
Moldovának nagy a széje, 
Istenem vigy ki belőle! 
Istenem vigy ki belőle! 
Mert nehéz az élet benne. 

Árva vagyok, szegén vagyok, 
Szegén ember fia vagyok. 
Olyan árva nincsen, mind én, 
Andrásfalva híres helyén. 

Fábián Margit 

Adalékok az Őrvidék (a mai Burgenland) 
történetéhez III. 
Nyugat-Magyarország / Westungarn 
az ország egyik legfejlettebb vidékévé válik (1867-1914) 

Az Őrvidék középső és déli részén az őrfalvak társadalmi - nemesi-közösségi - elkülönülését az 
1848. évi forradalmi törvények hivatalosan megszüntették, de azok a valóságban még évtizedekig lé-
teztek. A kiváltságok eltörlése azonban etnikai szempontból a Felsőőrségben, illetve a Felsőpulyán élő 
középkori magyar határőrök leszármazottait nehéz helyzetbe hozta. A csoporttudatot folytonosan erősí-
tő, az eredeti magyar etnikai szerkezetet megőrző nemesi közbirtokosság eltörlése egyre inkább lehető-
vé tette a környező német falvak lakóinak a betelepülését a forgalmi csomópontoknak és piacközpon-
toknak számító magyar nyelvszigetekbe, elsősorban Felsőőrre és Felsőpulyára. Ez a megváltozott hely-
zet néhány faluban felgyorsította a magyarok beolvadását. Például így vesztette el magyar többségét a 
Pinka melletti Vasjobbágyi a XIX. század derekán, ahol 1828-ban még 57, 1880-ban már csak 16, 
1920-ban mindössze 8% magyar élt.1 

A nyugat-magyarországi / őrvidéki területsáv egyik döntően magyar lakta központja, Alsóőr és kör-
nyéke 1850-ig a Kőszegi járáshoz tartozott, amikor egy közigazgatási átszervezéssel, Felsőőr szék-
hellyel létrehozták a Felsőőri járást. Ez az állapot azonban csak negyedszázadig állt fenn, amikor egy 
újabb közigazgatási átalakítással 1877-ben mindkét települést megfosztották mezővárosi rangjától. Fel-
sőőr a legnyugatibb magyar nemzetiségű piac-, illetve vásárközpont volt a XIX. század második felé-
ben, ahol évente négy nagy országos sokadalmat tartottak az első világháborúig, ahol a mezőgazdasági 
termékeken kívül nagy számban állatokat - ló, szarvasmarha, sertés - is értékesítettek.2 Különösen az 
Őrvidék északi és középső részén már a XIX. század második felében megkezdték a rossz termőtalajok 
javítását meszezéssel, illetve különféle műtrágyák egyre szélesebb körű alkalmazásával. A tájon elter-
jedt szarvasmarha-tartásban ebben az időben következett be fajtaváltás, és az addigi magyar szürke 
marha helyett a magyar piros tarkát kezdték egyre nagyobb számban nevelni, belterjes tenyésztésben. 

Őrvidék már a XIX. század második negyedében fejlődésnek indult, ami elsősorban a vasútépítés-
nek köszönhető. A magyar reformmozgalom megindítója, Nagycenk uradalmának birtokosa, gróf Szé-
chenyi István (1791-1860) és körének hatására megszületett a főbb vonalirányokat is kijelölő 1836. évi 
XXV. cikkely, az első magyar vasúti törvény. Ezzel Magyarország megelőzte Európa számos államát. A 
végzés adta lehetőségek alapján Sina György (1783-1856) báró bécsi bankháza 1837-ben elnyerte a bé-
csi Déli Vasút építési engedélyét, amelynek egyik szárnyvonalát részben az Őrvidéken áthaladva, a 
Bécsújhely-Sopron-Győr vonalon tervezték. A görög származású Sina (eredetileg Georgios Sinas), a 
Habsburg-dinasztia után a második leggazdagabb család feje volt a birodalomban. Róla mintázta Jókai 
Mór egyik legnépszerűbb regényének, „Az arany ember"-nek (1873) a főhősét. Tímár Mihályt. Egy 
gazdag gyapotszállító török pasa selyemzsinórt kapott a szultántól, és miután a fiával együtt meghalt, 
vagyonuk egykori megbízottjuk, Sinas kezébe került. Sina György és fia, Simon (1810-1876) - bár bé-
csi bankárként tartották őket számon - tevékeny részt vállaltak a reformkori magyar (!) nemzeti törek-

1 Kocsis Károly: A magyar településterület változásai a honfoglalástól napjainkig az Őrvidék (Burgenlandi terü-
letén. In.: Néprajzi Látóhatár 2000. 3 - 4 sz. 52. old. 

