
Baranya és a pécsi szénbányák kérdése 
a párizsi békekonferencián 

Az első világháborút lezáró párizsi békekonferencián a „szívélyes szövetség" élén álló Wilson ame-
rikai elnök nem tudta érvényesíteni sem a közép-európai föderációról, sem a 14 pontjában szereplő 
nemzeti önrendelkezési jogról szóló elképzeléseit, ezért 1919. végén hazautazott. Helyére Clemanceau 
francia miniszterelnök került, aki megszabta a tárgyalások további menetét. A tanácskozásokon csak „a 
szövetséges és társult hatalmak" voltak jelen; Közép-Kelet-Európából, a Balkánról csupán Lengyelor-
szág, Csehszlovákia, Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Állam és Görögország. A legyőzötteket már 
csak a kész békeszerződési okmányok átvételére, majd aláírására hívták meg. 

Európa sorsál eldöntő Négyek Tanácsa 

Az 1919. január 18-án kezdődő párizsi béketárgyalásokon a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság béke-
delegációja a Legfelsőbb Tanáccsal február 18-án ismertette területi igényeit Baranyára vonatkozóan, s 
annak „csak déli. szerbek által lakott csücskét kérték". 

Az új államhatárok körvonalai 

1915. augusztus 18-án Anglia, Franciaország és Oroszország Szerbiának ígérte Boszniát. Hercego-
vinát, Dalmácia egy részét, Szlovéniát, Horvátországot, Fiumét, Bácskát, a Bánátot - vagyis a Monar-
chia és a történeti Magyarország területeit. 

Az 1918. december l-jén megalakult SzHSz Királyság küldöttsége igyekezett a béketárgyaláson a 
biankó csekket beváltani, tetejében még némi magyar területeket szerezni, nevezetesen Baranya, Tolna, 
Somogy, a Bajai háromszög részeit, illetve Muraközt és a Murán túli területet, azaz Prekmurjet. 

33 



A jugoszláv kormány Baranya birtoklása ügyében 1919. 
március 7-én Stevan Mihaldzic, kácsfalvi (ma Jagodnjak, Hor-
vátország) szerb pap-történészt és irodalomtörténészt kérte fel 
Baranya történelmi térképének kidolgozására - miszerint „Ba-
ranya a múltban szerb ország volt, autochton papságával 
együtt" amit Paáic másnap jóváhagyott. A béketárgyaláson a 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság küldöttséget Nikola PaSic ve-
zette, aki egyben a politikai bizottság vezetője volt. Pasié a tár-
gyalásokon önfegyelemről tett tanúbizonyságot. Nem így a ro-
mánok, akik újabb területi követelésekkel álltak elő, melyeket 
szövetségeseik is túlzónak tekintettek. Egyébként Pasic biroda-
lomépítő céljainak megvalósulását látta elérni Bánát és Bácska 
odaítélésével, míg Baranyára nem formált igényt attól tartva, 
hogy az újonnan létrehozott Jugoszláviában a nem szerb lakos-
ság kerül többségbe, mivel az az ország egyensúlyi helyzetének 
stabilitását veszélyeztette volna. Ennek dacára az ún. „Paáic- fé-
le térképen" Baranyát Nagy-Jugoszlávia részeként tüntette fel, s 
az 1918. november közepétől a dél-magyarországi szerb-antant 
hadsereg által megszállt területtel azonos. Mindezek ellenére a 
párizsi béketárgyaláson a jugoszláv kormány Pécs-baranya kér-
désének ismételt felvetése esetén PaSic igyekezett hallgatólagos 

Nikola Paste, álláspontra helyezkedni, mai szóhasználattal élve elsumákolni a 
a jugoszláv küldöttség elnöke dolgot, illetve számolt azzal is, hogy a többnyire ellenséges 
szomszédos országok közül Magyarországgal az elkövetkezőkben jószomszédi viszonyt kellene terem-
teni. 

