utolsó Sopron átcsatolásának („visszacsatolásának") kérdéseivel fog
lalkozik, Délkelet-Európa (Südosteuropa) új rendjével kapcsolatban. A dolgozat a történelmi 
előzmények sorából kiemeli, hogy a német-ausztriai nemzetgyűlés a népek önrendelkezési jo
gára hivatkozva már 1918-ban követelte Sopron és környéke átadását, melyet azonban a Szö
vetségesek (antant) által nem kellően előkészített, terror és csalás jegyében megrendezett 
népszavazás megakadályozott. A szavazást egyesek még antant oldalon is bohózatnak minő
sítették. A „német Sopron" azóta is követeli  visszatérését, s ezt erősíti a város nehéz gazda
sági helyzete is. A lakosság elégedetlenségét kiváltó magyar terrorintézkedések, a német hi
vatalnokok és alkalmazottak elbocsátása, az iskolaügy rendezetlensége és az erőltetett név
magyarosítás tovább fokozzák a Magyarországtól való elszakadás vágyát. 

A kiadvány a város és környéke etnikai adottságaival kapcsolatban statisztikai sorokat 
idéz 1880-tól 1910-ig. Ezeket folytatva, ugyancsak adatokkal igyekszik igazolni városban zaj
ló magyarosítást. A magyar anyanyelvű népesség növekedését bizonyító adatok nagyjából 

8 2 9 Feljegyzés Sztójay Döme berlini magyar követ (1935-1944) Ernst Weizsäcker külügyminisztériumi államtitkárnál tett 
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meg is felelnek a hivatalos magyar statisztikai kiadványokban szereplő számoknak, 8 3 1 a né
metajkú népességre vonatkozó kimutatás azonban — ilyen mértékben nyilvánvalóan alapta
lanul — több mint tízezerrel haladja meg az 1930-as itthoni népszámlálás során kimutatott 
ér tékeket . 8 3 2 A füzet szerzői ezt még meg is toldották azzal, hogy a VDA statisztikája sze
rint a németek száma ennél is magasabb, (30 202 fő) sőt, ha az idehozott, „városidegen" ele
meket (főiskolások, magyar hivatalnokok, zsidók stb.) leszámítjuk, Sopron népessége kb. 
70%-ban németnek tekinthető. 

A határkérdésekről szóló fejezet megállapítja, hogy a német birodalmi határ 
Niederdonau Gau keleti részén hosszú szakaszon kettészeli a zárt német néptalaj területét. 
A lényegileg egyenes határvonal Sopron térségében egy mély bemetszést ír le. Ez esetben 
ráadásul nem kényszerű földrajzi okok vezettek kb. 25 km hosszan húzódó és 15-17 km mé
lyen benyúló magyar határelőnyhöz. Az írás megállapítja, hogy a jelenlegi határviszonyok egy 
sor nehézséget szülnek a baráti Magyarországgal folytatott kapcsolatokban, ezért a népi 
szempontok figyelembe vételével történő újraszabályozás a lehető legkívánatosabb lenne. A 
változtatás ugyanakkor határ- és közlekedéspolitikai szempontból megfontolásra érdemes. 

A határmódosítás terve szerint a Fertőtől keletre, Hollingtól (Fertőboz) Deutschkreuzig 
(Sopronkeresztúr) húzódó, majd Niederdonauba csatlakozó vonal Kópházát is magában fog
lalva kb. 50 km-rel lerövidítené a határszakaszt, s ezzel Sopron kiszabadulhatna „határpoli
tikai veszélyhelyzetéből". A fent körülírt államhatár a szerző szerint nem jelentene semmi
lyen komoly veszteséget a magyar érzület és nemzeti érdekek számára, mivel az egyetlen ma
gyar település, Nagycenk (a nemzeti szempontból elsőrendűen fontos Széchenyi-sírral) nem 
esne bele a leválasztandó területbe. A rendezéssel a veszélyeztetett Felsőpulya helyzete is 
megerősödne, és német hátországával jobb összeköttetésbe kerülne. 

Már régóta kedvelt érvnek számított Sopron nehéz gazdasági helyzete. Az elaborátum e 
témával kapcsolatban arra tér ki, hogy a város siralmas állapotát már magyar körök is felis
merték, de a problémákat kiküszöbölniük nem sikerült. A város a magyar irredenta központ
jává vált, mivel a válságból való küábalás egyetlen útját Burgenland (jelenleg Niederdonau és 
Steiermark) visszaszerzésében látják. Sopron a keleti Niederdonau természetes piaca - áll a 
projektumban. Legfontosabb feladata a Bécsi-medence és ipari településeinek ellátása mezőgaz
dasági cikkekkel, mint előállító és elosztó központ. A mai határvonal létfontosságú köz- és vas
útvonalakat vág keresztül, aminek következtében Bécs és Felsőpulya elvesztette egymással a 
kapcsolatát. Sopron fontos közlekedési csomópont, amelyen 5 vasútvonal keresztezi egymást. 

Sopron bekapcsolása a Birodalomba az etnikai elveknek is megfelel, és Südosteuropa 
újjárendezésével megnyílhat a lehetőség az etnikai határ meghúzására. A nehéz helyzetben 
lévő határnémetség a legsúlyosabb szorongattatás, üldöztetés és méltánytalan bánásmód el
lenére is ragaszkodik németségéhez. A város és környékének visszatérése véget vetne a leg
magasabb körök által is támogatott magyar irredentának, mely folyamatos nyugtalanságot 
kelt a térségben. Összefoglalva, a határrendezés szabadságot, fellendülést és határstabilizá
ciót eredményezne - áll a javaslatban.8 3 3 

A másik füzet, mely a  Die  Eingliederung  der  deutschen  Westungarn  in  das Deutsche 
Reich (Német-Nyugat-Magyarország beillesztése a Német Birodalomba) címet viseli, a nyu
gat-magyarországi megyék, Győr-Moson-Pozsony, Sopron és Vas németségéről ad ismertetőt, 
és tesz javaslatot új határvonalra. A szöveg elején leszögezi, hogy a Dunától a Muráig, Po
zsonytól Szentgotthárdig német falvak és városok láncolata alkotja a határvidéket, melyen 

8 3 1 Lásd: Thirring Gusztáv: Statisztikai adatok Sopron városáról, Sopron, 1936. 
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zárt német néptalaj található. Ezeket egyenként veszi sorra öt nagyobb területi egységbe sorol
va őket (a mosoni vidék - Heideboden/Wieselburg-Ungarisch Altenburg; Sopron-Ödenburg és 
környéke; Kőszeg-Güns és környéke; a Pinka-völgy települései - die deutschen Pinkatal-
gemeinden és végül a Rába völgye Szentgotthárddal - die deutschen Raabtalgemeinden). A 
mosoni térségről megállapítja, hogy az a magyarosítási kísérletek ellenére német maradt, csu
pán a Magyaróváron működő mezőgazdasági ipar terjeszkedése eredményezett némi magyaro
sodást a század elején. A német paraszti települések továbbra is teljes egészében németek. Az 
utóbbi évek magyarosítási próbálkozásai közül a kormány telepítési programját kárhoztatta leg
inkább. A szerző szerint Saint Germain és Trianon megtörte a zárt német parasztvidék egysé
gét, sőt a Határmegállapító Bizottság ténykedése - mellyel konkrét kérdésekben a magyar nagy
birtokosok javára döntött - tovább rontott a helyzeten. A tervezetben javasolt határvonal né
met oldalára kerülne többek között Rajka, Magyaróvár és Kimle is. 

A Sopron megyei helyzet elemzése során megismétli az előzőekben közölt helyzetérté
kelés főbb pontjait, és kb. 1 250 km 2 és mintegy 120 000 lakos bekebelezésére tesz javasla
tot. Ezzel helyreállnának a természetes kapcsolatok, a határszakasz megrövidülne és meg
szűnne a gazdasági jelentőségét már rég elveszített „toten Winkeln"-nek nevezett soproni ki
szögellés. A vasi térségre is kiterjesztett területi koncepció leginkább Sopron környékének 
megkaparintására koncentrál. A szerző szerint a változás így Magyarországot sem érintené 
érzékenyen, mert csupán etnikailag idegen, jelentős iparral, bányakinccsel nem rendelkező, 
közlekedési szempontból lehetetlen helyzetű területről kellene lemondania. A fontosabb vá
rosok, mint Győr, Csorna, Szombathely és Körmend viszont Magyarországon maradná
nak. 8 3 4  (Lásd:  Térképmelléklet) 

A Triska-féle tervezet rendkívül tendenciózusan, több helyen hamis érvekkel alátá
masztva tálalja a javaslatot. Mértéktelen túlzásokat tartalmaz a soproni németek számará
nyát ismertető szakasz, melyben a szerző alaptalanul hivatkozik arra, hogy a németek a nép
szavazás óta követelik a város elcsatolását. Ilyen hangok hallatszottak ugyan a megelőző két 
évtizedben, de a Magyarországtól való elszakadás vágya csak Ausztria megszállásának ide
jén erősödött fel, akkor is csupán a lakosság könnyebben manipulálható csoportjai körében. 
Hasonlóan eltúlzott a város gazdasági válságát taglaló fejezet is; az pedig a szerző nagyfokú 
naivitására utal, hogy feltételezése szerint a magyar kormány minden különösebb kényszer 
nélkül kész lenne megválni a - Triska által - nemzeti és gazdasági szempontból úgyszólván 
értéktelennek tartott területtől. A tények elferdítésével és hamis kép felvázolásával készült 
tervezet világos célja az volt, hogy a német hivatalos szerveket meggyőzze Sopron és kör
nyéke bekebelezésének szükségességéről. Az azonban, hogy a dokumentumok további sorsa 
a csendes feledés lett, arra utal, hogy a berlini a külügyminisztériumban, az akkori külpoli
tikai körülmények között a javaslatokat nem tartották kivitelezhetőnek. 

A fenti elaborátumokkal ellentétben, széles körben ismertté vált azonban egy másik el
képzelés, mely Magyarország néprajzi viszonyainak átrendezését tartalmazta. Fritz Heinz 
Reimesch a VDA keretén belül működő  Volksdeutsche Rundfunkreferat vezetője számos, 
Berlin-Grünewald postai bélyegzővel ellátott levelet küldött dunántúli német falvakba. Ezek
ben Európa etnográfiai viszonyainak újjárendezését taglalta. Utóbbi részeként, alkalmasabb 
népi „elválasztóvonalak" (bessere Trennungslinien) megteremtését helyezte kilátásba, áttele
pítések révén. A levél a svábok körében nagy ellenérzéseket váltott ki, és jelentősen táplálta 
a Volksbund 8 3 5 iránti bizalmatlanságot is. Az áttelepítéstől való félelem beárnyékolta a szer
vezet működését. A kétségeket fokozta, hogy Erdmannsdorff 1939. május 23-án 6000 magyar 

8 3 4 PAAA, Pol. XII , 39. Die Eingliederung der deutschen Westungarn in das Deutsches Reich R105159. 

835 Volksbund der Deutschen in Ungarn (VDU). Szerepéről részletesebben lásd a következő fejezeteket. 



kitelepítését javasolta az egykori burgenlandi Engerau térségéből. A magyar kormány ugyan
akkor Balf, Fertőboz, Harka és Fertőrákos községek összesen 6300 lakójának átköltöztetését 
fontolgatta. Ezzel azt kívánták elérni, hogy a hat - zömében németek által lakott - község
gel körülvett Sopront összekössék a magyar településterületekkel. 8 3 6 

2. A Harmadik Birodalom jelenlétének hatása a térségre az Anschluss után 

2.1.  A  status  quo  kérdései  Burgenlandban  és  NyugatMagyarországon 

A birodalom szomszédsága 1938 márciusától természetesen felzaklatta a helyi közéle
tet. A félelmek felerősödése mellett a megváltozott status quo által kínált lehetőségek is fog
lalkoztatták a közvéleményt, illetve annak szócsöveit. A magyar diplomácia óvatos tapogató
zásáról mit sem sejtve, a határmenti sajtó is kacérkodott Nyugat-Magyarország visszaszerzé
sének gondolatával. Először a  Vasvármegye eszmélt. Lingauer Albin már március 13-án fel
tette a kérdést, hogy vajon Burgenland is a történelmileg kialakult német területekhez ha
sonlóan fog-e csatlakozni a Harmadik Birodalomhoz. A lap nem rekompenzációs probléma
ként, hanem erkölcsi nézőpontból fogalmazta meg az elszakított Nyugat-Magyarországgal 
kapcsolatos igényeket. A még csak 18 éve Ausztriához csatolt Burgenlandra vonatkozóan Ma
gyarországnak mind történeti, mind jogi értelemben figyelemreméltóbb a jogcíme, mint Né
metországnak - állapította meg a cikket szerző főszerkesztő, hozzátéve:  „Feszült  izgalommal 
várjuk,  hogy az  erkölcsiekben  annyira  rátartó  és a  békediktátum  erkölcstelenségét  annyira hang
súlyozó  Németország  mit  fog  majd  csinálni  Burgenlanddal.  Ha  birtokba  veszi,  akkor  a  maga 
részéről,  de  magára  nézve  is  szentesíti  a  békediktátum  gonosz  döntéseit"837 

Hitler ausztriai bevonulása természetesen minden egyéb hírt leszorított a helyi lapok 
címoldaláról. A megszállás után ismét a  Vasvármegye és főszerkesztője latolgatta elsőként az 
eset Nyugat-Magyarországot érintő következményeit. Lingauer elmarasztalta a hazai publi
cisztika és a politikai élet képviselőit, amiért azok elmulasztották megragadni a kínálkozó al
kalmat a magyar álláspont deklarálására. Önállótlansággal és aluszékonysággal vádolta meg 
az érintetteket, mivel megfeledkeztek Európa és a Német Birodalom fülébe kiáltani a jogos 
magyar követeléseket. A hallgatás és a mögötte meghúzódó túlzott politikai óvatosság alkal
mas lesz talán arra, hogy elkerüljék Németország neheztelését, de nem fog-e megvetni ben
nünket a „germán óriás", amiért még csak szólni sem merünk nemzeti aspirációink felől? -
tette fel a kérdést a lap vezércikke. 8 3 8 Ezt követően az elmúlt 18 év külpolitikáját kritizálta, 
mely a tapasztalatlanság miatt és a magyarok „beteges birkatürelmétől" vezérelve hagyta, 
hogy Ausztria nyugodtan berendezkedhessen a területen. Ennek a kishitűségnek, megalku
vó politikának tudta be, hogy Magyarországon ez idő alatt semmiféle szervezet, párt, vagy 
egyéb alakulat nem bíztatta a burgenlandiakat, hogy „berzenkedjenek Ausztria ellen". Most 
azonban végre lépni kell az elszakított területek megszerzése érdekében. A fellépés szüksé
gességét - hasonlóan a néhány nappal korábban napvilágot látott elemzéshez - ezúttal is er
kölcsi, történeti és etnikai indokokkal támasztotta alá. Ebben a cikkben sem bukkan fel az 
az érv, hogy az egykor kompenzációként Ausztriához csatolt Burgenland fennmaradását az 
osztrák-német egyesülés ténye önmagában kétségbe vonhatja. Az írás ezúttal főleg etnikai ol
dalról közelítette meg a kérdést. Azt boncolgatta, hogy a magyar nemzetiségi politika adhat-
e alapot a kétségkívül németek által lakott Burgenland német bekebelezésére. Joggal tette 

8 3 6 Spannenberger 2002. 186-187. o. 
837  VVM., 1938. március 3. 

838  VVM., 1938. március 15. 



szóvá azonban, hogy Hitler garanciát adott Mussolininek arra vonatkozóan, hogy nem fogja 
vitatottá tenni a dél-tiroli területek hovatartozását. Logikusnak tűnik, de a realitásoktól tá
vol áll az a Lingauer által megfogalmazott felvetés, hogy ha Németország le tudott monda
ni a Brenner és Dél-Tirol „ősnémetjeiről", akkor miért ne tudná ezt megtenni Burgenland -
sokkal kevésbé Ausztriához nőtt - németjeivel kapcsolatosan.839 

Túl azon, hogy a két térség párhuzamba állításának gondolata ebben az összefüggés
ben teljesen megalapozatlan volt, hiszen Dél-Tirol esetében a status quo fenntartásáról, Bur
genland kapcsán pedig annak megbontásáról lett volna szó, az alkalmazott érvrendszer sem 
dicséri Lingauer realitásérzékét. 1938-ban sem a kérdés etnikai, sem pedig annak történeti 
összefüggései nem változtak, s nagyon valószínűtlen volt az is, hogy egy állhatatos magyar 
kiállás az ügyben megindította volna a német külpolitika irányítóit. Ráadásul éppen a Dél-
Tirolról való lemondás miatt kaptak nagyobb hangsúlyt a népiségi szempontok a náci külpo
litikában, akár az állami érdekek rovására is. Hitler Olaszország után nem tehetett több en
gedményt a népcsoport-politika terén, s emiatt akár konfrontációt is kész volt vállalni . 8 4 0 

A burgenlandi problémához legfeljebb a kompenzációs politika irányából lehetett közelíte
ni, ám - mint tudjuk - onnan is kilátástalanul. Burgenland léte és az Anschluss közötti össze
függés természetesen a határ mellett sem volt ismeretlen, nyugat-magyarországi politikusok 
idejekorán, már 1927-ben követelték, hogy a kormány eszközöljön ki a Népszövetségtől olyan ál
lásfoglalást, mely szerint a német-osztrák egyesülés esetén Magyarország visszakaphassa elvett 
nyugati megye részeit . 8 4 1 A burgenlandi magyarok között szintén akadtak néhányan, akik a fo
kozódó német nyomást érzékelve odaát is próbálták becsempészni a köztudatba, hogy a tarto
mány német birokba vétele nem jogszerű. A magyar érzelmű lakosság szórványos megnyilatko
zásai nem is kerülték el a német szervek figyelmét, melyek soviniszta, revíziós törekvésként ér
tékelték azokat. A  Grossdeutscher  Pressedienst 1937 decemberében kiemelt feladatnak tartotta 
a Deutscher Schulverein burgenlandi munkájának élénkítését, hogy - a németség és a magya
rok közötti, barátinak mondható viszony ellenére is - visszaszorítsa a nem kívánatos 
jelenségeket 8 4 2 Utóbbi azonban nem sikerült maradéktalanul, hiszen hasonló esetek az Ansch-
lusst követően is fel-felbukkantak. Ezeket a német elhárítás élénk figyelemmel kísérte. 

