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Tisztelt Olvasó!

Őrség magazinunk a Felsőőr és Szombathely közötti testvérvárosi 
kapcsolat történetét dolgozza fel. Ez a 25 évre visszatekintő, külön-
féle szinten és formában történt együttműködés a hosszú éveken át 
tartó elhatároltság után régiónk lakosságát újból közelebb hozta egy-
máshoz. Számos rendezvény és projekt valósult meg ez idő alatt. Is-
mét természetessé vált közös kultúrtérségben élni az államhatár túlsó 
oldalán lakó embertársainkkal.
A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület is több szombathelyi és kör-
nyékbeli intézménnyel áll kapcsolatban, ezzel közvetítő szerepet ját-
szik otthonunk, Ausztria, és szomszédunk, Magyarország között. Eb-
ben a kiadványban betekintést nyerünk Felsőőr és Szombathely törté-
nelmi fejlődésébe és informatív beszélgetéseket olvashatunk régiónk 
képviselőivel.
A tanulságos olvasmányhoz jó szórakozást kíván 

Zsótér Iris
elnök

Liebe Leser!
 
Die vorliegende Ausgabe unseres Magazins Őrség widmet sich dem The-
ma der Städtepartnerschaft zwischen Oberwart und Steinamanger. Diese 
vor gut 25 Jahren angebahnte Beziehung in unterschiedlichen Bereichen 
hat die Menschen in unserer Region nach einer sehr langen Zeit der Ab-
schottung wieder einander näher gebracht. Zahlreiche Veranstaltungen 
und Projekte wurden in dieser Zeit grenzüberschreitend durchgeführt. 
Indessen ist es wieder ganz selbstverständlich mit unseren Mitmenschen 
jenseits der Staatsgrenze in einem gemeinsamen Kulturraum zu leben. 
Auch der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein arbeitet mit vielen In-
stitutionen im Großraum Steinamanger zusammen und übernimmt so-
mit eine Vermittlerrolle zwischen unserem Heimatland Österreich und 
unserem „alten“ Nachbarn Ungarn. In dieser Ausgabe können Sie ei-
nen Überblick über die historische Entwicklung der Städte Oberwart und 
Steinamanger gewinnen und informative Interviews mit regionalen Ver-
tretern lesen. Ein aufschlussreiches und vergnügliches Lesen der Lektüre 
wünscht Ihnen

Mag.a Iris Zsótér
Obfrau
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Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Liebe Freundinnen und Freunde des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins!

1989 hat die Stadtgemeinde Oberwart mit ihrer 
Nachbarstadt Szombathely eine offizielle Partner-
schaft geschlossen. In einer Zeit, in der Europa im 
Umbruch war und Grenzen gefallen sind, haben sich 
diese beiden Städte dazu entschlossen, die durch 
Jahrhunderte hindurch bestandenen Verwandt-
schafts-, Kultur-, Verkehrs- und Wirtschaftsver-
bindungen wieder zu beleben. Die Unterzeichnung 
eines entsprechenden Partnerschaftsvertrages er-
folgte im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung „50 
Jahre Stadt Oberwart“ am 24. Juni 1989 im In-

formstadion. Seit damals haben die politisch Verantwortlichen ihre Be-
ziehungen intensiviert und diese partnerschaftlichen Bemühungen ha-
ben Früchte getragen. 
Auch ich arbeite mit viel Einsatz dafür, mit unseren Partnern aus Ungarn 
zusammenzuarbeiten. Aktuell gibt es das gemeinsame Bestreben zur 
Öffnung der Bahnlinie nach Szombathely. Außerdem werden gemein-
same Konzerte organisiert, Schulpartnerschaften geschlossen oder wirt-
schaftliche Interessen verfolgt. Dies alles passiert natürlich in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein, der 
eine wichtige Brücke zwischen Oberwart und Szombathely schlägt. Ich 
danke allen Verantwortlichen des BUKV für ihre Unterstützung und ihren 
Einsatz rund um diese Partnerschaft, und ich freue mich auf viele ge-
meinsame Projekte mit unseren Freunden aus Ungarn. 

Ihr

LAbg. Bgm. Georg Rosner
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Tisztelt Olvasó!
Testvérvárosunk, Felsőőr Kedves Polgárai!

A Kárpát-medence egyetlen, 2000 éve folya-
matosan lakott városának polgármestereként, 
tisztelettel köszöntöm az Őrség című folyóirat 
olvasóit. 
Szombathely gazdag történelmi múlttal, szín-
vonalas kulturális élettel, és eseményekben 
bővelkedő sportélettel büszkélkedik. 
Szombathely nemzetközi kapcsolatai hosszú 
évek alatt épültek ki. Azokkal a településekkel, 
amelyekkel szorosabb az együttműködésünk, 
testvérvárosi szerződést is kötöttünk, amely-
ben kinyilvánítottuk azon szándékunkat, hogy szorosabbra fűzzük kap-
csolatainkat. Immáron 25 éve annak, hogy Szombathely testvérvárosai 
közül az elsők között Felsőőrrel rögzítettük írásban ezen szándékunkat.
A két város közötti élénk kulturális, sport és turisztikai kapcsolatait re-
ményeim szerint tovább szélesíti a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
partnerségi szerződése a Szombathelyi Civil Kerekasztallal. A szerződés 
a két testvérváros civil egyesületeinek kapcsolatait bővíti, ahogyan a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete és 
a felsőőri egyesület között született együttműködési megállapodás is. 
Ez a határon átnyúló ifjúsági és kulturális kapcsolatok támogatásáról, a 
művészeti, oktatási és közművelődési programok szervezéséről szól. 
A hagyományos Savaria Történelmi Karnevál mellett, amelyre egyre 
több látogatónk érkezik Felsőőrről és környékéről, az idén első ízben 
megrendezett Történelmi Diákkarneválon is üdvözölhettük testvérváro-
sunk polgárait. 
Remélem, hogy a jövőben még sokoldalúbb, még eredményesebb lesz 
az együttműködésünk Szombathely és Felsőőr között a gazdaság, a kul-
túra és a sport területén.

Dr. Puskás Tivadar
Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere
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Felsőőr története

Felsőőr, az egykori határőrtelepülés több mint 7.200 lakosával Burgen-
land tartomány második legnagyobb városává fejlődött. Őriszentmár-
ton, amely 1971 óta Felsőőr városrésze, Felsőőrtől két kilométerre, a 
Zicken patak völgyében fekszik. 1479-ben került először megemlítésre 
egy okiratban „Zenthmarton“ néven, 1697-ben került feljegyzésre a né-
met „Sanct Martin“ név is. 
Felsőőr története annak címerében tükröződik. Az ezüst pajzsban egy 
kékbe öltözött harcos, egy határőr látható. Alabárddal felfegyverezve két 
vár között áll. A határőrök erődépítők voltak, feladatuk a magyar király 
megbízásából a mai Stájerország felé eső határ őrzése volt. Németújvár 
és Borostyánkő várak határolták az őrzendő területet. A város neve erre 
a szakaszra emlékeztet, amelyet „Felső Őrségnek“ neveztek.

A határőrök

Felsőőr térségében már a római időkben léteztek települések. Ezt a szá-
mos halomsír és más régészeti leletek is megerősítik. 1327. július 1-jén 
került a mai déli metropolisz először megemlítésre, mint „Felsö-Eör“, I. 
Károly egyik okmányában. Ebben Miklóst, Felsööri Péter fiát, a határ-
őrök kapitányának nevezik ki és megbízzák azzal, hogy toborozza össze 
a határőröket, azok egykori feladatainak és kötelezettségeinek beveze-
tésével. Ez azt mutatja, hogy már korábban is éltek határőrök ezen a 
vidéken, azonban nyilvánvalóan szétszóródtak. Magyar szokáshoz hűen 
a határőrök a lakóhely választásánál előnyben részesítették a folyók völ-
gyeit, így 1327-ben a Pinka mentén települtek le. Vályogkunyhókban 
laktak, elsősorban állattartással és földműveléssel foglalkoztak. Egy ilyen 
kunyhót leltek fel 1975-ben a régi „Mária mennybemenetele” katolikus 
plébániatemplom térségében. A Szövetségi Műemlékhivatal építészet-
történeti és archeológiai vizsgálatai során egy középkori templomépület 
és egy Árpád-kori kunyhó romjait hozták napvilágra. 
A kunyhóban egykori főzőhelyet találtak, a talaj döngölt agyagból volt. 
A talaj kialakításánál vagy annak felújítása során a lakók nyilvánvalóan 
nagyra nőtt kutyája belelépett az agyagba és egy nagy lábnyomot ha-
gyott hátra. A kunyhó az 1150-es év táján épült. Ezt az ott talált kerá-
miák alapján állapították meg, melyek karcolt hullám- és spirálvonalas 
főzőedények voltak. Abból indulnak ki, hogy ez a kunyhó egy olyan te-
lepüléshez tartozott, amely kis dombra épült, és akkoriban jól védhető 
volt. Az ugyanitt található templomépület Felsőőr legrégibb temploma, a 
román építészeti stílushoz sorolható. Ez az új építmény akkoriban nyil-
vánvalóan az Árpád-kori kunyhó helyére került. A középkori templom a 
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13. század második felében épült. Az épületet az évszázadok során újra 
és újra átépítették és kibővítették, míg mai formáját elérte. Az évek so-
rán a templom számos történelmi esemény tanúja volt, így általa is be-
látást nyerünk Felsőőr történetébe. A németújvári viszály idején, 1289-
ben égett el a templom kapuja. Valószínű, hogy ezen esemény által a 
település kárt szenvedett, míg a már említett 1327-es évben I. Károly 
Róbert Anjou-házi király a régi Őrséget újra helyreállíttatta.
A 15. és 16. században Felsőőrben már 50-100 magyar, német és szláv 
nemzetiségű család települt le.

A reformáció és kihatásai

Felsőőrben a reformáció korszaka a 16. század közepére esett, amiben 
fontos szerepet játszott a németújvári Batthány család. Valószínűleg ek-
kor vált az egész település a pappal együtt reformátussá. Az eddigi pá-
pista templomból református templom lett. Felsőőr a 17. század közepe 
táján virágzó református  községgel rendelkezhetett, mivel ebben az 
időben került a torony a templomra és református iskola is működött. A 
17. század második felében az ellenreformáció elérte Felsőőrt. Katonák 
lovagoltak be és elfoglalták a templomot, az iskolát, a hozzá tartozó 
birtokokat, elűzték a református papot, valamint a tanítót. Az ezt köve-
tő időben a hívők egy pajtában gyülekeztek és ott tartották meg az is-
tentiszteleteket. 1681-ben a Soproni Országgyűlés artikuláris községnek 
nyilvánította a felsőőrit, ezáltal engedélyezte a református vallás gya-
korlását. A felsőőri református gyülekezet tehát az egyetlen artikuláris 
községként működött a mai Ausztria területén. A 18. század elején egy 
fatemplomot építettek. Hogy pontosan hol állt ez a templom, az nem ke-
rült feljegyzésre, vélhetően a mai templom közvetlen közelében. 1772-
ben készült el az új templom, melyet 1773. január 10-én ünnepélyesen 
felszenteltek. 
A felsőőri katolikus egyház ezekben az évtizedekben ugyancsak nyugta-
lan időket élt meg. Felsőőr már a középkorban plébánia volt, ez idő óta 
létezhetett a katolikus iskola is. A reformáció után azonban megszűnt, 
újra kellett szervezni. 1697-ben a feljegyzések szerint 126 katolikus, 
mellettük 1.013 kálvinista és 271 lutheránus élt itt. A katolikus egyház 
időközben már csak csekély birtokkal rendelkezett. A plébánia az 1700-
as évtől került szabályozásra, megkezdték a keresztelési anyakönyvve-
zetést, bejegyezték a házasságkötéseket és a temetéseket. A reformáció 
után újraszervezésre volt szükség. 1731-ben a Carolina resolutio döntő 
fordulatot hozott, melynek értelmében a protestánsoknak számos temp-
lomot vissza kell adniuk. Ez az egykori katolikus templomot is érintette. 
A katolikus templom felszentelési ünnepségét az 1728-as felújítás után 
Nagyboldogasszony napján tartották. 1778-ban ismét felújításra került 
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a templom. Ugyanebben az évben a temetőt egy keletebbre eső telekre 
tették át. Mivel egy kereszt állt rajta, ezért csak katolikusoknak volt ren-
delve. A lutheránusoknak is volt egy temetőjük a templom közelében, a 
reformátusoknak viszont a szemközti lejtőn. A 19. század első felében 
a katolikus egyháznak Felsőőrben már 576 tagja volt. Nem sokkal a 
reformációt követően Felsőőrben éppen úgy, mint Ausztria többi részén 
és Magyarországon is voltak evangélikus A.B. vallásúak. Ezen feltétele-
zés alapja egy Luther biblia lelete, amely az 1536-os évből származik, 
valamint további okiratok a 17. századból. A Felsőőri Evangélikus A.B. 
Egyházközség első protokollja az a Mária Terézia császárnéhez címzett 
kérelem, amelyben a felsőőri evangélikusok a templom építését kérvé-
nyezték. Ez a kérelem soha nem került megválaszolásra, azonban a csá-
szárné fia, II. József 1781-ben minden alattvalója számára meghozta a 
türelmi rendeletet. A Felsőőri Evangélikus Egyházközség azonban nem 
érte el a rendeletben előírt egyházközségi tagok létszámát, ezért a kör-
nyező községekkel ellentétben nem építhetett templomot. Így a Felsőőri 
1784-ben a Felsőlövői Egyházközség társközsége lett. 
A türelmi rendelet által azonban ezidőben három keresztény egyház-
község működött Felsőőrben, és meg kellett kísérelniük, jól megférni 
egymással. Céljukat – minél előbb önálló egyházközséggé válni és saját 
templomot építeni – csak 1792-ben tudták megvalósítani. Ebben az év-
ben telket vásároltak, és fából iskolát építettek. Az iskolában tartották az 
istentiszteleteket is. 1812-ben végül egy határozat alapján elkezdhették 
a régóta áhított templom építését, melynek felszentelésére 1815. ok-
tóber 1-jén került sor. A templomtól nyugatra később egy evangélikus 
népiskola épült téglából, amely ebben a formában 1938-ig létezett. He-
lyén ma az Idősek Otthona található.

Az 1848-as forradalom

Mérföldkövet jelentett a mezővárossá nyilvánítás 1841-ben. Felsőőr 
ezáltal a mai járásnak adminisztratív, és mindinkább gazdasági 
központjává vált. Ez évtől tartottak heti piacot, amelyet mind a mai napig 
hetente megrendeznek, és mely mind gazdasági, mind szociális okból 
nagy jelentőségű. A lakosok száma is állandóan növekedett, 1844-ben 
Felsőőrben már 2.234 fő lakott 600 házban. Nem sokkal ezután turbulens 
idők kezdődtek. Az 1848-as forradalom elérte Felsőőrt. A rossz termés és 
a mezőgazdasági válság csak növelte a polgárok elégedetlenségét. 1848 
márciusában a pozsonyi és budapesti forradalmi események magukkal 
ragadták a felsőőri lakosságot, így megalakult a Felsőőri Nemzeti Gárda. 
1848. október 8-án Kossuth Lajos forrongó felszólítását Felsőőrben is 
kihirdették, amelyet Wimmer Gottlieb August lelkész fordított németre. 
Ennek következtében igazi népfelkelés indult meg. Windischgrätz herceg 
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hadseregének csapatai azonban már decemberben elérték Vas megyét, 
és katonai igazgatás alá rendeltek. A felsőőriek felvonták a császári zászlót 
és nagyrészt leadták fegyvereiket. A forradalom ezen a környéken ezzel 
be is fejeződött volna. 1849 nyarán azonban újra feléledt a „lázadás 
lángja“, amely Felsőőrről indult ki. Magyar huszárok, akik átküzdötték 
magukat Linztől Felsőőrig, menedékre és végül támogatásra találtak itt. 
Újra fegyvert öltöttek a felsőőriek és a huszárokkal együtt ellenálltak. 
Rövid, véres csata után Felsőőrt azonban ismét bevették a reguláris 
csapatok és súlyos büntetésekkel sújtották.

A 19. századi fejlődések

Felsőőrt 1864-ben nevezték ki járási központtá. Ezen jogi helyzetnek kö-
szönhető, hogy a legfontosabb hivatalok és hatóságok székhelye a köz-
ségben található. 1879. december 1-jén jelent meg a Felsőőri Vasárnapi 
Újság első kiadása, mely magát „politikamentes hetilap az össznépi ér-
dekért” elven hirdette. Az első szám előszavában kihangsúlyozták, hogy 
az újság német nyelven jelenik meg, de nem az állami nyelv figyelmen 
kívül hagyása miatt, hanem mivel az itteni lakosság 7/8 része német 
nyelvű. Ezen irányvonalát az újság – amely mégiscsak magyar közegben 
jelent meg – hűségesen betartotta még annak ellenére is, hogy emiatt 
ellenségeskedésekre került sor. 
Ezekben az években egyre erősödött az igény a Pinkafőt és Felsőőrt 
Szombathellyel összekötő vasútvonal megépítésére. Ezt megelőzően 
Nyugat-Magyarország nagy részét már bevonták a vasúti közlekedésbe. 
A járás lakossága ugyancsak egy ilyen vasúti össszeköttetésre vágyott.
Végül 1881-ben megalapították a Szombathely-Pinkafő helyi vasúti 
részvénytárságot. A vasútépítés költségének fedezéséhez részvényeket 
bocsátottak ki, egyenként 100 gulden névértékben. Rövid időn belül 
jelentős tőke gyűlt össze. (Felsőőr tartotta a második legmagasabb 
részvénytulajdont 749 darabbal, szorosan Pinkafő után, ahol 1.002 darab 
részvény volt). Mégis késlekedett az ügy, mivel a kormány a projektet 
túl költségesnek találta, és megtagadta a támogatást. Csak 1886-
ban, amikor a rohonci Szájbely Gyulát megválasztották országgyűlési 
képviselőnek – aki aztán meggyorsította az ügyet – érkezett meg az 
építési engedély, majd a támogatást is megadták. 
Végül 1887 áprilisában megkezdődhettek az építési munkálatok. 1888. 
december 16-án ünnepélyesen megnyitották az 52 km hosszú vasútvo-
nalat. A vasútépítés okos befektetésnek bizonyult – a szállítási statisztika 
rövid időn belül a magasba lendült, a részvénytársaság bevételei évről 
évre növekedtek. A vasúti forgalom fellendülése, a személyi- és teher-
szállítás nagy mértéke szülte a pálya további kiépítésének gondolatát. 
1905-ben megnyitották a Felsőőr-Tarcsafürdő-Felsőlövő vasútvonalat. 
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Már akkoriban tervezték az osztrák vasúti hálózathoz való csatlakoz-
tatást. Ez azonban csak 1925-ben következett be, miután Burgenland 
Ausztriához került. 
1903-ban Erdődy gróf egy alapítványi kórházat hozott létre, melyet 
1946-ban a tartomány vett át.
A felsőőri zsidó közösség számára 1904 különleges évet jelentett: fel-
avatták a felsőőri zsinagógát. A felsőőri zsidók már kb. 1900 óta közös-
ségbe szerveződtek. A zsinagóga azon a helyen állt, ahol a mai Központi 
Zeneiskola található.

Az első világháború

1914 nyarán a felsőőri újság a következőkről adott hírt: „Kedden és csü-
törtökön (július 28. és 30.) Felsőőrről és környékéről sok sorköteles ka-
tona vonult be. Amikor a hosszú vonat megindult, lelkesen éljenezték a 
királyt.” Az első világháború elérte Felsőőrt. Mint a Habsburg-Monarchia 
minden részében, itt is nagy volt a háború iránti lelkesedés. Abban a 
hitben, hogy a háború legkésőbb ősszel és győzelemmel befejeződik, 
vonultak be a felsőőriek – legtöbben Szombathelyre – a 83-as gyalog-
ezredhez. 1914 augusztusában vívta meg az ezred az orosz fronton az 
első nagy csatát. Már szeptemberben megtelt a felsőőri kórház sebesült 
katonákkal. A 83-as ezred a következő években számos nehéz és sok 
áldozatot követelő csatában vett részt. Az egyik olaszországi csata olyan 
súlyos veszteségeket okozott, hogy a 83-as regimentet egy másik nyu-
gat-magyarországi ezreddel összevonták. Egészen a Monarchia hanyat-
lásának kezdetéig, 1918 nyaráig harcolt az ezred, mikor aztán a katonák 
átküzdötték magukat hazájukba. 1918. november 14-én, Szombathe-
lyen feloszlott az ezred.
Eközben odahaza nagy szegénység uralkodott. A háború kitörése után 
hamarosan szűkös volt az ellátás. A gazdáknak be kellett szolgáltatniuk 
a fölös élelmiszert, hogy a városi- és ipari lakosság, valamint a hadsereg 
ellátását biztosítani tudják. Az gazdaság is határokba ütközött, mivel 
hiányoztak a nyersanyagok, különösen a fémek. Mindennemű „szükség-
telen“ tárgyat, amely fémből volt, le kellett adni. 1916-ban és 1917-ben 
még a templomi harangokat is elvitték, a lakosság tiltakozása ellenére.  
Az elégtelen ellátás kedvezett a járványok kitörésének. 1918-ban Fel-
sőőr környékén az úgynevezett „spanyol influenza“ grasszált, amelynek 
számos alultáplált ember esett áldozatául. 1918 őszén Felsőőrben a már 
hetek óta tartó robbanékony hangulatban szikraként hatott a hír, hogy 
Budapesten kitört a forradalom. Sor került az élelmiszerraktárak és az 
üzletek fosztogatására. A Szombathelyről hívott katonaság és csendőr-
ség azonban gyorsan helyreállította a rendet. 
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A háborúk közötti idő

Kemény háború utáni időszak következett. Mindenben hiány volt, a lakos-
ság éhezett, ragályok és járványok pusztítottak. Sok felsőőri kiéhezetten 
és kimerülten tért vissza a községbe. Néhányan csak a hetekig tartó orosz 
és olasz hadifogság után érkeztek meg. 150 ember esett el. A hazatérőket 
megváltozott körülmények várták. A birodalom, a császár és a király már 
a múlté volt, most a Magyar Köztársasághoz tartoztak. Ez a tény különö-
sen az Őrvidék német nyelvű községeiben volt vitatott, azon gondolkod-
tak, hogy leválnak Magyarországról és Német-Ausztriához csatlakoznak.
1919 márciusában Magyarországon kikiáltották a Tanácsköztársaságot. 
Az újonnani forradalom Felsőőrben lassan zajlott le. A Nemzeti Gárdát 
átnevezték „Vörös Őrségnek“, és egyenruhájukon vörös karszalagot 
hordtak. A régi községi képviselőket ugyan leváltották, azonban a már 
meglévő hatalmi viszonyok alig változtak.
Végül 1919. április 12-én megtartották Felsőőrben az első, általános, 
egyenlő és titkos választást, amelyben először kaptak a nők is szavaza-
ti jogot. Egy végleges tanács megválasztásától stabil helyzetet remél-
tek. A választás eredménye csupán a politikai helyzetet erősítette meg, 
mivel Felsőőr túlnyomórészt földművesek által lakott község volt, erős 
polgári iparos réteggel. A lakosság éppen ezért berzenkedett az új kom-
munista rendszer ellen. Az újonnan megválasztott községi képviselőtes-
tület ugyan „vörös“ lepel alatt tevékenykedett, nagyrészt azonban nem 
igazi kommunistákból vagy szociáldemokratákból állt. A Budapestről és 
Szombathelyről leadott rendelkezéseket ezért csak részben valósították 
meg. Ezen okból kifolyólag Szombathelyről egy Szőcs nevű képviselőt 
küldtek Felsőőrre, azzal a megbízással, hogy rendet teremtsen. Ren-
delkezéseket adott ki és szigorú büntetésekkel fenyegetett. A helyzet 
akkor éleződött ki, amikor a megbízott a községi képviseletet fegyveres 
erőszakkal akarta feloszlatni. A felsőőri „Vörös Őrség” parancsnoka le-
tartóztatta Szőcsöt, mire a felsőőri csendőrség parancsnoka a foglyot 
és két munkatársát Budapestre vitette a forradalmi bíróság elé azzal 
a váddal, hogy „közösséget veszélyeztető ellenforradalmárok”. Néhány 
hét után tisztázódott a tévedés, de a két felsőőri parancsnok csupán szi-
gorú megrovást kapott, mivel időközben megváltozott a politikai helyzet 
Nyugat-Magyarországon.
A Tanácsköztársasággal szembeni ellenállás Felsőőr térségében is egyre 
nőtt. 1919. május elején Pinggauban titkos gyűlést tartottak, amelyen 
több felsőőri is részt vett. Terveket dolgoztak ki a kommunista rendszer 
megdöntésére. Június elején, amikor a megye vasutasai sztrájkba lép-
tek, Felsőőrön megindították az ellenforradalmat. Az ellenforradalmárok 
egy csoportja letartóztatta az új járási politikai megbízottakat. Egy sie-
tősen összehívott népgyűlésen dörgő taps kíséretében szolidaritásukat 
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nyilvánították ki a vasutasokkal és kihirdették Kun Béla véres rendsze-
rének felszámolását. A csendőrség járási parancsnoka utasította az őr-
helyet, hogy már csak a Felsőőrről érkező parancsokat fogadják el, és 
mindennemű, a „vörösöktől“ kiinduló műveletet azonnal jelentsenek.
Időközben nagy számban felfegyverezték a férfiakat, a cél Szombathely 
megtámadása volt. Azonban már június 6-án eljártak a felkelők ellen. 
A vörös páncélos csapatról szóló hír elérte a falvakat, és végül feladták 
ügyüket Felsőőrben is. Az akcióért felelős felbújtók elmenekültek Stájer-
országba. A járási megbízottat újra szabadon engedték, miután ígéretet 
tett, hogy nem fog megtorlást gyakorolni. Így a „felsőőri ellenforrada-
lom“ csendesen lezajlott, az újra hatalomra jutott kommunisták még 
büntetőjogi eljárást sem kezdeményeztek. 1919. augusztus elején a Ta-
nácsköztársaság 133 napi uralom után összeomlott.
A hatalomváltás Felsőőrben akadálymentesen zajlott le, a Tanácsköztár-
saság előtt hivatalban levő polgármester, Sisko Alexander újra beiktatás-
ra került, a keresztény szociális párt képezte az új községi képviseletet, 
és határozta meg a következő években a község politikai arculatát.

Lajtabánság – a rövid életű állam

Eközben Párizsban eldőlt a régió további sorsa, 1919. szeptember 10-én 
aláírták a saint-germain-i békeszerződést. Ebben meghatározták, hogy 
a többnyire német lakosságú Nyugat-Magyarországot Ausztriához csa-
tolják. A magyar ajkú településeken csalódottság uralkodott. Így Fel-
sőőrben is sérült a nemzeti büszkeség, ehhez hozzájött még a jövőtől 
való félelem, kisebbségként élni tovább. Ezért a budapesti kormány azon 
igyekezetét, hogy megakadályozza Burgenland elvesztését, minden esz-
közzel támogatták. Tiltakozó leveleket fogalmaztak meg, tüntetéseket 
szerveztek. A Burgenlandról való lemondás tényleg elhúzódott, az em-
berek a megegyezésben reménykedtek – abban, hogy Ausztria lemond 
a vitatott területről. Minden faluért alkudoztak. Ebben Felsőőrnek fontos 
szerepe volt, mivel különösen itt volt erős az ellenállás. El akarták érni, 
hogy a Felsőőr és Tarcsafürdő mögötti terület Magyarországon marad-
jon.  
Magyarország diplomáciai és politikai igyekezete azonban csődöt mon-
dott: 1921. augusztus 28-án át kellett adniuk Burgenlandot Ausztriának.  
Utolsó lehetőségként megpróbálták erőszakkal megakadályozni az át-
adást. Ez azonban nehéz ügynek mutatkozott, mivel Burgenlandon belül 
az Ausztriához való csatlakozást támogatók mozgalma megerősödött.
Nyugat-magyarországi önkéntes alakulatok jöttek létre, melyeknek na-
gyon kétes hírük volt. Felsőőr térségében a jól felszerelt Rongyos Gárda 
Prónay Pál főparancsnoksága alatt állt. Amikor az osztrák csendőrség 
augusztus 28-án Friedberg és Hartberg felől bevonult Burgenlandba, 
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rögtön megtámadták őket a fölényben lévő szabadcsapatok. Ezt heves 
harc követte, veszteségekkel. A csendőrség visszavonult. A következő 
napon tett második kísérlet ugyancsak meghiúsult. A Felsőőri Újság azt 
írta: „Az utcákon csoportosulók buzgón vitatják a helyzetet. Megfigyel-
hető volt, hogy a felsőőriek távol tartották magukat. A tömeg nagy része 
a  környékről származó emberekből állt.“ A felsőőri polgároknak nem 
volt más választásuk, mint beletörődni az Ausztriához való csatolásba. 
Erre utalnak a Felsőőri Újság beszámolói. Felsőőr a Rongyos Gárda győ-
zelme után egyre inkább az ellenállás központjává vált. Az antantnak 
ellenben már elege lett a burgenlandi problémából és erélyesen sürgette 
az átadást.
Szeptemberben ultimátumot küldtek Budapestre. Ezzel világossá vált, 
hogy a lemondást már nem lehet megakadályozni. Utolsó kiútként egy 
tervet szőttek, mely szerint erőszakhoz folyamodva kinyilvánítják Né-
met-Nyugat-Magyarország önállóságát, hogy aztán az népszavazás út-
ján újra Magyarországhoz csatlakozzon. Ezt a tervet vette át Prónay, 
aki időközben a déli önkéntes csoportok főparancsnoka lett. Budapest 
hallgatólagosan beleegyezését adta, tudatában annak, hogy ezt a vállal-
kozást nem koronázza majd siker.
Valójában abban reménykedtek, hogy az események késleltetésével vé-
gül mégis elérik a kívánt kompromisszumot. 1921. október 4-én, amikor 
Magyarország csapatai elhagyták Burgenlandot, Prónay egy kiáltvány-
ban kihirdette a Lajtabánság megalapítását. A proklamáció kimondta a 
terület önállóságát, melyben magyar a hivatalos nyelv, és a magyar ál-
lam törvényei maradnak érvényben.
Prónayt a Rongyos Gárda tisztjei az új állam elnökévé választották. Ez-
után kormánytanácsot alakítottak, amely az elnökből, a belügyminisz-
terből, a gazdasági miniszterből, az oktatási miniszterből és az igazság-
ügyi- és honvédelmi miniszterből (maga Prónay) állt. A Felsőőri Újság 
ezeket az eseményeket „világtörténelmi jelentőségűnek“ nevezte. A kö-
vetkező napokban igazolványokat adtak ki, a bélyegeket bevonták és 
„Lajtabánság-posta” felirattal látták el őket, sőt később saját bélyegeket 
és saját közlönyt is kiadtak.
A Lajtabánság élettartama azonban rendkívül rövid volt. A velencei 
jegyzőkönyv véglegesen rögzítette, hogy Burgenland Ausztriához kerül, 
csupán Sopron és környéke hovatartozásáról döntenek népszavazás-
sal. Prónayt október 31-én Budapestre rendelték, ahol megparancsolták 
neki, hogy a következő napokban hagyja el a területet. 
November 4-én az önkéntes csapatok kivonultak Felsőőrről, és a Lajta-
bánság már csak történelem volt.
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Burgenland Ausztria része lesz

1921. november 26-án megtörtént Felsőőr végleges osztrák tulajdonba 
vétele, bevonult a szövetségi hadsereg. A katonákat nagyrészt magán-
házakban szállásolták el, és így a lakosság hamarosan kénytelen volt 
megszokni az „osztrákokat“ és részben meg is barátkozott velük.
A felsőőriek alkalmazkodtak a változásokhoz. 1922-ben teljességgel ér-
vénybe lépett az Ausztriához való csatolás. Felsőőrt elismerték járási 
székhelynek. 
Az 1920-as években Felsőőr tekintélyes fejlődésre tett szert, a telepü-
lés megnövekedett, számos kommunális intézmény létesült, ill. épült ki. 
A Községszépítő Egyesület és a Felsőőri Iparosok Egyesülete a Fő tér 
közelében új parkot létesített háborús emlékművel. Ezekben az évek-
ben bővítették ki a kórházat is. Jó hírének és jelentős vonzáskörzetének 
köszönhetően 1931/32-ben a tartomány legmodernebb intézményévé 
építették ki. Felsőőr ebben az időben vált iskolavárossá – létrehozták 
a polgári iskolát és a kereskedelmi iskolát. Már röviddel az Ausztriához  
csatolás után összekötötték a vasútvonalat a friedbergi vasútvonallal. 
1925 novemberében dr. Michael Hainisch államelnök nyitotta meg ünne-
pélyesen. Nemsokára Ausztria legjövedelmezőbb helyi vasútvonalához 
tartozott.
 