Titkos szerződések - a jugoszlávok nem kértek a vörösök elleni intervencióból 

A párizsi tárgyalásokon a győztesek egymás közti érdekei sem voltak egyértelműek. A konferenciát 
megelőzően már jóval előre vetítette árnyát az olasz-jugoszláv, a pillanatnyi román-jugoszláv (a szer-
bek megszállta Temesvár esetében) fennálló és tényleges konfliktushelyzet, illetve annak elhúzódása. A 
győzteseket, Magyarország nemzetteste amputálásakor kötelezték a háború során megkötött titkos 
szerződések, amiket a béketárgyaláson nem lehetett megkerülni. A jugoszlávoknak azonban az olaszok 
területi követeléseivel kellett szembenézniük, akik Isztriára, Dalmáciára, a tengerparti horvát városokra 
formáltak igényt. Az újonnan megalakult és hatalmassá nőtt SzHSz államnak a konfliktus források hát-
terével számolva szembesülni kellett a szomszédos, a vele szembenálló államokkal, főként Itáliával, 
Bulgáriával. Jugoszlávia hadseregének erejét azok nagyban lekötötték, valamint országa belsejében 
előállt feszültség forrásokkal is számolni kellett, főként a horvát Radiccsal, a macedón szeparatistákkal, 
az ébredező munkásmozgalommal. Érthető módon ezért sem vállalkozhatott a magyar kommün elleni 
fegyveres fellépésre. 

Protic miniszterelnök április 7-én a következő tartalmú táviratot küldi a jugoszláv küldöttségnek: 
„(...) kormányunk a Magyarországgal szembeni intervenciónkkal kapcsolatban katonai szempontból 
jelzi, hogy egységeink nincsenek felkészítve egy esetleges Magyarország elleni támadására. Katonasá-
gunk nagyon megritkult, kimerült, gyenge és rosszul élelmezett. Egy szerbiai sorozás nem járna ered-
ménnyel, ugyanis Szerbia ez idáig minden magától telhetőt megtett. Az új területen a sorozás formai 
szempontból tiltottnak számít. Amennyiben a hozzájárulás megszületne, nincs meg a megfelelőfelszere-
lés. A morál szempontjából egy Magyarország elleni fellépésre egységeink nincsenek eléggé felkészítve. 
Szövetségeseink egységesítő törekvéseink el nem ismerése következtében, területeinken az olasz meg-
szálló hatalom magatartása (...) a macedóniai bolgár és az albániai olasz intrikák, valamint a több 
évig tartó háborúban katonaságunk fáradsága és számtalan áldozata nagyban hat és hatni fog annak 
moráljára, és az többé nem alkalmas bármiféle nagyobb méretű offenzív fellépésre. (...) " Stojan Protic 
miniszterelnök levele további részében közli, hogy hasonló mozgalmak kirobbantására sor kerülhet, 
különösképpen Bulgáriában, s a szövetségeseknek épp ezért eleget kellene tennie a jugoszlávok koráb-
bi követeléseiknek, nevezetesen hadseregük felszerelése és létszámának megerősítése tekintetében. 
„Végső esetben csak egy hadosztályt bocsáthatunk rendelkezésre az intervencióra, de semmiképpen 
sem megszállásra, abban a meggyőződésünkben, hogy a fentieket a szövetségesek figyelembe veszik". 
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Paäic térképe: A párizsi béketárgyaláson az SzHSz Királyság vezetője, Nikola Pasic Nagy-Jugoszlávia 
és benne Nagy-Szerbia térképével jelent meg. 

Az 1918. december l-jén megalakult Szerb-Horvát-Szlovén Királyság a pécsi szénbányákra, illetve 
annak szenére tartott igényét azzal indokolták, hogy a háború folyamán a Szerbiát megszálló csapatok 
vízzel elárasztották bányáikat, valamint a vasúti közlekedés zavartalan fenntartása érdekében szüksé-
gük van a pécsi bányák szenére. 

Szűkebb értelemben véve Pécs-Baranya végleges sorsa eldöntésekor a továbbiakban vélhetően köz-
rejátszhatott a pécsi nemzetegységet megteremtő 1919-es februári általános polgári-, vasutas- és bá-
nyászsztrájk, egyúttal, annak a megszállás elleni, a terület integritása melletti félreérthetetlen üzenete, 
valamint a már ismertetett PaSicnak, e kérdésben vallott állásfoglalása. 