A terület új német vezetése nem hagyott kétséget afelől, hogy a tartományt évezredes 
német területnek tekinti, mely hosszú idegen uralom után tért meg a Birodalomba. A Bur
genland vezetésével megbízott Tobias Portschy (komissarischer Landeshaupfman) április 6-án, 
az Anschlusst megerősítő népszavazás előtt Wilhelm Frick birodalmi belügyminisztert fogad
hatta Kismartonban. Üdvözlő beszédében biztosította vendégét a burgenlandiak hűségéről, ki
emelve a tartomány német jellegét. Megemlékezett a korábbi harcokról és szenvedésekről, és 
kijelentette: Burgenland örökké éber őre lesz Ostmarknak. A közelgő népszavazással kapcso
latban kifejezte azt a meggyőződését, hogy a burgenlandiak akkor is támogatnák az Ansch
lusst, ha az elkövetkezendő idők több nehézséget hoznának, mint a múl t . 8 4 3 A tartomány ve
zetője kevés empátiát mutatott fennhatósága alatt álló nem-német alattvalók iránt. Népszava
zás előtti szózata - szinte első szavától az utolsóig - a nagynémet propagandaszólamok sű
rítménye volt. A Burgenland németjeihez szóló kiáltványban hemzsegtek a jól ismert közhe
lyek a német ősök ezer év előtti bevándorlásáról, a tartomány történelmi védelmi szerepéről, 
a szellemi élet olyan „burgenlandi" nagyságairól, mint például Liszt Ferenc. 

839  U o _ 

8 4 0 Vö. Spannenberger 2003. 421. o. 
8 4 1 Lásd Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített megyék alispánjának levele 1927. május 2. MOL, ME, 
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A Német Birodalommal való újraegyesülésről rendezett népszavazás Burgenlandban el
söprő sikert hozott Hitler számára. A 169 775 „igen" mellett szinte elveszett a 63 ellensza
vazat. 324 községből 297-ben kizárólag igennel voksolt a lakosság. Bár a magyar kisebbség 
állítólag magasan reprezentált volt az NSDAP különböző helyi szervezeteiben,844 és végül a 
népszavazáson is világosan kifejezésre juttatta támogatását Hitler iránt, a dél-burgenlandi 
protestáns magyarság vonzalma feltehetően az ugyancsak protestáns Németországnak is 
szólt, és abban kifejezésre jutott a klerikális - a harmincas évektől hivatásrendi - osztrák 
állammal szembeni bizalmatlanság. Területi kérdésekben a magyarság magatartására inkább 
egyfajta várakozás volt jellemző. Ebben közrejátszhatott a revízió lehetőségének felbukkaná
sa, az NSDAP-val együttműködő magyarországi szélsőjobboldal „Nyugati-gyepű elképzelései", 
vagy a burgenlandi nácik „független Burgenland" koncepciója. 8 4 5 Mindezek ismeretében ért
hetők az SS Biztonsági Szolgálatának (Sicherheitsdienst der SS) 1938. évi hangulatjelenté
sében foglaltak, mely szerint bár a 10 000 magyar Horthy németországi lá togatása 8 4 6 után 
kénytelen volt belátni Magyarország felé kacsintgató ábrándjai kilátástalanságát, ennek elle
nére továbbra is a birodalom idegen népességének  legveszélyesebb  csoportjai közé tartoznak, 
elsősorban a nagybirtokosok és azok cselédei körében uralkodó hangulat miatt . 8 4 7 

A „hadiállapotot" azonban már csak a magyar-német baráti viszony miatt sem lehetett 
tartósítani. 1938 tavaszán Portschy igyekezett a magyar és a horvát nemzetiségű lakosság bi
zalmát biztosítani az új adminisztráció számára. Kijelentése szerint Burgenlandban a néme
tek a horvátokkal és a magyarokkal évszázadok óta baráti együttműködésben éltek, s ennek 
így is kell maradnia, míg a „zsidó és a cigány parazitákat" ki kell taszítani a nép testéből és 
a népi közösségből. 8 4 8 Ez az álláspont azonban nem zavarta abban, hogy a tartomány hatá
rainak kiigazítását továbbra is napirenden tartsa. Nézetei akkor vettek offenzívabb irányt, 
amikor napvilágot látott Berlin terve az elfoglalt Ausztria közigazgatásának átszervezését i l
letően. Hitler elképzelései szerint az Ostmarknak keresztelt birodalomrészt eredetileg négy 
körzetre (Gau) készültek felosztani, ami azonban heves ellenállást váltott ki a pozícióikat fél
tő helyi nemzetiszocialista vezetők körében. A Führer közigazgatási kérdések miatt egyelőre 
nem kívánta kockára tenni az osztrákok támogatását, ezért a területtel kapcsolatos terveket 
1938 áprilisában „átmenetileg" megváltoztatták, és a volt Ausztriát hét Gau-ra tagolták. 

1938. április végén mindazonáltal tartományfőnöki konferencián vitatták meg Josef 
Bürckel birodalmi biztos emlékiratát Ausztria geopolitikai helyzetéről és átszervezéséről. E ta
nácskozáson egyértelművé vált, hogy Voralberg (melyet Tirolhoz kívántak csatolni) és Burgen
land napjai meg vannak számlálva. Portschy azonnal hozzáfogott, hogy a tartomány felosztá
si terve ellen hathatós érveket dolgozzon ki . A birodalmi belügyminisztériumhoz eljuttatott 
memorandumában, melynek a „Burgenland küldetése" (Mission des Burgenlandes) címet ad
ta, keleti irányú területgyarapítást javasolt. A mai Burgenland még nem „kész" országrész -
állította a tartományi biztos - , ezért felületes szemlélő számára úgy tűnhet, hogy jelen álla
potában alkalmatlan a fennmaradásra. Ismerve azonban Burgenland történelmi küldetését, 
szükségszerűen másképp kell megítélni annak jövőjét is. Sopron, Pozsony, Moson-Magyaróvár, 

8 4 4 Olyannyira, hogy 1938 novemberében Portschy nem is tudott eleget tenni annak a berlini parancsnak, hogy a 
magyarokat kizárják a helyi pártszervezetekből. Hagspiel 1995. 218. 

8 4 5 Utóbbit a magyarországi nyilasokkal közösen akarták kikiáltani, az osztrák-német tárgyalások kudarca esetén még 
az Anschluss előtt. Lásd Bellér 2002. 179. o. 
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Kőszeg, Szentgotthárd és rajtuk kívül egy sor kisebb község a zárt német településterületen 
belül fekszik. Burgenland Pannónia részét képezi, és mint határvidék arra hivatott, hogy kül
detését a Duna és a Dráva közti területen, sőt azon túl is teljesítse - folytatta Portschy, majd 
hozzátette: Burgenland felosztását nem tartja indokoltnak, csak akkor, ha  „általa  ismeretlen 
oknál  fogva Burgenland  Magyarországgal  szomszédos  jelenlegi  határait  adottnak  fogadjuk  el."849 

A szomszédos stájer tartományban Kajetan Flecker, a birodalmi katonai szövetség (NS-
Reichskriegerbund) ottani vezetője annál erőteljesebben szorgalmazta Burgenland felszámolá
sát. Flecker szerint a tartomány fennmaradása kifejezetten németellenes érdekeket szolgálna. 
Az egységes Burgenlanddal egyesek célja nem volt más, mint, hogy az egykori nyugat-magyar
országi területeket továbbra is magyar érdekszférában tartsák, és bizonyos politikai, kulturá
lis egység kialakítása révén a Magyarországhoz való visszacsatolást megkönnyítsék. 8 5 0 

Az 1938. október 15-én hatályba lépett törvény (Gebietveränderungsgesetz) nem kegyel
mezett az egykori burgenlandi tartománynak, melyet a racionalizálás jegyében feldaraboltak, 
és két szomszédos Gau, a volt Alsó-Ausztria és Steiermark között osztottak el. Ez egyben azt 
is jelentette, hogy a tartomány életben tartását célzó törekvések kudarcot vallottak. Burgen
land területi gyarapításának tervei (rövid távon a szomszéd körzetek, közép távon pedig Nyu
gat-Magyarország rovására) egyelőre csupán az ötletgazda, Tobias Portschy egyéni ambíciói
nak a számlájára voltak írhatók. Sejthetjük, s láttuk is, hogy a német kormány milyen hosz-
szú távú elképzelésekkel rendelkezett Nyugat-Magyarország státusát illetően. A pillanatnyi 
helyzetben azonban minden valószínűség szerint többet ért Berlinben a magyar kormány tá
mogató hozzáállása a hitleri külpolitikai program megkezdett realizálásához, mintsem hogy 
Sopron és a németek láltal lakott határszél ügyét bolygassák. Ezt látszik igazolni, hogy 1938 
januárjában, az Anschlusst megelőzően olyan német röpiratokat és térképeket köröztettek 
Ausztriában, melyek a Felvidék Magyarországhoz történt visszacsatolását ábrázolták, s a né
met határok kiterjesztését a zsidó sajtó rosszhiszemű híresztelésének állították be. 8 5 1 

Az óvatos német magatartás megmaradt 1938 márciusa után is. A csatlakozást meg
erősítő április 10-i népszavazás eredményét üdvözlő magyarországi (bánfalvi) felvonulókat 
például az SS Neckenmarkt-i (Sopronnyék) vezetői fordították vissza, azzal, hogy mellőzzék 
a direkt propagandát, mert az a német-magyar jó viszony rovására megy. 8 5 2 

A remények és félelmek tavaszának hirtelen elmúltával maradtak az utóbbiak. 1938 
nyarán és őszén több alkalommal rendeztek felvonuló tüntetést Bécsben - elsősorban az ot
tani egyetemi ifjúság részvételével - Sopron és környéke Németországhoz csatolásának ki
kényszerítésére. 8 5 3 A határ körzetében egyre több pángermán agitátor érkezését észlelték. A 
környék elöljárói nem egyszer kérték a soproni főispánt: járjon közbe annak érdekében, hogy 
a külügyminisztérium fellépjen a német hatóságoknál az ilyen jellegű beavatkozásokkal szem
ben. 8 5 4 A közigazgatás és a kormány intézkedései nem bizonyultak megnyugtatónak. A vár
megyei vezetést és a rendőrséget határozatlannak és gyengének ta lá l ták, 8 5 5 utóbbi esetében 
kifogásolva, hogy az nem szab gátat a nap-nap után rendezett szélsőséges összejöveteleknek, 

8 4 9 Idézi: Ernst 1989. 127-128. o. 
8 5 0 Ernst 1989. 122. o. 
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8 5 4 SI. IV. B. 1401. Sopron Megye Levéltára (SMLT) Sopron Vármegye Főispánjának Iratai 1872-1944. 153. d, 584/938. 
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nem akadályozza meg a nácik által tartott előadásokat. Fokozta a bizonytalanságot, hogy né
hány korábban megkezdett nagyberuházást (pl. OTI székház, a Sopron és Sárvár közötti tá
volsági út építése) szüneteltettek, amit a közvélemény a német birodalom megjelenésével ho
zott összefüggésbe. 8 5 6 Magyaróváron kisebb gondot okozott a pángermán probléma, szociá
lis kérdések terén viszont érdeklődést keltett a nemzetiszocialista ideológia. A lakosságot 
nyugtalanította, hogy a kormány nem tudott egy „Brenner-nyilatkozatot" kicsikarni a német 
vezetéstől. Ottani bizalmas értesülések szerint a helyi lakosság - miközben elvesztette bizal
mát Olaszország iránt - az angol és a francia diplomáciától várta, hogy megakadályozza tér
ségük és az ország német uralom alá jutását. Mosonban más volt a helyzet. Szélsőjobbolda
l i csoportok, helyi és a határon túlról érkező náci agitátorok sokkal aktívabban tevékenyked
tek. A két megyében enyhítette a feszültséget Imrédy kinevezése. 8 5 7 

Hőgyészy Pál főispán - dátum nélküli, de adatai alapján 1938. március és május köze
pe között keletkezett - programfeljegyzése szerint mind a belügyminisztériumban Boór Ala
dár miniszteri osztályfőnöknél, mind a miniszterelnökségen Pataky Tibor államtitkárnál fel
vetette a nyilas és pángermán agitáció problémáját. Említést tett azokról a burgenlandi moz
galmakról is, melyeknek célja Sopron megszerzése lett volna, és utasítást kért a német agi
tátorokkal szembeni elbánással, a határsávból való kitiltásukkal kapcsolatban.858 A fellépé
seknek köszönhetően a belügyi tárca javaslatára Bartha Károly honvédelmi miniszter 1938. 
október 15-től szigorított határszolgálatot rendelt el a térségben, egyrészt az Anschluss utá
ni zsidóbeözönlés megakadályozására, másrészt a horogkeresztes propaganda meggátolása 
céljából. Bartha 1939 januárjában leszerelésekre és távolabbi határszakaszokon (Munkács 
környéke) történt határincidensekre hivatkozva megszüntette ugyan a fokozott határőrizetet, 
de ezt a belügyi vezetés nem tartotta sem kívánatosnak, sem időszerűnek. 8 5 9 

Január végén újabb propagandaanyagok jelentek meg a határ mellett. A Soproni Ke
reskedelmi és Iparkamara és a Soproni Hírlap szerkesztősége által kapott provokatív képes
lapok egyike a soproni városházát ábrázolta német zászlódíszben, hátoldalán a németek visz-
szatérését jövendölő versikével. Aláíróként a magyarellenességéről híres egykori burgenlan
di tartományfőnök Walheim nevét tüntették föl. A másik képeslapnak már a címzése is ki
hívó volt:  „Der  Handels  und  Gewerbekammer  derzeit  noch  in  Oedenburg herzlichst"(A jelen
leg még Soproni Kereskedelmi- és Iparkamarának). Rövid üzenete pedig a félreérthetetlen 
„Heil Hitler" köszöntéssel a végén a város „nemes" magyarjainak („edlen" Magyaren) taná
csolta, hogy lassan kezdhetik szedni a sátorfájukat a városból . 8 6 0 Az ilyen és ehhez hasonló 
jelenségek azonban csupán „ártatlanabb", egyéni hangulatkeltő akcióknak számítottak. 

Az erősödő nemzetiszocialista ideológia, illetve a határon túlról gerjesztett propaganda 
eredménye bizonyos hangulati tényezőkön kívül, fokozódó munkáskivándorlásban is mérhető 
volt. 1939 januárja és februárja között Sopron vármegyéből 194 új kiutazási kérelem érkezett a 
hatóságokhoz, míg a szintén határ menti Zala megyében ez a szám 8, Somogyban és Veszprém
ben 7 illetve 8, Vasban 27 volt. Az útlevélkérelmek hirtelen megszaporodását a szombathelyi had
testparancsnok jelezte a honvédelmi miniszternek azzal, hogy szerinte Sopronból és környéké
ről szervezett kiözönlés zajlik, és a visszatérők idegen eszmékkel feltöltődve érkeznek haza.861 
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8 5 7 Jelentés Moson-Magyaróvárról (6.sz.); Jelentés Sopron és környékéről (8.sz.), 1938. május 11. MOL, ME, K 28, 3. 
cs. 8. t. 1938. (ME é.n. I I . o.sz.n) 11-13; 14. 
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Sopron megye főispánja a határforgalom korlátozását is el tudta képzelni a hasonló jelen
ségek visszaszorítása érdekében. Az egykori Ausztria és Magyarország közötti kishatárszéli for
galom megkönnyítésére szolgált, és megszüntetett ún. alkalmi útilapok visszaállítását sürgető 
vasi főispáni javaslatot, győri kollegájával együtt, minden erejével igyekezett megvétózni. Míg 
azonban Győrben gazdasági szempontból indokoltnak tartották volna az új okmányok hatályba 
helyezését, Sopronban a munkáskivándorlásokra hivatkozva ezeket az érveket is elvetették. Vég
eredményben sem az egyesített vármegyék vezetői, sem pedig a soproniak nem tartották kívá
natosnak a határforgalom könnyítését. A belügyminisztérium végül arra utasította a rendőrség 
vidéki főkapitányságait, hogy az útilapokat csak igazolt és sürgős esetekben adják ki az igény
jogosultak részére. 8 6 2 Az intézkedés eredményeképp márciusra csökkent is valamelyest a mun-
káskiözönlés, és a németesítő mozgalom néhány Sopron környéki faluban elcsendesedett.863 

Alig enyhült azonban a helyzet, rövidesen újabb aggasztó jelekre figyeltek fel a magyar 
határszakaszon. A rendőrség soproni parancsnoksága március közepén - a Wehrmacht prágai 
bevonulását megelőzően két nappal - tett jelentést a határ német oldalán Füles (Nikitsch), 
Szentmargitbánya (Sankt Margarethen), Ruszt (Rust), Fertőmeggyes (Mörbisch), Kelénpatak 
(Klingenbach) térségében észlelt csapatösszevonásokról és erősödő fegyverszállításokról. A sop
roniaknak a csapatmozgások okait illetően csak feltételezéseik voltak, melyek szerint ezek a 
burgenlandi községekben jelentkező elégedetlenség esetleges elfojtásával vagy  „szomszédos  or
szágokban  elkövetkezendő  politikai  eseményekkel  vannak  összefüggésben".864 Ez utóbbi találgatás 
járt közelebb a valósághoz. (A hadmozdulatok előzményeként már 1937/38 fordulóján létezett 
egy Csehszlovákia elleni - német, osztrák és magyar katonai körök által kidolgozott - hadmű
veleti terv, mely annak idején Engerau hídfőjének elreteszelésére készült. 8 6 5) Az eseményekből 
levont legóvatosabb következtetések szerint is félő volt, hogy a határ menti tartomány hadmű
veleti területté válik. A csapatmozgásokat a prágai bevonulás után még április végéig észlel
ték, így a nyugtalanság nem csillapodott a határ magyar oldalán. A tájékozatlan lakosság köny-
nyen vont le téves következtetéseket a felvonulásokból. Rákoson a helyi németek Berlinből tá
mogatott, rövidesen bekövetkező puccsáról suttogtak, Sopronban pedig a város májusi német 
megszállásáról terjengtek hírek. 8 6 6Helyből és Németországból keltezett bizalmas információk 
szerint a határ mellett óriási fegyverarzenált halmoztak fel. Egyes híresztelések szerint kézi
fegyverek, lőszerek mellett nehéz harci eszközöket, tankokat is készenlétbe helyeztek, emelték 
a pénzügyőrség és a hadsereg létszámát, több községben pedig laktanyák építésébe fogtak. A 
csapaterősítések után a hadsereg elindul Nyugat-Magyarország felé. 8 6 7 

Félelmet keltett az is, hogy egyes birodalmi vezetők demonstratív lépésekre szánták ma
gukat. A bécsi magyar főkonzulátus jelentése szerint május folyamán dr. Hugo Jury, a biro
dalom Niederdonau tartományának akkori vezetője beutazta az egész elszakított nyugat-ma
gyarországi területet, és a környékbeli polgármesterek előtt tendenciózus és propagandiszti
kus előadásokat tar tot t . 8 6 8 

Sopronban az Anschluss után ezek miatt tapinthatóvá vált feszültség oldására az 1939. 
évi országgyűlési képviselőválasztások alkalmával tett kísérletet a városi és a megyei vezetés. 
A hatóságok számára a kívülről jelentkező német szorítás, a hazai volksdeutsch irányzatok 

8 6 2 Győr-Moson-Pozsony, Sopron és Vasvármegye főispánjainak levele, 1939. január, MOL, BM, K 149, 1939. 2 t. 23. dob. 
6102 / VII . res., 6461 / VII . res. 

