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Kedves Tagok! Tisztelt Olvasók!
Őrség folyóiratunk idei számát a "100 éves Burgenland" évforduló
alkalmából a burgenlandi magyar népcsoport történetének, valamint
Burgenland négy, őshonos magyarság által is lakott településének
szenteltük. A burgenlandi magyar népcsoport – bár számában erősen megfogyatkozott – a mai napig fontos részét képezi a burgenlandi identitásnak és márcsak emiatt sem, valamint hazánk történelmi
eseményekben gazdag múltja miatt sem szabad megfeledkezni róla.
Noha az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések sokak számára részben fájdalmas rendelkezéseket is tartalmaztak, más
tekintetben azonban ezek egy új osztrák tartomány történetének a
kezdetét is jelentették. Mindkét szemléletmód tartalmaz igazságokat,
szorosan hozzátartozik hazánk legújabbkori történelméhez és nem
célravezető egymástól külön vizsgálni őket.
A szerkesztőség

Geschätzte Mitglieder! Werte Leserinnen und Leser!
In der diesjährigen Ausgabe unserer Vereinszeitschrift Őrség nehmen
wir das Thema "100 Jahre Burgenland" zum Anlass, uns der Geschichte der Volksgruppe der Burgenlandungarn sowie der vier ungarischen
Orte im Burgenland im speziellen zu widmen. Die ungarische Volksgruppe im Burgenland ist – obwohl zahlenmäßig stark dezimiert – immer noch fester Bestandteil der burgenländischen Identität und darf
schon aufgrund des historisch sehr bewegten Werdeganges unserer
Heimat nicht in Vergessenheit geraten. Obgleich die Friedensverträge
in den Vororten von Paris für viele ein schmerzliches Kapitel darstellen, ist unser Blick vorwärtsgerichtet auf den Anfang der Geschichte
eines neuen österreichischen Bundeslandes. Beide Betrachtungsweisen sind unlösbar mit unserer Heimat verbunden und sollen nicht separat voneinander betrachtet werden.
Die Redaktion
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Burgenland – egy különleges tartomány
Burgenland több szempontból is sajátságos hely: ez Ausztria földrajzilag legkeletibb, legalacsonyabb népességszámú és harmadik legkisebb
területű tartománya. Nyugaton Alsó-Ausztriával és Stájerországgal,
északon Szlovákiával, keleten Magyarországgal, délen Szlovéniával
határos. A mai Burgenland mindig is határterület volt. Itt simul bele az
Alpok hegyes-völgyes tája a magyar Kisalföldbe. A Fertő tó környéke,
Burgenland középső és déli vidékei, valamint több, szélesen elterülő
völgyekbe torkolló folyó, mind előfutárai a Kelet-európai-síkságnak.
Ez a magyarázata Burgenland egyediségének egy másik aspesktusból:
itt egyaránt jelen vannak az Alpesek és a Kárpát-medence növény- és
madárvilága is. Az éghajlat Ausztria többi részével ellentétben inkább
kontinentális jellegű. Ezen a tájon melegebb van, és kevesebb a csapadék mennyisége. Gazdag termál- és ásványvízforrások találhatók
itt, illetve az időjárás kedvez a szőlőtermesztésnek is.
A mai Burgenland területét
sok politikai és történelmi hatás érte, amelyek a ma ismert sajátságos arculatú vidékké formálták. Így alakult
ki a túlnyomórészt aprófalvas
településrendszer,
valamint
a soknemzetiségű és különböző felekezeti hovatartozású
emberek jól működő, békés
egymás mellett élése. A vidék
és a lakosság történelmére a
népvándorlás, háborúk, az elnéptelenedés, a betelepítések,
bevándorlások és üldöztetések
nyomták rá bélyegüket. Az évszázadokig tartó határvidéki lét
szomorú epizódját jelentette a
vasfüggöny negyven évig tartó
időszaka, és ennek negatív hatásai a tartomány életére. Mint
határterületnek azonban történelme során kereskedelmi útvonalai révén fontos összekötő szerepe is volt, hiszen már a rómaiak
idejében itt vezetett északról délre a híres Borostyánkő út is.
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Das Burgenland – ein Unikat
Das Burgenland ist in vielerlei Hinsicht einmalig: Es ist das östlichste,
flächenmäßig drittkleinste und einwohnerzahlmäßig kleinste Bundesland Österreichs. Im Westen grenzt es an die benachbarten österreichischen Bundesländer Niederösterreich und Steiermark, im Norden
an die Slowakei, im Osten an Ungarn und im Süden an Slowenien. Das
Gebiet des heutigen Burgenlandes war schon immer ein Grenzland.
Hier geht die Gebirgslandschaft der Alpen in die Kleine Ungarische
Tiefebene über. Die Region um den Neusiedler See, des mittleren und
südlichen Burgenlandes sowie die Täler der größeren Bäche mit ihren flachen Ausläufern deuten bereits den Beginn der ausgedehnten
steppenartigen Tiefländer Osteuropas an. Dies erklärt einen weiteren
Aspekt der Einzigartigkeit des Burgenlandes: Man trifft hier gleichermaßen auf Vertreter der alpinen wie auch der pannonischen Pflanzenund Vogelwelt. Das Klima ist im Gegensatz zum westlichen Österreich
stärker kontinental geprägt, es ist wärmer mit deutlich weniger Niederschlägen. Der Reichtum an Thermal- und Mineralquellen sowie die
optimalen Voraussetzungen für den Weinanbau sind hier naturgegeben.
Auch geschichtlich war das Gebiet des heutigen Burgenlandes vielen
politischen und historischen Einflüssen ausgesetzt, die zu seiner heutigen Einzigartigkeit führten. So sind zum Beispiel die überwiegend
dörfliche Struktur sowie das funktionierende Zusammenleben verschiedener Volksgruppen und Glaubensgemeinschaften auf engstem
Raum charakteristisch. Die Region wurde geprägt von Völkerwanderungen, Kämpfen, Entvölkerung und Wiederansiedlungen, von Flüchtlingsströmen sowie Religionsverfolgungen. Die jahrhundertealte Position als Grenzland gipfelte im vier Jahrzehnte dauernden Leben am
Eisernen Vorhang. Seit jeher hat das Burgenland eine Korridorfunktion
inne mit alten Handelswegen, wie zum Beispiel der Bernsteinstraße.
Im 9. und 10. Jahrhundert, zur Zeit der Landnahme ließen sich magyarische Stämme im Karpatenbecken nieder, wo im Jahr 1000 König
Stephan I. (der Heilige) das Ungarische Königreich als christlichen
Staat gründet. Im bewegten Hochmittelalter war das Gebiet des heutigen Burgenlandes schwer umkämpft. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts gelangte es teilweise unter Habsburger Herrschaft. Während
der Türkenkriege und der Osmanischen Herrschaft war das damalige
Ungarn für ca. 150 Jahre dreigeteilt: in den von Habsburgern regierten nordwestlichen Teil, den sudöstlichen türkischen Teil und Sieben-