A háborúban vesztes történelmi Magyarország büntetésként lakossága egyharmadát elvesztette, 
mintegy 3,2 millió magyar rekedt az országhatárokon kívülre, valamint nemzetteste harmadára zsugo-
rodott. „A békekonferencia alapját Wilson elnök fektette le; mi többé nem kisebb, vagy nagyobb terüle-
tekért csinálunk békét; mi a népek számára teremtünk békét. " (G. Clemanceau francia miniszterelnök 
megnyitó beszéde, 1919. január 18.) Az ilyen jellegű „béketeremtés" célok közt szereplő „kisebb vagy 
nagyobb területek" odaítélése, az elkövetkező években újabb konfliktusok veszélyforrásává vált, majd 
elvezetett a második világégéshez. 

„A kommunizmusról hallani sem akarnak" 

A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásával új helyzet állt elő. ugyanis 1919. március 21 -ét követően, 
a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság kormánya és párizsi békeküldöttsége álláspontjában döntő fordulat 
állt elő. Elérkezettnek látták az időt Baranya kérdésének ismételt napirendre tűzését. Újabb elképzelé-
sükben ütőkártyaként a magyar lakossággal szembeni, a nemzetiségi lakosság számaránya nagyobb há-
nyadának a kimutatása szerepelt, s mindezek a bizonyítékok beszerzéséhez és igazolásához szükséges 
volt a mielőbbi népszámlálást elvégezni, tekintettel a wilsoni elvekre. Eme lépés megtétele további si-
kerrel kecsegtetett, ugyanis a béketárgyaláson a magyar. 1910-es népszámlálási adatokat nem tekintet-
ték hitelesnek. A magyar küldöttség által beterjesztett, a magyar és nemzetiségi lakosságra vonatkozó 
népszámlálási adatok a nemzetiségek valós számarányát nem tüntették fel reálisan, s ily módon alka-
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lom adódott a másik fél adatainak benyújtására, melyek 
alapján a határkorrekció Baranya esetében bizonyos tekin-
tetben akár módosulhatott is volna. A szerb közigazgatási 
vezetés a megszállt baranyai, somogyi, tolnai területeken 
hozzákezdett a népszámlálási adatok összegyűjtéséhez, nem 
hagyva ki a „csatlakozási nyilatkozatok" beszerzését sem. 

A szerb vezetés az oldalukra átállt csekély számú magyar 
hivatalnokkal együtt végezte el a lakosság körében a csatla-
kozási nyilatkozatok beszerzését és a népszámlálási össze-
írásokat. A Barcsi járás esetében dr. Scheidl Árpád,járási fő-
szolgabíró járta be a falvakat és lépett kapcsolatba a helyi 
vezetőkkel, akiket jegyzőkönyv aláírására kért fel. A meg-
szállt magyar, horvát és német falvak lakosságának képvise-
lőtestületei, tartva a bolsevista veszélytől, a közgyűlésen az 
alábbi álláspontra helyezkedtek többek között Gyöngyös-
melléken az 1919. április 17-én felvett jegyzőkönyv szerint: 
„ (...) hogy ők magyaroknak érzik magukat - azok akarnak 
maradni! - kívánják Magyarországhoz való csatolásukat, 
azonban addig, amíg a kommunisták uralma Magyarorszá-
gon meg nem törik, - nem kívánnak szavazni sem jobbra, — 
sem balra." A jegyzőkönyvet Karsli József és Horgas Fe-
renc írta alá. 

Istvándiban április 22-én felvett jegyzőkönyv ezeket tar-
talmazza: „ (...) hogy ők nem kommunisták, azzal egyet nem 
értenek, s míg ezen állapot az anya Magyarországon fennál-

lónak a jelenlegi állapot további fenntartását kívánják, s a régi magyar törvényeket tiszteletben tartják 
- kijelentik továbbá, hogy mindaddig míg Magyarországon a viszonyok nem változnak - az érvényben 
lévő törvények tiszteletben tartása mellett, sorsukat a végleges békekötéshez kötik Gréczi István s.k., 
Dezső József s. k." 