8 6 3 MOL, ME, K 28, 117. cs. 217. t. I I . 8283/1939 VII . res. 
8 6 4 A soproni rendőrkapitányság jelentése, MOL, ME, K 28, 117. cs. 217. t. I I . 7822/1939 VII . res. 
8 6 5 Lásd Andics 1985. 33. o. 
8 6 6 Bizalmas jelentés, MOL, ME, K 28, 117. cs. 217. t. I I . 8283/1939 VII . res. 
8 6 7 Bizalmas jelentések, 1939. április 18., 20. MOL, KÜM, K 63, 192. cs. 21/1. t. fol. 181; 186. 
8 6 8 A bécsi főkonzulátus jelentése, 1939. május 31. MOL, ME, K 28, 98. cs. 198. t. I I . 1939 - L - 17316. 



megjelenése, a szélsőjobboldali mozgalmak megerősödésével együtt nőtt szinte megoldhatat
lan problémává. A helyiek figyelmét - az országoshoz hasonlóan - különösen a börtönbün
tetését töltő Szálasi egykori pártjából reinkarnálódó, Hubay Kálmán-féle Nemzetiszocialista 
Magyar Párt - Hungarista Mozgalom 8 6 9 kötötte le. A rendőrség és a politikai vezetés min
den lehetséges eszközzel igyekezett gátat szabni az Anschlusst követően fokozott szervezke
désbe kezdő hungaristák térnyerésének. Politikai gyűléseiket rendre meghiúsították, működé
süket fokozottan szemmel tartották. A nyilas jelöltek külpolitikai kérdésekben mindenütt az 
országban igyekeztek óvatosan nyüatkozni. Mindenképpen próbálták a német nemzetiszocia
lizmustól való függetlenségüket deklarálni, s önmagukat önálló szervezetként beállí tani. 8 7 0 

Ezt annyiban nem is alaptalanul tehették, mivel - miközben Szálasi rögeszmésen ragaszko
dott a nemzetiszocialista alapon álló pártoknak akár az aktuális kormányoktól független 
együttműködésének megteremtéséhez - a német nácik az általuk lenézett magyar nyilaske
resztesekkel nem voltak hajlandók semmilyen intézményesített kapcsolatra.8'1 A párt azon
ban - esetenként német kormányzati tiltás ellenére is - kapott segítséget a kampányához az 
NSDAP-hez tartozó körökből. 

A soproni mandátumért harcba induló kormánypárti jelölt személye nem hagy kétsé
get afelől, hogy választási küzdelem fő motívumait elsősorban a külpolitikai helyzet rajzolta 
meg. A veszélyt észlelő helyi társadalom megpróbálta a leghatékonyabb eszközökkel biztosí
tani magát. A Magyar Elet Pártjának színeiben ezért magát a külügyminisztert, Csáky Ist
vánt kívánták ringbe áll í tani . 8 7 2 Amint azt a Soproni Hírlap megjegyezte, a választás Sop
ronban nem pártpolitikai, hanem nemzeti ügy. Csákyra elsősorban a város „érinthetetlensé-
gének garanciájaként" tekintettek. 8 7 3 E garanciát sokan főleg a nyilasokkal szemben látták 
szükségesnek, akik - mint a  Sopronvármegye sommásan megjegyezte -  „ha győznek,  behoz
zák  a  németeket". A nyilasok lelkiismeretlen aknamunkát folytatnak a haza ellen, így „aki rá
juk  szavaz,  az  Hitlerre  szavaz"   írja a lap. 8 7 4 A cikkíró fenti kiszólása rávilágít arra, hogy 
a kormánypárti programbeszédekbe szőtt frázisok Hitler szavatartóságáról, a magyar hatá
rok sérthetetlenségéről mennyire nyugtatták meg a helyi közvéleményt. 

A nyugtalanságot alátámasztani látszott néhány értesülés, melyet a külügyminisztéri
um saját információs csatornáin keresztül szerzett. 1939 tavaszán a berlini magyar követség 
közölte a német külügyminisztérium illetékeseivel, hogy egy hungarista csoport Bécsben és 
környékén mozgalmat szervezett, melynek célja rajtaütést indítani Sopron ellen. Ilyen, kül
földön kezdeményezett esetleges akció a magyar közvélemény körében rendkívül kínos ha
tást keltene, és a magyar kormány nem riadna vissza tőle, hogy vele szemben a legenergi-
kusabb eszközökkel fellépjen - szögezte le az ügy kapcsán összeállított jegyzék. 8 7 5 A híreket 
azonban nem csupán a magyar és a német vezetés közötti szövetségesi kapcsolatok, hanem 

8 6 9 Az iratokból kiderül, hogy a közvélemény tökéletes tisztánlátással tett egyenlőségjelet a Hubay vezette Hungarista 
Mozgalom és Szálasi volt pártja közé. Lásd a csepregi főszolgabíró jelentése a párt ottani szervezkedéséről. SI, SMLT, IV. 
B./401, 153. d, Főispáni iratok, 462/1938. 

8 7 0 Pintér István: A kényszerpályára szavazott ország - 1939. In Földes György - Hubai László (szerk.): Parlamenti  kép
viselőválasztások  19201990.  Tanulmányok. Budapest, 1994, Politikatörténeti Alapítvány, 193. o. 

8 7 1 Karsai László: A demogógia diadala Magyarországon. Szálasi. Rubicon, 1996. 3. 10-11. o. 
8 7 2 Sopronban korábban örömmel üdvözölték volna a kormány elnökének képviselővé választását is. Az Anschluss ide

jén felvetődött gondolat megfogalmazói szerint Imrédy felvonultatásával Hitler jobban respektálta volna a magyar határt, 
egyidejűleg a népszavazás óta elhanyagolt város is jobb helyzetbe került volna. A kerület akkori képviselője Pinezich István 
feltehetően nem osztotta ezeket a véleményeket és esze ágában sem volt lemondani. Bizalmas jelentés (10. sz.), 1938. má
jus. MOL, ME, K 28, 3. cs. 8. t. 1938. (ME é.n. IL o.sz.n) 25-29. 
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Nationalsozialismus Fascizmus und änliche Bestrebungen, Bd. 1, Pol. IV. 2289. 



Szálasi hungarizmusa, továbbá a közte és Hitler között fennálló nézetkülönbségek miatt is 
kétkedéssel kell fogadnunk. Az azonban nem elképzelhetetlen, hogy a hungarista mozgalom 
néhány - a börtönben ülő Szálasival szemben is kritikus - német zsoldot készségesen vál
laló tagja, hasonló akcióterveket szövögetett. Mindazonáltal bizonyosnak mondható, ezek 
semmiféle német támogatásban nem részesülhettek. 

A magyar kormánypolitika ezúttal mégis késznek mutatkozott a soproni megkeresések 
fogadására. Nem lehet véletlen, hogy miközben Telekiek az ország belsejében (Baranyában, Tol
nában és a Budapest környéki kerületben) lehetővé tették, hogy a kormánypárt hivatalos jelölt
jeiként a VDU állítson képviselőjelölteket, Sopronban ezt nem kockáztatták meg, ehelyett a kül
ügyminiszter delegálása mellett döntöttek. 8 7 6 Csáky szokatlanul élénk kampányának üzenete 
(szokásos recepturak szerint összeállított gazdasági és szociális ígéretein kívül) alapvetően a 
város magyarságának megőrzéséről, az általa képviselt külpolitika és Németország közötti kap
csolatban rejlő garanciákról szólt. Érdemes megemlíteni: Soprontól néhány száz kilométerre, 
Kecskeméten elhangzott másik kampánybeszédében - óvatosságát mérsékelve - a magyar-né
met kapcsolatokat illetően már arról beszélt, hogy a külföldi eszmeáramlatokat nem elutasíta
ni, hanem tanulmányozni kell, és ha lehetőség van rá, a magyar talajba lehet átültetni. 8 7 7 

Csáky István külügyminiszter 1939. január 16-i berlini látogatása alkalmával vetette fel a 
Sopron, Mosón és Vas vármegyék területén zajló német propaganda ügyét, mely - csakúgy, mint 
a hazai német nyelvű sajtó és rádió agitációja - megfogalmazása szerint:  „nem  szolgálta  a jó né
metmagyar  baráti  viszonyt"  8 1 8 Januárban e fellépésnek még semmiféle eredménye nem látszott. 

Csáky soproni nyilatkozataira élénken figyelt az országos, sőt a külföldi sajtó is. Különbö
ző megnyilvánulásait lengyel és francia lapok mellett a  Völkischer  Beobachter és a  Popolo á" 
Itália is idézte. Május 14-én elhangzott beszédében áttekintette a magyar külpolitika fontosabb 
csomópontjait, többször hangsúlyozva Sopron speciális helyzetét, a népszavazás jelentőségét. A 
magyar-német kapcsolatokra rátérve sietett azok kölcsönösségét kiemelni, bár tudjuk, hogy en
nek ekkor már sem gazdasági, sem általános geopolitikai értelemben nem volt realitása. A nem
zeti önérzet és önbizalom többszöri hangoztatásával, igyekezett erőt demonstrálni helyi, hazai 
valamint külföldi körök számára egyaránt:  „...Mi  megbízunk  saját  erőnkben,  a  nemrég  tűzkereszt
ségen  átment,  újra  szervezett honvédségünk  megint egyszer  magára  irányította  idegen országok  fi
gyelmét.  A  nemzet akarata  és áldozatkézsége  lehetővé  fogja tenni, hogy egy éven  belül  Európa  eme 
részében  a  legerősebb  hadsereg a  magyar  lesz." Általános tetszést aratva hangsúlyozta a hitleri 
külpolitikai program következő célpontjához, Lengyelországhoz fűződő baráti kapcsolatunkat. El
sősorban a nyugati határszél aggodalmaira válaszolva kifejtette, hogy a Csehszlovák események 
(a szudétanémet területek birtokbavétele, majd az ország feldarabolása és Prága megszállása) 
történelmi és gazdasági szükségszerűség folyományaként következtek be. Németország itt - sze
rinte - a Csehországot egykor magában foglaló élettér politikai megvalósítását hajtotta végre. 
A Szent István-i Birodalom azonban egy évezreden át szintén megvonta a maga befolyásának 
határát, s ennek tiszteletben tartásáért maga a Führer is kezeskedett, akinek békés szándékai 
a magyar határt szentté és sérthetetlenné teszik. Csáky ezzel gyakorlatilag megismételte a Kül
ügyi Bizottságban 1939. január 26-án, berlini látogatását követően elhangzott beszámolójának 
részletét, melyben Hitler kijelentését idézte a magyar-német határt illetően. 

8 7 6 Mivel a soproni választásokon nem volt nemzetiségi induló, a „hazafiatlan" szerep a nyilasoknak jutott a küzdelem
ben. Érdekes, hogy ahol a Volksbundból került ki a kormánypárt jelöltje, ott a szerepek felcserélődtek és Hubayék a nem
zeti önvédelem harcosaiként törhettek előre és - mint a mohácsi választókerületben - mandátumhoz is juthattak. Lásd 
Vonyó József: Adatok és Dokumentumok két parlamenti választásról (Mohács, 1935. és 1939.) In Szita László (szerk.): Ba
ranyai  Történetírás 19921995. Pécs, 1995. 

8 7 7 Pintér im. 199. o. 
8 7 8 MOL, ME, Minisztertanácsi és kormányzótanácsi jegyzőkönyvek (K 27), 1939. január 10. és 14. 



Közben a német külpolitika is hangsúlyt helyezett arra, hogy elcsendesítse a felborzolt 
kedélyeket. Sopronban május 4-én, a városban lakó német állampolgárok összejövetelén a né
met külügyminisztérium kiküldöttje Wanschek von Wahrfeld követségi tanácsos színes szó
virágokban emlékezett meg a magyar állam vendégszeretetéről és a két állam baráti viszo
nyáról. Figyelmeztette a megjelenteket, hogy alkalmazkodjanak az itteni helyzethez, ne kri
tizálják a magyarországi viszonyokat sem bel-, sem pedig külpolitikai tekintetben. Ezt kell 
tennie minden igaz németnek, és  „ez a  kívánsága  a  Führernek  is" - mondta. Üzenete ter
mészetesen a vendéglátók megnyugtatására is szolgált, akiknek félreérthetetlenül tudtára ad
ta, hogy ha együtt haladnak Németországgal, annak előbb-utóbb kézzel fogható hasznát él
vezhetik. 8 7 9 A tanácsos bizonnyal nem arra gondolt, amiről még mindig szállingóztak „bizal
mas jelentések" a hónap folyamán. A „jól értesült" informátorok ezekben arról értesítették 
a magyar külügyminisztériumot, hogy Hitler Burgenland átadására készül. A téves kombiná
cióknak csupán annyi valóság alapja volt, hogy a határ német oldalán - Ruszt, 
Szentmargitbánya, Fertőmeggyes környékén és a Nagycenkkel szemben fekvő térségben -
zajló német kincstári illetve katonai építkezéseket abbahagyták, vagy átmenetileg szünetel
t e t t ék . 8 8 0 

Eközben továbbra is információk futottak be a külügyminisztériumba egy Sopron ellen 
tervezett, német földről induló erőszakos támadásról. A berlini magyar követség munkatár
sai ezt ismét jelezték hivatalos helyeken. A Gestapo bécsi irodájának vizsgálata nyomán azon
ban rövidesen megállapították, hogy az értesülések helyességét semmilyen bizonyíték nem 
támasztja a lá . 8 8 1 Ennek ellenére a magyar államügyészség 1939 nyarán hazaárulás miatt vá
dat emelt egy tucat magyar állampolgárságú személy ellen, akiket azzal gyanúsítottak, hogy 
április és május folyamán összeesküvést szerveztek Magyarország ellen. A vád szerint céljuk 
az volt, hogy nyugat-magyarországi városokat, mint Kőszeg, Szentgotthárd, és Sopron, erő
szakkal kényszerítsenek a Német Birodalomba. A gondolat szülőatyja Florian Rahberger, né
met állampolgár volt, de a kivitelezésben aktív szerepelt vállalt Lockenhaus (Léka) körzetfel
ügyelője is. A magyar hatóságok szerint Rahberger személyesen is megjelent Kőszegen, 
hogy az ottani német lakosság körében propagandát fejtsen ki és a Hitler-Jugend helyi cso
portját megszervezze. Az ülető feladata volt, hogy a Kőszeg, Sopron, és Szentgotthárd meg
szerzésére irányuló német akciót, valamint a Führer bevonulását előkészítse. A magyar kor
mány különösen súlyosnak minősítette az esetet, mivel határ túloldalán lévő hivatalos szer
vek képviselői léptek fel azzal a szándékkal, hogy a szomszédos magyar állam területrészeit 
elszakítsák. 8 8 2 

A világháború kitörésekor Németország korlátozta a vasúti forgalmat Magyarország fe
lé, szeptember 4-én a Pornóapáti, Pinkamindszent, Nagyfáivá, Szentkereszt, Horvátzsidány 
határszakaszon, átmenetileg határzárat rendelt e l . 8 8 3 A rendkívüli helyzet félelmet keltett a 
térség lakosságának körében. A kezdeti háborús időszak felzaklatott kedélyállapota után 
azonban elcsendesedtek az indulatok és a nyugat-magyarországi területi kérdések jó időre 
homályba merültek. 

8 7 9 A soproni rendőrkapitányság jelentése, 1939. május 10. MOL, KÜM, K 63, 192. cs. 21/I.t. 
8 8 0 Bizalmas jelentések 1939. május 2., 9. MOL, KÜM, K 63, 192. cs. 21/1. t. 175-176, 180. 
8 8 1 A Gestapo feljegyzése Schimpke tanácsosnak, Auswärtiges Amt, Berlin, 1939. május 21. PAAA, Bd. 1. Pol. IV. 
8 8 2 A berlini magyar követség feljegyzése, 1939. július 27. PAAA, Büro des Saatssekretärs - Akten betreffend Ungarn 

von Nov. 1938-Juni 1940. 
8 8 3 MOL, KÜM, K 63, 192. cs. 21/1. t. 163-164. 