A nemzeti szocializmus korszaka

A 30-as években megromlott a gazdasági helyzet, növekedett a mun-
kanélküliség. A lakosság nagy része kivándorolt a tengerentúlra. Felső-
őrben megkísérelték, hogy egy munkateremtő programmal enyhítsék a 
munkanélküliséget. A település azonban anyagilag nagyon rossz hely-
zetben volt.
Az 1933 óta illegálisan működő nemzetiszocialisták Felsőőrön is megje-
lentek. A távbeszélő hálózat ellen merényletet követtek el, a házak falait 
horogkeresztekkel és jelszavakkal firkálták tele, a tejüzem kéményére 
felhúzták a horogkeresztes zászlót. A felsőőri hatóságoknak rengeteg 
teendője akadt. Számos vezető szerepet játszó nemzetiszocialistát, kö-
zöttük dr. Tobias Portschyt is letartóztatták, mégsem sikerült úrrá lenni a 
Nemzetiszocialista Német Munkáspárton (NSDAP). Egyre többen csatla-
koztak hozzájuk, beépültek az állami szervezetekbe, masszív támadást 
terveztek a rendi állam ellen. A kormány azonban még mindig elég erős-
nek tartotta magát, ennek adtak hangot Felsőőrben is, az akkori szövet-
ségi kancellár dr. Kurt Schuschnigg részvételével a Fő téren megtartott 
hatalmas tüntetésen. Ugyanebben az időben a községet egy pénzügyi 
botrány rendítette meg, hatalmas adósság  került napvilágra. De hamar 
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kiderült, hogy még ennél is rosszabb dolog várható. 1938. február 12-én 
Schuschnigg és Hitler találkozóján elvetették a kockát. A letartóztatott 
NS-vezetők amnesztiát kaptak és azonnal nagygyűlést tartottak, ame-
lyen kb. 8.000 ember vett részt. 1938. március 11-én, a nemzetiszoci-
alista Német Birodalomhoz való csatlakozás napján újabb nagyszabású 
gyűlést tartottak. Mintegy 14.000 követőjük gyűlt össze és éljenezte az 
átalakulást, melytől jobb idők kezdetét remélték.
Időközben Kismartonból az a hír érkezett, hogy az eddigi tartományfő-
nököt leváltották, és dr. Portschyt nevezték ki új tartományi vezetőnek.
Felsőőrben dr. Franz Weisch ügyvédet tették meg polgármesternek. Az 
SA és az SS átvették a „nyugalom és a rend biztosítását“, ezzel tényle-
gesen a hatalmat is. Minden ismert ellenségüket internálták. Röviddel 
utána a Fő teret Adolf Hitler térnek nevetzék át, és tömeges összejöve-
telek sorát tartották meg. A katonaságot feleskették Hitlerre. Egészen a 
Német Birodalomhoz való csatlakozásról döntő „népszavazásig” a propa-
ganda hulláma szabályosan elöntötte Felsőőrt.
Miközben a lakosságot az eufória elvakította, a rendszer már megmutat-
ta az igazi arcát. Portschy egyik nagy beszédében megemlítette, hogy „a 
zsidók és a cigányok paraziták, a nép testén élősködők, és ki kell taszí-
tani őket a közösségből“.
Rövidesen bevezetésre kerültek a nürnbergi faji törvények. Ezzel Felső-
őrben is embertelen sors várt a zsidó polgárokra (számuk egy 1934-es 
népszámlálás szerint 142 fő volt). Üzleteiket árjásították, minden köz-
tisztségből kizárták őket, a zsinagógát pedig tűzoltóraktárrá alakították 
át. Még a zsidó temetőt is felszámolták. Néhány jómódú családnak sike-
rült elmenekülnie, de a legtöbb zsidó polgárt deportálták. Először Grác-
ba, utána a koncentrációs táborokba. A zsidó közösséget, és ezzel Felső-
őr mindennapi életének egy részét, visszavonhatatlanul kioltották.
A roma lakosságot is megcélozta hamarosan az anschluss után a ke-
gyetlen üldözés és megsemmisítés. A város szélén volt egy rész, ahol 
1939-ig 332 roma élt. Elrendelték, hogy minden munkaképes romát 
kényszermunkára vonjanak be. Ilyen munkacsapatokat vetettek be Fel-
sőőrben az SA és SS őrizete alatt. Később a romákat munkatáborokba 
vitték, többnyire Lakompakra, utána pedig a koncentrációs táborokba. 
A város szélén lévő kunyhókat felgyújtották. Később, a rendszer bukása 
után csak néhány roma tért vissza Felsőőre abban a reményben, hogy 
újra  megtalálják hozzátartozóikat. Az egykori nagy családokat azonban 
megsemmisítették, csak nagyon kevesen élték túl a népirtást, és kísérel-
tek meg nehéz körülmények között új életet kezdeni. 
Egyidejűleg mindenkit, aki a rendszer ellenségének számított, szankci-
ókkal büntették. Az iskolákat államosították és új tantervet vezettek be 
nemzetiszocialista szellemben. Az ifjúságot a Hitler-Jugend-hez sorolták 
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be. Minden addig fennálló egyesületet és szövetséget vagy megszüntet-
tek, vagy átalakítottak.
Az Ostmark átállítása és az ezzel összefüggő területi változások Felsőőrt 
is érintették. A járás Stájerországhoz került. Élén Eduard Nicka körzet-
vezető állt.
 
 A második világháború

Az 1939-es évben, amikor kitört a második világháború, Felsőőrt városi 
rangra emelték. E döntést többek között az 1934-es népszámlálás vál-
totta ki, mely szerint a lakosság száma már elérte a 4.603 főt. A háború 
és a megszállás évei következtek, amikor a fiatal városban nehéz volt 
a megélhetés. Amikor a veszteségekről szóló jelentések mindig gyako-
ribbak lettek, Felsőőr lakossága körében a kijózanodás és a szorongás 
érzése lett úrrá. A véres háború mérete egyre nyilvánvalóbbá vált. Fel-
sőőrben mégis elkezdtek egy új területrendezési tervet kidolgozni. A vá-
rost a régió központjává akarták tenni. Ebben az időben építették meg a 
„dél-tiroli lakótelepet”, a Bécsi utca és az állomás között, mely az 1940-
es évre készült el, és 72 lakásával a dél-tiroli optánsoknak új otthont 
szolgáltatott. Nemsokára azonban mindennemű erőfeszítést a hadigaz-
daságba kellett fektetni.
Nem mindenki fogadta el a Harmadik Birodalmat minden ellenállás nél-
kül. Felsőőr térségében már 1939-ben szervezkedett egy ellenállási cso-
port, mely nagyrészt kommunistákból, ill. szociáldemokratákból állt, de 
a takarékpénztár igazgatója, a nyomda tulajdonosa és a káplán is tagjai 
voltak. Így Felsőőrben 8-10 férfi fogott össze a gyűlölt rendszer ellen. 
Az egész járásban kb. 100 személy tartozott az ellenállási csoporthoz. 
Titkos találkozókat tartottak és különböző terveket szőttek. A letartózta-
tott rendszerellenesek hozzátartozóinak folyamatosan gyűjtöttek. Végül 
ez lett a vesztük, mert a listák a Gestapo kezébe kerültek. Az ellenálló-
kat letartóztatták, és Grácban nemzetárulás címén bíróság elé állították 
őket. 28 személyt halálra ítéltek, a többieket súlyos ill. életfogytiglani 
szabadságvesztéssel büntették.
1944-ben már világossá vált, hogy a Harmadik Birodalom órái meg 
vannak számlálva. Ősszel megkísérelték a magyar határon a „Délkeleti 
Fal“ védelmi vonal felépítését. Kényszermunkások ezrei – hadifoglyok, 
zsidók és nők is – ásták jeges és havas időben az árkokat. De amikor 
az oroszok közeledtek, a védelmi vonalnak nem volt jelentősége. 
1945 márciusától egy rosszul felszerelt és kiképzett, idős férfiakból 
és gyermekekből álló népi rohamosztag (Volkssturm) kísérelte meg a 
védekezést tartani. A felsőőri osztag egy része megmaradt a városban, 
egy része pedig a rohonci szakaszra ment át. Felsőőr a tűzvonalon belüli 
település volt. A védekezési próbálkozások ellenére a szovjet csapatok 
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hamarosan előrenyomultak és elérték Felsőőrt. Az utolsó pillanatban 
ürítették ki a polgári igazgatási helyeket, miközben minden iratot 
megsemmisítettek. A városházát felgyújtották és teljesen leégett. A rövid 
tüzérségi támadás után, amelyben négy civil személy életét vesztette, a 
szovjetek megszállták a várost.
A település harci övezetben feküdt, mivel Felsőőr és Alhó között egy 
keményen védett vonal létezett. A lakosság napokon keresztül alig 
tudta elhagyni a pincéket. Hónapokon keresztül fosztogatás és rombolás 
pusztított – a házakat lerombolták és sokaknak hiányzott a szükséges 
élelmiszer. 1945-ig Felsőőrben 122 elesettet és 18 eltűntet követelt 
a háború. Mindezek után mégis bizalommal tekintettek a jövőbe és 
megkezdték az újraépítést.
 
A háború utáni időszak

A háború utáni évek, a szovjet megszállás a nagy kíhívások időszaka 
volt. A városközség fejlődését kellett biztosítani. Az első megalakuló köz-
ségi tanácsülésre, egybekötve a polgármesterválasztással, 1945. június 
21-én került sor. A városi tanács egyik első intézkedése a leégett város-
háza újraépítése volt. Az új épületet 1949. szeptember 4-én avatták fel 
ünnepélyes keretek között. 
Az államszerződés aláírása után az 1945 óta a felsőőri laktanyában állo-
másozó megszálló csapatoknak ki kellett üríteni az épületet. Egy anek-
dota szerint búcsúzáskor a parancsnok ünnepélyes keretek között egy 
kulcsot adott át a polgármesternek. A kíváncsivá lett jelenlevők helyszíni 
szemléje során aztán kiderült, hogy a kulcs használhatatlan volt: a kato-
nák távozáskor magukkal vitték az összes ajtót. 
Felsőőr az ezt követő években újra a régió központjává fejlődött. Nagy 
hangsúlyt helyeztek az útépítésre, számos új létesítményt hoztak létre, 
és átépítéseket hajtottak végre. Többek között az uszodát és a súlyponti 
kórházat is megépítették. Az 1938-ban beszüntetett heti piacot, melyet 
gazdasági okokból nem lehetett azonnal 1945-ben újra bevezetni, az 
1950-es évtől újra megtartották. A piac a mai napig minden szerdán a 
Fő tér környékén található, és még mindig nagyon közkedvelt – akár 
vásárlás, akár a népszerü „virslievés” szempontjából.

Az 50-es évektől napjainkig

1952-ben hoztak határozatot az árverezési csarnok létesítésére, amelyet 
még ugyanabban az évben a felső-ausztriai Schwanenstadtból származó 
ács, Johann Obermayr, és a felsőőri Gustav Steurer építőmester által 
felépítettek és használatba is vettek. A 2000-es évben az álattenyésztést 
városfejlesztési okokból a belvárosból a város szélére telepítették, és 
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kiépítették a szarvasmarha-kompetencia-centrumot, azóta az 1950-es 
évekből származó faépítmény új felhasználási célokra vár.
A 60-as években egy architektonikai szempontból figyelemreméltó épít-
ményt terveztek és létesítettek. A Mária Mennybemenetele nevű temp-
lom mellett megépítették a „Húsvét-templomot” a hozzátartozó Kontakt-
centrummal. A tervezés és a kivitelezés az 1966-1969 közötti években 
történt. Az épület Günther Domenig und Eilfried Huth építészek korai 
művészetének egyik darabja, és manapság a város figyelmet felkeltő 
építményei közé tartozik. A lakosság száma állandóan növekedett. 1971-
ben Felsőőrnek 5.455 lakosa volt. E fejlődés az infrastruktúra folyamatos 
fejlesztését tette szükségessé.
1995-ben a várost egy mélyreható esemény rázta meg. Február 5-én 
négy roma áldozatot követelt Franz Fuchs, a levélbomba-merénylő egy 
csőbombája, melynek során Péter Sárközi, Josef Simon, Erwin Horvath 
és Karl életét vesztette. A férfiak a településnév táblára erősített, „Ro-
mák, vissza Indiába“ feliratú műanyagtáblát próbálták eltávolítani, ami-
kor a mögé rejtett csőbomba gyújtószerkezete működésbe lépett. Az, 
hogy rasszista terror cselekmény történt, beigazolódott, amikor február 
6-án Pásztorháza (Stinatz) községben egy újabb bomba robbant fel, és 
egy beismerő levelet is találtak. A felsőőri merénylet a Második Osztrák 
Köztársaság legsúlyosabb belpolitikai inditattású merényletének számít. 
A gyilkosságokat Stefan Horvath és Elfriede Jelinek dolgozták fel irodalmi 
műveikben. Manfred Bockelmann a merénylet áldozatainak állított emlé-
ket, amikor portréjukat szénnel nagyméretű lenvászonra rajzolta. Ezeket 
2015-ben, a felsőőri OHO Kultúrházban mutatták be egy megemlékezési 
ünnepségsorozat alkalmával.
Évtizedeken keresztül fontolgatták a Szombathelyre vezető 30 km hosz-
szú vasúti szakasz újonnani megnyitását. 1953-ban ugyanis beszüntet-
ték a Magyar Államvasutak felé irányuló forgalmat Rohonctól keletre. Az 
újranyitás helyett 2011. augusztus 1-én a Friedberg-Felsőőr szakaszt 
leállították. Azóta Felsőőr Ausztria azon öt járási székhelye közé tartozik, 
melyek nem rendelkeznek a vasúti személyforgalomhoz való összeköt-
tetéssel. 
1990-ben a „vásárváros“ kinevezéssel államilag is elismerésre került a 
település régión túli gazdasági jelentősége. A legnagyobb vásár az 1971 
óta évente, augusztus végén megrendezésre kerülő Inform, amelyen több 
mint 400 kiállító és több mint 100.000 látogató vesz részt.

Számok és tények (2015. március)

Napjainkban Felsőőr 7.200 lakosával Dél-Burgenland legnagyobb városa, 
az évtizedek során mind gazdasági mind társadalmi jelentősége megnőtt. 
A város lakossága és számos látogatója is élvezi annak sokszínűségét. 
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Felsőőr nemcsak mint vásár- és bevásároló központ, hanem iskola- és 
sportvárosként is jó hírnevet szerzett. A gyermekfelügyeleti intézmények, 
vagy az idősek gondozását szolgáló létesítmények jó feltételeket kínálnak 
a városban élőknek.
Felsőőrben élénk egyesületi élet folyik. A sportvárosban minden megta-
lálható, amit egy sportoló kíván – kosárlabda, labdarúgás, judo, mon-
tainbike, Rope Skipping, csúszókorong, sakk, tenisz, asztalitenisz vagy 
röplabda. A futóknak, a gyaloglóknak és a kerékpárosoknak jól kiépített, 
futóutak, kerékpárutak, gyalogutak hálózata áll rendelkezésére.
Felsőőr Burgenland legnagyobb bevásárlóhelyének számít. Összesen 
70.000 négyzetméter eladási térben nagy választékot kínálnak – a vá-
ros szélén található bevásárlóközpontokban ugyanúgy, mint a belváros 
szaküzleteiben.
Felsőőr sokrétűségét a különböző népcsoportok jelenléte is tükrözi. A 
város etnikai és vallási sokszínűsége mindenekelőtt a német-, magyar-, 
és horvátajkú polgárok egymás mellett élésében nyilvánul meg, akik a 
roma népcsoport tagjaival harmóniában élnek a városban. 
Felsőőr jellegzetességei közé tartoznak az árkádíves tornácos házak. Kü-
lönösen a régebbi lakónegyedekben találhatók ezek a hosszúra nyúló, 
jellegzetes stílusban épült házak. Az elmúlt években sokan visszatértek 
e régi burgenlandi építészeti hagyományhoz, több új épület is ebben a 
stílusban készült, a meglévő épületeket pedig revitalizálják. 1784-ben 
épült Dél-burgenland legrégibb és valószínű legszebb árkádos háza, a 
régi református parókia. Az eredetileg szalmafedeles épületet 1823-ban 
kibővítették és cseréptetővel látták el.
Felsőőrben napjainkban (2009-es adatok szerint) 3.976 katolikus, 1.273 
református és 1.198 evangélikus él. A 2001-es népszámlálás azt mu-
tatta, hogy a lakosság 1,1-5 százaléka a burgenlandi horvát, és 5-10 
százaléka a burgenlandi magyar népcsoporthoz tartozik. A roma nép-
csoporthoz jelenleg kb. 150 fő tartozik. Ezek a számok azonban pon-
tatlanok, mivel senki sem kötelezett arra, hogy bármely népcsoporthoz 
tartozónak vallja magát, és a hovatartozás meghatározása gyakran nem 
egyértelmű.

Forrás:
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Stadtgemeinde Oberwart [Hrsg.].: Oberwart. Eine Stadt stellt sich vor, Oberwart 1977 
 
http://www.verein-roma.at/html/geschichte.htm (2015. nov. 18-án)
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„Mária mennybemenetele” katolikus templom  
Katholische Mariä Himmelfahrtskirche

Református templom 
Reformierte Kirche
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Evangélikus templom 
Evangelische Kirche

Katolikus „Húsvét-templom”  
Osterkirche, röm. katholische Kirche
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Felsőőri vasútállomás, 1909-ben
Oberwarter Bahnhof, 1909

Evangélikus templom 1928-ban 
Evangelische Kirche, 1928
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Bélyeg, 1921 október  
Briefmarke, Oktober 1921

Felsőőr 1939-ben 1939-ben 
Oberwart, 1939
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Felsőőri árkádos ház 
Oberwarter Arkadenhaus

Felsőőri heti piac 
Oberwarter Wochenmarkt
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Historisches Oberwart

Einst ungarische Grenzwächtersiedlung, entwickelte sich Oberwart mit 
mehr als 7.200 Einwohnern zur zweitgrößten Stadt des Burgenlandes. 
St. Martin in der Wart, seit 1971 Ortsteil der Stadtgemeinde Oberwart, 
liegt zwei Kilometer östlich von Oberwart im Zickenbachtal. Die erste 
urkundliche Nennung des Ortes erfolgte 1479 als „Zenthmarton“, 1697 
wird auch der deutsche Name „Sanct Martin“ aufgezeichnet.
Die Geschichte von Oberwart spiegelt sich im Wappen wider. Im silbernen 
Schild sieht man einen blau gekleideten Krieger – einen Grenzwäch-
ter. 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 bewa-
chen. Die beiden Burgen Güssing und Bernstein grenzten den zu bewa-
chenden Bereich ab. Der Name der Stadt erinnert an diesen Abschnitt, 
der „die Obere Wart“ genannt wurde.

Die Grenzwächter

Der Raum Oberwart war bereits in römischer Zeit besiedelt. Zahlreiche 
Hügelgräber und andere Funde belegen dies. Am 1. Juli 1327 wurde 
die heutige Südmetropole erstmals als „Felsö-Eör“ in einer Urkunde 
Karls I. erwähnt. Darin wird Nikolaus, der Sohn des Peter von Oberwart, 
zum Hauptmann der Grenzwächter ernannt und damit beauftragt, 
die Wächter einzuberufen und in ihre alten Pflichten und Aufgaben 
einzuführen. Dies zeigt, dass schon in früherer Zeit Wächter in dieser 
Gegend ansässig gewesen sein mussten, jedoch offenbar versprengt 
worden waren. Dem Brauch der Ungarn entsprechend, die Flusstäler als 
Wohngebiete bevorzugten, siedelten sich die Grenzwächter im Jahr 1327 
also entlang der Pinka an. Sie lebten in Erdhütten, betrieben in erster 
Linie Viehzucht sowie Ackerbau. Eine solche Hütte wurde im Jahr 1975 im 
Bereich der alten katholischen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt gefunden. 
Im Zuge bauhistorischer und archäologischer Untersuchungen des 
Bundesdenkmalamtes wurden Reste eines mittelalterlichen Kirchenbaus 
und einer arpadenzeitlichen Hütte aufgedeckt. In der Hütte fand sich 
eine ehemalige Kochstelle, der Boden bestand aus gestampftem Lehm. 
Bei der Errichtung oder einer Erneuerung des Bodens trat der offenbar 
großwüchsige Hund der Hüttenbewohner in den Lehm und hinterließ 
eine große Trittspur. Die Hütte stammt in etwa aus den Jahren um 
1150. Dies konnte anhand der gefundenen Keramik festgestellt werden, 
bei der es sich um Kochtöpfe mit eingeritzten Wellen- und Spirallinien 
handelt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Hütte zu einer Siedlung 
gehörte, die sich auf dem kleinen Hügel entwickelt hatte und damals 



ŐRSÉG��

gut verteidigt werden konnte. Bei dem an der selben Stelle befindlichen 
Kirchenbau handelt es sich um die älteste Kirche von Oberwart, die ihrer 
Architektur nach zu schließen als ein romanisches Bauwerk einzuordnen 
ist. Offensichtlich musste die arpadenzeitliche Hütte einst dem Neubau 
weichen. Die mittelalterliche Kirche wurde während der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts errichtet. Der Bau 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. 
Während der Güssinger Fehde im Jahr 1289 dürfte die Kirchentür verbrannt 
worden sein. Offensichtlich wurde die Siedlung durch dieses Ereignis in 
Mitleidenschaft gezogen, bis im bereits erwähnten Jahr 1327 durch Karl 
Robert I. von Anjou die alte Wart wieder eingerichtet wurde. Im 15. und 
16. Jahrhundert waren in Oberwart bereits 50 bis 100 Familien ansässig, 
die ungarischer, deutscher und slawischer Nationalität waren.

Die Reformation und ihre Auswirkungen

In Oberwart erfolgte die Reformation in etwa in der Mitte des 16. Jahr-
hunderts. Dabei spielte die Familie Batthány aus Güssing eine wesentliche 
Rolle. Offenbar wurde im Zuge der Geschehnisse die gesamte Ortschaft 
samt Priester reformiert. Die bisher katholische Kirche wurde zur refor-
mierten Kirche. Oberwart dürfte Mitte des 17. Jahrhunderts über eine 
blühende reformierte Gemeinde verfügt haben, da während dieser Zeit 
die Kirche mit einem Turm versehen wurde und eine reformierte Schule 
existierte. Schließlich erreichte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
die Gegenreformation Oberwart. Soldaten ritten ein und beschlagnahmten 
Kirche, Schule und den dazugehörigen Besitz und vertrieben den refor-
mierten Pfarrer sowie den Lehrer. In der Zeit danach versammelten sich 
die Gläubigen in einer Scheune, um dort ihre Gottesdienste abzuhalten. 
Im Jahr 1681 erklärte Ödenburg die Gemeinde zur Artikulargemeinde und 
erlaubte damit die Ausübung der reformierten Religion. Die reformierte 
Gemeinde Oberwart wurde dadurch zur einzigen Artikulargemeinde im 
Gebiet des heutigen Österreichs. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde eine 
Holzkirche gebaut. Wo diese genau stand, ist nicht aufgezeichnet, ver-
mutlich befand sich das Gebäude in der unmittelbaren Nähe der heutigen 
Kirche. Im Jahr 1772 wurde der Bau der neuen Kirche abgeschlossen und 
diese am 10. Jänner 1773 feierlich eingeweiht. 
Die katholische Kirche Oberwarts erlebte in diesen Jahrzehnten freilich 
ebenso unruhige Zeiten. Bereits im Mittelalter war Oberwart Pfarre, 
seit dieser Zeit dürfte es auch eine katholische Pfarrschule gegeben 
haben. Nach der Reformation war diese zunächst nicht mehr vorhanden 
und musste neu organisiert werden. Im Jahr 1697 gab es laut einer 
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Aufzeichnung nur noch 126 Katholiken, daneben aber 1.013 Kalviner 
und 271 Lutheraner. Die katholische Kirche verfügte mittlerweile lediglich 
über einen geringen Grundbesitz. Erst ab 1700 kam die Verwaltung 
der Pfarre in geregeltere Bahnen, die Taufmatrik wurde begonnen, 
Eheschließungen eingetragen und Beerdigungen aufgezeichnet. Nach 
der Reformation musste eine Neuorientierung erfolgen. 1731 brachte die 
Resolutio Carolina eine entscheidende Wende. Diese bestimmte, dass die 
Protestanten etliche Kirchen zurückgeben mussten. Dies betraf auch die 
einst katholische Kirche Oberwarts. In Folge der Kirchenrenovierung von 
1728 wurde das Kirchweihfest, der nun wieder katholischen Kirche, zu 
Mariä Himmelfahrt gefeiert. Im Jahr 1778 wurde das Gebäude erneut 
renoviert. Im selben Jahr wurde der Friedhof auf einen östlich gelegenen 
Grund verlegt. Dieser verfügte über ein Kreuz und war nur für Katholiken 
bestimmt. Auch die Lutheraner hatten einen Friedhof nahe der Kirche, die 
Reformierten hingegen am gegenüberliegenden Talhang. In der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts umfasste die katholische Kirche in Oberwart 
bereits über 576 Mitglieder. 
Bald nach der Reformation dürfte es auch in Oberwart, wie im übrigen 
Österreich und Ungarn, Menschen mit dem Bekenntnis evangelisch A.B. 
gegeben haben. Indiz für diese Annahme ist der Fund einer Lutherbi-
bel, die aus dem Jahr 1536 stammt, sowie weitere Dokumente aus dem 
17. Jahrhundert. Eine Bittschrift an Kaiserin Maria Theresia, in der die 
Oberwarter Evangelischen darum baten, eine Kirche bauen zu dürfen, 
ist das älteste Protokoll der evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Oberwart. 
Auf diese kam nie eine Antwort, jedoch erließ Josef II., der Sohn der 
Kaiserin, im Jahr 1781 allen seinen Untertanen das Toleranzpatent, das 
freie Religionsausübung gewährte. Die Pfarrgemeinde in Oberwart um-
fasste allerdings nicht die laut dem Patent notwendige Anzahl an Ge-
meindemitgliedern und konnte daher, im Gegensatz zu den umliegenden 
Gemeinden, keine Kirche bauen. So wurde Oberwart im Jahr 1784 eine 
Tochtergemeinde der Pfarrgemeinde Oberschützen. Jedoch bestanden 
mit dem Toleranzedikt nun drei christliche Pfarrgemeinden in Oberwart 
und mussten versuchen, miteinander auszukommen. Der erste Schritt 
zum Ziel, sobald als möglich eine selbständige Pfarrgemeinde zu werden 
und eine eigene Kirche zu bauen, konnte im Jahr 1792 gemacht wer-
den. In diesem Jahr wurden ein Grundstück gekauft und ein Schulhaus 
aus Holz gebaut.  In diesem wurden ab diesem Zeitpunkt auch die Got-
tesdienste abgehalten. Im Jahr 1812 konnte durch einen Beschluss der 
lang ersehnte Kirchenbau endlich beginnen. Am 1. Oktober 1815 fand die 
Kirchweihe statt. Westlich dieser Kirche wurde später eine evangelische 
Volksschule aus Ziegeln errichtet, die bis 1938 in dieser Form bestand. 
Heute befindet sich an dieser Stelle das Altenwohnheim.
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Die Revolution von 1848

Einen Meilenstein stellte die Markterhebung im Jahre 1841 dar. Ober-
wart wurde dadurch neben dem administrativen immer mehr auch das 
wirtschaftliche Zentrum des heutigen Bezirkes. Seit diesem Jahr wurde 
der Wochenmarkt abgehalten, der auch heute jeden Mittwoch stattfindet 
und sowohl aus wirtschaftlichen als auch sozialen Gründen von Bedeu-
tung ist. Auch die Einwohnerzahl stieg stetig: Im Jahr 1844 wohnten in 
Oberwart bereits 2.234 Menschen in 600 Häusern. Wenig später began-
nen turbulente Zeiten. Die Revolution des Jahres 1848 erreichte Ober-
wart. Missernten und eine Agrarkrise hatten die Unzufriedenheit der 
Bürger steigen lassen. Die revolutionären Ereignisse in Preßburg und 
Budapest im März 1848 rissen daher auch die Oberwarter Bevölkerung 
mit, so wurde eine Oberwarter Nationalgarde ins Leben gerufen. Am 8. 
Oktober 1848 wurde der flammende Aufruf von Lajos Kossuth, der hier 
durch eine deutsche Übersetzung des Pfarrers Gottlieb August Wimmer 
bekannt wurde, in Oberwart verkündet. Dies hatte ein wahres Volksauf-
gebot zur Folge.
Jedoch erreichten bereits im Dezember die Truppen der Armee des Für-
sten zu Windischgrätz das Komitat Vas, das nun unter Militärverwaltung 
gestellt wurde. Die Oberwarter hissten die kaiserliche Fahne und liefer-
ten größtenteils ihre Waffen ab. 
Die Revolution wäre damit in dieser Gegend zu Ende gewesen. Im Som-
mer 1849 flackerte die „Flamme des Aufruhrs“ jedoch erneut, ausgehend 
von Oberwart, auf. Ungarische Husaren, die sich von Linz nach Oberwart 
durchgeschlagen hatten, fanden hier Zuflucht und schließlich Unterstüt-
zung. Erneut griffen die Oberwarter zu den Waffen und leisteten gemein-
sam mit den Husaren Widerstand. Nach kurzem blutigem Gefecht wurde 
Oberwart allerdings wieder von den regulären Truppen eingenommen 
und mit schweren Strafen belegt.  

Die Entwicklungen im 19. Jahrhundert

Zum Bezirksvorort wurde Oberwart 1864 ernannt. Diesem Status ver-
dankt Oberwart, dass die wichtigsten Ämter und Behörden ihren Sitz in 
der Gemeinde haben. Am 1. Dezember 1879 erschien die erste Ausgabe 
der „Oberwarther Sonntags-Zeitung“, die sich selbst als „Nichtpolitisches 
Wochenblatt für das gesamte Volksinteresse“ bezeichnete. Im Vorwort 
der ersten Nummer wurde betont, dass die Zeitung in deutscher Spra-
che erscheinen würde, jedoch nicht aufgrund von Missachtung der Lan-
dessprache, sondern da „7/8 der hiesigen Bevölkerung deutscher Zun-
ge sind“. Dieser Linie blieb die Zeitung, die immerhin in einem magya-
rischen Zentrum erschien, treu, obwohl es deswegen zu Anfeindungen 
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kam. In diesen Jahren wurde der Wunsch nach einer Eisenbahnlinie zwi-
schen Pinkafeld/Oberwart und Szombathely immer lauter. Denn in den 
Jahren zuvor waren bereits weite Teile Westungarns durch Eisenbahnen 
erschlossen worden. Die Bevölkerung des Bezirkes wünschte sich nun 
ebenso eine Bahnverbindung. Schließlich wurde 1881 die Lokalbahn-Ak-
tiengesellschaft Szombathely-Pinkafeld gegründet. Zur Finanzierung des 
Baus wurden Aktien aufgelegt, zu je 100 Gulden Nominalwert. Innerhalb 
kürzester Zeit kam ein beachtliches Kapital zustande (Oberwart hielt den 
zweithöchsten Aktienbesitz mit 749 Stück, knapp hinter Pinkafeld mit 
1.002 Stück). Dennoch kam es zu Verzögerungen, da die Regierung das 
Projekt als zu teuer ansah und die entsprechende Unterstützung verwei-
gerte. Erst als 1886 der Rechnitzer Gyula Szájbely in das Ungarische Par-
lament gewählt wurde und die Sache vorantrieb, langte die Baugeneh-
migung ein, und die Unterstützung wurde gewährt. Schließlich konnte 
im April 1887 endlich mit dem Bau begonnen werden. Am 16. Dezember 
1888 wurde die neue, 52 km lange, Bahnlinie feierlich eröffnet. Der Bau 
erwies sich als kluge Investition. Die Beförderungsstatistik schnellte in-
nerhalb kurzer Zeit in die Höhe, die Einnahmen der AG stiegen von Jahr 
zu Jahr. Der Aufschwung der Bahn, mit der großen Menge an Güter- und 
Personentransporten, brachte die Überlegung des Weiterbaus der Stre-
cke mit sich. Die Bahnlinie Oberwart-Bad Tatzmannsdorf-Oberschützen 
wurde im Jahr 1905 eröffnet. Schon damals wurde an einen Anschluss 
an das österreichische Bahnnetz gedacht. Dieser erfolgte jedoch erst im 
Jahr 1925, nachdem das Burgenland zu Österreich gekommen war.
Im Jahr 1903 ließ Graf Erdődy ein Stiftungskrankenhaus in Oberwart er-
richten. Später (im Jahr 1946) wurde dieses vom Land übernommen.
Für die jüdische Gemeinde in Oberwart war das Jahr 1904 besonders 
bedeutsam: in diesem Jahr wurde die Oberwarter Synagoge eingeweiht. 
Schon ab ungefähr 1900 waren die Oberwarter Juden in einer eigenen 
Gemeinde organisiert. Die Synagoge befand sich nun an der Stelle, an 
der heute die Zentralmusikschule steht.

Der erste Weltkrieg

Im Sommer 1914 berichtete die Oberwarther Sonntags-Zeitung: „Diens-
tag und Donnerstag (28. und 30. Juli) rückten von Felsőőr und Um-
gebung viele Militärpflichtige ein. Als der lange Zug sich in Bewegung 
setzte, ertönten stürmische Éljenrufe auf den König.“� Der Erste Welt-
krieg hatte die Oberwarter Bevölkerung erreicht. Wie in allen Teilen der 
Habsburg-Monarchie war die Kriegsbegeisterung groß. Voller Zuversicht, 
dass der Krieg spätestens im Herbst mit einem Sieg beendet sein würde, 
rückten die Oberwarter meist nach Szombathely zum Infanterieregiment 
1 Oberwarther Sonntags-Zeitung, 4.9.1921, S. 2. zit. n.: Schlag, Gerald: Oberwart nach 1848, S.  Oberwarther Sonntags-Zeitung, 4.9.1921, S. 2. zit. n.: Schlag, Gerald: Oberwart nach 1848, S. 
263. In: Triber, Ladislaus [Bearb.]. Stadtgemeinde Oberwart [Hrsg.].: Die Obere Wart. Festschrift zum 
Gedenken an die Wiedererrichtung der Oberen Wart im Jahre 1327, Oberwart 1977, S. 261-278.
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Nr. 83 ein. Schon im August 1914 erlebte das Regiment an der russischen 
Front seine erste große Schlacht. Bereits im September füllte sich das 
Lazarett, das im Oberwarter Krankenhaus installiert worden war, mit 
Verwundeten. Das Regiment Nr. 83 durchlebte in den folgenden Jahren 
zahlreiche schwere und opferreiche Kämpfe. Solange, bis eine Schlacht 
in Italien schwere Verluste nach sich zog und die 83er mit einem zweiten 
westungarischen Regiment zum Regiment Nr. 106 zusammengeschlos-
sen wurden. Bis zum Beginn des Niedergangs der Monarchie im Sommer 
1918 kämpfte dieses Regiment, bevor die Soldaten begannen, sich in die 
Heimat durchzuschlagen. 
Am 14. November 1918 löste sich das Regiment in Szombathely auf. 
Währenddessen herrschte in der Heimat große Not. Bald nach Kriegs-
ausbruch kam es zu Engpässen in der Versorgung. Die Bauern mussten 
überschüssige Lebensmittel abliefern, um die Ernährung der Stadt- und 
Industriebevölkerung sowie der Armee zu sichern. Auch die Wirtschaft 
stieß an ihre Grenzen, da ein Mangel an Rohstoffen, besonders an Me-
tallen herrschte. Alle „unnötigen“ Gegenstände aus Metall wurden einge-
fordert. 1916 und 1917 wurden sogar die Kirchenglocken unter großem 
Protest der Bevölkerung weggebracht. Die unzureichende Versorgung 
begünstigte den Ausbruch von Epidemien. Im Jahr 1918 grassierte im 
Raum Oberwart die Spanische Grippe, der zahlreiche der unterernährten 
Menschen zum Opfer fielen. Als im Herbst 1918 die Meldung des Aus-
bruchs der Revolution in Budapest Oberwart erreichte, wirkte dies in 
der seit Wochen explosiven Situation wie ein Funke. Es kam zu Plünde-
rungen von Lebensmittellagern und Geschäften. Das aus Szombathely 
herbeigerufene Militär und die Gendarmerie stellten die Ordnung jedoch 
rasch wieder her. 