4

ŐRSÉG

A 9. és 10. században honfoglaló magyar törzsek telepedtek le a Kárpát-medencében, ahol Kr.u. 1000-ben I. István király (Szent István)
megkoronázásával megszületett a keresztény magyar állam. A mozgalmas virágzó középkorban a mai Burgenland területén is gyakran
folyt háborúskodás. A 15. század közepén a vidék részben a Habsburgok uralma alá került. A török háborúk és az oszmán megszállás alatt
Magyarország kb. 150 évig három részre szakadt: a Habsburgok uralta északnyugati részre, amelyhez a mai Burgenland területe is hozzátartozott, a középső és déli, törökök által megszállt területre valamint
az Erdélyi Fejedelemségre. A magyar nemesség is két pártra szakadt:
a katolikus Habsburg-pártiakra (Esterházy, Batthyány, Königsberg és
Sopron városa) és a protestáns Habsburg-ellenesekre (többek közt:
Hans von Weisspriach/Lánzsér és Kabold, Peter Erdődy/Monyorókerék, Kanizsai, Nádasdy, Dersffy). A török háborúk során és a pestisjárványok idején sok település elnéptelenedett, ennek ellensúlyozására a földesurak délvidéki birtokaikról szláv családokat telepítettek be,
így a lakosság száma újra növekedésnek indult. A burgenlandi horvát
népcsoport őseinek eredete is erre vezethető vissza.
A zsidó népesség a 15. században jelent meg Burgenland területén. Az
Esterházy család birtokain letelepedett zsidók hét hitközsége – Köpcsény/Kittsee, Boldogasszony/Frauenkirchen, Kismarton/Eisenstadt,
Nagymarton/Mattersburg, Kabold/Kobersdorf, Lakompak/Lackenbach, Sopronkeresztúr/Deutschkreutz - a 17. század közepétől majorátusi védettség alatt álltak és fontos szerepet játszottak a hercegek
pénzügyeinek kezelésében.
Zsidó közösségek Dél-Burgenlandban a Batthyányiak
birtokain a következő helyeken voltak: Rohonc/Rechnitz,
Szalónak/Schlaining,
Felsőőr/Oberwart és Németújvár/Güssing.
1670-tól a többnyire protestáns vallású magyar nemesek fellázadtak
a Habsburgok ellen. A 18. század folyamán Mária Terézia és II. József
uralkodása alatt sem sikerült megoldani a határvidékre vonatkozó vitás kérdéseket az akkori Ausztria és Magyarország között. Az ellentétek tovább éltek az 1848-as forradalom és szabadságharc leverése
után is. Az 1914-ben kitört első világháború befejeztével a megoldatlan nemzetiségi konfliktusok az Osztrák-Magyar Monarchia széteséséhez vezettek, 1921-ben a mai Burgenland területe Ausztriához került.
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bürgen. Auch der ungarische Adel war gespalten: in die katholischen
Anhänger der Habsburger (Esterházy, Batthyány, Königsberg und die
Stadt Ödenburg) und in die protestantischen Habsburg-Gegner (unter
anderen Hans von Weisspriach/Landsee und Kobersdorf, Peter Erdődy/Eberau, Kanizsai, Nádasdy, Dersffy). Nachdem viele Orte durch
die Türkenkriege und Pestepidemien entvölkert waren, siedelten die
Adelsgeschlechter Slawen aus ihren südlichen Landbesitzen an, um
die Bevölkerungszahl wieder zu heben. Darauf gehen die heutigen
Burgenland-Kroaten zurück.
Die jüdische Bevölkerung wird ab dem späten 15. Jahrhundert für das
Burgenland fassbar. Die Esterházyschen jüdischen Siebengemeinden
– Kittsee, Frauenkirchen, Eisenstadt, Mattersburg, Kobersdorf, Lackenbach, Deutschkreutz – standen ab der Mitte des 17. Jahrhunderts
als Schutzjuden unter der Herrschaft der Majoratsherren und fungierten oft als Geldgeber für die Fürsten. Die jüdischen Gemeinden im
Südburgenland waren: Rechnitz, Schlaining, Oberwart und Güssing in
der Herrschaft der Batthyány.
Ab 1670 revoltierte der
(großteils
protestantische)
ungarische Adel gegen die
Habsburger. Auch zur Zeit
der Regenten Kaiserin Maria
Theresia und Kaiser Joseph
II. konnte die Frage der
Grenzziehung zwischen dem
damaligen Österreich und
Ungarn nicht für alle Seiten
zufriedenstellend gelöst werden. Dieser Konflikt schwelte
auch nach der niedergeschlagenen Revolution im Jahre
1848 weiter und führte – trotz
der mittlerweile eingeräumten Nationalstaatlichkeit der
Völker des Karpatenraumes
– ab 1914 zum bis dato größten Schlachtfeld. Binnen kürzester Zeit befanden sich nahezu alle Staaten Europas im
Krieg.
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Az első világháború végén, 1918-ban az Osztrák-Magyar Monarchiában a mai Burgenland területe még Magyarország része volt, vegyes
lakossággal. A többnyire németül vagy horvátul beszélő földműveseket és vándormunkásokat szoros gazdasági és szociális szálak fűzték
a szomszédos Alsó-Ausztriához és Stájerországhoz. Amikor az első
világháború után a Monarchia szétesett és új határ lett az Osztrák
Köztársaság és Magyarország között meghúzva, ez a helyzet és az
ezzel együtt járó, új állampolgárság sok ember számára egzisztenciális problémát is jelentett. Hamar világossá vált, hogy az akkor többségében németül beszélő Pozsony városa a környező településekkel
együtt nem akartak Burgenland része lenni. 1919 szeptember 10-től
a saint-germain-i békeszerződés ezt a határsávot – a magyarok tiltakozása ellenére – Ausztriának adta. Ez fegyveres összetűzésekhez
is vezetett, ennek ellenére Magyarország 1921. október 13-án, olasz
közvetítéssel az úgynevezett Velencei protokollban elfogadta a terület elcsatolását. Sopront – amelyet tartományi székhelynek szándékoztak megtenni – az 1921 decemberében megtartott népszavazás
után Magyarországnál maradt. 1921-ben Burgenland az Osztrák Köztársaság "önálló, egyenjogú tartománya" lett. Az így nyert területtel,
amely egyben Ausztria második legfiatalabb tartománya is, megnőtt
az ország. Burgenland az egyetlen tartomány, amely a nevét olyan városokról kapta (Pressburg – Pozsony vármegye, Wieselburg – Moson
vármegye, Ödenburg – Sopron vármegye és Eisenburg – Vas vármegye), amelyek ma külföldön találhatók.
Az újonnan alapított Burgenlandnak
szüksége volt az államot megtestesítő
hatósági szimbólumokra, de területe
kezdetben nem alkotott közös adminisztrációs egységet. A burgenlandi
címer elemei emlékeztetnek a középkori nagymartoni/Mattersdorf – fraknói/Forchtenstein és a németújvári/
Güssing – borostyánkői/Bernstein grófokra, akik családjuk története alapján könnyen kapcsolatba hozhatók az
osztrák történelemmel. A címeren egy
piros-arany koronával megkoronázott,
boglárpajzsos, piros nyelvű, visszanéző sas látható széttárt szárnyakkal,
amely egy fekete sziklán áll. A hátteret egy arany tábla alkotja, a felső
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Bis zum Ende des 1. Weltkrieges im Jahre 1918 gehörte das Gebiet
des heutigen Burgenlandes zur ungarischen Reichshälfte der k. und
k. Doppelmonarchie und war gemischt bevölkert. Die meist Deutsch
oder Kroatisch sprechenden Bauern und Wanderarbeiter waren wirtschaftlich und sozial eng mit den benachbarten Ländern Niederösterreich und Steiermark verbunden. Als zum Ende des 1. Weltkrieges
die Habsburgermonarchie zerfiel und eine Grenze zwischen die neuen
Republiken Österreich und Ungarn gezogen wurde, wurde deren Verlauf und die damit einhergehende zukünftige Staatszugehörigkeit für
viele Menschen zur Existenzfrage. Auch war bald abzusehen, dass
die damals mehrheitlich deutschsprachige Stadt Pressburg samt umliegenden Gemeinden kein Teil des Burgenlandes sein würden. Im
Friedensvertrag von St. Germain vom 10. September 1919 wurde
das Grenzgebiet trotz ungarischen Widerstandes Österreich zugesprochen. Dies führte sogar zu bewaffneten Zwischenfällen, jedoch
stimmte Ungarn am 13. Oktober 1921 nach italienischer Vermittlung
im sogenannten Venediger Protokoll der Übergabe zu. Ödenburg – das
als Landeshauptstadt vorgesehenen war – verblieb nach der Volksabstimmung im Dezember 1921 doch bei Ungarn. Mit der Jahreswende
1921/1922 wurde das Burgenland "selbständiges, gleichberechtigtes
Bundesland" der Republik Österreich. Somit ist es als zweitjüngstes
Bundesland Österreichs der einzige Gebietszuwachs des Landes nach
dem 1. Weltkrieg. Außerdem ist es das einzige Bundesland, dessen
namensgebende Städte (Pressburg, Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg) heute alle im Ausland liegen.
Das neu geschaffene Bundesland bedurfte staatlicher Hoheitssymbole
zur Identifikation, bildete es doch in früherer Zeit nie eine verwaltungstechnische Einheit. Die Elemente des burgenländischen Wappens
erinnern an die mittelalterlichen Grafen von Mattersdorf-Forchtenstein und an den Grafen von Güssing-Bernstein, aus deren Familiengeschichte sich leicht eine Verbindung mit der österreichischen
Landesgeschichte ableiten ließ. Das Wappen zeigt einen rot-gold gekrönten und bewehrten, rot bezungten, widersehenden Adler mit ausgebreiteten Schwingen, der auf einem schwarzen Felsen steht. Hintergrund bildet ein goldener Schild, in dessen oberen Ecken schwarze
Prankenkreuze zu finden sind. Auf der Brust des Adlers befindet sich
ein von Rot und Kürsch gespaltenes und golden eingefasstes Schild.
Die Flagge des Burgenlandes besteht aus zwei gleich breiten Streifen
in den Landesfahnen rot-gold. Zudem initiierte man einen Wettbewerb, eine Hymne zu verfassen, die nicht nur Freude und Stolz auf
die burgenländische Heimat sowie die Zugehörigkeit zum burgenlän-
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sarkokban fekete, egyenlőszárú kereszt található. A sas mellkasán
vörössel és mállal hasított aranyba foglalt szívpajzs található. Burgenland zászlaja két azonos szélességű vörös és arany csíkból áll,
amelyek egyben a tartomány színei is. Pályázatot is hirdettek egy
himnusz megírására, melynek szövege nemcsak a burgenlandi haza
iránt érzett örömről és büszkeségéről, valamint a burgenlandi nép hovatartozásáról kellett szólnia, hanem a belső megosztottság legyőzésének vágyáról is. Az utóbbi tényt a somfalvi/Schattendorf lövöldözés
után már nem is lehetett tagadni. A Szociáldemokrata Munkáspárt
helyi tagjai a kis burgenlandi faluban tartottak gyűlést, amikor egy
vendéglőből a Frontkämpfer (szélsőjobboldali félkatonai egyesület)
tagjai tüzet nyitottak rájuk. Ennek a merényletnek két halottja és
öt sebesültje volt. A tetteseket az esküdtszék felmentette, ami nagy
felháborodást váltott ki és további erőszakos cselekmények követték.
A somfalvi ítélet volt a Igazságügyi Palota felgyújtásának (Julirevolte)
kiváltó oka Bécsben. Összesen 89 halott és több mint 1600 sérült volt
a rendőrök és a tiltakozók közötti összecsapások következménye.
A burgenlandi himnusz szövege Dr.
Ernst Görlich tanártól származik, 1936ban pedig a tősgyökeres burgenlandi
zeneszerző, Peter Zauner zenésítette
meg. A himnusz azonban csak két évig
volt érvényben, mert 1938. október
1-én Burgenlandot két részre osztották, az északit az újonnan létrehozott
Alsó-Duna tartományhoz, a délit Stájerországhoz csatolták. Burgenland volt
az egyetlen olyan tartomány Ausztriában, melynek nevét a nemzetszocialista megszállás alatt teljesen eltörölték.
Már az 1938-as évek végéig valamenynyi zsidó polgárt tulajdonától megfosztottak és elüldöztek. A helyi roma és
szinti lakosokat 1938 és 1945 között
deportálták a burgenlandi községekből.
A háború utáni időben a szovjet megszállás alatt túlnyomórészt nők
részvételével végbement újraépítés rendkívül nehéznek bizonyult. A
vasfüggöny magyar oldalon történt létrejöttétének következményeként Burgenland egy elnéptelenedett határ melletti területté vált és
1945 után a tartományok közötti összehasonlításban a gazdaság nö-
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dischen Volk zum Ausdruck brachte, sondern
auch die innere Zerrissenheit zu überwinden
vermochte. Letztere war spätestens mit den
Schüssen in Schattendorf im Jahre 1927 nicht
länger zu leugnen. Die Sozialdemokratische
Arbeiterpartei Deutschösterreichs hatte in
dem kleinen burgenländischen Ort eine Versammlung abgehalten, die von einem Gasthof
aus von Mitgliedern der Frontkämpfer (paramilitärischer Verband der extremen Rechten)
beschossen wurde, worauf zwei Tote und fünf
Verletzte zu beklagen waren. Die Täter wurden von einem Geschworenengericht freigesprochen, was als Skandal angesehen wurde und
zu weiteren gewalttätigen Ausschreitungen führte. Das Schattendorfer Urteil war Auslöser der so genannten Julirevolte in Österreich sowie für den Justizpalastbrand in Wien. Insgesamt 89 Tote und über
1.600 Verletzte sind die Folge der Zusammenstöße zwischen Polizei
und den protestierenden Menschen.
Der Text der Burgenländischen Landeshymne stammt vom Lehrer Dr.
Ernst Görlich, die Melodie dazu kam 1936 vom aus bodenständigen
Verhältnissen stammenden Komponisten Peter Zauner. Die Hymne
sollte zunächst jedoch nur zwei Jahre Bestand haben, da am 1. Oktober 1938 das Burgenland auf die nunmehrigen Reichsgaue Niederdonau und Steiermark aufgeteilt wurde. Das Burgenland ist das einzige
österreichische Bundesland, dessen Name in der NS-Zeit vollständig
ausgelöscht wurde. Bereits bis Ende 1938 wurden sämtliche jüdische
Mitbürger enteignet und vertrieben. Die Vertreibung der ansässigen
Roma und Sinti aus allen burgenländischen Gemeinden erfolgte zwischen 1939 und 1945.
In der Nachkriegszeit unter sowjetischer Besatzung erwies sich der
zum überwiegenden Teil von Frauen geleistete Wiederaufbau als äußerst schwierig. Die Errichtung des Eisernen Vorhanges verwandelte
das Burgenland in ein Land an einer toten Grenze und im nationalen
Vergleich wurde es das Schlusslicht der wirtschaftlichen Entwicklung
seit 1945. Erst der Fall des Eisernen Vorhanges beendete diese Isolation und nach dem Beitritt Österreichs zur EU 1995 wurde das Burgenland für zwei Perioden zum Ziel-1-Fördergebiet, was einen deutlich
spürbaren Aufschwung in allen Bereichen zur Folge hatte. Noch vor
dem EU-Beitritt Ungarns kommt es zu grenzüberschreitenden Interessens- und Wirtschaftsgemeinschaften zwischen burgenländischen
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vekedése a legalacsonyabb mértékű
volt. Csak a vasfüggöny lebontása
után ért véget ez az elszigeteltség és
miután Ausztria 1995-ben az EU-hoz
csatlakozott, ez a terület két időszakon át kapott kiemelt uniós pénzügyi
támogatást, amely minden szinten
egyértelműen érezhető fellendülést
hozott. Még Magyarország EU-hoz
történt csatlakozása előtt határokon
átívelő közös programok, érdek- és
gazdasági közösségek jöttek létre a
burgenlandi és a magyarországi régiók között. Az EU ún. keleti bővítésének évében, 2004-ben Burgenlandnak
sikerült kitörnie peremvidéki helyzetéből és újra "Európa közepére" került.
Burgenland etnikai sokszínűsége és az
ezzel járó tulajdonságok, amelyekkel
hidat képez kelet és nyugat között, a tartomány legnagyobb erőssége.
Burgenland mozgalmas története visszatükröződik a lakosság összetételében is. Itt békében élnek közvetlenül egymás mellett különböző népcsoportok és vallási közösségek. A 2001-es népszámláláskor
277569 lakost írtak össze. Ebből kiderült, hogy a lakosság 87,4 százaléka a német, 5,9 százaléka a burgenlandi horvát, 2,4 százaléka a magyar és 0,1 százaléka a roma nyelvet használja köznyelvként. A burgenlandiak 79,4 százaléka római katolikus, 13 százaléka protestáns.
Fontos megemlíteni egy mai napig tartó hagyományt, a tartomány
védőszentjének tiszteletét. Szent Mártonra esett a választás, márcsak
szülővárosa Savaria/Szombathely közelsége miatt is. Kr.u. 316-ban
vagy 317-ben született Martinus, aki apja kívánságát követve a katonai pályát választotta és Galliában szolgált. Miután felhagyott a katonai szolgálattal hiába próbált szülővárosát megtéríteni. Ezért újra Galliába ment és ott egy kolostort alapított. 371-ben Tours püspökének
választották. Jótékonykodásairól lett igazán ismert. Védőszentté avatása óta az ezen a tájon elfelejtett Szent Márton tisztelete is újraéledt.
Halála napja, november 11-e, burgenlandi tartományi ünnepnap és
ehhez a naphoz több szokás és hagyományőrző rendezvény tartozik a
lakosság körében, mint például a Márton-napi lámpásmenet, valamint
a Márton-napi kifli és liba elfogyasztása.
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und ungarischen Regionen. Die EU-Osterweiterung im Jahre 2004
rückte das Burgenland aus seiner Randlage schlussendlich wieder ins
Zentrum Europas, seine ethnische Vielfalt und das Selbstverständnis
als Brücke zwischen Ost und West sind dabei seine größten Stärken.
Die bewegte Geschichte des Burgenlandes spiegelt sich auch in der
Bevölkerung wider. Noch immer leben hier verschiedene Volksgruppen und Glaubensgemeinschaften friedlich auf engstem Raum zusammen. Zum Volkszählungsstichtag 2001 zählte man 277.569 Einwohnerinnen und Bewohner. Davon gaben 87,4 % der Bevölkerung
Deutsch als Umgangssprache an, 5,9 % Burgenlandkroatisch, 2,4 %
Ungarisch und 0,1 % Romanes. 79,4 % aller Burgenländerinnen und
Burgenländer bekennen sich zum römisch-katholischen Glauben, der
Anteil der Protestanten liegt bei über 13 %.
Bis heute weit verbreitet ist die Verehrung des Schutzheiligen des
Burgenlandes. Für die Wahl des Heiligen Martin von Tours zum Landespatron scheint vor allem die Nähe seiner Geburtsstadt Savaria (Steinamanger/Szombathely) ausschlaggebend gewesen zu sein. Der 316
oder 317 geborene Martinus verfolgte zunächst – dem Wunsch seines
Vaters entsprechend – eine militärische Laufbahn und diente in Gallien. Als er nach Ausscheiden aus
dem Militärdienst vergeblich versuchte seine Heimatstadt zu bekehren, kehrte er nach Gallien zurück
und gründete dort ein Kloster. 371
wurde er zum Bischof von Tours gewählt. Bekannt ist er vor allem für
seine Wohltätigkeit. Seit seiner Erhebung zum burgenländischen Landespatron wurde die hier bereits in
Vergessenheit geratene Verehrung
des Heiligen Martin neu belebt. Sein
Todestag, der 11. November, wurde zum burgenländischen Landesfeiertag ernannt und ist mit vielen
Ritualen und Traditionen fest in der
Bevölkerung verankert. Beispiele
dafür sind Laternenumzüge sowie
der Verzehr von Martinskipferln und
Martinigänsen.
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Felsőpulya
Felsőpulya a felsőpulyai járás központja Közép-Burgenlandban. A
tengerszint fölött 245 méterrel
helyezkedik el, Kőszegtől 15 kmre északra, Kismartontól 47 km-re
délre és ez a térség adminisztrációs és kereskedelmi központja.
Régészeti
ásatások
igazolják,
hogy Felsőpulya területén már
7000 évvel ezelőtt is éltek emberek. Értékes leletek származnak a
kő- és bronz-, valamint a vaskorszakból, amelyek fémbányászatról
és a kitermelt érc feldolgozásáról is tanúskodnak. Valószínűleg létezett a mai Alsó- és Felsőpulya között egy római település is, amelyet
Bullának vagy Pullának hívtak.
Felsőpulya magyar nevének eredete nem egyértelműen tisztázott.
Származhat egy régies személynévből, Pulo-ból, az ómagyar pulya
(gyerek) szóból, vagy a szláv polje (mező) szóból is. A népvándorlás
alatt ez a terület germán, később avar majd szláv befolyás alatt állt.
A pozsonyi csata után 907-ben lett a terület a magyar fejedelemség
része.
A honfoglalás után a mai Felsőpulya területét határőrök lakták, akiket
a magyar király kisnemesi rangra emelt. Erről tanúskodik a többszáz
éven át használt elnevezés: Nemespulya. A legbefolyásosabb nemesi
családok a Cseszneky grófok és a Rohonczy bárók voltak. Középpulya
viszont a lánzséri uradalomhoz tartozott. 1424-től mindkét Pulyának
nevezett települést a lánzséri földekhez számolták. Amikor a lakosok a török fenyegetés elől menekültek, csak egy magyar nyelvsziget
maradt hátra. A 16. század vége körül megjelent reformációnak az
ellenreformáció azonban gyorsan véget vetett.
A II. András király által 1225-ben borsmonostori apátságnak kiállított
oklevelében történik először említés a két szomszédos település nevéről: Pule maioris et minoris. Más történelmi forrásokban is hasonló
megnevezések találhatók: Pula (1323), Felpula (1378), Pulya (1390),
Pula (1410), Pulndorf (1425), Pwla (1445), Nemespula (1468), Pwlya
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Oberpullendorf
Oberpullendorf ist die Bezirkshauptstadt des Bezirkes Oberpullendorf
im mittleren Burgenland. Es liegt auf 245 m Seehöhe, 15 km nördlich
von Güns, 47 km südlich von Eisenstadt und ist Verwaltungs- und
Handelszentrum der Region.
Archäologische Ausgrabungen belegen, dass die Besiedelung des Gebietes von Oberpullendorf bereits vor 7.000 Jahren begann. Kostbare
Funde aus der Steinzeit und der Bronzezeit sind mehreren Kulturen
zuzuordnen. Sie zeugen von intensivem Eisenerzabbau und dessen
Verarbeitung. Vermutlich existierte zwischen dem heutigen Unterund Oberpullendorf eine römische Siedlung namens Bulla oder Pulla.
Die Herkunft des ungarischen Namen Felsőpulya ist nicht eindeutig
geklärt. Er könnte sich auch vom altertümlichen Personennamen Pulo,
vom altungarischen Wort pulya (Kind) oder aus dem slawischen polje (Feld) ableiten. Durch die Völkerwanderung unterlag das Gebiet
germanischen, später auch awarischen und slawischen Einflüssen. In
Folge der Schlacht von Pressburg im Jahre 907 wurde das Gebiet Teil
des ungarischen Reiches.
Zur Zeit der Landnahme gab es auf dem Gebiet des heutigen Oberpullendorf eine Grenzwächtersiedlung, deren Bewohner vom ungarischen
König in den Rang des Kleinadels erhoben wurden. Davon zeugt die
über Jahrhunderte hinweg verwendete Bezeichnung Nemespulya. Die
einflussreichsten Adelsgeschlechter waren die Familien Graf Cseszneky und Baron Rohonczy. Mitterpullendorf hingegen gehörte zur Herrschaft der Landseer. Ab 1425 wurden beide Orte namens Pulya zu
den Ländereien der Landseer gezählt. Als deren Einwohner vor der
Türkenbedrohung flohen, blieb eine ungarische Sprachinsel zurück.
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts fasste auch hier die Reformation
Fuß, der die Gegenreformation jedoch ein jähes Ende bereitete.
Im Stiftsbrief des König András II. für
die Abtei Borsmonostor aus dem Jahre
1225 werden erstmals zwei benachbarte Orte namens Pule maioris et minoris
erwähnt. In anderen historischen Quellen sind ähnliche Bezeichnungen zu finden: Pula (1323), Felpula (1378), Pulya
(1390), Pula (1410), Pulndorf (1425),
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(1492). A német Pullendorf megnevezés először 1279-ben egy soproni dokumentumban olvasható.
A 19. század közepén került sor a szervezett közigazgatás kiépítésére. 1853-ban Felsőpulyán adóhatóság, 1854-ben kerületi bíróság létesült. 1858-ban kapta meg a település a vásártartási jogot, négy piacot
szervezhetett évente. A 20. század elején megépült a Sopron-Kőszeg
vasútvonal (a hozzá tartozó vasútállomással Felsőpulyán), amelyen
1951-ig a határokon átnyúló személyforgalomat, 1960-ig pedig az
áruszállítást végezték. A szakaszrövidítés következtében már csak
egy, csupán 23 km hosszú szakaszt hagytak meg Felsőpulya/Oberpullendorf és Sopronnyék/Neckenmarkt között, amelyen a kirándulni
vágyók hajtányok segítségével (drezinákkal) utazhatnak.
Az 1920-as trianoni békeszerződésig Felsőpulya "vegyes székbírósági" ranggal rendelkező kerületi központ volt Sopron vármegyében,
1910-ben a 868 lakosból 800-an vallották magyarnak magukat. Miközben Felsőpulya egy kisvárossá fejlődött, Középpulya megtartotta
falusi karakterét, ahol az egyházközség egyetlen temploma állt. Ezt
az státuszát azonban elvesztette, miután 1935-ben a redemptorista
rend saját templomot és kolostort alapított Felsőpulyán.
Amikor 1958-ban Felső- és Középpulya közigazgatását egyesítették, jelentősen csökkenni kezdett a magyar lakosság száma. Ennek egyik oka
a várossá alakulás lehetett, a magyarajkú, mezőgazdaságban dolgozó emberek elvándorlása,
akiknek a helyébe osztrák kereskedők és üzletemberek jöttek. 1975-ben Felsőpulyát várossá
nyilvánították. A címere piros pajzson arany városfal, arany kapuval, felhúzott hullórostéllyal,
fölötte egy jobbra néző, karddal felfegyverzett,
arany oroszlán van, mögötte két aranykalász
között egy ekevas helyezkedik el.
A város látványosságai közé sorolhatjuk az 1935-ben épült római-katolikus templomot, valamint az 1707-ből származó Szent Ferenc kápolnát is, amely Ujj Ádám tervei alapján épült. Ez a legöregebb épület
Felsőpulyán, 2004-ben renoválták és egy sekrestyével bővítették. A
templom otthont ad egy 1737-ből származó oltárnak, amelyet Madarász Imre készített, egy 1767-ben készült, Szűz Máriát ábrázoló szobornak, egy Assisi Szent Ferencet ábrázoló képnek, amelyet
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Pwla (1445), Nemespula (1468), Pwlya (1492). Die deutsche Bezeichnung Pullendorf ist erstmals 1279 in einem Ödenburger Dokument zu
finden.
Mitte des 19. Jahrhunderts kam es insgesamt zum Aufbau einer strukturierten Verwaltung. Zu diesem Zweck wurde 1853 in Oberpullendorf
eine Steuerbehörde und 1854 ein Bezirksgericht installiert. 1858 erhielt der Ort das Recht vier Märkte pro Jahr abzuhalten. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts wurde die Bahnlinie Ödenburg-Güns (mit dazugehörigem Bahnhof in Oberpullendorf) errichtet, auf welcher der grenzüberschreitende Personenverkehr bis 1951, der Gütertransport noch
bis 1960 aufrecht war. Infolge von Streckenverkürzungen steht heute ein lediglich 23 km langes Teilstück zwischen Oberpullendorf und
Neckenmarkt dem Tourismus für Draisinen-Fahrten zur Verfügung.
Bis zum Friedensvertrag von Trianon 1920 war Oberpullendorf Bezirkshauptstadt mit dem Rang eines "gemischten Stuhlrichteramtes"
des Komitates Ödenburg, 1910 bekannten sich 800 von insgesamt
868 Einwohnern zum Ungarntum. Während Oberpullendorf sich zu
einer Kleinstadt entwickelte, behielt Mitterpullendorf seinen dörflichen
Charakter bei, wo sich auch die einzige Pfarrkirche dieser Zeit befand.
Diesen Status verlor sie jedoch, nachdem 1935 der Orden der Redemptoristen eine eigene Pfarrkirche samt Kloster in Oberpullendorf
errichtete.
Als 1958 Ober- und Mitterpullendorf zu einer politischen Gemeinde
zusammengelegt wurden, sank der Anteil der ungarischen Bevölkerung deutlich. Ein Grund dafür dürfte auch die Wandlung zur Stadt
sein – ungarische Landarbeiter wanderten ab und an ihrer Stelle
zogen österreichische Händler und Geschäftsleute zu. 1975 wurde
Oberpullendorf das Stadtrecht verliehen. Das Wappen zeigt auf rotem
Schild eine goldene Stadtmauer mit goldenem Tor und aufgezogenem
Fallgitter, darüber ein nach rechts gerichteter, mit goldenem Schwert
bewaffneter, goldener Löwe, hinten eine von zwei goldenen Ähren begleitete goldene Pflugschar.
Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt zählen heute sowohl die römisch-katholische Pfarrkirche aus dem Jahr 1935 sowie die Franziskuskirche aus dem Jahre 1707 nach den Plänen von Ádám Ujj. Sie ist
das älteste Gebäude von Oberpullendorf und wurde 2004 renoviert
und um eine Sakristei erweitert. Die Kirche beherbergt einen Altar
aus dem Jahre 1736 – gefertigt von Imre Madász, eine Statue der
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Kenedics József adományozott Vasvárról. Továbbá a kápolnában található egy, a 16. századból származó kép: "Krisztus a kereszten" és
Kozina Sándor: "Ecce homo" című festménye is itt látható.
A Szent Ferenc kápolna és a
védőszentje különleges jelentőséggel bír a magyar lakosság
számára, hiszen itt máig él a
Háromtánc hagyománya a védőszent neve napjának ünnepén,
október 4-én. Ez a hagyomány
a felsőpulyai magyar lakosok
régi szokásai közé tartozik és
az 1930-as években jegyezték
le először. A táncot a következő
sorrendben adják elő az itt honos népcsoportok tagjai: magyar
csárdás, horvát polka, valamint a
német anyanyelvűek keringője.
Az egyházközösség temploma Középpulyán a 14. századból származik. Egy vizitációs dokumentumból kiderül, hogy 1647-ban Szent Dénesnek szentelték. Ma azonban ez az egyházi ünnep Szent Simon
apostol és Szent Júdás Taddeus apostol napjára esik. A templomot
2009-2012 között renoválták és ez a legrégibb magyar, katolikus egyházközösségek egyike a mai Burgenland területén.
Egy további látnivaló a Rohonczy-kastély. A Rohonczy nemzetség történetét egészen a 17. századig lehet visszakövetni. A család legkiválóbb képviselője és azonos nevű kastély építője Rohonczy György
báró volt. Mint I. Ferenc József császár szárnysegédje 1895-ben ő lett
Budapest városparancsnoka. 1903-ban nyugdíjba ment és ugyanebben az évben bárónak nevezték ki. 1914-ben halála után a kastély
még 1965-ig családi tulajdonban maradt, ezután megszerezte a Burgenlandi Mezőgazdasági Kamara, amely az épületet mezőgazdasági
szakiskolává alakíttatta át. 1991-ben a kismartoni egyházmegye vásárolta meg a kastélyt és ebben kapott szállást a Szent István Ház
ifjúsági központja.
Középpulyán a magyar múltnak több építészeti nyoma is maradt. Például a hősi emlékmű magyar felirata, valamint a Mária dombormű
a középpulyai templom nyugati homlokzata előtt, amelyik a sopro-
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Muttergottes aus dem Jahre 1767, ein Bild des Heiligen Franz von Assisi – gestiftet von József Kenedics aus Eisenburg. Weiters sind in der
Kapelle das Bild "Christus am Kreuz" aus dem 16. Jahrhundert und
das Bild "Ecce-Homo" von Sándor Kozina zu sehen.
Die Franziskuskirche und ihr Schutzheiliger haben für die ungarische
Bevölkerung besondere Bedeutung, ist hier doch die Tradition des
Dreitanz und des Kirtages zum Namenstag des Schutzpatrons am
4. Oktober immer noch lebendig. Dieser Brauch zählt zu den ältesten Gepflogenheiten der ungarischen Bevölkerung von Oberpullendorf und wird schon in den 1930-er Jahren beschrieben. Es handelt
sich um eine Abfolge der Tänze der hier ansässigen Volksgruppen:
der Csárdás der Ungarn, die Polka der Kroaten sowie der Walzer der
deutschsprachigen Bevölkerung.
Die Pfarrkirche in Mitterpullendorf stammt aus dem 14. Jahrhundert.
Einem Visitationsbericht aus dem Jahre 1647 zufolge war sie dem
Heiligen Dionysius geweiht. Heute wird das Kirchweihfest jedoch am
Fest der Heiligen Apostel Simon und Judas Thaddäus begannen. Die
Kirche wurde in den Jahren 2009 bis 2012 renoviert und ist eine der
ältesten ungarischen, katholischen Pfarren auf dem Gebiet des heutigen Burgenlandes.
Eine weitere Sehenswürdigkeit der Stadt ist das Kastell Rohonczy.
Die Geschichte des Adelsgeschlechtes Rohonczy lässt sich bis ins
17. Jahrhundert zurückverfolgen. Der hervorragendste Vertreter der
Familie und Erbauer des gleichnamigen Kastells war Baron Georg
Rohonczy. Als Flügeladjutant von Kaiser Franz Josef I. wurde er 1895
sogar Stadtkommandant von Budapest. 1903 trat er in den Ruhestand
und wurde noch im selben Jahr zum Baron ernannt. Nach seinem Tod
1914 blieb das Kastell noch
bis 1965 im Familienbesitz,
danach erwarb es die Burgenländische
Landwirtschaftskammer, welche das Gebäude
zu einer landwirtschaftlichen
Fachschule umfunktionierte.
Im Jahre 1991 kaufte die Diözese Eisenstadt das Kastell
und beherbergt darin heute das Jugendzentrum des
Hauses St. Stephan.
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ni Mechle műhelyből származik. A temetőben sok magyar felirat, valamint fontos
személyek sírköve található, mint például
a gyógyszerész, Szczepánski Ádámé is, aki
a 19. században Lengyelországból költözött
Felsőpulyára, és az általa alapított Gyógyszertár a mórhoz még ma is létezik.
A magyar örökséget tovább adni, tette meg
mottójának a Közép-burgenlandi Magyar
Kultúregyesület. Az egyesület 1994-ben
a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületből
kiválva alakult meg azzal a céllal, hogy a
felső- és középpulyai magyarok érdekeit
jobban tudják képviselni. Legfontosabb feladatuk, hogy ápolják és megőrizzék a burgenlandi magyar nyelvet Felső- és Középpulyán. Az olyan rendezvények mint a Magyar Bál, a Szent István ünnepség, a magyar búcsú
Felső- és Középpulyán, a Háromtánc, a rendszeres csütörtöki találkozók, a gyermekfoglalkozások, a magyar kórus fellépései, valamint a
Csárdáslányok néptánccsoport mind ezt a célt szolgálják.
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Als weitere architektonische Spuren der ungarischen Vergangenheit
in Mitterpullendorf ist die ungarische Inschrift des Kriegerdenkmals
sowie das Marienrelief vor der Westfassade der Kirche in Mitterpullendorf, welches aus der Werkstatt Mechle in Ödenburg stammt, zu
erwähnen. Am Friedhof sind viele ungarische Grabinschriften sowie
Grabsteine wichtiger Persönlichkeiten, wie zum Beispiel des Apothekers Ádám Szczepánski zu finden, der im 19. Jahrhundert aus Polen
nach Oberpullendorf gekommen ist und dessen Apotheke zum Mohren noch immer besteht.
Das ungarische Vermächtnis weiterzutragen hat sich der Mittelburgenländische Ungarische Kulturverein auf seine Fahnen geschrieben. Der
Verein ist im Jahre 1994 aus dem Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein mit dem Ziel hervorgegangen, die Interessen der Ober- und
Mitterpullendorfer Ungarn besser vertreten zu können. Seine wesentlichen Aufgaben sind die Pflege und der Erhalt der (burgenländisch-)ungarischen Sprache in Ober- und Mitterpullendorf. Mit Veranstaltungen wie dem Ungarischen Ball, dem St. Stephansfest, der
ungarischen Kirtage in Ober- und Mitterpullendorf samt Dreitanz, den
regelmäßigen Vereinsnachmittagen (csütörtöki találkozók), der Kinderbetreuung und den Auftritten des ungarischen Chores sowie der
Volkstanzgruppe Csárdáslányok sollen diese Ziele erreicht werden.
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Felsőőr
Felsőőr a kultúrák metszéspontjában helyezkedik el: evangélikusok és katolikusok által lakott településrészek ugyanúgy léteznek
itt egymás mellett, mint ahogy a
német, magyar, horvát és roma
anyanyelvű lakosok által lakottak.
Ezen nyelvekből származnak a
város különböző nevei is: Felsőőr
(magyar), Oberwart (német), Borta (horvát), Erba (roma).