2.2.  A  soproni  németség  az Anschlusst  követően 

A mellőzöttség, a problémák elodázása és a növekvő bizalmatlanság eközben a soproni 
németség elbizonytalanodását, s állásfoglalásának megváltozását eredményezte. A politikai 
erőtérben az 1930-as évek elejéhez képest jelentős változás következett be. A csökkenő befo
lyású szociáldemokraták által is üresen hagyott térbe benyomult a frissebb, sokat ígérő, rá
adásul kedvező külpolitikai háttérrel rendelkező nyilaskeresztes irányzat. Ennek legfőbb kép
viselője a börtönben lévő Szálasit helyettesítő Hubay Kálmán vezette Hungarista Mozgalom 
(1939. március 15-től Nyilaskeresztes Párt) Sopronban is növekvő népszerűségre tett szert, 
de megmérettetni csak az 1939-es választásokon tudta magát. Jelöltje akkor Vágó P á l 8 8 4 , a 
Budapesti Székesfővárosi Elektromos Művek műszaki főtanácsosa volt, a szélsőjobb nemze
tiségi problémákra „szakosodott" egyik képviselője. 8 8 5 Feltűnése a nyilasok részéről épp e mi
att nem volt véletlen a németek által lakott Sopronban. Vágó a helyi németség nemzeti ér
zelmeire apellálva próbálta felépíteni a kampányát. A választási harc idején már foglalkozott 
a magyarországi német népcsoport, illetve a többi nemzetiség helyzetét rendező átfogó sza
bályozás gondolatával. A tervezet előkészítése Dr. Leicht József soproni ügyvéd bevonásával 
el is kezdődött 1939 tavaszán. 8 8 6 193 9-ben azonban sem a nyilaskeresztesek, sem a kormány
pártiak nem találtak osztatlan támogatásra a soproni németek körében. 8 8 7 A pártpolitikában 
csalódott gazdapolgárok erre az időre inkább a németség új társadalmi egyesületét, a 
Volksbundot részesítették előnyben. 

A Volksbund (Volksbund der Deutschen in Ungarn) 1938. november 26-án tartotta ala
kuló gyűlését, Budapesten Franz Baschnak a nemzetiszocialista Németország felé orientálódó 
hazai németek népcsoportvezetőjének irányításával, azzal a céllal, hogy háttérbe szorítva, majd 
ellehetetlenítve a mérsékelt programmal működő Gratz Gusztáv-féle Magyarországi Német 
Népművelődési Egyesület (Volksbildungverein) működését, kizárólagosan képviselje a magyar
országi német kisebbség érdekeit. Alapításakor - ellenére dacára - nem pártpolitikai és ideo
lógiai, hanem kulturális célokat fogalmaztak meg. Az egyesület 1939 áprilisában hozta létre el
ső helyi csoportját a Tolna megyei Cikó községben, de bizalmas jelentések szerint a szervezés 
1939 márciusában Sopronban is teljes gőzzel folyt. 8 8 8 A szervezet egyik soproni rezidense ifj. 
Tasch Pál, a belügyminisztérium információi szerint még 1932-1933 folyamán végzett három 
hónapos propaganda-tanfolyamot Németországban, 1938 nyarán pedig ornitológiai konferencia 
ürügyén tett látogatást Stuttgartban, Münchenben és Charlottenburgban. Tasch összeköttetést 
tartott fenn a budapesti Albert Miksával, aki német ifjak stuttgarti továbbképzését szervez
te . 8 8 9 „Faust" fedőnéven e mellett az NSDAP egyik nyugat-magyarországi informátoraként is 
működött . 8 9 0 Tasch a VDU embereként aktív szervező tevékenységet fejtett ki a városban. 

884 Vágó 1889-ben született, evangélikus vallású volt és műszaki doktorátussal rendelkezett. SI. IV. 1403. d. SVLt. Taná
csi ir. I I . 13/938. 9492/939 

885 vágó kb. egy évvel a választások után, 1940 júniusában, Hubay Kálmánnal együtt terjesztette a parlament elé nem
zetiségi törvényjavaslatát, amely a Németország által támogatott hazai népcsoport autonómiák tervét tartalmazta. 
Tilkovszky: 1978. 107. o. 

8 8 6 Tilkovszky  Lorant:  Ungarn und die deutsche Volksgruppenpolitik  19381945. Budapest, 1981, Akadémiai Kiadó, 78. o. 
8 8 7 A Nyüaskeresztes Párt a - főleg vagyontalan zsellérek és munkások által lakott - VII I . és a XVI, számú szavazókör

zetben érte el a legmagasabb (40 i l l . 59 százalékos) támogatottságot. Tóth 2001.a. 74. o. 
8 8 8 A hazai Volksbund vezetői annyira bíztak soproni bázis-szervezetükben, hogy a nyár folyamán a Reichsjugendführung 

stuttgarti gyűlésén, a hazai pángermán mozgalom kiemelkedő eseményeként harangozták be az VDU Sopronba szervezett 
nyugatmagyarországi nagy seregszemléjét, mely a tervek szerint egyben a burgenlandi és szlovák határnémetség nagysza
bású találkozója lett volna. MOL, ME K 28 117. cs. 217. IL t. 1939-C-17823 

8 8 9 MOL, ME, K 28, 98. cs. 198. t. I I . 
8 9 0 Rajta kívül hasonló tevékenységet folytatott a Volksbund soproni körzetvezetője, Bruckner („Anz"), egy Graeser ne

vű orvos („Adler"), bizonyos László („Holz"), aki a Volksbund gazdasági referense volt Sopronban, és a szervezet 
sopronbánfalvi csoportjának vezetője, Berger („Wiener") is. Tilkovszky 1981. 56. o. 



Nem csak ennek köszönhető, hogy a soproni németség egyre növekvő számban képvi
seltette magát a Volksbund - közben hivatalosan is megalakult - helyi csoportjában. 8 9 1 An
nak ellenére, hogy a szervezet központja, a „Deutsches Haus" mind nagyobb hatást fejtett ki 
a város német lakosságára, ennek zöme továbbra sem vált magyarellenessé, csupán nyelvét, 
szokásait kívánta gyakorolni anélkül, hogy ezért - mint arra példákat láthattunk - megbé
lyegeznék. Azt még a német lakossággal szemben sokszor elfogult informátorok is kénytele
nek voltak elismerni, hogy a soproni és környékbeli gazdák nem lelkesednek a szélsőséges 
eszmékért, magukat pedig németül beszélő magyaroknak tar t ják . 8 9 2 A VDU számukra azt a 
védőernyőt jelentette, mely alá etnikai identitásuk oltalmazására behúzódhattak. A radika
lizmusra fogékonyabbak viszont, akik - elsősorban szociális helyzetük miatt - vonzódtak a 
szélsőséges irányzatokhoz, úgy gondolhatták, hogy az újonnan alakult szervezetben eszmei 
bázist találnak. Az a feszült hangulat, mely a helyiek egyikét-másikát alkalmanként magyar
ellenes kirohanásokra ragadtatta, ezzel és a külpolitikai helyzet megváltozásával függött ösz-
sze. Az erőszakoskodások azonban nem váltak általánossá, csupán egyedi jelenségekként tör
tek a felszínre. Egyre több helyi gazdapolgár küldte viszont gyermekét a szervezet iskolájá
ba, amiben nagy szerepet játszott, hogy oktatással kapcsolatos követeléseiket évekig nem tel
jesítették. A Volksbundhoz csatlakozó soproni és Sopron környéki németek tömegeit tehát 
alapvetően nem ideológiai, hanem művelődési, anyanyelv-megőrzési szempontok vezették. 

Hasonlóan nem lehet egyértelműen állást foglalni a Volksbundba belépők pártpolitikai el
kötelezettségéről sem. Kétségtelen, hogy a hungarista párt feloszlatása után, annak számos né
met nemzetiségű tagja és szimpatizánsa is csatlakozott a szervezethez. Utóbbiak azok köréből 
kerültek ki, akik gazdasági problémáik megoldására egyre kevésbé láttak megoldást. A kor
mányintézkedések hatására kényszerűen nevet változtató - nyilaskeresztesekké lett - hunga
risták egy ideig szoros kapcsolatot tartottak fenn a VDU helyi szervezetével, ám ez a viszony 
a választási küzdelem során megromlott. Sopronban ennek jelei mindazonáltal kevésbé mutat
koztak; a két szervezet kapcsolata itt az országosnál kiegyensúlyozottabban alakult. 8 9 3 A kor
mánypárti politikusok számára a két csoport összefonódása jókora problémát jelentett. 

A Soproni Hírlap május 21-én közölte teljes terjedelmében Gacs János, MÉP színekben 
induló képviselőjelöltnek, a nyilas mozgalom leleplezésére szánt beszédét, melyben az ún. „Zöld 
könyv" tartalmát hozta nyilvánosságra. Az inkriminált mû a kormány,  a tisztikar és a csendőr
ség becsmérlésén túl a Szent István-i állam gondolatát elutasította. Szerzői - akik között Gacs 
szerint Vágó is szerepelt - egyértelműen fogalmazták meg céljaikat:  „Mi a  hatalmat akarjuk. 
A  hatalom  teljes,  csorbítatlan  birtokosai akarunk  lenni és nem  részesei  vagy benne  osztozók."894 

E megjegyzés bár tömörebb, ennél fogva radikálisabb és egyértelműbb, mégis párhuzamba ál
lítható a hungarista mozgalom választási programnyilatkozatának egyes elemeivel. Ez utóbbi 
hivatalos dokumentum amellett, hogy igyekezett minden indokot elhárítani, mely a párt törvé
nyen kívül helyezésére alkalmas lett volna, leszögezte, hogy az „ősi alkotmányosság intézménye
inek tiszteletben tartásával, de annak  korszerű  továbbfejlesztésével" képzeli el a magyar jövőt. 8 9 5 

Gacs - kellő bizonyítékok nélkül - elsősorban a szélsőjobboldali mozgalomnak bizonyos 
hazai német, illetve németországi körökhöz fűződő konspirativ szálainak felemlítésével ér
velt. Ezek szerint Hubay Kálmán utasításait Franz Rothentől kapja, aki 1939 februárjában 

8 9 1 A „Volksbund der Deutschen in Ungarn" helyi szervezete 1939. július 1-én tartotta alakuló gyűlését Sopronban. 
Taglétszámának rohamos emelkedéséhez az is hozzájárult, hogy a volksbundista agitáció során a szőlőműveléshez szükséges 
rézgálicot, műtrágyát is ígértek a gazdáknak. Hiller 1983. 104. o. Vö. Hanzmann 2000. 175. o. 

8 9 2 Bizalmas jelentés, 1939. március 28. MOL, ME, K 28, 117. cs. 217.11. 8283/39. Vll.res. 
8 9 3 Ebben meghatározó szerepe lehetett a korábban említett Leicht Józsefnek. 
894  SH., 1939. május 21. 
8 9 5 SI, SVLt, IV. 1403. d, tanácsi iratok, 11.13/1938. 94932/39. 



Magyarországról  Németországba  szökött,  és  azóta  onnan  irányítja  a  nyilas  mozgalmat. 
Rothen    aki  1933  előtt  megvált  a német  mozgalomtól,  és az  SS  szolgálatában  összekötő  sze
repet  vállalt  a  nyilasok  felé    Szálasival  szoros  kapcsolatot  tartott,  s  támogatta  annak  „Uj 
Hungária"  koncepcióját  is. 

A  „Zöld  könyv"  körül  kirobbant  botrány  nem  segítette  a  nyilasok  választási  szereplését. 
A  Volksbund  által  addig  támogatott  Hubayék pánikszerűen igyekeztek megszabadulni a „né
met zsold" vádjától. Ennek eredményeképp a volksbundisták, akik a választások előtt igyekez
tek lojálisak lenni a nyilasokhoz, s a nyugat-magyarországi német kerületekben lemondtak a 
jelöltállítás lehetőségéről, most mélységesen csalódtak a szövetségesükben. A választások hevé
ben a Nyilaskeresztes Párt ráadásul megfeledkezett a VDU jelöltjeinek támogatásáról is. Bäsch, 
a szervezet vezetője, bizalmas jelentések szerint Berlint is tájékoztatta a nyilasok barátságta
lan viselkedéséről, és egyenesen a németség ellenségének próbálta beállítani Hubay párt ját . 8 9 6 

Vágó szempontjából ezek az események német szavazatok tucatjainak kiesését jelentette. 

A Magyar Elet Pártjában voltak akik úgy látták: határozottan kell állást foglalni a nem
zet és a magyarság mellett. A választások előtt a már említett Gacs János juttatta el a mi
niszterelnökhöz azt a memorandumát, melynek pontjai az elnémetesedés veszélyének kitett 
város jövőjével foglalkoznak. Gacs a német agitáció hatásainak visszaszorítása és a város ma
gyarságának megőrzése érdekében szükségesnek látta az állami köztisztviselők nemzethűsé-
gi alapon történő teljes átvilágítását és a megbízhatatlannak bizonyuló hivatalnokok lecseré
lését. Mindemellett csendes, ám határozott katonai intézkedéseket sürgetett annak érdeké
ben, hogy a környék biztonságát modern harci eszközökkel felszerelt, erős és nagy létszámú 
hadsereg őrizze. Az tervezet e célból Sopron határőrvárossá nyilvánítását javasolta. Figye
lemre méltó Gacsnak az az ötlete, mely szerint a jelenleg „német gyűrűbe" fogott város kör
nyezetét magyarrá formálják. Ennek egyik eszközét tudatos telepítési akcióban látta, mely
nek keretében akár csere útján elvett földeket lehetne megbízható magyar telepeseknek át
adni. Az így kialakítandó földek egy része vitézi birtokként, másik része magyar földműve
sek parcelláiként kerülne kiosztásra. Gacs érdeklődése a társadalompolitika és a gazdaság 
egyéb területeire is kiterjedt. Nézete szerint a magyar lakosság érdekeinek fokozottabb vé
delme, a magyar egzisztencia átmentése érdekében a kormánynak akár áldozatoktól sem sza
bad elzárkóznia. Eminens érdekünk e téren a magyar szereplők támogatása a gazdasági ver
senyben, az adózás és az adóvégrehajtás terén - hangsúlyozta a politikus. A továbbiakban 
kifejtette: ismerve a német nép anyagiasságát, gondoskodni kell arról, hogy a  tisztességes  ke
reteken  belül megtalálják a gazdasági prosperitást a magyar életben. Nyelvi, kulturális téren 
igényeik ésszerű teljesítése mellett törekedni kell a magyar kultúrközösségbe való bevonásuk
ra, melynek minimuma, hogy tanulják meg és ismerjék annak az országnak a nyelvét, mely
nek kenyerét eszik, amelyen élnek. 8 9 7 A magyar kultúrkörbe való integrálódás persze identi
tásuk feladása, az asszimiláció irányába szorította volna a németeket. 

A memorandumban foglaltak széles körű elterjesztése természetesen ügyetlen lépés lett 
volna két hónappal a választások előtt. A MÉP soproni jelöltje, Csáky István külügyminiszter 
a nyüvánosság színe előtt nem vállalta a Gacs-féle konfrontációs taktikát. A nemzetiségi kér
désből eredő problémákat úgy igyekezett megválaszolni, hogy a magyarság kritériumát nem a 

8 9 6 Bizalmas jelentés, 1939. június 6. MOL, ME, K 28, 117. cs. 217. t. I I . 1939-C-17333. A nyugat-magyarországi helyzet
ről szóló jelentéssel ellentmondó módon Baschék országosan inkább a kormánypártot támogatták a választási küzdelem so
rán. Ennek előzményeként Bäsch legutóbbi németországi útján azt kapta útravalóul, hogy a magyar kormánnyal konflik
tusmentes viszonyra törekedjék. A választási együttműködéssel a szervezet némileg a pángermanizmus vádjától is megsza
badulhatott. Ami a nyüasokat illeti, Bäsch akként nyilatkozott róluk, hogy ők kampányukban a németség leghatározottabb 
eUenfelének mutatkoztak. Spannenberger 2002. 164, 171-172. o. 

8 9 7 Gacs levele Teleki Pálhoz, 1939. január 10. MOL, ME, K 28, 3. cs. 8. t. 1939-L-15715 



fajhoz  tartozásban,  hanem  az  azonos  életmódban,  életfelfogásban  jelölte  meg,  áthidalva  így a 
faj  és  a  nemzet  közötti  különbségeket. 8 9 8  A  Kereskedelmi  Kamarában  elmondott  beszédében 
az  idegen  ajkú  magyar  állampolgárok  számára  ugyanazt  a  magatartást  helyezte  küátásba  ma
gyar  részről,  amilyet a  német  kormányzat  tanúsít  magyarok  irányában  a  határ  túloldalán. 8 9 9 

A  helyi  németség  sorsának  alakulását  nemcsak  a  hazai  szélsőjobboldal  kísérte  nyomon 
élénk  érdeklődéssel,  hanem  a  határ  túloldalán működő náci szervezetek is. 1939 júniusában 
Németországban gyűjtést rendeztek a külföldi németek javára. Június 24-25-én pedig meg
tartották a „Német népiség napját" (Tag des deutschen Volkstums). Az adományozók ez al
kalommal állítólag olyan jelvényeket kaptak, melyeken külföldi német városok - többek kö
zött Sopron - címere szerepelt.900 

Az NSDAP Niederdonau tartományi hivatala (Gauleitung der NSDAP Grenzlandamt 
Gau Niederdonau) közben jelentéseket készített a nyugat-magyarországi - főként a soproni 
- németek helyzetéről. A beszámolók tartalmát a terület későbbi bekebelezésének elvi meg
alapozására kívánták felhasználni. A Lage  der Deutschtum című beszámoló szerint a helyi né
metek teljesen ellenséges közegben kénytelenek élni, ahol - amellett, hogy folyamatosan hát
térbe szorítják őket - erős asszimilációs nyomásnak vannak kitéve. A jelentés különösen 
eredményesnek ítélte az oktatás magyarosítására vonatkozó törekvéseket. Kifogásolta, hogy 
a városban egyetlen német nyelvű Hauptschule, illetve Oberschule sincs, és vegyes tannyel
vű népiskola O^olksschule) is csupán egyetlen egy működik. Részben ennek tudható be, hogy 
a németség elveszítette korábbi befolyását a városi testületekben. „A német öntudat minden 
megnyilvánulását rossz szemmel nézik és hazaárulásnak titulálják. A Volksbund körzeti ve
zetőjét már két ízben zárták vetették börtönbe." - állította a jelentés szerzője, hozzátéve, 
hogy a városba erős a magyar munkaerő beáramlása, ezért az állás nélkül maradt németek 
kénytelen a birodalomba vándorolni, hogy megélhetésüket biztosítsák. Mindezen okoknál fog
va a soproni németek csatlakozási vágya (a birodalomhoz) egyáltalán nem csökkent, hanem 
változatlan, sőt erősebb, mint korábban vol t . 9 0 1 A jelentés megállapításának - minden túlzá
sa ellenére - volt reális alapja. Emiatt a soproni német lakosság szélsőséges szervezetek fe
lé terelését célzó gondolatok megfelelő táptalajra hullottak. 