Die Zwischenkriegszeit

Harte Nachkriegsjahre folgten. Es herrschte großer Mangel, die Bevöl-
kerung hungerte, Seuchen und Epidemien grassierten. Viele der Ober-
warter kehrten ausgehungert und abgekämpft in die Gemeinde zurück. 
Einige kamen erst nach wochenlanger russischer beziehungsweise itali-
enischer Kriegsgefangenschaft zu Hause an. 150 Mann waren gefallen. 
Die Heimkehrer erwartete völlig neue Umstände. Reich, Kaiser und Kö-
nig waren Vergangenheit, man gehörte nun zur Ungarischen Republik. 
Diese Entwicklung war umstritten, und die Überlegung, sich von Ungarn 
abzulösen und Deutschösterreich anzuschließen, wurde diskutiert.
Im März 1919 wurde in Ungarn die Räterepublik ausgerufen. Die neuer-
liche Revolution ging in Oberwart zunächst langsam vor sich. Die Natio-
nalgarde wurde zur Roten Garde umbenannt und trug zur Uniform nun 
eine rote Armbinde. Die alte Gemeindevertretung wurde zwar abgesetzt, 
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die bestehenden Machtverhältnisse änderten sich jedoch kaum. 
Schließlich fand am 12. April 1919 die erste allgemeine, gleiche und 
geheime Wahl in Oberwart statt, bei der erstmals auch die Frauen wahl-
berechtigt waren. Die Wahl eines definitiven Gemeinderates sollte stabile 
Verhältnisse bringen. Allerdings bestätigte das Wahlergebnis nur die po-
litische Situation – denn Oberwart war eine überwiegend bäuerlich ge-
prägte Gemeinde mit einem starken „bürgerlichen“ Gewerbestand. Die 
Bevölkerung wehrte sich daher gegen das neue kommunistische System. 
Die neugewählte Gemeindevertretung agierte somit unter einem „roten“ 
Deckmantel, bestand zu einem Großteil jedoch nicht aus tatsächlichen 
Kommunisten oder Sozialdemokraten. Die Verordnungen aus Budapest 
und Szombathely wurden daher nur ungenau umgesetzt. Daher wur-
de von Szombathely ein Sonderbeauftragter namens Szőcs nach Ober-
wart geschickt, um Ordnung zu schaffen. Dieser erließ Anordnungen und 
drohte mit drakonischen Strafen. Die Situation eskalierte schließlich, als 
der Sonderbeauftragte die Gemeindevertretung mit Waffengewalt auf-
lösen wollte. Der Kommandant der Oberwarter Roten Garde ließ Szőcs 
verhaften, woraufhin der Kommandant der Oberwarter Gendarmerie den 
Gefangenen und zwei seiner Mitarbeiter nach Budapest vor das Revolu-
tionsgericht bringen ließ. Unter dem Vorwand, dass sie „gemeingefähr-
liche Gegenrevolutionäre“ seien. Nach einigen Wochen klärte sich der 
Irrtum auf, die beiden Oberwarter Kommandanten erhielten jedoch nur 
eine scharfe Rüge, denn das politische Bild in Westungarn hatte sich in-
zwischen verändert. 
Der Widerstand gegen die Räterepublik wuchs auch im Raum Oberwart. 
Anfang Mai 1919 wurde in Pinggau eine geheime Sitzung abgehalten, 
an der auch mehrere Oberwarter teilnahmen. Pläne für einen Sturz des 
kommunistischen Regimes wurden ausgearbeitet. Anfang Juni, als die 
Eisenbahner des Komitats in einen Streik traten, schlug man schließlich 
in Oberwart zur Gegenrevolution los. Eine Gruppe von Gegenrevolutio-
nären verhaftete den neuen politischen Bezirksbeauftragten. Bei einer 
eilig einberufenen Volksversammlung wurden unter großem Beifall die 
Solidarität mit den Eisenbahnern erklärt und die Beseitigung des „blu-
tigen Regimes Béla Kuns“ angekündigt. Der Bezirkskommandant der 
Gendarmerie instruierte die Posten, dass nur noch Befehle aus Oberwart 
zu empfangen seien und jede Aktion von „Roten“ sofort an ihn zu mel-
den sei. Inzwischen wurde eine große Anzahl an Männern bewaffnet, ein 
Angriff auf Szombathely war das Ziel. 
Doch bereits am 6. Juni wurde gegen die Aufständischen vorgegangen. 
Die Nachricht von einem roten Panzerzug erreichte die Ortschaften, und 
schließlich gab man auch in Oberwart auf. Die Anstifter der Aktion flohen 
in die Steiermark. Der Bezirksbeauftragte wurde wieder freigelassen, 
nachdem er versprechen musste, keine Vergeltung zu üben. So ging die 
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„Oberwarter Gegenrevolution“ still vorüber, die wieder an die Macht ge-
langten Kommunisten ließen nicht einmal ein Strafgericht folgen. Anfang 
August 1919 brach die Räterepublik nach 133 Tagen Herrschaft schließ-
lich zusammen. 
Der Machtwechsel ging in Oberwart ohne Probleme über die Bühne, der 
vor der Rätezeit amtierende Bürgermeister, Alexander Sisko, wurde wie-
der eingesetzt, die christlichsoziale Partei bildete die neue Gemeindever-
tretung und bestimmte auch in den nächsten Jahren das politische Bild 
der Gemeinde. 

Das Lajta-Banat – der kurzlebige Operettenstaat

Währenddessen entschied sich in Paris das weitere Schicksal der Region: 
Am 10. September 1919 wurde der Friedensvertrag von Saint-Germain 
unterzeichnet. Dieser bestimmte, dass das meist von deutschen Ein-
wohnern besiedelte Burgenland an Österreich anzuschließen sei. Diese 
Nachricht wurde fast im ganzen Burgenland mit Freude begrüßt. In den 
magyarischen Orten der Wart machte sich jedoch Enttäuschung breit. So 
war auch in Oberwart der Nationalstolz verletzt, dazu kam die Angst vor 
einer Zukunft als nationale Minderheit. Die Bemühungen der Budapester 
Regierung, den Verlust des Burgenlandes zu verhindern, wurden daher 
mit allen Mitteln unterstützt. Protestschreiben wurden verfasst und De-
monstrationen veranstaltet. Die Abtretung des Burgenlandes verzögerte 
sich tatsächlich, man hoffte auf einen Kompromiss – darauf, dass Öster-
reich auf das umstrittene Gebiet verzichten würde. Es wurde um jedes 
Dorf gehandelt. Hierbei spielte Oberwart eine wichtige Rolle. Denn be-
sonders hier hielt sich starker Widerstand, man wollte erreichen, dass die 
Gegend bis hinter Oberwart und Bad Tatzmannsdorf bei Ungarn verblieb. 
Die diplomatischen und politischen Bemühungen Ungarns scheiterten 
schlussendlich: Am 28. August 1921 sollte das Burgenland an Österreich 
abgegeben werden. Als letzter Ausweg wurde versucht, die Übergabe 
gewaltsam zu verhindern. Dies erwies sich jedoch als schwieriges Un-
terfangen, da die Anschlussbewegung innerhalb des Burgenlandes stark 
geworden war. 
Westungarische Freischärlergruppen, die einen höchst zweifelhaften Ruf 
hatten, wurden gebildet. Im Raum Oberwart standen die gut ausgerü-
steten Freischaren unter dem Oberkommando von Paul Prónay. Als die 
österreichische Gendarmerie in den Morgenstunden des 28. August von 
Friedberg und Hartberg kommend ins Burgenland einmarschierte, wurde 
sie sofort von den überlegenen Freischärlern angegriffen. Ein heftiges 
Gefecht mit Verlusten folgte. Die Gendarmerie musste sich zurückzie-
hen. Ein zweiter Versuch am darauffolgenden Tag scheiterte ebenfalls.
Die Oberwarther Sonntags-Zeitung schrieb: „In den Straßen bildeten 
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sich Gruppen, welche die Lage eifrig besprachen. Man konnte bemerken, 
dass sich das Oberwarter Publikum fernhielt. Das Hauptkontingent der 
Menge bestand aus Leuten aus der Umgebung.“ 2 

Der Oberwarter Zivilbevölkerung blieb inzwischen offenbar nichts an-
deres übrig als sich mit dem Anschluss an Österreich abzufinden. Die 
Berichte aus der Oberwarther Sonntags-Zeitung sind von den Ereignis-
sen geprägt. Oberwart wurde nach dem Sieg der Freischärler immer 
mehr zum Mittelpunkt des Widerstandes. Die Entente hingegen war der 
Burgenlandfrage mittlerweile überdrüssig und drängte energisch auf die 
Räumung des Landes. Im September langte ein Ultimatum in Budapest 
ein. Damit wurde deutlich, dass die Abtretung nicht mehr verhindert 
werden konnte. Als letzter Ausweg wurde ein Plan geschmiedet, dass 
zur Gewalt gegriffen werden und Deutschwestungarn seine Selbststän-
digkeit erklären sollte, um sich daraufhin mittels einer Volksabstimmung 
wieder Ungarn anzuschließen. Diesen Plan griff Prónay, der inzwischen 
Oberbefehlshaber aller südlicher Freischärlergruppen geworden war, auf. 
Budapest gab seine stillschweigende Zustimmung, wohl in dem Wissen, 
dass dieses Unterfangen nicht von Erfolg gekrönt sein würde. Allerdings 
hoffte man auf ein Hinauszögern, um schlussendlich doch noch den ge-
wünschten Kompromiss zu erreichen. Am 4. Oktober 1921, als alle re-
gulären Kräfte Ungarns das Burgenland verlassen hatten, erließ Prónay 
eine Proklamation. In dieser verkündete er die Gründung des Lajta-Ba-
nats. Die Proklamation erklärte die Selbstständigkeit des Gebietes, des-
sen Amtssprache Ungarisch sei. Als Gesetze blieben die des ungarischen 
Staates in Kraft. Prónay ließ sich von einer Versammlung aus Freischar-
offizieren zum Oberhaupt des neuen Staates wählen. Danach wurde ein 
Regierungsrat gegründet, der aus Präsident, Innenminister, Außenmi-
nister, Wirtschaftsminister, Unterrichtsminister, Justizminister und Ver-
teidigungsminister (Prónay selbst) bestand. Die Oberwarther Sonntags-
Zeitung beschrieb diese Ereignisse als „von welthistorischer Bedeutung“. 
In den folgenden Tagen wurden eigene Ausweise herausgegeben, die 
Briefmarken eingezogen, mit dem Aufdruck „Lajtabánság-posta“ verse-
hen und später sogar eigene Briefmarken und ein eigenes Amtsblatt ge-
druckt. Die Lebensdauer des Lajta-Banats war jedoch äußerst kurz. Das 
„Venediger Protokoll“ bestimmte endgültig, dass Österreich das Burgen-
land erhalten sollte. Lediglich über Ödenburg und seine Umgebung sollte 
durch eine Volksabstimmung entschieden werden. Prónay wurde am 31. 
Oktober nach Budapest zitiert, wo ihm befohlen wurde, das Gebiet in 
den nächsten Tagen zu räumen. Am 4. November zogen die Freischaren 
aus Oberwart ab, das Lajta-Banat war Geschichte.

2  Oberwarther Sonntags-Zeitung, 4.9.1921, S. 2. zit. n.: Schlag, Gerald: Oberwart nach 1848, S. 
267. In: Triber, Ladislaus [Bearb.]. Stadtgemeinde Oberwart [Hrsg.].: Die Obere Wart. Festschrift zum 
Gedenken an die Wiedererrichtung der Oberen Wart im Jahre 1327, Oberwart 1977, S. 261-278.
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Das Burgenland wird Teil von Österreich 

Am 26. November 1921 erfolgte schließlich die endgültige Besitznahme 
Oberwarts durch Österreich, das Bundesheer marschierte ein. Die Sol-
daten wurden zu einem großen Teil in Privathäusern einquartiert, und so 
gewöhnte sich die Bevölkerung rasch an die „Österreicher“ und freun-
dete sich zum Teil sogar mit ihnen an. Die Oberwarter haben sich den 
neuen Gegebenheiten angepasst. 
Mit 1922 wurde der Anschluss an Österreich voll wirksam. Oberwart wur-
de in seiner Funktion als Bezirkshauptort bestätigt. In den 20er Jahren 
durchlebte Oberwart eine ansehnliche Entwicklung, der Ort wuchs, und 
etliche kommunale Einrichtungen wurden errichtet bzw. ausgebaut. Vom 
Verschönerungsverein der Gemeinde und dem Oberwarter Gewerbever-
ein wurde am Hauptplatz ein neuer Park mit Kriegerdenkmal errichtet. In 
diesen Jahren wurde auch das Krankenhaus erweitert. Aufgrund des gu-
ten Rufes umfasste dieses einen beachtlichen Einzugsbereich und wur-
de 1931/32 schließlich zur modernsten Anstalt des Landes ausgebaut. 
Oberwart wurde in dieser Zeit zur Schulstadt: Die Hauptschule wurde 
errichtet, die Handelsschule installiert. Bereits kurz nach dem Anschluss 
an Österreich wurde die Bahnverbindung an Friedberg angeschlossen. 
Im November 1925 wurde die neue Bahnlinie von Bundespräsident Dr. 
Michael Hainisch feierlich eröffnet. Bald schon zählte sie zu den renta-
belsten Lokalbahnen Österreichs.
 
Die Zeit des Nationalsozialismus

In den 30er Jahren verschlechterte sich die wirtschaftliche Situation, die 
Arbeitslosigkeit stieg. Die Bevölkerung wanderte in großer Zahl nach 
Übersee aus. In Oberwart versuchte man der Arbeitslosigkeit durch ein 
Arbeitsbeschaffungsprogramm entgegenzuwirken. Jedoch stand es um 
die Finanzen in Oberwart sehr schlecht. Die seit 1933 in der Illegalität 
agierenden Nazis traten nun auch in Oberwart auf. Ein Anschlag auf 
die Fernsprechleitung wurde verübt, Hauswände mit Hakenkreuzen 
und Parolen beschmiert, auf dem Schornstein der Molkerei eine 
Hakenkreuzfahne gehisst. Die Behörden von Oberwart hatten alle Hände 
voll zu tun. Etliche führende Nationalsozialisten, darunter auch Dr. Tobias 
Portschy, wurden verhaftet, dennoch gelang es nicht, der NSDAP Herr 
zu werden. Sie gewann immer mehr Anhänger, unterwanderte staatliche 
Organisationen, plante einen verstärkten Angriff gegen den Ständestaat. 
Die Regierung hielt sich jedoch nach wie vor für stark genug, dies wurde 
auch in Oberwart unter Anwesenheit des damaligen Bundeskanzlers Dr. 
Kurt Schuschnigg mittels einer gewaltigen Kundgebung am Hauptplatz 
demonstriert. Zur selben Zeit erschütterte ein Finanzskandal die 
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Gemeinde, ein gewaltiger Schuldenstand kam ans Tageslicht. Doch bald 
wurde deutlich, dass Schlimmeres bevorstand. Am 12. Februar 1938 
waren bei einem Treffen zwischen Schuschnigg und Hitler die Würfel 
gefallen. Die verhafteten NS-Führer mussten amnestiert werden und 
veranstalten daraufhin sofort eine Großkundgebung, an der ca. 8.000 
Menschen teilnahmen.
Am 11. März 1938, dem Tag des Anschlusses an das nationalsozialis-
tische Deutsche Reich, wurde eine weitere enorme Kundgebung or-
ganisiert. Rund 14.000 Anhänger fanden sich ein und bejubelten den 
Umbruch, von dem man sich den Beginn besserer Zeiten erhoffte. In-
zwischen langte aus Eisenstadt die Meldung ein, dass der bisherige 
Landeshauptmann abgesetzt und Dr. Portschy zum neuen Landes-
hauptmann ernannt worden sei. In Oberwart wurde der Rechtsanwalt 
Dr. Franz Weisch als Bürgermeister eingesetzt. SA und SS übernah-
men die „Sicherung von Ruhe und Ordnung“ und damit de facto die 
Macht. Alle bekannten Gegner wurden interniert. Kurz darauf wur-
de der Hauptplatz in Adolf-Hitler-Platz umbenannt und eine Reihe 
von Kundgebungen abgehalten. Das Militär wurde auf Hitler vereidi-
gt. Bis hin zur „Volksabstimmung“ über den Anschluss Österreichs ans  
Deutsche Reich wurde Oberwart von einer Welle der Propaganda regel-
recht überschwemmt.  
Während die Bevölkerung von der Euphorie geblendet war, zeigte das 
Regime schon sein wahres Gesicht. Gauleiter Portschy bemerkte in einer 
seiner großen Reden, dass „Juden und Zigeuner Parasiten am Volkskör-
per seien und aus der Volksgemeinschaft ausgestoßen würden.“ Kur-
ze Zeit später wurden die Nürnberger Rassengesetze eingeführt. Somit 
brach auch in Oberwart das unmenschliche Schicksal über die jüdischen 
Mitbürger (laut einer Volkszählung von 1934: 142 Personen) herein. Ihre 
Geschäfte wurden arisiert, sie wurden aus allen öffentlichen Positionen 
ausgestoßen, und die Synagoge wurde in ein Feuerwehrdepot umge-
wandelt. Selbst der jüdische Friedhof wurde aufgelöst. Wenigen, wohl-
habenderen, Familien gelang die Flucht, die meisten jüdischen Mitbürger 
wurden jedoch deportiert – zunächst nach Graz und dann in die Konzen-
trationslager. Die jüdische Gemeinde, und damit ein Teil des Oberwarter 
Alltagslebens, wurde damit unwiederbringlich ausgelöscht. 
Auch die Roma waren bald nach dem Anschluss Ziel der grausamen Ver-
folgung und Vernichtung. Am Rande Oberwarts gab es eine Siedlung, wo 
bis 1939 332 Roma lebten. Eine Verordnung befahl, alle arbeitsfähigen 
Roma zur Zwangsarbeit heranzuziehen. Solche Arbeitstrupps wurden in 
Oberwart unter Bewachung durch SA und SS eingesetzt. Später wurden 
die Roma in Arbeitslager, meist Lackenbach, gesteckt und später in die 
Konzentrationslager gebracht. Die Hütten am Stadtrand wurden nieder-
gebrannt. Später, nach dem Ende des Regimes, kehrten nur noch wenige 
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Roma zurück, in der Hoffnung, in der Heimat ihre Angehörigen wieder-
zufinden. Die einst großen Familien waren jedoch vernichtet worden, 
nur vereinzelte Mitglieder hatten den Genozid überlebt und versuchten, 
sich unter schwierigen Umständen wieder ein Leben aufzubauen. Zeit-
gleich wurden auch alle als Gegner des Regimes geltenden Menschen 
mit Sanktionen bestraft. Die Schulen wurden verstaatlicht und ein neuer 
Lehrplan „im nationalsozialistischen Geist“ eingeführt. Die Jugend wurde 
in die Hitlerjugend eingereiht. Alle bisher bestehenden Vereine und Ver-
einigungen wurden entweder aufgelöst oder umgewandelt. Die Umstel-
lung der Ostmark und die damit einhergehenden Gebietsveränderungen 
betrafen auch Oberwart. Der Bezirk fiel zur Steiermark. An seiner Spitze 
stand nun der Kreisleiter Eduard Nicka.

Der Zweite Weltkrieg

1939, in dem Jahr als auch der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde Ober-
wart zur Stadt erhoben. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war 
unter anderem eine Volkszählung im Jahr 1934, der zufolge die Einwoh-
nerzahl bereits stolze 4.603 Personen umfasste. Es folgten Jahre des 
Krieges und der Besatzung, in denen sich das Leben in der jungen Stadt 
schwierig gestaltete. 
Als die Verlustmeldungen sich häuften, kam innerhalb der Bevölkerung 
Oberwarts bald ein Gefühl der Ernüchterung und Bedrückung auf. Das 
Ausmaß des blutigen Krieges wurde immer deutlicher. Dennoch wurde in 
Oberwart damit begonnen, einen neuen Raumordnungsplan zu erstellen. 
Die Stadt sollte zu einem Mittelpunkt des Gebietes werden. In dieser Zeit 
wurde auch die „Südtiroler-Siedlung“ zwischen der Wienerstraße und 
dem Bahnhof gebaut. Diese wurde im Jahr 1940 fertig und sollte mit 72 
Wohnungen Südtiroler Optanten eine neue Heimat bieten. Bald schon 
mussten jedoch alle Anstrengungen in die Kriegswirtschaft gehen. Doch 
nicht alle nahmen die Geschehnisse widerspruchslos hin. Schon im Jahr 
1939 begann sich im Raum Oberwart eine Widerstandsgruppe zu orga-
nisieren. Großteils bestand diese aus Kommunisten bzw. Sozialdemo-
kraten, jedoch waren auch der Sparkassendirektor, der Druckereibesitzer 
und der Kaplan Teil der Gruppe. So vereinten sich in Oberwart im Kampf 
gegen das verhasste Regime acht bis zehn Männer. Im ganzen Bezirk 
gehörten rund 100 Personen der Widerstandsgruppe an. Diese veran-
staltete geheime Treffen und schmiedete verschiedene Pläne. Samm-
lungen für die Angehörigen von inhaftierten Regimegegnern wurden 
durchgeführt. Dies wurde der Gruppe schließlich zum Verhängnis, als die 
Sammellisten der Gestapo in die Hände fielen. Die Widerständler wur-
den verhaftet und in Graz wegen Hochverrates vor das Gericht gestellt. 
28 Männer wurden zum Tode, die anderen zu hohen bzw. lebensläng-
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lichen Freiheitsstrafen verurteilt. Im Jahr 1944 wurde deutlich, dass die 
Stunden des Dritten Reiches gezählt waren. Im Herbst versuchte man, 
an der ungarischen Grenze eine Verteidigungslinie, den Südostwall, zu 
errichten. Tausende von Zwangsarbeitern – Kriegsgefangene, Juden und 
auch Frauen – mussten bei Eis und Schnee Gräben ausheben. Als die 
Russen näher kamen, war diese Verteidigungslinie jedoch ohne Bedeu-
tung. Ab März 1945 versuchte der Volkssturm, ein trostloses Aufgebot 
von schlecht bewaffneten und ausgebildeten alten Männern und Kindern, 
die Verteidigung zu halten. Ein Teil des Oberwarter Volkssturms verblieb 
in der Stadt selbst, ein Teil zog an den Rechnitzer Abschnitt. Oberwart 
war nun eine Stadt im Frontbereich. Trotz der Verteidigungsversuche 
konnten die sowjetischen Truppen bald voranschreiten und erreichten 
Oberwart. Im letzten Augenblick waren die zivilen Verwaltungsstellen 
evakuiert worden, dabei wurden sämtliche Papiere vernichtet. Das Rat-
haus selbst wurde angezündet und brannte gänzlich aus. Nach kurzem 
Artilleriebeschuss, bei dem vier Zivilisten ums Leben kamen, wurde die 
Stadt von den Sowjets besetzt. Dennoch befand sich Oberwart weiterhin 
im Bereich der Kampfzone, da sich zwischen Oberwart und Markt Allhau 
eine hart umkämpfte Verteidigungslinie befand. Die Bewohner konnten 
ihre Keller tagelang kaum verlassen. Monatelang war die Stadt geprägt 
von Zerstörung und Plünderung, Häuser wurden zu Ruinen, und vielen 
Menschen mangelte es an den notwendigen Lebensmitteln. Der Krieg 
kostete Oberwart bis 1945 122 Gefallene und 18 Vermisste. Dennoch 
begann man anschließend, mit Zuversicht einer neuen Zeit entgegen zu 
gehen und den Wiederaufbau zu beginnen.

Die Nachkriegszeit

Die Nachkriegsjahre und damit die Zeit sowjetischer Besatzung waren 
eine Zeit großer Herausforderungen. Es galt, eine Aufwärtsentwicklung 
der Stadtgemeinde zu sichern. Die erste konstituierende Gemeinderats-
sitzung mit der Wahl eines Bürgermeisters fand am 21. Juni 1945 statt. 
Eine der ersten Maßnahmen des Gemeinderates war der Wiederaufbau 
des ausgebrannten Rathauses. Das neue Gebäude wurde schließlich am 
4. September 1949 feierlich eingeweiht. 
Nach dem Abschluss des Staatsvertrages musste die Besatzungseinheit, 
die seit 1945 in der Oberwarter Kaserne stationiert war, diese räumen. 
Eine kuriose Anekdote aus jener Zeit besagt, dass der Kommandant im 
Zuge der Verabschiedung den Schlüssel zur Kaserne feierlich an den 
Bürgermeister der Stadt übergab. Bei einem Lokalaugenschein durch die 
neugierig gewordenen Anwesenden zeigte  sich jedoch, dass es für den 
Schlüssel gar keine Verwendung gab: Die Soldaten hatten bei ihrem Ab-
zug sämtliche Türen der Kaserne mitgenommen. Oberwart entwickelte 
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sich in den folgenden Jahren tatsächlich wieder zum Zentrum der Regi-
on. Der Straßenbau wurde vorangetrieben, einige Neu- und Ausbauten 
durchgeführt. Darunter der Bau eines Schwimmbades und des Schwer-
punktkrankenhauses. Der Wochenmarkt, der im Jahre 1938 abgeschafft 
worden war und aus wirtschaftlichen Gründen 1945 nicht sofort wieder-
eingeführt werden konnte, wurde ab 1950 wieder abgehalten. Dieser 
findet bis heute jeden Mittwoch im Bereich des Hauptplatzes statt und 
erfreut sich noch immer großer Beliebtheit – egal, ob für Einkäufe oder 
für das beliebte „Würstelessen“. 

Von den 50er Jahren bis heute

1952 erfolgte der Beschluss zur Errichtung einer Versteigerungshalle in 
Oberwart, welche noch im selben Jahr vom Zimmermann Johann Ober-
mayr aus Schwanenstadt in Oberösterreich und dem Oberwarter Bau-
meister Gustav Steurer errichtet und der Benützung zugeführt wurde. 
Im Jahr 2000 wurde die Viehzucht aus Stadtentwicklungsgründen aus 
der Oberwarter Innenstadt an den Stadtrand ausgesiedelt und ein Rin-
derkompetenzzentrum ausgebaut, seither harrt der Holzbau der 1950er 
Jahre einer neuen Nutzung.
In den 60er Jahren wurde ein architektonisch beachtenswerter Bau 
geplant und umgesetzt. Unmittelbar neben der Pfarrkirche Mariä Him-
melfahrt wurde die Osterkirche mit angeschlossenem Kontaktzentrum 
erbaut. Planung und Bau erfolgten in den Jahren 1966 bis 1969. Das 
Gebäude stellt ein Frühwerk der Architekten Günther Domenig und Eil-
fried Huth dar und gilt heute als eines der bemerkenswertesten Bauten 
der Stadt.
Die Einwohnerzahl stieg stetig. Im Jahr 1971 hatte Oberwart bereits 
5.455 Einwohner. Diese Entwicklung verlangte eine stetige Entwicklung 
der Infrastruktur. Im Jahr 1995 wurde die Stadt durch ein einschnei-
dendes Ereignis erschüttert. Am 5. Februar wurden die vier Roma Peter 
Sárközi, Josef Simon, Ervin und Karl Horvath durch eine Rohrbombe 
des Briefbombenattentäters Franz Fuchs getötet. Diese war mit einer 
Plakette mit einer rassistischen Beschimpfung („Roma zurück nach In-
dien“) versehen. Die Männer hatten versucht, die Tafel zu entfernen, 
dabei wurde der Zünder ausgelöst. Dass es sich dabei um einen rassi-
stischen Terror-Akt gehandelt hatte, bestätigte sich, als am 6. Februar 
in Stinatz eine weitere Bombe detonierte und ein Bekennerschreiben 
gefunden wurde. Das Oberwarter Attentat gilt als der folgenschwerste 
innenpolitisch motivierte Anschlag der Zweiten Republik. Die Morde wur-
den literarisch durch Stefan Horvath sowie Elfriede Jelinek verarbeitet. 
Der Künstler Manfred Bockelmann setzte den vier Attentatsopfern ein 
Denkmal, indem er ihre Portraits mit Kohle auf großformatige Leinwand 
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zeichnete. Diese wurden im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten im Jahr 
2015 im Offenen Haus Oberwart präsentiert.
Über Jahrzehnte hinweg wurde überlegt, die 30 km lange Bahnstrecke 
nach Szombathely wiederzueröffnen. Denn im Jahr 1953 wurde der 
gesamte Verkehr zur ungarischen Staatsbahn östlich von Rechnitz un-
terbrochen. Statt einer Wiedereröffnung wurde am 1. August 2011 die 
Strecke Friedberg-Oberwart eingestellt. Seitdem gehört Oberwart zu 
den fünf Bezirkshauptstädten Österreichs ohne Anbindung an den öf-
fentlichen Schienenpersonenverkehr.
Mit der Ernennung zur „Messestadt“ fand 1990 die überregionale wirt-
schaftliche Bedeutung der Stadt auch bundesweite Anerkennung. Die 
größte Messe ist die seit 1971 alljährlich Ende August stattfindende In-
form mit mehr als 400 Ausstellern und über 100.000 Besuchern.

Zahlen und Fakten über Oberwart (März 2015)

Heute ist Oberwart mit 7.200 Einwohnern die größte Stadt des Südbur-
genlandes und hat im Laufe der Jahrzehnte an wirtschaftlicher und ge-
sellschaftlicher Bedeutung gewonnen. Die Bewohner der Stadtgemeinde 
und auch die zahlreichen Gäste genießen hier eine bunte Vielfalt. Und 
das in vielerlei Hinsicht, denn Oberwart hat sich als Messe- und Einkaufs-
stadt, aber auch als Schul- und Sportstadt einen Namen gemacht. 
Einrichtungen zur Kinderbetreuung oder zur Betreuung alter Menschen 
bieten gute Bedingungen für das Leben in der Stadt. Oberwart verfügt 
über ein reges Vereinsleben. In der Sportstadt Oberwart findet man 
vieles, was das Sportlerherz begehrt: Basketball, Fußball, Judo, Moun-
tainbike, Rope Skipping, Tanzsport, Stocksport, Schach, Tennis, Tisch-
tennis oder Volleyball. Für Läufer, Walker und Radfahrer wird ein gut 
ausgebautes Netz an Lauf-, Walking- und Radwegen angeboten. 
Oberwart gilt als die größte Einkaufsstadt des Burgenlandes. Auf einer 
Verkaufsfläche von insgesamt 70.000 Quadratmetern wird eine große 
Auswahl geboten – in den Shoppingcentern am Stadtrand oder in den 
Fachgeschäften der Innenstadt. 
Die Vielfalt Oberwarts ist auch im Zusammenleben der verschiedenen 
Volksgruppen zu erkennen. Der ethnische und religiöse Facettenreich-
tum der Stadtgemeinde kommt vor allem durch das Zusammenleben 
deutsch, ungarisch und kroatisch sprechender Bürger zum Ausdruck, die 
im Einklang mit Angehörigen der Minderheitenvolksgruppe der Roma die 
Stadtgemeinde bewohnen. 
Typisch für Oberwart sind die Arkadenhäuser. Vor allem in den älteren 
Wohnvierteln findet man diese langgestreckten Häuser mit ihrer typischen 
Bauweise. In den vergangenen Jahren hat eine Rückbesinnung auf diese 
alte burgenländische Bautradition dazu geführt, dass viele Neubauten 
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in diesem Stil entstanden sind und bestehende Bauten revitalisiert 
werden. Das alte Reformierte Pfarrhaus ist das älteste Arkadehaus 
des Südburgenlandes und wurde 1784 erbaut, damals noch mit einem 
Strohdach gedeckt, 1823 wurde das Gebäude vergrößert und mit 
Dachziegeln versehen. 
In Oberwart leben heute (laut Stand 2009) 3.976 Katholiken, 1.273 
Evangelische H.B. und 1.198 Evangelische A.B. Eine Volkszählung aus 
dem Jahr 2001 ergab, dass 1,1 bis 5 Prozent der Bevölkerung der Volks-
gruppe der Burgenland-Kroaten und 5 bis 10 Prozent der Volksgruppe 
der Burgenland-Ungarn angehören. Die Volksgruppe der Roma dürfte 
derzeit um die 150 Personen umfassen. Diese Zahlen sind jedoch relativ 
ungenau, da niemand dazu verpflichtet ist, sich als Angehöriger einer 
Volksgruppe zu deklarieren, und die Selbstdefinition oft unklar ist. 

Quellen:

Triber, Ladislaus [Bearb.]. Stadtgemeinde Oberwart [Hrsg.].:  Die Obere Wart. Festschrift 
zum Gedenken an die Wiedererrichtung der Oberen Wart im Jahre 1327, Oberwart 1977 
 
Stadtgemeinde Oberwart [Hrsg.].: Oberwart. Eine Stadt stellt sich vor, Oberwart 1977 
 
http://www.verein-roma.at/html/geschichte.htm (abgerufen am 18.11.2015)
 
http://www.waechter-oberwart.at/juedischer-friedhof/juengste-kultusgemeinde-des-bur-
genlandes/ (abgerufen am 19.11.2015) 
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Szombathelyi séta
Szommer Ildikó írása nyomán

Historikum a városalapítás előtt

Szombathelynek több európai jelentőségű őskori emléke van. A mai vá-
ros területe már az őskor óta alkalmasnak bizonyult az emberi életre, a 
hosszabb letelepedésre. Az utolsó néhány évtizedben fejlett kultúrák so-
rozatának nyomait tárták fel a régészek. A felszínre került csontmarad-
ványok, csiszolt kőeszközök, faragott agancsdarabok a neolitkori életről 
vallanak. További leleteket őriznek Szombathely múzeumai a rézkorból 
és vaskorból, amelyek egyértelműen jelzik a terület őslakóinak kulturális 
fejlettségét. A Kr. e. 6. század táján vándor kelta törzsek telepedtek meg 
a későbbi Pannónia területén, kik leigázták a terület őslakóit: a pannono-
kat, savorokat és vindokot. Nagy pusztítást okoztak Pannónia földjén a 
dákok sorozatos betörései, míg végül Kr. u. 10-ben Pannónia római pro-
vinciává lett, ezzel viszonylagos nyugalom és jelentékeny fejlődés kö-
szöntött a térségre. Az elhagyott területeken városok emelkedtek, utak 
épültek, római iparosok telepedtek meg és még a művészetek is gondos 
törődésre találtak. Pannónia provincia központja a mai Szombathely, az 
egykori Savaria lett.