Felsőőr 1327-ben lett először oklevélben megemlítve, mint a magyar
határvédelmi területen, a gyepűrendszeren elhelyezkedő határőrök
lakta település. A reformáció alatt csaknem az egész lakosság áttért
protestáns hitre. A Felsőőri Református Egyházközösség 1681-ben a
soproni tartományi ülésen külön jogokat kapott, és ez az oka annak,
hogy Felsőőrött található az egyetlen megtűrt református egyházközösség a mai Ausztria területén.
A város történelme visszatükröződik a címerén:
ezüst pajzson egy kék ruhába öltözött vitéz látható – egy határőr. Alabárddal felfegyverkezve
áll két vár között. A határőrök fegyveres földművesek voltak és az volt a feladatuk, hogy a
magyar király megbízásából a határt őrizzék a
mai Stájerország felé. Mindkét vár, a németújvári és a borostyánkői határolták be az őrizenő
területet. Erre az határszakaszra emlékeztet a
város neve, amelyet Felső Őrségnek hívtak.
A településnek sokféle vonatkozásban különleges helyzete volt
Dél-Burgenlandban. Miközben a környező települések a Batthyány
család uralma alá tartoztak, Felsőőrött szabad földművesek éltek. Ők
azoknak a leszármazottai, akikről a város és a vidék a nevüket kapták. A település két részből – Felszeg és Alszeg – állt, az azok között
elhelyezkedő terület ma a városközpontot alkotja. Németnyelvű kereskedők, iparosok és hivatalnokok építettek itt házakat illetve végezték munkájukat a középületekben, amelyeket szintén oda építettek.

ŐRSÉG

21

Oberwart
Oberwart ist ein Kreuzungspunkt
der Kulturen: evangelische und katholische Siedlungsgebiete liegen
ebenso nebeneinander wie jene der
deutschsprachigen
Bevölkerung,
der Ungarn, der Kroaten und der
Roma. Aus diesen Sprachen stammen auch die unterschiedlichen
Ortsnamen: Oberwart (deutsch),
Felsőőr (ungarisch), Borta (kroatisch), Erba (burgenland-roman).
1327 wurde Oberwart als Grenzwächtersiedlung des ungarischen
gyepű-Systems erstmals urkundlich erwähnt. Während der Reformation konvertierte nahezu die gesamte Bevölkerung zum protestantischen Glauben. Die Reformierte Pfarrgemeinde Oberwart wurde
1681 durch den Ödenburger Landtag zur Artikulargemeinde erklärt,
sodass sich in Oberwart die einzige geduldete, protestantische Kirchengemeinde des heutigen Österreich befand.
Die Geschichte der Stadt spiegelt sich im Wappen wider: Im silbernen
Schild sieht man einen blau gekleideten Soldaten – einen Grenzwächter. Bewaffnet mit einer Hellebarde steht er zwischen zwei Burgen.
Die Grenzwächter waren Wehrbauern und hatten die Aufgabe, im Auftrag des ungarischen Königs die Grenzen zur heutigen Steiermark zu
bewachen. Die beiden Burgen Güssing und Bernstein grenzten den
zu bewachenden Bereich ab. Der Name der Stadt erinnert an diesen
Abschnitt, der die Obere Wart genannt wurde.
Der Ort stellte in vielerlei Hinsicht eine Besonderheit im südlichen
Burgenland dar. Während die anderen Ortschaften in der Umgebung
Teil des Herrschaftsgebietes der Familie Batthyány waren, lebten in
Oberwart freie Bauern. Sie galten als die Nachkommen jener ungarischen Grenzwächter, welche der Stadt und der Region ihren Namen
gaben. Die Siedlung bestand aus dem Obertrum und dem Untertrum;
im Zwischenraum, der heute das Stadtzentrum bildet, bauten in weiterer Folge deutschsprachige Händler, Gewerbetreibende und Beamte
ihre Häuser bzw. arbeiteten in den öffentlichen Gebäuden, die dort
errichtet wurden.
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Egy másik különlegesség volt a négy vallási közösség, amelyek itt az
idők folyamán kaptak helyet. Felszegben alakult az 1600-as években a már említett Felsőőri Református Egyházközség, a mai Ausztria
legöregebb protestáns egyházközsége. Alszegben viszont többségben
katolikus földművesek telepedtek le. Felsőőr az evangélikus egyház
révén is gazdagodott és az első betelepülő zsidók is idővel megalakították a hitközségüket. (Ebben jelentős szerepet játszott, hogy 1841ben Felsőőr megkapta a vásártartási jogot.) Ellentétben sok európai
várossal és faluval,Felsőőrött nem volt gettó, ezen a területen elszórtan élt a zsidó lakosság – többnyire azonban a város főutcája mentén.
Az a tény, hogy a négy vallás békésen együtt tudott létezni is azt
mutatta, az felsőőriek bizonyos toleranciával kezelték a más vallású,
más nyelvű lakosokat.
Felsőőrött és a többi magyarnyelvű burgenlandi településen már a honfoglalás óta magyarul beszélnek, illetve a nyugatmagyarországi nyelvjárás egy változatát. Az 1917-ben
Felsőőrött született nyelvész, Imre Samu úgy
gondolta, hogy a felsőőri nyelvjárás sajátosságai idegen füleknek furcsán hangzanak, mégis
szívvel-lélekkel foglalt állást szülőföldje nyelvjárásának megtartása mellett. 1990-ben Budapesten bekövetkezett haláláig egész életét
a nyelvtudománynak szentelte.
Felsőőr, ahogy a mai Burgenland egyéb területei is az első világháborúig a Magyar Királysághoz tartozott. Amikor 1921 augusztus végén
Burgenland területét a trianoni és a saint-germain-i békeszerződés
rendelkezései szerint át kellett adni Ausztriának, középmagyarországi
felkelők megpróbálták az átadást katonai ellenállással megakadályozni. A magyar kormánynak semmi befolyása nem volt ezekre az egységekre. Prónay Pál, az alakulatok parancsnoka 1921. október 4-én
kikiáltotta Felsőőrött a Lajtabánsági Köztársaságot. Céljuk az volt,
hogy népszavazás utján újra Magyarországhoz csatolják e területeket, tervük azonban nem járt sikerrel.
A különböző vallások békés együttélésén, összetartásán az első rést
az ütötte, hogy Burgenland megalakulása után Felsőőrött egy németnyelvű közigazgatási elit telepedett le és ezáltal a nemzetiszocializmus eszméi gyökeret eresztettek itt is. Ezeknek a személyeknek, akik
később a nemzetszocialisták magját is alkották nem csak a zsidókkal
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Eine weitere Besonderheit waren die vier Konfessionen, die hier im
Laufe der Zeit entstanden. Im Obertrum bildete sich wie bereits erwähnt um 1600 mit der Reformierten Pfarrgemeinde Oberwart die
älteste protestantische Kirchengemeinde des heutigen Österreichs.
Im Untertrum hingegen siedelten mehrheitlich katholische Bauern.
Bereichert wurde Oberwart auch durch Angehörige der Evangelischen
Kirche A.B. und nach der Ansiedlung der ersten Juden entstand im
Lauf der Zeit eine israelitische Kultusgemeinde. (Ein wichtiger Grund
dafür war die Erhebung Oberwarts 1841 zum Markt.) Anders als in
vielen europäischen Städten und Dörfern gab es in Oberwart kein
Ghetto, die jüdischen Bewohner lebten verstreut in der Siedlung –
meist jedoch entlang der Hauptstraße. Die Tatsache, dass vier Konfessionen friedlich zusammenlebten, zeugt von einer gewissen Toleranz der Oberwarter gegenüber Mitbürgern mit einer anderen Religion
bzw. Sprache.
In Oberwart und den anderen ungarischsprachigen Siedlungen des
Burgenlandes wird schon seit der Landnahme Ungarisch gesprochen
bzw. eine Variante des westungarischen Dialektes. Der 1917 in Oberwart geborene Sprachforscher Samu Imre meinte einst, dass die Eigenheit des Oberwarter Dialektes manchen Schmerzen in den Ohren
verursachen würde, brach für den Dialekt seiner Heimat aber eine
Lanze. Bis zu seinem Tod im Jahr 1990 in Budapest war sein Leben
der Sprachwissenschaft gewidmet.
Oberwart gehörte wie das restliche, heutige Burgenland bis zum
1. Weltkrieg zum Königreich Ungarn. Als Ende August 1921 das
Burgenland entsprechend den Friedensverträgen von Trianon und
Saint Germain an Österreich übergeben werden sollte, versuchten ungarische Freischärler aus Zentralungarn dies durch militärischen Widerstand zu verhindern. Die ungarische Regierung hatte keinen Einfluss auf diese Truppen. Pál Prónay, Befehlshaber der Freischärler, rief
am 4. Oktober 1921 in Oberwart die Republik Leithabanat aus. Sein
Ziel war der erneute Anschluss an Ungarn nach Durchführung einer
Volksabstimmung. Sein Vorhaben war jedoch weder von Dauer noch
von Erfolg gekrönt.
Das friedliche Zusammenleben der unterschiedlichen Konfessionen
bekam die ersten Risse, als sich nach der Gründung des Burgenlandes
eine deutschsprachige Verwaltungselite in Oberwart ansiedelte und
mit ihnen der Nationalsozialismus Einzug hielt. Diese Personengruppe, die Jahre später die Keimzelle der NSDAP in Oberwart bildete, sah
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volt problémája, hanem a magyar népcsoporttal is. Sok felsőőri zsidó
lakos rokonszenvezett Magyarországgal, ezért az idetelepedett közigazgatási tisztviselők őket a magyar elithez tartózónak tekintették.
Felsőőr ebben ez időben kapta meg a városi rangot (1939).
1945 március végén a Vörös Hadsereg egységei ellenállás nélkül
elfoglalták az esélytelenül kiszolgáltatott Felsőőrt. A következő hetekben a város a hátország része lett. A Vörös Hadsereg körülbelül
400 katonája, akik a harcokban esetek el Felsőőrött nyugszanak az
új szovjet katonai temetőben. Ezen kívül Felsőőrött található zsidó,
katolikus, evangélikus, református és egy köztemető is.
Számos zsidó származású és a roma népcsoporthoz tartozó ember,
aki Felsőőrött születt vagy ott élt, a Holokauszt áldozatául esett. A
háború alatt szerveződött ugyan a járásban egy ellenálló csoport, a
tagokat azonban elárulták és kivégezték. A városi parkban egy emlékmű emlékeztet a nemzetszocializmus áldozataira.
Manapság a lakosság 59%-a katolikus és 33%-a protestáns, ők - a
város magyar múltja miatt, illetve a máig megőrzött nyelvük okán –
többségben a református felekezethez tartoznak.
Az 1904-ben épített egykori zsinagóga 1997ben lett a helyi zeneiskola épülete. Érdemes
megemlíteni a többi felekezeti épületet is. A
református templomot 1770-1772 között építették és ez a legöregebb protestáns templom
a mai Ausztria területén. 1907-ig a tornyot
kétfejű sas díszítette, ami annak a jele volt,
hogy a templom egy hatóságilag engedélyezett istentiszteletre szolgáló hely. A középkori római-katolikus Mária mennybemenetele templomot a 13. század második felében
alapították. Az épületet a következő évszázadokban újra és újra átépítették, amíg elnyerte
mai formáját. Az évek során az épület sok történelmi eseménynek
volt tanúja és ezáltal betekintést nyújt Felsőőr történelmébe is. Közvetlenül mellette találjuk az 1969-ben felszentelt Húsvét-templomot,
ez Jézus Krisztus feltámadása ünnepének lett szentelve. Nem messze
tőle ugyancsak a város központjában áll a felsőőri evangélikus-lutheránus templom, amelyet 1812 és 1815 között építettek. Felsőőrött az
összes istentiszteleti hely műemlékvédelem alatt áll.
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nicht nur ein Problem in den Juden, sondern auch in der ungarischen
Volksgruppe. Da viele jüdische Bewohner Oberwarts sich Ungarn verpflichtet fühlten, wurden sie von den angesiedelten Verwaltungsbeamten oft mit der ungarischen Elite gleichgesetzt. Zu dieser Zeit wurde Oberwart zur Stadtgemeinde erhoben (1939).
Ende März 1945 besetzten Einheiten der Roten Armee kampflos
das chancenlos ausgelieferte Oberwart. Im Laufe der nächsten Wochen wurde die Stadtgemeinde Fronthinterland. Etwa 400 Soldaten
der Roten Armee, welche in Kämpfen in der Region fielen, wurden
in Oberwart auf dem neu errichteten sowjetischen Soldatenfriedhof
begraben. Weiters befinden sich in Oberwart neben dem jüdischen
Friedhof auch der katholische, evangelische, reformierte sowie der
Armenfriedhof.
Zahlreiche Personen jüdischer Herkunft
oder Angehörige der Volksgruppe der
Roma, die in Oberwart lebten oder dort
geboren wurden, sind dem Holocaust zum
Opfer gefallen. Es bildete sich während des
Krieges zwar eine Widerstandszelle im Bezirk, deren Mitglieder jedoch verraten und
exekutiert wurden. Ein Mahnmal im Stadtpark erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus.
Noch heute sind 59 % der Bevölkerung Katholiken und 33 % Protestanten, die – auf
Grund der ungarischen Vergangenheit der
Stadt bzw. der noch heute bestehenden
Sprachsituation – überwiegend der evangelischen Kirche Helvetischen Bekenntnisses angehören.
Neben der 1904 errichteten und 1997 zur Musikschule umfunktionierten Synagoge der ehemaligen jüdischen Kultusgemeinde sind in
Oberwart auch die Gotteshäuser der anderen Konfessionen erwähnenswert. Die reformierte Kirche wurde in den Jahren 1770 bis 1772
erbaut und ist das älteste protestantische Gotteshaus auf heutigem
österreichischem Boden. Bis 1907 zierte den Turm ein kaiserlicher
Doppeladler – wohl als Zeichen dafür, dass die Kirche eine behördlich erlaubte Gottesdienststätte war. Die mittelalterliche römisch-
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Egy másik építészeti ismertetőjele Felsőőrnek a tipikus árkádház,
melyek főleg a régi lakónegyedben találhatóak. Az elmúlt években
reneszánszát éli ez a régi burgenlandi építési hagyomány, ami ahhoz
vezetett, hogy sok új épület ebben a stílusban épül és a régi épületek
is renoválva lesznek.

A felsőőri vasútállomás sokáig a Pinkavölgyi vasút végállomása volt,
ami eredetileg Szombathelyig vezetett. Hosszú idejig remélték az
emberek a személy és teherforgalom határon átnyúló újraindulását,
azonban 2011. augusztus 1-én a fontos belföldi összekötő szakaszt
megszüntették Friedberg és Felsőőr között. Azóta Felsőőr nem rendelkezik vasúti személyszállítási összeköttetéssel.
A magyar nyelv és a hagyományok megtartása, megőrzése és mindennapos továbbadása több intézménynek is célja Felsőőrött. A legnagyobb ezen a környéken a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
mellett a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája, valamint a Felsőőri
Református Ifjúsági Olvasókör. Az egyesületek az alábbi tevékenységeikkel szolgálják a gyermek- és felnőttképzés iránt érdeklődőket:
nyelvtanfolyam, gyerekóra és néptánccsoport különböző korosztályoknak, nyári nyelvi tábor, énekkör és népzeneoktatás, könyvbemutatók, kiállítások, kirándulások, magyarnyelvű publikációk és tankönyvek kiadása, koncertek, magyarnyelvű színházi előadások és
hagyományőrző rendezvények, hogy csak néhányat megemlítsünk
ezen tevékenységek közül.

ŐRSÉG

27

katholische Kirche Mariä Himmelfahrt wurde in der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts errichtet. Die Kirche wurde im Laufe der Jahrhunderte nach und nach umgebaut und erweitert, bis zur heutigen Form.
Im Laufe der Jahre wurde das Gebäude Zeuge vieler historischer Ereignisse und bietet dadurch interessante Einblicke in die Geschichte Oberwarts. Unmittelbar daneben befindet sich die 1969 geweihte
Osterkirche, die dem Fest zur Auferstehung Jesu Christi geweiht ist.
Unweit davon, ebenfalls im Stadtzentrum, steht die evangelisch-lutherische Pfarrkirche Oberwart A. B., welche in den Jahren 1812 bis 1815
erbaut wurde. Alle Gotteshäuser in Oberwart sind denkmalgeschützt.
Ein weiteres bauliches Merkmal Oberwarts sind die typischen Arkadenhäuser, wie man sie vor allem in den älteren Siedlungsvierteln findet. In den vergangenen Jahren hat eine Rückbesinnung auf diese alte
burgenländische Bautradition dazu geführt, so dass viele Neubauten
in diesem Stil entstanden sind und bestehende Bauten revitalisiert
werden.
Der Bahnhof Oberwart war viele Jahre die Endstation der Pinkatalbahn, die ursprünglich bis ins ungarische Steinamanger führte. Lange
Zeit hoffte man auf die Wiederaufnahme des grenzüberschreitenden
Personen- und Güterverkehrs, jedoch wurde am 1. August 2011 die
wichtige inländische Anbindungsstrecke Friedberg-Oberwart eingestellt. Seitdem verfügt Oberwart über keine Anbindung an den öffentlichen Schienenpersonenverkehr mehr.
Um die Erhaltung und aktive Weitergabe der ungarischen Sprache
und Traditionen bemühen sich mehrere Einrichtungen in Oberwart.
Die größten Institutionen aus diesem Umfeld sind neben dem Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein die Volkshochschule der Burgenländischen Ungarn sowie der Leseverein der Reformierten Jugend
Oberwart. Mit ihren Aktivitäten decken die Vereine die Bereiche der
Kinder- und Erwachsenenbildung breitgefächert ab: Sprachkurse, Kinderstunden und Volkstanzgruppen für unterschiedliche Altersstufen,
Feriensprachcamps, Singkreise und Volksmusikunterricht, Buchpräsentationen, Ausstellungen, Vortragsreihen, Ausflüge, die Herausgabe
ungarischsprachiger Publikationen und Lehrbücher, Konzerte, ungarisches Theaterspiel und traditionspflegende Veranstaltungen, um nur
einige davon zu nennen.
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Alsóőr
Ahogy egész Burgenland területe, úgy 1921-ig Alsóőr is Magyarországhoz tartozott. A régióban
lakó népcsoportok a helység nevét
mindig a saját nyelvükön használják: Alsóőr (magyar), Unterwart
(német), Dolnja Borta vagy Dolnja
Jerba (horvát), Telutni Erba vagy
Tenuerba (burgenlandi roma).