A választásokat követően a határváltozásokkal összefüggő híresztelések 9 0 2 , majd a len
gyelországi háború kirobbanása borzolta a kedélyeket. A közvéleményt azután Hitler 1939. 
október elején elhangzott beszédei izgatták fel ismét. A Führer október 6-10. között több
ször úgy nyilatkozott, hogy a különböző országokban szétforgácsoltán élő német népcsopor
tokat áttelepítéssel kívánja megmenteni az asszimilációtól. A hazai németség mérsékelt lel
kesedéssel fogadta az ötletet. A határ mentén élő közösségeik, akik nem kívánták elhagyni 
lakhelyüket, tanácstalanul tekintettek a jövő elé. Jellemző módon, az addig hangos pánger
mán aktivisták is elcsendesedtek, és többen magyar voltukat kezdték hangoztatni. A telepí
tési akció híre a Volksbund helyi működését csaknem megbénította. A szervezet tagjai jog
gal gondolhattak arra, hogy a program első alanyai éppen az ő körükből kerülnek ki, holott 
ők a szülőhelyükön kívánták megvalósítani céljaikat. A Németországba, esetleg Lengyelor
szágba történő átköltöztetés okozta riadalom egy időre tétlenségre kárhoztatta a tagok nagy 
részét. Németbarát csoportjaik viszont végre tiszta etnikai képlet kialakulását, valamint a 
város és környéke Ostmarkba ülesztését várták a tervektől. Ok úgy kalkuláltak, hogy Nyu
gat-Magyarország területére tolnai, baranyai németeket vezényelnek át, s ezután végrehajt-

898  SH, 1939. május 16. 
8 9 9 MOL, KÜM, K 63, Csáky István külpolitikai megnyilvánulásai. 472. cs. 1939 - 68. t. 
9 0 0 A belügyminisztérium átirata a külügyminisztériumnak és a miniszterelnökségnek. MOL, ME, K 28, 1939-C-17821 
9 0 1 PAAA, R105 162 Pol. XII . 42. Der Anschluss Ödenburgs an das Deutsches Reich, Anlage 4.,5. 
9 0 2 Lásd előző fejezet. 



jak  a  térség  elcsatolását. 9 0 3  Hasonló  várakozások  a burgenlandi lakosságtól  sem  voltak  idege
nek.  Ott  viszont  úgy vélekedtek,  hogy  a  német  hatóságok  a  tartomány  megbízhatatlan  ma
gyarságát  cserélik  tolnai  németekre.  Magyar  belügyi  szervek  informátorai  szerint,  előbbiek 
ennek  örülnének  is,  hisz  a  volt  Burgenlandban  nagy  a  terror,  a  megfélemlítés  és nyugtalan
ság  uralkodik. 9 0 4 

Végül  a  tervekből  semmi  sem  lett.  A  háború  alatt  tovább  növekedett  a  szélsőséges 
irányba  terelt  németekkel  szembeni  bizalmatlanság,  melyet  tovább  táplált,  hogy  a  VDU sop
roni  csoportja  élénk  kapcsolatot  tartott  az  NSDAP Gau  Niederdonau  vezetésével,  és  magáé
vá  tette  Sopron  elcsatolásának  általuk  kidolgozott (fentebb  ismertetett)  koncepcióját. 9 0 5  A 
gyanakvás  időnként  ellenszenvbe  csapott  át.  1941  áprilisában  a  Jugoszlávia  ellen  vonuló 
Wehrmacht  csapatok  üdvözlésére  kivonult  Volksbundtagok összetűzésbe is keveredtek a ma
gyar lakossággal. Az ellenérzések akkora már egyre szorosabban összekapcsolódtak a ma
gyar függetlenségi és németellenes küzdelmekkel. Ezek a küzdelmek Sopronban korán hatá
rozott formát öltöttek. 1942. februárban megalakult a Soproni Magyar Szövetség, mely alap
szabályában jól kivehető német- és Volksbund-ellenes programot fogalmazott meg. A szövet
ség működésének eredményeképpen a belváros egyik legimpozánsabb épületének homlokza
tán nem a „Deutsches Haus", hanem a „Magyar Művelődés Háza" feliratot helyezték el. 

Miközben a háború kiélezte a német-magyar viszonyt, levette a napirendről a nyugat
magyarországi kérdést, mely azonban akkor sem tűnt el véglegesen. Ausztria német meg
szállás alóli felszabadulása idején is újra felvetődött a nyugat-magyarországi határok újraren
dezésének gondolata. A Sopron megszerzését célzó „Ostburgenland-koncepció" elsőszámú 
képviselői a két háború közötti időszak - dolgozatunkban is szereplő - osztrák politikusai 
voltak. Elaborátumaik azonban hamar lekerültek az illetékesek íróasztalairól. Ezeknek - az 
eltérő kormányzati szándékoktól függetlenül - a szuperhatalmak által uralt, megosztott vi
lágban nem is volt semmiféle realitása. A hidegháborús elzárkózás ugyanakkor megnehezí
tette a párbeszédet, a történelmi viták közös feldolgozásának lehetőségét is. Egymás érvelé
sének megismerése, és a saját álláspontok kellő kritikája visz azonban közelebb ahhoz, hogy 
a megértsük a másik fél gondolkodását, tiszteletben tartsuk nézeteit és empátiával közeled
jünk érzelmei felé. E könyv szándékaink szerint ehhez igyekszik hozzájárulni. 

9 0 3 Belügyi jelentés, 1939. december 6. MOL, KÜM, K 63, belügyi jelentések Burgenlandról, Ostmarkról és Németor
szágról, 192. cs. 21/1. t. ad. 404 pol/ 1939. (fol. 136-137). 

9 0 4 Belügyi jelentés 1939. november 17. MOL, KÜM, K 63, 192. cs. 21/1. t. 
9 0 5 Az Anschluss után soproni németek egy csoportja kereste fel a VDU központi vezetését azzal, hogy a várost és kör

nyékét Németországhoz csatolják. Bäsch Ferenc a Volksbund elnöke azonban határozottan elutasította a követelést és kül
döttséget lényegében hazazavarta. Legalábbis erről tanúskodik Mester Miklós tanúvallomása Bäsch perének 1946. január 
16-i nyilvános főtárgyalásán. A vallomás utóbb Bäsch fellebezéséhez is érvként szolgált. Seewann, Gerhard-Spannenberger, 
Norbert: Akten  des Volksgerichtsprozesses  gegen Franz  A. Bäsch Volksgruppenführer der der Deutschen in  Ungarn Budapest 
1945/46. München, 1999, R. Oldenburg Verlag, 411; 444. o. 



ÖSSZEGZÉS 

Az  elkészült  dolgozatban  a  nyugatmagyarországi  kérdés  1922  és  1939  közötti  alakulá
sát  igyekeztünk  áttekinteni.  Úgy látjuk,  hogy  a  nyugatmagyarországiburgenlandi  probléma 
nem szűnt meg 1921-1922-ben, hanem a két háború között - lappangó vagy nyílt formában 
- mindvégig jelen volt a politikában, a sajtóban és a társadalomban. 

A tanulmányozott időszak elején és végén két nagy jelentőségű esemény, a soproni és 
a nyolc Sopron környéki községben tartott népszavazás, illetve az Anchluss állt. A közöttük 
eltelt tizenhét év kisebb horderejű eseményeinek (melyek talán alkalmasak a két háború kö
zötti korszak magyar történelmének árnyalására) alakulását a korszakkezdő és záró esemény 
jelentősen meghatározta. Magyar részről a Burgenlandra irányuló figyelem és revíziós akti
vitás nem vetekedhetett a többi, háború után elszakított terület iránt megnyilvánuló érdek
lődéssel, elemzését mégis különlegessé teszi, hogy a térséget körülvevő status quo előre jól 
érzékelhetően változott meg a bemutatott periódus végén. Azokat a politikai, állami, közigaz
gatási kereteket, melyek közé Burgenlandot megszervezték, szétfeszítette Németország és 
Ausztria erőszakos egyesítése. Az Anschluss - legalábbis a politika és a társadalom bizonyos 
köreiben - jóval annak bekövetkezte előtt előre látható volt. Legfeljebb a megvalósulás mód
ja és ideje volt nehezen kiszámítható. A békekötések, felkelőharcok és a népszavazás utóla
gos hatása mellett ez sajátosan visszamenőleges érvénnyel bírt tárgyunk szempontjából 

A politika különböző helyszínein azonban nem egyforma súllyal szerepelt a kérdés. A 
benne leginkább érintett országok (Magyarország, Ausztria és Németország) politikai- külpo
litikai álláspontja - bár részleteiben eltért egymástól - az áttekintett időszak alatt teljesen 
megegyezett abban a tekintetben, hogy a kérdést ésszerűtlen bolygatni. Ezzel ellenkező hi
vatalos véleményt a taglalt országok vezető politikai elitje nyíltan egyszer sem képviselt. Any-
nyi eltérést mégis konstatálhattunk, hogy míg Magyarországnak és Németországnak az ér
deklődését is kisebb mértékben kötötte le a nyugat-magyarországi, illetve a burgenlandi prob
léma, Ausztria velük ellentétben újonnan szerzett tartománya beülesztése, konszolidálása és 
fejlesztése miatt, valamint az időnként felcsapó magyar irredentizmus hullámainak következ
ményeképpen élénkebb figyelemmel kísérte a térség helyzetének alakulását. Németország tá
volságtartása, Ausztria belső nehézségei, továbbá Magyarország politikai és gazdasági kap
csolatkeresési kényszere mindazonáltal megakadályozta, hogy az érintett felek vég nélküli vi
tákba bonyolódjanak a térség miatt. Bármennyire is kerülte azonban mindegyik résztvevő az 
ügy aktualizálását - ha nem egyenlő mértékben és azonos ideig is - mind a német, mind a 
magyar, mind az osztrák politikusok tisztában voltak vele, hogy az Anschluss napirendre 
hozhatja az ügyet. A kormányzati szereplők ennek tudatában cselekedtek, és nyilatkoztak a 
kérdésben. Ausztria kormányai elvitathatatlannak tekintették a terület hovatartozását, s tu
lajdonképpen ezt állapíthatjuk meg a német politika alapállását illetően is. Berlin - miköz
ben érdekei a nyugat-magyarországi németség miatt is a térséghez kötötték - igyekezett a 
semlegesség látszatát megőrizve egyensúlyozni, s amíg lehetett (voltaképpen 1938 márciusá
ig) elkerülni a nyílt állásfoglalást az ügyben. Magyar részről általánosságban elmondható, 



hogy    etnikai  állománya,  tradíciói  stb.  miatt    Burgenland  illeszkedett  a  legkevésbé  a  ha
zai  revíziós  programba.  A Bethlenkorszakban  a  miniszterelnököt  politikai  realitásérzéke  ar
ra  sarkallta,  hogy  a  problémát  ne  pusztán  az  osztrákmagyar  reláció  függvényében,  hanem 
elsősorban  annak  német  vonatkozásait  figyelembe  véve  ítélje  meg.  A  kérdés  aktualitását  a 
fenti  értelemben    mint  utaltunk  rá    az  Anschluss  teremthette  meg.  Ebből  logikusan  azt 
a  következtetést  vonhatjuk  le, hogy  az  1920as években  a  kormány  és maga a  miniszterelnök 
kivárásra  rendezkedett  be  NyugatMagyarország  és  Burgenland  státuszával  kapcsolatosan. 
Amikor  viszont  az  1930as évek  vége  felé  az  Anschluss  és vele  a  burgenlandi  kérdés  is  napi
rendre  került,  döntő  változás  állt be  mind  a hazai  és a német  belpolitikai  viszonyokban,  mind 
a  nemzetközi  feltételrendszerben.  Ebben  a  helyzetben  komolyan gondolni  sem  lehetett  a  te
rület  kompenzációs  visszaszerzésére. 

A  politika  egyéb  szintjein    Burgenland  tartományban  és  a  nyugatmagyarországi  tör
vényhatóságokban    az  előzőekhez  képest,  a  korszak  egészén  át  komoly rezonanciája  volt  a 
nyugatmagyarországi  kérdésnek.  A  kutatásokból  kiderült,  hogy  a  helyi  politika  és  az  általa 
nagyban  befolyásolt  közvélemény  és  sajtó,  valamint  a  számos  civil,  társadalmi  szervezet  
nemcsak  a  nagyobb  autonómiával  rendelkező  Burgenlandban,  hanem  idehaza  az  osztrák  ha
tár  mellett  és  Németországban  is    „önálló  életre  kelt",  és  megpróbálta  a  térség  ügyét  folya
matosan  napirenden  tartani.  Ezzel  összefüggésben  úgy látjuk,  hogy  a két háború  közötti  ma
gyar  belpolitika központi  és  helyi,  közigazgatási  koncentrikus  körei  nem  fedték  le  egymást. 
A  kormányzat  és  a    kormányoktól  néha  szellemiségükben,  néha  csak  politikai  képességeik 
tekintetében  távol  álló    csoportok  és  személyek  a  határrendezést  követően,  megközelítőleg 
az  1920as  évek  első  felének  végéig  kölcsönösen  próbálkoztak  azzal,  hogy  a  határokat  bizo
nyos  pontokon,  esetleg  egészében  megváltoztassák,  de  legalábbis  akadályokat  gördítsenek  a 
kialakult  helyzet  konszolidálódása  elé. Magatartásukat  a  korábbi  teljes  elutasítás  helyett ké
sőbb  az  átmeneti  tudomásulvétel  jellemezte. 

Fontos  kérdésként  merült  fel, hogy  a  felsorolt  tényezőknek  mekkora  volt  a  mozgósító 
erejük,  illetve  a  kormánypolitikákra  gyakorolt  hatásuk.  Megállapíthatjuk,  hogy  a  hatalom 
képviselőit  időnként  a  közvélemény  előtt  tett  kétes  értékű nyilatkozatokra, és - ezekből adó
dóan kínos magyarázkodásokba - hajszolták. A fel-feltörő feszültségek idején a kormányok
nak nem egymással, hanem saját belső közvéleményükkel, sokszor szélsőséges és partikulá
ris erőikkel kellett megküzdeniük. E próbálkozások ismertetése során képet alkothattunk a 
két háború közötti korszakra jellemző kormányzati kettős beszéd természetéről is. 

Az 1921-től a kérdés fókuszába került és mindvégig ott is maradt Sopron kapcsán megál
lapíthatjuk, hogy a határváltozások gazdasági és társadalmi következményei nem sokban tértek 
el az ország egyéb határterületein megfigyelhető hatásoktól. Különleges volt azonban  civitas 
fidelissimagoiídolai erkölcsi, szimbolikus és gyakorlati vonatkozásainak alakulása a város és az 
ország közéletben. 1921-ben Sopron mint Trianon „alternatívája", a revízió első sikere foglalta 
el emblematikus helyét a magyar politikai gondolkodásban, ám a számtalanszor alkalmazott 
szóösszetétel reálpolitikai vonatkozásai szereplőktől és szituációktól függően, valamint az idő
ben előrehaladva változtak. A népszavazás a magyar külpolitika mozgásterének szélesedésével 
veszített szimbolikus jelentőségéből. A hűség-eszményt lankadatlanul felhasználó várospolitika 
pedig ezzel párhuzamosan egyre kevésbé tudta kiaknázni az abban rejlő lehetőségeket. 

Valamennyi általunk megvizsgált problémakör között talán a nemzetiségek helyzetét ha
tározta meg leginkább a népszavazás és a német-osztrák egyesülés kérdése. Az 1920-as évek
ben a szavazás és hatásai, a következő évtizedben a fenyegető Anschluss és annak várható ki
hatásai érvényesültek a várost irányító csoportoknak a németekhez fűződő viszonyában. A he
lyi politika résztvevőinek zöme az etnicitás jellegzetességeinek figyelmen kívül hagyásával 
szemlélte a nyugat-magyarországi kérdést. Ez utóbbi az egykori Sopron megye visszaállítására 



vonatkozó  igényekben,  az  etnocentrikus  revízió  elutasításában,  befelé  pedig  németekkel 
szembeni  diszkriminációban  érhető  tetten. A nemzetiségi  igények  kontraproduktiv elutasítá
sa  és  a  jogos  követelések  kriminalizálása  sodorta  időnként  a  mérsékelt  ellenzékiség,  időn
ként  pedig  a  szélsőségek  irányába  a  soproni  németség  egy  részét    szinte  önbeteljesítő  jós
latként   ,  radikalizálva  annak  egyes  képviselőit.  Ennek  alapot  szolgáltatott,  hogy  az  új po
litikai  határ  meghúzása  önmagában  is  markánsan  megváltoztatta  a  térség  lakóinak  nemzet
ről,  nemzeti  közösségről  alkotott képét,  befolyásolta  önmeghatározását.  A  háborút  megelő
ző  kooperáció  az  újrarendezés  folytán  konfrontációba  fordult,  az  új  keletű határ megjelené
sével újfajta identitás-reprodukció indult meg. Ez a terület németségének sajátos, kialakuló, 
részben helyhez kötődő identitását, a völkisch gondolat irányába tolta. A magyar kultúrá
hoz való nyelvi és kulturális kötődést lazító nemzeti identitástudat gazdasági és egyéb kom
ponensekkel kiegészülve érzelmi eltávolodást eredményezett a magyar állameszmétől. A 
civitas  fidelissima szlogenje ugyanakkor nem kárpótolt a gyenge lokális-regionális identitá
sért, s épp ezért alternatívát sem nyújtott ezzel a felülről diktált, etno-nacionalista identi
táskonstrukcióval szemben. 

