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A II–III. kötet tanulmányainak, apparátusának német fordítása, melyet Tuza Csilla végzett el, a
2001-ben megjelent I. kötethez hasonlóan a német nyelvő, illetve ezen a nyelven értı kutatóknak is
hozzáférhetıvé teszi a soproni tudományos mőhely óriási vállalkozását. Nem szabad elfeledkeznünk
róla, hogy a Fraknó és Kismarton ma az ausztriai Burgenland tartományban fekszik, így az osztrák
történetírás, illetve a Heimatkunde mővelıi is fontos forráshoz és tudományos feldolgozáshoz jutottak a
háromkötetes kiadvánnyal. A soproni Bél-kiadás nemcsak a vármegyeleírás példaszerő, a kéziratos
hagyomány több változatát is közlı, így a textológia tárgykörébe tartozó munka, hanem egy hazai
tudományos mőhely nemzetközi prezentációja is. Bél Mátyás is szívesen forgatná a háromnyelvő,
valódi közép-európai publikációt, hiszen nehéz eldönteni, hogy a három közül melyik nyelven értett
vagy gondolkodott inkább (talán egy negyediken, szlovákul?). 
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Fischer Béla visszaemlékezései. Közreadja: Visy Zoltán. Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2006.
(Források Pécs történetébıl 1.)

Pécs szerb megszállása egy szerb újságíró szemével. Fordította és szerkesztette: Hornyák Árpád.
Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2006. (Források Pécs történetébıl 2.)

Sopronhoz hasonlóan Pécsett is javában zajlanak a városmonográfia kiadásának elıkészületei. A Pécs
Története Nagymonográfia kutatási program keretében eddig 18 kötet jelent meg a Tanulmányok Pécs
Történetébıl címő szériában. A sorozatban kiadott két monografikus feldolgozás témái mellett a város
és környéke történetének egyes részterületérıl, korszakáról, illetve a várostörténet rekonstruálásának
kutatásmetodikai kérdéseirıl olvashattak az érdeklıdık. 2006-tól Források Pécs történetébıl
sorozatcím alatt új kiadványok láttak és látnak napvilágot. Ezekben olyan – közgyőjteményekben és
magántulajdonban rejtızködı –, forrásértékő dokumentumokat publikálnak a szerkesztık, melyek új
szempontok, eddig ismeretlen adalékok feltárásával, elsısorban egy-egy történeti korszak, kérdés, vagy
probléma személyes összefüggéseirıl lebbentik fel a fátylat. A 2006-ban megjelent elsı két kötet, a
bennük közölt interpretációkkal nagymértékben hozzájárul a késıbbi szintézisalkotáshoz. Az elsı
kiadvány Fischer Béla, Baranya megye alispánjának emlékiratait tartalmazza, a második Pécs-Baranya
1918 utáni szerb megszállásának leírását közli. (A megszállás mozzanata egyszersmind az alispáni
visszaemlékezés meghatározó élményanyaga is.) A történeti-kontextuális (lásd pl. Sopron és a
nyugat-magyarországi kérdés 1918 utáni alakulását, a magyar felkelıharcok és az osztrák megszállás
összefüggéseit) és feldolgozás-módszertani analógiák okán mindkét forrásközlés megfontolandó
tanulságokat rejt Sopron történetkutatása és a soproni városmonográfia megalkotása, szerkesztése
szempontjából.

Fischer Béla baranyai alispán (akinek családja Bajorországból települt Magyarországra, és itt
kimutatható elsı ıse, Fischer Vilmos mészáros 1639. április 11-én tett polgáresküt Sopronban) élete
végén vetette papírra visszaemlékezéseit, amelybıl – a munka közben bekövetkezett halála miatt –
sajnálatosan hiányoznak a politikai pályafutását összegzı fejezetek. Csonkán maradt memoárja így is
érzékletes képet fest Pécs és Baranya társadalmi és közéleti viszonyairól, megközelítıen az elızı
századforduló idıszakától. A könyv (amely a Fischeréhez hasonló forrásértékő memoárt ránk hagyó, és
a Soproni Szemle elızı, 2007. évi 1. számában bemutatott Östör Józsefre vonatkozó utalást is
tartalmaz) a történészi „madártávlathoz” képest intim közelségbıl tárja elénk a Sopronhoz sok
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tekintetben hasonlóan fejlıdı törvényhatóság két háború közötti idıszakának eseményeit. A kötet
közreadói (Visy Zoltán mellett Nagy Imre Gábor és Vonyó József) a megyei és a városi közélet
215hétköznapjaiba bepillantást adó, személyes hangon írott szöveg megjelentetésével száraz történelmi
értekezéseknél élvezetesebb olvasmányt adtak az érdeklıdık kezébe.