2 Csorna Zsigmond: Az őrvidéki magyarság gazdasági és kulturális kapcsolatai a Dunántúllal (XVI-XX. sz. ele-
je). In. Savaria. 21/1. köt., 1992. Szerk. Dénes József. Szombathely 1994. 9-18. old. 
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vések támogatásában, illetve megvalósításában. Nemcsak a magyarországi vasútépítésben és a Lánchíd 
létrehozásában, hanem a Magyar Tudóstársaság (1858-tól a neve: Magyar Tudományos Akadémia) ala-
pításában. Az Akadémiára Sina György 80 000 (Széchenyi István 60 000) forintot adományozott.3 

Széchenyi István 1848. január 25-én aláírta, majd közzétette elképzelését - címe: „Javaslat a ma-
gyar közlekedési ügy rendezésérül" - , amelyet az utolsó pozsonyi rendi országgyűlés elé terjesztett. A 
másodrendű vonalak között a Sopron-Szombathely-{Nagykanizsa-Fiume) pálya is szerepelt.4 Javasla-
ta előszavában - máig ható érvénnyel - Széchenyi a közlekedés társadalmi és gazdasági jelentőségét is 
tömören megfogalmazta: „Közlekedések nem képezik az országok velejét ugyan, de oly hatásuk van, 
mint valami élő test véreinek".5 Széchenyi világosan felismerte: a vasút sokkal nagyobb jelentőségű, 
mint közlekedés. Ennél jóval fontosabb szerepet töltött be a civilizáció terjedésében-terjesztésében. a 
polgárosodás elősegítésében, hiszen az ország egymástól távol lévő területeit kötötte össze egymással, 
és főként sugarasan Pest-Budával, az ország központjával. A magyar reformmozgalom megindítója 
1848. március 15. után hamarosan az első felelős magyar kormány közmunka és közlekedésügyi mi-
nisztere lett, és közlekedési tárgyú javaslatát április 7-én. illetve 8-án az országgyűlés mindkét háza az 
1848. évi XXX. törvénycikkben jóváhagyta. 

A már említett Sopron-Bécsújhely közötti vasút nyomvonalának kijelölési munkálatait 1836-ban -
Európában is ekkor kezdett kialakulni a vasúti közlekedés - már Sopron környékén végezte a 
Bécs-Győri Vasúttársaság. A pálya ausztriai szakaszának építési nehézségei miatt Sina György báró 
eredeti tervei azonban függőben maradtak. Az elképzelést Széchenyi István és területen érdekelt nagy-
birtokos, Esterházy Pál Antal herceg (1785-1866) ösztönzésére 1843-ban felelevenítették, és elhatároz-
ták a Sopron-Bécsújhelyi Vasúttársaság megalapítását 1,5 millió forint alaptőkével. Sopront ugyanis 
Nyugat-Magyarország legfontosabb közúti-vasúti átrakó helyévé akarták fejleszteni, amely a Bécsúj-
hely-Bécs pályához kapcsolódik. Ugyanekkor e vonal megépítését a Sopron melletti Brennbergbánya6 

akkor már csaknem egy évszázada működő lejtaknájában kitermelt nagy fűtőértékű szén iránti érdeklő-
dés is sürgette. A vasút létesítésére a Sopron városán kívül, a főként magyar földbirtokosokból álló tár-
sulat 1845. március 27-én kapott kivitelezési engedélyt a budai Helytartótanácstól. 

A pálya építése azonban csak azt követően indult meg, amikor Széchenyi István a Helytartótanács 
Közlekedési Osztályának az élére került, és új szerződést készítettek. A pálya Esterházy herceg uradal-
main vezetett keresztül, aki ingyen átadta a szükséges területeket, illetve a mások kisajátított földjeiért 
ugyanannyit juttatott térítésmentesen a sajátjából. Elsősorban az építkezés vezetője. Schönerer Mátyás 
bécsi mérnök hatékony működésének köszönhetően, a Sopron és az. magyar-osztrák határ közötti ma-
gyar területen húzódó 27 km hosszú vonalat - ennek utolsó magyar állomása Lajtaszentmiklós volt. 
ahonnan Bécsújhelyig vitték a pályát - már 1847. augusztus 20-án megnyitották. Nagymarton község-
nél a pálya egy ún. „boltozott híd"-on halad át, amely a XIX. századi vasúti hídépítészet egyik legszebb 
alkotása. A magyar területen futó vonal kivitelezése 2.5 millió forintba került. Ez. az összeg meghaladta 
az alaptőkét, ezért a társaság 950 000 forint kölcsönt volt kénytelen felvenni. Végül ez sem volt elég. 
amiért az építkezés abbamaradt. A pályát a Bécs-Gloggnitzi Vasút nevű vállalkozás vette át üzemelte-
tésre. A Lajtaszentmiklós és Bécsújhely közötti vonal a magyar szabadságharc után készült el. és a vas-
úttársaság rendkívüli közgyűlésének határozata nyomán, 1854. augusztus 1-jei hatállyal az állam vett 
birtokba.7 

3 Az Aranyember emlékezete. In. História, 2003/3. sz. 30. old. 
4 Udvarhelyi Dénes: A magyarországi vasúti közlekedés politikai és gazdasági előfeltételeinek kialakulása. In. 

Magyar vasúttörténet. I. köt. A kezdetektől 1875-ig. Föszerk. Kovács László. Kiad. MÁV Rt. Bp. 1995. 46. 48. 
old. 

