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Sopron a mérlegen
Tudományos igényű együttműködés az osztrák–magyar határ-
térségben 

Habár a Burgenlandi Földrajzosok Egyesülésének legutóbbi évkönyve ides-
tova két évvel ezelőtt jelent meg, tartalma 2011-ben különösen időszerű, 
hiszen 1921 decemberében véglegesedett három nyugat-magyarországi 
vármegye nyugati részének létesítése mint önálló osztrák tartomány Burgen-
land, azaz vár(ak) földje vagy várország névvel. Az utóbbi időben szárnyra 
kapott Várvidék kifejezésnek, ami a Felvidékhez, illetve Délvidékhez lenne 
párosítható, csupán azon szépséghibája zavaró, hogy éppenséggel túlbuzgó 
magyarok bábáskodtak a névadásnál. Ilyen történeti név nem létezett a ma-
gyarban, a Várvidék ilyetén nem más, mint az 1921 után született új osztrák 
tartomány nevének tükörfordítása. (Ebben a vonatkozásban arra is lehetne 
gondolni, hogy Pozsony helyett Bratislava-t magyarosítsuk meg).  

A legutóbbi, azaz 33. kötetként megjelent Földrajzi Évkönyv Burgenland 
a korábbiakhoz képest újdonságot képez éspedig két okból is. Mindenekelőtt 
említhető, hogy a Soproni Nyugat-magyarországi Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Karával való együttműködés eredménye, másrészt a burgenlandi 
földrajzosok ezúttal első alkalommal néztek át a kerítésen Sopront választva 
évkönyvük tárgyául. Az együttműködés eredményeként – kivéve egyetlen 
szerzőt – jobbára magyarországi szakemberek dolgozták fel a valamikori 
szabad királyi, majd pedig utólagosan leghűségesebbnek nyilvánított város 
történetét, pontosabban sokoldalúan közelítették meg jelenét és múltját, 
nem feledkezve meg a jövő kilátásairól sem.  

Mielőtt az évkönyv taglalásába kezdenénk, nem árt megjegyezni, hogy 
1975-ben alakult a Burgenlandi Földrajzosok Egyesülése, és a több mint 500 
tagot számláló társulat tevékenységének fő eredményeként 33 évkönyvet 
jelentetett meg. (A kissé köznyelvi földrajzos megjelölés mindazonáltal 
azért találó, mivel a tagság jobbára középiskolai tanárokból szerveződik, 
vagyis nem okvetlenül illik rájuk a földrajztudós besorolás.) Korábbi 
évkönyveikben inkább általános földrajzi kérdéseket dolgoztak fel, ismer-
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tettek olvasóikkal, a 32. Eisenstadt/Kismartonra összpontusult, vagyis a tar-
tomány székhelyeként városi települést vett szemügyre. Sopron kiválasz-
tása – az említett okokból is – kitörést jelentett. A szerkesztők-kiadók ugyan 
tisztában voltak vállalkozásuk horderejével, mégis belevágtak, igaz, szerény 
beismeréssel jegyzik, a soproni kollégák közreműködése nélkül aligha való-
sulhatott volna meg elképzelésük. Scarabantia–Ödenburg–Sopron már tör-
téneti neveiben is jelzi sokrétű múltját, aminek feldolgozása a hozzáértésen 
túl nem kevésbé finom érzékelést, sok tapintatot is igényelt. 

A város egyik sajátossága, hogy – bár néhány átmeneti átrendezéstől 
eltekintve mindenkor a Magyar Királyság területén feküdt – földrajzi el-
helyezkedése és vonzásköre mégis inkább Ausztria felé irányult. A közép-
kortól kezdődően folyamatos volt a német ajkúak betelepülése, gazdasági 
tekintetben Bécs befolyása. Ennek következtében mentálisan is inkább 
nyugati irányultságú volt, aminek egyik legfrappánsabb kifejezése min-
denkori királyhűsége a rendi felkelések kirobbanásakor a török korban. A 
kötetben inkább óvatosan kerül terítékre a város német ajkú polgárságának 
elzárkózása a magyar beköltözőkkel szemben, bár ezt a vélt törökösség-
gel indokolta meg,  ugyanakkor következetesen ragaszkodott hivatalosan 
is német nyelvűségéhez, elutasítva a magyar nyelv bevezetésére tett kí-
sérleteket. A szatmári béke után mindez nyugvópontra jutott, hogy aztán 
a reformkortól egyre inkább éreztesse hatását a magyarosítás.  Az 1921. 
évi népszavazással különösen kiéleződött a helyzet, hogy aztán drámai for-
dulatot véve lezáruljon a folyamat a német ajkúak zömének kitelepítésével 
1946-47-ben. Mindez – már csak az Évkönyv alapján is – anakroniszti-
kusnak tűnik, hiszen a jövőtervezésre helyeződik a hangsúly, külön bemu-
tatva az osztrák-magyar határövezetet érintő együttműködés lehetőségeit. 
Idevágóan sokatmondóak az illetékes politikusok ajánlásai: Firtl Mátyás a 
nyelvek és kultúrák egymásmellettiségére utalva hangsúlyozza, hogy ez az 
övezet összefogással közösen alakíthatja jövőjét (15. old.). Hasonló értelem-
ben nyilatkozik Hans Niessl tartományfőnök is, megtoldva azzal, hogy az 
összefogásnak, együttműködésnek a gondolkodásban is tért kell hódítania. 
Tudatképzés szükséges ehhez, s az Évkönyv ebben fontos szerepet vállal 
(17. old.). 