Alsóőr eredete szintén a Felső Őrségben létrehozott határvédelmi rendszerre vezethető vissza,
amely a magyarok honfoglalása és
letelepedése alatt a gyepűrendszer
kialakításával vette kezdetét. Itt is mai napig megtalálható az alszeg
és felszeg településforma. I. Károly Róbert király 1327-ben kelt szabadságlevelében Alsóőr lakosainak királyi kiváltságot adott, a speculatores nostri-t, amely a földbirtokos nemesek rangját jelentette.
Szabadok voltak és nem egy földesúr alattvalói. A magyar országgyűlés többször megerősítette ezt a rangot (1478, 1498, 1547) és a lakosokat, mint nemeseket elmítette (cum nobiles sint regni Hungariae).
Alsóőr címerén a történelmi származás tükröződik vissza: egy arany pajzson van egy férfialak
piros ruhában, arany zsineggel és arany szíjjal,
ezüst övvel és ezüst kardhüvellyel, kék, aranynyal átkötött, ezüsttel szegélyezett dolmánnyal,
fekete, ezüsttel szegélyezett huszárcsákóval, és
fekete csizmában, a jobb kezében egy ezüst kardot lendít. A községi címer átadása 1994. április
5-én történt.
Az Alsóőrhöz tartozó mezőgazdaságilag hasznosítható területeket
a 19. századig a helyi Communitas kezelte (nemesi gazdasági közösség), és közösen gazdálkodtak. Emellett a kereskedelem és az
ipar is virágzott, úgyhogy csaknem az összes szakmát gyakorolták
(Alsóőrött volt könyvkötő, esztergályos, tímár, kalapkészítő, csizmadia, vattakészítő…). A kézművesek zászlója a mai napig megtalálható
a templomban. Az általánosan romló gazdasági helyzet miatt a 19.
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Unterwart
Unterwart gehörte, wie das gesamte
Burgenland, bis 1921 zu Ungarn. Die
in der Region ansässigen Volksgruppen verwendeten jeweils den Ortsnamen in ihrer eigenen Sprache:
Unterwart (deutsch), Alsóőr (ungarisch), Dolnja Borta oder Dolnja
Jerba (kroatisch), Telutni Erba oder
Tenuerba (burgenland-roman).
Der Ort Unterwart hat seinen Ursprung ebenfalls in jenen Grenzwächtersiedlungen der Oberen Wart, die im Zuge der Landnahme und
Sesshaftwerdung der Ungarn als Teil des gyepű-Systems geschaffen
wurden. Auch hier ist die Siedlungsform als Ober- und Untertrum bis
heute sichtbar. Im Freiheitsbrief König Karl Roberts I. aus dem Jahre
1327 wurde seinen Bewohnern das königliche Privileg der speculatores nostri zuteil, welches sie in den Stand des Landadels erhob. Sie
waren frei und keiner Herrschaft untertan. Der ungarische Reichstag
bekräftigte wiederholt diesen Rang (1478, 1498, 1547) und bezeichnete die Einwohner als Adelige (cum nobiles sint regni Hungariae).
Das Wappen von Unterwart spiegelt diese historische Abstammung
wider: Es zeigt im goldenen Schild eine männliche Gestalt in roter
Kleidung mit goldenen Schnüren und goldenem Riemen, silbernem
Gürtel und silberner Schwertscheide, blauem, golden verschnürten
und silbern verbrämten Dolman, schwarzem, silbern verbrämten Kalpak und schwarzen Stiefeln, in ihrer Rechten ein silbernes Schwert
schwingend. Die Verleihung des Gemeindewappens erfolgte am 5.
April 1994.
Die zu Unterwart gehörenden landwirtschaftlichen Nutzflächen wurden bis in das 19. Jahrhundert von der örtlichen Communitas (adelige
Wirtschaftsgemeinschaft) verwaltet und gemeinsam bewirtschaftet.
Zudem blühte der Handel und das Gewerbe, sodass nahezu alle Sparten ausgeübt wurden (unter anderem gab es in Unterwart Buchbinder,
Drechsler, Gerber, Hutmacher, Stiefelmacher, Watteerzeuger, usw.).
Die Handwerksfahne befindet sich noch heute in der Kirche. Angesichts der generell schlechten Wirtschaftslage gegen Ende des 19.,
Anfang des 20. Jahrhunderts sahen sich viele junge Unterwarter dazu
veranlasst, nach Amerika auszuwandern.
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század vége felé és a 20. század elején sok alsóőri fiatal arra kényszerült, hogy kivándoroljon Amerikába.
Más Felső Őrségi településekkel szemben az alsóőri lakosok mindig
katolikus vallásúak voltak. Amikor Kazó István főesperes 1697-ben
meglátogatta a települést, említést tett egy fából épült templomról,
amely körül temető volt. Az ő beszámolójában található egy érdekes
megjegyzés egy tarkán kifestett kazettás mennyezetről. Ez a templom
a falu főterén állt, ahol ma a hősi emlékmű található. 1769-ben egy
téglaépületet építettek, ez lett a mai templom egy része. 1791-ig Alsóőr a felsőőri egyházközséghez tartozott. Amikor egy önálló káplánságot és 1808-ban önálló egyházközséget alapítottak, valamint a helyi Communitas vállalta át a kegyúri kötelezettségeket, a község ezen
a téren is önállóságra tett szert. 1883-ban a templomot kibővítették
és ezzel elnyerte mai formáját. Szent Katalin a templom védőszentje.
Az oltáron található Szent Katalin arcképe, az oldalain – ahogy még
sok burgenlandi templomban – a magyar királyok állnak. Alsóőrött
István király és fia, Szent Imre áll őrt. A szószéken található a négy
evangélista faszobra, ezek az 1990-es években lettek restaurálva. A
mellékoltár a templom restaurálása során Resetarits Thomas faszobrával lett kiegészítve ami a Napbaöltözött Asszony elnevezést viseli.
A Flórián kápolna, amely a Felsőőr
felé vezető út mellett áll, neogótikus stílusban lett építve, körformájú alapra. A kápolna körül
négy hársfát ültettek 1898-ban, a
Genfben meggyilkolt Erzsébet királynő emlékére. A bejárat fölött
egy mélyedésben található Szent
Flórián szobra. Mai napig hagyomány, hogy a kápolnánál Szent
Flórián tiszteletére a névnapja
utáni vasárnapon a szabadban misét tartanak.
1965-ben alapították lokálpatrióták az Alsóőri Otthon egyesületet,
itt gyűjtötték össze a kultúrtörténeti, művészeti, természettudományi és néprajzi jelentőségű
alsóőri és környékbeli tárgyakat,
hogy megőrizzék és megtartsák,
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Im Gegensatz zu den anderen Siedlungen der Oberen Wart waren die
Bewohner von Unterwart immer rein katholischen Glaubens. Als Erzdechant István Kazó im Jahr 1697 dem Ort eine Visitation abstattete,
erwähnte er eine aus Holz gebaute Kirche, die von einem Friedhof
umgeben war. In seinem Bericht findet sich auch eine interessante
Bemerkung über eine bunt bemalte Kassettendecke. Diese Kirche
stand am Hauptplatz des Dorfes, wo sich heute das Kriegerdenkmal
befindet. 1769 wurde ein Bau aus Ziegeln errichtet, dieser ist als Teil
der heutigen Kirche erhalten. Bis 1791 gehörte Unterwart der Pfarre Oberwart an. Erst als eine selbständige Kaplanei und 1808 eine
selbständige Pfarre gegründet wurde, sowie die örtliche Communitas
die Pflichten des Patronatsherrn übernahm, erlangte der Ort auch in
dieser Hinsicht Selbständigkeit. Im Jahre 1883 wurde die Kirche vergrößert und erhielt dabei ihre heutige Form. Schutzpatronin der Kirche
ist die Heilige Katharina. An den Seiten des Altars, auf dem sich das
Bildnis der Heiligen Katharina befindet, stehen – wie noch in vielen
Kirchen des Burgenlandes – die ungarischen Könige. In Unterwart stehen König Stephan und sein Sohn, der Heilige Emmerich, Wache. An
der Kanzel befinden sich hölzerne Statuen der vier Evangelisten, diese
wurden in den 1990-er Jahren restauriert. Der Seitenaltar wurde im
Zuge der Restaurierung der Kirche mit einer Holzskulptur von Thomas
Resetarits ausgestattet, welche den Titel Die Frau, die sich mit der
Sonne kleidet trägt.
Die Florianikapelle, die an der Straße nach Oberwart steht, wurde im
neogotischen Stil mit runder Aspis gebaut. Um die Kapelle wurden
im Jahr 1898 vier Linden zur Erinnerung an die in Genf ermordete
Kaiserin Elisabeth gepflanzt. In einer Nische über dem Eingang befindet sich eine Staute des Heiligen Florian. Nach wie vor ist es Tradition
bei der Kapelle am Sonntag nach dem Namenstag des Heiligen Florian
diesem zu Ehren eine Messe unter freiem Himmel abzuhalten.

Im Jahre 1965 gründeten Idealisten den Verein Unterwarter Heimathaus, um kulturhistorisch, künstlerisch, naturwissenschaftlich und
volkskundlich bedeutende Gegenstände aus Unterwart und der näheren Umgebung zu sammeln, zu erhalten und zu pflegen sowie museal
zugänglich zu machen. Im Verlauf der Jahre sind zahlreiche Dokumente, Bücher, Bilder, vor allem aber haus- und landwirtschaftliche
Geräte, Werkzeuge, Hausrat aller Art und Volkstrachten zusammengetragen und instandgesetzt worden. Dank laufender und sorgfältiger
Pflege bleiben diese besonderen Stücke der Nachwelt erhalten. Die
Exponate geben einen Einblick in das Leben der burgenländischen Ungarn und ihre Traditionen.
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és egy múzeumban hozzáférhetővé, látogathatóvá tegyék őket. Az évek folyamán számos dokumentum, könyv, kép,
és mindenekelőtt mezőgazdasági eszköz,
háztáji szerszám, népviseleti ruha gyűlt
össze, amelyeket helyreállítottak, megjavítottak. A folyamatos és gondos törődésnek köszönhetően ezek a különleges
darabok megmaradnak az utókor számára. A kiállítási tárgyak betekintést adnak
a burgenlandi magyarok életébe és hagyományaiba.

Az Alsóőri Énekkar 1919-ben alakult
meg. Az akkori pap fontosnak tartotta,
hogy a fiataloknak az első világháború
nehéz időszaka után olyan elfoglaltságot tudjanak ajánlani, ami örömöt szerez
nekik. Ezért alakult meg a férfi énekkar,
amelynek célja a magyar egyházi és világi népdalkincs ápolása volt.
2003-ban nők is csatlakoztak a kórushoz, azóta viselik az Alsóőri
Énekkar nevet. Burgenlandban ez az egyik legrégebbi egyesület.
Az Alsóőri Kétnyelvű Színjátszó Egyesület hivatalosan 1982-ben lett
alapítva. Az amatőr színházi előadások kezdete egyértelműen korábbra tehető. Az első előadásra 1920 pünkösdjén került sor, a Leányfurfang című darabot mutatták be. Eleinte évente kettő-három színdarabot adtak elő. A színjátszó egyesületnek mai is az a célja, hogy tovább
ápolják és megőrizzék a magyar nyelvet, erősítsék a közösséget és
továbbadják a hagyományokat. 2014-ben a Magyar Örökség díjjal jutalmazták az egyesületet Magyarországon. Ezt olyan magyar intézmények és csoportok kapják, melyek meghatározó szerepet vállalnak
a magyar kultúra ápolása, a sport, és a tudományok terén. Jelenleg az
egyesületnek kereken negyven tagja van. A színdarabokat többnyire
magyarul adják elő, a közreműködők a burgenlandi magyar népcsoporthoz tartoznak.
Miként a színjátszócsoport, úgy a hivatalosan 1980-ban alapított
Virgonc Néptánccsoport is régebbi időkbe visszanyúló hagyományokra tekinhett vissza. 1985 óta a társulat a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülethez tartozik és 2006 óta szerveznek néptáncoktatást
gyerekeknek. A tánccsoport nem csak megőrzi és átadja a magyar
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Der Unterwarter Gesangsverein
wurde im Jahr 1919 gegründet.
Der damalige Pfarrer hielt es für
wichtig, dass der Jugend nach
den schweren Zeiten des Ersten
Weltkrieges eine Beschäftigung
geboten wurde, die ihr Freude
bereitete. So wurde dieser Männergesangsverein
gegründet,
dessen Ziel die Pflege des ungarischen kirchlichen und weltlichen
Liedgutes ist. Im Jahr 2003 traten Frauen dem Chor bei, seitdem trägt er den Namen Unterwarter Gesangsverein und ist einer der
ältesten Vereine des Burgenlandes.
Der Zweisprachige Ungarische Theaterverein Unterwart wurde 1982
offiziell gegründet. Das Laientheaterspiel in Unterwart nahm seinen
Anfang jedoch bereits deutlich früher. Die erste Aufführung fand zu
Pfingsten 1920 statt, gezeigt wurde das Stück Leányfurfang. Zunächst
wurden jährlich sogar zwei bis drei Theaterstücke gespielt. Das Ziel
des Theatervereins ist immer noch die Pflege und der Erhalt der ungarischen Sprache zur Stärkung der Gemeinschaft und die Weitergabe
der Traditionen. Im Jahr 2014 erhielt der Verein für seine Verdienste in
Ungarn die Auszeichnung Magyar Örökség. Diese wird an solche ungarische Institutionen und Gruppen vergeben, deren Aktivitäten maßgebend zur Pflege der ungarischen Kultur, dem Sport, den Wissenschaften
beitragen. Heute
umfasst der Theaterverein rund
40
Mitglieder.
Aufgeführt werden
Theaterstücke vor allem
in
ungarischer
Sprache.
Die
Mitwirkenden
sind Angehörige
der ungarischen
Volksgruppe des
Burgenlandes.
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néptánc kultúráját és a nyelvet, hanem a tojásírás régi technikáját is
ápolja. Ez egy régi burgenlandi magyar szokás, a lehűtött főtt tojást
folyékony viasszal díszítik és ezt ezután befestik. Miután eltávolítják
a viaszt, a batikolás által láthatóvá válik a minta, amit gyakran generációkon keresztül adtak tovább a családokon belül. Már kiskorukban
megtanulták a lányok az anyukájuktól ezt a művészetet. Szokás volt,
hogy húsvétvasárnap az asszonyok meglátogatták a keresztgyerekeiket és ezeket a pirosszínű vagy az ilyen módon díszített tojásokat
vitték ajándékba.