5 Ugyanott: 47. old. 
6 A Sopron városától 6 km-re délnyugatra fekvő Brennbergbányán 1753-ban hatalmas szénmezöt fedeztek fel, 

amelynek kitermelését 1759-ben kezdték meg. 1790-től a szenet már nagyipari szinten bányászták. Ez volt a 
történelmi Magyarország első szénbányája, amelyet Sopron városa, mint erdőbirtokos, később az egyes idő-
szakokban bérbe adott különféle kőszénbánya társaságoknak. A bányát 1952-ben politikai okokból (határzár, 
„vasfüggöny") bezárták, és a bányászokat főleg Oroszlányba költöztették 

7 Csikós Mihály: A magyarországi vasútépítés gazdasági és politikai hátterc a XIX. században. In. Magyar vas-
úttörténet. I. köt. A kezdetektől 1875-ig. Föszerk. Kovács László. Kiad. MÁV Rt. Bp. 1995. 61. old.: Tisza Ist-
ván: A magyar állami és magán vasúttársaságok kialakulása 1847 és 1875 között. In. Magyar vasúttörténet. 1. 
köt. A kezdetektől 1875-ig Föszerk. Kovács László. Kiad. MÁV Rt. Bp. 1995. 84. old., Horváth l-erenc: A 
magyarországi vasúti pályák építése (1827-1875). In Magyar vasúttörténet. I. köt. A kezdetektől 1875-ig. 
Föszerk. Kovács László. Kiad. MÁV Rt. Bp. 1995. 148-149. old.; Térkép: 106. old. 
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A másik, a Bécs és Győr között épült vasútvonal magyarországi szakaszának négyötöde az Őrvidék 
északi, Moson vármegyei részén haladt át. A pálya építésének terve már 1828-ban felmerült, de arra 
Sina György csak 1838-ban kapott előmunkálati engedélyt. A vasút - melynek fő célja szintén a gabona 
szállítása volt Bécs, valamint Nyugat-Európa felé - terveit szintén Schönerer Mátyás készítette el. A 
Bécs-Győri Vasúttársaság 1842-ben szerezte meg az építési engedélyt, és 1844-1846 között kivitelezte 
az ausztriai, a Bécs és Bruck közötti pályát. A magyarországi vonalszakaszt a társulat csak 1845-ben 
tudta elkezdeni, miután az Osztrák Államvasút visszaadta építési jogát a Bécs-Győri Vasúttársaságnak. 
Ez utóbbi sem tudta befejezni az építkezést, és pénzügyi nehézségek miatt kénytelen volt eladni a 
vasutat a Császári-Királyi Szabadalmazott Osztrák Államvasút Társaságnak. Az ausztriai Bruck 
községtől az osztrák-magyar határon áthúzódó Királyhida-Pándorfalu-Hegyeshalom-Győr közötti 78 
km hosszú vasútvonalat a magyar szabadságharc leverése után, 1855. december 24-én végül ez a 
társaság nyitotta meg a forgalomnak. Egy évtized múlva, 1865. szeptember 21-én a helyezte üzembe 
Déli Vasút társaság a 165 km hosszú Sopron-Nagykanizsa vonal részeként a Sopron-Szombathely 
pályát.8 

Az őrvidéki vasútépítés a korábbi tervek alapján az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés után kapott 
új lendületet. A további dunántúli vasútvonalak építésére a pesti Magyar Általános Hitelbank és a bécsi 
Weikersheim M. H. és Társa az 1869. évi V. törvénycikk alapján, ez év május 20-án kapott engedélyt a 
Székesfehérvár-Kisceil(Celldömölk)-Szombathely-Szentgotthárd és az ausztriai Grácig vezető fő-, il-
letve a Kiscell-Győr szárnyvonal megépítésére. Az engedélyesek Magyar Nyugati Vasút néven 1870. 
május 18-án részvénytársaságot alakítottak, és azonnal hozzákezdtek a kivitelezési munkálatokhoz. Az 
összesen 373 km hosszú pályából - költsége 38,3 millió forint, ami nem sok, kilométerenként 102 717 
forint volt - 305 km esett magyar, a többi osztrák területre. Az Őrvidék középső és déli területeit össze-
kötő 65 km hosszú Szombathely-Körmend-Szentgotthárd-Gyanafalva-országhatár (az ausztriai 
Fehring község végállomással) pályát 1872. szeptember l-jén adták át a forgalomnak.'' A XIX-XX. 
század fordulója előtt Gyanafalváról egy leágazást terveztek Muraszombat felé, ez azonban készült el, 
mert végül a Muraszombat-Zalalövő-Körmend vasútvonalat építették meg. 

Sajátos helyet foglal el az Őrvidéken tevékenykedő magyar-osztrák vasúttársaság, a Győr-Sop-
ron-Ebenfurthi Vasút, a GYSEV, német nevén a Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn, a ROeEE. 
Létesítésének fő célja a Kisalföldön termesztett nagy mennyiségű gabona, cukorrépa és a Lajtaújfalu 
közelében kitermelt tőzeg szállítása volt, ezért az állam 30 évre szóló adó-, illetve illetékmentességgel 
támogatta a vállalkozást. A Győr-Csorna-Kapuvár-Sopron pályát Soprontól a már 1847 augusztusá-
ban megnyitott Sopron-Lajtaszentmiklós-(Bécsújhely) vasúttal lényegében párhuzamosan, de attól 
északra vezetve, az ausztriai Ebenfurth településig tervezték. A vonal kivitelezési terveit egy német vál-
lalkozó készítette el, amelyeket a németországi Frankfurt am Mainban működő Erlanger-bankház tulaj-
donosa, báró Viktor Erlanger megvásárolt. Ezeket benyújtotta a Magyar Országgyűléshez, amely az 
1872. évi XXV11. törvénycikk alapján, ez év decemberében kiadta az építési engedélyt. 