Ellentmondásos módon mégis a helyi elitek reálpolitikai érzékét dicséri, hogy - irraci
onális revíziós programjaik és szimbolikus politizálásuk mellett - a valós helyzetre szabott, 
rendkívül tudatos várospolitikával igyekeztek megalapozni a város jövőjét, biztosítani urba
nizációs fejlődését az új határok között. Ez azt bizonyítja, hogy a várospolitika - miközben 
maga is használta - kénytelen volt rádöbbeni, hogy a magyar politizáló elit - és részben tár
sadalom - körében ismétlődően alkalmazott absztrakt szimbólumoknak módfelett csekély a 
valóságos tartalma. Mindez a szereplők kommunikációs gesztusain alig hagyott nyomot. 



É L E T R A J Z I  M E L L É K L E T  A  K Ö T E T B E N  SZEREPLŐ 

F O N T O S A B B  S Z E M É L Y E K R Ő L 

Bethlen  István  gróf  (1874.  október  3.  Gernyeszeg  1946.  október  5.  Moszkva)   poli
tikus,  miniszterelnök.  Ősi erdélyi  nemesi  családból  származott.  Fiatalon elhunyt apja (Beth
len  István  t  1881) végakarata  szerint  1883tól  a  bécsi  Teréziánumban  tanult.  1893ban  a bu
dapesti  egyetem  államés  jogtudományi  karának  hallgatója  lett,  majd angol egyetemeken  foly
tatta  tanulmányait.  Egy  éves  katonáskodást  követően  a  mosonmagyaróvári  gazdasági  akadé
mia  vendéghallgatója  volt.  19011918  kötött  erdélyi,  mezőségi  birtokait  igazgatta,  miközben 
kiformálódott  a  történelmi  elitizmusból  és  agrárius  szociálprotekcionizmusból  táplálkozó  po
litikai  konzervativizmusa.  1918  után  erdélyi  politikusból,  vezető  magyar  politikussá  vált. 
1919.  február  19én megalakította  a  rövid életű, nyíltan konzervatív, forradalomellenes Nem
zeti Egyesülés Pártját. 1919 márciusában Bécsbe menekült, ahol sikerült egyesíteni a kom
munistaellenes emigráns csoportokat bécsi Magyar Nemzeti Bizottság (közismert nevén An-
tibolsevista Comité - ABC) néven. A Tanácsköztársaság bukása után Budapestre visszatérve 
a Friedrich-kormány „titkos erdélyi minisztereként" működött. Tagja volt az Apponyi Albert 
vezette magyar békedelegációnak Párizsban. 1920 áprilisától a Magyar Menekültügyi Hiva
tal vezetője. A Simonyi-Semadam-kabinet lemondása után már kormányalakítási megbízást 
kapott, melyet azonban kénytelen volt visszaadni. Kormányalakítási tárgyalásai során köz
ben született meg az Egyesült Nemzeti Keresztény Kisgazda és Földművespárt. 1921. ápri
lis 13-án Horthy ismét felkérte kormányalakításra, melynek eredményeképp április 15-től el
foglalta miniszterelnöki széket. Tíz éven át tartó miniszterelnöksége alatt stabilizálta az or
szág belpolitikai, pénzügyi helyzetét. Helyzete 1926-ban megingott a frankhamisítási ügy mi
att, de Horthy nem fogadta el lemondását. Első külpolitikai sikerét a soproni népszavazás 
jelentette. Miniszterelnöksége alatt vették fel Magyarországot a Népszövetség tagjai közé. A 
Magyarország és Anglia közötti kapcsolatok élénkítésére törekedett fő külpolitikai célja, a re
vízió érdekében. 1927-ben barátsági szerződést kötött Olaszországgal. Az általa konszolidált 
politikai rendszert korlátozott polgári parlamentarizmus jellemezte. Az 1931-ben jelentkező 
hitelválság hatására kénytelen volt lemondani, de mint ellenzéki politikus, és mint a kor
mányzó tanácsadója továbbra is egyik meghatározó alakja a politikai életnek. 1935-ben Göm
bös Gyulával fennálló ellentétei miatt kilépett az Egységes Pártból. 1939-ben a felsőház örö
kös tagja lett. A I I . világháború alatt az angolszász orientációjú csoport legtekintélyesebb 
alakja. Az ország német megszállása (1944. március 19.) után illegalitásba kényszerült, de 
Horthynak továbbra is tanácsadója maradt. 1945 elején a szovjet hatóságok letartóztatták, 
és elhurcolták. Moszkvában halt meg, a Butirszkaja börtön kórházában, szívbénulásban. 
Hamvait 1994-ben hazahozták, s a Kerepesi-temetőben temették el. 

(írod.: Romsics Ignác:  Bethlen  István.  Politikai  életrajz. Budapest, 1999, Budapest) 



Bleyer Jakob  (1874.  január  25.  Dunacséb    1933.  december  5.)    germanista  profesz
szor,  egyetemi  tanár,  a  magyarországi  német  nemzetiség  egyik  vezető  politikusa  Egyetemi 
tanulmányait  a budapesti,  müncheni  és  a  lipcsei egyetemen  végezte.  Miután  Budapesten  böl
csészdoktorrá  avatták,  a  soproni  főreáliskolában  helyezkedett  el.  Sopron  után  a  fővárosban 
lett  középiskolai  tanár.  1908ban  a  kolozsvári  egyetem  germanisztikai  tanszékén,  1911ben  a 
budapesti  egyetem  német  irodalmi  tanszékén  tanít.  1910től  a  Magyar  Tudományos  Akadé
mia  levelező  tagja  lett,  később  egy  sor  hazai  és  külföldi  tudományos  társaság    például  a 
Deutsche Académie    választotta  tagjai  közé.  1919.  augusztus  15én  a  Friedrichkormány,  ké
sőbb  a  Huszár,  Simonyi  és  Telekikormányok  nemzetiségügyi  minisztere  lett.  Az  1920.  évi 
nemzetgyűlési választásokon pártja, a Német Keresztény Gazdasági Párt (Deutsch-christliche 
Wirtschaftspartei) 4 képviselőt juttatott be a törvényhozásba a később elcsatolt Nyugat-Ma
gyarország területéről. A választásokat követően Deutsch-christliche Integritätspartei néven 
továbbműködő pártja elszánt harcot folytatott Nyugat-Magyarország megtartásáért. Mint 
nemzetiségügyi miniszter szakított korábbi nézeteivel és belátta, hogy a terület megtartása 
csak területi autonómia révén lehetséges. Ettől kezdve német autonóm terület létrehozásán 
fáradozott. Németországban és Ausztriában tárgyalásokkal igyekezett a terület megtartását 
elérni. Teleki Pál 1920. december 16-án újjáalakított kormányából kimaradt; a nemzetiségi 
tárcáért a mindenkori külügyminiszter lett a felelős. Az 1922-es választásokon az 
Integritätspartei is vereséget szenvedett. Maga Bleyer sem jutott be a nemzetgyűlésbe. Hosz-
szú ideig az általa alapított Sonntagsblattban tudott felszólalni a német kisebbségi jogok vé
delmében. 1923-ban Bleyer ügyvezető alelnökségével kezdte meg működését az első magyar
országi német kulturális egyesület, az Ungarländisch Deutsches Volksbildungsverein. Az 
1926 és az 1931-es parlamenti választásokon kormánypárti jelöltként - de a német kormány 
szubvencióját élvezve - sikerült ismét mandátumhoz jutnia. A kormány támogatásában csa
lódva 1933 májusában éles felszólalásban ítélte el a magyar nemzetiségpolitikát. A német 
külügyminisztérium elismerte Bleyert a magyarországi német népcsoport politikai vezetőjé
nek, de aktuálpolitikai okokból óva intette a magyar kormányhoz fűződő viszonya kiélezésé
től. Mozgalmának radikális tagjai azonban erélyesebb fellépést követeltek tőle. A dilemma 
feloldására már nem maradt ereje. 1933. december 5-én baranyai (Villány) választókerületé
ből hazatérve megbetegedett és meghalt. 

(írod.: Norbert Spannenberger: A  magyarországi  Volksbund.  Berlin  és  Budapest  között. 
Kisebbségkutatás Könyvek, Budapest, 2005, Lucidus Kiadó; Tóth Imre: Bleyer Jakab. In  A 
soproni  Széchenyi  István  Gimnázium  jubileumi  évkönyve,  2001/2002.  tanév. Sopron, 2002.) 

Csáky István (1894. július 18. Uncsukfalva - 1941. január 27. Budapest) - diplomata, 
külügyminiszter. A Csáky grófi család erdélyi ágából származott. Apja altábornagyként szol
gált a monarchia hadseregében. Rövid ideig jogot tanult a Pázmány Péter Tudományegyete
men, majd a konzuli akadémiát végezte el Bécsben. A szegedi kormány 1919. július 15-től 
tiszteletdíjasként foglalkoztatta. Nézetei ekkor - bár erről kevesebbet tudunk - közel álltak 
a fajvédőkéhez. 1919-ben kezdte meg külügyi szolgálatát mint követségi attasé. A magyar de
legáció tagja volt a béketárgyalásokon. 1921-ben a vatikáni követségen I I . osztályú titkárként 
dolgozott, majd 1923-ban a külügyminisztériumba rendelték. Ott teljesített szolgálatot 1924-
ig. Ezt követően a bukaresti magyar követség munkatársa lett egészen 1928-ig. 1928-1932 
között a külügyminisztérium sajtóosztályára került, melyet később vezetett is. 1933-tól a 
madridi és a lisszaboni követségeket vezette mint ügyvivő. 1935-ben Budapesten a külügy
miniszter kabinetjének vezetője lett. Részt vett az 1938. szeptemberi müncheni értekezleten 



mint  megfigyelő.  Jelen  volt  az  első  bécsi  döntésnél  is.  Első  ízben  1938. december  31én,  idő
közi  választásokon  került  be  a parlamentbe.  Ekkor kapta  az  ózdi  választókerületet,  ahol  egy
hangúlag  megválasztották  a  megüresedett  képviselői  székbe.  Az 1939.  évi választásokon  Sop
ronban  szerzett  mandátumot.  1938  végén  ért  diplomáciai  karrierjének  csúcsára,  a  külügyi 
tárca  élére.  Imrédy  Béla  kormányában  Kánya  Kálmán  lemondását  követően  a  kormányzó 
külügyminiszterré  nevezte ki . 1939  végén  elhatalmasodott  rajta  régóta  meglévő  vesebaja. De
cember  19én kórházba  került,  s  azt  már nem  is  tudta  elhagyni. Január  27én  halt  meg. Em
lékét  a város  törvényhatósága  jegyzőkönyvileg  örökítette  meg.  1941. július  1én pedig a MÉP 
helyi  csoportja  a  polgármester  jelenlétében  ünnepélyes  külsőségek  mellett  leleplezte  arckép
ét  a  szervezet  Széchenyi  téri  székházában. 

(írod.:  Ifj. Sarkady  SándorTóth  Imre:  Országgyűlési  választások  és  képviselők  Sopron
ban  18482004.  Életrajzi  tanulmányok.  Csáky  István.  Kézirat,  Sopron,  2005;  Ormos  Mária: 
Magyarország  a  két  világháború  korában.  Debrecen,  1998. Csokonai;  Pritz  Pál: A  magyar  dip
lomácia  a  két  háború  között.  Tanulmányok.  Budapest,  1995.  Magyar  Történelmi  Társulat) 

Gömbös  Gyula  (1886.  december  26.  Murga    1936.  október  6.  München)  
miniszterelnök.  Apai  ágon  vasi,  evangélikus  család  sarja.  (Innen  ered  előneve:  Jákfai)  Apai 
nagyanyja  soproni  német,  anyja  hasonlóan  német  származású.  Családjával  1985ben  Murgáról 
Sopronba  költözött.  Az Evangélkus  Líceumban  1897ben  kezdte  meg  tanulmányait.  19011905 
között  a  pécsi  hadapródiskola  növendéke.  Az  iskola  után  a  VI I . honvédkerület  kötelékében 
Varasdon  és Zágrábban  tiszthelyettes.  1912ben  a bécsi  Hadiiskolába  került.  1914ben  frontszol
gálatra  vezényelték,  ahonnan    sebesülését  követően    a  közös  Hadügyminisztériumba  került. 
1919  elejétől  a  polgári  forradalommal  is  szembeforduló  Magyar  Országos  Véderő  Egylet  veze
tője.  Ezzel kezdődött  politikai  karrierje.  1922ben  a  kormánypárt  (Egységes  Párt)  ügyvezető el
nöke.  1922  őszétől  fokozatosan  szembekerült  Bethlen  István  miniszterelnökpártvezérrel,  aki 
1923  augusztusában  kiszorította  a  pártból.  19231928  között  a jobboldali ellenzéki,  ún.  fajvé
dő  párt  (Magyar  Nemzeti  Függetlenségi  Párt)  vezére  és  képviselője.  Fajvédő  politikáját  átme
netileg  feladva  1928ban  visszatért  a  kormánypártba  és  honvédelmi  államtitkár,  majd  minisz
ter  lett.  1932.  október  1től  1936.  október  6ig miniszterelnök.  Wekerle  Sándor  mellett ő az el
ső  miniszterelnök,  aki nem  a hagyományos  politikai  elit  tagjaként  került  a kormány  élére,  ahol 
95  pontból  álló  ún. Nemzeti Munkatervet hirdetett  meg.  Célja  a  társadalom  feletti  teljes  kont
roll,  erős  központi  hatalom  és  „faji  szempontból  homogén"  állam  megvalósítása  volt.  Alkotmá
nyos  és  társadalomszervezési  elképzelései  nem  vezettek  sikerre. 

(írod.:  Gömbös  Gyula:  Válogatott  politikai  beszédek  és  írások.  Szerkesztette  és  az  utó
szót  írta:  Vonyó  József.  Budapest,  2004.  Osiris) 

Hébelt  Ede  (1879.  február  16. Budapest1961.  július  3.  Budapest)    ügyvéd,  egyetemi 
tanár,  politikus.  Tanulmányait  a  fővárosban  valamint  Berlinben  és  Londonban  végezte.  Be
fejezése  után  1903ban  ügyvédi  irodát  nyitott.  1908tól  az  eperjesi  jogakadémia  tanára.  A vá
ros  csehszlovák  megszállása  és  az  akadémia  feloszlatása  vetett  véget  ottani  munkájának. 
1915től  egyetemi  magántanár  Budapesten,  és  hasonló  státuszban működött a kolozsvári 
egyetemen is. Kisebb cikkei mellett elismertséget szerzett hosszabb tanulmányköteteivel is, 
pl. a „Tanulmányok a jogügyletekről" és a „Jogegyezségi törekvések" című munkáival. Mű
ködésének elismeréseként a Jogvédő Egyesület ügyészévé választották. Politikai érdeklődése 



kezdetben  a  polgári  radikális  irányzat  felé  fordult,  1905től  kezdve  azonban  a  Szociáldemok
rata  Párt  tagja  lett.  Az  októbrista  forradalom  idején  a  kultusztárca  irányítása  alatt  a  diák
ügyek  miniszteri  biztosává  nevezték  ki . A  Tanácsköztársaság  idején  a  Marx  Károlyról  elne
vezett  Munkásegyetem  egyik  vezetője  és  egyben  tanára.  A  kommün  bukását  követően  ismét 
ügyvédi  hivatását  gyakorolta.  Elsősorban  mint  internáltak,  politikai  letartóztatottak,  kom
munisták  védője  szerzett  hírnevet  magának.  Védői  tevékenysége  közben  letartóztatták,  majd 
rendőri  felügyelet  alá  helyezték.  Aktív  szerepet  vállalt  a  Vörös  Segély  elnevezésű karitatív 
szervezet munkájában is. 1922-ben a szociáldemokrata párt őt indította harcba a soproni ke
rület mandátumáért. A május 28-án megtartott választáson Hébelt a szavazatok 40,99 szá
zalékát megszerezve első helyen végzett. Andrássy Gyula 30,07, míg Klebelsberg Kunó előtt. 
Az 1922-26-os nemzetgyűlés jegyzői tisztét töltötte be. A szociáldemokrata frakció nemzeti
ségi ügyekben illetékes szónoka volt. Felszólalt a tiszti különítmények ellen és a polgári sza
badságjogok politikai okok miatt letartóztatottak elengedése érdekében. Tiltakozott a nume
rus clausus bevezetése ellen. Az 1926-os soproni választásokon megbukott. 1926 után vissza
vonult a képviselőségtől, de politikai tevékenységét tovább folytatta. 1930-ig intenzíven dol
gozott a politikai elítéltek védelmén, jogsegélyezésén. E munkájában együttműködött a kom
munistákkal és a Vörös Segéllyel. Emiatt az MSZDP vezetősége fokozatosan eltávolodott, 
majd el is határolódott tőle, így az aktív politikai életből kiszorult. A második világháború 
után a munkáspártok egységének híveként került vissza a perifériáról. 1954 és 1956 között 
a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Központi Vezetőségének tagja. 1957-től betegsége miatt 
visszavonult a közélettől. 1961. július 3-án halt meg Budapesten. 