A horvátok lakta Felsőszentmártonban 1919. április 24-én felvett jegyzőkönyv: 
„ Tárgy: Állásfoglalás a kommunizmusról és a terület hovatartozásáról. 
Járási főszolgabíró feltette a kérdést és értekezett a képviselőtestülettel behatóan, ismertette az 

ügyet és felszólított, hogy nyilatkozzanak ezek után a tárgyra vonatkozólag. Ezek után, miután a képvi-
selőtestület az előadottakat megértette, a következő határozatot hozta: 

Határozat: 
A képviselőtestület egyhangúlag kimondja, hogy a kommunizmusról egyáltalán hallani sem akar-

nak, ők tisztelik a régi magyar törvényeket, ezért megelégedéssel vannak, tudomásul (veszik) a mostani 
állapotot, mely a kommunizmussal szemben fenn tudja tartani a régi magyar törvények érvényét. 

A terület hovatartozására vonatkozólag pedig határozatilag kijelenti, hogy szavazni nem kívánnak, 
döntsék el ezt a kérdést a hatalmak. 

Annyit azonban kijelentenek, ha Jugoszláviához tartoznak, ők ennek hű fiai lesznek, éppoly hűek, 
mint ezelőtt Magyarországé. 

Felolvastatván helybenhagyatott, elfogadva aláíratva. 
Szűcs Jószef körjegyző, Kovácsevics Miklós hitelesítő, Kovácsevics István községi bíró, Balas Pál. " 

Az ideiglenesnek tekintett uralom, s benne a „ . . . nép igazi kívánsága és hangulata . . ." 
Az idő múlásával azonban, a megszállt területeken élő lakosság a fennálló helyzetre való tekintettel 

bizonyos értelemben „beadta" a derekát, egyrészt tartva a bolsevista veszélytől, s annak fegyveres kato-
nai támadásától, másrészt 1919 májusában már köztudottá vált, hogy a békekonferencia kénye-kedvére 
dönthet, és a népek sorsa a nagyhatalmi döntésektől függ. A csatlakozási kérelmet aláírók azonban szá-
míthattak azzal is, hogy Magyarországon ismét visszaáll a régi rend. A magyar törvények érvényesítése 
melletti kiállásukkal hovatartozásukat jelölték meg. 

A községekben felvett jegyzőkönyveket megkapta a párizsi békekonferencia jugoszláv küldöttsége, 
amely a wilsoni önrendelkezési elvekre hivatkozva újabb beadványokat készített elő a Négyek Taná-

Stojan Protic, az SzHSz Királyság első 
miniszterelnöke, Nagy-Szerbia megal-
kotója. 

36 



csához. A megszállt területeken május végére a helyzet megváltozott, vélhetően a kommün megtorlá-
sai, rendelkezései következtében felmerült a Jugoszláviához való csatlakozás gondolata, azonban a va-
lós okok számunkra továbbra is ismeretlenek, egyúttal megválaszolatlanul maradnak. 

A lakócsai körjegyzőségen május 3-án a négy horvát falu bírója: Gaál József lakócsai, Szilovics Jó-
zsef potonyi, Jánkovics Vince tótújfalui és Borbás Mihály szentborbási, valamint Kerkápoly körjegyző 
dr. Scheidl főszolgabíró jelenlétében az alábbi jegyzőkönyvet készítették: „ 1)... a jelenlegi tisztviselők-
nek továbbra is megtartását és hivatalukban történő megerősítését kérik; 2) a kommunizmussal 
egyet-nem-értenek, a kommunista törekvések ellen tiltakoznak; 3) a csatlakozás tekintetében kijelentik, 
hogy szavazni nem kívánnak, azt a felsőbb hatalmak döntésére bízzák, de most minden esetre azt kíván-
juk hogy maradjon meg a jelenlegi berendezés, mert a kommunizmus mozgalmával nem akarják 
megbolygati az itt uralkodó rendet és nyugalmat. " 

Dr. Pandurovics László (Vladislav Pandurovié) fösipán, a jugoszláv kormány megbízottja, a fenti 
jegyzökönyveket dr. Scheidl főszolgabírótól szerb nyelvre lefordítva kapta, s azt belgrádi feletteseihez 
továbbította, majd továbbkerültek Párizsba. Scheidl további, drávafoki és kastélyosdombói adatokkal 
kiegészített summázatát így foglalja össze: „A feltüntetett községek községi bizottságainak ülésén az 
összes bizottsági tag részt vett. tekintett nélkül virilistákról vagy megválasztott tagokról van-e szó. 