A pálya egész tervezett vonalán 1873 tavaszán kezdték meg a földmunkákat, májusban azonban a 
Bécsben kirobbant tőzsdei összeomlás megrengette Európa gazdaságát, és az Erlanger-bankháznak is 
hatalmas veszteségeket okozott. Az utóbbi ezért már nem tudta saját erőből megépíteni a Győr-Sop-
ron-Ebenfurth Vasutat. Erlanger báró részvénytársaságot alapított, és engedélyét arra ruházta át. Az 
alakuló közgyűlést 1875. február elsején tartották, ez az időpont a GYSEV „születésnapja". Ezt követő-
en a Győr-Sopron közötti szakaszon ismét megindult a munka, amelynek irányítását a bécsi 
Erlanger-iroda vette át. A pályát 1876. január 2-án nyitották meg, - bár több elemi csapás is akadályozta 
a forgalmat - , a vasút már az első évben nyereséget hozott. A második szakasz, a Sopron-
Vulkapordány-Lajtaújfalu-országhatár vonal építését a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, valamint 
a Cinfalva, illetve Félszerfalva községekben működő cukorgyárak is támogatták. A vonalat -1879. ok-
tóber 28-án nyitották meg - Lajtaújfalu község területén a Déli Vasút által épített rövid állomásba csat-

8 Horváth Ferenc: A magyarországi vasúti pályák építése (1827-1875). In Magyar vasúttörténet. I köt. A kez-
detektől 1875-ig. Föszerk. Kovács László. Kiad. MÁV Rt. Bp. 1995. 137., 145-146., 159-160. old. Térkép: 
106. old. 

9 Tisza István: A magyar állami, magán- és helyiérdekű vasúttársaságok fejlődése 1876-1900 között. In. Ma-
gyar vasúttörténet. 1876-tól a századfordulóig. 2. köt. Főszerk. Kovács László. Kiad. MÁV Rt. Bp. 1996. 
65-66. old.; Horváth Ferenc: Hazai vasútépítések az 1876-1900-as évek között. In. Magyar vasúttörténet. 
1876-tól a századfordulóig. 2. köt. Főszerk. Kovács László. Kiad. MÁV Rt. Bp 1996. 136-137. old. 
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lakoztatták. Innen érte el az ausztriai Ebenfurth állomást, és eközben a közeli lignitbánya, valamint a 
Schöller család ebenfurthi malomüzemének a szállításait szolgálta.10 A GYSEV teljes hossza 126 km. 

A Szombathely-Gyanafalva vasútvonalat a létesítése után egy évtizeddel észak felé meghosszabbí-
tották. A pálya megépítését a 2.207/82. II. 22. számú közlekedésügyi miniszteri rendelet alapján Kő-
szeg városa, Zarka Sándor és Szájbely Gyula, mint az érdekeltség képviselői részére engedélyezték. A 
Kőszeg-Szombathelyi Helyiérdekű Vasút (HÉV) vonala Szombathely MÁV-állomásából ágazott ki. és 
kapcsolattal a Magyar Nyugati Vasúttal, valamint a Császári-Királyi Szabadalmazott Déli Vasutakkal, 
pályáját Nagygencs és Lukácsháza községek érintésével Kőszegig építették. A HÉV dombvidéken, a 
Gyöngyös patak völgyében haladt, és Kőszeg városában csonkán végződött. A viszonylag rövid, 17.3 
km hosszú vasutat - melyet 29 útátjáró keresztezett - 1883. augusztus l-jén nyitották meg.11 Kivitele-
zésére 635 800 koronát12 irányoztak elő, végül km-ként mindössze 47 046 koronába került. Üzletkeze-
lését előbb a Déli Vasút társaság, 1911 májusától a Magyar Királyi Államvasutak, a MÁV látta el. A 
XIX-XX. század fordulója után egy másik HÉV-társaság is létesített vasutat Kőszeghez csatlakozva, 
amellyel a város kapcsolatba került Sopronnal. 

Az évtizedekig folytatott, alaposan átgondolt vasútépítkezésekkel - a vonalhálózat sűrűségét tekint-
ve - a XIX-XX. század fordulójára nemcsak a történelmi Magyarország, hanem annak nyugati, őrvidé-
ki területe is az európai közlekedés élvonalába került. Különösen az 1880. és 1900. közötti két évtized 
fejlődése volt rohamos. Az ország területéhez viszonyítva a vasúti vonalak hossza több mint kétszere-
sére. a lakosság számához viszonyítva, pedig csaknem kétszeresére nőtt. Ezzel a vasúti közlekedés a 
századfordulóra hazánkban is a polgárosodás, a gazdasági élet legfőbb hajtóerejévé vált. 1900-ra Ma-
gyarországon 100 km2 területre átlagban 5.44 km: 10 ezer lakosra 9.10 km vasúti pályajutolt, amellyel 
hazánk jelentősen túlhaladta az 1900. évi európai átlagot, ahol 100 km2-re 2,73 km. 10 ezer lakosra 7,20 
km jutott.'3 

A XX. század elején a vasút látványos fejlődéséhez az ún. „Tulipán-mozgalom" is hozzájárult, 
amelynek Kossuth Ferenc (1841-1914, Kossuth Lajos fia) kereskedelemügyi miniszter volt az egyik 
védnöke. A szervezet hívei egyre követelték, hogy olyan vasúti menetrendet készítsenek, amely növeli 
Budapest központi szerepét. Ez különösen Sopron esetében volt fontos, mert a város lakosságának szá-
mottevő része a régi hagyományokból adódóan, de a közelség miatt is Bécsbejárt vásárolni, sőt gyak-
ran szórakozni is. Az 1896. évi millenniumi ünnepségek azonban már sokakat vonzottak Sopronból Bu-
dapestre. Először kedvezőbb vonat-csatlakozásokkal növelték az utazási kedvet, később felismerték: 
csak akkor lehet a város kereskedőit, vásárlóit Budapest számára megnyerni, ha az. utas a magyar fővá-
rosból egy nap alatt megfordulhat. Ennek érdekében közvetlen gyorsvonatokat állítottak forgalomba 
Sopron és Budapest között. Az első járatot 1907. május l-én indították. 