Habár Magyarország 2004 májusa óta EU-s tagállam, sőt, 2007 óta az ún. 
schengeni határokon belülre került, azaz szabaddá vált a közlekedés a határ 
mindkét oldalán, a szerkesztőbizottság elnöke, Karl Trummer tisztában volt 
azzal, hogy nem elégséges a földrajzi határok eltávolítása, hanem egyút-
tal azon határok leépítésén, sőt, eltávolításán is kell munkálkodni, amelyek 
változatlanul megvannak a fejekben (9. old.). Amikor viszont a burgenlandi 
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földrajzosok magyarországi szakemberekre bízták a tárgy elkerülhetetlenül 
magyar színezetű feldolgozását, ráhagyatkozásuk mindenféleképpen a biza-
lom jeleként fogható fel.

Az Évkönyv 33. kötetével kapcsolatosan nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy az 1963. évi osztrák-magyar egyezmény megkötése óta számos 
kezdeményezés jött létre a jó szomszédságpolitika kialakítása és elmélyí-
tése céljából. Ezek legjelesebbike a szentgotthárdi csata 300. évfordulójára 
létesült Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf, amely 
1969 óta évente változó helyszínen látja vendégül Burgenland és a nyugat-
dunántúli megyék mellett Horvátország, Szlovénia és Stájerország értelmi-
ségi rétegeit. Szűkebb körben 1982 óta végez mélyfúrásokat a Schlaininger 
Gespräche nevű, szintén évenként megrendezett tudományos tanácskozás. 
A határokon átnyúló közös múlt kutatása elmélyült barátságokat szült, 
úgy hogy manapság egészen természetes a nézetek egyeztetése ellenére a 
különböző megközelítés és véleménykülönbség, ami inkább további pár-
beszédre sarkall, mintsem feszültségeket szülne, haragot vonna maga után.

Más szempontból – mindennapi szinten – jelentősen növekedett a 
mozgás a határ mindkét oldalán. Burgenlandi/osztrák cégek vetették meg 
lábukat a magyar határ körzetében, ezzel szemben ezrekre tehető a munka-
vállalók száma Magyarországról, akik a mezőgazdaság mellett az iparban, 
egészségügyben, nem utolsósorban a vendéglátó iparban helyezkednek el; 
közülük a legtöbben napi, illetve heti ingázók.

Ezek után következzék a kötet bemutatása.  A 26 szerző tanulmányaiból 
összeállított gyűjteményes kötet együttesen esettanulmányoknak fogható 
fel. Bár Sopron múltja kellőképpen ismert a burgenlandi oldalon is, a város 
bemutatása önmagában így nem okvetlen meglepő, inkább újrafelfedezésről 
van szó, mindazonáltal új színezettel, árnyalatokkal és szakterületek bevo-
násával rendkívül gazdag anyagot ölel fel a 436 oldalas, számos (színes) 
képpel, rajzzal és grafikonnal bélelt könyv. Az említett feldolgozások 
nyilvánvalóan elkerülhetetlenné tették a „magyar” szempontú megközelí-
tést, habár az egyes szerzők kerültek vagy legalábbis kesztyűs kézzel bántak 
minden olyan kérdéssel, amiket eddig egyik fél sem dolgozott fel kellő hig-
gadtsággal, körültekintéssel. Így Sopron német jellegének kidomborítását 
mellőzik – inkább csak úgy mellékes természetességgel említik. A burgen-
landi kérdés nyilvánvalóan nem képezi a kötet tartalmát, de az 1921. évi 
decemberi soproni népszavazás legalább olyan mértékben elsikkad mint a 
ponzichterek kitelepítése a II. világháború után. Talán éppen ez a tényál-
lás késztette arra a kiadó-szerkesztőt, hogy Michael  Floiger személyében 
az osztrák oldalról is megszólaltasson hozzáértőt, aki osztrák szemmel 
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igyekezett egyensúlyt teremteni, igaz, ő is tapintatosan nyúlt a témához, 
nem kímélve a papirost. (Michael Floiger, Das alte Ödenburg. Ein kurzer 
Längsschnitt durch die Geschichte der Stadt von den Anfängen bis 1918 
(290–387. o.).

Összességükben nagyon átfogó, sokrétű képet nyújtanak a szerzők: a 
kelta kezdetektől a római kori város bemutatásán át a népvándorlás (mind-
két oldalról vitatott) időszakán, majd a középkori kontinuitás/diszkontinui-
tás kérdéskörének felgöngyölítésével e korok egész világa tárul fel helyi 
szinten. Sopron történetében nagyon fontos szerepet töltenek be az ásatá-
sok, amik sokban megalapozzák, kiegészítik vagy éppenséggel cáfolják a 
korábban elterjedt nézeteket. A korszakhatároktól függetlenül, ill. azokkal 
párhuzamosan gazdag anyag foglalkozik Sopron település- és népességtör-
ténetével, egyház- és művelődéstörténetével, természetesen a gazdasági 
fejlődés kérdéskörét sem hanyagolva el. A múltból épen (sic!) kilábolva 
következnek a mai életet jellemző-meghatározó témák, így a várostervezés, 
turisztika, környezetvédelem. A Győr-Sopron-Ebenfurthi Vasút részletes 
ismertetésével kellőképpen megviláglik a közlekedés földrajzi-politikai 
határokat és rendszereket áthidaló szerepe. (Johann Nemeth, 220–239. o.;  
Szabolcs Locsmándi, 240–251. o.).  

Nyilvánvalóan akadna több kifogásolnivaló is [többek között a (magyar) 
nevek következetlen, helytelen írásmódja, több helyütt nem mondhatók 
szerencsésnek a szövegfordítások], tartalmi tévedések is előfordulnak, 
de ennek az évkönyvnek érdemei annyira kimagaslóak a kölcsönös 
együttműködés terén, egymás megismerésének igénye olyan nagyfokú, 
hogy minden fenntartás nélkül példás vállalkozásnak minősíthető.
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