Antik dicsőség

Lépjünk vissza az időben – közel 2000 évet – és kortanúként idézzük 
meg a történetíró Pliniust, aki így emlékezik meg Savariáról: „Noricum-
mal határos a Pelso tó a boiusok pusztasága, azonban itt már az isteni 
Claudius coloniája Savaria lakott hely.” 
Savaria, a Kárpát-medence egyik legrégibb városi jogú településének 
alapítása Claudius császár uralkodásának idején, Kr. u. 50 körül történt. 
A város a Colonia Claudia Savariensium, azaz a savariaiak Claudiusi Co-
loniája nevet kapta az alapító császár után. Története egyedülálló, hi-
szen ez az egyetlen város Magyarországon és a Kárpát-medencében is, 
amely megalapítása óta mind a mai napig lakott település. A római hely-
névadási szokás szerint – legtöbb esetben a folyóvizekről kapta egy-egy 
település a nevét – a várost az ott folyó kelta eredetű elnevezésre utaló 
Savarias-Sibaris patakról nevezték el. 
A város történetének beszédes bizonyítékai a kőfaragványok, császári 
feliratok, márványoszlopok, istenszobrok, amelyek hírt adnak a 
tartomány társadalmi, vallási és kulturális életéről, jelentős eseményeiről. 
A díszítőművészeti elemek és a mindennapi élet tárgyi emlékei hűen 
dokumentálják a hajdan volt polgárok életstílusát. Minderről a Savaria 
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Múzeum kiállításának régészeti emlékei adnak hírt a látogató örömére. 
A lapidarium (kőtár) legismertebb értéke a capitoliumi triász: Jupiter, 
Júnó és Minerva hatalmas márványszobrainak torzója. 
A colonia rang a legmagasabb városi jog volt a Római Birodalomban, la-
kosságának nagyobbik része római polgár volt, több százat közülük név 
szerint is ismerünk az antik kőfaragványok felirataiból. Ők az Augustus 
császár által alapított s Apollóról elnevezett XV. Legio veterán katonái 
voltak, akiket Claudius császár letelepített, és akiknek földet juttatott. A 
colonia megszervezésének egyik jelentős indoka a római hódítást már 
több évszázaddal megelőzően is itt haladó Borostyánkő út, Itáliából 
az Északi tengerhez vezető kereskedelmi út nagy forgalma volt. Délről 
agyag- és bronzedények vándoroltak észak felé, onnan pedig a medi-
terrán vidéken kedvelt ékszernyersanyagot, a borostyánt szállították dél 
felé. A római város kiterjedéséről feltételezhető, hogy a Perint és a ró-
maiak által épített műcsatorna, a Gyöngyös patakok között feküdt, ami 
megközelítőleg egybeesett a középkori város területével. Az egymást 
derékszögben metsző egyenes utcák hálózata, a szabályos alaprajzú 
tömbökbe, az insulákba rendeződő épületei, monumentális középületei, 
csatornázottsága, fürdője, vízvezetéke példaértékű városszervezésről 
árulkodnak.
A tartomány kettéosztása után Savaria lett Felső Pannónia közigazgatási 
és vallási központja, ez a város volt a székhelye a tartományi főpap-
nak. A 2. században Pannóniát is meghódította az egyiptomi eredetű 
Isis kultusz, amely az egykori görög területek közvetítésével jutott el Ró-
mába és gyorsan ismertté vált. Savariában az Isis-szentély építésének 
első nyomai 188-ból valók, de még a 3. század közepén is találunk az 
épületegyüttes kibővítésére utaló jeleket. A 2000-es évektől a területet 
újból régészek vették birtokba és az újabb kutatási eredmények folytán 
hitelesebb rekonstrukciós bemutatás következhet. Visszakerülhetnek a 
figyelem középpontjába a pannóniai és noricumi kőfaragó műhelyekben 
készült márvány faragások: a Sothis kutyán lovagló Isis, Osiris és Viktó-
ria alakja, a kutyafejű Anubius, valamint Mars és Hercules alakjának re-
liefjei. Az új tervek szerint felépült Isis szentély 2011 óta méltó otthona 
a 2000 éves régészeti értékeinknek. 
Pannonia Prima provincia fővárosában előszeretettel töltötték el idejüket 
a császárok, ezért a korábban épült helytartói palotát a 330-as években 
megnagyobbították és a császárokhoz méltó palotává építették át. Itt 
épült fel a tartományi kincstár és elöljáróinak hivatala. A város katonasá-
got is kapott, amely palotalegiót állomáshelyéről Lanciarii Savarienses-
nek, azaz savariai lándzsásoknak neveztek.
Ha a római kultúra jelentős értékeit szeretnénk bemutatni, akkor az 
1943-ban megnyílt romantikus hangulatú romkert épületmaradványai-
hoz feltétlenül el kell látogatnunk. Az 1937-től engedélyezett ásatásokat 
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Paulovics István régész vezetésével és Géfin Gyula jeles egyháztörté-
nész, régész és pap-tanár közreműködésével kezdték meg. A hatalmas 
méretű császári palota aulájának padozatát mozaik díszítette, a díszes 
udvar közepén fürdőházat emeltek, a falakat festményekkel díszítették. 
A Járdányi Paulovics István Romkertben feltárták és bemutathatóvá tet-
ték az egykori Mercurius szentély alapjait, ahol szobrokat, mécseseket, 
áldozati tálakat, kultikus urnákat találtak. A városfalon kívül, a városba 
jövő utak kereszteződésénél állt a vámház, az út mellett fazekasműhe-
lyek és boltok húzódtak meg. 
A mai város Fő terén találhatjuk a „császárkövet” – Blaskó János szob-
rászművész 21. századi alkotását – a Savariában megfordult uralkodók 
bronz arcképével. A város, amelyet Tiberius Claudius Caesar Augustus 
Germanicus (41-54) alapított, Titus Flavius Domitianus idejében jelen-
tős építkezésbe kezdett. Marcius Ulpius Traianus (98-117) uralkodott ak-
kor, amikor Savaria lett Felső-Pannónia tartomány császárkultuszának 
központja. 202-ben ellátogat a városba Lucius Septimius Severus (193-
211), akit Pannóniában kiáltottak ki császárrá. A keresztényüldöző Caius 
Aurelius Valerius Diocletianus (284-305) idején épült ki a Krisztus-köve-
tők ellen létrehozott bíróságok egyik központja. Amikor itt, a tartományi 
fővárosban őrizték a provincia pénzét, hadi és élelmiszer készleteit, ak-
kor volt hatalmon Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus császár, a 
306 és 337 közötti időben. Ők hát a hatalmas gránitkorong főszereplői.

A város szentjei

A város jelentős ókeresztény központ volt. A tekintélyes számban fel-
színre került ókeresztény sírfeliratokból megállapítható a 4. századi 
város nagyobb lélekszámú keresztény közösségének jelenléte. A korai 
kereszténység két szentje kapcsolódik Savaria ókori történetéhez: 303-
ban itt halt mártírhalált Quirinus sisciai püspök és Szent Márton Savaria 
szülötteként 317-ben itt látta meg először a napvilágot. Quirinus szen-
vedéstörténetének eredeti, hiteles szövege igazolja, hogy a püspököt 
Savaria színházában azért ítélték halálra, mert egyetlen Istenéhez hűsé-
ges maradt és nem volt hajlandó a római vallás szerint áldozni a pogány 
isteneknek. 
A várost már évszázadokkal ezelőtt Szent Márton kultuszhelyeként em-
legették Európa-szerte. Szent Márton, a későbbi püspök, Gallia apos-
tola 317 táján egy római katonatiszt fiaként Savariában született. Az 
Észak-Itáliában felserdült ifjú már keresztényként tért vissza szüleihez 
és anyját megkeresztelte. Ellenfelei azonban elűzték szülőföldjéről, majd 
hosszas útkeresés után ért el Toursba, ahol 397 novemberében bekö-
vetkezett haláláig püspökként teljesített szolgálatot. A Szent Márton le-
genda szerint amiens-i szolgálata idején találkozott a városkapu előtt 
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didergő koldussal. Márton elővette kardját, kettévágta köpenyét és felét 
a didergő koldusra terítette. Éjszaka álmában megjelent Krisztus, aki 
az ő köpenyébe volt öltözve és dicsérő szavakkal jutalmazta. E jelenet 
ábrázolását lelhetjük fel azon az 1670-es években készült reneszánsz 
kályhacsempén, amely a romkerti ásatások alkalmával került a figyelem 
középpontjába. A Szombathelyi Egyházmegye első püspöke őt válasz-
totta egyházmegyéje védőszentjéül. A szent ereklyéit 1913. június 13-
án hozatták haza. Mikes János püspök országos ünnepség keretében 
a székesegyház Szent Márton oltárán helyeztette el a hamvakat, Tóth 
István szobrászművész által készített hermában. 
Egyes források szerint a mai Szent Márton templom helyén állt Márton 
szülőháza és a ház helyére építették a templom elődjét, a kápolnát. A 
templom előtti kútnál látható Rumi Rajki István híres bronzszobra 1938-
ból, amelyen Szent Márton megkereszteli édesanyját.
Szent Márton révén Savaria minden jelentősebb egyháztörténeti műbe, 
földrajzi írásba, térképészeti munkába bekerült, mint fontos római vá-
ros, amelynek nemzetközi híre is számottevő.
A római birodalom kettészakadása után és az állandó barbár betörések 
miatt a város pusztulása megállíthatatlan lett. 433-ban már a hunok 
uralták egész Pannóniát. Az elnéptelenedett várost 456 szeptemberében 
földrengés rázta meg. A természeti csapás eseményét, amely teljesen 
romba döntötte a várost, a Ravennában vezetett Birodalmi Krónikába 
is feljegyezték. Régészeti leletek – pénzek és temetkezésből származó 
maradványok – bizonyítják, hogy a földrengés után sem szűnt meg az 
élet Savariában, de a város további történetében mindenképpen fordu-
lópontot jelentett az esemény. 

A középkori Szombathely

A hunok után egészen a 7. századi avarok megtelepedéséig egyetlen 
más nép sem szállta meg a romjaiban is szembetűnő, hajdan virágzó 
várost és környékét. A 8. század végétől a Borostyánkő utat katonai és 
kereskedelmi célokra egyaránt használták, míg egy évszázaddal később 
elcsendesedett rajta a forgalom. 
A város nevének említése legközelebb 860 tájékán tűnik fel, amikor a 
frank uralkodó, Német Lajos király Adalwin érsek kérésére a salzburgi 
egyháznak adományozza Savariát. Nyugat-Pannónia területe a 907-es 
pozsonyi csata után viszont végleg a honfoglaló magyarok birtokába 
kerül. A 11. század közepén a salzburgi érsekség kedvezőnek találta 
az alkalmat régi birtokainak visszaszerzésére. Savaria így kerül ismét 
Magyarországhoz, Gizella királyné jegyajándékaként, a győri püspökség 
fennhatósága alá. Bár csak jog szerinti átadásról volt szó, hiszen olyan 
területről kellett csak lemondani, ami úgyis a magyarok birtokában volt. 
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A házassággal Nyugat-Dunántúl jog szerint is Szent István Magyar Ki-
rályságának részévé vált és ezzel kezdődött el a későbbi vármegyék 
megszervezése. Ezen időtájt Savaria-Sabaria az ország egyik nyugati 
határmegyéjének része lett.

A város erőssége

Szombathely nevét 1290 tájékán említik újból az írások: András püspök 
idejére esik a szombathelyi vár első konkrét említése. Hogy Szombat-
helynek is volt vára, talán kevesen tudják. A 18. század végén erősen 
leromlott állapota miatt lebontották. A Smidt Múzeum pincéjében ta-
lálkozhatunk a középkori vár délkeleti saroktornyának maradványaival. 
Mostanra maradt az elmélkedés, a fantáziálgatás és a kövek. Végezetül 
pedig Karácsonyi János történész gondolatai: „Ha szenvedtek is, küz-
döttek is a szombathelyiek a miatt, hogy e vár városukban állott, mégis 
csak roppant hálásoknak kellett lenniök az iránt, aki e várat építé és 
fenntartá; mert e vár lőn az okozója annak, hogy később ide költözött a 
vasvári káptalan és a vármegye; ez a régi, rég elhányt vár vetette meg 
tehát Szombathely nagyságának, emelkedésének alapját.”
A középkori város magja a várból, a vártemplomból és a várnép lakása-
iból állt. A vár ura a győri püspök volt, akinek a település lakói jobbágy-
szolgáltatással tartoztak. 1407-ben Hédervári János akkori győri püspök 
levélben fogalmazta meg a város privilégiumait, amely tulajdonképpen 
a püspök és a város polgárai között köttetett egyezség volt. Ennek értel-
mében évi 200 arany lefizetése fejében mentesülhettek az úrbéri kötele-
zettségek alól. Mint kiváltságos városnak, saját bírája és tanácsi testüle-
te volt, a vár élén pedig a földesúr várnagya állt. 
A folyton megújuló trónviszályok közepette a terület állandó hadszín-
térré változott, Szombathely határvár lett. Az 1525-ben megújított ki-
váltságlevelet a város polgárai a királlyal is megerősíttették, amelyben 
Gosztonyi János győri püspök „az ország kulcsa és kapuja” elnevezéssel 
illeti a várost.
Szombathelynek már a 13. században két temploma volt: az egyik a 
Vártemplom, a másik a Szent Márton templom. A 14. században tovább 
bővül a kör egy gótikus templom megépítésével. A ferenceseket 1360-
ban még Kálmán, győri püspök telepítette ide, akik megkapták a városi 
ispotályt és a Remete Szent Antal tiszteletére szentelt kórháztemplomot. 
A ferencesek a templomot gótikus stílusban átalakították és új kolostort 
építettek hozzá. A templom előtti teret a város önkormányzata 2006 óta 
Szent Erzsébet térnek nevezte el. A barokk kapu fölötti fülkében szép 
Erzsébet szobrocska fogadja a templomba érkezőket.
Egy település múltjára nem csak a régi krónikákból, oklevelekből, régé-
szeti leletekből lehet következtetni, hanem gyakran a helynevekből is. 
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Tóth Endre régész szerint különösen Szombathelyre jellemző ez, hiszen 
talán az egyetlen város Magyarországon, amelynek három, egymástól 
teljesen független neve is volt. A Savaria/Sabaria nevet folyamatosan 
használták a római kortól kezdve, sőt a mai napig is ismert és élő elneve-
zést jelent. A 13. század második felében már elterjedt és széles körben 
ismert volt a ma is használatos Szombathely elnevezés, amely helynév 
a település egykori piacnapjára utal. A források először 1288-ban említik  
ezen a néven, eleinte mint falu, később mint civitas-város, majd mező-
város a korabeli helyesírásnak megfelelően Zumbothelnek írva. Német 
nyelvű forrásokban fellelhető a Steinamanger – „kő a pusztán” – elne-
vezés, mely akár az antik Savaria romokkal borított területére is megfe-
lelően értelmezhető jelentéssel bír. A hagyományok szerint a város falai 
között Mátyás király is megfordult. Hogy milyen várost találhatott itt, 
erről némi képet fest a ferencesek templomában levő Szent Flórián kép 
alsó részén fennmaradt városkép. 
A városfejlődés egyik legfontosabb színtere a középkori piactér (a jelen-
legi Fő tér) volt, ahol még a múlt század első felében is árusok sátrai so-
rakoztak a vásári napokon. Az iráni eredetű vásár kifejezés szóösszeté-
telben szerepelve leggyakrabban a vásár helyére vagy napjára utalnak: 
Szerdahely, Csütörtökhely, Szombathely. Vásártörténetünk I. István ál-
lam- és egyházszervező munkájával kezdődik: az általa kijelölt vásárnap 
a vasárnap lett, de III. Béla uralkodása alatt már elterjedtek a szombati 
vásárok. A vásárok alapja a vásárprivilégium volt, amely jó jövedelmet 
biztosított a vásártartóknak. A vásár mindenekelőtt találkozási hely és 
alkalom, minthogy a piac szó eredeti jelentése szerint is teret, valami-
nek a központját jelöli. A nyüzsgő sokadalomban fazekasok találkoznak 
a csizmadiákkal, rőfös a szabóval, öreg a fiatallal, jobbágy a nemessel, 
szegény a gazdaggal, s mindeközben híreket cserélhetnek, megismer-
hetik egymás életmódját. A vásárok voltak a hirdetések, perbe hívások 
alkalmai is, így biztosíthattak nagyobb nyilvánosságot a történéseknek.
Szombathelyen a 16. században országos vásár volt farsangkor, Szent 
György napján, Szentháromság vasárnapján, Kisasszonykor és András 
napkor. Dél felől a városba vezető utat „Vásárosok útjának” is nevezték. 
A piactér a középkor óta a város központja.   
A 16. század végére tehető a céhek virágzásának ideje Szombathelyen: 
elsőként a szabócéh jött létre, majd őket követték céhalapítással a mol-
nárok, mészárosok, vargák, szűcsök. A szombathelyi ötvösség remek-
be formált darabjai kerültek elő több mint negyven éve a belvárosban 
folytatott ásatások alkalmával. A szombathelyi kincslelet pénzérméi, 
ezüstpoharai és ruhadíszei azt sejtetik, hogy a reneszánsz műveltség e 
városban is elterjedt volt. 
A 17. században a Bocskai szabadságharc idején érte a legnagyobb 
kár a várost, amikor Bocskai generálisa, Némethy Gergely kifosztotta 
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a várost. A Rákóczi szabadságharc is folyamatos veszteséget és szen-
vedést jelentett az itt élőknek, hisz a kuruc város sokszor került labanc 
megszállás alá. Nagy csapást jelentettek a járványok. 1710-ben a város 
lakosságának kétharmada esett a pestis áldozatául. A helyzetet csak 
tovább súlyosbították a gyakori tűzvészek. 1716 májusában szinte az 
egész város leégett. Az elpusztult lakosság helyére vendek, horvátok 
és németajkú iparosok érkeztek, de még egy-két olasz és görög is. Az 
addig színmagyar Szombathely lakosságának összetétele meglehetősen 
változatossá vált, ámbár a település anyagi és szellemi gyarapodásához 
a bevándoroltak jelentősen hozzájárultak. Az egyre nagyobb számban 
betelepedő nemesség új házakat emelt a majdnem teljesen elpusztult 
belváros területén.
1774-76 között Eörsi mérnök és Chevreux Adrian mérnökkari kapitány 
tervei szerint elkészült a megyeháza, amely ebben az időszakban a vá-
ros legnagyobb épületének számított. Ez az épület volt az első közösségi 
alkotás, amely láthatóan is rangot adott a városnak, ez lett a nemesi 
vármegye igazgatási központja. A barokk város kialakulásának új kor-
szaka nyílt meg azáltal, hogy Mária Terézia 1777-ben megalapította a 
szombathelyi püspökséget.

A barokk nagyság

A nagytemplom, püspöki palota és szeminárium, a kanonoki ház mind 
Szombathely első püspökének, Felsőszopori Szily Jánosnak és Hefele 
Menyhért bécsi építésznek az érdeme. Elsőként a szeminárium épülete 
készült el 1780-ban, de a kispapok csak tíz év múlva kezdhették meg 
itt tanulmányaikat. Addig itt működött a város első nyomdája, a Siess-
nyomda. Itt nyomtatták ki először az országban Mikes Kelemen leveleit. 
Az épület emeletére került az Egyházmegyei Könyvtár, amely ma 70.000 
kötetes állománnyal büszkélkedhet és amelynek alapját Szily püspök te-
remtette meg saját gyűjteményének odaajándékozásával. 
Maga így vall e tettéről és későbbi intézkedéséről: „Főként a kiterjedtebb 
tudományokat a fontos könyvek segítsége nélkül nem lehet megszerezni, 
illetve, hogy a szombathelyi egyházmegyénkben nincs olyan könyvtár, 
amelyhez papjaink fordulhatnának, a tiszteletre méltó klérus iránti őszinte 
és lángoló szeretettől vezérelve elhatároztuk, hogy könyvtárunkat, melyet 
ifjúkorunktól fogva nem kis kényelmetlenségek árán gyűjtöttünk össze, 
teljes egészében szombathelyi székesegyházunknak adományozzuk […]  
e könyvtárból minél nagyobb haszon jusson a köznek is; azt akarjuk, 
és úgy rendelkezünk, hogy ne csak papi és egyházi emberek, hanem 
meghatározott nyitvatartási időben a világi személyek számára is 
hozzáférhető legyen.” A könyvtártermeket Dorffmaister István freskóival 
díszíttette. A gyűjtemény kiemelkedő darabjai a középkori kódexek és 
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különleges ősnyomtatványok. A Püspöki Palota a bazársorral – vagy 
ahogyan ma is él még az elnevezés, a Püspökvár – 1783-ra készült el 
teljes pompájában. A copf stílusú palota szabadon áll a téren, bár az 
eredeti tervek szerint a többi egyházi épülettel egybe akarták építeni. 
A nagyterem szépségét Anton Maulbertschnek köszönhetjük, további 
értékes helyiség a Szent Pál terem Dorffmaister vászonra festett képeivel. 
A Püspöki Palota földszintjén látogatható a Sala Terrena – hazánk első 
múzeuma – ahol a római időkből származó feliratos kövek láthatók. 
A terem falait Dorffmaister Savaria antik emlékeit megörökítő freskói 
díszítik. A palotát a második világháborúban súlyos kár érte.
A tér leghangsúlyosabb épülete a latin kereszt alapú Püspöki Székesegy-
ház, vagy ahogyan a szombathelyiek hívják, a Nagytemplom, amelyet 
1791-ben kezdtek el építeni. A római maradványokon felépült, az akkori 
Magyarország harmadik legnagyobb templomát Hefele időközben bekö-
vetkezett halála miatt Anreith János művezetése alatt fejezték be 1813-
ban. Az oltárképeket Maulbertsch és Dorffmaister festették. A templom 
aránytalanul nagy lett, hiszen az akkoriban 2.000 lelket számláló Szom-
bathelynek ötezer főt befogadó temploma épült. Hatalmas méretei miatt 
majdan itt ismételte meg Kunc Adolf és Eötvös Loránd a Föld forgását 
bizonyító ingakísérletet. A II. világháborúban a várost ért bombatáma-
dás során a Székesegyház súlyosan megsérült, a csodálatos mennyezeti 
freskóknak és oltárképeknek csak csekély hányadát sikerült megmente-
ni majd restaurálni. 
A klasszikus barokk térnek tartott Templom tér utolsó építménye az Eöl-
bey ház vagy „kis palota”, a mindenkori nagyprépost lakóháza volt, amely 
méltóképpen zárta le a tér keleti oldalát. Ezek a barokk és klasszicista 
épületek határozták meg Szombathely városképét a 18-19. században.
A nagy művek környezetében, a székesegyházzal szemben találhatjuk 
meg Szily János bronzba öntött szobrát, Tóth István alkotását, amelyet 
1909-ben állítottak fel. Püspöksége 22 éve alatt építkezéseivel, alkotó 
munkájával, szervező erejével, művészetpártoló és mecénási tevékeny-
ségével Szombathelyt korának egyik legszebb városává emelte.

Eltűnt építmények nyomában

A Fő tér nyugati felén – ahol ma a Szentháromság-szobor áll – egykor 
négy, eltérő időpontban épült majd megsemmisült építmény állt, rövid 
ideig együtt, egy csoportban. A feltevések szerint már a 16. században 
a piactéren állhatott a kétemeletes, négyzetes alaprajzú várostorony. 
Legfontosabb feladata a riasztás, a harang félreverése volt tűzvész és 
más bajok esetén. A törvényszegő polgárokat a torony alatti tömlöcbe 
zárták, de itt voltak elhelyezve a fenyítőeszközök is, mint a kaloda és a 
pellengér. A 18. században már felkerült a torony tetejére Szent Márton 
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aranyozott alakja is. A tűzvész más építményekkel együtt a tornyot is 
erősen megrongálta, így 1837-ben lebontották. A korszakban gyako-
ri volt, hogy egy-egy nagyobb járvány után, annak emlékére városa-
inkban Szentháromság-szobrot emeltek. Jegyzőkönyvek adatai szerint 
1714-ben szentelték fel a Piactéren a Szentháromság-szobrot. Ha az idő 
vasfoga nem is, de a tűzvészek e szobor állapotát is kikezdték, míg végül 
a városi közgyűlés új szobrot készíttetett és a korábbit lebontatta. 
A jó minőségű sóskúti és margitai kőből készült szobrot 1869. szeptem-
berében ünnepélyes keretek között szentelték fel. A historizáló alkotás 
Hudetz János műve, amelyet ideológiai okokból 1951-ben áthelyeztek a 
nagytemplom elé. A döntést azóta már felülbírálták és 2000-ben vissza-
helyezték  a Fő térre a neogótikus szobrot, melyen a város nyitott kapu-
kat ábrázoló címere látható. Mintha azt akarná kifejezni: itt tárt karokkal 
fogadják azokat, akik a városba érkeznek.

A modern polgári fejlődés

Az 1848-as forradalom városi eseményeiben nagy szerepe volt a szom-
bathelyi születésű Horváth Boldizsárnak, Szombathely főjegyzőjének, 
későbbi igazságügy-miniszternek. A magyar forradalom követeléseit 16 
pontban fogalmazta meg, amely messze túlmutatott a pesti tizenkettőn. 
Megdöbbentő nyíltsággal vallott szerepéről: „egy nemzet jogéletét újjá-
teremteni, ez a feladat.” Az utókor 1907-ben szobrot állított emlékének, 
Tóth István alkotását a Múzeum parkban találjuk.
Hány és hány kiválóságot kellene megemlíteni, hogy teljessé váljon azok 
köre, akik lendületet adtak a város fejlődésének és élen jártak a modern 
város megszervezésében. Bárdossy Istvánt, Szombathely első polgár-
mesterét a székben Grimm Károly követte. Az ő idejében épült fel a 
városháza és a színház. Varasdy Károly idején kövezték le az első utcát, 
a Szily János utcát, ő létesítette az első parkot, az Ezredévit. A modern 
város alapkövének letételekor ott segédkezett még Hollán Ernő, Széll 
Kálmán, Éhen Gyula és Brenner Tóbiás is.
A város fejlődésében új korszakot a vasútépítés nyitott: 1865-ben meg-
nyílt a Sopron-Nagykanizsa vonal és annak szombathelyi állomása, 
amely Bécs és az Adria felé biztosított közvetlen gazdasági és kereske-
delmi kapcsolatokat, majd 1872-ben a budapesti-gráci vonal is működni 
kezd. Kiépült a vasúti csomópont, ide helyezték a MÁV Üzletigazgatósá-
got és a Járműjavítót. A századforduló idejére Szombathelynek kilenc 
irányban volt vasúti összeköttetése, naponta több mint 80 vonat indult 
és érkezett az állomásra. Az energikus, célratörő, nagy tudású és ta-
pasztalt férfi, Éhen Gyula, 1895-ben lett a város polgármestere. Hat év 
alatt megteremtette a modern Szombathelyt és ezzel az ország legelső 
városai közé emelte. Az ő idejében a várost csatornázták, kiépítették a 
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közműveket, ekkor kaptak az utcák szilárd burkolatot, háromemeletes 
városi bérházat, iskolát építtetett, sétautakat, parkokat létesített, meg-
épül a gyalogsági kaszárnya, megtörtént a villamosítás és megépült az 
első vidéki villamosvasút, átadták az új állomásépületet, lehetővé tet-
te a város keleti irányú terjeszkedését új utcák kialakításával. A város 
közönsége hálájának jeléül Éhen Gyulát díszpolgárrá választotta és a 
vasútállomás előtti teret őróla nevezte el. A helyébe lépő Brenner Tóbiás 
is kivette részét a nagy alkotásokból: elkészült a gyönyörű Kioszk épüle-
te, az Állami Gyermekmenhely, a Vakok Intézete, a Bábaképző Intézet, 
a Múzeum és Kultúrház épülete, a domonkosrendű nővérek épülete, a 
népfürdő a Perint patakon, az erdei iskola és még számos más iskola.
A háború kitöréséig 21 gyár és nagyüzem létesült a városban: jelentős 
a téglaipar, tekintélyes a gépgyártás, a bőripar, a malomipar és a textil-
ipar szerepe is. Ehhez kapcsolódik a hitelszervezetek fejlődése is, ezen 
időszakban kilenc pénzintézet szolgálta a gazdasági élet és a polgárság 
igényeit. Lényegesen nagyobb lett a város területe és a lakosság szá-
ma is jelentősen megnövekedett: 1902-ben 25.000 polgára volt a tele-
pülésnek. Páratlanul gyorsan fejlődött a város társadalmi és kulturális 
élete: 47 különböző jótékony és társadalmi egyesület alakult. Megindult 
a kultúra és a tudomány intézményeinek kibontakozása is: megalakult 
a Szépítő Egyesület, a Vas megyei Régészeti Egylet, Vasvármegye és 
Szombathely Kultúregylete, napilapok és folyóiratok jelentek meg, tudós 
tanárok – példaképpen Lipp Vilmos, Kárpáti Kelemen – segítették egy 
műveltebb város képének megrajzolását. A város önigazolása számára 
fontos volt, hogy a külvilág is megismerje eredményeit, ezért országos 
nagyrendezvényeknek szívesen adott helyet. Megalakult a Zeneiskola, 
Koncz János hegedűművész is itt kezdte pályafutását. A városba érkező 
vendégek irigykedve tapasztalták a dicséretes eredményeket.

Háborúk és veszteségek

Jött az első világháború és vele együtt a zavaros idők, megakadt a vá-
ros fejlődése. A vesztes világháború és a trianoni szerződés volt az oka 
annak, hogy a Monarchia legdinamikusabban fejlődő városa nem tudott 
végleg a „Nyugat királynője” maradni. 
A két világháború között a város a politikai konzervativizmus, a tradicio-
nális katolicizmus egyik bástyája lett, nem véletlen, hogy innen indult ki 
1921-ben az „első királypuccs” IV. Károly vezetésével. IV. Károly király 
hazatérésekor hűséges hívénél, gróf Mikes János szombathelyi püspök-
nél fogadta a politikusokat és innen indult Budapestre, hogy átvegye 
a főhatalmat. Terve kudarcba fulladt. A 30-as években újra felélénkült 
a város kulturális élete: megalakult a Faludi Ferenc Irodalmi Társaság, 
Pável Ágoston 1934-ben elindította a Vasi Szemlét. Az alig két évvel 
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később útjára indított Írott Kő rendszeres publikálási lehetőséget biztosí-
tott íróinknak: Fábián Gyulának, Kertész Józsefnek, Gazdag Erzsinek és 
Weöres Sándornak. A magyar líratörténet egyik legnagyobb alakjának is 
szobra áll a városban 2007 óta, kinek elévülhetetlen érdemei vannak a 
gyermekköltészet megújításában is. Az idősödő Weöres Sándor az MMIK 
előtti parkban kedvenc macskájával egy padon ülve várja, hogy mellé 
telepedjünk. 
A 2. világháború bombázásai szörnyű pusztítást végeztek, a várost soro-
zatos légitámadások érték. Ezek közül a legsúlyosabb az 1945. március 
4-i volt, ekkor pusztult el a Városháza és a Székesegyház jelentős ré-
sze. A város épületeinek közel egy tizede megsemmisült, a támadások 
sok száz polgári áldozatot is követeltek. A traumát feledni csak az újjá-
építéssel lehetett, ami lassan és változó intenzitással hosszú éveken át 
tartott.