Egy további fontos kulturális intézmény az 1999-ben létrejött alsóőri
Magyar Média és Információs Központ (UMIZ). Ez a már 1973-ban
alapított Burgenlandi Magyar Kultúregyesület alsóőri magyar könyvtárából nőtt ki, amely a Bécsi Magyar Kultúr- és Sportegyesület nagyvonalú adományával, valamint Dr. Galambos Iréneusz atya saját gyűjteményének megöröklésével kezdhette meg működését. Kiállítások,
irodalmi estek, előadások, könyvbemutatók és könyvek kiadása által
foglalkozik az egyesület a helyi autochtón magyar lakosság nyelve,
kultúrája és identitása megőrzésével. A műemlékvédelem alatt álló
Öreg iskola épülete és termei kínálnak otthont az intézményeknek.
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Ebenso wie der Theaterverein blickt auch die 1980 offiziell gegründete
Ungarische Volkstanzgruppe Virgonc auf eine deutlich längere Tradition zurück. Seit 1985 gehört das Ensemble dem Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein an und bietet seit 2006 auch altersgerechten
Volkstanzunterricht für Kinder an. Die Tanzgruppe widmet sich nicht
nur dem Erhalt und der Weitergabe der ungarischen Volkstanzkultur
und Sprache, sondern auch der Weitergabe der althergebrachten Technik des Eierschreibens. Hierbei handelt es sich um den alten Brauch
der burgenländischen Ungarn, hartgekochte Eier nach deren Abkühlen
mit flüssigem Wachs zu verzieren und diese anschließend zu färben.
Nach Entfernen des Wachses kommen durch diese Batiktechnik die
oftmals seit Generationen innerhalb der Familien weitergegebenen
Muster zur Geltung. Früher erlernten kleine Mädchen diese Kunst von
ihren Müttern. Es war üblich, dass die Frauen am Ostersonntag ihre
Patenkinder besuchten und diesen rotgefärbte oder derart verzierte
Ostereier mitbrachten.
Als weiterer wichtiger Kulturträger ist das Ungarisches Informationsund Medienzentrum (UMIZ) zu erwähnen. Der Verein ging 1999 aus
der 1973 vom Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein gegründeten
unterwarter ungarischen Bibliothek hervor, deren Anfangsbestand eine
großzügige Buchspende des Wiener Ungarischen Kultur- und Sportvereins sowie die Privatsammlung von Pfarrer Dr. Irenäus Galambos
bildeten. Mit der Organisation von Ausstellungen, Literaturabenden,
Vorträgen, Buchvorstellungen und der Herausgabe von Büchern wird
danach gestrebt, die Sprache, Kultur und Identität der ansässigen,
autochthonen, ungarischsprachigen Volksgruppe zu bewahren. Das
denkmalgeschützte Gebäude der Alten Schule bietet dem Institut
Raum und Heimat.
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Őrisziget
Őrisziget 1971-ig önálló község
volt, amikor a szomszédos Oláhciklennyel együtt közigazgatásilag
Vörösvárhoz csatolták. Azóta ezek
a falvak mint Európaközség működnek együtt és eképpen egyesül
a német nyelvű és katolikus Vörösvár, a horvát nyelvű és katolikus Oláhciklény (melynek lakosai
közé tartoznak a burgenlandi roma
népcsoport tagjai is) és a magyar
nyelvű, többségben evangélikus
Sziget. Őrisziget falu magyar nevét a természeti adottságok alapján kapta, mivel a Szék patak mocsaras völgyében egy szigeten alapították.
Ezt tükrözi vissza a címer is: zöld alapon egy fehér gém, amely egy vízzel és nádassal körülvett
szigeten bal lábán áll, éberen nyugat felé tekint,
miközben a behajlított jobb lábának karmai között egy követ tart. Ez az ábra arra utal, hogy az
őrök a terület nyugati határán telepedtek le. A
karmokkal tartott kő az éberség szinonimája. Ha
a gém elaludna, a karmából kieső kő felébresztené.
Őrisziget magyar határmenti település már az Árpád-korban is egy
őrállás volt, valószínűleg a szomszédos Vasverőszéket védte. Már a
13. századból ismertek a Szigeti család és Szigeti Zarka családok,
akik valószínűleg földbirtokosok voltak itt. Őrisziget először Zygeth
néven, később Szigeth vagy Őri Sziget formában volt megemlítve.
1441-ig a falu a befolyásos Güssinger nemesi család védelme alatt
állt, később a vörösvári uradalom védelme alá került. 1482-ben lakosai kisnemesi rangra lettek emelve. 1529-ben és 1532-ben a törökök
feldúlták. A reformáció 1560-ban érte el Szigetet, a lakosságának a
többsége a lutheránus hitre tért át. A 16. századtól Őrisziget tehát
egy evangélikus nyelvi sziget is, körülvéve németajkú, horvát valamint katolikus és református vallású településekkel.
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Siget in der Wart
Siget in der Wart war bis 1971 eine
eigenständige Gemeinde, als es
gemeinsam mit dem benachbarten Spitzzicken der Marktgemeinde Rotenturm angegliedert wurde.
Diese versteht sich seither als Europagemeinde, da sie das deutschsprachige und katholische Rotenturm, das kroatischsprachige und
katholische Spitzzicken (inklusive
seiner Einwohner, die der Volksgruppe der burgenländischen Roma
angehören) mit dem ungarischsprachigen und überwiegend evangelischen Siget vereint. Der ungarische Name lautet Őrisziget (sziget =
Insel) und leitet sich vom Umstand ab, dass das Dorf einst auf einer
Insel im sumpfigen Tal des Zickenbaches gegründet wurde.
Dies spiegelt sich auch im Wappen wider: Auf grünem Schild zeigt es
einen weißen Reiher, der auf einer von Wasser und Schilf umgegebenen kleinen Insel auf einem Bein stehend wachsam Richtung Westen blickt und dabei mit der Kralle des rechten angewinkelten Beines
einen Stein umklammert. Die Darstellung indiziert, dass hier Wächter
an der westlichen Grenze des Territoriums angesiedelt wurden. Der
umklammerte Stein verbildlicht die Wachsamkeit – sollte der Reiher
wider Erwarten einschlafen, wird er durch den herabfallenden Stein
geweckt.
Siget in der Wart ist eine ungarische Grenzwächtersiedlung aus der
Árpádenzeit und war wohl ein Wachposten, wahrscheinlich jener des
nahen Eisenzicken. Bereits aus dem 13. Jahrhundert sind die Familien
Szigeti und Szigeti Zarka bekannt, welche hier vermutlich Grundbesitzer waren. Siget in der Wart wird erstmals 1352 unter dem Namen
Zygeth erwähnt, spätere Formen sind Szigeth oder Őri Sziget. Bis 1441
unterstand der Ort der Schutzherrschaft der einflussreichen Adelsfamilie der Güssinger, später der Herrschaft Rotenturm. 1482 wurden seine
Einwohner in den Stand der Kleinadeligen erhoben. 1529 und 1532
wurde es durch die Türken verwüstet. Die Reformation fasste ab 1560
Fuß in Siget, seine Bewohner schlossen sich mehrheitlich der evangelischen Kirche A.B. an. Seit dem 16. Jahrhundert ist Siget in der Wart
somit auch eine evangelische Sprachinsel, umgeben von deutschen,
kroatischen sowie katholischen bzw. reformierten Siedlungen.
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A trianoni békeszerződésig Őrisziget Vas vármegye felsőőri járásához
tartozott. Ausztriához való hozzácsatolásának eleinte Szigetben sem
örültek. Dr. Teleky Béla lelkész írta: "A katolikus és a vörös Ausztriának nem volt vonzereje a szigetiek számára. Eddig a magyar koronához tartozó Sziget, a magyar kultúra és művészet zászlóvivője
a kissebségek lakta terület középpontjában, mindig előjogokban és
kiváltságokban részesült, most saját maga is kisebbséggé vált." A két
világháború között a község nagy gazdasága válságoktól szenvedett.
A kis területtel rendelkező gazdaságok nem tudták eltartani a családokat. A szigetieknek ingázniuk kellett, és a mezőgazdaságon kívül
kellett munkát vállalniuk.
A helység lakói hétköznapjaikban máig használják a helyi tájszólást,
a régi magyar ház- és telekneveket. Az ősi településformák a mai napig nyomon követhetők, a falu régebbi részeinek elnevezése Fel- és
Alszeg. 1994-óta létezik az Őriszigeti Magyar Néptáncegyüttes, amely
a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülethez tartozik.
Őrisziget legöregebb épülete a római-katolikus
templom, amely Szent Lászlónak van szentelve. A legősibb része az oldalfülke, valószínűleg régebbi idők óta áll, mint az 1386-ban először említett épület, a templomhajó viszont a
16. századból származik. Mag. Franz Sauer a
Szövetségi Emlékhivatal munkatársa szerint
lehet, hogy a kicsi, de különleges templomot
már a 9. században építették, amikor az avarok által lakott területeken a salzburgi érsekség papjai hittérítői tevékenységet végeztek.
Lehetséges, hogy 865. január 13-án Adalwin,
salzburgi érsek szentelte fel és ezért talán ez
lehet a legrégebbi szakrális épület a mai Burgenlandban. Ezt azonban még nem sikerült
bizonyítani. A középkori freskók értelmezése a mai napig sem teljes.
A szentély, a szószék és az oltár páratlan szépségű növényi elemekkel
lettek díszítve, amelyek az első reformáció idejéből származhatnak,
amikor is a templom protestánsoknak adott helyet. A templomépítésnél figyeltek arra, hogy az elülső kerek ablakon bevilágító fénysugár
bizonyos napokon a szépen festett képekre vetüljön. Ezt a jelenség
ma már nem figyelhető meg. A templomban a hónap első vasárnapján német nyelvű, katolikus misét tartanak, a nagyobb ünnepeken
pedig kétnyelvű, német-magyar misét (mint például elsőáldozáskor).
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Bis zum Friedensvertrag von Trianon gehörte Siget in der Wart zum
Landkreis Oberwart des Komitates Vas. Der Anschluss an Österreich
wurde in Siget zunächst nicht begrüßt. Pfarrer Dr. Béla Teleky schrieb:
"Das katholische und rote Österreich hatte für die Sigeter keine Anziehungskraft. Bisher waren sie von der ungarischen Regierung als
Fackelträger magyarischer Kultur und Art inmitten von Minderheitsvölkern stets begünstigt und bevorzugt worden, nun sind sie selbst
Minderheit geworden." In der Zwischenkriegszeit litt der Ort große
wirtschaftliche Not. Die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe vermochten die Familien nicht zu ernähren. Die Sigeter wurden zu Pendlern und arbeiteten außerhalb der Landwirtschaft.
Die Dorfbewohner verwenden bis heute jedoch in ihrem Alltag die
regionale Redensweise, althergebrachten ungarischen Hausnamen
und Flurnamen. Die ursprünglichen Siedlungsformen sind immer noch
sichtbar – die ältesten Teile des Dorfes sind Unter- und Obertrum. Seit
1994 gibt es die Ungarische Volkstanzgruppe Siget in der Wart, die
dem Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein angehört.
Das älteste bauliche Denkmal in Siget in der Wart ist die römisch-katholische Filialkirche, die heute dem Heiligen Ladislaus geweiht ist. Ihr
ältester Teil, die Apsis, stand wahrscheinlich schon lange, als das Gebäude 1386 erstmals erwähnt wurde, das Kirchenschiff hingegen ist
aus dem 16. Jahrhundert. Neuen Erkenntnissen einer erst 2018 durch
Mag. Franz Sauer vom Bundesdenkmalamt durchgeführten wissenschaftliche Untersuchungen zufolge könnte die kleine, aber außergewöhnliche Kirche bereits im 9. Jahrhundert errichtet worden sein, als
das frühere Herrschaftsgebiet der Awaren durch das Erzbistum Salzburg missioniert wurde. Am 13. Jänner 865 soll sie vom Salzburger
Erzbischof Adalwin eingeweiht worden sein und wäre somit der älteste
Sakralbau im heutigen Burgenland – was es aber noch zu belegen gilt.
Die vollständige Deutung der mittelalterlichen Wandmalereien in der
Kirche konnte bis heute nicht geklärt werden. Das Sanktuarium, die
Kanzel und den Altar schmücken unvergleichbare Pflanzenelemente,
die aus der ersten Hälfte der Glaubensreformation stammen könnten,
als die Kirche den Protestanten diente. Bei der Errichtung der Kirche wurde darauf geachtet, dass der durch das runde Frontfenster
scheinende Lichtstrahl an bestimmten Tagen diese gemalten Gebilde
entlangwandert. Dieses Phänomen kann heute nicht mehr beobachtet
werden. In der Kirche wird einmal im Monat, am ersten Sonntag, eine
deutschsprachige, katholische Messe gehalten, an größeren Feiertagen zweisprachige deutsch-ungarische Messen (z.B. Erstkommunion).
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Őrisziget az egyetlen lutheránus község a Felső Őrségben, ahol az
istentisztelet nyelve magyar és ez egész Ausztriában egyedülálló. A
reformáció nyomai itt már 1560-tól megtalálhatóak, de egy evangélikus templom építését először II. József türelmi rendelete tette
lehetővé 1781-ben. Ezt a szigeti, vasjobbágyi és karasztosi evangélikus kisnemesek közösen kérvényezék, de a saját egyházközség alapításához szükséges 100 családot, vagy 500 főt nem tudtak felmutatni. Csak nemesi rangjuk miatt kaptak engedélyt arra, hogy saját
egyházközséget alapíthassanak, azzal a kikötéssel, hogy a lelkésznek
német nyelven is tudnia kell, mert egyszer egy hónapban a németajkú kisnemesek Kiskarasztosról ide jártak az istentiszteletre. Ők magukat magyarnak valló, német anyanyelvű evangélikus kisnemesek
voltak. Ennek megfelelően az új imaház nagy jelentőséget kapott.
Sziget lett a magyar, evangélikus vallású nemesek központja az egész
Pinka-völgyben. A temploméval együtt a lakosság tekintélye is növekedni kezdett. A lelkészt a nemesi Communitas nevezte ki, amely a
felügyeleti jogot gyakorolta.
A saját, egyelőre torony nélküli imaház alapkőletétele 1792-ben volt,
a kész templomot 1794-ben szentelték fel. 1819-ben bővítették a
templomot és ezzel együtt a toronyépítést is meghatározták. Ezért
volt az első harang először egy fára
felszerelve, azután fából készült egy
egyszerű harangláb. A templom a
mai megjelenésében egy egyszerű, stukkókkal díszített, háromhajós
templom, klasszicista oltárral, amely
a szószéket is magában foglalja. Az
oltár aranyozott faragással van ékesítve, a szószék tetején egy "ragyogó galamb" szimbolizálja a Szentlelket. A szigeti evangélikus templom
az egyedüli Ausztriában, ahol Luther
Márton hívei a reformáció jelmondatát magyar nyelven vették át: Erős
vár a mi Istenünk! A magyar nyelvű istentisztelet még mindig Sziget
jellegzetessége, csupán a hónap
második vasárnapján tartják német
nyelven. A leányközségben, Vasjobbágyiban azonban már 1941 óta
minden istentisztelet németül van.
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Siget in der Wart ist die einzige lutherische Gemeinde der Oberen Wart
mit ungarischer Gottesdienstsprache und sogleich auch einzigartig in
ganz Österreich. Die Spuren der Reformation sind hier schon ab 1560
nachweisbar, aber den Bau einer evangelischen Kirche ermöglichte
erst das Toleranzpatent von Josef II. aus dem Jahre 1781. Die Sigeter, Jabinger und Bachseltener evangelischen Kleinadeligen richteten
hierfür gemeinsam ein Ansuchen an die ungarische Regierung, obwohl
sie die für die Gründung einer eigenen Pfarrgemeinde erforderlichen
100 Familien oder 500 Personen bei weitem nicht aufbringen konnten. Nur aufgrund ihres Adelsranges bekamen sie die Erlaubnis zur
Gründung einer eigenen Pfarre – allerdings mit der Auflage, dass der
Geistliche auch der deutschen Sprache mächtig sein musste, da einmal im Monat auch die Adeligen aus Kleinbachselten den Gottesdienst
in dieser Kirche besuchten. Sie waren gleichfalls ungarische Kleinadelige evangelischen Glaubens, jedoch mit deutscher Muttersprache.
Dementsprechend kam dem neuen Gotteshaus große Bedeutung zu.
Siget wurde zum Zentrum der ungarischen Adeligen evangelischen
Glaubens im gesamten Pinktatal. Gemeinsam mit dem Ansehen der
Kirche wuchs auch jenes der Bevölkerung. Die Pfarrer wurden von der
adeligen Communitas berufen, die auch das Patronatsrecht hatte.
Der Grundstein für ein eigenes Gotteshaus – vorerst ohne Turm –
wurde 1792 gelegt, die fertige Kirche 1794 geweiht. 1819 wurde die
Kirchenvergrößerung und einhergehend damit der Turmbau beschlossen. Deshalb war die erste Glocke 1795 auch zuerst auf einem Baum
befestigt, danach errichtete man einen einfachen Glockenstuhl aus
Holz. Die Kirche ist in ihrer heutigen Erscheinung eine einfache, mit
Stuck verzierte, dreischiffige Kirche mit klassizistischem Altar, der
auch die Kanzel beinhaltet. Den Altar schmücken vergoldete Schnitzereien, im Dach der Kanzel symbolisiert eine "strahlende Taube" den
Heiligen Geist. Die Sigeter evangelische Kirche ist die einzige Kirche
in Österreich, die ihre Besucher mit dem Leitspruch der Reformation
und des Martin Luther in Ungarisch empfängt: Erős vár a mi Istenünk!
(Ein feste Burg ist unser Gott!) Immer noch ist die ungarische Gottesdienstsprache für Siget charakteristisch, lediglich am zweiten Sonntag
des Monats ist diese deutsch. In der Tochtergemeinde Jabing jedoch
werden alle Gottesdienste bereits seit 1941 auf Deutsch begangen.
Der Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde war ursprünglich das 1798 erbaute Wirtschaftsgebäude der Schule. 1997 beschloss
der Pfarrgemeinderat die Renovierung des sich in einem sehr baufälligen Zustand befindlichen Gebäudes und so eine Stätte für die Ab-
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Az Őriszigeti Evangélikus Gyülekezeti Terem eredetileg az iskola
1798-ban épített gazdasági épülete volt. 1997-ben az egyházközség vezetősége úgy döntött,
hogy felújítja a nagyon leromlott
állapotban lévő épületet, és létrehoz egy helyet különféle rendezvények megtartására, amelyekre
addig a templomon kívül nem
volt lehetőség. 1999-ben adták
át az épületet, azóta folyamatosan és intenzíven használják. Itt
találtak új otthonra a gyermekeknek szóló istentiszteletek, az
asszonykör és a gyülekezet kórusa is. A terem számos kulturális és
egyházközségi rendezvény színtere lett. Az őrisziget evangélikus parókia a 20. század második fele óta műemlékvédelem alatt állt.
A korábbi evangélikus lelkész, Dr. Teleky Béla kezdeményezésére készítette Paulesitsch Josef a hősi emlékművet, amely 1965-ben lett
felavatva. Egyrészről a háborús áldozatokra emlékeztet, másrészről
utal az akkori idők borzalmaira – de a békét hangsúlyozva. A női
szobor az anya vagy házastárs képében a háború által okozott fájdalomra és annak céltalanságára utal. A női alak keze a következő
felirat felé mutat: Ez az a föld, melyen
annyiszor apáid vére folyt. Továbbá három táblán az örök béke után vágyódó
szigeti közösség gondolatait olvashatjuk,
valamint a két világháborúban elesett és
eltűnt személyek neveit.
A harangszó máig hirdeti a haláleseteket
és a falubeli temetéseket. A körülbelül
15 perces harangozás módjának és szokásának szigorú szabályai vannak: Ha a
halott a faluból származott, akkor először
a nagyharang szólal meg időközönként
(férfi halottnál háromszor röviden, női
halottnál kétszer hosszan) és ezután szólal meg a kisharang is. A falun kívüli halálesetek alkalmával a nagyharang szólal
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haltung unterschiedlicher Veranstaltungen zu schaffen, wofür es bis
dahin außerhalb der Kirche keine passende Räumlichkeit gab. 1999
fand die Einweihung des Gebäudes statt, welches seitdem in stetiger,
intensiver Nutzung steht. So bekamen die Kindergottesdienste, der
Frauenkreis und der Kirchenchor eine neue Heimat. Der Saal wurde
auch Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen, sowohl für kulturelle als
auch für Tätigkeiten der Pfarrgemeinde. Das evangelische Pfarrhaus
in Siget in der Wart ist ein ehemals denkmalgeschütztes Objekt aus
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Auf Initiative des früheren evangelischen Seelsorgers Dr. Béla Teleky
schuf Josef Paulesitsch das Kriegerdenkmal, welches 1965 eingeweiht
wurde. Einerseits erinnert es an die Kriegsopfer, andererseits weist
es auf die Gräuel der damaligen Zeiten hin – mit der Hervorhebung
des Friedens. Die Frauenstatue bringt als Sinnbild der Mutter oder
der Ehepartnerin den Schmerz und die Ziellosigkeit des Krieges zum
Ausdruck. Ihre Hand zeigt nach unten in Richtung der Inschrift: Ez az
a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. (Dies ist jene Erde, auf welcher so oft das Blut Deiner Väter floss.) Zusätzlich sind noch auf drei
Tafeln die sich nach
ewigem
Frieden
sehnenden Gedanken der Sigeter Gemeinschaft zu lesen
sowie die Namen
der in den beiden
Weltkriegen
Gefallenen bzw. Verschollenen.
Bis heute verkündet das Glockengeläut Todesfälle bzw. Begräbnisse
innerhalb der Gemeinde. Die Art und Weise des ca. 15-minütigen Ausläutens ist nach wie vor streng geregelt: Handelt es sich beim Verstorbenen um ein Mitglied aus dem eigenen Dorf, schlägt zuerst nur
die große Glocke in Intervallen an (bei männlichen Toten 3 x kurz, bei
weiblichen 2 x lang) und wird danach von der kleinen Glocke begleitet. Todesfälle außerhalb des Dorfes verkündet die große Glocke mit
durchgehendem Klang, welcher – ebenfalls versetzt – von der kleinen
Glocke ergänzt wird. Weiters erklingen beide Glocken durchgehend
für jeweils ca. 15 Minuten während der Überführung des Verstorbenen
in die Leichenhalle und um 11:00 Uhr am Tag der Beisetzung. Zu
Beginn des Begräbnisses erklingt lediglich die große Glocke, deren
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meg folyamatos hangzással, amit – szintén késleltetve – a kisharang
egészít ki. Továbbá mindkét harang 15 percig szól, miközben a halottat a ravatalozóba viszik valamint a temetés napján, pontosan tizenegykor. A temetés kezdetén csupán a nagyharang csendül fel, mely
ismét a halott neme szerint szól (férfi halottnál háromszor röviden,
női halottnál kétszszer hosszan). A menet alatt a halottasháztól a sírig mindkét harang folyamatosan, körülbelül öt percig szól. A helyi
temetőben pihen többek között Kovách Aladár (1908-1979), író és a
budapesti Népszínház egykori igazgatója.
Az imaház és a gyülekezeti terem mellett még további fontos épületek
is műemlékvédelem alatt állnak Őriszigetben. Ilyen az iskola épülete
is, amelyet 1834 és 1836 között építettek és még ma is – időközben egyosztályos – kétnyelvű népiskolának ad otthont. Ezen túlmenően említésre méltó még az egykori községi iroda, az egykori községi
kocsma és az evangélikus paplak mellett lévő parasztház. Ezenkívül
még számos családi ház tanúskodik az árkádos házak építészeti hagyományairól.
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Läuten abermals nach dem Geschlecht des Verstorbenen unterscheidet (bei männlichen Toten 3 x kurz, bei weiblichen 2 x lang). Während
des Ganges von der Leichenhalle zum Grab erklingen beide Glocken
durchgehend für ca. 5 Minuten. Im örtlichen Friedhof ruht unter anderem der Schriftsteller Aladár Kovách (1908-1979), einstiger Direktor
des Budapester Volkstheaters.
Neben den Gotteshäusern und dem Pfarrheim samt Kirchengemeindesaal stehen in Siget in der Wart weitere bedeutende Gebäude unter Denkmalschutz. So auch das Schulgebäude, welches zwischen
1834 und 1836 erbaut wurde und auch heute noch eine – mittlerweile
einklassige – zweisprachige Volksschule beherbergt. Darüber hinaus
erwähnenswert sind die ehemalige Gemeindekanzlei, das ehemalige
Gemeindegasthaus und das Bauernhaus neben dem evangelischen
Pfarrhaus. Außerdem zeugen viele private Einfamilienhäuser von der
architektonischen Tradition der Arkadenhäuser.
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Dr. Baumgartner Gerhard
A burgenlandi magyarság
az első világháború végétől napjainkig

Az osztrák és a magyar köztársaság kikiáltása után a győztes hatalmak az utódállamokkal folytatott tárgyalásokon Moson, Sopron és Vas
vármegye nyugati részének Ausztriához csatolását kezdeményezték.
A későbbi Burgenlandot többségében németek (75,1%), horvátok
(15,2%) és magyarok (8,4%) lakták. A magyar anyanyelvű lakosság eloszlása az Ausztriához csatolt területen meglehetősen egyenetlen volt. Többnyire vegyesen vagy szórványban éltek, összefüggő
magyarlakta területről csak a Felső Őrségben (Oberwart) és a nezsideri (Neusiedel) járás
keleti részén beszélhetünk. Az 1920-as
népszámlálás szerint
Burgenlandban 24867
magyar
anyanyelvű
ember élt. A magyarok létszáma csupán
a Vas megyétől elcsatolt falvakban haladta meg a tízezer főt,
azonban arányuk itt is
csak a 8%-ot érte el.
Az 1919-es saint-germain-i békeszerződés Burgenland területét
Ausztriához csatolta, s ezt Magyarországnak az 1920-as trianoni békeszerződésben el kellett ismernie. Az osztrák kormány e területen
1921-ben új tartományt hozott létre a Burgenland törvénnyel, noha
magát a területet nem tudta rögtön átvenni. Voltak legitimista körök,
amelyek IV. Károly visszatérését várták. Az egyik ilyen gócpont a Vas
vármegye nyugati részén fekvő Rotenturm/vörösvári Erdődy-kastély
volt. A legitimista csoportok kulcsszerepet játszottak 1921-ben a bevonuló osztrák erők elleni harcban. Az első ütközet az osztrák rendőrség és a magyar szabadcsapatok között a határmenti Pinkafőn/
Pinkafeld zajlott, és szeptember folyamán a magyar szabadcsapatok
egész Burgenland területéről kiűzték az osztrák alakulatokat. Október
4-én Felsőőrött/Oberwart kikiáltották a Lajtabánságot mint függet-
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Dr. Gerhard Baumgartner