Az Őrvidék impériumváltozás előtti népesedési folyamatai sajátos körülmények között zajlottak. 
Talán különös megállapítás, hogy az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés és az általa létrehozott rend-
szer a Habsburg-monarchia magyarországi felében lassította az elnémetesedési folyamatokat. 1880-ban 
tartották az első olyan magyar népszámlálást, amely az anyanyelvet is kérdezte. Őrvidéken ekkor (a 
mai Burgenland területére átszámítva) 270 261 lakost írtak össze, ebből 204 941 német (78,8%). 10 978 
magyar (4,2%), 41 081 horvát, 12 059 fő egyéb nemzetiségű volt.14 1900-ban a két évtized múlva 

10 Lovas Gyula: Fejezetek a Győr-Sopron-Ebentúrti Vasút történetéből. In. Magyar Vasúttörténet 1846-2000. 
Főszerk. Kovács László. Kiad. Magyar Államvasutak Részvénytársaság. Bp. 2000. 513-514. old. 

11 Tisza István: i. m. 1996. 79. old.; Horváth Ferenc: Hazai vasútépítések az 1876-1900-as évek között. In. Ma-
gyar vasúttörténet. 1876-tól a századfordulóig. 2. köt. Főszerk. Kovács László. Kiad. MÁV Rt. Bp 1996. 228. 
old. 

12 A XIX. század második felében a vasútépítések költségei kétféle pénzeszközben, hol forintban, hol koronában 
szerepelnek az okiratokban. Ennek oka, hogy 1857-ben. hazánkban rendeletileg bevezették az ún. osztrák fo-
rintot, miközben a régi 100 magyar forint 105 osztrák forinttal volt egyenlő. Közben a részvény-, illetve a hi-
telügyletekben a korona is forgalomban volt, például az 1880-as években 42 aranyforint 100 koronát ért. A fo-
rintrendszernek az 1892. évi valutatörvény vetett végett, amikor fizetőeszközként az aranykoronát vezették be. 
Az osztrák értékű ezüst I forintosok azonban 2 korona értékben továbbra is törvényesen használatban marad-
tak. 

13 Horváth Ferenc: Magyarországi vasútépítések 1900 és 1914 között. In. Magyar vasúttörténet. 4. köt. 1900-tól 
1914-ig. Főszerk. Kovács László. Kiad MÁV Rt. Bp. 1996. 121-123. old. 

14 Burgenland településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880-1991). Összeáll Pálházy László. Kiad. 
KSH. Bp. 2000. 180. old. 
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Ausztriának ítélt nyugat-magyarországi területsávon 24 867 magyar élt, a terület összes lakosságának 
8,4%-a. Ebből Moson vármegyében 6930, Sopron megyében 7851, Vas vármegyében 10 086 lakost je-
gyeztek fel, közülük 6195 magyar a Felsőőri járásban lakott." Az 1910. évi itteni utolsó magyar nép-
számláláskor a később Ausztriához csatolt őrvidéki területen 291 618 főt jegyeztek fel, amelyből 216 
920 német (74,38%), 26 153 magyar (8,97%), 43 632 horvát (14.96%), 4913 egyéb nemzetiségű 
(1,68%).16 Feltűnő a magyarság számának csaknem két és félszeres növekedése, amelynek okai a kö-
vetkezők: a társadalomban uralkodó magyar állami eszmerendszer, az őrvidéki német anyanyelvű la-
kosság nagyobb arányú kivándorlása, és a nem magyarajkúak körében növekvő önkéntes beolvadás, il-
letve azonosulás az emelkedő magyar nemzettel. 

Az 1880. és az 1910. évi népszámlálások adatai azt mutatják, hogy ebben az időszakban az őrvidéki 
magyar-német nyelvhatár nem módosult. A falvak etnikai térszerkezete sem változott számottevően a 
megelőző évszázadhoz viszonyítva, kivéve a Németújvár környéki horvát nyelvszigetek lassú elnéme-
tesedését, illetve a számos Moson vármegyei magyar lakosságú majorságot. Ez utóbbiak munkásai, bé-
resei elsősorban Kapuvár és Csorna környékéről származtak, akik 17 nagyobb major népességét tették 
magyar többségűvé az 1920. évi trianoni békediktátumig, a Fertő-tó keleti és északi oldalán fekvő 
Nezsideri járás, illetve a Rajkai és a Magyaróvári járások nyugati sávjában. A Lajta partján fekvő belső 
osztrák-magyar határállomás, Királyhida 1910-ben már magyar többségű volt, elsősorban az ott élő 
magyar közalkalmazottak és a településen állomásozó fegyveres erők (katonaság, pénzügyőrség, illetve 
vasutasok), valamint és a helybeli németajkúak egy részének magyarrá válása következtében. A nem 
magyarajkú polgárság önkéntes magyarosodása és természetes beolvadása következtében az 1880-ban 
még német többségű, korabeli őrvidéki járási székhelyek közül a magyarok aránya 1910-ben a követke-
ző: Szentgotthárd 73,5: Magyaróvár 62,1; Kőszeg 61,0; Németújvár 45,1; Kismarton 28.3; Nezsider 
25,7%.17 

Az ekkor még egységes, csak a későbbi határmódosítással érintett három vármegye népessége és 
nemzetiségi arányai az 1910. évi népszámlálás idején természetesen különbözőek. 