Ezekben a községekben a határozatot egyszerűen hozták meg. anélkül, hogy nyomást gyakoroltam 
volna rájuk, sőt, megengedtem nekik, hogy a határozathozatal előtt részvételem nélkül külön megbe-
széljék azt. 

A fenti határozatokat a nép igazi kívánsága és hangulata kinyilvánításaként kell figyelembe venni, 
akiknek a községi képviselők törvényes képviselői. 

Meg kívánom jegyezni, hogy nem vittem végbe semmilyenféle új választásokat, hanem eme képvise-
lők még a mag\>ar hatalom fennállásakor kapták megbízatásukat. 

A fenti jegyzőkönyveket elolvasva mindenek előtt megállapítást nyerhet az a tény. hogy a Barcsi Já-
rás lakossága nem csak hogy elégedett a jelenlegi szerb vezetéssel, hanem még az illetékes szerveket ar-
ra kérik hogy a jelenlegi helyzet fennmaradjon, legalább olyan hosszú időre, míg Magyarországon a 
helyzet nem rendeződik. (...) " 

A megszállt területek lakosságának csatlakozási nyilatkozatát a jugoszláv békedelegáció Cleman-
ceau, a békekonferencia elnökéhez május 20-án memorandumként beterjesztette. 

A lakócsai körjegyzőséghez tartozó négy falu 24 képviselője május 25-én egyhangúlag aláírta a Ju-
goszláviához való csatlakozást. A belgrádi kormány 1919. május 28-án nyílt táviratban (No 6637) je-
lenti küldöttségének, hogy Baranyában az alábbi 34 németek (de több helységben horvátok is laktak - a 
szerző megjegyzése) lakta település kíván az SzHSz Királysághoz csatlakozni. Nagykozár, Nagy-
nvárád, Hird, Magyarsarlós, Szőkéd, Fazekasboda, Püspökmárok. Nyomja, Beremend. Rácmecske, 
Rácztöttös, Bükkösd, Egedéd (?), Márok, Kisfalu. Glazs, Devecser, Szent-kút, Njethely (?), Hárságy, 
Megyefa, Püspöklak, Hímesháza, Udvar, Hidor, Rácpetre, Mánfa, Neabrok (?), Kiskozár, Cserdi, 
Geresd, Szűr, Szederkény, Old. A baranyai helyőrség parancsnokságának 2 hadosztály parancsnoka 
1919. június 6-án jelenti, hogy még 6 német község kíván az SzHSz Királysághoz csatlakozni: 
Rácgörcsöny, Rácdoboka, Rácszabar, Lánycsók, Szajk. Versend, amelyet Protic miniszterelnök tovább 
küld Párizsba. 

Etnikai megoszlás - manipulálás népszámlási adatokkal 
Az SzHSz Királyság Belügyminisztériuma Bácskai. Baranyai és Bánáti Ügyosztálya (4909. sz. táv-

irata) dr. Pavlas megbízott 1919. május 28-án jelenti a belgrádi belügyi szerveknek: ,,(...) Baranya me-
gye összes járásában elvégeztük a népszámlálási összeírásokat: 1) Mohácsi járás: 7 277 szerb. 20 777 
sokác, összesen szláv 28 054, 1 787 német. 6 508 magyar. 2 297 zsidó, lakosság összesen 54 736. 2) Sik-
lósi járás: 3 660 szerb. 8 359 horvát. 127 szlovák. 4 113 sokác, 32 cseh, 12 bosnyák, 8 orosz, szláv 
összesen 16 311 (119 román, 12 olasz. 143cigány, 1 042 zsidó, 10 407 német 10 923 magyar - lakosság 
összesen 38 957. 3) Szentlőrinci járás: 3 136 szerb. 4 836 horvát. I 532 szlovák. 2 206 sokác, 269 bu-
nyevác, 16! cseh, 57 lengyel, 30 orosz, szlávok összesen: 12 227, 574 román, 13 olasz, 8 francia. 473 
cigány. 919 zsidó, Pécs városa: 2 617 szerb, 3 436 horvát. 941 bunyevác, 726 sokác, 1 357 bosnyák 4 
595 szlovák, 543 cseh. 155 lengyel. 151 cigány, 6 angol, 15 olasz, 2 francia, 1 török, 8 855 zsidó. 14 549 
német. 17 901 magyar lakosság összesen 56 120. 