Das burgenländische Ungarntum
vom Ende des Ersten Weltkrieges bis heute
Nach Proklamation der Republiken Österreich und Ungarn befürworteten die Siegermächte in den Verhandlungen mit den Nachfolgestaaten
den Anschluss der westlichen Teile der Komitate Moson, Sopron und
Vas an Österreich. Das spätere Burgenland wurde hauptsächlich von
Deutschen (75,1%), Kroaten (15,2%) und Ungarn (8,4%) bewohnt.
Die Verteilung der ungarischsprachigen Bevölkerung in dem an
Österreich angrenzenden Gebiet war eher ungleichmäßig. Sie lebten
meist gemischt oder verstreut, von zusammenhängenden, ungarisch
bewohnten Gebieten kann nur in der Oberen Wart (Oberwart) und im
östlichen Teil des Bezirks Neusiedl gesprochen werden. Laut Volkszählung von 1920 lebten im Burgenland 24.867 ungarischsprachige
Menschen. Die Zahl der Ungarn überstieg nur in den vom Komitat Vas
abgetrennten Dörfern mehr als 10.000 Personen, ihr Anteil erreichte
jedoch auch hier lediglich 8%.
1919 sprach der Vertrag von Saint Germain das Gebiet des Burgenlandes Österreich zu und Ungarn musste dies 1920 im Vertrag
von Trianon anerkennen. Die österreichische Regierung schuf auf diesem Gebiet 1921 mit dem Burgenland-Gesetz ein neues Bundesland,
obwohl sie das Territorium selbst nicht sofort übernehmen konnte.
Es gab legitimistische Kreise, die die Rückkehr von Karl IV. erwarteten. Eines dieser Zentren war das im westlichen Teil des Komitat Vas
gelegene Schloss der Familie Erdődy in Rotenturm. 1921 kam den
legitimistischen Gruppen eine Schlüsselrolle im Kampf gegen die einmarschierenden österreichischen Streitkräfte zu. Zum ersten Gefecht
zwischen der österreichischen Polizei und den Freischärlern kam es
im grenznahen Pinkafeld, und im Laufe des September vertrieben die
ungarischen Freischärler die österreichischen Truppeneinheiten aus
dem gesamten Gebiet des Burgenlandes. Am 4. Oktober wurde in
Oberwart das unabhängige Gebiet Leithabanat proklamiert. Daraufhin begannen die Verhandlungen zwischen dem österreichischen und
dem ungarischen Staat, welche am 13. Oktober zu einer Einigung im
Protokoll von Venedig führte, Ungarn die Unterstützung der Freischärler beendete und Österreich einem Referendum über Ödenburg und
acht umliegende Dörfer zustimmte.
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len államot. Ezt követően tárgyalások kezdődtek az osztrák és a magyar állam között, melyek eredményeképp október 13-án a Velencei
jegyzőkönyvben megállapodtak abban, hogy Magyarország megszünteti a szabadcsapatok támogatását, Ausztria pedig beleegyezik a Sopronról és nyolc környező faluról kiírandó népszavazásba.
A népszavazásban a lakosság 72,8%-a Magyarország mellett voksolt.
A város és a nyolc falu Magyarország területén maradt. A népszavazási eredményekhez hozzájárult, hogy egyfelől Sopron evangélikus
többségű város volt (szemben a katolikus Ausztriával), másfelől gazdaságilag szorosan kapcsolódott a magyar részekhez.
Az Ausztriához került területeken semmiféle átfogó magyar kisebbségi önszerveződés nem jött létre. Csak a magyar településeken találhatunk kultúregyleteket, melyek azonban már a 19. század végétől
működtek, mint például az 1890-ben alapított Alsóőri Olvasókör, vagy
az 1899 óta fennálló Felsőőri Református Ifjúsági Olvasókör.
Az 1921 decemberi soproni népszavazás után az osztrák-magyar országhatárok meghúzása maradt hátra. Az új határvonalat egy antant-bizottság jelölte ki 1922–23 között. 1922-ben a kisebb magyar
szabadcsapatok egyes határ menti falvak Ausztriához való csatolását
megkísérelték megakadályozni. A határmegállapításnál a bizottság a
lakosság nemzetiségi arányait vette figyelembe, illetve megkérdezték őket, hogy hová akarnak tartozni. A burgenlandi magyarok az új
országhatárok között kisebbségi státuszba kerültek. A burgenlandi
magyar nyelvcsoport magját öt burgenlandi település lakói adták. E
települések közül három a dél-burgenlandi Felső Őrségben található:
Felsőőr, Alsóőr és Őrisziget. A negyedik és ötödik pedig a közép-burgenlandi Felsőpulya és Középpulya. A falvak lakói későközépkori magyar határőrök leszármazottai voltak. Mivel kisnemesi kiváltságaikat
egészen a 19. századig megtarthatták, magyarságtudatuk máig a
koraújkori rendi öntudattal mutat azonosságokat. Magyarként váltak
kisnemesekké és kisnemesekként őrizték meg magyarságtudatukat.
A második nagy csoportot az észak-burgenlandi majorok egykori lakói alkották. A Fertő-tótól keletre, a Kishanság nyugati részén a 19.
század második felében nyolc nagy major jött létre különböző nemesi
nagybirtokokon. A majorokat nyugat-magyarországi bérescsaládokkal
telepítették be, nagyságukat tekintve pedig egy átlagos burgenlandi
falunak feleltek meg, lélekszámuk elérhette a 300-at is. Volt több
olyan major, amely saját templommal, temetővel és magyar iskolával
rendelkezett. A csoport tagjait sajátos 19. századi romantikus nem-
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Beim Volksentscheid stimmten 72,8% der Bevölkerung
für Ungarn. So verblieben
die Stadt und die acht Dörfer bei Ungarn. Zum Ergebnis des Referendums trug die
Tatsache bei, dass einerseits
die Bevölkerung von Sopron
großteils evangelisch war (im
Gegensatz zum katholischen
Österreich) und die Stadt andererseits wirtschaftlich eng
mit den ungarischen Regionen verbunden war.
In den an Österreich angeschlossenen Gebieten gab es keinerlei umfassende Selbstorganisation der ungarischen Minderheit. Nur in
den heute noch ungarischen Siedlungen findet man kulturelle Vereinigungen, die bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts bestehen, wie zum
Beispiel den 1890 gegründeten Unterwarter Lesekreis oder den seit
1899 bestehenden Leseverein der Reformierten Jugend Oberwart.
Nach der Volksabstimmung von Ödenburg im Dezember 1921 galt
es den Verlauf der österreichisch-ungarischen Landesgrenzen festzulegen. Die neue Grenzlinie wurde zwischen 1922 und 1923 von
einem Entente-Komitee bestimmt. 1922 versuchten kleinere ungarische Freischärlerverbände den Anschluss einzelner Grenzdörfer an
Österreich zu verhindern. Bei der Festlegung der Grenzen berücksichtigte das Komitee die ethnischen Anteile der Bevölkerung bzw.
befragte sie, wo sie hingehören wollten. Die Ungarn des Burgenlandes
wurden innerhalb der neuen Landesgrenzen zur Minderheit. Den Kern
der burgenlandungarischen Sprachgruppe bildeten die Bewohner
von fünf burgenländischen Siedlungen. Drei dieser Siedlungen befinden sich in der Oberen Wart im südlichen Burgenland: Oberwart, Unterwart und Siget in der Wart. Die vierte und fünfte Siedlung hingegen
sind Oberpullendorf und Mitterpullendorf im Mittelburgenland. Die Bewohner dieser Dörfer waren Nachkommen spätmittelalterlicher ungarischer Grenzwächter. Da sie ihre kleinadeligen Privilegien bis zum 19.
Jahrhundert behalten konnten, sind sie sich ihres Ungarntums immer
noch bewusst. Sie wurden als Ungarn zu Kleinadligen und als solche
bewahrten sie bewusst ihre ungarische Identität. Die zweite große
Gruppe bildeten die ehemaligen Bewohner der nordburgenländischen
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zettudat jellemezte, melynek alapját a századforduló oktatási rendszere által közvetített magyar államideológia adta. Mivel Észak-Burgenlandban a majorok magyar nyelvszigetet alkottak a német falvak
között, és a nyelvhasználat jelölte egyúttal a társadalmi státuszt is,
a magyar béresek számára a magyar nyelv negatív státusz-jellemzőként rögzült.
Harmadik csoportnak a magyarónok tekinthetők. Magyarónnak nevezik Burgenlandban azokat az általában polgári családokból származó
német- vagy horvátajkúakat, akik a századforduló után váltak magyarrá. A vidéki polgári elit idős tagjairól van tehát szó, akik az első
világháború előtt magyar nyelvű oktatásban részesültek és számukra a
magyar nyelv a polgári kultúrát testesítette meg. A szimbolikus jelentés miatt gyermekeiket is megtanították, illetve taníttatták magyarul.
Burgenland területén valójában öt nyelvcsoport létezett, a német, a magyar
és a horvát csoport mellett
a szlovének és a romák.
A többnyelvűség sajátos
dinamikával rendelkezett.
Kizárólag a német és a
magyar nyelv között alakult ki egyfajta egyenrangúság az 1880-as évek
után: a nyugat-magyarországi németek közül nagyon sokan tudtak magyarul is. Ugyanígy, a felsőőri
magyarok 57%-a már tudott németül is. Ez azzal
magyarázható, hogy a felső őrségi magyarok közvetítői szerepet töltöttek be
Stájerország és a dunántúli kisvárosok között. Mindennapi gyakorlattá vált a
gyerekcsere: a magyar
családok elküldték a gyerekeiket a német falvakba tanulni és fordítva. 1921 után a magyar és a német nyelv "helyet cserélt", mivel a
német vált a tartomány hivatalos nyelvévé. Ezzel azonban a magyar
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Meierhöfe. Östlich des Neusiedler Sees, im westlichen Teil der Region
Kishanság, wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts acht
große Meierhöfe auf verschiedenen Adelsgütern errichtet. Die Meierhöfe waren von Zinsbauernfamilien aus Westungarn besiedelt, in ihrer
Größe entsprachen die Gehöfte einem durchschnittlichen burgenländischen Dorf und ihre Bewohnerzahl konnte bis zu 300 erreichen. Es
gab mehrere Meierhöfe, die über eine eigene Kirche, einen eigenen
Friedhof und eine eigene ungarische Schule verfügten. Die Mitglieder dieser Gruppe zeichneten sich durch ein besonderes romantisches
Nationalbewusstsein des 19. Jahrhunderts aus, das auf der ungarischen Staatsideologie beruhte, welche durch das Bildungssystem der
Jahrhundertwende vermittelt wurde. Da die Meierhöfe im nördlichen
Burgenland ungarische Sprachinseln inmitten der deutschen Dörfern
bildeten und der Sprachgebrauch auch den sozialen Status prägte,
wurden die Zinsbauern durch den Gebrauch der ungarischen Sprache
stigmatisiert.
Als dritte Gruppe sind die Sympathisanten Ungarns, die sogenannten Magyaronen zu betrachten. Im Burgenland waren dies zumeist
deutsch- oder kroatischstämmige bürgerliche Familien, die nach der
Jahrhundertwende zum Ungarntum überliefen. Es sind dies die älteren Mitglieder der ländlichen bürgerlichen Elite, die vor dem Ersten
Weltkrieg eine ungarische Schulbildung erhalten haben und für die
die ungarische Sprache die bürgerliche Kultur verkörperte. Aufgrund
der symbolischen Bedeutung wurden ihre Kinder auch auf Ungarisch
unterrichtet.
Tatsächlich lebten im Burgenland fünf Sprachgruppen, neben den
deutschen, ungarischen und kroatischen Gruppen gab es auch Slowenen und Roma. Der Mehrsprachigkeit war eine besondere Dynamik
inne. Nach den 1880-er Jahren entwickelte sich eine Art Gleichrangigkeit nur zwischen der deutschen und der ungarischen Sprache: Sehr
viele der Deutschen in Westungarn konnten auch Ungarisch. Ebenso konnten 57% der Ungarn in Oberwart bereits Deutsch. Dies kann
durch die Tatsache erklärt werden, dass die Ungarn der Oberen Wart
eine Vermittlerrolle zwischen der Steiermark und den kleinen Städten
in Transdanubien einnahmen. Kindertausch wurde zu einer alltäglichen Praxis: ungarische Familien schickten ihre Kinder in deutsche
Dörfer, um zu lernen und umgekehrt. Nach 1921 tauschten die ungarische und die deutsche Sprache die Ränge, als Deutsch die Amtssprache des Bundeslandes wurde. Damit verlor die ungarische Sprache
jedoch nicht automatisch an Prestige im Burgenland, sondern behielt
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nyelv Burgenlandban nem veszített automatikusan presztízséből, sőt
megőrizte korábbi rangját, dacára annak, hogy a húszas években az
új burgenlandi tartományi kormány valóságos hadjáratot indított a
magyar nyelv hivatalos használata ellen. A területi nyelvek hierarchikus kapcsolatban álltak egymással: a hierarchia tetején a német és
a magyar nyelv állt, a német- és a magyarajkúak a többi kisebbségi
nyelvet nem használták. A horvátok saját anyanyelvük mellett elsajátították még a két presztízsnyelvet, a romák pedig a saját roma
nyelvük mellett a három másik nyelvet is beszélték.
A burgenlandi magyar kisebbség egyik sajátossága, hogy tagjai négy
különböző felekezethez tartoztak. Így például a Felső Őrségben
a három magyarlakta szomszédfalu lakói közül az őriszigetiek evangélikus, az alsóőriek katolikus, míg a felsőőriek többsége református
vallású volt. Külön egyesületekben szervezkedtek és tevékenykedtek,
s egymással nem "keveredtek": inkább házasodtak egy horvát- vagy
németajkú azonos vallású partnerrel, mint a szomszéd falubeli magyarajkú, ám más vallásúakkal. A negyedik vallásfelekezet az izraelita
volt (hozzávetőleg 4000 lélek), tagjainak jelentős része magyarónnak számított. Néhányuknak 1921-ben emiatt el is kellett menekülnie
Burgenlandból.
A korábbi magyar törvények egy része 1921 után is érvényben
maradt Burgenlandban. A magyar iskolatörvények Burgenland területén így egészen 1937-ig érvényben maradtak. 1929-ben rendeleti
úton bevezették a német nyelv kötelező oktatását. A kisebbségek által lakott falvakban a magyar maradhatott az elemi iskolai oktatás,
az istentiszteletek és a közigazgatás nyelve – a magasabb iskolákban
a magyar oktatási törvényt azonban eltörölték, azaz továbbtanulni
magyarul már nem lehetett. A magyarlakta falvakon kívül a burgenlandi közéletben heves magyarellenes hangulat alakult ki, részben
a szabadcsapatok fellépése, részben a magyar iskolatörvény fennmaradása miatt. Ennek következtében a harmincas években több ezer
lelkész, tanár és hivatalnok elhagyta Burgenlandot. 1937-ben olyan
oktatási törvényt vezettek be Burgenlandban, amely lakossági arányszámokhoz kötötte az anyanyelvi oktatást. Ahol a kisebbségi lakosság
aránya meghaladta a 70%-ot, ott csak kisebbségi oktatás volt, a 30%
fölötti kisebbségi arányszámú falvakban pedig bevezette a kétnyelvű
oktatást.
Ausztriában, így Burgenlandban is már a harmincas évek óta jelentős
politikai erőt képviselt a nemzetiszocialista mozgalom. Az 1934
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sogar ihren früheren Status, obwohl die neue burgenländische Landesregierung in den 1920-er Jahren eine regelrechte Kampagne gegen den
offiziellen Gebrauch der ungarischen Sprache startete. Die territorialen Sprachen standen in einer hierarchischen Beziehung zueinander:
Deutsch und Ungarisch standen an der Spitze der Hierarchie, die Angehörigen dieser Volksgruppen verwendeten die anderen Minderheitensprachen nicht. Die Kroaten lernten neben ihrer eigenen Muttersprache
auch die beiden Prestigesprachen, während die Roma neben dem Roman auch noch die drei weiteren Sprachen beherrschten.
Eine der Besonderheiten der ungarischen Minderheit im Burgenland
ist, dass ihre Mitglieder vier verschiedenen Konfessionen angehörten. So waren beispielsweise in den drei ungarischen Nachbarorten
in der Oberen Wart die Bewohner von Siget in der Wart mehrheitlich
evangelisch und jene von Unterwart katholisch, während die Mehrheit
der Oberwarter reformierten Glaubens war. Sie waren in getrennten
Vereinen organisiert und aktiv, und "mischten" sich nicht miteinander:
Eher heirateten sie einen kroatischen oder deutschsprachigen Partner
derselben Religion als ungarischsprachige, aber andersgläubige Personen aus dem Nachbardorf. Die vierte Glaubensgemeinschaft war
die der Israeliten (ungefähr 4.000 Seelen), ein bedeutender Teil seiner Mitglieder waren Magyaronen. Einige von ihnen mussten deshalb
1921 aus dem Burgenland fliehen.
Einige der früheren ungarischen Gesetze blieben auch nach 1921
im Burgenland in Kraft. So blieb das ungarische Schulgesetz im Burgenland bis 1937 in Kraft. 1929 wurde per Dekret der Pflichtunterricht
in deutscher Sprache eingeführt. In den von Minderheiten bewohnten Dörfern konnte Ungarisch die Sprache der Grundschulbildung,
des Gottesdienstes und der Verwaltung bleiben – an höheren Schulen wurde das ungarische Bildungsgesetz jedoch aufgehoben, d.h.
es war nicht mehr möglich, auf Ungarisch zu studieren. Außerhalb
der von Ungarn bewohnten Dörfer entwickelte sich im öffentlichen
Leben im Burgenland eine heftige anti-ungarische Stimmung, teils
aufgrund der Aktionen der Freischärler, teils aufgrund des Weiterbestehens des ungarischen Schulgesetzes. Infolgedessen verließen in
den 1930-er Jahren Tausende von Geistlichen, Lehrern und Beamten
das Burgenland. 1937 wurde im Burgenland ein Bildungsgesetz eingeführt, das die muttersprachliche Bildung an den Bevölkerungsanteil
der Volksgruppen knüpfte. Wo der Minderheitenanteil an der Bevölkerung 70% überstieg, erfolgte die Schulbildung ausschließlich in der
Volksgruppensprache, und in Dörfern mit einem Minderheitenanteil
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óta illegális Nemzetiszocialista Pártnak (NSDAP) a magyar- és a horvátajkú lakosság körében is számos szimpatizánsa és tagja volt. A
nemzetiszocialisták Burgenlandban már két nappal az Anschluss előtt
tömeggyűléseket szerveztek horvát és magyar nyelven is, melyen
hangsúlyozták, hogy ideológiájuk elsősorban a zsidóság és a romák
ellen irányul. A németek bevonulására rendezett felsőőri ünnepségen
a helyi magyarok magyar népviseletben, lóháton jelentek meg. Az
Anschluss-t legitimáló utólagos áprilisi népszavazáskor a magyarlakta falvak szintén 99%-ban a Német Birodalomhoz való csatlakozás
mellett voksoltak. Amikor a berlini NSDAP pártközpont követelte a
burgenlandi nem-német párttagok kizárását a pártból, a burgenlandi
NSDAP tartományi főnök ezt megtagadta, mondván, ha megtennék,
akkor Felsőőrött megszűnne a párt, mert ott eleve mindenki magyar.
1939. április 14-én a burgenlandi tartományt felszámolták,
Észak- és Közép-Burgenland
járásai új Alsó-Duna megyéhez (Gau Niederdonau), míg
a dél-burgenlandi járások a
Stájer megyéhez (Gau Steiermark) kerültek. A nemzetiszocialisták még az 1938-as év
folyamán elűzték a hozzávetőleg 4000 főnyi zsidó lakosságot a tartományból, és minden vagyonukat elkobozták.
A burgenlandi zsidók 1945
után nem tértek vissza. Kiűzésükkel a burgenlandi magyar
népcsoport elveszítette polgári és értelmiségi rétegének
nagy részét. A körülbelül 9000
fős burgenlandi romákból
mindössze 900-an élték túl a
vészkorszakot A romák elpusztítása a magyarul beszélő közösség számára is óriási
veszteséget jelentett, hiszen
velük a népcsoport mintegy
hatodát semmisítette meg a
nemzetiszocialista terror.
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von über 30% wurde zweisprachiger Unterricht eingeführt.
Die nationalsozialistische Bewegung war seit den 1930-er Jahren
eine wichtige politische Kraft in Österreich, somit auch im Burgenland.
Die seit 1934 illegale Nationalsozialistische Partei (NSDAP) hatte viele
Sympathisanten und Mitglieder in der ungarisch- und kroatischsprachigen Bevölkerung. Bereits zwei Tage vor dem Anschluss organisierten die Nationalsozialisten Kundgebungen auf Kroatisch und Ungarisch
und betonten, dass sich ihre Ideologie in erster Linie gegen Juden und
Roma richtet. Zur Feier des Einmarsches der Deutschen erschienen in
Oberwart die hiesigen Ungarn zu Pferd in ungarischen Trachten. Beim
Referendum im April zur nachträglichen Legitimation des Anschlusses
stimmten 99% der ungarisch bewohnten Dörfer ebenfalls für den Anschluss an das Deutsche Reich. Als die NSDAP-Parteizentrale in Berlin den Ausschluss nichtdeutscher burgenländischer Parteimitglieder
forderte, lehnte der Kreisleiter der burgenländischen NSDAP dies mit
der Begründung ab, dass die Partei in Oberwart aufhören würde zu
existieren, da dort alle Ungarn seien.
Am 14. April 1939 wurde das Bundesland Burgenland aufgelöst, die
Bezirke des nördlichen und mittleren Burgenlandes in den neuen Gau
Niederdonau und die Bezirke des südlichen Burgenlandes in den Gau
Steiermark integriert. Bereits 1938 vertrieben die Nationalsozialisten
die rund 4.000 jüdischen Einwohner aus dem Bundesland und beschlagnahmten ihr gesamtes Eigentum. Die burgenländischen Juden
kehrten nach 1945 nicht mehr zurück. Mit ihrer Vertreibung verlor die
ungarische Volksgruppe im Burgenland den größten Teil ihrer bürgerlichen und intellektuellen Schichten. Von den rund 9.000 Roma im
Burgenland überlebten nur 900 den Völkermord. Der Genozid an den
Roma war auch ein großer Verlust für die ungarischsprachige Gemeinschaft, da etwa ein Sechstel durch den nationalsozialistischen Terror
vernichtet wurde.
Die Nationalsozialisten haben alle unabhängigen Bürgerverbände in
Österreich aufgelöst und damit dem kulturellen Leben in den ungarischen Dörfern ein Ende bereitet. Lediglich der Leseverein der Reformierten Jugend Oberwart konnte seine Aktivitäten – wenn auch in
eingeschränkter Form – im Rahmen der Kirche fortsetzen. Nach dem
Anschluss wurden alle konfessionellen Schulen von den Nationalsozialisten besetzt und in öffentliche Schulen umgewandelt, auf diese
Weise wurde der ungarische Sprachunterricht überall unterbunden.
Als jedoch die Berliner Behörden die Deportation anderssprachiger
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A nemzetiszocialisták Ausztria területén minden független polgári
egyesületet felszámoltak és ezzel megszüntették a magyar falvakban
működő kulturális életet is. Csupán a Felsőőri Református Ifjúsági Olvasókör folytathatta – korlátozott formákban ugyan – tevékenységét,
az egyház keretein belül. Az Anschluss után minden felekezeti iskolát
lefoglaltak a nemzetiszocialisták és állami iskolává alakították – így
a magyar nyelvű oktatás is mindenütt megszűnt. Amikor azonban a
berlini hatóságok körében felvetődött az idegen nyelvű kisebbségek
kitelepítése, a burgenlandi hatóságok ezt határozottan visszautasították. Ekkoriban a német és a magyar kormány között is folytak tárgyalások egy esetleges kitelepítésről. Ugyanakkor a magyar kormány
konkrétan a burgenlandi magyarság helyzetével egyáltalán nem foglalkozott.
Kimondottan magyar ellenállás nem volt, azonban rengeteg magyar
esett áldozatul a nemzetiszocializmus üldöztetéseinek. Nem sokkal
az Anschluss után két prominens kereszténydemokrata politikust,
Kismarton alpolgármesterét, Prónai Ferencet és a németújvári járás
elöljáróját, Faludy Imrét a dachaui koncentrációs táborba hurcolták.
Egy borostyánkői nemesi család sarját, Anton von Gömöreyt letartóztatták és kiutasították az országból. A lakompaki uradalom tulajdonosának, Rohonczy Ferencnek, aki számos romát mentett ki a helyi
gyűjtőtáborból, Magyarországra kellett meneküljön.
Az észak-burgenlandi majorokban élő béresek többnyire a szociáldemokrata vagy a kommunista párthoz kötődtek. 1939-ben bérsztrájk
tört ki a majorokban, amelyen hozzávetőleg 700-an vettek részt. A
környező falvakban éjszakánként kivágták az egy évvel korábban,
az Anschluss alkalmával ültetett úgynevezett Hitler-tölgyeket és terjesztették az illegális kommunista újságot. Letartóztatásuk után 17
embert elítéltek és börtönbe zártak – kettő közülük a börtönben öngyilkos lett. A felsőőri földalatti ellenállás parasztokból, iparosokból,
munkásokból és közalkalmazottakból verbuválódott. Voltak közöttük
korábbi NSDAP szimpatizánsok és párttagok is, akik időközben kiábrándultak a nemzetiszocializmusból, így például az NSDAP korábbi
helyi pártfőnöke is. Pénzt gyűjtöttek ellenállási akciókra, hallgatták az
antant hatalmak rádióadásait, és állítólag szabotázsakciót terveztek
szovjet ejtőernyősökkel közösen. A csoportot 1944-ben felderítették
és 21 tagját Grazban elítélték, ötöt közülük kivégeztek.
A magyarlakta falvak a Harmadik Birodalom időszakában kétnyelvűvé
váltak, megszűnt a magyar nyelvű anyakönyvezés, a községi magyar
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Minderheiten zur Sprache brachten, lehnten die burgenländischen Behörden dies mit Nachdruck ab. Zu dieser Zeit gab es auch Verhandlungen zwischen der deutschen und der ungarischen Regierung über
eine eventuelle Umsiedelung. Obgleich sich die ungarische Regierung
überhaupt nicht mit der Situation der burgenländischen Ungarn im
Speziellen befasst hat.
Es gab keinen expliziten ungarischen Widerstand, aber viele Ungarn
wurden Opfer der Verfolgung durch den Nationalsozialismus. Kurz
nach dem Anschluss wurden zwei prominente christdemokratische
Politiker, der stellvertretende Bürgermeister von Eisenstadt, Ferenc
Prónai, und der Bezirksvorsteher von Güssing, Imre Faludy, in das
Konzentrationslager Dachau verschleppt. Der Sohn einer Adelsfamilie
aus Bernstein, Anton von Gömörey, wurde verhaftet und deportiert.
Der Besitzer der Herrschaft Lackenbach, Ferenc Rohonczy, der viele Roma aus dem örtlichen Konzentrationslager rettete, musste nach
Ungarn fliehen.
Die in den nordburgenländischen Meierhöfen lebenden Zinsbauern
waren größtenteils Anhänger der sozialdemokratischen oder kommunistischen Partei. 1939 kam es auf den Meierhöfen zu einem Streik,
an dem etwa 700 Personen teilnahmen. In den umliegenden Dörfern
wurden nachts die ein Jahr zuvor anlässlich des Anschlusses gepflanzten, sogenannten Hitler-Eichen abgeholzt und die illegale kommunistische Zeitung verteilt. Nach ihrer Festnahme wurden 17 Personen
verurteilt und inhaftiert – zwei von ihnen begingen im Gefängnis
Selbstmord. In Oberwart leisteten Bauern, Handwerker, Arbeiter und
Beamte im Untergrund Widerstand. Unter ihnen waren auch ehemalige NSDAP-Sympathisanten und Parteimitglieder, die inzwischen vom
Nationalsozialismus desillusioniert waren, so wie der ehemalige lokale
Parteiführer der NSDAP. Sie sammelten Geld für Widerstandsaktionen, hörten Radiosendungen der Entente-Mächte und planten angeblich gemeinsam mit sowjetischen Fallschirmjägern einen Sabotageakt.
Die Gruppe wurde 1944 enttarnt und 21 Mitglieder in Graz verurteilt,
von denen fünf hingerichtet wurden.
Die ungarischsprachigen Orte wurden zur Zeit des Dritten Reiches
zweisprachig, das ungarische Taufregister wurden eingestellt und die
ungarisch geführten Gemeindeprotokolle und Namen in persönlichen
Dokumenten eingedeutscht.
Im Winter 1944 verschleppten Wehrmachtstruppen ungarische
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jegyzőkönyvvezetés és a személyi dokumentumokban németesítették
a magyar neveket.
A Wehrmacht csapatai 1944 telén
magyar munkaszolgálatosokat hurcoltak a burgenlandi magyar határra
az úgynevezett Birodalmi Védőállás
építésére. A munkaszolgálatosokat –
akik részben a szerbiai bori és más
munkatáborokból, halálmenetben érkeztek a határra – embertelen körülmények között éheztették és halálra
dolgoztatták. Mindazonáltal az erődítményrendszer a szovjet csapatokat
egy napig sem tudta feltartóztatni és
a menekülő német erők további halálmenetekben hurcolták magukkal a
munkaszolgálatos foglyokat. A kimerült és elgyengült, beteg foglyokat,
akik nem bírták az erőltetett menetet, tömegesen kivégezték – így például Miklósfalva/Nickelsdorf, Rohonc/Rechnitz és Németlövő/Deutsch
Schützen határában.
1945. március 29-én a szovjet csapatok Magyarország felől átlépték az
országhatárt és megszállták Burgenlandot, a harcoknak 679 burgenlandi esett áldozatul. A négy győztes hatalom az ország területét négy
zónára osztotta. Burgenland egész területe szovjet fennhatóság alá
került. A több tízezer hektáros Esterházy birtok került szovjet kézre. E
birtokokon vagy állami gazdaságot rendeztek be, vagy kiosztották a földet az észak-burgenlandi kisparasztok és bérescsaládok között. Ennek
következtében az észak-burgenlandi magyar majoros lakosság körében
ismét megerősödött a baloldali eszmerendszer. Közben megkezdődött
az 1938–1945 között elkobzott zsidó vagyonok visszaszolgáltatása, de
a tíz hitközségből 1945 után egyetlen egy sem alakult újjá.
1948-ban a vasfüggöny lezárta az osztrák-magyar határt. Burgenland
keleti irányban elszigetelődött, és egy hosszú évtizedre Ausztria elmaradott határtérségévé vált. 1955-ben a Bécsi Államszerződésben (Wiener Saatsvertrag) a szövetséges hatalmak visszaállították Ausztria
függetlenségét, azzal a feltétellel, hogy semleges állammá alakul. A
szovjet csapatok még ebben az évben elhagyták Burgenland területét.
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Zwangsarbeiter an die burgenland-ungarische Grenze, um den sogenannten Ostwall zu errichten. Die Zwangsarbeiter, die teilweise aus
dem serbischen Bor und anderen Arbeitslagern in Todesmärschen an
die Grenze kamen, mussten unter unmenschlichen Bedingungen hungern und bis zum Tod arbeiten. Trotzdem vermochte der Verteidigungswall die sowjetischen Truppen nicht auch nur einen einzigen Tag
aufzuhalten, und die fliehenden deutschen Streitkräfte schleppten die
Zwangsarbeiter auf weiteren Todesmärschen mit sich. Die erschöpften und geschwächten, kranken Gefangenen, die den Gewaltmarsch
nicht schafften, wurden massenhaft hingerichtet – zum Beispiel rund
um Nickelsdorf, Rechnitz und Deutsch Schützen.
Am 29. März 1945 überquerten sowjetische Truppen
die ungarische Grenze und
besetzten das Burgenland,
679 Einheimische fielen den
Kämpfen zum Opfer. Die vier
Siegermächte teilten das Territorium des Landes in vier
Zonen auf. Das gesamte Burgenland geriet unter sowjetische Besatzung. Die
Zehntausende Hektar des
Esterházy-Anwesens fielen in
sowjetische Hände. Auf diesen Gütern wurden entweder
staatliche Betriebe errichtet
oder das Land wurde unter
den Kleinbauern und Zinsbauernfamilien im nördlichen Burgenland