Fejlődés, értékteremtés

A két világháború között stagnáló városfejlődésre a 45 utáni szovjet 
megszállást és a vasfüggöny felépítését követően súlyos depressziós 
időszak következett. Az ötvenes évek kommunista terrorja a nyugati 
határmenti polgárvárosra még fokozottabban nehezedett. Szombathelyt 
a Rákosi diktatúra elsorvasztásra ítélte. Ez lett a város későbbi 
szerencséje, ugyanis az erőszakos szocialista iparosítás, és az ezzel 
járó tömeges betelepítés elkerülte Szombathelyt. A városképen is ez 
tükröződik: a szocialista lakótelepek nem lettek meghatározó elemei 
a város arculatának más magyar vidéki nagyvároshoz hasonlóan. 
Szombathely városesztétikai karakterében dominánsan megmaradtak a 
barokk időszak és a Monarchia polgári korszakának elemei. 
Az 1960-as évektől egy újabb fejlődési, építkezési periódus indult el, 
amelynek eredményeit főként a város külső területrészein lelhetjük 
fel. A szembetűnő változások egyik szép példája a város szabadidős 
pihenő környezetének kialakítása volt. Itt alakították ki a Termálfürdőt, 
felépítették a Claudius Szállodát, a Kenderesi-Walder-féle téglagyári 
gödrökből 1965-re létrehozták a Csónakázó tavat. A Vasi Múzeumfalut 
az országban másodikként, 1973-ban adták át a nagyközönségnek, ami 
az Őrség, a Hegyhát, a Kemenesalja és a Vendvidék népi építészetének 
legszebb emlékeit vonultatja fel. A különböző vasi tájegységekről 
származó kisnemesi és paraszti porták mellett a terület horvát, 
német, szlovén nemzetiségű falvainak lakóházait, gazdasági épületeit 
járhatjuk körbe. Őshonos magyar háziállatfajták betelepítése és a 
rendszerességgel szervezett hagyományőrző programok teszik teljessé a 
múzeumfalu portáit. A Kámoni Arborétum létrejötte Sághy István kitartó 
tevékenységének eredménye. A 27 hektáros botanikus kertben a fafajták 
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száma meghaladja a 3.000-et. Különösen értékes a fenyőgyűjtemény 
és az Európában is egyedülálló tölgy gyűjtemény. Európa hírűek a kora 
tavasszal virágzó magnóliák és rhododendronok. 
A herényi városrészben található a Gothard Asztrofizikai Obszervatóri-
um, amely Európa egyetlen tematikus csillagászati szakgyűjteménye. 
A kiállítás különösen értékes darabjai: egy Newton rendszerű tükrös te-
leszkóp 1874-ből és egy csillagászati ingaóra.
Társművészetek az utca két oldalán – a felújított Bartók Terem és a 
Szombathelyi Képtár együttese. 1880-ra épült fel a zsinagóga Ludwig 
Schöne bécsi építész tervei alapján keleti és romantikus elemeket fel-
használva újmór stílusban. A háború okozta sebeket ez az épület is el-
szenvedte, és a felújítások, átalakítások után 1975 óta hangverseny-
teremként működik. Vele szemben 1985 óta várja látogatóit, kétezer 
négyzetméteren megrendezett tárlataira a Szombathelyi Képtár. Gyűjte-
ményében őriz 17. századi műveket is, de alapvetően a 20. századi ma-
gyar képzőművészek alkotásait vonultatják fel kiállításaikban: Derkovits 
Gyula, Dési Huber István, Kassák Lajos és mások műveit.
Az 1990-es rendszerváltást követően új lendületet kapott a városfejlődés. 
Szombathely már nem a vasfüggöny árnyékában vegetáló vidéki város, 
hanem a Nyugat felé nyitó Magyarország egyik európai kapuja, amely az 
uniós egyesítést követően fontos közlekedési, gazdasági-kereskedelmi 
és kulturális központjává válik egy tágabb interregionális térségnek. Az 
elmúlt negyedszázadban felgyorsult urbanizáció az európai felzárkózás 
jegyében zajlott. Megújult a városi és városkörnyéki úthálózat, amely-
ben ökológiai szempontok is közrejátszottak. Megépült 2003-ra az Ober-
wartot Szombathellyel összekötő gyorsforgalmi út is, amellyel a város 
az osztrák A2-es autópályára, így a nyugati közlekedési hálózatra kap-
csolódhatott. Megújult a Monarchia korabeli vasútállomás, és a GYESEV 
korszerűsítette az egykori nyugati vasútvonalat. Ezzel Szombathely lett 
ismét a Grác és Bécs közötti gyorsforgalmi vasút egyik fontos tranzitköz-
pontja. Új ipari park és kereskedelmi városrész született a 20-21. szá-
zad fordulójára, amely több ezer új munkahelyet kínált a városlakók és 
a környékbeliek számára. Szupermarketek és kereskedőudvarok tették 
nyugati jellegűvé a város hagyományos kiskereskedelmét. Szombathely 
rekreációs jellegét erősíti a megújult termálfürdő, Tófürdő, Csónakázó-
tó, a Kalandváros és a tucatnyi városrészi játszótér, és a nemzetközi ver-
senyek lebonyolítására is alkalmas Atlétikai Centrum és Aréna Savaria. A 
városi kerékpárút-hálózat az egyik legfejlettebb az országban.
Az egykori Tanárképző Főiskola időközben egyetemi rangot szerzett, és 
2015-ben megindult a gépészmérnök-képzés is, a városban működő 
multinacionális ipari cégek megelégedésére. Korszerű egységekkel 
bővült a nagy múltú Markusovszky kórház is, és magánklinikák sora teszi 
változatosabbá és színvonalasabbá az egészségügyi szolgáltatásokat.
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Szombathely hagyományosan magas színvonalú és nemzetközi elismert-
ségnek örvendő kulturális kínálata is bővült az elmúlt években. Meg-
nyitotta kapuit a felújított Agora Savaria, amely immár méltó otthona 
a híres nemzetközi táncversenyeknek is. Hosszú idő után újra állandó 
kőszínháza van a városnak, a Weöres Sándor Színház előadásait a hálás 
közönség teltházzal jutalmazza. 2000 óta újra élvezhetik a városlakók és 
a turisták egyaránt Közép-Európa legnagyobb histórikus rendezvényét, 
a Savaria Történelmi Karnevált, amelynek egyik központi helyszíne az 
egykori Ferences-kert helyén felépült Történelmi Témapark.
A városmodernizációs törekvések mellett a történelmi kulturális örökség 
megőrzése és megújítása volt a mindenkori városvezetés célja. Ennek 
jegyében újult meg a Megyei Levéltár és Könyvtár, majd a híres Isis-
szentély, az Iseum, amely ismét a nyári szabadtéri operaelőadások 
kedvelt helyszíne. A 21. századhoz méltó módon történt meg a Fő tér és a 
Savaria Mozi rekonstrukciója, és Szombathely belvárosa ismét turisztikai 
célponttá vált. A város felújította történelmi parkjait, és a nemzetközi 
hírű botanikai gyűjteményét, a Kámoni Arborétumot is, amelyhez új 
ökoturisztikai látogatóközpontot épített. 
Egyetem, főiskola, színház, kulturális intézmények, tudományos műhe-
lyek, közgyűjtemények és galériák működnek itt szép számban. 
Ne csak a messziről is látszó eredményeket vegyük észre a város kon-
túrjából, hanem minden olyan értéket, akaratot és szándékot is, amely 
hozzánk közel él. Minden olyat, ami a városképet szebbé, ami a város-
polgárok életérzését kellemesebbé teszi.
„Mert a város és értéke nem a beépített kövek tömege, hanem az építők 
lelke, szelleme és erkölcse.”

Forrás:

Szommer Ildikó - Kovács Géza: Szombathely. Történelmi séta a városban. Szombathely, 
2007.

Fotó „Savariában talált bronz tükör“: �� Hartmann Linge, Wikimedia Commons, CC-by-�� Hartmann Linge, Wikimedia Commons, CC-by-
sa 3.0

Képek Szombathely: Csergő Ilona 
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Savariában talált bronz tükör 
Bronzespiegel aus Savaria

„Császárkő“ a Fő téren
Kaiserstein am Hauptplatz
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A Szentháromság-szobor a Fő térenFő téren 
Dreifaltigkeitssäule am Hauptplatz

Szent Márton templom és előtte a bronzszobora bronzszobor 
Sankt Martin Kirche mit der Bronzestatue 
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Szent Erzsébet (ferences) templom 
Franziskanerkirche

Szombathelyi vasútállomás
Szombathelyer Bahnhof



��ŐRSÉG

Kámoni Arborétum 
Arboretum in Kámon

Kámoni Arborétum 
Arboretum in Kámon
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Spaziergang durch Szombathely 
nach Ildikó Szommer

Die Geschichte vor der Gründung der Stadt

Szombathely ist im Besitz mehrerer historischer Fundstücke aus der Ur-
zeit, die von großer Bedeutung sind. Das Gebiet der heutigen Stadt und 
ihrer Umgebung, das von Hügeln, Tälern und Bächen durchzogen ist, er-
wies sich schon seit der Urzeit als geeignet für dauerhafte Ansiedlungen. 
In den letzten Jahrzehnten entdeckten die Archäologen Spuren einer 
Reihe von Hochkulturen. Die an die Oberfläche gelangten Knochenreste, 
geschliffene Steinwerkzeuge und geschnitzte Geweihstücke sind Zeugen 
eines Lebens in der Neusteinzeit. Die Museen von Szombathely bewah-
ren weitere Fundstücke aus der Kupferzeit und der Eisenzeit auf, die die 
kulturelle Entwicklung der Urbewohner der Gegend eindeutig darstellen. 
Etwa im 6. Jahrhundert v. Chr. wurden auf dem Gebiet des späteren 
Pannoniens wandernde keltische Stämme sesshaft, die mit Hilfe der Boi-
er die Ureinwohner des Gebietes (die Pannonier, Savorer und Vindoker) 
unterjochten. Die Einbrüche der Daker verursachten verheerende Schä-
den, bis endlich Pannonien im Jahre 10 n. Chr. eine römische Provinz 
wurde. Damit kehrte Ruhe ein, und eine bedeutende Entwicklung der 
Gegend konnte beginnen. In den verlassenen Gebieten wurden Städte 
gegründet, Straßen gebaut, römische Gewerbetreibende siedelten sich 
an, sogar um die Künste kümmerte man sich sorgfältig. Das damalige 
Savaria (heutiges Szombathely) wurde zum Zentrum der Provinz Panno-
nien, mit wichtigen Bürgerrechten.

Antiker Ruhm

Machen wir einen richtig großen Schritt zurück in der Zeit – nahezu 2.000 
Jahre – und zitieren wir Plinius den Geschichtsschreiber als Zeitzeugen, 
der sich folgendermaßen an Savaria erinnert: „Der See Pelso, die Ebene 
der Boier grenzen an Noricu, aber die Colonia des göttlichen Claudius, 
Savaria ist schon ein bewohnter Ort.” Die Gründung von Savaria, ei-
ner der ältesten Siedlungen mit Stadtrecht im Karpatenbecken, erfolgte 
während der Herrschaft des Kaisers Claudius, um 50 nach Christus. 
Die Stadt erhielt den Namen Colonia Claudia Savariensium (dt.: Colo-
nia Claudia der Einwohner von Savaria) und wurde damit nach ihrem 
Gründer benannt. Der Name Savaria leitet sich von dem Bach Savarias-
Sibaris ab – damit wurde die Siedlung, dem römischen Brauch entspre-
chend, nach dem dortigen Wasserlauf benannt. Die Geschichte dieser 
Stadt ist einzigartig, da sie die einzige Stadt in Ungarn und im Karpaten-
becken ist, die seit ihrer Gründung bis zum heutigen Tag durchgehend 
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besiedelt war. Hinweise zur Geschichte der Stadt sind die gemeißelten 
Steine, kaiserlichen Schriftzüge, Marmorsäulen und Götterstatuen, die 
Aufschluss geben über das gesellschaftlich-religiöse und kulturelle Leben 
sowie über die bedeutendsten Ereignisse. Die Elemente der dekorativen 
Kunst und die Fundstücke der Gegenstände des Alltags dokumentieren 
den Lebensstil der damaligen Bürger. Über dies alles berichten die ar-
chäologischen Funde, die im Savaria Museum zu sehen sind. Die Torsi 
der riesigen Marmorstatuen der kapitolinischen Trias (Jupiter, Juno und 
Minerva) zählen zu den bekanntesten Exponaten. Der Rang der Colonia 
war der höchste im Städterecht des römischen Reiches. Den Großteil der 
Einwohner machten römische Bürger aus, von denen wir mehrere Hun-
derte aus den Inschriften der gemeißelten Steine auch mit Namen ken-
nen. Es handelt sich dabei um die Veteranen der nach Apollo benannten 
XV. Legion, die von Kaiser Augustus gegründet und von Kaiser Claudius 
angesiedelt sowie begütert wurde. Einer der wichtigsten Gründe für die 
Ernennung zur Colonia war die hier verlaufende Handelsstraße, die von 
Italien zur Nordsee führende Bernsteinstraße, die bereits vor der Erobe-
rung durch die Römer hier verlief. Aus dem Süden wanderten Ton- und 
Bronzegefäße nach Norden, von dort aus wiederum wurde ein im medi-
terranen Gebiet beliebter Rohstoff für Schmuckstücke, das Bernstein, in 
den Süden geliefert. 
Es ist anzunehmen, dass die Stadt zwischen den Bächen Perint und 
Gyöngyös lag, dies würde auch mit der Fläche der mittelalterlichen 
Stadt ungefähr übereinstimmen. Das Netz der einander rechtwinklig 
kreuzenden Straßen, die Gebäude, die in Blöcken mit regelmäßigen 
Grundrissen (Insula genannt) angeordnet waren, die monumentalen 
öffentlichen Gebäude, die Kanalisation, die Bäder, die Wasserleitung 
der Stadt, zeigen eine beispielhafte Städteorganisation. Nach Teilung 
der Provinz wurde Savaria das Verwaltungs- und Religionszentrum des 
Pannonia Superior (Oberpannonien), dieses war Sitz des Oberpriesters 
der Provinz. Der ägyptische Isis-Kult erreichte im 2. Jahrhundert 
auch Pannonien. Die ersten Spuren des Baus des Isis-Tempels in 
Savaria stammen aus dem Jahr 188, allerdings finden sich auch noch 
aus der Mitte des 3. Jahrhunderts stammende Zeichen, die auf den 
Ausbau des Gebäudekomplexes hinweisen. Seit den 2000er-Jahren 
wird dieser von den Archäologen erneut erforscht, aus den neueren 
Forschungsergebnissen ergab sich eine authentischere Rekonstruktion. 
Die in den Werkstätten der Steinmetze in Pannonien und Noricum 
fertiggestellten Marmorskulpturen gelangten so wieder in das Zentrum der 
Aufmerksamkeit: die auf dem Hund Sothis reitende Isis, die Abbildungen 
von Osiris und Victoria, der hundsköpfige Anubis, die Reliefs mit den 
Figuren des Mars und Hercules. Die Kaiser verbrachten ihre Zeit gerne in 
der Hauptstadt der Provinz Pannonia Prima, darum ließen sie den früher 
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gebauten Palast des Stadthalters in den 330er Jahren vergrößern und 
in einen den Kaisern würdigen Palast umbauen. Hier wurde das Amt 
der Schatzkammer der Provinz und dessen Vorstehers eingerichtet. Die 
Stadt erhielt Soldaten, die Lanciarii Savarienses, also Lanzenträger von 
Savaria, genannt wurden. Möchten wir die bedeutendsten Erbstücke der 
römischen Kultur kennenlernen, müssen wir die Überreste der Bauten 
im romantischen Ruinengarten, der 1943 eröffnet wurde, unbedingt 
besuchen. Die ab 1937 genehmigten Ausgrabungen begannen unter 
der Führung des Archäologen István Paulovics und des ausgezeichneten 
Kirchenhistorikers, Archäologen, Priesters und Lehrers Gyula Géfin.
Mosaike verzierten den Fußboden der Aula des riesigen Kaiserpalastes, 
in der Mitte des prunkvollen Hofes wurde ein Badehaus errichtet, Gemäl-
de schmückten die Wände. Im Ruinengarten István Járdányi Paulovics 
wurden die Fundamente des ehemaligen Mercurius Heiligtums, wo man 
Statuen, Leuchter, Opferschalen und kultische Urnen fand, ausgegraben 
und restauriert. Außerhalb der Stadtmauer, bei der Kreuzung der in die 
Stadt führenden Straßen, stand das Zollhaus, an der Straße befanden 
sich Töpferwerkstätten und Geschäfte. Auf dem jetzigen Hauptplatz der 
Stadt befindet sich heute der „Kaiserstein” – das Werk des Bildhauers 
János Blaskó zeigt bronzene Portraits der Herrscher, die Savaria einst 
besuchten.

Die Heiligen der Stadt

Die Stadt war ein bedeutendes altchristliches Zentrum – die Größe der 
christlichen Gemeinde im 4. Jahrhundert lässt sich anhand der in an-
sehnlicher Anzahl erhaltenen altchristlichen Grabinschriften feststellen. 
Zwei Heilige des frühen Christentums stehen mit der Geschichte von 
Savaria in Verbindung: Im Jahre 303 erlitt Quirinius, der Bischof von 
Siscia, hier den Märtyrertod, im Jahre 317 erblickte der Heilige Martin 
in Savaria das Licht der Welt. Der beglaubigte Originaltext der Leidens-
geschichte des Quirinius bestätigt, dass man den Bischof im Theater 
von Savaria deswegen zum Tode verurteilte, weil er seinem einzigen 
Gott treu blieb und nicht geneigt war, nach römischer Tradition die heid-
nischen Götter zu verehren. Schon vor Jahrhunderten wurde die Stadt 
europaweit als der Ort des Kults des Heiligen Martins erwähnt. Martin, 
der spätere Bischof, der Apostel Galliens, wurde um 317 als Sohn eines 
römischen Offiziers in Savaria geboren. Der in Norditalien heranwach-
sende Jüngling kam als Christ zu seinen Eltern zurück und taufte seine 
Mutter. Seine Feinde aber vertrieben ihn aus dem Heimatland, woraufhin 
er nach langer Wegsuche nach Tours gelangte, wo er bis zu seinem Tode 
im November 397 als Bischof diente. Wie die Legende besagt, begegnete 
er während seines Dienstes in Amiens vor dem Stadttor einem vor Kälte 
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zitternden Bettler. Martin nahm sein Schwert, schnitt seinen Mantel ent-
zwei und bedeckte den fröstelnden Bettler mit der Mantelhälfte. In der 
darauffolgenden Nacht erschien ihm im Traum Christus, bekleidet mit 
dem Mantel, und belohnte ihn mit anerkennenden Worten. Wir können 
die Darstellung dieser Szene auch auf der in den 1670er Jahren ge-
fertigten Renaissancekachel entdecken, die im Zuge der Ausgrabungen 
im Ruinengarten ins Zentrum der Aufmerksamkeit gelangte. Der erste 
Bischof der Diözese Szombathely wählte Martin zum Schutzheiligen der 
Diözese. Die Reliquien des Heiligen ließ man am 13. Juni 1913 nach Hau-
se bringen. Bischof János Mikes ließ die Asche in einer Herma, angefer-
tigt vom Bildhauer István Tóth, auf dem Sankt Martinaltar der Domkir-
che aufstellen. Manchen Quellen zufolge stand das Geburtshaus Martins 
an der Stelle, wo sich heute die Sankt Martinkirche befindet. Schon die 
Kapelle, die Vorgängerin der Kirche, wurde an der Stelle gebaut, an der 
sich das Haus befand. Während unseres Spaziergangs sollten wir bei 
dem Brunnen vor der Kirche stehen bleiben, um uns an die Taufszene zu 
erinnern, die in dem Werk des großen Bildhauers der Stadt, István Rumi 
Rajki, dargestellt ist. Die Bronzestatue wurde im Jahr 1938 aufgestellt. 
Savaria, deren internationaler Ruf als wichtige römische Stadt beachtlich 
war, fand mit dem Hl. Martin Eingang in alle bedeutenderen Werke der 
Kirchengeschichte, in geografische Schriften und Kartografiearbeiten. 
Nachdem das römische Reich in zwei Teile gerissen worden war und 
durch ständige Einbrüche der Barbaren erschüttert wurde, schritt der 
Untergang der Stadt unaufhaltsam voran.
Im Jahre 433 beherrschten bereits die Hunnen ganz Pannonien. Im Sep-
tember des Jahres 456 wurde die entvölkerte Stadt von einem Erdbeben 
erschüttert. Diese Naturkatastrophe, die Savaria völlig zerstörte, wurde 
auch in der in Ravenna geführten Reichschronik aufgezeichnet. Archäo-
logische Funde, Münzen und von Beerdigungen stammende Überreste,  
beweisen, dass das Leben in Savaria auch nach dem Erdbeben nicht auf-
hörte, allerdings stellte dieses Ereignis auf alle Fälle einen Wendepunkt 
in der weiteren Entwicklungsgeschichte der Stadt dar. 
 
Das Szombathely des Mittelalters

Nach den Hunnen, bis zur Ansiedlung der Awaren im 7. Jahrhundert, be-
setzte kein anderes Volk die in Ruinen zerfallende, einst blühende Stadt 
und deren Umgebung. Ab Ende des 8. Jahrhunderts benutzte man die 
Bernsteinstraße gleichermaßen zu militärischen als auch zu Handelszwe-
cken, bis sich der Verkehr ein Jahrhundert darauf wieder legte.
Die Erwähnung des Namens der Stadt erfolgt erst 860 wieder, als der 
fränkische Herrscher Ludwig der Deutsche Savaria auf Wunsch des 
Erzbischofs Adalwin der Salzburger Kirche schenkt. Das Gebiet West-
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Pannonien gelangte aber nach der Schlacht zu Pressburg im Jahre 907 
endgültig in den Besitz der landnehmenden Ungarn. In der Mitte des 
11. Jahrhunderts erachtete die Salzburger Diözese die Lage für günstig, 
um die Ländereien zurück zu erwerben. So kam Savaria als Mitgift der 
Königin Gisela zu Ungarn zurück, in die Oberhoheit der Diözese zu Raab 
(Győr). Obwohl es sich lediglich um eine rechtliche Übergabe handelte, 
denn man musste nur auf ein Gebiet verzichten, das sowieso im Besitz 
der Ungarn war. Mit der Ehe wurde Westtransdanubien auch rechtlich Teil 
des Ungarischen Königreiches des Heiligen Stephan, und damit begann 
die Organisierung der späteren Komitate. Zu dieser Zeit wurde Savaria-
Sabaria Teil eines der westlichen Grenzkomitate des Landes.
 

Die Festung der Stadt

Die erste konkrete Erwähnung der Burg zu Szombathely erfolgte zur Zeit 
des Bischofs András, um 1290. Dass auch Szombathely eine Burg be-
saß, das wissen wohl nur wenige. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde 
die Burg wegen des stark beschädigten Zustandes abgerissen. Im Keller 
des Schmidt Museums kann man heute die Überreste des südöstlichen 
Eckturms der mittelalterlichen Burg entdecken. Für die nachfolgenden 
Generationen blieben nur die Steine und die Erinnerung übrig. Und die 
Gedanken des Historikers János Karácsonyi: „Auch wenn die Szomba-
thelyer darunter litten, auch deswegen kämpften, weil diese Burg in ih-
rer Stadt stand, sie müssen aber doch dem enorm dankbar sein, der 
diese Burg gebaut und aufrechterhalten hat; denn diese Burg war die 
Ursache dafür, dass das Kapitel zu Vasvár und das Komitat hierher gezo-
gen sind; diese alte, seit langem abgerissene Burg legte den Grundstein 
zu der heutigen Größe, dem Aufstieg, von Szombathely.” Der Kern der 
mittelalterlichen Stadt bestand aus der Burg, aus der Burgkirche und 
den Wohnungen des Burggesindes. Der Herr der Burg war der Bischof 
zu Raab, dem die Bewohner der Siedlung Frondienste leisten mussten. 
1407 formulierte János Hédervári, der damalige Bischof zu Raab, die Pri-
vilegien der Stadt in einem Brief, der eigentlich ein zwischen dem Bischof 
und den Bürgern der Stadt abgeschlossenes Abkommen war. In dessen 
Sinne durften sie sich von den Pflichten des Frondienstes befreien, in-
dem sie 200 Goldstücke im Jahr bezahlten. Als privilegierte Stadt hat-
te Szombathely ihren eigenen Richter und eine eigene Ratkörperschaft, 
an der Spitze der Burg stand der Vogt des Gutsherren. Aufgrund der 
sich immer weiter fortsetzenden Thronstreitigkeiten verwandelte sich die 
Gegend in einen ständigen Kriegsschauplatz, Szombathely wurde zur 
Grenzburg. Die Bürger der Stadt ließen den im Jahre 1525 erneuerten 
Privilegienbrief, in dem der Bischof zu Raab, János Gosztonyi, die Stadt 
„Schlüssel und Tor des Landes” nennt, auch durch den König bestätigen. 
Szombathely hatte schon im 13. Jahrhundert zwei Kirchen: Die eine war 
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die Burgkirche, die andere die Sankt Martinkirche. Der Kreis erweiterte 
sich im 14. Jahrhundert mit dem Bau der gotischen Kirche. Die Franzis-
kaner wurden im Jahre 1360 noch von Kálmán, dem Bischof von Raab, 
hier angesiedelt, ihnen wurde das Spital der Stadt unterstellt und die zur 
Ehre des Heiligen Anton geweihte Spitalskirche. Die Franziskaner bauten 
die Kirche im gotischen Stil um und bauten ein neues Kloster dazu. Die 
Selbstverwaltung der Stadt benannte 2006 den Platz vor der Kirche in 
„Heilige Elisabeth-Platz”. In der Nische über dem Barocktor empfängt 
eine schöne Elisabethstatue die in die Kirche kommenden Menschen.
Auf die Vergangenheit einer Siedlung kann man nicht nur anhand alter 
Chroniken, Urkunden und archäologischer Funde schlussfolgern, son-
dern oft auch anhand der Ortsnamen. Laut dem Archäologen Endre Tóth 
ist das besonders für Szombathely typisch, denn die Stadt ist anschei-
nend die einzige Ungarns, die sogar drei voneinander völlig unabhän-
gige Namen besaß. Der Name Savaria/Sabaria wurde seit der Römerzeit 
laufend benutzt und stellt eine noch heute gebräuchliche Bezeichnung 
dar. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts war die Bezeichnung 
Szombathely, die auf den ehemaligen Markttag der Siedlung hinweist, 
verbreitet und in weitem Umkreis bekannt. In den Quellen taucht sie 
erstmals im Jahre 1288 auf, der damaligen Rechtschreibung entspre-
chend „Zumbothel” geschrieben, zu Beginn als Dorf erwähnt, später als 
Civitas-Stadt, dann als Marktflecken. In deutschsprachigen Quellen ist 
die Bezeichnung Steinamanger – „Stein am Anger” – zu finden, die eine 
für das ruinenbedeckte Gebiet der antiken Savaria passende Bedeutung 
hat. Die Überlieferung sagt, dass auch König Matthias die Stadt einst 
besuchte. Das Stadtbild, das auf dem unteren Teil des Gemäldes Sankt 
Florian in der Franziskanerkiche erhalten ist, zeigt ungefähr, was für eine 
Stadt er hier vorfand.
Der mittelalterliche Marktplatz (der jetzige Fő tér, dt. Hauptplatz) ist einer 
der wichtigsten Schauplätze der Stadtentwicklung, wo sich auch noch in 
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Zelte der Markthändler an-
einander reihten. Das Wort „vásár“ (Markt), das iranischen Ursprungs 
ist, weist in Wortzusammensetzungen auf den Standort oder Tag der 
Abhaltung des Marktes hin: Szerdahely (Mittwochsplatz), Csütörtökhely 
(Donnerstagsplatz), Szombathely (Samstagsplatz). Die Marktgeschichte 
beginnt mit der Staats- und Kirchenorganisationsarbeit des Stephan I.: 
Der von ihm bestimmte Markttag war der Sonntag, während der Regie-
rungszeit von Béla III. war die Abhaltung der Märkte am Samstag schon 
weit verbreitet. Die Grundlage der Märkte war das Marktprivileg, das den 
Markttreibenden ein gutes Einkommen sicherte. Der Markt war vor allem 
Treffpunkt, denn auch die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Markt 
bezeichnet einen Raum, der das Zentrum ist. In der wimmelnden Menge 
begegneten einander die Töpfer, Stiefelmacher, die Schnittwarenhändler, 
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die Schneider, die Alten und Jungen, die Leibeigenen und Adeligen, die 
Armen und Reichen, und während sie Neuigkeiten austauschten, lernten 
sie die Lebensweise der jeweils anderen kennen. Märkte waren auch 
der Rahmen für Kundmachungen, so konnten die Verlautbarungen einer 
großen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Im 16. Jahrhundert 
fanden in Szombathely Landesmärkte in der Faschingszeit, am Sankt 
Georgitag, zum Dreifaltigkeitsfest, zu Mariä Geburt und am Andreastag 
statt. Die Straße, die vom Süden aus in die Stadt führte, nannte man 
auch „Straße der Marktfahrer”. Der Marktplatz ist seit dem Mittelalter das 
Zentrum der Stadt. 
Das Ende des 16. Jahrhunderts dürfte die Blütezeit der Zünfte in Szom-
bathely dargestellt haben: Als erste wurde die Schneiderzunft gegrün-
det, ihr folgten die Zunftgründungen der Müller, der Fleischhauer, der 
Schuhmacher, der Kürschner. Im Laufe der vor mehr als vierzig Jahren in 
der Innenstadt durchgeführten Ausgrabungen kamen Meisterwerke der 
Gold- und Silberschmiede von Szombathely zum Vorschein. Die Münzen, 
Silberbecher und Gewandschmuckstücke lassen erahnen, dass die Re-
naissancekultur auch in dieser Stadt verbreitet gewesen sein musste. Die 
größte Erschütterung erlebte die Stadt im 17. Jahrhundert, zur Zeit des 
Bocskai-Freiheitskampfes, als Gergely Némethy, der General des Bocs-
kai, die Stadt plünderte. Auch der von Rákóczi angeführte Freiheitskampf 
bedeutete Verlust und Leid für die hier Lebenden, denn die Kuruzenstadt 
war oft durch die Labanzen okkupiert. Die aufkommenden Epidemien 
waren ein großer Schlag – im Jahre 1710 fielen zwei Drittel der Einwoh-
ner der Stadt der Pest zum Opfer. Die häufigen Brände erschwerten die 
Lage – im Mai 1716 brannte nahezu die ganze Stadt ab. An die Stelle 
der ehemaligen Bevölkerung traten Wenden, Kroaten und deutschspra-
chige Gewerbetreibenden sogar Italiener und Griechen. Die Zusammen-
setzung des bisher rein ungarischen Szombathely wurde ziemlich bunt, 
gleichzeitig trugen die Zugewanderten zum materiellen und geistigen 
Wachstum der Stadt bedeutend bei. Der sich in immer höherer Anzahl 
niederlassende Adel errichtete neue Häuser an der Stelle der fast völlig 
zerstörten Innenstadt. Zwischen 1774 und 1776 wurde das Komitatsrat-
haus, das in dieser Zeit als das größte Gebäude der Stadt galt, nach den 
Plänen des Ingenieurs Eörsi und des Kapitäns des Geniekorps, Adrian 
Chevreux, fertig gestellt. Dieser Bau war das erste Gemeinschaftswerk, 
das der Stadt auch einen sichtbaren Rang schenkte. Als das Bauwerk 
fertig war, war nur der aus der Fassade in der Mitte vorspringende Teil 
zweistöckig, die Seitenflügel waren einstöckig. Ab diesem Zeitpunkt war 
das Gebäude Verwaltungszentrum des Adelkomitats.Ein neues Kapitel in 
der Entstehungsgeschichte der Barockstadt begann damit, dass Maria 
Theresia im Jahre 1777 die Szombathelyer Diözese gründete.
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Barocke Größe

Die Domkirche, der Bischofspalast und das Priesterseminar, das Haus des 
Domherrn, sind alle Verdienste des János Szily Felsőszopori, des ersten 
Bischofs von Szombathely, und des Wiener Architekten Melchior Hefele. 
Zunächst wurde das Gebäude des Priesterseminars im Jahre 1780 fer-
tiggestellt, die Seminaristen konnte ihre Studien hier jedoch erst zehn 
Jahre später beginnen. Bis dahin war in dem Gebäude die erste Drucke-
rei der Stadt, die Siess Druckerei, untergebracht. Hier druckte man erst-
mals im Lande die Briefe des Kelemen Mikes. Im Obergeschoss des Bau-
werks wurde die Diözesanbibliothek eingerichtet, die heute eine stolze 
Sammlung von 70.000 Bänden umfasst, und deren Grundstein Bischof 
Szily legte, in dem er eine eigene Sammlung stiftete. Er selbst spricht so 
über seine Tat und sein späteres Engagement: „Vor allem kann man die 
umfangreicheren Wissenschaften ohne Hilfe wichtiger Bücher nicht ken-
nenlernen, beziehungsweise, da es in unserer Szombathelyer Diözese 
keine Bibliothek gibt, auf die unsere Priester zurückgreifen könnten, von 
der ehrlichen und flammenden Liebe zum ehrenvollen Klerus geleitet, 
haben wir uns dazu entschlossen, unsere Bibliothek, die wir seit unserer 
Jugend unter Inkaufnahme so mancher Unannehmlichkeiten zusam-
mengetragen hatten, in vollem Umfang unserer Szombathelyer Domkir-
che zu schenken [...] auch der Öffentlichkeit soll möglichst viel Nutzen 
aus dieser Bibliothek zukommen; wir wollen und verfügen so, dass sie 
nicht nur Priestern und kirchlichen Personen, sondern zu bestimmten 
Öffnungszeiten auch den Personen, die nicht dem Klerus angehören, zu-
gänglich sei.” Er ließ die Hallen der Bibliothek mit Fresken von István 
Dorffmaister verzieren. Herausragende Stücke der Sammlung sind die 
mittelalterlichen Codices und besondere Inkunabeln. 
Der Bischofspalast mit der Basarzeile, bis heute auch noch Bischofsburg 
genannt, wurde im Jahre 1783 in all seiner Pracht fertig gebaut. Der 
Palast im Zopfstil steht frei auf dem Platz, obwohl man ihn nach den 
Originalplänen baulich an die anderen kirchlichen Bauten anschließen 
wollte. Die Schönheit des Prunksaals haben wir Anton Maulbertsch zu 
verdanken, ein weiterer wertvoller Raum ist der Heilige Paulus Saal, mit 
den auf Leinwand gemalten Bildern von Dorffmaister. Im Erdgeschoss 
des Bischofspalastes kann man den Sala Terrena – das erste Museum 
unseres Landes – besuchen, wo Steine mit Inschriften aus der Römerzeit 
zu sehen sind. Die Wände des Saales zieren Fresken von Dorffmaister, 
auf denen das antike Savaria zu sehen ist. Später, während der Zeit des 
Zweiten Weltkrieges, erlitt der Bau schwere Schäden.
Der markanteste Bau des Platzes ist die auf einem Fundament in Form 
eines lateinischen Kreuzes stehende Bischöfliche Domkirche, oder wie die 
Bürger von Szombathely sie nennen, die Großkirche, deren Bau im Jahre 
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1791 begann. Die auf römischen Überresten aufgebaute Kirche, damals 
die drittgrößte Ungarns, wurde aufgrund des Ablebens von Hefele unter 
der Bauleitung von János Anreith im Jahre 1813 vollendet. Maulbertsch 
und Dorffmaister schufen die Altarbilder. Die Kirche war überdimensio-
niert groß, denn mit ihr wurde eine fünftausend Personen fassende Kir-
che im lediglich 2.000 Einwohner zählenden Szombathely erbaut. Später 
entschieden sich Adolf Kunc und Loránd Eötvös aufgrund der Größe des 
Bauwerks, das Pendelexperiment, das die Erdrotation beweist, hier zu 
wiederholen. Im Zuge der Bombardierung der Stadt während des Zwei-
ten Weltkrieges erlitt die Domkirche schwere Schäden, nur ein Bruchteil 
der wundervollen Deckenfresken und Altarbilder konnte gerettet und re-
stauriert werden. 
Der letzte Bau des Kirchenplatzes, der als klassischer Barockplatz gilt, 
ist das Eölbey Haus, oder auch „kleiner Palast”, der Wohnsitz des je-
weiligen Großpropstes, der die Ostseite des Platzes würdig abschließt. 
Diese barocken und klassizistischen Bauten bestimmten das Stadtbild 
von Szombathely im 18. bis 19. Jahrhundert. Gegenüber der Domkirche, 
umgeben von den großen Werken, können wir die in Bronze gegossene 
Statue des János Szily finden. Das Werk von István Tóth wurde 1909 
aufgestellt. Während den 22 Jahren seines Bischofsamtes erhob er die 
Stadt Szombathely durch neue Bauten, seine schöpferische Arbeit, sein 
Organisationstalent und seine Tätigkeit als Kunstliebhaber und Mäzen zu 
einer der schönsten Städte dieser Zeit.