A dárdai, baranyavári és a barcsi járás népszámlálása folyamatban van, s néhány nap múlva befeje-
zésre kerül, az adatokat azonnal megküldöm a párizsi békekonferenciára. " 
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Kézzel írt feljegyzés: „szerbek és horvátok a mohácsi, baranyavári (dárdai központtal), a pécsi és a 
siklósi járásban, valamint Pécs városában (Pécsett bosnyákoknak nevezik őket) élnek. 

A szerb-horvát lakosságot figyelembe véve a határvonalat Bajától Bátaszékig kellene meghúzni, in-
nen Pécsvárad, Pécs, Pellérd irányába, amely a Dráván kötne ki Moszlavináig bezáróan. 

Minimális határként a Duna melletti Bátától Miholjacig (kék vonal) kell kijelölni. 
Bácska biztosítása érdekében, hogy oldalról ne érhesse támadás, nehogy a magyarok a Dráva torko-

latánál Bácskára és Szlavóniára irányíthassák támadásukat, Baranya egy részét országunknak kell oda-
ítélni. 

így a baranyai nemzetiségek, amelyek a határvonalon belül helyezkednének el, számukat illetően a 
következő: 

szerbek és horvátok magyarok németek 
1. Mohácsi járás 26 456 9 699 19951 
2. Baranyavári járás 21 519 8 203 18 804 
3. Siklósi járás 14 627 11 782 5 492 
4. Pécsi járás 18 993 10 392 9 184 
5. Pécs város 8 641 34 628 6 356 

Összesen 88 236 74 704 54 787 
Amennyiben a kékkel jelzett (külső vonal) határvonal kerülne elfogadásra, akkor megközelítően 

ennyien lennének: 
szerbek és horvátok 67 602 
magyarok 29 684 
németek 44 247 
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Az adatok egyértelművé teszik, hogy a lakosság számarányának megállapításakor a ..népszámlást" 
végző szervek azt a maguk javára kívánták fordítani, ugyanis a tényleges magyar lakosság számarányát 
kisebb mértékben tüntették fel, mint az valójában volt. másrészt a „szlávok" esetében rendkívül sok 
szlovákot, lengyelt és csehet tüntettek fel. amikor ilyenek elvétve, ha élhettek eme megszállt részeken. 
A jugoszláv érdekeket figyelembe véve a statisztikát kedvező irányba változtatta a megszálló csapatok 
létszáma, valamint a nem számottevő, katonai missziót teljesítő angol, francia, olasz tisztek száma. A 
fentiek alapján az itt élő oroszok létszámának adatai azonban aligha kérdőjelezhetők meg, tekintettel a 
Szentlőrincen letelepedett orosz főúri családokra, akik a bolsevista forradalom elől menekülve elhagy-
ták hazájukat, s az új SzHSz állam befogadta őket, a megszállt részekre irányítva. Nevezett járásban a 
bunyevác és sokác lakosság kimutatása minden realitástól mentes, ugyanis, nem éltek ezen a területen, 
hacsak nem elvétve. A román lakosság kimutatása vélhetően a roma lakosságra vonatkozhatott, ám ki 
tudja?! A cigány lakosságot külön tüntették fel. Pécs város esetében, a magyar lakosság számaránya ki-
magasló helyet foglal el, ugyanis 1919-re, a volt számottevő horvátok (bosnyákok) és németek a meg-
szüntetett (1794) iskolarendszerük, valamint az egyházi szertartásokból kiszorított anyanyelvük követ-
keztében elmagyarosodtak. A zsidó lakosság számszerűsített adatai vélhetően nem túlzóak, valamint a 
vidéken élő német, szerb, horvát (az utóbbiaknál beleértve a sokácokat és bosnyákokat) nemzetiségiek 
száma sem. A német lakosság minél nagyobb arányszámának kimutatása pedig bele illett a koncepció-
zus elképzelésekbe. Hogy az összeírás nem mindig a legtisztább eszközökkel történt, az magától érthe-
tő. azonban arra a jugoszláv források nem adnak választ. 