(Ifj. Sarkady Sándor-Tóth Imre:  Országgyűlési  választások  és  képviselők  Sopronban 
18482004.  Életrajzi  tanulmányok.  Hébelt  Ede. Kézirat, Sopron, 2005.) 

Kánya Kálmán (1869. november 7. Sopron - 1945. február 28. Budapest) - politikus, 
külügyminiszter. A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban folytatta középiskolai 
tanulmányait. Pályafutását Konstantinápolyban kezdte mint alkonzul. 1904-ben konzullá ne
vezték ki, 1905-től a közös külügyminisztériumban teljesített szolgálatot. 1913-ban a Monar
chia mexikói követe, meghatalmazott miniszter. 1920-tól 1925-ig a külügyminiszter állandó 
helyettese. Részese volt a nyugat-magyarországi kérdéssel kapcsolatos diplomáciai tárgyalá
soknak. 1925-ben berlini követ lett, majd 1933 februárjától 1938. november 28-ig a Gömbös-, 
Darányi- majd az Imrédy-kormányok külügyminisztere. Az ő hivatali ideje alatt csatlakozott 
Magyarország a Berlin-Róma-tengelyhez. Németország egyre növekvő hegemóniáját az Olasz
országgal való fokozott együttműködéssel igyekezett ellensúlyozni (ún. horizontális paktum 
koncepció). A lehetőségekhez képest igyekezett jó kapcsolatokat fenntartani a nyugati hatal
makkal és a kisantant felé is tett közeledő lépéseket. 1938 augusztusában Horthy és Imrédy 
németországi látogatása napjaiban Bledben megegyezett a kisantant államokkal Magyaror
szági fegyverkezési egyenjogúsága elismerésének kérdésében, amivel legalizálni kívánta a há
borús készülődést. 1938. szeptember 20-án Imrédy miniszterelnökkel Berchtesgadenbe repült 
és felkérte Hitlert a magyar területi igények támogatására. 1938. októberben vezetője volt a 
komáromi magyar-csehszlovák tárgyalásokon részt vevő delegációnak. Miután az 1938. 
november 21-i német olasz demars miatt Kárpát-Ukrajna tervezett megrohanás ától az 
Imrédy-kormánynak el kellett állnia, lemondott. 1935. október 4-én Horthy örökös felsőházi 
taggá nevezte ki . A I I . világháború idején a Bethlen-Kállay vezette politikai csoporthoz tar
tozott. 1935. október 4-én Horthy örökös felsőházi taggá nevezte ki. Halála után Budapesten 
temették el, később azonban átszállították a soproni Szent Mihály temetőbe. 



Klebelsberg  Kunó  gróf  (1875.  november  13.  Magyarpecska    1932.  október  11. Buda
pest)    egyetemi  tanár,  a  két  háború  közötti  korszak  kiemelkedő  kultúrpolitikusa.  1875ben 
született  az  Arad  megyei Magyarpecskán.  Apja  révén  osztrák  főnemesi  családból  származott. 
Karrierjét  azonban  a  korban  szokásostól  eltérően,  elsősorban  nem  előkelő  származása,  ha
nem  szakmai  tudása,  és  hivatali  érdemei  alapozták  meg.  Középiskolái  után  Budapesten,  Ber
linben  és  Münchenben  történelmi,  jogi,  és  nemzetgazdasági  tanulmányokat  folytatott.  A  pá
rizsi  Sorbonneon  a  Collége  de  France  hallgatója  volt.  Berlini  tanulmányai  alatt  ismerkedett 
meg  több  soproni  és  Sopronkörnyéki  ösztöndíjassal,  így  Simon  Elemérrel,  Sopron  várme
gye  későbbi  főispánjánjával,  és  Östör  Józseffel,  aki  a  két  háború  között  a  megye  egyik  or
szággyűlési képviselője lett. 1898-ban jogi és államtudományi doktorátust szerzett. Tanulmá
nyait követően segédfogalmazó a miniszterelnökségen. 1910-ben közigazgatási bíróvá nevez
ték ki. 1914-ben került vissza a legfelső államigazgatásba, amikor a kultusztárca államtitká
ra lett. 1917-ben a Magyar Történelmi Társulat elnökévé választották. Ugyanezen évben Ti
sza István mellett a miniszterelnökség politikai államtitkárává lépett elő. Ekkor kezdődött 
képviselősége is. Első ízben Kolozsvárott szerzett mandátumot a Nemzeti Munkapárt színe
iben. 1919-ben alapítója lett a Keresztény Nemzeti Egység Pártjának. Az 1920. évi nemzet
gyűlési választásokon a soproni választókerületben szerzett képviselői mandátumot. 1921 de
cemberében a második Bethlen-kormány belügyminisztere lett. Az 1922-es választásokon a 
soproni mandátumot nem tudta megszerezni. Soproni képviselősége után 1922. június 16-tól 
a Bethlen-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere lett, mely tisztét 1931. augusztus 24-
ig töltötte be. Rövid ideig (1930. szeptember 16-27.) népjóléti és munkaügyi miniszter is 
volt. 1926-tól Szeged országgyűlési képviselőjévé választották, ahol jelentős tevékenységet fej
tett ki a Kolozsvárról áttelepített tudományegyetem működésének megalapozása érdekében. 
1922-től a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli, 1924-től igazgató tagja. 1927-től 1932-
ig az Országos Magyar Gyűjteményegyetem (az ő javaslatára felállított intézmény magába 
foglalta a Magyar Nemzeti Múzeumot, az Országos Levéltárat, az Iparművészeti Múzeumot, 
a Szépművészeti Múzeumot, és a budapesti Egyetemi Könyvtárat) tanácsának elnöke. Jelen
tős munkát végzett a határon túlra került magyar egyetemek átköltöztetése és letelepítése 
érdekében. Célja az egyetemek tudományos műhelyekké, kutatóhelyekké fejlesztése. Tudo
mánypolitikájának legfontosabb eredménye a tudományos ösztöndíjak rendszerének kialakí
tása volt. E célból szervezte meg a bécsi és berlini  Collegicum  Hungaricumot és a római 
Accademia  Reale  d'Ungheriat. 1926-tól óriási népiskolai program indult meg a vezetése alatt. 
Kultúrpolitikai munkássága mellett mint társadalomtudós is jelentőset alkotott. A konzerva
tív eszmei alapokon álló pozitivizmus követőjeként olyan szellemi nagyságokkal tartozott egy 
körbe, mint például a soproni statisztikus Thirring Gusztáv. Nagy műveltséggel párosuló 
rendkívüli munkaintenzitás jellemezte. A korszakban tréfásan „Mozgó Minisztériumnak" is 
nevezték. 1932. október 11-én alföldi útján szívinfarktus végzett vele. 

(írod.: Ifj. Sarkady Sándor-Tóth Imre:  Országgyűlési  választások  és  képviselők  Sopron
ban  18482004.  Életrajzi  tanulmányok.  Klebelsberg  Kunó. Kézirat, Sopron, 2005.) 

Leser, Ludwig (1890. november 8. Lajtaújfalu/Neufeld an der Leitha, Au. - 1946. ok
tóber 30. uo.) - politikus, tartományfőnök. Hivatalnokként kezdett dolgozni szülőhelyén, de 
már fiatalon tagja volt a szociáldemokrata munkásmozgalomnak. 1919-ben az intéző bizott
ság, a központi német tanács és a pártvezetőség tagja. Ugyanebben az évben a Forradalmi 
Kormányzótanács által létrehozott „Gaurat für West-Ungarn" élén Nyugat-Magyarország né
met vidékének kulturális-gazdasági igazgatásának feladatát látta el. 1919. június 9-12. az or-



szagos német  tanács  ülésén  politikai  biztossá  választották.  A Tanácsok  Országos Gyűlésében 
Sopron megyét képviselte. Ugyanott beválasztották a Központi Intéző Bizottságba. Egyik elő
adója volt annak a - július 23-án tartott - megyei munkástanácsi ülésnek, melyen a béke
szerződés után a Magyar Tanácsköztársaság mellett maradásról határoztak. Július 30-án az 
országos német tanács budapesti ülésén szintén „Westungarn-Gau" Magyarország mellett 
maradása és a német proletariátusnak a tanácsokban való arányos képviselete érdekében 
szólalt fel. Az ellenforradalom idején letartóztatták és 1921-ig tartó börtönbüntetésre ítélték. 
Szabadulása után Ausztriába menekült és az osztrák szociáldemokrata párt (SPÖ) burgen
landi politikusa lett. 1922-től 1934-ig burgenlandi tartományfőnök-helyettes. A két háború kö
zötti a tartomány egyik legmeghatározóbb személyisége. Burgenland érdekeit következetesen 
képviselte hazájában és Németországban is. 1931-ben a heidelbergi egyetem díszdoktorává 
avatta. 1934 után Csehszlovákiába menekült. Pozsonyban és Prágában Jean Laufer álnéven 
élt 1945-ig. A második világháború után jelentős része volt Burgenland újjászervezésében. 0 
lett a tartomány ideiglenes tartományfőnöke 1945. október 1-től 1946. január 4-ig. 

(írod.: www.aeiou.at; Berczeller, Richard-Leser, Norbert:  Mit  Osterreich  verbunden. 
Wien-München, 1975, Volk und Jugend; Környei  Attila:  A  forradalmak  vázlatos  soproni 
eseménynaptára.  Sopron  Szemle, 1969.1.) 

Lingauer (Lékay-Lingauer) Albin (1877. március 1. Gönyü - 1962. március 31. Linz, 
Au.) - újságíró, politikus. Középiskoláit Győrben és Szombathelyen, jogi tanulmányait Bu
dapesten végezte. Kezdetben pénzügyi területen helyezkedett el, majd figyelme a sajtó fe
lé fordult. Előbb egy jászberényi újságnak, majd a fővárosban az  Országos  Hírlapnak volt 
munkatársa. 1901-től munkatársa, később főszerkesztője és tulajdonosa lett a  Vasvármegye 
című lapnak. A Tanácsköztársaság kikiáltásakor Bécsbe, majd szerb területre menekült. A 
szegedi kormány megbízásából Ausztriába (Feldbach) ment, hogy felvegye a kapcsolatot Le
hár Antal ezredessel. Lehár különítményével tér t vissza Magyarországra. A Tanácsköztár
saság bukása után nagy szerepet játszott a jobboldali politikai mozgalmakban. 1920-ban 
Rakovszky Iván belügyminisztert legyőzve az első nemzetgyűlés képviselője lett a kőszegi 
kerületben. Legitimista álláspontot képviselt. 1920 után háromszor választotta meg ugyan
az a kerület nemzetgyűlési, i l l . országgyűlési képviselővé (1926-tól a Keresztény Gazdasá
gi és Szociális Pár t tagjaként). Élesen bírálta a kormányt az Ausztria és Magyarország kö
zötti 1922-es területcserék miatt. A  Vasvármegye hasábjain számos cikkben foglalkozott 
Burgenland és a nyugat-magyarországi revízió kérdésével. Az Anschluss idején a terület 
visszaszerzés elmulasztását rótta fel a kormányzatnak. A  Vasvármegye mellett a  Dunántú
li  Néplapot is szerkesztette. Sokat írt fővárosi újságokba is. Elnöke volt a Professzionista 
Labdarúgó Szövetségnek. 

(írod.: Kun Andor-Lengyel László-Vidor Gyula (szerk.): Magyar országgyűlési almanach. A 
felsőház és a képviselőház tagjainak életrajza és közéleti működése. 1927-1932. Budapest, 1932.) 

Löbe, Paul (1875. december 14. Liegnitz/Schlesien, Németország - 1967. augusztus 3. 
Bonn) Asztalos fiaként született, nyomdásznak tanult. 1899-ben  Volkswacht című szociáldemok
rata lap szerkesztője Breslauban. Felségsértésért börtönbüntetésre ítélték. 1904-től a Német 
Szociáldemokrata Párt városi képviselője. Az első világháborút követően a szociáldemokrata 
és a független szociáldemokrata párt egyesítésén dolgozott. 1919-ben a Weimarban ülésező 



nemzetgyűlés képviselőjévé, ott pedig először annak alelnökévé, 1920-tól elnökévé választották. 
Hivatalát egészen annak megszüntetéséig ellátta. Friedrich Ebért halála után felajánlották ne
ki a birodalmi elnöki posztot, melyet azonban elutasított. Lelkes híve volt a német-osztrák egye
sülésnek, és mint ilyen tagja az Österreichisch-Deutscher Volksbund vezetésének is. Többször 
tett látogatást Ausztriában az anschluss propagálása céljából. A Reichstag 1932-ben történt fel
oszlatása, majd azt követő őrizetbe vétele után visszavonult a politikai élettől. A továbbiakban 
a berlini Walter de Gruyter kiadótán talált munkát. 1944. július 20-án újból letartóztatták a 
Hitler-elleni összeesküvés kapcsán. 1945-től ismét aktív: a szociáldemokrata párt tagja és a Das 
Volk című újság szerkesztője. Elutasította azonban SPD és a német kommunista párt egyesü
lését és kilépett a párt központi bizottságából. A továbbiakban a megosztott Németország nyu
gati szektoraiban, majd az NSZK-ban tevékenykedett. 1949-1953-ig a bonni Szövetségi Gyűlés 
(Bundestag) tagja, alakulásakor korelnöke. Az Európa-gondolat lelkes híve volt már a két há
ború között is. 1949. június 13-án az Európa-mozgalom német tanácsának elnökévé választot
ták. 1967 augusztus 3-án halt meg Bonnban. 

(írod.: http://www.dhm.de.) 

Parragi György (1902. áprüis 20. Pécsbányatelep - 1963. március 19. Budapest) újságíró, 
Kossuth-díjas (1951). Bányászcsalád gyermeke. 1922-től négy évet töltött a soproni bányászati és 
erdészeti főiskolán, tanulmányait azonban nem fejezte be, hanem belépett a Sopronvármegye cí
mű lap szerkesztőségébe, 1925-től a lap szerkesztője. Az 1930-as években több írásában próbál
ta meg a közvélemény veszélyérzetét felkelteni, igyekezve bizonyítani a pángermán törekvések 
erősödését. Az Anschluss után saját helyzetét Sopronban tarthatatlannak ítélte, (amit megerősí
tett, hogy a Sopronvármegyét egy időre befutották) és 1938-ban Budapestre költözött, ahol a Ma
gyar Nemzet és a  Mai  Nap munkatársa lett. Cikkeiben a német terjeszkedés és a pángerman-
izmus veszélyére igyekezett felhívni a közvélemény figyelmét. 1942-ben részt vett a Magyar Tör
ténelmi Emlékbizottság antifasiszta tevékenységében. 1944. március 19-én ezért a németek le
tartóztatták és Mauthausenbe hurcolták. 1945 májusában tért haza és nyomban bekapcsolódott 
a politikai életbe. A Magyar Nemzet munkatársa, később főszerkesztője és kisgazdapárti ország
gyűlési képviselő lett. 1947-ben Balogh Istvánnal megszervezte a Független Magyar Demokrata 
Pártot. 1948-50-ben a Magyar  Vasárnap című hetilapot szerkesztette Az 1956-os forradalmat kö
vetően az újságíró szövetség igazolóbizottsági procedúráiban vett részt. 1957-ben a Hétfői  Hírek 
főszerkesztője; innen ment nyugdíjba 1962-ben. 1953-tól az Elnöki Tanács tagja volt. 

(írod.: Magyar Életrajzi Lexikon) 

Portschy, Tobias (1905. szeptember 5. Alsőlövő/Unterschützen, Au. - 1996. március 2. 
Rohonc/Rechnitz, Au.) Jogász, politikus (NSDAP). 1925-től jogi és államtudományi ismereteket 
tanult Bécsben, 1928-ban Göttingenben. Iskolái elvégzését követően ügyvédjelölt volt Felsőőrön. 
1928-ban a Burgenlandi Német Főiskolások egyesületének vezetője. 1931-től tagja és szervezője 
az NSDAP dél-burgenlandi szervezetének. A Hitler-Jugend és SA helyi vezetője. 1933-tól körzet
vezetővé (Kreisleiter) nevezték ki. 1935-től 1938. novemberéig illegális vezetője az NSDAP által 
szintén illegálisan megszervezett Burgenland-gaunak. 1934 és 1938 között többször letartóztat
ták. Az Anschluss után a nemzetiszocialista Burgenland vezetésével bízták meg 
(kommissarischer Landeshauptmann des Burgenlandes. Az osztrák nemzetiszocialisták egyik 
ideológusának számított. Felelős volt a burgenlandi zsidó és roma lakosság deportálásában és 



meggyilkolásában.  Már a betiltás  idején  igyekezett  saját  és párttársai  figyelmét  a cigánykérdés  fe
lé  fordítani.  1938ban  emlékiratot  készített  a témában,  melyben    többek  között    a cigány  lakos
ság  „sterilizálását"  követelte.  (Die  Zigeunerfrage.  Denkschrift  des  Landeshauptmannes  für  das 
Burgenland,  Eisenstadt  1938.)  1938ban  fellépett  Burgenland  felszámolása  ellen. E tárgyban  szü
letett  memorandumában  (Mission des  Burgenlandes)  Burgenland  stratégiai  jelentőségét  taglalta 
és  annak  megerősítésére  tett  javaslatot.  A  tartományt  ennek  ellenére  felszámolták.  Burgenland 
megszűntetését követően 1945 áprüisáig Steiermark helyettes Gauleiterjeként működött. Eközben 
tagja volt a német birodalmi gyűlésnek (Reichstag); SS Oberführer. 1945-től 1947-ig internálták, 
majd 1949-ben 15 év börtönre ítélték. Tíz évvel büntetése letelte után szabadon bocsátották. 

(írod.: www.aeiou.at; Berczeller, Richard-Leser, Norbert: Mit  Osterreich verbunden. Wi
en-München, 1975, Volk und Jugend.) 