Moson vármegye: területe 1937 km2, három járásra - Magyaróvári, Nezsideri, Rajkai - tagolódott, 
székhelyük a névadó helységgel azonos, településeinek száma 59, népessége 94 479 fő, ebből 34,9% 
magyar, 55,0% német és 8,6% horvát. A vármegye székhelye Magyaróvár ekkor nagyközségi rangú, la-
kossága 5273 fő, ebből 62,2% magyar, 34.8% német, 1.8% szlovák. 

Sopron vármegye: területe 3256 km2 a három rendezett tanácsú város - Sopron, Kismarton. Ruszt -
közigazgatási határával együtt, hét járásra - Csepregi, Csornai, Felsőpulyai. Kapuvári. Kismartoni, 
Nagymartom és Soproni - oszlott, székhelyük a névadó helységgel azonos, településeinek száma 235, 
népessége 283 510 fő. A megye lakosságának nemzetiségi összetétele: 51,0% magyar, 36,1% német. 
12,3% horvát, a többi egyéb. A városokban: Sopron összlakossága 33 932 fő, ebből 44,3% magyar, 
51,0% német. 2,3% horvát, a többi egyéb. Kismarton 3073 fő, ebből 27,1% magyar. 67.5% német. 
3,3% horvát. Ruszt népessége 1535 fő, ebből 14,2% magyar, 84,0% német, 1,6% horvát. 

Vas vármegye: területe a két várossal - Szombathely. Kőszeg - együtt 5475 km2, tíz járásra - Cell-
dömölki, Felsőőri. Körmendi, Kőszegi. Muraszombati, Németújvári, Sárvári, Szentgotthárdi. Szombat-
helyi és Vasvári - tagolódott, székhelyük szintén a névadó helységgel azonos, településeinek száma 
összesen 613, lakossága 435 793 fő. A megye nemzetiségi összetétele: 53.9% magyar. 28.4% német. 
4,0% horvát, 13.5% vend (szlovén). Szombathely lakossága 30 947 fő, ebből 94.0% magyar. 4,4% né-
met, Kőszeg 8423 lakos, ebből 61,0% magyar, 36,4% német, 1,6% horvát.18 

A XIX. század utolsó negyedében különösen erőteljes volt Sopron további polgárosodása, ahol „a 
magyar bencés rend és Sopron magyarrá válása az 1870-es évekre összefonódott''. Úgy is mondhat-
nánk, hogy település fejlődését évszázadokon befolyásoló, sőt azt időnként döntően elősegítő különféle 
tanintézetek - köztük a katolikus, illetve evangélikus főgimnázium, amelyekben szinte a történelmi 
Magyarország szinte minden vármegyéjéből tanultak diákok - hatása a XIX-XX. század fordulóján te-
tőzött. A város németajkú (nem osztrák!) lakosságából minden kényszer nélkül, egyre többen azonosul-
tak a magyar nemzettel, és váltak magyar érzelművé. Ezt mindennél jobban szemléltetik a következő 
adatok: Sopron összlakossága 1890-ben 27 213 fő, ebből német 17 390, magyar 8104 lélek. Az 1910. 

15 Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. 1989. 302. old. 
16 Burgenland településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880-1991). 2000. 15. old. 
17 Kocsis Károly: i. m. 2000. 54. old. 
18 Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914. 2000. 73., 74., 77., 132. old. 
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évi népszámlálás szerint már 33 932-en éltek a városban, ebből 17 318 lakos a németet, 15 022 fő a ma-
gyart vallotta anyanyelvének.19 

Szombathely - miként Sopron is - elsősorban a vasútnak köszönhette ugrásszerű fejlődését. A 
Győr-Szombathely-Grác közötti pálya 1865. évi megépítése előtt a város vármegyei székhelyként (!) 
is jellegtelen vidéki településnek számított. Fényes Elek kiadott geográfiai szótára szerint Szombathely 
„püspöki város" lakossága 1851-ben mindössze 3984 fő (3846 katolikus, 48 ágostai evangélikus, 4 re-
formátus. 68 zsidó), „nagyobb részt magyarok, kevés németek".20 Szombathely 1914-re több mint 30 
000 lakosú, fejlett, széles gazdasági alapokon nyugvó várossá, valódi vármegyei székhellyé vált. Vas 
vármegvében ekkor több mint 500 km hosszú vasútvonal húzódott. A történelmi Magvarországról az 
1873. és 1913. közötti gazdasági alapú, elsősorban a jobb megélhetés reményében történő kivándorlás 
az Őrvidéket sújtotta a legkevésbé. Ennek oka. Vas és Sopron vármegyéből a közeli osztrák örökös tar-
tományokbajártak ki évente hosszabb-rövidebb idénymunkára. 