Frankovics György 

Lobogó őrlángjaink a nyugati végeken 
A Trianonban elszakított néprészeink közül az anyaországban a legkevesebb szó az őrvidékiekről 

esik. ., Nem jellemző, hogy háború után az egyik vesztes fél megrabolja a másik vesztes felet, márpedig 
Burgenland megalakításával ez történt" - mutatott rá nemrégiben egy magyarországi polgári napilap-
nak nyilatkozva Vas megye közgyűlésének az alelnöke, majd így folytatta: „A kisebbségek asszimilálá-
sát talán nyugati szomszédunk végezte el a legsikeresebben. Mivel többnyire vegyes lakosságú települé-
sekről volt szó, nem is esett nehezükre, ugyanakkor érthető a magyarok önkéntes és szorgos beolvadása 
az elmúlt kilencven évben. " De még vannak, e hányattatott sorsú vidéken és közösségben olyanok, akik 
őrzik a nyelvünk és kultúránk lángjait, megpróbálván útját állni az előrehaladott beolvadásnak. Négy 
ilyen szolgálatot végző pedagógusról lesz szó a továbbiakban, az ő tevékenységükre szeretném ráirá-
nyítani a figyelmet. 

Dr. Somogyi László a felvidéki Mátyusföldön fekvő Kismácsédon született 1937-ben, onnan telepí-
tették át a szintén etnikai tisztogatás áldozatává vált magyarországi németek egyik falujába, 
kisdorogra. A bonyhádi gimnázium érettségi előtt álló diákjaként, az 1956. évi forradalom leverése 
után emigrált családjával Ausztriába. 1968-ban testnevelés-földrajz szakos oklevelet szerzett, és nyug-
díjazásáig a pinkafői technikumban, a felsőlövői, majd a felsőőri kétnyelvű gimnáziumban tanított test-
nevelést. földrajzot és magyart. Agráci egyetem föld- és néprajz szakán avatták doktorrá. Önálló köte-
tei „A burgenlandi magyarok földrajzi szempontból" (Graz. 1966), Kismácséd falumonográfiája 
(Kismácséd. 1997), valamint a „Die burgenlandischen Magyaren" és a ,.A burgenlandi magyarság" 
(Felsőlövő. 2000 és 2004). Ez utóbbi vaskos, nagy alakú, kemény kötésű könyv az őrvidéki nemzetré-
szünkre vonatkozó ismeretek eddigi legteljesebb foglalata, ezért bővebb taglalást is megérdemel. Alcí-
me szerint a történelem, a földrajz, a településforma, az etnikum, a társadalmi struktúra, valamint az 
előmagyar és a honfoglalás kori helyneveink bemutatására vállalkozik a VII. századtól napjainkig. A 
német és magyar nyelvű kötetet a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája adta ki, amelyről még szólok a 
későbbiekben. 

A nagymonográfia egyfelől a szerző korábban említett doktori disszertációjára épül. amelyhez kap-
csolódnak az egész Ausztria, sőt Bajorország és Baden-Württemberg területére is kiterjedő helynévku-
tatásai. Ez utóbbiak azért számítanak unikumnak, mert a mai Szlovéniától Csehországig, Szlovákiáig 
terjedő térség népvándorlás kori históriáját, toponímiáját és településrendjét magyar szemszögből ilyen 
átfogóan és mélyrehatóan őelőtte még senki sem vizsgálta, következésképpen történetkutatásunk régi 
adósságát törleszti. Somogyi László kutatásai olyan tényeket és megalapozott feltevéseket, bizonyíté-

39 