Prónay Pál (1874. november 2. Romhány - 1945. Budapest?) - katonatiszt. Nemesi bir
tokos családban született. A soproni Láhne-intézetben érettségizett, ahol iskolatársa volt a ké
sőbbi kormányzó öccsének, Horthy Jenőnek. Ez az ismeretség későbbi katonai karrierjét is meg
határozta. 1896-ban a budapesti Ferenc József katonai akadémián fejezte be tanulmányait. Né
hány év gazdálkodás után 1900-ban a 11. cs. és kir. Tüzérezrednél, majd a Ferdinánd-huszárez
rednél folytatta katonai szolgálatát. 1914. augusztus elején a szerb, később az orosz frontra ke
rült, ahol részt vett a beszarábiai frontáttörésnél 1917 nyarán saját kérelmére áthelyezték a 64. 
szászvárosi, nagyrészt románajkú legénységből állt közös gyalogezredhez. Egy évig volt az olasz 
fronton. Részt vett az első és második piavei offenzívában. A háború után, a tanácsköztársaság 
kikiáltását követően Bécsbe menekült, onnan pedig Szegedre távozott, hogy csatlakozzon az ott 
szerveződő ellenforradalmi csoporthoz. 1919-től a fajvédő mozgalomhoz csatlakozott, több jobb
oldali szervezet (Ébredő Magyarok Egyesülete, Etelközi Szövetség) vezetőségi, ül. alapító tagja 
volt. A tanácsköztársaság bukása után tiszti különítménye élén súlyos atrocitásokat követett el. 
Nevét bírói ítélet nélküli kivégzések, ügyészségi fogdából elhurcolt személyek brutális meggyü-
kolása, alkalmanként egy-egy helység zsidó lakossága elleni pogromok tették félelmetessé. A 
Rongyos Gárda parancsnoka, félkatonai alakulatával akadályozta az Ausztriának ítélt nyugat
magyarországi területek átadását. 1921. október 4-én kihirdette az „önálló, független és semle
ges Lajtabánság államot." Ennek élén - a bán, illetve az államfő megválasztásáig - mint a fel
kelő hadsereg fővezére gyakorolta a legfőbb hatalmat. Szeparatista törekvéseit a kormány és 
Horthy határozott fellépésére feladta. A politikai konszolidáció érdekében nem sokkal később 
teljesen félreállították; még korábbi fajvédő társaitól (pl. Gömbös Gyula) is eltávolodott. Politi
kai műveltségének fogyatékossága, s ebből adódó mellőzöttsége, sérelmei miatt a közéletből tá
vozni kényszerült, ám nyilvános szerepléseit később is folytatta. „Pályafutását" ultrajobboldali 
szervezkedések, rágalmazási perek és közönséges utcai botrányok kísérték. A második világhá
ború alatt, 1944-45-ben a körülzárt fővárosban maradt, valószínűleg az ostromlott várhegy te
rületén harcolt. 1945. február 12-e után teljesen nyoma veszett. 

(írod.: Fogarassy László: Prónay Pál emlékezései az 1921. évi nyugat-magyarországi 
eseményekről. I . Soproni  Szemle 1986.1.) 

Rothermere lord, Harold Sidney Harmsworth (1868. áprüis 26. Hampstead-1940. novem
ber 27.) - viscount, angol újságkiadó, Northcliffe viscount testvére. Apja, Alfred Harmsworth 
dublini tanító, anyja tehetős ingatlanügynök lánya. Hivatalnokként kezdte pályafutását, majd 



bátyja  (Alfred  Harmsworth)  kis  példányszámban  megjelenő  hetilapjánál  (Answers 
Correspondents) tevékenykedett.  Közös  vállalatuk  nemsokára  a világ  egyik legnagyobb magazin
kiadója  lett.  1894ben megvásárolták  a  tekintélyes  London  Evening Newst.  1896ban  indították 
útjára  Európa  első  igazi bulvárlapját,  a Daily Mailt.  A  XX. század  első  évtizedére  valóságos  saj
tóbirodalom  tulajdonosai.  Részesedést  szereztek  a  Timesban  is.  Bátyja  halála  (1922)  után 
Harold  Sidney  NagyBritannia  egyik  legvagyonosabb  embere,  a  Lordok  Házának  tagja  (Lord 
Rothermere  viscount1918).  David  Lloyd  George  kormányában  1917.  légügyi  miniszter  volt. 
Négy  nappal  az  1924iki  választások  előtt  Rothermere  lapjai  tették  közzé  a  Zinovjevlevélként 
elhíresült  dokumentumot,  mely jelentősen  hozzájárult  Ramsay McDonald  és  az  angol  munkás
párt  (Labour  Party)  vereségéhez.  (A  levélről  utóbb  kiderült,  hogy  hamisítvány.)  A  lordnak  je
lentékeny  része  volt  a  konzervatívpárt  győzelmében.  Ennek  ellenére    bár  erre  folyamatosan 
törekedett    csekély  befolyással  bírt  a  hivatalos  angol  politikára,  sőt  a  mértékadó,  előkelő  kö
rök  igyekeznek  távolságot  tartani  tőle. Valószínűleg ezért fordult figyelme a külföld felé. A hú
szas években Mussolini és a fasizmus híve. A magyar ügy felkarolásával elsősorban a szenzá
ciót kereste. A második világháború előtt a németbarát - és Hitlerrel is személyes kapcsolato
kat ápoló - lord sajtója is bátorította a Chamberlain-Halifax-féle megbékítési politikát, mely
nek célja volt Németországot és Olaszországot - akár komoly engedmények árán is - vissza
terelni a négyhatalmi koncertterembe. Lord Rothermere 1940. november 27-én halt meg. 

(írod.: www.spartacus.schoolnet.co.uk; Révai, Tolnai,) 

Sopronyi Thurner Mihály dr. (1878. december 12. Márcfalva/Marz-Au - 1952. Sopron) 
- jogász, politikus, polgármester. Középiskolái első évét Győrött töltötte, hogy a magyar nyel
vet elsajátítsa, majd a soproni Állami Főreáliskolában tanult és itt szerzett érettségi bizonyít
ványt 1898-ban. Jogot tanult Kecskeméten, Budapesten és Kolozsvárott, ez utóbbi helyen szer
zett államtudományi doktorátust. 1912-ben lépett Sopron város szolgálatába mint városi főszám
vevő. 1918 nyarán az elhunyt farádi dr. Szilvási Márton képviselő helyébe a város addigi pol
gármesterét dr. Töpler Kálmánt delegálta az országgyűlés felsőházába. Az így megüresedett pol
gármesteri székbe a képviselőtestület egyhangú akarattal választotta. 1918-ban az októbrista 
kormány kormánybiztosi feladattal bízta meg. A tanácsköztársaság idején a városi adminisztrá
ció irányítását látta el. A békekötések idején Sopron Magyarország mellett maradásáért küzdött. 
Óriási szerepe volt abban, hogy az 1921. december 14-én tartott népszavazáson a város lakos
sága döntő többségben Magyarország mellett voksolt. A két háború között ösztönözte a sopro
ni gazdaság, oktatásügy és idegenforgalom fejlesztését. Erős szociális érzékenységgel rendelke
zett, nyomorenyhítő intézkedései példaértékűek voltak. 1932-ben a Városok Szociálpolitikai Osz
tályának elnöke lett. A várost magabiztos kézzel, az esetek többségében (pl. gazdaságpolitikai 
ügyekben) pragmatista módon, néhány kérdésben (pl. nemzetiségi kérdést illetően) azonban te
kintélyelvű módszerekkel vezette. Szolgálati idejének letelte - 1940 szeptembere - után a tör
vényhatóság egy évre meghosszabbította megbízatását. 1941 májusában azonban, nem várva 
meg újabb hivatali évének végét, leköszönt posztjáról. A Törvényhatósági Bizottság díszpolgári 
címet adományozott számára. A második világháború után sokáig nem emlékeztek meg érde
meiről. 1945-től 1952-ben bekövetkezett haláláig mellőzötten és szegénységben élt. 

(írod.: Turbuly Éva (szerk.):  „Tisztemben  csak  a  város  érdeke  és  az  igazság  fog  vezetni. 
A  120  éve  született  Thurner  Mihály  polgármester  (18781952)  emlékére. Sopron, 1998. Sop
ron város és a Soproni Levéltár kiadványa.; Tóth Imre: Bleyer Jakab. In  A  soproni  Széche
nyi  István  Gimnázium  jubileumi  évkönyve,  2001/2002.  tanév, Sopron, 2002.) 



Träger  Ernő  (1887. október  27. Pinkafő/Pinkafeld.  Au.   1971. február  15. Vác)   költő, 
gyorsírástörténész,  miniszterelnökségi  tanácsos,  osztályfőnök,  a gyorsírási  ügyek  kormánybizto
sa.  A budapesti  és a kolozsvári  egyetemen  jogot végzett.  Doktori  oklevelének  megszerzése  után 
1912től  a bécsi  közös  pénzügyminisztériumban  teljesített  szolgálatot.  19211922ben  a Magyar 
Határmegállapító  Bizottság biztoshelyettese.  A háború  után  a miniszterelnökségen  nyert beosz
tást  mint  miniszteri tanácsos,  a  gyorsírási  ügyek  kormánybiztosa  (19261941).  19421944ben 
a  Nemzetvédelmi  Propagandahivatalban  teljesített  szolgálatot  miniszteri  tanácsosi  rangban. 
1945ben letartóztatták,  két évig vizsgálati  fogságban  volt,  1947ben a népbíróság bűncselekmény 
hiányában felmentette. 1957-ig munkás volt, ekkor nyugdíjba ment, s a Gyorsíró Szövetség mun
katársa lett. Emlékiratokat, közel ötven gyorsírás-történeti és elméleti munkát írt, szerkesztet
te a Soproni  Gyorsíró (1905-1906) és a Magyar  Gyorsírási  Újság (1909-1910) című lapokat, Az 
Egységes Magyar  Gyorsírás  Könyvtára (Radnai Bélával, Budapest, 1927-1944) és a  Thallóczy La
jos  Társaság  Kiadványai (Budapest, 1936-1943) című kiadványsorozatokat. - Művei:  Hat 
siratóének (versek, Budapest, 1941); Árnyékban (versek, Budapest, 1944). Műfordításai jelentek 
meg a Kultúra című soproni folyóiratban. írásai a soproni népszavazással kapcsolatosan is fon
tos kútforrásnak számítanak Lásd  Sopron,  Civitas  Fidelissima (szerk.: Thirring Gusztáv, Sopron 
1925, 124 1.) című gyűjteményes munkában megjelent „A soproni népszavazás. A szomorúság, 
bizakodás és hűség napjaiból" című tanulmánya. Közreműködött a Villani Frigyes által „Jelen
tés a soproni népszavazásról és a magyar-osztrák határ megállapításáról" (Sopron 1923.) cím
mel szerkesztett, bizalmas használatra készült kiadvány összeállításában.) 

(írod.: Magyar Életrajzi Lexikon) 

Triska, Helmut (1912. február 10. Knittelfeld, Au. - ?) nemzetiszocialista politikus, 
diplomata, külügyminisztériumi tisztviselő. Ausztriában (Stájerország) született. 1929-től 
aktív résztvevője volt az ottani nemzetiszocialista mozgalomnak. 1936-tól az SS 
(Schutzstaffel) irányítása alatt álló, külföldi németséggel foglalkozó Volksdeutsche 
Mittelstelle (VOMI) osztrák megbízottja (Gaubeauftragter) 1938-1940 között a szervezet 
bécsi irodájának munkatársa. 1940-től a német külügyminisztériumban a népiségi ügyek 
(Volkstumpolitik) vezetője. 1943-ban fegyveres szolgálatot teljesített a Hitler testőralakula
tából felállított SS-Leibstandarte-ban. 1944-ben a budapesti német követség tanácsosa. A 
háború után eltűnt. 

(írod.: Peer Heinelt: Portrait eines Schreibtischtäters. Franz Ronneberger 
(1913-1999) Wien, 2003; Archiv für Zeitgeschichte, http://www.afz.ethz.ch) 

Walheim, Alfred Adolf (1874. november 5. Sopron - 1945. december 21. Bécs/Wien, 
Au.) Germanista, középiskolai tanár, és politikus (Landbund). A népiskola és gimnázium 
elvégzését követően a bécsi egyetemen folytatott tanulmányokat. Germanisztikát, görög és 
latin nyelvet tanított a kremsier-i német állami gimnáziumban, majd Bécsben 1918-tól 
munkálkodott szülőföldjének Ausztriához csatolása érdekében a Verein zur Erhaltung des 
Deutschtums in Ungarn nevű szervezetben. 1921 novemberétől 1922 februárjáig az 
Odenburger Heimatdienst megbízásából, majd rövid ideig önálló kiadója a  Der  freie 
Burgenländer" című újságnak. 

A Nagynémet Néppárt (Grossdeutschen Volkspartei) burgenlandi szervezetének alapító 
tagja. Később a Landbundhoz csatlakozott. 1923-1934 között a burgenlandi tartománygyű-



lés  képviselője,  192425ben  a  Szövetségi  Tanács  (Bundesrat)  tagja.  1923.  július  14.  
1924.  január  4ig és  1931. november  25.    1934.  február  22. között  Burgenland  tartomány
főnöke.  Az  1934ben  bevezetett  hivatásrendi  állam  idején  rövid  ideig  tartományfőnökhe
lyettes.  Később  kénytelen  volt  visszavonulni a  politikától.  Újságíróként  továbbra  is dolgo
zott,  miközben  Ausztria egyik  leghíresebb  lírikusa  lett.  Több  verset,  balladát  írt.  Leghíre
sebb  a  „Burgenlandi  balladák  (Balladen aus  dem  Burgenland,  1933)  című műve. Egyes vé
lemények őt tartják Burgenland „névadójának", szerintük a tartomány javaslata alapján 
kapta végleges elnevezését. 

(írod.: Berczeller, Richard - Leser, Norbert: Mit  Österreich  verbunden. Wien-München, 

1975, Volk und Jugend.) 

Walko Lajos (1880. október 30. Budapest - 1954. január 10. Visegrád) - politikus, 
miniszter. Weiss Fülöpnek, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnökének veje. Jogot vég
zett, utána a lipcsei, majd a berlini egyetemen nemzetgazdaságtant hallgatott. Hazatérve 
a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbank szolgálatába lépett. 1911-ben a pénzügyminiszté
rium tisztviselője, 1919. szeptembertől 1920 decemberéig államtitkár, 1921. szeptember 27-
től december 3-ig a pénzügyminisztérium adminisztratív vezetője, tagja a velencei küldött
ségnek. 1921. decembertől rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter. 1922. június 16-
tól 1926. október 15-ig kereskedelemügyi miniszter és 1925. március 17-től egyidejűleg ide
iglenes külügyminiszter is. 1924. február 20-tól március 24-ig ideiglenes pénzügyminiszter. 
Ezt követően 1930. december 9-ig, majd 1931. augusztus 24-től 1932. október l-ig külügy
miniszter a Bethlen, majd a Károlyi- kormányban. Bethlen István mellett jelentős szerepet 
vitt a Horthy-rendszer külföldi kölcsönnel tör tént pénzügyi stabilizációjában. 1938-tól a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnöke volt. 

(írod.: Lengyel László-Vidor Gyula (szerk.): Magyar országgyűlési almanach. Ötszáz 
magyar élet 1931-1936. Budapest, 1931.) 

Zadravetz István (1884. június 30. Csáktornya/Cakovec, Horvátország - 1965. 
november 13. Zsámbék) - tábori püspök, 1898-ban lépett a ferences rendbe. Papi tanulmá
nyait Rómában végezte, ott szentelték pappá 1907-ben. A rend iskoláiban tanított Baján, 
majd Gyöngyösön. 1915-től 1920-ig Szegeden házfőnök és plébános. 1919-ben csatlakozott 
a 1919-ben csatlakozott a szegedi különítményekhez, ő szentelte fel a Prónay-különítmény 
zászlaját. Részt vett a Nemzeti Hadsereg toborzásában. 1920-tól 1928-ig tábori püspökként 
szolgált. Fajvédő és antibolsevista és irredenta nézeteket vallott. Részt vett az Etelközi 
Szövetség megalapításában, tagja volt „Vezéri Tanácsának". Szerepet vállalt a nyugat-ma
gyarországi harcokban. „Szárnysegédjével" Bónis páterrel együtt 1925-ben aktívan közre
működött a frankhamisításban. Ez utóbbiban játszott szerepe miatt kellett megválnia tá
bori püspöki megbízatásától. 1920-as évek első felében a politikai elit első vonalában moz
gott. Irredentizmusa a történelmi Magyarország teljes visszaállítását és a magyarság kár
pát-medencei politikai hegemóniáját a katolicizmussal ötvözte. Radikális hangvételű és né
zeteket valló, militáns politikai katolicizmusa eltávolította a konszolidálódó rendszer - rá
adásul zömében protestáns - politikai elitjéből. A hatalom holdudvarából való kiszorulása 
után Szentföld című kiadványt, majd a Katolikus lexikont szerkesztette. 1944-ben Szálasi 
oldalán tevékenykedett. A második világháború után letartóztatták; háborús és népellenes 



bűntett vádjával kétévi szabadságvesztésre ítélték. Kiszabadulása után a ferences rend 
máriagyüdi rendházában élt. Az 50-es években az illegális „Magyar Keresztény Nemzeti 
Párt" vezetője volt, 1956 után pedig részt vett a Tabódy István által vezetett „missziós egy
ház" mozgalmában. Egyházi nyugdíjasként halt meg. 

(írod.: Prónay Pál: A  határban  a  halál  kaszál..Fejezetek  Prónay  Pál  feljegyzéseiből. Szer
kesztette és bevezető tanulmánnyal ellátta: Szabó Ágnes és Pamlényi Ervin, Budapest, 1963.; 
Várkonyi Andor:  A  Z. Világosság 1964. 7-8. sz; (gárdos): Elhallgassuk? Elet és Irodalom 
1965. 49. sz.; Hollós Ervin:  Kik  voltak,  mit  akartak? Budapest, 1967.  Páter  Zadravecz  titkos 
naplója. Budapest, 1967, Kossuth. 
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