Az 1910. évi népszámlálás szerint Bécsben 13 661, Grácban 4807. Alsó-Ausztriában 9916. Stájeror-
szágban 15 629, összesen 44 013 fő (közülük 23 240 férfi, a többi nő) Vas megyei illetőségű személyt -
a legtöbbet a történelmi Magyarország vármegyéi közül - írtak össze, akik az országhatár ausztriai ol-
dalának 50-100 km széles sávjában dolgoztak. A távolabbi osztrák tartományokban mindössze 2187 
vasi honos polgári veitek számba.21 Feltűnő, hogy ebben az időben Vas vármegyéből 7260 nő tartózko-
dott Bécsben, a többségük minden bizonnyal háztartási alkalmazottként tevékeny kedett. A vasiakat -
hasonló számban - a Sopron vármegyeiek követték idénymunkásként a közeli osztrák tartományokban. 
Ez a „munkavállalási forma" nem tekinthető kivándorlásnak, az Amerikába irányulóval tulajdonkép-
pen össze sem hasonlítható. 

A korabeli Vas vármegyei kivándorlási adatokban egyébként együtt tartották számon az ausztriai és 
az amerikai kivándorlást. Vasból 1901. és 1913. között mindössze 9666 fő hajózott át az Adriai-tengeri 
kikötőnkből, Fiuméből tengerentúlra dolgozni. Csaknem kétharmaduk - 6041 személy - később haza-
tért. Az elvándorlás tehát alapjaiban eltért az országos átlagtól: amíg az Amerikába kivándorlók aránya 
nem érte el a megye lakosságának I, addig az osztrák örökös tartományokba „ingázók", az évi 7-8 hó-
napot ott munkával töltők aránya elérte a 10%-t. A kivándorlók valamivel több. mint egyharmada ma-
gyar, 42% körüli német anyanyelvű. Szombathely eredetileg, főként németajkú lakosságának természe-
tes beolvadása és az osztrák örökös tartományok szívóhatása volt az oka annak, hogy a Vas vármegyei 
németek korábbi 30%-os aránya 1910-re. 26%-ra csökkent.22 Az adatokból kitűnik, hogy a munkavál-
lalási célú belső vándorlás és az országból való kivándorlás kérdését az előző évtizedekben az ideológi-
ai alapú, a mindenben osztályharcot kereső történetírás helytelenül vizsgálta. Nem mutatott rá arra a sú-
lyos tényre, hogy a 1872-1873. évi országos, majd az 1892-1894. évi kisebb kolerajárvány, és az idő-
közbeni ragályos betegségek több százezer fős elhalálozását demográfiai robbanás követte. Ezek a 
nemzedékek a századfordulón váltak felnőtté, amikor a még oly rohamosan fejlődő ország nem tudta 
felszívni munkaerejüket, ezért egy részük a kivándorlásban kereste boldogulását. Ugyanakkor az is 
tény, hogy az 1895. és 1914. között Magyarországról kivándorolt 1.4 millió személy egyharmada 
hosszabb-rövidebb idő múlva hazatért. 

Az Őrvidéken a XIX. század utolsó harmadától élte virágkorát az előző századtól elterjedt - azon 
belül különösen a magyarlakta Felsőőrségen - az. ún. cseregyerek rendszer, amely a Dunántúl belső, 
somogyi és balatoni területei felé irányult. Elsősorban az azonos vallású, polgárosuló német és magyar 
családok, hosszabb-rövidebb időre egymáshoz küldték gyermekeiket, nyelvtanulás céljából. Sok közü-
lük felnőttként, később - a helyismerete révén - fontos szerepet játszott a távolsági kereskedelemben. 
Az Őrvidék kisnemesi és vállalkozó parasztfuvarozása közvetlen kapcsolatban állt a Balaton-felvidék-
kel. így értékesítették, illetve cserélték el különböző termékeit, például az őrvidéki Vasjobbágy fazeka-

19 Kovács József László: A város és a főgimnázium (A soproni Bencés -Szen t Asztrik Gimnázium 150 éve). In. 
Néprajzi Látóhatár. 2000/3-4. sz„ 193. old.; Németh Ildikó: Egy nyugat-magyarországi iskolaváros vonzás-
körzete a századfordulón: a diákság etnikai megoszlása Sopron gimnáziumaiban 1890-1910. In. Néprajzi Lá-
tóhatár. 2000/3—4. sz„ 211-212., 216-222. old. 

2 0 Magyarország geographiai szótára. Kiadta Fényes Flek. IV. köt. Nyomatott Kozma Vazulnál. Pesten, 1851 
150. old. 

21 A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. IV. köt. Bp. 1912. 76-77. old 
22 Rácskay Jenő: Migráció és emigráció a dualizmus kori Vas megyében. In. Savaria. A Vas megyei Múzeumok 

értesítője. 22/1. köl. 1992-1995. Föszerk.: Vig Károly. Kiad. a Vas megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombal-
helv. 1995, 104-105. old. 
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sai a Balaton melletti Káli-medencében, az ott élők pedig a Felsőőrségben.23 A széles körben elterjedt 
cseregyerek rendszer 1921 -ig, az Őrvidék elcsatolásig működött, és fontos szerepet töltött a nyugat-ma-
gyarországi magyarok és németek békés együttélésében. A különböző családi kapcsolatok hatása egyes 
mozzanatokban, még a soproni népszavazásban, majd az 1922-1923. évi ún. visszacsatolási mozga-
lomban is érzékelhető. 