Auf den Spuren verschwundener Bauten

Auf der westlichen Hälfte des Platzes – wo heute die Dreifaltigkeitssäule 
steht – standen damals für kurze Zeit in einer Gruppe vier zu verschie-
denen Zeitpunkten erbaute, später zerstörte, Gebäude. Man nimmt an, 
dass der zweistöckige Stadtturm mit viereckigem Grundriss schon im 16. 
Jahrhundert auf dem Marktplatz gestanden haben dürfte. Seine wich-
tigste Funktion war, dass von hier aus Alarm geschlagen wurde, im Falle 
von Bränden oder sonstigem Unheil. Diejenigen, die Gesetze übertraten, 
sperrte man in die Kerker unter dem Turm, wo Züchtigungswerkzeuge 
wie Stock und Pranger aufbewahrt wurden.  Im 18. Jahrhundert wurde 
die vergoldete Figur des Sankt Martin auf dem Turm angebracht. Ein 
Brand beschädigte unter anderem auch den Turm, daher wurde dieser 
1837 abgerissen. An seiner Stelle wurde kein neuer Turm mehr gebaut. 
In dieser Epoche kam es öfter vor, dass Dreifaltigkeitssäulen nach größe-
ren Epidemien als Erinnerung in den Städten aufgestellt wurden. Infor-
mationen aus Protokollen nach zu urteilen, wurde die Dreifaltigkeitssäule 
auf dem Marktplatz im Jahr 1714 eingeweiht. Der Zahn der Zeit nagte 
zwar nicht an ihr, jedoch setzten die Brände der Substanz zu, bis letztlich 
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die Generalversammlung der Stadt eine neue Statue fertigen und die 
alte abreißen ließ. Die aus Qualitätsstein aus Sóskút und Margita gefer-
tigte Statue wurde in einer feierlichen Zeremonie im September 1869 
auf dem Marktplatz eingeweiht. Das historische Werk des János Hudetz 
wurde 1951 aus ideologischen Gründen vor die Domkirche gestellt. Die 
Entscheidung wurde später jedoch revidiert, und die neogotische Statue, 
auf der das Wappen der Stadt mit offenen Toren zu sehen ist, kam im 
Jahr 2000 auf den Hauptplatz zurück. Als ob es ausdrücken wolle: Hier 
werden die in die Stadt kommenden Menschen mit offenen Armen emp-
fangen.

Die Entwicklung des modernen Bürgertums

Während der Geschehnisse rund um die Revolution von 1848 spielte 
innerhalb der Stadt der gebürtige Szombathelyer Boldizsár Horváth, der 
Obernotar von Szombathely, eine große Rolle. Er formulierte die Forde-
rungen der ungarischen Revolution in 16 Punkten, die weit über die in 
Pest formulierten 12 Punkte hinausgingen. Er bekannte sich zu seiner 
Rolle mit verblüffender Offenheit: „Das Rechtsleben einer Nation neu zu 
schaffen, das ist die Aufgabe.” Die Nachwelt errichtete ihm im Jahre 1907 
ein Denkmal – das Werk von István Tóth finden wir im Museumspark. 
Wie viele hervorragende Persönlichkeiten müssten wir erwähnen, um 
den Kreis derjenigen voll darzustellen, die die Entwicklung der Stadt in 
Schwung brachten und beim Aufbau einer modernen Stadt federführend 
waren. István Bárdossy, dem ersten Bürgermeister von Szombathely, 
folgte Károly Grimm. Zu seiner Zeit erbaute man das Rathaus und das 
Theater. In der Zeit des Károly Varasdy wurde die erste Straße, die János 
Szily Straße, gepflastert, außerdem wurde der erste Park, der Milleni-
umspark, errichtet. Ernő Hollán, Kálmán Széll, Gyula Éhen und Tóbiás 
Brenner halfen ebenfalls bei der Grundsteinlegung zu einer modernen 
Stadt. Der Eisenbahnbau eröffnete ein neues Kapitel in der Entwicklung 
der Stadt: Im Jahre 1865 wurde die Linie Sopron-Nagykanizsa und da-
mit auch die Haltestelle in Szombathely, welche direkte Handelskontakte 
zu Wien und der Adria gewährte, eröffnet. Im Jahre 1872 wurde auch 
der Betrieb der Linie Budapest-Graz aufgenommen. Der Eisenbahnkno-
tenpunkt wurde ausgebaut, die Geschäftsdirektion der MÁV (Ungarische 
Staatsbahnen) und die Fahrzeugreparaturwerkstatt wurden hierher 
verlegt. In der Zeit der Jahrhundertwende verfügte Szombathely über 
Bahnverbindungen in neun Richtungen, auf dem Bahnhof fuhren täglich 
mehr als 80 Züge ein und aus. 
Ein energischer, zielstrebiger, erfahrener Mann von großem Wissen, 
Gyula Éhen, wurde im Jahre 1895 Bürgermeister der Stadt. Er schuf 
das moderne Szombathely innerhalb von sechs Jahren und hob es 
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dadurch in die Reihe der bedeutendsten Städte des Landes. Zu seiner 
Zeit wurde das Kanalsystem erstellt, die Kommunalwerke ausgebaut, die 
Straßen erhielten einen festen Belag, er ließ ein dreistöckiges städtisches 
Miethaus sowie eine Schule erbauen, Spazierstraßen und Parks anlegen, 
die Infanteriekaserne errichten, es erfolgte die Elektrifizierung, und die 
erste elektrische Provinzbahn wurde in Betrieb genommen. Der Bau 
des neuen Bahnhofes wurde in Auftrag gegeben, die Ausdehnung der 
Stadt in Richtung Osten durch Eröffnung neuer Straßen ermöglicht. Die 
Einwohner der Stadt ernannten Gyula Éhen als Zeichen ihrer Dankbarkeit 
zum Ehrenbürger und benannten den Platz vor dem Bahnhof nach ihm. 
Auch unter der Amtszeit des nachfolgenden Bürgermeisters, Tóbiás 
Brenner, wurden einige neue Bauten errichtet: das wunderschöne KI-
OSK-Gebäude, das staatliche Waisenhaus, das Blindenheim, das Heb-
ammeninstitut, das Museumsgebäude und das Kulturhaus, das Haus der 
Dominikanerinnen, das Volksbad an dem Bach Perint, die Waldschule 
und zahlreiche andere Schulen wurden fertig gestellt. Bis zum Ausbruch 
des Krieges wurden 21 Fabriken und Großbetriebe in der Stadt gegrün-
det. Bedeutend war die Ziegelindustrie, bemerkenswert auch die Rol-
le des Maschinenbaus, der Lederindustrie, der Mühlenindustrie und der 
Textilindustrie. Die Entwicklung der Kreditanstalten ist ebenfalls damit 
verbunden, zu dieser Zeit dienten neun Geldanstalten den Ansprüchen 
des Wirtschaftslebens und der Bürger. Die Fläche der Stadt wurde we-
sentlich größer, und auch die Anzahl der Bevölkerung stieg bedeutend 
an: im Jahre 1902 hatte die Siedlung 25.000 Einwohner. Das gesell-
schaftliche und kulturelle Leben der Stadt entwickelte sich beispiellos 
rasch: 47 verschiedene karitative und gemeinnützige Vereine wurden 
gegründet. Auch die Entfaltung der Kultur- und Wissenschaftseinrich-
tungen nahm ihren Anfang: Man gründete einen Verschönerungsverein, 
den Archäologischen Verein des Komitats Vas und Szombathely, Tages-
zeitungen und Zeitschriften erschienen, Professoren – beispielsweise Vil-
mos Lipp, Kelemen Kárpáti – halfen dabei, das Bild einer Kulturstadt zu 
zeichnen. Für das Selbstverständnis der Stadt war es wichtig, dass die 
neuen Entwicklungen auch nach außen drangen, darum wurde gerne 
Platz für Landesgroßveranstaltungen zur Verfügung gestellt. Die Musik-
schule wurde gegründet, und auch der Violinkünstler János Koncz be-
gann seine Laufbahn hier. Die Besucher der Stadt betrachteten die Er-
eignisse mit Bewunderung. 
 
Kriege und Verluste

Der Erste Weltkrieg begann, und mit ihm trübe Zeiten, die Entwicklung 
der Stadt geriet ins Stocken. Der verlorene Krieg und der Vertrag von 
Trianon waren die Ursachen, warum die sich am dynamischsten entwi-
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ckelnde Stadt der Monarchie ihre Stellung als „Königin des Westens” 
nicht halten konnte. Auch die sozialen Schwierigkeiten spitzten sich zu. 
Die Stadt wurde in der Zwischenkriegszeit eine Bastion des traditionellen 
Konservatismus, es war kein Zufall, dass der „erste Königsputsch” un-
ter der Führung von Karl IV., im Jahr 1921 von hier ausging. Bei seiner 
Rückkehr empfing König Karl IV. die Politiker bei seinem treuen Anhän-
ger, dem Szombathelyer Bischof Graf János Mikes, und er fuhr von hier 
aus nach Budapest, um die Oberherrschaft zu übernehmen. Sein Plan 
scheiterte. 
In den 30er Jahren erlebte das Kulturleben der Stadt einen neuen 
Aufschwung: Die Literaturgesellschaft Ferenc Faludi wurde gegründet, 
Ágoston Pável startete 1934 die „Eisenburger Rundschau”. Die kaum 
zwei Jahre später lancierte „Irott Kő” (Geschriebenstein) bot den 
Literaten Gyula Fábián, József Kertész, Erzsi Gazdag und Sándor Weöres 
eine regelmäßige Publikationsmöglichkeit. Einem der bedeutendsten 
Größen der ungarischen Lyrikgeschichte, dessen Werke unvergängliche 
Verdienste in der Erneuerung der Kinderlyrik darstellen, wurde vor dem 
Kulturzentrum (MMIK) der Stadt in Form einer Statue ein Denkmal 
gesetzt: Der alternde Sándor Weöres, mit seiner Lieblingskatze auf einer 
Bank sitzend, wartet darauf, dass wir neben ihm Platz nehmen. 
Die Bombardements während des Zweiten Weltkrieges zogen eine 
schreckliche Zerstörung nach sich, die Stadt litt unter serienmäßigen 
Luftangriffen. Der schwerste Angriff fand am 4. März 1945 statt, dabei 
wurden das Rathaus und ein Großteil der Domkirche zerstört. Fast ein 
Zehntel der Bauten der Stadt wurde im Laufe des Krieges vernichtet, die 
Angriffe forderten mehrere hundert Opfer aus der Zivilbevölkerung. Das 
Trauma konnte erst durch den Wiederaufbau verarbeitet werden, der 
viele Jahre lang dauerte und langsam vorgenommen wurde.

Entwicklung, Wertschöpfung

Nach der stagnierenden Stadtentwicklung zwischen den beiden Welt-
kriegen, der 45-jährigen sowjetischen Besatzungszeit und mit der Er-
richtung des Eisernen Vorhanges folgte eine schwierige Zeit. Der kom-
munistische Terror der 50er Jahre traf die Stadt nahe der westlichen 
Grenze besonders hart. Szombathely wurde durch die Rákosi Diktatur 
zum Verkümmern verurteilt. Später erwies es sich als großes Glück, dass 
Szombathely der gewaltsamen sozialistischen Industrialisierung und der 
damit einhergehenden Besiedelung entging. Das Stadtbild wurde daher 
nicht einschneidend verändert, wie es das Schicksal vieler anderer un-
garischer Städte war. 
Die Charakteristika der Stadt, die Denkmäler des Zeitalters des Barock 
und der Zeit der Monarchie, blieben erhalten. Ab den 1960er Jahren 
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begann eine neue Entwicklungs- und Bauperiode, deren Ergebnisse wir 
vor allem in den Außenbezirken der Stadt vorfinden. Ein schönes Beispiel 
der auffallenden Veränderungen war die Gestaltung der Freizeit- und Er-
holungszone der Stadt. Hier wurde das Thermalbad gestaltet, das Hotel 
Claudius erbaut und aus den Gruben der Kenderesi-Walder Ziegelfabrik 
wurde 1965 der Bootsteich. Das Freilichtmuseum des Komitats Vas, das 
die schönsten bäuerlichen Baudenkmäler der Őrség (Wart), Hegyhát, 
Kemensalja und des Wendelandes zeigt, wurde der Öffentlichkeit als 
landesweit zweites Museum dieser Art im Jahre 1973 übergeben. Ne-
ben den aus verschiedenen Regionen des Komitats stammenden Höfen 
von Kleinadeligen und Bauern können wir rund um die Wohnhäuser und 
Wirtschaftsgebäude der kroatischen, deutschen und slowenischen Dörfer 
der Gegend spazieren. Die Ansiedlung von einheimischen ungarischen 
Haustierarten und die in regelmäßigen Abständen stattfindenden Veran-
staltungen machen die Gehöfte des Freilichtmuseums zu lebendigen und 
lebhaften Schauplätzen. 
Denjenigen, die gerne im Schoß der Natur verweilen möchten, sei das 
Arboretum im Stadtteil Kámon als Reiseziel empfohlen. Seine Entste-
hung ist das Ergebnis der ausdauernden Tätigkeit des István Saághy. Die 
Anzahl der Baumarten im botanischen Garten mit 27 Hektar übersteigt 
3.000. Besonders nennenswert sind die Nadelholzsammlung und die 
auch in Europa einzigartige Eichensammlung. Die im Frühjahr blühenden 
Magnolien und Rhododendren sind europaweit berühmt. In der Nähe be-
findet sich das sehenswerte Gothard Astrophysische Observatorium, das 
die einzige astronomische Fachsammlung Europas ist. Besonders wert-
volle Ausstellungsstücke sind: ein Spiegelteleskop mit Newton‘schem 
System aus dem Jahre 1874 und eine astronomische Pendeluhr.
Architektonische Meisterwerke befinden sich an beiden Straßenseiten 
– auch der Komplex des renovierten Bartók Konzertsaales und die 
Szombathelyer Galerie können zu diesen gezählt werden. Die Synagoge 
wurde auf Grundlage der Pläne des Wiener Architekten Ludwig Schöne 
unter Verwendung von orientalischen und romantischen Elementen 
im Jahre 1880 in neumaurischem Stil fertig gestellt. Auch dieses 
Gebäude wurde während des Zweiten Weltkrieges beschädigt, seit den 
Umbauarbeiten und der Sanierung im Jahr 1975 wird es als Konzertsaal 
verwendet. Gegenüber befindet sich seit 1985 die Szombathelyer Galerie, 
auf zweitausend Quadratmetern werden hier Ausstellungen organisiert. 
In ihrer Sammlung werden auch Werke aus dem 17. Jahrhundert bewahrt, 
grundsätzlich werden im Rahmen der Ausstellungen allerdings Werke 
der ungarischen bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts präsentiert, 
wie von Gyula Derkovits, István Dési Huber, Lajos Kassák und anderen. 
Nach der Wende 1990 kam neuer Schwung in die Stadtentwicklung. 
Szombathely war nun keine Stadt im Schatten des Eisernen Vorhanges 
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mehr, sondern eines der Tore des sich nach Westen öffnenden Ungarns, 
das für den interregionalen Bereich zu einem wichtigen Mittelpunkt 
hinsichtlich Verkehr, Wirtschaft und Kultur wurde. In den vergangenen 
25 Jahren gewann die Urbanisation im Aufholen an Europa mehr Antrieb. 
Das Straßennetz der Stadt und ihrer Umgebung wurde erneuert. Dies war 
aus ökologischer Sicht wichtig. Die Schnellstraße zwischen Oberwart und 
Szombathely wurde im Jahre 2003 erbaut, diese stellt für die Stadt eine 
wichtige Verbindung zur österreichischen Autobahn A2, und damit zum 
westlichen Straßennetz, dar. Der seit der Zeit der Monarchie bestehende 
Bahnhof wurde erneuert und die GYESEV modernisierte die westliche 
Bahnverbindung. Damit wurde Szombathely zu einem der wichtigsten 
Transitpunkte Ungarns auf der Eisenbahnlinie Graz-Wien. In den Jahren 
vor und nach der Jahrtausendwende entstanden ein neuer Industriepark 
und ein Industriegebiet, daraus ergaben sich mehrere tausend neue 
Arbeitsplätze für die Anwohner der Stadt und deren Umgebung. 
Supermärkte und Einkaufszentren brachten den für die Stadt typischen 
Einzelhandel auf ein westliches Niveau. 
Die Erholungsgebiete der Stadt konnten aufleben, durch die Erneuerung 
des Thermalbades, des Freibades, des Bootsteichs, des Abenteuerparks 
und des Spielplatzes und des nun auch für die Abhaltung internationaler 
Bewerbe geeigneten Athletikzentrums Arena Savaria. Das Fahrradwege-
netz der Stadt ist eines der fortschrittlichsten ganz Ungarns.
Die einstige Pädagogische Hochschule erhielt Universitätsrang und im 
Jahr 2015 begann auch die Ausbildung für Maschinenbauingenieurswe-
sen, zur Freude der in der Stadt florierenden multinationalen Firmen. 
Das große Markusovszky Krankenhaus wurde erweitert und moderni-
siert. Die Errichtung von einer Reihe an Privatkliniken gewährleistet eine 
breite medizinische Versorgung auf hohem Niveau. Szombathely machte 
sich im Laufe der vergangenen Jahre auch im Bereich der Kultur inter-
national einen renommierten Namen. Das erneuerte Agora Savaria, das 
auch Schauplatz international berühmter Tanzturniere war, wurde eröff-
net. Seit langer Zeit besitzt die Stadt wieder ein eigenes Theater, dessen 
Vorstellungen die Einwohner gerne besuchen. 
Seit 2000 können die Bewohner der Stadt und die Touristen wieder den 
Savaria Karneval, der die größte historische Veranstaltung Mitteleuropas 
ist, genießen. Zentraler Schauplatz ist der geschichtliche Themenpark, 
der sich heute am Gebiet des einstigen Franziskanergartens befindet. 
Hochschulen, Kulturinstitutionen, wissenschaftliche Werkstätten, öffent-
liche Sammlungen und Galerien sind heute hier in Szombathely in groß-
er Anzahl etabliert. Wirtschafts- und Handelsorganisationen durchziehen 
das Alltagsleben, und wenn wir die Veranstaltungen mit internationalem 
Renommee aufzählen, dann wird deutlich, dass hier Dinge geschehen, 
auf die man stolz sein kann. 



ŐRSÉG�0

Wir sollten nicht nur die sichtbaren Errungenschaften wahrnehmen, son-
dern jeden Wert, Willen und jede Absicht mit der man sich identifizieren 
kann. Alles, was das Stadtbild verschönert, das positive Lebensgefühl 
der Bürger der Stadt steigert. „Denn die Stadt und ihr Wert bestehen 
nicht aus der Masse der verbauten Steine, sondern aus der Seele, dem 
Geist und der Moral der Bauherren.”

Quellen:

Szommer Ildikó - Kovács Géza: Szombathely. Történelmi séta a városban. 
Szombathely, 2007.

Foto „Bronzespiegel aus Savaria“, Seite 39: �� Hartmann Linge, Wikimedia Commons,�� Hartmann Linge, Wikimedia Commons, 
CC-by-sa 3.0

Fotos Szombathely: Csergő Ilona 

 

Szombathelyi Fő tér 
Szombathelyer Hauptplatz 
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„Szombathely nélkül nem élhetünk.“
Utazás a múltba.

Liszt Peter írása

Szombathely világra jötte a messze múltba vezet vissza, az első nyo-
mok Kr. u. 9-re utalnak. A régió e korszakáról csak kevés adat létezik, 
de a rómaiak letelepedése azt bizonyítja, hogy Szombathely a mai Ma-
gyarország legrégibb városa. A település az ókor végére a vidék köz-
pontjává fejlődött, ahol számos római katona élt a családjával. Ilyen 
család sarjaként született Kr. u. 316/317 körül Márton, aki bizonyára a 
legismertebb fia lett a városnak, és kinek neve Ausztriában ma főként 
a burgenlandiak körében ismert fogalom. Márton már fiatalon elhagyta 
a várost, és annak ellenére, hogy hű keresztény lett belőle, elmenekült 
püspökké avatása elől, és egy liba ólban bújt el. Ő, aki egykor állítólag 
megosztotta köpönyegét egy koldussal, évszázadokkal később Burgen-
land védőszentje lett. 
Az 5. században Szombathely neve fokozatosan eltűnik a feljegyzések-
ből, majd csak Kr. u. 791-ben találunk ismét utalást a krónikákban, mi-
szerint Nagy Károly az avarok elleni hadjárata során felkereste a várost. 
Miután az avarokat végleg elűzték a vidékről, létrejött a Frank Birodalom 
Pannóniai őrgrófsága. Ebben az időben a német bevándorlók az antik 
romok után a „Stein am Anger“ nevet adták a településnek.  
A honfoglalás után a magyar törzsek vették uralom alá a várost. Árpád 
hódító hadjáratai és az ismételt hatalmi harcok a törzsek szervezeti át-
alakulásához vezettek, egyre inkább saját érdekeiket, nem pedig a kö-
zösségét helyezték előtérbe. Kalandozásaikat sem egységesen, hanem 
külön törzsenként folytatták. Ez aztán 955-ben, a Lech-mezei csatában 
elszenvedett vereséget eredményezte, mely az elterjedt történettudo-
mány szerint jelentős fordulópont a magyar történelemben. A német-
nyelvű elbeszélésekben „Ungarneinfälle“ néven említett zsákmány- és 
fogolyszerző rablóhadjáratokat megállították. A katonai bevetések a 
fosztogatások helyett a határvédelemre irányultak. 
Magyarország földrajzi helyzetéből adódóan minden oldalról természetes 
határral volt körülvéve, kivéve a nyugati részt, a mai Burgenland terüle-
tét. Ez a középkori határvédelmi rendszer, a gyepű kialakításához veze-
tett, mely az ország védelmét szolgáló határsávokon épült földvárakból 
és határőrtelepülésekből állt. 
Az ú.n. Felső-Őrségben – ez a történelmi megnevezése Felsőőr környé-
kének – négy egykori magyar határőr település fekszik, Felsőőr, Őriszi-
get, Jobbágyi és Alsóőr. A hajdani határőr település, Felsőőr neve először 
1327-ben kerül említésre. Erre a korra a város címerén ábrázolt határőr 
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katona is utal. A határvédelmi települések részben fennmaradt bizonyí-
téka továbbá a magyar nyelvhasználat. 
Nyugat-Magyarországon, különösen a mai Burgenland területén a 19. 
század végén a népesség nagy része németajkú volt, a fent említett 
négy határőr településen azonban többségében magyarul beszélő lakos-
ság élt.
Felsőőr alapítása óta egészen az 1. világháborúig a Magyar Királysághoz 
tartozott. A legközelebbi nagyvárossal, Szombathellyel élénk kapcsolat 
alakult ki, mely 1888. december 15-én érte el tetőpontját, amikor is 
ünnepélyesen átadták a Szombathely-Pinkafő vasútvonalat, mely köz-
vetlen összeköttetést és problémamentes közlekedést tett lehetővé a 
két település között. Azonban a régió egy előre nem látható, jelentős 
változás előtt állt: az első világháború újabb fordulópontot jelentett.
Röviddel azelőtt, hogy befejeződtek az első világháborús harcok, a there-
sienstadti börtönben elhunyt Gavrilo Princip. Cellája falára kanállal véste 
politikai hagyatékát: „Szellemeink Bécsben kísértenek, végigmorajlanak 
a palotákon és rettegésben tartják az urakat.“ Valójában a 4 évvel az-
előtti tettébe remegett bele az emberiség, ami által helyet biztosított 
magának a történelemkönyvekben. 1914. június 28-án Gavrilo Princip 
meggyilkolta szarajevói látogatása során Ferenc Ferdinánd osztrák-ma-
gyar trónörököst és feleségét. Az elkövetőt szerb-nacionalista eszméi 
vezérelték és aligha tudta felbecsülni tettének következményeit.
Mivel több európai háborúpárti nagyhatalom csak a megfelelő alkalomra 
várt, melyet ez a merénylet felkínált, 1914. július 28-án az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia hadat üzent Szerbiának, és ezzel kirobbantotta az első 
világháborút.  
A következő négy évben Európában pusztított a háború, még 1918-ban, 
annak befejeztével is tovább tartottak a zavargások. A béke helyreállí-
tása érdekében írták alá a Párizs környéki békeszerződéseket. Wood-
row Wilson amerikai elnök már 1918 januárjában kihirdette 14 pontba 
szedett programját, a „Wilsoni elveket“. Követelései meghatározták az 
amerikai álláspontot, és különösen a népek önrendelkezési jogairól szóló 
elve nyomta rá bélyegét a tárgyalásokra. 
Két pontja Burgenland számára nagy jelentőséggel bírt: egyrészt a 10. 
pont, mely szerint „Ausztria és Magyarország népeinek […] meg kell adni 
az autónom fejlődés legszabadabb lehetőségét.“ Másrészt a 14. pont, 
mely a nemzetek szövetségének megalakítását követeli. Egyes javas-
latait hamarosan meg is valósították, másokat nem sikerült. Az új, szu-
verén államok létrehozása különösen nehéz feladatnak bizonyult. Az 
egykori birodalom osztrák felének a saint-germain-i békeszerződés, a 
magyar részének pedig a trianoni békeszerződés határozta meg az új ál-
lamok alapjait. Az osztrák delegáció már 1919. szeptember 10-én aláírta 
a szerződést, mely Nyugat-Magyarország jövőjét is  meghatározta – egy 
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részét ugyanis Ausztriához szándékozták csatolni. A magyar delegáció 
aláírásáig még eltelt egy kis idő, ezalatt Magyarországon felgyorsultak az 
események. 1918. október 31-re virradóra az őszirózsás forradalom győ-
zelme után Károlyi Mihályt nevezték ki miniszterelnöknek, majd 1918. 
november 16-án a Magyar Nemzeti Tanács kikiáltotta a Magyar Népköz-
társaságot, melyet rövidesen, 1919. március 21-én a Tanácsköztársaság 
váltott fel. A kommunista Kun Béla vezette országban napirenden voltak 
az államosítások, és az ú.n. „vörös terror”. A nyugat-magyarországi né-
met lakosságnak azonban a kormány egyenjogúságot és önálló ügyin-
tézést biztosított.
1919. augusztus 1-jén a Tanácsköztársaságot egy mérsékelt szociálde-
mokrata politikusokból álló kormány váltotta le, mely csupán néhány 
napig állt fenn, majd Friedrich Stephan konzervatív ellenforradalmi cso-
portja vette át a kormányzást. Miután szocialista koalíciós kormányt és 
Friedrich Stephan rezsimjét is leváltották, 1920. március 1-jén a Nem-
zetgyűlés Horthy Miklóst nevezte ki kormányzóvá, aki tekintélyelvű rend-
szert vezetett be és az általa irányított „fehérterror“ következményei a 
„vöröset“ is messze felülmúlták. A „fehérterror“ nem csupán Kun Béla 
barátait üldözte, hanem a szociáldemokratákat és azokat a személyeket 
is, akik Nyugat-Magyarország Ausztriához való csatlakozása mellett áll-
tak. Horthy uralkodása alatt, 1920. június 4-én, tiltakozások közepette 
írta alá a magyar delegáció a trianoni szerződést, mely a magyar lakos-
ság egy része szerint jogtalan döntés volt. Ezzel eldőlt a mai Burgenland 
területének sorsa. A győztes hatalmak Ausztria Német-Nyugat-Magyar-
országra kiterjedő igényét jóváhagyták. 1918 és 1921 között mind az el-
csatolás pártfogói, mind pedig az ellenzői számos kísérletet vittek végbe, 
többek között egy új állam kikiáltását. 
1921 augusztusában hosszas habozás után az osztrák csendőrség megkí-
sérelte Burgenland megszállását, de a Rongyos Gárda csapata, valamint 
önkéntes alakulatok megakadályozták azt. Erre az antant ultimátumot 
intézett Magyarország felé, miszerint október 3-ig vonja ki a csapatait, 
melynek eleget is tett. A Rongyos Gárda tagjai azonban ott maradtak és 
„kétségbeesett bátorsággal“ új „államot“ kiáltottak ki: a Lajtabánságot. 
Vezetőjük, Prónay Pál állt a hat fős kormányzótanács élén. A Felsőőri 
Vasárnapi-Újság a következőket írta a történelmi esemény jelentősé-
géről: „Oberwart az események központja lett. Nemrég az Ausztriához 
csatolás elleni hatalmas tüntetések helyszíne volt, ma pedig világtör-
ténelmi jelentőségű események zajlanak. 1921. október 4-én, déli 12 
órakor Oberwartban kikiáltották Nyugat-Magyarország önállóságát.“ Két 
hónappal később, többek között a velencei jegyzőkönyv 1921. október 
13-i aláírásának következtében, melyben végleg rögzítették Burgenland 
Ausztriához való csatolását, Prónay Pál államtanácselnök Budapest felé 
vette útját és eltűnt a Lajtabánsággal együtt. Ettől kezdve Felsőőrben a 
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piros-fehér-piros színű zászló leng. A Burgenland születése körüli bonyo-
dalmak évekig tartottak. Szombathely városát, a „dél-burgenlandi“ régió 
évszázadok óta legfontosabb urbanisztikai központját, politikai dönté-
sek következtében elválasztották. Az esemény számos tiltakozást váltott 
ki, például a beledi községi tanács 1920-ban petíciót intézett az Egye-
sült Nemzetek Szervezetének elődjéhez, a Népszövetséghez, melyben 
a következő állt: „Szombathely nélkül nem tudunk élni“. Tiltakozásuk 
azonban süket fülekre talált, és az új határok miatt mindkét település 
egymástól függetlenül fejlődött tovább. Csak a magyar szocialista állam 
összeomlása után épülhettek ki szorosabb kapcsolatok. 
Ma a határok nélküli Európai Unió biztosíthat újabb esélyeket a régió 
számára.