aufgeteilt. Infolgedessen festigte sich erneut das linke Gedankengut
in der ungarischen Bevölkerung der nordburgenländischen Meierhöfe.
In der Zwischenzeit begann die Restitution des zwischen 1938 und
1945 beschlagnahmten jüdischen Eigentums, aber keine der zehn
Kultusgemeinden wurde nach 1945 wiederaufgebaut.
1948 riegelte der Eiserne Vorhang die österreichisch-ungarische
Grenze ab – das Burgenland war nach Osten hin isoliert und wurde
für ein langes Jahrzehnt die rückständige Grenzregion Österreichs.
1955 stellten die Alliierten im Wiener Staatsvertrag die Unabhängigkeit Österreichs unter der Bedingung der Neutralität wieder her. Die
sowjetischen Truppen verließen noch im selben Jahr das Burgenland.
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A háború utáni újrakezdést Burgenlandban megnehezítette, hogy a
felnőtt korú férfi lakosság részben elesett a háború alatt, részben még
nem tért vissza a hadifogságból. Az össznépesség egyhatoda hiányzott. A magyar falvakban ez azzal a következménnyel járt, hogy a vegyes házasságok ugrásszerűen megnőttek. Még 1945 elején, a viszszavonuló német hadsereggel egész magyar alakulatok menekültek
Ausztria területére – tagjaik azonban nem Burgenlandban vagy Bécs
környékén telepedtek le, hanem Felső-Ausztriában, az amerikai zónában. A magyarországi német kitelepítés újabb migrációs hullámot
indított Ausztria felé: ennek folyamán rengeteg kétnyelvű (német és
magyar) család került Ausztriába, ezek egy része a határmenti burgenlandi falvakba költözött. Az 1948-as magyarországi kommunista
hatalomátvétel következtében ismét emigránsok jelentek meg, elsősorban Bécsben.
A burgenlandi magyar népcsoport számára a legfőbb fordulatot
az hozta a háború után, hogy az 1937-es iskolatörvény újra életbe
lépett és hat elemi iskolában – Felsőőr, Alsóőr, Őrisziget, Középpulya,
Albrechtmajor és Kleylemajor – megkezdődhetett a magyar nyelvű
oktatás. Ezek az iskolák az osztrák oktatási rendszerben azonban zsákutcát jelentettek, mert semmiféle közép- és felsőfokú magyar nyelvű oktatás nem létezett. Azon szülőknek, akik később gimnáziumba
akarták íratni gyermeküket, már az elemi iskolába is a szomszédos
falvak német tannyelvű iskoláiba kellett küldeniük őket. A magyarlakta majorokban és falvakban továbbműködtek ugyan a helyi egyesületek, ám az ötvenes években tartományi szinten semmiféle központi
magyar szervezet nem jött létre.
A második világháború után Burgenland területén hét nyelvváltozattal találkozunk. A roma nyelv mellett mind a három burgenlandi
nyelv standardizált és helyi tájszólási változatban is létezett. A tipikus
burgenlandi anyanyelve mindig egy falusi dialektus volt, többnyelvűsége pedig a standardizált variációk ismeretét jelentette. Egy tipikus
horvát gazda családi körben a helyi horvát tájszólást használta, a
horvát újságot viszont a regionális gradistyei horvát nyelven olvasta.
Németül, vagy magyarul pedig az irodalmi nyelvet használta.
A burgenlandi magyar–német kétnyelvűség esetében öt nyelvváltozat keveredik: az irodalmi magyar, az adott falu tájszólása, az
irodalmi német, a környező falvak német tájszólása, illetve a magyar
és német tájszólás közé beékelődött pidginizált magyar, ami azt jelenti, hogy a tájszólást átszövik német kölcsönszavak. Ezzel a változattal
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Der Wiederaufbau nach dem Krieg im Burgenland wurde durch die
Tatsache erschwert, dass die erwachsene männliche Bevölkerung teilweise während des Krieges gefallen oder noch nicht aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war. Ein Sechstel der Gesamtbevölkerung
fehlte. In ungarischen Dörfern hatte dies zur Folge, dass Mischehen
exponentiell zunahmen. Noch Anfang 1945 flohen mit dem Rückzug
der deutschen Armee ganze ungarische Truppenverbände nach Österreich – ihre Mitglieder ließen sich jedoch nicht im Burgenland oder in
der Nähe von Wien nieder, sondern in Oberösterreich in der amerikanischen Zone. Die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn löste eine
weitere Migrationswelle nach Österreich aus: Im Zuge dessen kamen
zahlreiche zweisprachige Familien (deutsch und ungarisch) nach Österreich, einige von ihnen zogen in die Grenzdörfer des Burgenlandes.
Infolge der kommunistischen Machtübernahme in Ungarn im Jahr
1948 zog es erneut Auswanderer nach Österreich, diesmal vor allem
nach Wien.
Der wichtigste Wendepunkt für die Volksgruppe der Burgenlandungarn nach dem Krieg war das Wiederinkraftsetzen des Schulgesetzes von 1937 und der Beginn des ungarischsprachigen Unterrichts
in sechs Grundschulen – Oberwart, Unterwart, Siget in der Wart, Mitterpullendorf sowie auf den Meierhöfen Albrechtsfeld bei Andau und
Kleylehof bei Nickelsdorf. Diese Schulen waren jedoch eine Sackgasse
im österreichischen Bildungssystem, da es auf Ungarisch keine Sekundar- und Tertiärbildungsmöglichkeiten gab. Eltern, die später ihre
Kinder ins Gymnasium einschreiben wollten, mussten sie bereits in
deutschsprachige Grundschulen der benachbarten Dörfer schicken.
Obwohl in den von Ungarn bewohnten Meierhöfen und Dörfern örtliche Vereine weiterhin aktiv waren, gab es in den 1950-er Jahren
keine zentrale Organisation auf Landesebene.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es im Burgenland sieben Sprachversionen. Neben der Sprache der Roma existierten alle drei burgenländischen Sprachen auch in standardisierten und lokalen Dialektversionen. Die typische burgenländische Muttersprache war schon
immer ein Dorfdialekt, und Mehrsprachigkeit bedeutete die Kenntnis
standardisierter Variationen. Ein typisch kroatischer Bauer verwendete den lokalen kroatischen Dialekt in seinem Familienumfeld, während
er die kroatische Zeitung in burgenlandkroatischer Sprache las. Auf
Deutsch oder Ungarisch benutzte er die Hochsprache.
Im Falle der ungarisch-deutschen Zweisprachigkeit im Burgen-
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csak a magyar falvakban találkozunk. A helyi magyar tájszólások valójában 17. századi eredetűek, melyek a koraújkori magyar nyelvnek
nemcsak a szókincsét, hanem a grammatikáját is megőrizték. Például
nincs -val, -vel ragozás, hanem egy sokkal korábbi -ve vagy -je ragot
használnak: nem Tamással, hanem Tamásje találkoznak, nem autóval, hanem autóve járnak. A birtokos ragozás is az archaikusabb formát őrzi: így például nem azt mondják, hogy fájnak a lábaim, hanem
azt, hogy lábomék. Mint minden burgenlandi tájszólásra, a magyarra
is jellemző, hogy teljesen diftongizált. Föld helyet füödöt mondanak,
erdő helyet erdüőt, kettő helyett kettüőt. Az a-ból gyakran oa lesz:
az, fa, ma, pad vagy varr helyett oaz, foa, moa, poad, voarr lesz. Az é
helyett sokszor í-t ejtenek, így lesz a pénz, szép és vékony szavakból
pínz, szíp, víkony.
A pidginizált változat egy példája: Jemenek a Bezirkshauptmannschaftra Führerscheint beántrágunyi. [Elmegyek a járási főkapitányságra
jogosítványt igényelni]. Ezeket a kölcsönszavakat általában nem az
irodalmi németből veszik át, hanem a helyi német tájszólásból. A következő mondatot jemiedütem, rosztunom kell úgy érthetjük meg, ha
tudjuk, hogy az irodalmi német müde szó helyi változata a mied és a
német rasten ige burgenlandi változata a rostn. Tehát, ha azt akarjuk
mondani, hogy elfáradtam, pihennem kell és a fáradt és a pihenni
helyett berakjuk a német tájszólási szavakat és magyar tájszólási ragokkal ragozzuk, akkor kapjuk a fenti mondatot. Az irodalmi német
wünschen ige helyi változata a winschn, amelyből a felsőőri magyar
tájszólásban bincsül lesz. Mit bincsülsz Weihnachtnira? [Mit kívánsz
karácsonyra?], mondják a felsőőriek.
A magyar falvak lakói között nem mindenki ismerte a teljes kétnyelvű
skálát. Az idősek az irodalmi magyart, a magyar tájszólást és néha
a pidginizált formát is használták, németül viszont leginkább a helyi
tájszólást beszélték. Mindazok, akik még magyar elemibe és utána
német felsőbb iskolákba jártak, ismerték az egész skálát. A fiatalabb
nemzedékeknél a skála ismét leszűkült: ők kiválóan beszélték az irodalmi németet és a helyi tájszólást, azonban magyarul már csak a
falusi tájszólást, annak is a pidginizált változatát használták. Ilyen
nyelvhasználat jellemezte egyébként a horvátokat és a romákat is.
Az 1956 őszén kitört forradalom Magyarországon nagy kihívást jelentett Ausztria számára, három hónapon belül 180 ezer magyar menekült érkezett Burgenlandba s több nagy menekülttábort állítottak fel,
ahonnan a magyarokat Bécsbe, majd különböző nyugati országokba
szállították tovább.
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land werden fünf Sprachversionen gemischt: hochsprachliches Ungarisch, der Dialekt des jeweiligen Dorfes, hochsprachliches Deutsch,
der deutsche Dialekt der umliegenden Dörfer und pidginisiertes Ungarisch, das zwischen dem ungarischen und dem deutschen Dialekt
einzuordnen ist und mit deutschen Lehnwörtern durchwoben ist, die
normalerweise nicht aus dem Hochdeutsch, sondern aus dem lokalen
deutschen Dialekt stammen. Diese Variante ist nur in ungarischen
Dörfern zu finden. Die lokalen ungarischen Dialekte stammen tatsächlich aus dem 17. Jahrhundert und haben nicht nur den Wortschatz,
sondern auch die Grammatik der frühneuzeitlichen ungarischen Sprache bewahrt. Zum Beispiel gibt es Unterschiede in der Deklination von
mit, wo eine viel frühere Form verwendet wird. Auch die besitzanzeigende Deklination behält die archaischere Form bei. Wie bei allen
burgenländischen Dialekten zeichnet sich auch das hier gesprochene
Ungarisch durch eine vollständige Diphthongierung aus: a wird oft zu
oa, é oft als í ausgesprochen.
Nicht jeder in den ungarischen Dörfern beherrschte die volle zweisprachige Skala. Die älteren Menschen verwendeten oft gleichzeitig
die ungarische Hochsprache, den ungarischen Dialekt und manchmal
auch die pidginisierte Form, aber auf Deutsch sprachen sie meistens
lokalen Dialekt. All jene, die ungarische Grundschulen und anschließend deutsche Hochschulen besuchten, kannten die gesamte Skala.
Bei den jüngeren Generationen verschmälert sich die Skala erneut:
Sie sprachen exzellentes Hochdeutsch und den lokalen deutschen
Dialekt, aber auf Ungarisch verwendeten sie nur den Dorfdialekt in
seiner pidginisierten Version. Ein solcher Sprachgebrauch war auch
für Kroaten und Burgenland-Roma charakteristisch.
Die im Herbst 1956 in Ungarn ausgebrochene Revolution war eine große
Herausforderung für Österreich. Innerhalb von
drei Monaten flüchteten
180.000 Ungarn ins Burgenland und es wurden
mehrere große Flüchtlingslager eingerichtet, von denen aus die Menschen nach
Wien und anschließend
in verschiedene westliche
Länder gebracht wurden.
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A hatvanas évek folyamán alapjaiban változott meg a burgenlandi
falvak gazdaság és társadalomszerkezete. A burgenlandi birtokviszonyokat évszázadokkal korábban meghatározta, hogy a hatalmas
uradalmi birtokok mellett a törpe- és kisbirtokos forma uralkodott.
A hatvanas években a
burgenlandi kisbirtokosok arra kényszerültek,
hogy ingázó munkásokként keressék a kenyerüket: Bécs, Alsó-Ausztria és Stájerország ipari
központjaiba jártak dolgozni. A mezőgazdaság
gépesítése felszabadította a majorok népét, akik
először a környező falvakba költöztek, majd továbbálltak a nagyvárosokba. A színtiszta magyar majorok a hetvenes évekre teljesen elnéptelenedtek, az egykori béresek leszármazottai gyorsan asszimilálódtak, mert számukra a magyar még mindig a cselédnyelvet jelentette.
Mivel teljeskörű magyar oktatási rendszer nem volt Burgenlandban,
hiányzott a magyar kisebbségi elit.
Miután 1972-ben a Bruno Kreisky vezette osztrák kormány aláírta
a Dél-Tirol státuszat szabályozó egyezményt az olasz állammal, az
ausztriai kisebbségek helyzetét is megkísérelte újrarendezni.
Fontos lépésnek bizonyult az 1976-os Népcsoporttörvény, amely öt
őshonos kisebbség számára biztosított bizonyos nyelvhasználati jogokat, hivatalos képviseletet a Kancelláriában és állami támogatást.
Egyedül a burgenlandi magyarok alakították meg Népcsoporttanácsukat 1979-ben. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 1980-ban
memorandummal fordult az osztrák kormányhoz, melyben magyar
közép- és felsőfokú oktatási intézmények kiépítését, kétnyelvű községtáblák felállítását és a magyar mint hivatalos nyelv elismerését
követelte.
A magyar nyelv kommunikációs értéke valójában csak akkor nőtt meg,
amikor Magyarországon bevezették a világútlevelet (1988), és magyar vásárlók tízezrei árasztották el a burgenlandi falvakat és Bécset.
1989. augusztus 19-én három órára szimbolikusan megnyitottak egy
határátkelőt Sopronkőhidánál. Ezt az alkalmat a Magyarországon tartózkodó NDK turisták tömeges menekülésre használták fel. A Páneurópai Piknik fontos eseménye volt a politikai tömbök felszámolásának.
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In den 1960-er Jahren haben sich die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der burgenländischen Dörfer grundlegend verändert. Die burgenländischen Besitzverhältnisse waren seit Jahrhunderten dadurch geprägt, dass neben dem Großgrundbesitz auch die
Kleinst- und Freibauernform vorherrschte. In den 1960-er Jahren waren die burgenländischen Freibauern gezwungen, ihren Lebensunterhalt als Pendler zu verdienen: Sie arbeiteten in den Industriezentren
von Wien, Niederösterreich und der Steiermark. Die Automatisierung
der Landwirtschaft machte die Bewohner der Meierhöfe arbeitslos, die
zuerst in die umliegenden Dörfer und dann weiter in die großen Städte
zogen. In den 1970-er Jahren waren die rein ungarischen Meierhöfe
vollständig entvölkert, die Nachkommen ehemaliger Zinsbauern assimilierten sich schnell, da für sie Ungarisch immer noch die Knechtsprache war. Da es im Burgenland kein durchgängiges ungarisches
Bildungssystem gab, fehlte der ungarischen Volksgruppe die Elite.
Nachdem 1972 die österreichische Regierung unter der Führung von
Bruno Kreisky mit dem italienischen Staat das Abkommen über den
Status Südtirols unterzeichnet hatte, versuchte man auch die Situation der Minderheiten in Österreich neu zu organisieren. Ein
wichtiger Schritt war das Volksgruppengesetz von 1976, das fünf
autochthonen Minderheiten bestimmte Sprachrechte, eine offizielle
Vertretung im Bundeskanzleramt sowie staatliche Unterstützung zusprach. Lediglich die Burgenlandungarn gründeten 1979 ihren Volksgruppenbeirat. 1980 richtete der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein ein Memorandum an die österreichische Regierung, in dem die
Einrichtung ungarischer Sekundar- und Hochschuleinrichtungen, die
Errichtung zweisprachiger Ortstafeln sowie die Anerkennung von Ungarisch als Amtssprache gefordert wurden.
Der Stellenwert der ungarischen Sprache stieg allerdings erst mit der
Einführung des Weltpasses in Ungarn (1988) und der Überflutung
der burgenländischen Dörfer und Wiens durch Zehntausende ungarischer Konsumenten. Am 19. August 1989 wurde für drei Stunden
in Steinambrückl/Sopronkőhida symbolisch ein Grenzübergang eröffnet. DDR-Touristen, die sich in Ungarn aufhielten, nutzten diese Gelegenheit für eine Massenflucht. Das Paneuropäische Picknick war ein
wichtiges Ereignis bei der Auflösung der politischen Blöcke. Bis Weihnachten 1989 waren die kommunistischen Diktaturen in Osteuropa
reihenweise gescheitert und der Regimewechsel begann. Im Sommer
1990 fiel der Eiserne Vorhang, der die Burgenlandungarn fast 45 Jahre lang von Ungarn getrennt hatte.
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1989 karácsonyára egymás után megbuktak a kelet-európai kommunista diktatúrák és megkezdődik a rendszerváltás. 1990 nyarára eltűnik a vasfüggöny, amely közel 45 évig elválasztotta a burgenlandi
magyarokat Magyarországtól.
Egészen a hatvanas évek közepéig a dél-burgenlandi falvak zárt közösségeket alkottak, és csak ezután kezdtek ingázni a környező kisvárosokba és a nagyobb központokba, Bécsbe és Grazba. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi élet minden mozzanata az adott faluhoz
kötődött. A falusi élet adta a tájszólások alapját és kereteit, a különböző dialektusok jelentették a természetes kommunikáció eszközét.
Például a hatvanas évek végéig természetesnek számított, hogy ha
valaki átköltözött, vagy beházasodott egy magyar nyelvű faluba, meg
kellett tanulnia az ottani dialektust és rendszerint meg is tanulta. Minden burgenlandi faluban akadtak tehát olyanok, akik beköltözvén saját nyelvük mellé a helyi nyelvet is elsajátították. A faluban használt
dialektusok fennmaradásához hozzájárult az is, hogy a helyi kulturális
hagyományok is erősen kötődtek e nyelvjárásokhoz. Így a lucázás,
a lakodalmas vőféj-versek, a
tél végi korbácsolás, a farsangi
szokások, a hagyományos falusi mulatságok, az ott elhangzó
tradicionális énekek mind a dialektusban jelennek meg, így
a nyelvjárás egyúttal kulturális
kapocs és kohéziós erő a helyiek között.
A hatvanas évek közepe után
a társadalmi modernizáció
következtében e hagyományos
világ bomlani kezd: az ingázó
munkások naponta elhagyják a
falut és csak este térnek haza,
vagy egész héten másutt dolgoznak és csak a hétvégéket
töltik otthonukban. Ezzel párhuzamosan felbomlott a nagycsaládos struktúra is, már nem
laknak egy háztartásban a különböző nemzedékek. Míg három generáció lakott egy fedél
alatt, addig az ingázás nem be-
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Bis Mitte der 1960-er Jahre bildeten die südburgenländischen Dörfer
geschlossene Gemeinschaften, erst dann setzte das Pendeln in die
umliegenden Kleinstädte und größeren Zentren Wien und Graz ein.
Dies bedeutet, dass jede Facette des Alltags mit diesem bestimmten
Dorf verbunden war. Das Dorfleben bildete die Grundlage und den
Rahmen für die Dialekte, wobei die verschiedenen Dialekte das natürliche Kommunikationsmittel waren. Zum Beispiel war es bis Ende der
1960-er Jahre selbstverständlich, dass jemand, der in ein ungarischsprachiges Dorf zog oder einheiratete, den dortigen Dialekt lernen
musste und dies normalerweise auch tat. So gab es in jedem burgenländischen Dorf jene, die sich zusätzlich zu ihrem eigenen Dialekt
auch die lokale Variante aneigneten. Die Tatsache, dass die lokalen
kulturellen Traditionen auch stark mit diesen Dialekten verbunden waren, trug ebenfalls zum Überleben der im Dorf verwendeten Dialekte
bei. So erklingen die Bräuche zum Luciafest, die Hochzeitsgedichte,
die Sprüche zum Frisch und g‘sund-Schlagen am Tag der unschuldigen Kinder (28. Dezember), die Faschingsbräuche, die traditionellen
Dorffeste und die dort gespielten traditionellen Lieder alle im Dialekt.
Damit ist der Dialekt gleichzeitig eine kulturelle Verbindung und ein
Element des Zusammenhaltes zwischen den Dorfbewohnern.
Nach Mitte der 1960-er Jahre begann sich infolge des gesellschaftlichen Wandels diese traditionelle Welt aufzulösen: Pendler verlassen
täglich das Dorf und kehren erst abends nach Hause zurück oder arbeiten die ganze Woche auswärts und verbringen nur die Wochenenden
in ihrer Heimat. Gleichzeitig löste sich die Struktur der Großfamilien
auf, verschiedene Generationen leben nicht länger in einem Haushalt. Solange drei Generationen unter einem Dach wohnten, hatte das
Pendeln keinen wesentlichen Einfluss auf das Sprachgebrauchsmuster, da Großeltern die Rolle der abwesenden Eltern in der Erziehung
übernahmen und den Kindern auch die im Dorf verwendeten Dialekte
beibrachten. Seitdem junge Paare in einen separaten Haushalt oder
ein anderes Dorf ziehen, gibt es diese Möglichkeit, Dialekte von Minderheiten weiterzugeben nicht mehr. Im Gegensatz zu der oft geäußerten These, dass Dialekte in Mischehen verloren gehen, scheint hier
die Auflösung der erweiterten Familienstruktur die Marginalisierung
von Dialekten viel stärker zu beeinflussen. Es ist vielleicht kein Zufall,
dass in dieser Zeit als Reaktion auf diese Prozesse der erste ungarische Kulturverein im Burgenland gegründet wurde. Nach dem Inkrafttreten des österreichischen Minderheitengesetzes von 1976 und der
offiziellen Anerkennung der ungarischen Volksgruppe im Burgenland
wurde dieses Ziel teilweise mit finanzieller und politischer Unterstützung erreicht.
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folyásolta jelentősen a nyelvhasználati szokásokat, hiszen a nagyszülők a hiányzó szülők szerepét a gyereknevelésben átvállalták, így a
faluban használt nyelvjárásokat is megtanították a gyermekeknek.
Mióta a fiatal házaspárok külön háztartásba vagy más faluba költöznek, a kisebbségi dialektusok átadására nincs mód. Szemben a gyakran hangoztatott tétellel, hogy a vegyes házasságokban vesznek el
a dialektusok, itt úgy látszik, hogy a nagycsalád-szerkezet felbomlása sokkal erősebben magyarázza a nyelvjárások háttérbe szorulását. Talán nem véletlen, hogy Burgenlandban ebben az időszakban
megalakult az első magyar kulturális egyesület. Az 1976-os osztrák
Kisebbségi törvény életbe lépése és a burgenlandi magyarok hivatalos
elismerése után az anyagi és a politikai támogatás segítségével ez
bizonyos mértékig sikerül is.
A jelenkori osztrák kisebbségpolitika egyik jellemzője, hogy nincs
végiggondolt stratégiája, és főként külpolitikai – ritkábban belpolitikai
– tényezők határozzák meg irányvonalát. Első pillantásra az osztrák
törvények által biztosított kisebbségi jogok ugyan nem tűnnek kevésnek, azonban mindabból, ami papíron létezik, nem minden valósul
meg a mindennapi életben is. Például, többszöri követelés ellenére
Burgenlandban csak 45 éves késéssel, 2000-ben állította fel az osztrák kormány az 1955-ös államszerződésben előírt többnyelvű településtáblákat. 2001-ben Oberwart/Felsőőr, Unterwart/Alsóőr, Siget
in der Wart/Őrisziget és Oberpullendorf/Felsőpulya kapott kétnyelvű
helységtáblát.
Belpolitikai nyomás csak az oktatáspolitika terén érvényesült. Az
1990-es években a kétnyelvű oktatás csak azért vált lehetővé egész
Burgenland területén, mert a nyolcvanas évek óta 50%-kal csökkent
a tanulók, és 150%-kal nőtt a pedagógusok aránya. Mivel a pedagógusok tartományi közalkalmazottak, a tartományi kormány kényszerhelyzetbe került. A sok pedagógus számára csak úgy tudtak állást
biztosítani, hogy az osztályok számát megemelték. Ezt a kétnyelvű
osztályok törvény által szabályozott viszonylag alacsony létszáma tette lehetővé. A burgenlandi oktatást mindmáig az 1937-ből származó
Kisebbségi oktatási törvény (Burgenländisches Minderheitenschulgesetz) és annak 1994-es módosításai szabályozzák. Ez garantálja
a kisebbségi nyelvek kötelező oktatását minden olyan településen,
ahol az adott kisebbség arányszáma eléri az 50%-ot. Az 1994-es
törvénymódosítás azonban lehetővé teszi a kisebbségi nyelvoktatást
minden olyan iskolában is, ahol arra, mint szabadon választott tantárgyra, több mint hét gyermek jelentkezik. 1992-ben megnyitották a
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Eines der Merkmale der gegenwärtigen österreichischen Minderheitenpolitik ist, dass sie keine durchgehende Strategie hat und
hauptsächlich außenpolitische – seltener innenpolitische – Faktoren
ihre Richtung bestimmen. Obwohl die durch österreichisches Recht
garantierten Minderheitenrechte auf den ersten Blick nicht gering erscheinen, wird im Alltag nicht alles, was auf dem Papier existiert,
verwirklicht. So errichtete die österreichische Regierung trotz wiederholter Forderungen die im Staatsvertrag von 1955 vorgesehenen mehrsprachigen Ortstafeln im Burgenland
erst mit 45 Jahren Verzögerung im
Jahr 2000. Im Jahr 2001 erhielten
Oberwart/Felsőőr, Unterwart/Alsóőr,
Siget in der Wart/Őrisziget und Oberpullendorf/Felsőpulya zweisprachige
Ortstafeln.
Der innenpolitische Druck beschränkte sich lediglich auf die Bildungspolitik. In den neunziger Jahren wurde der zweisprachige Unterricht
im gesamten Burgenland nur deshalb möglich, da seit den 1980-er
Jahren der Anteil der Schüler um 50% zurückging und der Anteil der
Lehrer um 150% anstieg. Da die Pädagogen Landesbedienstete waren, geriet die Landesregierung in Zugzwang. Die Arbeitsplätze für die
zahlreichen Pädagogen konnten nur gesichert werden, indem die Anzahl der Klassen erhöhte wurde. Möglich wurde dies durch die gesetzlich geregelte, relativ geringe Schüleranzahl zweisprachiger Klassen.
Der Bildungsbereich im Burgenland wird weiterhin durch das Burgenländische Minderheitenschulgesetz von 1937 und seiner Modifikation
von 1994 determiniert. Dies garantiert den obligatorischen Unterricht
von Volksgruppensprachen in allen Siedlungen, in denen der Anteil
der jeweiligen Minderheit 50% erreicht. Darüber hinaus ermöglicht
die Gesetzesänderung von 1994 auch den Unterricht von Volksgruppensprachen in allen Schulen, in denen sich mehr als 7 Kinder für eine
verbindliche Übung anmelden. 1992 wurde in Oberwart das Zweisprachige Bundesgymnasium mit einem kroatisch-deutschen und einem
ungarisch-deutschen Zweig eröffnet.
Die Daten über die Zahl der Ungarn im Burgenland divergieren.
Laut Volkszählung von 1991 verwenden nach eigenen Angaben 6.763
Burgenländer die ungarische Sprache im Alltag. Interessanterweise
ist diese Zahl seit Jahrzehnten unverändert, während sie für andere
Minderheiten stetig abnimmt. Laut einer Umfrage der katholischen
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Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumot, melynek horvát-német és
magyar-német tagozata működik.
A burgenlandi magyarság létszámáról eltérő adatokkal rendelkezünk. Az 1991-es népszámlálás
szerint 6763 burgenlandi vallja magáról azt, hogy a mindennapi életben
a magyar nyelvet is használja. Érdekes módon ez a szám évtizedek óta
változatlan, míg a többi kisebbségnél folyamatosan csökken. Egy, a
burgenlandi katolikus egyház által 1987-ben készült felmérés szerint viszont évente 7000 burgenlandi jár magyar misére, illetve vesz
igénybe magyar lelki gondozást és más egyházi szolgálatot. Az 1994es, az osztrák állami és a Burgenlandi tartományi statisztikai hivatal által közösen végrehajtott mikrocenzus eredményei szerint pedig
14 ezer burgenlandi beszél – különböző szinten – magyarul. Ebből is
látszik, hogy még ma is viszonylag magas a magyarul tudók aránya
Burgenlandban és ez lehetővé teszi, hogy egyszer magyar nyelvűnek,
másszor németajkúnak vallhassák magukat a társadalmi környezet és
a politikai hangulat függvényében a népszámláláskor.
Az 1991-es és a 2001-es népszámlálási adatok összevetésekor az látszik, hogy a magyar nyelvcsoport – az elismert kisebbségi nyelvek
között – a legnagyobb népcsoporttá vált egész Ausztriában és ezen
belül minden tartományban ugrásszerűen megemelkedett a létszáma.
Kelet-Ausztriában ez a szezon- és feketemunkás migrációból következik, míg a nyugati országrészben sokan találtak munkát a vendéglátóiparban, különösen télen, mikor a magyar turisták száma is megnőtt.
A burgenlandi magyar nyelvcsoport helyzete manapság nagyban különbözik a horvátétól és romáétól. Míg a romák nagy része asszimilált
vagy teljesen marginalizálódott, és a horvátok politikailag ugyanolyan
megosztottak, mint az osztrák lakosság (egy nagy szociáldemokrata
és egy nagy néppárti tábor), a burgenlandi magyar nyelvcsoport egészen más törésvonalak mentén csoportosul: az egyik oldalon a régi
magyar falvak rendies identitástudattal rendelkező közösségei állnak,
míg a másik oldalon a második világháború után letelepedettek. Ez
utóbbiak 1956-os menekültként kerültek Burgenlandba, vagy 1989
után megélhetési okokból Ausztriába költöztek. Az egész burgenlandi
magyar népcsoportról elmondható, hogy tagjai nemcsak társadal-
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Kirche im Burgenland aus dem Jahr 1987 besuchen jedoch jedes Jahr
7.000 Burgenländer ungarische Messen bzw. erhalten anderen geistlichen Beistand in ungarischer Sprache. Nach den Ergebnissen des
Mikrozensus von 1994, die der österreichische Staat und das Statistische Amt des Landes Burgenland gemeinsam durchgeführt haben,
sprechen jedoch 14.000 Burgenländer auf unterschiedlichem Niveau
Ungarisch. Das zeigt, dass der Anteil der Menschen, die Ungarisch
sprechen, im Burgenland immer noch relativ hoch ist. Es war möglich, sich zum Zeitpunkt der Erhebungen je nach sozialem Umfeld und
politischer Stimmung mal
als ungarisch- und mal als
deutschsprachig zu deklarieren.
Vergleicht man die Daten
der Volkszählungen von
1991 und 2001, so scheint
die ungarische Sprachgruppe – unter den anerkannten Minderheitensprachen – die größte
ethnische Gruppe in ganz
Österreich geworden zu
sein, ihre Zahl hat in jedem Bundesland sprunghaft zugenommen. In Ostösterreich ist dies auf die
Migration von Saisonkräften und Schwarzarbeitern
zurückzuführen, während
im westlichen Landesteil
viele Menschen Arbeit in
der Gastronomie fanden,
insbesondere im Winter,
da auch die Zahl der ungarischen Touristen anstieg.
Die aktuelle Situation der ungarischen Sprachgruppe im Burgenland
unterscheidet sich stark von jener der Kroaten und Roma. Während
die meisten Roma assimiliert oder vollständig ausgegrenzt sind und
die Kroaten politisch so gespalten sind wie die österreichische Bevölkerung (es gibt ein großes Lager der Sozialdemokraten und eines der