Az első világháború kitörésekor a katonai mozgósítás és felvonulás heteiben a GYSEV vonalain is 
hadimenetrendet vezettek be. A katonavonatok áthaladása után fokozatosan visszaállították a polgári 
forgalmat, azonban hamarosan megszüntették a nélkülözhető járatokat, elsőként az ún. „Tuli-
pán-gyors"-ot hagyták el. A GYSEV vonalai távol húzódtak a harcterektől, ezért azokon nem volt rend-
szeres katonai forgalom. Az áruszállítás mértéke ugyan a korábbihoz képest csökkent, de a hadsereg 
számára végzett különféle fuvarozás alaposan megterhelte a vasúttársaságot. A Fertővidéki HÉV Bol-
dogasszony állomása közelében hatalmas hadifogolytábort létesítettek, ennek érkező vagy induló cso-
portjai - melyeket építkezésekhez, mezőgazdasági munkára vették igénybe - szinte naponta szerepel-
tek a szállítólistákon. Közben egyre súlyosabbá vált a szénhiány, ezért a háborús gazdálkodás olyan 
nyersanyagokat is kénytelen volt felhasználni, amelyet békeidőkben figyelembe sem vettek. Ilyen volt 
például a Lajtaújfalu térségében évtizedek óta ismert nagy kiterjedésű lignit-telep, amelyet külszíni fej-
téssel termeltek ki. Elsősorban az Ausztriába átnyúló területen, ahol Zillingdorfnál villamos erőmű 
épült az ásványkincs hasznosítására. Amikor az osztrák oldalon a fejtéseket elöntötte a víz, a magyar ré-
szen, Lajtaújfalu állomás közelében nyitottak újat, ahonnan a lignitet elsősorban Bécsbe szállították la-
kásfűtési célokra.24 Sopron az első világháború éveiben katonaváros volt, két gyalogos, valamint 
egy-egy tüzér, illetve huszárezred állomásozott laktanyáiban. Ezek, valamint az induló és átmenő csa-
patok ellátására már 1912-ben hatalmas élelmiszer raktár épült az ebenfurthi vasút mellett, amelyhez 
nyíltvonali elágazással iparvágány készült. 

Az első világháború végén, az 1918. évi impériumváltozás idején is a magyar vasút kiépítettsége 
meghaladta az európai átlagot. A vasútsűrűség a történelmi Magyarország különböző tájain - így Nyu-
gat-Magyarországon is - csaknem egyenletesen oszlott el, kivéve Erdély északkeleti részének és a köz-
jogilag akkor kialakuló Kárpátalja gyéren lakott hegyvidéki területeit. A Dunántúlon - ennek nyugati 
szélén húzódik az Őrvidék - 1914-ben 100 km2-re 8,9 km (ezt igen csekély mértékben csak a Duna-Ti-
szaköze haladta meg: 9,2 km), 10 ezer lakosra 12,8 km hosszú vasúti pálya jutott. Egyébként ez utóbbi 
volt a legmagasabb érték a történelmi Magyarország hatalmas tájegységei (a Felvidék, a Tiszántúl, a 
Királyhágón túli Erdély, a Bánság, a Dráva-Száva köze stb.) között.25 

Összegezve megállapíthatjuk: Őrvidék - Nyugat-Magyarország-Westungarn az 1910-es évek ele-
jére, elsősorban a vasútépítéssel, illetve az azzal párhuzamosan átgondolt iparfejlesztéssel, a mezőgaz-
dasági termelés növekedésével és korszerűsítésével a történelmi Magyarország egyik legfejlettebb vi-
dékévé vált. Nem helytálló tehát az osztrák történetírásban általánosan elterjedt és hangoztatott állás-
pont. miszerint egy fejletlen, elmaradott nyugat-magyarországi területsávot csatoltak Ausztriához. 

Az első világháború eseményei az Őrvidéket közvetlenül nem érintettek, mert messze feküdt a front-
vonalaktól, vasútvonalain azonban jelentős katonai forgalom zajlott Stájerország, és a déli olasz harctér 
felé. Különösen a háború utolsó évében - miként a történelmi Magyarország más területein is - a rossz 
időjárás miatti gyenge termés, a nyersanyag- és munkaerőhiány, a közellátási bajok miatt növekedtek a 
lakosság gondjai. Ez azonban nem okozott nagyobb feszültségeket, mert vidéket elkerülték a harci cse-

. lekmények. 
Botlik József 

23 Csorna Zsigmond: Cseregyerekek és a mezőgazdasági innovációk. (A Kárpát-medence nyugati és északi terü-
letein a 18. századtól a 20. század első negyedéig.). In. Néprajzi Látóhatár, 2000/3^ . sz„ 79-87. old.; Lásd bő-
vebben Csorna Zsigmond i. m., 1994. 9-18. old. 

24 Lovas Gyula, 2000. 517-518. old. 
25 Horváth Ferenc: Magyarországi vasútépítések 1900 és 1914 között. In. Magyar vasúttörténet. 4. köt. 1900-tól 

1914-ig. Főszerk. Kovács László. Kiad. MÁV Rt. Bp. 1996. 121-123. old. 
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