„Ohne Szombathely können wir nicht leben.“
Eine Reise in die Vergangenheit.

von Peter Liszt

Die Geburtsstunde Szombathelys reicht weit in die Vergangenheit zu-
rück, wobei erste Spuren sich bereits auf das Jahr 9 n. Chr. datieren las-
sen. Allgemein ist über die Region in dieser Epoche nur wenig bekannt, 
doch die Besiedelung durch die Römer ist der Grund dafür, dass Szom-
bathely als älteste Stadt im heutigen Ungarn gilt. Der Ort entwickelte 
sich in der Spätantike immer mehr zu einem Zentrum des Gebiets, in 
dem zahlreiche römische Soldaten mit ihren Familien lebten. Eine dieser 
Familien bekam um 316/317 n. Chr. einen Sohn namens Martin, wel-
cher wohl zum bekanntesten Sohn der Stadt wurde und heute vor allem 
den Bewohnern des Burgenlandes ein Begriff ist. Martin, der die Stadt 
kurz nach seiner Geburt wieder verließ, entwickelte sich zum frommen 
Christen, wollte dennoch vor seiner Bischofsweihe fliehen und versteckte 
sich dabei in einem Gänsestall. Der Mann, der einst angeblich seinen 
Mantel mit einem Bettler teilte, wurde Jahrhunderte später zum Landes-
patron des Burgenlandes.
Im 5. Jahrhundert verschwand Szombathely nach und nach aus den 
Aufzeichnungen, und erst 791 n. Chr. finden sich erneut Spuren in den 
Chroniken, laut denen Karl der Große auf seinem Feldzug gegen die 
Awaren die Stadt aufgesucht haben soll. Nachdem die Awaren endgül-
tig aus der Region vertrieben worden waren, entstand die ostfränkische 
Grafschaft Steinamanger. In dieser Zeit kam es zur Zuwanderung von 
deutschen Siedlern und Siedlerinnen, die den Namen „Stein am Anger“ 
prägten. Namensgebend waren angeblich die zahlreichen antiken Rui-
nen. Nach der sogenannten Landnahme der magyarischen Stämme fiel 
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die Stadt unter die Herrschaft dieser. Die Eroberungsfeldzüge Árpáds 
und wiederholte Machtkämpfe führten zu Organisationsveränderungen 
der Stämme, die nun ihr eigenes Interesse vor das Gemeinschaftswohl 
stellten. Streifzüge wurden nicht mehr in großer Gemeinschaft sondern 
nur von den einzelnen Stämmen unternommen. Dies führte 955 bei der 
Schlacht auf dem Lechfeld zu einer Niederlage und stellte damit nach der 
gängigen Historiografie eine Zäsur in der ungarischen Geschichte dar. 
Die in der deutschsprachigen Geschichte als Ungarneinfälle bekannten 
Raubzüge der magyarischen Stämme waren gestoppt. Die militärische 
Ausrichtung wandte sich von Plünderungseinfällen hin zur Grenzverteidi-
gung. Durch die geografische Lage Ungarns sah man sich von allen Sei-
ten mit natürlichen Grenzen umgeben, nur nicht im westlichen Gebiet, 
dem heutigen Burgenland. Dies führte zur Etablierung des Gyepű, eines 
mittelalterlichen Grenzschutzsystems der Ungarn, bestehend aus hin-
tereinander gereihten Grenzschutzlinien mit Erdburgen und Grenzwäch-
tersiedlungen, die der Verteidigung dienten. In der sogenannten Oberen 
Wart, so die historische Bezeichnung für den Raum rund um die Stadt 
Oberwart, liegen vier ehemalige ungarische Grenzwächtersiedlungen. 
Diese sind Oberwart, Siget in der Wart, Jabing und Unterwart. Die vor-
malige Grenzwächtersiedlung Oberwart wurde im Jahr 1327 zum ersten 
Mal erwähnt. Spuren aus dieser Zeit finden sich bis heute etwa im Wap-
pen der Gemeinde Oberwart, welches ein Grenzwächter ziert. Ein wei-
teres, nur zum Teil erhaltenes Zeugnis der Grenzwächtersiedlungen ist 
der ungarische Sprachgebrauch. Westungarn, im Speziellen die Gebiete 
des heutigen Burgenlands, war Ende des 19. Jahrhunderts größtenteils 
deutschsprachig besiedelt, abgesehen davon wiesen die vier genannten 
Grenzwächtersiedlungen eine mehrheitlich ungarisch sprechende Bevöl-
kerung auf.
Seit der Gründung Oberwarts war der Ort bis zum Ersten Weltkrieg Teil 
des ungarischen Königreiches. Die nächstgrößere Stadt der Umgebung 
war Szombathely, und nach und nach entwickelte sich ein reger Aus-
tausch zwischen den Siedlungen, der am 15. Dezember 1888 seinen 
vorläufigen Höhepunkt fand. Feierlich wurde die Steinamanger-Pinka-
felder Vicinalbahn eröffnet, und eine direkte Verbindung ermöglichte das 
unkomplizierte Reisen zwischen den Orten. Doch die Region stand vor 
einer ungeahnten wesentlichen Veränderung: Der Erste Weltkrieg brach-
te eine neuerliche Zäsur.
Kurz bevor die Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges endeten, ver-
starb Gavrilo Princip im Gefängnislazarett in Theresienstadt. In seiner 
Zelle hinterließ er, mit einem Löffel in die Wand geritzt, sein politisches 
Testament: „Unsere Geister schleichen durch Wien und raunen durch die 
Paläste und lassen die Herren erzittern.“ Doch war es seine Tat vier Jah-
re zuvor, die ihm einen Platz in den Geschichtsbüchern sicherte und die 
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Menschen zum Erzittern brachte. Am 28. Juni 1914 tötete Gavrilo Prin-
zip bei einem Besuch in Sarajevo den Thronfolger Österreichs-Ungarns, 
Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin. Der Attentäter war von 
seiner serbisch-nationalistischen Ideologie getrieben und konnte dabei 
wohl kaum die Folgen seines Mordes abschätzen. Da in den Reihen der 
europäischen Großmächte zahlreiche Kriegsbefürworter nur auf eine Ge-
legenheit warteten, und das Attentat diese bot, folgte am 28. Juli 1914 
die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien und löste damit den 
1. Weltkrieg aus. In den folgenden vier Jahren wütete dieser in Europa, 
doch auch mit Ende des Krieges im Jahr 1918 hielten die Wirren weiter-
hin an. Um den Frieden wieder offiziell herstellen zu können, sollten die 
Pariser Vorortsverträge unterzeichnet werden. Bereits im Januar 1918 
verkündete der Präsident der USA, Woodrow Wilson, seine Absichten in 
einem „14-Punkte-Programm“. Die Forderungen wurden zur Grundlage 
der amerikanischen Position, und besonders das darin enthaltene Selbst-
bestimmungsrecht der Völker prägte die Verhandlungen. Zwei Punkte 
sollten wesentlich für das Burgenland werden, auf der einen Seite war es 
der zehnte Punkt, der „den Völkern Österreich-Ungarns, [...] die freieste 
Gelegenheit zu autonomer Entwicklung“ zugestand, und auf der anderen 
Seite war es Punkt 14, der die Gründung eines „Verbands der Nationen“ 
forderte. Einige der Forderungen konnten schnell in die Realität umge-
setzt werden, andere nicht. Die Etablierung neuer souveräner Staaten 
stellte sich als besonders schwierig dar. Für die ehemalige österreichische 
Reichshälfte war es der Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye, für 
die ungarische Reichshälfte der Friedensvertrag von Trianon, der die 
Grundlage des neuen Staates bilden sollte. Die österreichischen Dele-
gierten unterzeichneten bereits am 10. September 1919 den Vertrag, 
welcher auch die Zukunft Westungarns bestimmte – dieses sollte nun 
teilweise an Österreich angeschlossen werden. Bis zur Unterzeichnung 
der ungarischen Delegation sollte noch einige Zeit vergehen, während-
dessen überschlugen sich die Ereignisse in Ungarn. In der Nacht vom 31. 
Oktober 1918, durch die Asternrevolution (őszirózsás forradalom) her-
vorgerufen, kam es zur Ernennung Mihály Károlyis zum Ministerpräsi-
denten Ungarns. Dieser rief am 16. November 1918 die Republik Ungarn 
aus, der demokratische Gehversuch Ungarns wurde jedoch nach kurzer 
Zeit, am 21. März 1919, von einer Räterepublik abgelöst. Der Kommu-
nist Béla Kun leitete die Geschäfte der Ungarischen Räterepublik (Ma-
gyarországi Tanácsköztársaság), Verstaatlichungen und der sogenann-
te „Rote Terror“ standen auf der Tagesordnung. Der deutschsprachigen 
Bevölkerung in Westungarn wollte man jedoch Gleichberechtigung und 
Selbstverwaltung zugestehen. Am 1. August 1919 wurde die ungarische 
Räterepublik von einer sozialistischen Koalitionsregierung abgelöst, wel-
che nur für einige Tage bestand und durch ein konservatives Regime 
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unter Stephan Friedrich ersetzt wurde. Nachdem die sozialistische Koali-
tionsregierung und auch das Regime Stephan Friedrichs zu Ende gingen, 
etablierte Miklós Horthy 1919 ein autoritäres Regierungssystem und den 
„Weißen Terror“, dessen Auswirkungen die des „Roten“ bei weitem über-
trafen. Im Rahmen des „Weißen Terrors“ wurden nicht nur Anhänger 
und Anhängerinnen Béla Kuns verfolgt, sondern auch Sozialdemokraten 
und Sozialdemokratinnen sowie Bürger und Bürgerinnen, die sich für 
eine Angliederung Westungarns an Österreich ausgesprochen hatten. 
Während Miklós Horthys Amtszeit, am 4. Juni 1920, unterschrieb die 
ungarische Delegation unter Widerspruch den Vertrag von Trianon, der 
bis heute von Teilen der ungarischen Bevölkerung als Unrecht angese-
hen wird. Das Schicksal der Gebiete des heutigen Burgenlandes wurde 
somit besiegelt. Die Siegermächte bejahten den Anspruch Österreichs 
auf Deutsch-Westungarn. Zahlreiche Versuche von Befürwortern und 
Befürworterinnen sowie Gegnern und Gegnerinnen des Anschlusses an 
Österreich wurden in den Jahren 1918 bis 1921 unternommen, unter 
anderem die Ausrufung von Staaten. 
Als Verbände der österreichischen Gendarmerie im August 1921 nach 
langem Zögern versuchten, das Burgenland zu besetzen, vereitelten 
dies reguläre Truppen sowie Freischärler-Verbände. Daraufhin stellte die 
Triple Entente Ungarn ein Ultimatum, bis zum 3. Oktober seine Truppen 
abzuziehen, die Führung Ungarns folgte dem Aufruf. Die Freischärler je-
doch blieben und riefen mit dem „Mut der Verzweifelten“ einen neu-
en „Staat“ aus: das Lajta-Banat. Staatsoberhaupt wurde Pál Prónay, er 
stand einem sechsköpfigen Staatsrat vor. 
Die Oberwarther [sic] Sonntags-Zeitung schrieb über die Bedeutung 
dieses historischen Ereignisses folgendes: „Oberwarth steht im Mittel-
punkt der Ereignisse. Erst vor kurzer Zeit war es der Schauplatz mäch-
tiger Demonstrationen gegen den Anschluss an Österreich und gegen-
wärtig spielen sich Ereignisse welthistorischer Bedeutung ab. Am 4. 
Oktober 1921 um 12 Uhr Mittag wurde in Oberwarth die Selbstständig-
keit Westungarns proklamiert.“
Nach zwei Monaten, unter anderem in Folge der Unterzeichnung des 
Venediger Protokolls vom 13. Oktober 1921, in dem endgültig fixiert 
wurde, dass Österreich das Burgenland erhalten sollte, verschwand der 
Staatsratsvorsitzende Pál Prónay mit den Resten des Lajta-Banats in 
Richtung Budapest. Da Ungarn, das diesen Staat seit jeher abgelehnt 
hatte, mit dem Einmarsch regulärer Truppen drohte, führte dies zur Auf-
gabe Pál Prónays. Seit diesem Zeitpunkt wehen in Oberwart rot-weiß-
rote Fahnen.
Die Geburt des Burgenlandes stellte sich als besonders kompliziert dar 
und dauerte über Jahre. Die Stadt Szombathely, seit Jahrhunderten das 
wichtigste urbane Zentrum des „südburgenländischen“ Raumes, wurde 
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aufgrund politischer Entscheidungen nun abgetrennt. Eine Entwicklung, 
die zu zahlreichen Protesten führte, so schrieb zum Beispiel der Gemein-
derat Bildeins im Jahr 1920 einen Aufruf an den Völkerbund, die Vor-
läuferorganisation der Vereinten Nationen und Forderungspunkt 14 des 
amerikanischen Präsidenten bei den Friedensverhandlungen, mit den 
Worten: „Ohne Szombathely können wir nicht leben“. Der Protest blieb 
jedoch ungehört, und aufgrund der neuen Grenzen entwickelten sich 
beide Städte unabhängig voneinander weiter. Erst mit Zusammenbruch 
des staatlichen Sozialismus in Ungarn konnte eine engere Vernetzung 
stattfinden. Heute kann eine grenzenlose Europäische Union eine neue 
Chance für die Region bieten.
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Együttműködési megállapodás Oberwart és 
Szombathely között a rendszerváltás előtt

Szabó Gábor írása

Oberwart és Szombathely testvérvárosi kapcsolatának előtörténetéhez 
tartozik a magyar rendszerváltás küszöbén, 1989. június 24-én Racz 
Michael felsőőri polgármester és Elek Tibor megbízott tanácselnök által 
aláírt „Együttműködési szerződés”. Ezzel a nemzetközi dokumentummal 
adtak közjogi kereteket a korábban Czinzek Miklós tanácselnök és 
Racz Michael polgármester által kezdeményezett kerékpáros túráknak, 
amelyeket egyfajta páneurópai piknikként évente megrendeztek nagy 
közönségsiker mellett. Az együttműködés azonban nem merült ki a 
kerékpáros találkozók szervezésében. A kölcsönös vásárlátogatások 
és az erősödő civil és kulturális kapcsolatok indokolták, hogy a két 
határmenti város kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatrendszerét 
hivatalos jogi keretekbe foglalják. A rendszerváltás előtti időszak, a 
felpuhult diktatúra korszakának pártállami bürokratái akkoriban még 
a régi rendszer logikája szerint ítélték meg a külügyi kapcsolatokat: 
Szombathelynek a Szovjetunióban vagy a keleti blokk országaiban 
javasoltak partnervárost. Nyugat-Europa, Ausztria és így Oberwart 
a nyolcvanas években nem számított még preferált célpontnak és 
kapcsolatnak a magyar külpolitikában. Nyugati testvérvárosi kapcsolatok 
létrehozását csak a demokratikus rendszerváltást követő első szabad 
választások után szorgalmazta a magyar külügyi kormányzat az európai 
felzárkózás szándékával. Ezért is úttörő jelentőségűek a 80-as években a 
két városvezetés által támogatott, az osztrák és magyar autóklub égisze 
alatt szervezett „határnyitogató” kerékpáros találkozók, a kulturális- 
és sportkapcsolatok. Ezeket a cserekapcsolatokat legitimálta az 1989-
es „Együttműködési szerződés”, amelynek impresszumában már az 
egységesülő és szabad Európa szellemisége tükröződik: „Ausztria és 
Magyarország közös határa mellett élő emberek együttes óhaja, hogy 
az évszázadokon keresztül létező rokoni, művelődési, közlekedési és 
gazdasági kapcsolatok ismét a régi hagyományokra épüljenek és a 
szükségtelen korlátozások nélkül fejlődjenek. E természetes kapcsolatok 
újraéledési folyamatában talált egymásra az ausztriai Oberwart (Felsőőr) 
és a magyarországi Szombathely (Steinamanger) városa.”
Valószínű, hogy a szombathelyi városi tanács a rendszerváltás előtt egy 
évvel, már bizonyos fokú autonómiát élvezhetett döntései meghozatalá-
ban, mert ez a fent idézett partnerségi hitvallás néhány évvel korábban 
még nem kerülhetett volna ratifikálásra a kommunista pártállam bürok-
ratikus retorziója okán. 1989-re már meggyengült a központi kormány-
zati irányító apparátus és a helyi-megyei pártszervek befolyása, és a 
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települési „önkormányzatok” önrendelkezési  kompetenciái felerősödtek. 
A szerződés több pontja is ezt támasztja alá, ideológiai tabuktól mentes 
érték- és feladatorientált a szövegezés. Négy pontban határozza meg 
Szombathely és Felsőőr közötti együttműködés fejlesztési területeit. 

1. „Elősegítik a történelmi, népi, nemzetiségi hagyományok megőrzését, 
megörökítését és felelevenítését.” 
Ez a vállalás tehát elsősorban az ausztriai, burgenlandi szórványmagyar-
ság számára jelentette a kulturális-nyelvi asszimiláció és a meggyengült 
nemzeti tudat rehabilitációjának, és az etnikai identitás erősítésének  al-
ternatíváját.

2. „Támogatják a két város polgárainak személyes, baráti kapcsolatai 
kialakítását, különösen a német és magyar nyelv tanulása, továbbá a 
művelődés és sport területén.” 
Ez a pont egyértelműen a vasfüggöny árnyékában, közel fél évszázados 
zsákutcás történelmi helyzetben élő egykori polgári Szombathely szá-
mára jelent kihívást a nyelvtanulás és a civil kapcsolatok hálózatának 
újraszervezése szempontjából egyaránt, de a határon túl élő magyarok 
és osztrákok számára is lehetőséget nyújt a kulturális-társadalmi reor-
ganizációra.

3. „Együttműködnek a kölcsönös előnyökkel járó gazdasági kapcsolatok 
kialakításában.” 
A gazdasági cserekapcsolatokban fontos szerepet játszottak a vásárok. 
Oberwart rendelkezett ekkor már vásárcentrummal, ahol évente több al-
kalommal is rendeztek interregionális jelentőségű tematikus vásárokat. 
A szombathelyi vásárok szervezése ekkor még gyermekcipőben járt, és 
a vásárszervezők a felsőőri vásárokat tekintették követendő modellnek.   
A rendszerváltást követően a szombathelyi Vásárcentrum Kft. – amely 
önkormányzati kezdeményezésre született – évente  rendezett vásáro-
kat, amelyen osztrák és szlovén partnerek is megjelentek termékeikkel, 
szolgáltatásaikkal. A rendszerváltást követően a gazdasági-kereskedelmi 
kamarák mellett a munkaügyi szervezetek között is jó munkakapcsolat 
alakult ki. Az együttműködés megkötésének időpontjában Magyarorszá-
gon a piacgazdaság és a modern pénzintézeti rendszer kiépületlen volt, 
de a cserekapcsolatok révén a szombathelyi, vasi vállalkozók sokat ta-
nulhattak osztrák partnereiktől.

4. „Elősegítik az idegenforgalmi, turisztikai lehetőségek bővítését és a 
tapasztalatok cseréjét”. 
1989-ben az idegenforgalmi kapcsolatokat az osztrák dominancia jel-
lemezte. A bevásárlóturizmus fénykora a nyolcvanas években érte el a 
csúcspontját, Szombathelyen rendszeres vendégek voltak a burgenlan-
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di szomszédok. A vasi fürdőhelyek – Bük és Sárvár – vendégforgalma 
is jelentős részben ekkor még a szomszédos Ausztriára épült. A rend-
szerváltást követően a magyar bevásárlóturizmus is megélénkült, való-
sággal elözönlötték a magyarok Felsőőrt és Burgenlandot a viszonylag 
olcsó és modern háztartási termékekért. A nyugati jóléti civilizáció hazai 
boltokból még hiányzó cikkei – televíziók és hűtőládák – a fogyasztói 
szabadság élményét kínálták a magyarok számára. Ne feledjük el, hogy 
Szombathelyen az első multinacionális hipermarket megnyitására 1998-
ig kellett várni. Felsőőr és Burgenland természeti és kulturális értékeinek 
felfedezése ekkor még váratott magára. Az osztrák-magyar határ ide-
iglenes megnyitása a rendszerváltás előtti több száz fős kerékpáros ta-
lálkozókon, és a bakancsos turisták számára az Irottkőnél azonban már 
ekkor is eufórikus közösségi szabadságélménnyel ajándékozta meg a 
„szelíd turizmus” kedvelőit. A szombathelyiek azóta felfedezték Rohonc, 
Pinkaóvár, Csejke, Borostyánkő természeti és kulturális értékeit, Tarcsa-
fürdő, Locsmánd, Szentelek és Bad Waltersdorf welnessfürdőit, és az 
osztrák vendéglőkben, kávézókban ma már magyarul is rendelhetünk, 
mert nagy számú magyar munkavállalóval találkozhatunk az idegenfor-
galom és vendéglátás területén. 
Az „Együttműködési szerződés” záradékában találunk egy rendkívül 
hasznos és fontos kölcsönös kötelezettségvállalást, amely a később kö-
tött testvérvárosi szerződésekből általában hiányzik. „A szerződő felek 
elhatározzák, hogy a fenti célkitűzések érvényesülésének teendőit öt 
éves időtartamra készítendő, részletes feladattervben rögzítik, melynek 
eredményeit és esetleges akadályait évente vezetői megbeszélésen ér-
tékelik.”
Az 1989-es Együttműködési megállapodás tehát fontos történeti doku-
mentum Felsőőr és Szombathely rendszerváltás előtti kapcsolatrendsze-
rének történetében, de még nem tekinthető testvérvárosi szerződésnek. 
Erre még másfél esztendőt kellett várni. A szocialista rendszer és a keleti 
blokk felbomlását követően a demokratikusan megválasztott szombat-
helyi önkormányzat egyik első dolga volt a Felsőőrrel kötendő szerződés 
képviselőtestületi jóváhagyása 1990. december 28-án. Így kerülhetett 
sor 1991. január 10-én a szerződés ünnepélyes polgármesteri ratifikálá-
sára Szombathelyen. (Előzményként fontos megemlíteni, hogy Wagner 
András, Szombathely rendszerváltás utáni első szabadon választott pol-
gármestere korábban röplabdaedzőként Felsőőrben tevékenykedett, így 
ismerte a várost és annak elöljáróját, Racz Michaelt is.) 
A két város által megkötött testvérvárosi szerződés szövege teljesen 
megegyezik a korábban elfogadott „Együttműködési szerződéssel”.
Furcsa viszont az, hogy nem utal vissza, mint forrásra az 1989-es 
dokumentumra. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a demokratikus és 
szabad többpárti választást követően az új önkormányzati vezetés 
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Szombathelyen nem vállalta a pártállami tanácsrendszer előzményeit. 
Még a látszatát is el akarta kerülni a rendszerváltás utáni városvezetés 
annak, hogy politikai közösséget vállaljon szocialista elődeivel. A 
nyugati Európa felé való nyitást a külügyi kormányzat is meghirdette 
és szorgalmazta a korábbi keleti orientáció történelmi ellensúlyozására. 
A szombathelyi városvezető koalíciót ekkor a SZDSZ, a FIDESZ és a 
KDNP adta, és a kormányzópárti MDF ellenzékbe szorult az 1990-es őszi 
önkormányzati választások után. A kommunista párt történelmi örökségét 
részben vállaló és folytató Magyar Szocialista Pártot mindössze egyetlen 
képviselő reprezentálta a városi közgyűlésben, így elmondhatjuk, hogy 
a múlttal való szakítás és az antikommunizmus politikai divattá vált 
Magyarországon. Külpolitikában tehát a nyugati orientáció erősödött 
Szombathelyen is, aminek egyértelmű következménye, hogy Felsőőrrel 
mielőbb meg kellett kötni a testvérvárosi szerződést.

Die Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen 
Oberwart und Szombathely in der Zeit vor der Wende

von Gábor Szabó

Zu der Vorgeschichte der partnerstädtischen Verbindung zwischen Ober-
wart und Szombathely zählt die in der Eingangsphase des Regimewech-
sels am 24. Juni 1989 von Bürgermeister Michael Racz und Stadtratsprä-
sident Tibor Elek unterzeichnete „Zusammenarbeitsvereinbarung“. Mit 
diesem internationalen Dokument gaben sie den bereits früher unter 
Stadtratspräsident Miklós Czinzek und Bürgermeister Michael Racz initi-
ierten Fahrradtouren, die sie jährlich mit großem Erfolg abhielten, einen 
rechtlichen Rahmen. Die Zusammenarbeit beschränkte sich nicht auf die 
Organisation der Fahrradtreffen. Die gegenseitigen Messebesuche und 
die stärker werdenden zivilen und kulturellen Verbindungen rechtferti-
gten, dass die Vorteile einer Verbindung zwischen den beiden grenz-
nahen Städte in einen offiziellen Rahmen gefasst wurden. Kurz vor der 
Wende, zur Zeit der aufgeweichten Diktatur, arbeiteten die Bürokraten 
noch nach dem alten System und der alten Logik und beurteilten dem-
entsprechend die grenzübergreifenden Verbindungen: Sie empfahlen 
Szombathely eine Partnerstadt, die in der Sowjetunion oder dem Ost-
block liegt. Westeuropa, und damit Österreich und Oberwart, waren in 
der ungarischen Außenpolitik der 80er Jahre keine bevorzugten Ziele für 
Verbindungen. Partnerstädtische Verbindungen mit dem Westen wurden 
vom Ungarischen Außenministerium erst nach den ersten freien demo-
kratischen Wahlen nach der Wende vorgeschlagen, mit der Absicht, an 
die Entwicklung Europas anzuschließen. Deshalb hatten die von beiden 
Stadtregierungen unterstützten „grenzöffnenden“ Fahrradtreffen, die 
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unter der Schirmherrschaft des österreichischen und des ungarischen 
Autoklubs organisiert worden waren, in den 80er Jahren eine wegbe-
reitende Funktion. Dieser Austausch wurde durch die Vereinbarung von 
1989 legitimiert. 
Im Wortlaut spiegelt sich bereits der Geist des einigen und freien Europas 
wider: „Es ist der gleichlautende Wunsch der Menschen, die entlang der 
gemeinsamen Grenze Ungarns und Österreichs leben, dass die Jahrhun-
derte hindurch bestandenen Verwandtschafts-, Kultur-, Verkehrs- und 
Wirtschaftsverbindungen wieder auf die Grundlage der alten Traditionen 
gestellt werden, damit sie sich ohne die unnötigen Beschränkungen ent-
wickeln können. In der gemeinsamen Absicht einer Neubelebung dieser 
natürlichen Verbindungen haben sich die ungarische Stadt Szombathely 
(Steinamanger) und die österreichische Stadt Oberwart (Felsőőr) gefun-
den.“ Es ist anzunehmen, dass der Stadtrat von Szombathely ein Jahr 
vor der Wende in seinen Entscheidungen bereits über eine bestimmte 
Autonomie verfügt hat, denn dieses oben zitierte partnerschaftliche Be-
kenntnis hätte einige Jahre zuvor noch nicht zur Ratifikation gelangen 
können unter der Bürokratie der kommunistischen Stadt. Im Jahr 1989 
waren die zentral steuernde Regierung und der Einfluss der örtlichen 
Parteiorgane des Komitats bereits geschwächt, und das Selbstbestim-
mungsrecht der Gemeinden wurde stärker. Mehrere Punkte des Vertrages 
unterstreichen dies, der Wortlaut ist von ideologischen Tabus befreit 
und aufgabenorientiert. In vier Punkten wird der Entwicklungsbereich 
der Zusammenarbeit zwischen Szombathely und Oberwart bestimmt.  
Auf Grund dieses Vertrages:
1. „[...] bewirken sie die Bewahrung, die Dokumentierung und die Neu-
belebung der geschichtlichen, volkstümlichen und nationalen Traditi-
onen.“ 
Diese Verpflichtung betrifft in erster Linie den österreichischen Part-
ner, als Mittel zur Rehabilitation der kulturell-sprachlichen Tradition und 
des geschwächten Selbstbewusstseins der burgenländisch-ungarischen 
Volksgruppe und der Stärkung der ethnischen Identifikation.

2. „[...] unterstützen sie die Entstehung persönlicher und freundschaft-
licher Verbindunden zwischen den Bürgern beider Städte, besonders auf 
dem Gebiete der Sprache, der Kultur und des Sportes.“
Dieser Punkt stand ganz klar im Schatten des Eisernen Vorhangs und 
bedeutete für das damals bereits seit einem halben Jahrhundert in einer 
historischen Sackgasse lebende Szombathely hinsichtlich des Sprach-
unterrichts eine Herausforderung, die Neuerrichtung ziviler Netzwerke 
ebenso. Auch für die jenseits der Grenze lebenden Ungarn und Öster-
reicher bot sich die Möglichkeit einer kulturell-gesellschaftlichen Neuord-
nung.
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3. „[...] wirken sie beim Ausbau von beiderseits vorteilhaften wirtschaft-
lichen Vorteilen zusammen.“
Die Messen spielten eine wichtige Rolle hinsichtlich des wirtschaftlichen 
Austauschs. Oberwart verfügte damals bereits über ein Messezentrum, 
wo mehrmals jährlich bedeutende überregionale Messen zu verschie-
denen Themen organisiert wurden. Die Organisation der Messen in 
Szombathely steckte damals noch in den Kinderschuhen, und die Or-
ganisatoren nahmen sich die Oberwarter Messen als Beispiel. Infolge 
der Wende organisierte das Szombathelyer Vásárcentrum Kft., das auf 
Initiative der Stadtregierung gegründet worden war, jährlich Messen, 
an denen österreichische und slowenische Partner mit ihren Produkten 
und Dienstleistungen teilnahmen. Infolge der Wende entwickelte sich 
nicht nur zwischen den Wirtschafts- und Handelskammern sondern auch 
zwischen den Arbeitsorganisationen eine gute Verbindung. Die Zusam-
menarbeit war herausragend, und durch die Zusammenarbeit konnten 
Unternehmer aus Szombathely und dem Komitat Vas viel von den öster-
reichischen Partnern lernen. 

4. „[...] fördern sie die Erweiterung der Möglichkeiten für Fremdenver-
kehr und Touristik, sowie den diesbezüglichen Erfahrungsaustausch.“ 
Im Jahr 1989 wurde die Verbindung hinsichtlich des Fremdenverkehrs 
von den Österreichern dominiert. Der Einkaufstourismus erreichte in den 
80er Jahren seinen Höhepunkt, die burgenländischen Nachbarn waren 
regelmäßige Gäste in Ungarn. Der Bade-Tourismus im Komitat Vas (Bük 
und Sárvár) baute zu einem großen Teil auch auf das benachbarte Öster-
reich. Als Folge der Wende lebte der Einfkaufstourismus auf, die Ungarn 
überschwemmten Oberwart und das Burgenland geradezu, aufgrund der 
hier verhältnismäßig günstig erhältlichen und modernen Haushaltsge-
räte. Die in Ungarn noch fehlenden Produkte aus den Geschäften der 
westlichen Wohlstandsgesellschaft – Fernseher und Gefriertruhen – wa-
ren für die Ungarn ein Symbol des freien Konsums. Nicht zu vergessen, 
dass in Szombathely die Eröffnung des ersten multinationalen Hyper-
marktes erst 1998 erfolgte. 
Die Erkundung der Naturschätze und der kulturellen Werte von Ober-
wart und dem Burgenland ließ damals noch auf sich warten. Die bereits 
vor der vorläufigen Öffnung der österreichisch-ungarischen Grenze mit 
mehreren hundert Teilnehmern stattgefundenen Fahrradtreffen und den 
Touristen am Geschriebenstein bescherte der „sanfte Tourismus“ schon 
damals ein euphorisches gemeinschaftliches Freiheitsgefühl. Die Szom-
bathelyer haben seither Rechnitz, Burg, Eisenberg, Bernstein und deren 
Natur- und Kulturschätze kennengelernt, ebenso die Thermalbäder in 
Bad Tatzmannsdorf, Lutzmannsburg, Stegersbach und Bad Waltersdorf. 
In den österreichischen Gaststätten und Kaffeehäusern kann heute in 
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ungarischer Sprache bestellt werden, denn ungarische Arbeitnehmer 
sind in großer Zahl in der österreichischen Gastronomie und im Touris-
mus tätig. 
Am Schluss der „Zusammenarbeitsvereinbarung“ findet sich eine au-
ßergewöhnlich nützliche und wichtige gegenseitige Verpflichtung, die in 
später eingegangenen Partnerschaftsverträgen fehlt: „Die Vertragspart-
ner beschließen, die Aufgaben zur Verwirklichung dieser Ziele für die 
Zeitspanne von fünf Jahren in einem ausführlichen Maßnahmenkatalog 
festzuhalten und dessen Ergebnisse und allfällige Hindernisse jährlich in 
einer Besprechung der Leiter auszuwerten.“ 
Die „Zusammenarbeitsvereinbarung“ aus dem Jahr 1989 ist also ein 
wichtiges historisches Dokument über die Zusammenarbeit vor der Zeit 
der Wende, kann jedoch noch nicht als Partnerschaftsvertrag gesehen 
werden. Darauf musste noch eineinhalb Jahre gewartet werden. Als Fol-
ge der Auflösung der sozialistischen Ordnung und des Ostblockes war 
es eine der ersten Aufgaben der nun demokratisch organisierten Szom-Szom-
bathelyer Stadtregierung, am 28. Dezember 1990 die Freigabe des mit Stadtregierung, am 28. Dezember 1990 die Freigabe des mit 
Oberwart geschlossenen Vertrages durchzuführen. So kam es, dass der 
Vertrag am 10. Januar 1991 in Szombathely feierlich ratifiziert wurde. 
(An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass András Wagner, der 
erste demokratisch gewählte Bürgermeister nach der Wende, einst als 
Volleyball-Trainer in Oberwart tätig war und daher sowohl die Stadt als 
auch deren Repräsentanten, Michael Racz, kannte). 
Der Text des von den beiden Städten geschlossenen Partnerschaftsver-
trages ist ident mit dem Text der früher geschlossenen „Zusammenar-
beitsvereinbarung“. Merkwürdig hingegen ist, dass es in dem jüngeren 
Dokument keinen Hinweis auf das Dokument von 1989 gibt. Dies könnte 
damit erklärt werden, dass infolge der demokratischen und freien Mehr-
parteienwahl die neue Stadtregierung von Szombathely die Entschei-
dungen des früheren Systems nicht übernehmen wollte. Es sollte nicht 
der Eindruck entstehen, dass mit den sozialistischen Vorgängern Ge-
meinsamkeiten bestehen könnten. Die damalige Stadtregierung bestand 
aus einer Koalition zwischen SZDSZ, FIDESZ und KDNP, die Regierungs-
partei MDF geriet nach der Wahl im Herbst 1990 in die Opposition. Das 
geschichtliche Erbe der kommunistischen Partei wurde zum Teil von der 
Ungarischen Sozialistischen Partei übernommen und fortgesetzt, diese 
hatte nur einen Sitz in der Stadtregierung, daher kann man sagen, dass 
der zur Geschichte gehörende Bruch vollzogen worden war und die anti-
kommunistische Politik in Ungarn zur Mode wurde. Die westliche Orien-
tierung der Außenpolitik wurde also auch zusehends stärker, die eindeu-
tige Auswirkung dessen war, dass mit Oberwart so schnell als möglich 
der Partnerschaftsvertrag geschlossen werden musste.
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Beszélgetés Racz Michael 
volt felsőőri polgármesterrel (1982-2002)

1982 és 2002 között Ön volt Felsőőr első 
embere. Ez a két évtized a város élén egy-
értelműen a polgári közmegbecsülés leg-
fényesebb bizonyítéka. Milyen ma egy 
nyugdíjas polgármester élete két évtizedes 
közéleti tevékenység után? Van-e igény 
Felsőőrben arra, hogy megossza a város-
vezetéssel gazdag polgármesteri tapaszta-
latait?
Nekem mostanában nyugalmas civil életem 
van. A mostani városvezetés tudja a dolgát, 
nincs szüksége tanácsokra, de azért időnként 
szívesen meghallgatnak.

Milyen előtörténete van az 1991-ben Szombathely és Oberwart 
között megkötött testvérvárosi szerződésnek? Úgy tudjuk, hogy a 
magyar rendszerváltás előtt már voltak hivatalos politikai és civil 
együttműködésre alapozott közösségi események, amelyek meg-
alapozták a szerződést.
A nyolcvanas éveket tudom felidézni, amikor a minket elválasztó vasfüg-
gönyt tettük néha átjárhatóvá. Ilyen volt az első osztrák-magyar kerék-
páros találkozó, amelyen burgenlandiak és Vas megyeiek egyaránt szép 
számmal vettek részt. Olyan sokan voltunk, hogy a határőrizeti szervek-
nek is problémát okozott a kerékpáros tömeg átengedése. Szombathe-
lyen pedig Czinzek Miklós tanácselnök fogadott minket illendőképpen. 
Ez volt a kezdet, az első mérföldkő a két város kapcsolatában. Annyira 
sikeres volt a kerékpáros találkozó, hogy utána évente megrendeztük 
a magyarok és osztrákok megelégedésére egyaránt. Ezen a nemzetkö-
zi közösségi eseményen elmondtam, hogy Szombathelyt és Oberwartot 
nem csak szomszédsági kapcsolat köti össze, hanem a szó valódi értel-
mében testvéri. 
Ne feledjük el, hogy Felsőőr az első világháború előtt Magyarországhoz 
tartozott. A két várost 1921 előtt még nem választotta el az államha-
tár, és Burgenland megalakulását követően is megőrződtek a családi és 
baráti kapcsolatok, amelyeket élénkítettek a határmenti találkozók. A 
turisztikán és sporton túl voltak kulturális hagyományőrző és művészeti 
rendezvények is, amelyek nyugati szereplési lehetőséget biztosítottak 
szombathelyi művészeknek, és egyúttal erősítették a nemzeti identitást 
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az ausztriai magyarok körében is. Testvérvárosi kapcsolat létesítésére 
azonban a kommunista pártállami rendszerben nem volt lehetőség. Ak-
koriban Budapesten döntötték el, hogy a magyar városok mely külföldi 
– ezen döntően a keleti blokk országait és a Szovjetuniót értették – vá-
rossal köthetnek együttműködési szerződést. (Szombathelynek a szoci-
alista időkben Joskar-Ola, Ungvár és a szlovéniai Maribor mellett még a 
finnországi Lappenranta volt testvérvárosa – a szerk.)