Ismertetésünkben mindazonáltal nagyobb figyelmet szentelünk a Pécs megszállása egy szerb újságíró
szemével címő forráskiadványnak. Ez ugyanis számos fontos tanulságot rejt azok számára is, akik a
nyugat-magyarországi kérdés történetét, annak alakulását szeretnék jobban megérteni. Az 1918 és 1921
között megszállás alatt tartott Baranya szerb sajtóirodáját vezetı Milan Glibonjski visszaemlékezését a
kötet szerkesztıjének történelmi összefoglalása vezeti be. Gondolatébresztı írásával kapcsolatban
érdemes néhány – a soproni olvasókat is méltán foglalkoztató – mozzanatra felhívni a figyelmet. 

A nyugat-magyarországi és a Pécs-baranyai térség 1918 utáni sorsának alakulásában számos
párhuzamos és ellentétes vonás fedezhetı fel. A bácskai-baranyai területek szerb megszállását az 1918.
november 13-án aláírt belgrádi egyezmény tette lehetıvé. A – magyar kormánydelegáció által
elfogadott – konvenció értelmében kiürítendı területekre már a megállapodás napján bevonult a szerb
hadsereg, rövidesen elfoglalva a Szeged-Baja-Pécs-Varasd vonaltól délre esı vidéket. Az okkupáció
ellenére a jugoszláv békedelegáció elsı elıterjesztésében nem vetette fel a terület délszláv államhoz való
csatolásának követelését, így a térség sorsa hosszú ideig – hasonlóan a nyugat-magyarországi
kérdéshez – nyugvóponton volt Párizsban. A jugoszláv kormány azonban késıbb – saját korábbi
álláspontját módosítva – bejelentette igényét a területre. Belgrád színeváltozásának oka egyrészt a
magyar Tanácsköztársaság kikiáltása (ez az érv a békedelegációra érkezı Karl Renner osztrák
kancellár repertoárjában is szerepelt a Burgenlandra vonatkozó követelésekkel kapcsolatosan), másrészt
az idıközben általa végzett – nemzetiségi számadatokat tartalmazó – összeírás délszláv szempontból
kedvezı eredménye volt.

A szerb megszállás eredményeképpen (nagyobb ütemben a Tanácsköztársaság kikiáltását követıen) sor
került a megye közigazgatásának délszláv irányítás alá vonására, míg Pécsett helyén maradt a magyar
tisztviselıi kar. A nagyhatalmak 1921 nyarán elégelték meg a területtel kapcsolatos kísérletezgetést, és
rákényszerítették a szerb hatóságokat Baranya elhagyására. A kiürítést ellenırzı Szövetséges Misszió
helyszínre érkezése után helyi délszláv vezetık kísérletet tettek a szerb fennhatóság fenntartására, és
kikiáltották a Baranyai Magyar-Szerb Köztársaságot. (Az elkeseredett akció kísértetiesen emlékeztet
Lajtabánság pszeudo-államának létrehozására.) Az antant ettıl, és a szerbek által tett néhány zsarolási
kísérlettıl sem hagyta magát megingatni, és kerek perec felszólította Belgrádot a kivonulásra.