72

ŐRSÉG

mi értelemben különböznek, hanem nem beszélnek egy közös
nyelvet, s igazából nem is értik egymást. A burgenlandi magyarónok
bírják a német nyelv mindkét változatát és a magyar irodalmi nyelvet.
A pidginizált magyart alig és a magyar tájszólást egyáltalán nem. Az
1956, illetve 1989 után beköltözött magyar családok tagjai csak az
irodalmi németet és magyart beszélik. Az észak-burgenlandi magyarok közül kikerült egykori bérescsaládok tagjai a két német változat
mellett egy teljesen más, nyugat-magyarországi tájszólást használnak, a felső őrségi archaikus magyart azonban nem értik.
A burgenlandi magyar falvak jelenleg paradox helyzetben vannak. Mire végre minden szinten beindult a magyar oktatás (óvoda,
elemi iskola, polgári iskola, gimnázium), lassan eltűntek a magyar
anyanyelvű gyerekek. Ugyanakkor a szülők sem tudják már átadni a nyelvismeretet, így ők is az oktatási intézményektől várják el,
hogy megtanítsák gyermeküket magyarul. A falusi nyelv megőrzéséhez 1989 óta nemcsak "romantikus" vágyak kötődnek: a határnyitás
óta a magyar-tudásnak gyakorlati következményei lettek. Egyrészt az
egyik pillanatról a másikra tömegesen megjelenő magyar vásárlóerőt
ki kellett elégíteni: ehhez szükség volt nyelvismeretre. Másrészt, a
megnyílt határ a burgenlandi magyarokat előnyös helyzetbe hozta az
osztrák-magyar kapcsolatok kialakításában. Harmadrészt a társadalmi kapcsolatok is rögtön intenzívvé váltak. A gyerekek, akik az iskolában sajátítják el a magyart, már egészen más nyelven beszélnek,
mint szüleik és nagyszüleik.
A burgenlandi magyar
kisebbség belső szerkezete az utóbbi évtizedben jelentősen átalakult.
Míg korábban a különböző
nyelvjárásokat
használó
falvak hálózata képezte a
kisebbségi csoport alapját,
addig mára e kisebbség
individualizálódott,
egész
Burgenland területén szétszórva él és elsősorban az
irodalmi magyar nyelvet
használja. A közeljövő kérdése, hogy a frissen meg-
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Volkspartei), ist die ungarische Sprachgruppe im Burgenland durch
gänzlich andere Bruchlinien geteilt: Auf der einen Seite stehen die
alteingesessenen Gemeinschaften der ungarischen Orte mit einem
starken Identitätsbewusstsein, und auf der anderen die Migranten,
die sich seit Ende des Zweiten Weltkrieges hier niederließen. Letztere
kamen entweder 1956 als Flüchtlinge ins Burgenland oder zogen nach
1989 aus wirtschaftlichen Gründen nach Österreich. In Bezug auf die
gesamte ungarische Volksgruppe im Burgenland kann gesagt werden,
dass ihre Mitglieder sich nicht nur gesellschaftlich unterscheiden,
sondern auch nicht dieselbe Sprache sprechen und einander im
wahrsten Sinne des Wortes nicht verstehen. Die Magyaronen im Burgenland sprechen sowohl beide Varianten der deutschen Sprache als
auch die ungarische Hochsprache. Das pidginisierte Ungarisch und
den lokalen ungarischen Dialekt beherrschen sie jedoch überhaupt
nicht. Mitglieder ungarischer Familien, die nach 1956 bzw. 1989 zugezogen sind, sprechen nur die deutsche und ungarische Hochsprache.
Die Nachkommen ehemaliger Zinsbauernfamilien im Nordburgenland
verwenden zusätzlich zu den beiden deutschen Varianten einen völlig
anderen westungarischen Dialekt, verstehen jedoch das archaische
Ungarisch der Oberen Wart nicht.
Die ungarischen Dörfer im Burgenland befinden sich derzeit in
einer paradoxen Situation. Bis der durchgehende Ungarischunterricht endlich auf allen Ebenen (Kindergarten, Grundschule, Sekundarstufe, Gymnasium) umgesetzt wurde, nahm die Zahl der Kinder
mit ungarischer Muttersprache stetig ab. Zudem können Eltern die
Sprachkenntnisse nicht mehr weitergeben und erwarten von den Bildungseinrichtungen, dass sie ihren Kindern Ungarisch beibringen.
Seit 1989 sind nicht nur "romantische" Motive mit der Erhaltung der
Dorfsprache verbunden: Seit der Öffnung der Grenze hat die ungarische Sprachkenntnis praktische Auswirkungen. Einerseits musste die
plötzlich in Massen auftretende ungarische Kaufkraft bedient werden:
Dies erforderte Sprachkenntnisse. Andererseits brachte die Grenzöffnung die Burgenlandungarn in eine vorteilhafte Position beim Aufbau
der österreichisch-ungarischen Beziehungen. Drittens vertieften sich
umgehend die gesellschaftlichen Beziehungen. Die Kinder, die in der
Schule Ungarisch lernen, sprechen bereits eine ganz andere Sprachvariante als ihre Eltern und Großeltern.
Die interne Struktur der burgenlandungarischen Volksgruppe
hat sich im letzten Jahrzehnt erheblich gewandelt. Während früher
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honosodó irodalmi magyar nyelv számára megteremthető-e egy valóságos kisebbségi társadalmi bázis Burgenlandban.

Forrás: Gerhard Baumgartner "Kisebbségi magyar közösségek a 20. században", Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet (Budapest, 2008)

Köszönet dr. Baumgartner Gerhardnak,
aki rendelkezésünkre bocsátotta a már
a témahoz megjelent cikkjeit.
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das Netzwerk der Dörfer mit ihren unterschiedlichen Dialekten die
Basis der Minderheit bildete, ist diese heute individualisiert, im gesamten Burgenland verstreut und verwendet hauptsächlich die ungarische Hochsprache. Die Frage der nahen Zukunft ist, ob diese neu
etablierte Sprachvariante eine echte soziale Basis für die Minderheit
im Burgenland sein kann.

Quelle: Gerhard Baumgartner "Kisebbségi magyar közösségek a 20. században", Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet (Budapest, 2008)

Dank an Dr. Gerhard Baumgartner, der uns seine
zu diesem Thema bereits veröffentlichten
Artikel zur Verfügung gestellt hat.
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Bundeskanzleramtes sowie aus der Kulturförderung
des Landes Burgenlandes finanziert.
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