Ezek után lássuk, milyen tanulságai vannak a pécsi kérdésnek Sopronra vonatkozóan. A két terület
sorsa már a nyugat-magyarországi felkelést megelızıen, 1921 nyarán is szorosan összekapcsolódott. A
Burgenland átadását halogató magyar kormány Baranya jugoszláv kiürítéséhez szerette volna kötni a
magyar közigazgatás visszavonását az átadásra váró nyugati határzónában. Az utóbbit átmenetileg
zárójelbe tevı nyugat-magyarországi bandaharcok eltőrésével a magyar fél egyébiránt ugyanúgy fait
accompli-t igyekezett teremteni Burgenlandban, mind a szerbek Pécs környékén. A megszállás
Baranyában ellenkezı elıjellel zajlott mint térségünkben, ahol az Ausztriának ítélt területekre vonultak
be magyar szabadcsapatok. Óriási eltérés, hogy 216az egyik térség hovatartozásáról (legalábbis egy
körülhatárolt területen) sikerült népszavazást kieszközölni, míg a másik helyen a megszállóknak
engedmény nélkül kellett elhagyniuk a területet. A különbség oka véleményünk szerint jórészt a
kormányok eltérı magatartásában keresendı. Baranya esetében maga a szerb kormány helyezte
kilátásba a fegyveres ellenállást a bevonuló magyar csapatokkal szemben, amire az antant azonnali
határozott hangú jegyzékben válaszolt. Ezzel Belgrád saját magától vonta meg az esélyt a további
manıverezésre. A magyar kormány jóval taktikusabban járt el, amikor a Burgenland egy részét
elfoglaló magyar felkelıkkel szembeni eszköztelenségét hangsúlyozta, és kérte a terület egy részének
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visszaadását. Bethlenék hasonló ügyességgel jártak el, amikor burgenlandi magyar és a baranyai
jugoszláv kivonulás junktimba állításának csapdáit igyekeztek elkerülni. Minden további vizsgálódás
helyett itt csupán azt a széles körben elterjedt vélekedést igyekszünk cáfolni, mely szerint egyes
övezetek katonai (közigazgatási) birtokba vételétıl egyenes út vezetett az adott problémának a
megszállók szempontjából kedvezı megoldásához. Más szavakkal: a nyugat-magyarországi felkelés
önmagában valószínőleg mit sem ért volna a magyar külpolitika rátermett és leleményes
közbeavatkozása nélkül.

A két párhuzamosan futó, idınként azonban egymásba fonódó eseménysort közelebbrıl szemügyre
véve számos olyan részletre bukkanhatunk, amelyek az elıbbihez hasonló okfejtések végigvezetését
teszik lehetıvé számunkra. A nyugat-magyarországi kérdés megoldásában ugyan számos itt, és
természetesen a bemutatott kötetben sem említett tényezı – úgymint Ausztria nemzetközi megítélése és
az Anschluss kérdése, a cseh-délszláv korridor ügye, IV. Károly királypuccsa – is szerepet játszott, ám
ezek áttekintésére jelen recenzió mőfaji és terjedelmi határai nem elégségesek. Minden további
összevetés, illetve összehasonlító kutatás elısegítheti azonban a nyugat-magyarországi kérdésben való
tisztábban látást is. A Pécs Története Nagymonográfia Szerkesztıbizottsága és Hornyák Árpád
szerkesztı inspiratív munkája ezt a lehetıséget villantja fel számunkra. A kötet ismertetésével is az volt
a célunk, hogy a két terület kérdésének történelmi párhuzamaira irányítsuk a figyelmet. A pécsi kísérlet
e mellett azért is megérdemli a figyelmet, mert – reflektálva „a másik fél” percepciójára – segít egy
történelmi probléma komplex, kulturális és mentális nézıpontból történı megismertetésében.

Bízunk benne, hogy a fent ismertetett két kötet betölti a jó tudományos közléseknek azt a rendeltetését
is, mely újabb vizsgálódásokra sarkallja a kutatókat, és ennek nyomán a modernkori várostörténettel
kapcsolatos személyes emlékezések, magánlevelezések és egyéb történeti források kiadására Sopronban
is rövidesen sor kerül. A két könyvet a 20. századi politika- és társadalomtörténet iránt érdeklıdı
olvasók csakúgy, mint az elsı világháború utáni helyzettel foglalkozó, illetve a nyugat-magyarországi
kérdés alakulását kutató szakemberek addig is haszonnal forgathatják.
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A bibliográfiában szereplı rövidítésekre nézve vö. Soproni Szemle 1978. 268. és 1979. 362. Az
anyaggyőjtésben nyújtott segítséget köszönöm.
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