Találkoztak-e politikai ellenállással – elsősorban a magyar ható-
ságok részéről – a későbbi páneurópai piknikhez hasonló „határ-
nyitogató” rendezvények kapcsán?
Valóban találkoztunk ellenzőkkel, de a mi közös akaratunk a szombathe-
lyi városvezetéssel erősebb volt, mint a pártállami bürokratáké. 
A magyar rendszerváltást követően Szombathely demokratikusan vá-
lasztott képviselőtestülete és polgármestere első intézkedései között 
kezdeményezte a Felsőőrrel kötendő testvérvárosi szerződés megköté-
sét.
 
Az 1990-es decemberi közgyűlést követően az okiratot 1991. ja-
nuár 10-én szentesítette aláírásával a két város polgármestere, 
Racz Michael és Wagner András. Milyen alternatívákat jelentett a 
szerződés a határmenti kapcsolatok fejlesztésében?
Az első közös fellépés 1992-ben a bécsi Collegium Hungaricumban volt, 
ahol Szombathely és Felsőőr közösen mutatta be értékeit Ausztria fő-
városában. A rendezvény fővédnökei az osztrák külügyminiszter és a 
magyar nagykövet voltak, amely jelzi az esemény kiemelkedő nemzet-
közi jelentőségét. A háromnapos eseménysorozaton felléptek felsőőri 
és szombathelyi zeneművészeti együttesek, hagyományőrző kulturális 
csoportok, képzőművészek, de bemutatták a testvérvárosok oktatási in-
tézményeiket is. A bécsi prezentáció emelte mindkét város presztízsét 
a nemzetközi közvéleményben, amely az akkortájt induló, településfej-
lesztési projektek megvalósítását célzó, európai uniós pályázati források 
megszerzéséért folytatott interregionális versengésben előnyt jelentett 
városaink számára. Világossá vált, hogy a határon átnyúló területfej-
lesztési célokhoz – út- és vasúthálózat fejlesztés, légi közlekedés, turiz-
musfejlesztés, környezetvédelem stb. – vezető úton Burgenland és Vas 
megye, Felsőőr és Szombathely együttműködése közös lobbizással, az 
interregionális döntési fórumokon való közös fellépéssel sikeres lehet.
Később, 1997-ben Budapesten lépett fel közösen Oberwart és Szombat-
hely az Országos Testvérvárosi Konferencián, ahol előadást is tartottam 
a Burgenlandi Önkormányzatok Szövetsége elnökeként.
A testvérvárosi szerződés utat nyitott az iskolák közti partnerkapcsola-
toknak, a sportszervezetek és a civil egyesületek, gazdasági kamarák és 
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művészeti csoportok közötti együttműködésnek is. Az eredmények elle-
nére voltak kudarcélmények is. Nekem leginkább az fáj, hogy a burgen-
landi vasút rekonstrukciójának ügyét az európai uniós pályázatokon a 
közös akarat és szándék ellenére nem tudtuk sikerre vinni. Pedig Wagner 
András polgármesterrel együtt lobbiztunk a bécsi parlamentben, ahol 
tárgyalták a burgenlandi vasút ügyét. Később a magyar közlekedési tár-
ca vette le a napirendről azzal az indoklással, hogy nem aktuális a téma. 
Némi kárpótlást jelent viszont az, hogy Szombathely és Felsőőr között új 
gyorsforgalmi út épülhetett brüsszeli forrásból, ami a két város megkö-
zelíthetőségét jelentősen javította.

Profitált-e a burgenlandi magyarság a testvérvárosi kapcsolat-
ból a rendszerváltás után? Volt-e jelentősége a felsőőri magya-
rok identitása szempontjából?
Én azt hiszem, hogy igen. Egyébként a legnagyobb gondunk Felsőőr-
ben az volt, hogy a magyarság, a magyar nyelv és kultúra ne haljon 
ki. Ezért volt fontos célkitűzésem a Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium 
megalapítása Oberwartban. Kemény tárgyalások vezettek az új tanin-
tézmény létrehozásához. Ma olyan családok gyermekei is megtanulnak 
itt magyarul, akik nem magyar anyanyelvűek, és a szüleik sem beszél-
nek otthon magyarul. Ráadásul sok a szombathelyi, vas megyei diák is, 
aki a gimnáziumban elsajátítja a német nyelvet. Összegezve: a testvér-
városi kapcsolat és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület sokat jelentett 
a felsőőri magyarság identitásának megőrzéséért.

Milyen testvérvárosi eseményekre emlékszik szívesen?
Az egyik legjelentősebb esemény Felsőőr városi jubileumi ünnepsége 
volt, ahol találkoztak a két ország köztársasági elnökei is, Thomas Klestil 
kancellár és Göncz Árpád. Ekkor még nem köttetett meg a testvérvárosi 
szerződés, de a szombathelyi városi delegáció már jelen volt a nagy-
szabású ünnepségen. Később évenkénti rendszeres találkozók voltak a 
szombathelyi Szent Márton Napokon és a Savaria Karneválon, de szá-
mos alkalommal láthattuk vendégül felsőőri rendezvényeken is testvér-
városunk művészeit, hagyományőrző kulturális csoportjait is. Ezek közül 
is kiemelkedik a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 35 éves jubileumi 
rendezvénye, amelyen számos magyar vendégművész mellett a város-
vezetés is delegációval képviseltette magát. 

Hogyan értékelte Szombathelynek azt a gesztusát, hogy 2001-ben 
díszpolgári címet adományozott Önnek, ezzel elismerve azt a több 
évtizedes kiemelkedő tevékenységet és teljesítményt, amelyet 
a határon átnyúló társadalmi-gazdasági kapcsolatok fejlesztése 
érdekében végzett?  A magyar rendszerváltást követően Ön lett 
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Szombathely első díszpolgára.
Ez nagy megtiszteltetés volt számomra. Én nem vagyok olyan ember, 
aki szeret reflektorfényben fürödni, inkább dolgozni szeretek, de nagy 
örömmel töltött el, amikor 2001-ben a szombathelyi Bartók Béla Hang-
versenyteremben rendezett Szent Márton Gálán méltó ünnepi keretek 
között kitüntettek a díszpolgári címmel.

Ön szerint erősödött, vagy gyengült a testvérvárosi kapcsolat az 
elmúlt évtizedben?
Úgy gondolom, hogy a testvérvárosi kapcsolat nem erősödött, de a poli-
tikától és az önkormányzatoktól függetlenül a gazdasági, kereskedelmi, 
munkaerőpiaci és oktatási együttműködés élénkebbé vált. 

Az Ön közéleti tapasztalatai alapján, hogyan lehetne ma fejlesz-
teni a testvérvárosi együttműködést?
Véleményem szerint fontos a testvérvárosi együttműködés dokumentá-
ciója is: 4 éves terveket kellene készíteni a választási ciklus elején, és a 
megvalósult tematikus – gazdasági, munkaerő piaci, térségfejlesztési, 
oktatási, kulturális – programok tapasztalatait évente közösen megvitat-
ni és újragondolni. Ez szervezettebbé tenné a testvérvárosi együttmű-
ködést az önkormányzatok számára, és kiszámíthatóbbá a civil partner-
szervezetek számára is.

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetés 
Auszeichnung mit dem Ritterkreuz des Verdienstordens der Republik 

Ungarn
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Gespräch mit Michael Racz, 
dem ehemaligen Bürgermeister von Oberwart  

(1982-2002)

Zwischen 1982 und 2002 waren Sie Bürgermeister von Oberwart. 
Diese zwei Jahrzehnte an der Stadtspitze sind unverkennbar das 
herausstechendste Zeugnis für die allgemeine Wertschätzung 
der Stadtbürger. Wie ist das Leben eines pensionierten Bürger-
meisters nach zwei Jahrzehnten im Dienste der Allgemeinheit 
heute? Besteht Bedarf daran, dass Sie Ihre reichen Erfahrungen 
als Bürgermeister mit der Stadtführung teilen?
Gegenwärtig führe ich ein ruhiges, ziviles Leben. Die jetzige Stadtfüh-
rung macht ihren Job, Ratschläge werden nicht benötigt, dennoch hören 
sie mich gelegentlich an.

Welche Vorgeschichte hat der 1991 zwischen Szombathely und 
Oberwart unterfertigte Partnerschaftsvertrag?
Wie bekannt ist, gab es schon vor der Wende offizielle, auf poli-
tischer und ziviler Zusammenarbeit gründende Begebnisse, auf 
denen der Kontrakt basiert.
Die 80-er Jahre kann ich hier nennen, als wir den uns voneinander 
trennenden Eisernen Vorhang gelegentlich passierbar machten. Ein 
solches Ereignis war das erste österreichisch-ungarische Radfahrer-
Treffen, an dem sowohl Burgenländer als auch Beteiligte aus dem Komitat 
Eisenburg in großer Zahl teilnahmen. Wir waren so viele, dass sogar 
das Passieren der Radfahrermassen den Grenzwachorganen Probleme 
bereitete. In Steinamanger jedoch wurden wir vom Ratspräsidenten 
Miklós Czinzek gebührend empfangen. Das war der Anfang, der erste 
Meilenstein in der Partnerschaft der beiden Städte. Das Radfahrer-
Treffen war so erfolgreich, dass wir es danach jährlich sowohl zur 
Zufriedenheit der Ungarn als auch der Österreicher ausrichteten. Bei 
diesem internationalen Gesellschaftsereignis sagte ich, dass Szombathely 
und Oberwart nicht nur eine nachbarschaftliche Beziehung verbindet, 
sondern eine im wahrsten Sinne des Wortes geschwisterliche. Vergessen 
wir nicht, dass Oberwart vor dem Ersten Weltkrieg zu Ungarn gehörte. 
Die beiden Städte waren vor 1921 noch nicht durch die Staatsgrenze 
getrennt, und auch nach dem Zustandekommen des Burgenlandes 
wurden familiäre und freundschaftliche Kontakte bewahrt, welche 
durch die grenzüberschreitenden Treffen gestärkt wurden. Über den 
Tourismus und Sport hinaus gab es auch noch traditionsbewahrende 
und Kunstveranstaltungen, welche den Künstlern aus Steinamanger 
eine Auftrittsmöglichkeit im Westen ermöglichten und gleichermaßen 
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das Nationalbewusstsein unter den österreichischen Ungarn stärkte. 
Die Schaffung einer Partnerstadt-Verbindung war im kommunistischen, 
parteistaatlichen System nicht möglich. Damals wurde in Budapest 
entschieden, mit welchen ausländischen Städten – darunter wurden 
dezidiert die Länder des Ostblockes und der Sowjetunion verstanden 
– ungarische Städte Kooperationsverträge schließen durften. (In der 
sozialistischen Ära war neben Joskar-Ola, Ungvár und dem slowenischen 
Maribor noch das finnische Lappenranta Partnerstadt von Steinamanger. 
Anm. Red.)

Trafen Sie auf politischen Widerstand – in erster Linie seitens 
der ungarischen Behörden – anlässlich der „grenzöffnenden“ 
Veranstaltungen, ähnlich dem später stattfindenden Paneuoro-
päischen Picknick?
Wir trafen fürwahr auf Gegner, aber unser gemeinsamer Wille mit der 
Stadtführung von Steinamanger war stärker als jener der parteistaatli-
chen Bürokraten.

Nach der Wende war es eine der ersten Maßnahmen der demo-
kratisch gewählten Szombathelyer Abgeordnetenversammlung 
und des Bürgermeisters, das Abschließen eines Partnerschafts-
vertrages mit Oberwart zu initiieren. In der im Dezember 1990 
folgenden Vollversammlung signierten die Bürgermeister der 
beiden Städte, Michael Racz und András Wagner, die Urkunde mit 
ihrer Unterschrift. Welche Alternativen entbot das Abkommen in 
der Entwicklung der grenzüberschreitenden Beziehungen?
Der erste gemeinsame Auftritt war 1992 im Wiener Collegium Hunga-
ricum, als Szombathely und Oberwart gemeinsam ihre Besonderheiten 
in Österreichs Hauptstadt präsentierten. Hauptschirmherren dieser Ver-
anstaltung waren der österreichische Außenminister und der ungarische 
Botschafter, was die herausragende internationale Bedeutung dieses 
Ereignisses bezeichnet. Bei der dreitägigen Veranstaltungsreihe traten 
Oberwarter und Szombathelyer Musikgruppen, traditionspflegende Kul-
turgruppen und Künstler auf, und es wurden auch die Bildungseinrich-
tungen der Partnerstädte vorgestellt. Der Wiener Auftritt hob internati-
onal das Prestige beider Städte in der öffentlichen Meinung, was einen 
Vorteil für unsere Städte beim interregionalen Bewerb um Fördergelder 
bei EU-Ausschreibungen bedeutete, die damals für die Verwirklichung 
von Ortsentwicklungsprojekten geschaffen wurden. Es wurde deutlich, 
dass zielführende Maßnahmen für die grenzüberschreitende Ortsent-
wicklung – Entwicklung des Straßen- und Eisenbahnnetzes, Luftverkehr, 
Tourismusentwicklung, Umweltschutz usw. – durch die Zusammenarbeit 
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des Burgenlandes und Komitates Eisenburg, von Oberwart und Steina-
manger, mittels geeinter Lobby und gemeinsamen Auftritt bei den inter-
regionalen Entscheidungsforen erfolgreich sein können. Später, 1997, 
traten Oberwart und Szombathely gemeinsam bei der Nationalen Part-
nerstadt-Konferenz in Budapest auf, wo ich auch einen Vortrag als Vor-
sitzender des Burgenländischen Gemeindeverbandes hielt. 
Der Partnerschaftsvertrag bereitete den Weg für Partnerschaftsbezie-
hungen zwischen den Schulen und auch für die Zusammenarbeit zwi-
schen Sportverbänden und zivilen Vereinen, Wirtschaftskammern und 
künstlerischen Gruppen. Entgegen der sichtbaren Erfolge gab es auch 
Misserfolge. Mir persönlich tut es am meisten leid, dass wir die Sache 
der Rekonstruktion der burgenländischen Bahnlinie mittels EU-Aus-
schreibungen trotz bestehender gemeinsamer Absicht nicht verwirkli-
chen konnten. Dabei haben wir gemeinsam mit Bürgermeister András 
Wagner Lobbying im Wiener Parlament betrieben, wo die Sache der bur-
genländischen Eisenbahn behandelt wurde. Später nahm sie das unga-
rische Verkehrsministerium von ihrer Agenda, mit der Begründung, dass 
das Thema nicht aktuell sei. Etwas kompensiert wurde die Angelegen-
heit jedoch damit, dass zwischen Steinamanger und Oberwart eine neue 
Schnellstraße durch Mittel aus Brüssel gebaut werden konnte, was die 
Erreichbarkeit der beiden Städte bedeutend verbesserte. 

Profitierten die Burgenland-Ungarn von der Partnerstadt-Bezie-
hung nach der Wende? Hatte sie Bedeutung hinsichtlich der Ober-
warter ungarischen Identität?
Ich glaube ja. Im Übrigen war in Oberwart unser größtes Ziel, dass das 
Ungarntum, die ungarische Sprache und Kultur, nicht aussterben sollte. 
Deshalb war es mir ein wichtiges Bestreben, das Zweisprachige Bundes-
gymnasium in Oberwart zu gründen. Harte Verhandlungsrunden führten 
zur Errichtung der neuen Bildungseinrichtung. Heute lernen hier auch 
Kinder solcher Familien Ungarisch, deren Muttersprache nicht Ungarisch 
ist, und deren Eltern zuhause auch nicht Ungarisch sprechen. Zudem 
sind auch viele Schüler aus Steinamanger, aus dem Komitat Eisenburg, 
im Gymnasium, die sich die deutsche Sprache aneignen. 
Zusammenfassend: Die Partnerstadt-Beziehung und der Burgenlän-
disch-Ungarische Kulturverein bedeuteten viel für die Bewahrung der 
ungarischen Identität der Oberwarter. 

An welche Partnerstadt-Ereignisse erinnern Sie sich gerne?
Eines der bedeutendsten Ereignisse waren die Stadtfeierlichkeiten von 
Oberwart, bei denen sich die Bundespräsidenten der beiden Länder, Tho-
mas Klestil und Árpád Göncz trafen. Damals war der Partnerschafts-
vertrag noch nicht unterfertigt, aber die Steinamangerer Stadtdelega-
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tion war bereits anwesend bei dem monumentalen Festakt. Später gab 
es regelmäßige jährliche Treffen bei den Steinamangerer Martinitagen 
und beim Savaria Karneval, aber auch bei zahlreichen anderen Gelegen-
heiten konnten wir Künstler und traditionspflegende Gruppen unserer 
Partnerstadt bei Oberwarter Veranstaltungen willkommen heißen. Unter 
diesen ist auch die 35-jährige Jubiläumsveranstaltung des Burgenlän-
disch-Ungarischen Kulturvereines herauszuheben, bei welcher neben 
vielen ungarischen Gastkünstlern auch eine Delegation der Stadtleitung 
vertreten war. 

Wie beurteilen Sie die Geste Steinamangers, dass Ihnen 2001 
der Titel des Ehrenbürgers verliehen wurde? Ist damit die über 
mehrere Jahrzehnte andauernde Tätigkeit und Leistung, die Sie 
im Interesse der Entwicklung von grenzüberschreitenden ge-
sellschaftspolitischen Beziehungen tätigten, anerkannt worden? 
Nach der ungarischen Wende wurden Sie der erste Ehrenbürger 
von Steinamanger.
Das war für mich eine große Ehre. Ich bin kein Mensch, der gerne im 
Rampenlicht steht, ich arbeite lieber, aber es erfüllte mich mit großer 
Freude, als man mich 2001 bei der im Bartók Béla Konzertsaal abge-
haltenen Martinigala bei einer feierlichen Zeremonie zum Ehrenbürger 
ernannte. 

Wurde Ihrer Meinung nach die partnerstädtische Beziehung in 
den vergangenen Jahrzehnten stärker oder schwächer?
Die partnerstädtische Beziehung wurde, so glaube ich, nicht stärker, aber 
unabhängig von der Politik und den Gemeinden wurde die Zusammenarbeit 
in der Wirtschaft, im Handel, am Arbeitsmarkt und in der Bildung reger.

Wie wäre es möglich aufgrund Ihrer Erfahrungen im öffentlichen 
Leben heute die partnerstädtische Zusammenarbeit weiter zu 
entwickeln?
Meiner Meinung nach ist auch die Dokumentation der Partnerstadt-Zu-
sammenarbeit wichtig: Man müsste 4-Jahres-Programme am Beginn 
eines Wahlzyklus entwerfen und die verwirklichten thematischen Pro-
gramme – Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Regionalentwicklung, Bildung, Kul-
tur – jährlich gemeinsam erörtern und überarbeiten. Das würde die part-
nerstädtische Zusammenarbeit für die Gemeinden organisierter gestal-
ten und auch kalkulierbarer für die zivilen Partnerorganisationen. 
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Beszélgetés Wagner Andrással, 
Szombathely rendszerváltás utáni első polgármesterével 

(1990-1998)
2005. március 7-én

Hogyan emlékszik Ön, mikor kezdődtek 
a kapcsolatok?
1990-ben lettem polgármester. Az Oberwart-
tal való kapcsolat szimbólikus jelentőséggel 
bírt számomra. Ez volt az első lépés a nyugati 
kapcsolatok felé. 1991 elején írtuk alá a test-
vérvárosi szerződést. 

Milyen közös rendezvények voltak?
Például kerékpáros túranapok. Az első 1984-
ben. Ez az ÖAMTC és a Magyar Autóklub közös 
rendezvénye volt. Racz Michael polgármester 
úr is velünk jött. Néha már a határra eléjük 
mentünk, és úgy kerekeztünk be Szombat-
helyre. Az iskolák között is volt partnerségi 
együttműködés. A szombathelyi Dési Huber Általános Iskola és a felsőőri 
Hauptschule (ma EMS – a szerk.) jó kapcsolatot alakított ki. Nagyon lel-
kesek voltak, és baráti viszonyok is szövődtek. A szülők barátok lettek, 
és együtt szervezték a rendezvényeket. Később aztán az eltérő pedagó-
giai elvek miatt törés keletkezett ebben a partnerkapcsolatban.

Mi a véleménye a Szombathely-Rohonc-Felsőőr vasútvonal fel-
újításáról?
Ez a szárnyvonal nem volt a legfontosabb vasútvonalak egyike. Gazda-
sági jelentősége csekély volt. Ha a tervezett forgalom indokolta volna, 
meg lehetett volna építeni. De nem a vasúton múlnak a külföldi kapcso-
latok. Ez a folyamat csak egyirányú volt. Oberwartnak és Szombathely-
nek a közös célok és érdekek mentén kellene fellépnie. Csak az érdekek 
egyeztetése után lehet projekteket megvalósítani. Az oberwartiaknak ez 
a vasútvonal többet jelentett, mint nekünk.

Tudna-e még közös rendezvényeket említeni?
Az oberwartiak vásárokat rendeztek. Nálunk ez szintén fontos volt. Így 
kölcsönösen látogattuk a gazdasági-kereskedelmi vásárokat.
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Milyen sportrendezvényeket tart említésre méltónak a két város 
kapcsolatában?
1988-tól 1990-ig röplabdaedző voltam Oberwartban. 1990 után termé-
szetesen többet akartam tenni. Az oberwarti és a szombathelyi kosár-
labdacsapat többször játszott egymás ellen. Ezt elmondhatjuk a futball-
csapatokról is.

Milyen kulturális eseményekre emlékszik szívesen?
A nyelvtudás hiányossága sok nehézséget okozott. A kulturális kapcso-
latokban az egyházi rendezvények bírtak jelentőséggel. A burgenlandiak 
mélyen vallásosak. Egyszer Tours-ba közösen zarándokoltunk az ober-
wartiakkal. Ez számunkra nagyszerű közös élmény volt.

Mi a véleménye a két város lakosságának jelentős különbségé-
ről?
Oberwart kisváros, mégis jelentős. Az EU-ba való belépéssel a munkaerő 
szabadon áramolhat. A magyarok már régóta dolgoznak Ausztriában, 
de Magyarország uniós tagországgá válása óta megjelentek Szombat-
helyen is az osztrák vállalkozások. A határ menti együttműködést a két 
város kamatoztathatja a West-Pannon Eurégióban, az uniós fejlesztési 
projektek megvalósítása során. 

Forrás:
Katona Ágnes: Testvérvárosi kapcsolat Oberwart és Szombathely között, és együttmű-
ködés a két régió között című szakdolgozata (BDF Német Nyelv- és Irodalom Tanszék. 
2005. témavezető: Stefan Krist) alapján a testvérvárosi program 1990-2005 között

Wagner András (jobbra) 
András Wagner (rechts)
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Gespräch mit András Wagner, 
dem ersten Bürgermeister von Szombathely 

nach der Wende (1990-1998),
geführt am 7. März 2005

Erinnern Sie sich daran, wie begann der Kontakt?
1990 wurde ich Bürgermeister. Der Kontakt mit Oberwart hatte für mich 
symbolische Bedeutung. Das war der erste Schritt in Richtung westliche 
Verbindungen. 1991 unterzeichneten wir den Partnerschaftsvertrag.

Welche gemeinsamen Veranstaltungen gab es?
Beispielsweise Radwandertage. Den ersten 1984. Dieser war eine ge-
meinsame Veranstaltung des ÖAMTC und des Ungarischen Autoclubs. 
Auch Bürgermeister Michael Racz kam mit uns. Manchmal sind wir ih-
nen schon bis zur Grenze entgegengefahren, und so kamen wir nach 
Szombathely. Auch zwischen den Schulen gab es eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit. Die Steinamangerer Dési Huber Grundschule und die 
Oberwarter Hauptschule (heute EMS – Anm. d. Red.) hatten einen guten 
Kontakt zueinander. Sie waren sehr engagiert, auch freundschaftliche 
Beziehungen entwickelten sich. 
Die Eltern waren mehr als nur Eltern. Sie waren Freunde und gemeinsam 
organisierten sie die Veranstaltungen. Später aber tat sich ein Bruch 
aufgrund der unterschiedlichen pädagogischen Prinzipien in diesen Part-
nerkontakten auf. 

Was ist Ihre Meinung zur Erneuerung der Bahnlinie Steinaman-
ger-Rechnitz-Oberwart?
Diese Zweiglinie war keine der bedeutendsten Bahnlinien. Ihre wirtschaft-
liche Bedeutung war gering. Wenn das geplante Verkehrsaufkommen es 
begründet hätte, hätte man sie bauen können. Aber die ausländischen 
Beziehungen hängen nicht von der Eisenbahn ab. Dieses Vorhaben war 
nur einseitig. Man müsste für die gemeinsamen Ziele und Interessen von 
Oberwart und Szombathely auftreten. Nur nach Abstimmung der Inte-
ressen kann man Projekte verwirklichen. Für die Oberwarter bedeutete 
diese Bahnlinie mehr als für uns.

Können Sie noch weitere gemeinsame Veranstaltungen nen-
nen?
Die Oberwarter veranstalteten Messen. Bei uns war das ebenfalls wich-
tig. So besuchten wir gegenseitig die Wirtschafts-Handels-Messen.
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Welche Sportereignisse halten Sie für erwähnenswert in der Be-
ziehung der beiden Städte?
Von 1988 bis 1990 war ich Volleyball-Trainer in Oberwart. Nach 1990 
wollte ich natürlich mehr tun. Die Oberwarter und Steinamangerer Bas-
ketballmanschaften spielten mehrmals gegeneinander. Das können wir 
auch von den Fußballmannschaften sagen.

An welche kulturellen Ereignisse erinnern Sie sich?
Die Sprachbarriere schuf viele Erschwernisse. In den kulturellen Bezie-
hungen hatten die kirchlichen Veranstaltungen Bedeutung. Die Burgen-
länder sind tief religiös. Einmal pilgerten wir gemeinsam mit den Ober-
wartern nach Tours. Das war für uns ein großartiges, gemeinsames Er-
lebnis.

Was ist Ihre Meinung zu relevanten Unterschieden in der Bevöl-
kerung der beiden Städte?
Oberwart ist eine Kleinstadt, aber dennoch von Bedeutung. Mit dem 
Eintritt in die EU können Arbeitskräfte frei strömen. Die Ungarn arbei-
ten schon lange in Österreich, aber als Ungarn Mitgliedsland der Union 
wurde, ließen sich auch in Steinamanger österreichische Unternehmen 
nieder. In der Westpannonischen Euregion können beide Städte aus der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ihren Nutzen ziehen, im Zuge 
der Realisierung der EU-Entwicklungsprojekte.

Quelle:
Katona, Ágnes: Die Städtepartnerschaft zwischen Oberwart und Szombathely: Die Städtepartnerschaft 
zwischen Oberwart und Szombathely und die Zusammenarbeit der beiden Regionen, VDM Verlag Dr. 
Müller 2009 

Stix Karl és Wagner András a 
„1000 éves Ausztria és 1100 éves Magyarország“ rendezvényen

 Karl Stix und András Wagner bei der Veranstaltung
„1000 Jahre Österreich und 1100 Jahre Ungarn“ 
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Beszélgetés dr. Szabó Gáborral, 
Szombathely volt polgármesterével (1998-2002)

Mik voltak a legfontosabb közös ügyek 
Felsőőrrel az Ön polgármestersége ide-
jén?
Napirenden tartottuk Racz Mihály polgármester 
úrral együtt a burgenlandi vasút ügyét, amely-
nek adekvát érdekérvényesítő terepe volt a 
West-Pannon Eurégió, amely a határokon át-
nyúló területfejlesztési együttműködésnek 
biztosított fórumot. Kerestük az uniós forrás-
lehetőségeket a Szombathely-Oberwart-Pinka-
feld vasútvonal rekonstrukciójához, de ebben 
az időszakban nem biztosítottak támogatást 
– sem az osztrák, sem a magyar szaktárca ré-
széről – hasonló vasútfejlesztési projekteknek. 
Közösen lobbiztunk azért is az osztrák környezetvédők támogató akciói 
mellett, hogy a Bécset Gráccal összekötő új vasútvonal ne a régiót elke-
rülve – a Semmeringre tervezett alagúton át – valósuljon meg, hanem 
Szombathelyt érintve Sopronon keresztül a Monarchia-kori nyugati vasút 
nyomvonalán. Ebből a megoldásból profitálhat Burgenland és Kelet-Stei-
ermark (Hartberg) is. A történelem igazolta elképzeléseinket: a GYESEV 
beruházásában ezt a nyomvonalat sikerült uniós forrásokból felújítani 
2010-re, ami újra aktuális vasútfejlesztési kérdéssé teszi a burgenlandi 
szárnyvonal és a szombathelyi elővárosi vasút ügyét.

Oberwart a földrajzi közelsége ellenére nehezen volt elérhető az 
ezredfordulót megelőzően, pedig nagyon sok szombathelyi és 
vasi munkavállaló ingázott a két város között naponta. Mit tud-
tak tenni a közúti korszerűsítés előmozdítása érdekében?
A Szombathelyt Oberwarttal összekötő 89-es nemzetközi közlekedési 
útvonalról van szó, amely a régi postaút nyomvonalán fél tucat falun 
keresztül kanyargott, és az ezredfordulóra nem csak túlterheltté vált a 
megnövekedett személy- és áruforgalom okán, hanem komoly környe-
zeti terhelést is jelentett az érintett lakosság számára. A West-Pannon 
Eurégió ülésein és más közlekedési fórumokon rendszeresen adtunk 
hangot a 89-es út haladéktalan korszerűsítésének. Javasoltam Racz Mi-
hály polgármester úrnak az összehangolt lobbizást az osztrák és ma-
gyar közlekedési tárcánál. Egy határon átnyúló közútfejlesztési projekt 
mindenképpen előnyt élvez azokkal a területfejlesztési elképzelésekkel 
szemben, amelyek csak a határ egyik vagy másik oldalán valósulnak 
meg. Számunkra azért is fontos volt egy új gyorsforgalmi út építése, 

Stix Karl és Wagner András a 
„1000 éves Ausztria és 1100 éves Magyarország“ rendezvényen

 Karl Stix und András Wagner bei der Veranstaltung
„1000 Jahre Österreich und 1100 Jahre Ungarn“ 



ŐRSÉG�0�

mert akkoriban dinamikusan fejlődött a szombathelyi ipari park. 4 év 
alatt több mint 3.000 ipari munkahellyel gyarapodtunk a Claudius Ipari 
Parkban, és a betelepülő cégek vezetőivel való konzultációk során vált 
egyértelművé számomra, hogy autópálya kapcsolattal – amelyet leg-
gyorsabban az osztrák A2 elérése jelentett – logisztikai szempontból fel-
értékelődik Szombathely a nyugati befektetők számára. Másrészt már 
2000-ben megépítettük felüljáróval azt a korszerű közlekedési csomó-
pontot az ipari-kereskedelmi övezetben a város keleti részén, amely ki-
indulópontjául szolgált az északi elkerülő útnak, amelynek stratégiai je-
lentőségű folytatásaként egyértelműen adódott a 89-es gyorsforgalmi út 
megépítése Oberwart felé, továbbá Kőszeg irányába az S31 felé, amely 
Bécs gyorsabb megközelítését célozta. Ez utóbbi azóta is vágyálom a 
magyar térfélen, de a 89-es gyorsforgalmi tranzitút megépítését és uni-
ós finanszírozását (közel 10 milliárd Ft-os projekt) a magyar kormány és 
szaktárca támogatásával sikerre vittük. Sőt még rendhagyó példaként 
azt is elmondhatjuk, hogy előbb értük el a határt a nemzetközi útfej-
lesztés során, mint osztrák „sógoraink”. Ez az út Szombathelynek autó-
pálya-kapcsolatot biztosít nyugat felé, továbbá a két város, Felsőőr és 
Szombathely polgárait időben közelebb hozta egymáshoz. Jelentősen, 
10-15 perccel lerövidült tehát az elérhetőség, mondhatnánk azt is, hogy 
közelebb kerültünk testvérvárosunkhoz. Számomra ez a legnagyobb 
fegyvertény és siker a két város kapcsolatában a 20. és 21. század for-
dulóján. 

Milyen évi rendszeres eseményeken találkozhattak a két város 
vezetői, civil szervezetei?
A szombathelyi hagyományok szerint a Szent Márton napokon minden 
év novemberében testvérvárosainkat látjuk vendégül. Az ünnepi alka-
lomkor a Testvérvárosi Egyesület is szervez rendszeresen tematikus 
konzultációkat a civil küldöttségeknek. 2000 óta viszont új programmal 
gazdagodott a város, amely a testvérvárosok számára is vonzó és nagy-
ra értékelt kulturális esemény: ez a Savaria Karnevál. Csak azt sajná-
lom, hogy tucatnyi testvérvárosi delegáció – amely Szombathely nagy 
nemzetközi családjának felel meg – közül a legközelebbi, a felsőőri csak 
egy napot tölt nálunk. Velük persze havi rendszerességgel is tanácskoz-
hatunk a közelség miatt a határ menti ügyek fórumain, ami pl. a dániai 
Koldinggal vagy az olasz Leccoval lehetetlen volna. Mára már a Savaria 
Karnevál lett a testvérvárosi találkozók fő eseménye, és a Szent Márton 
Napok kissé háttérbe szorult. Emlékeim szerint kölcsönösen látogattuk 
egymás nemzetközi gazdasági vásárait. Szombathely számára minta-
ként szolgáltak a felsőőri vásárok, különösen az őszi Inform, amelyen 
szombathelyi vállalkozások és a vasi gazdasági kamara is megjelent. A 
kulturális együttműködésben kulcsszerepet játszott a Burgenlandi Ma-
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gyar Kultúregyesület, amelynek rendezvényeit önkormányzati delegáci-
ók és civil szervezetek egyaránt látogatták.

Ön adta át 2001. november 10-én a Szent Márton ünnepen a 
szombathelyi díszpolgári címet Racz Michaelnek, Felsőőr polgár-
mesterének. Milyen megfontolásból döntött a képviselőtestület 
a város legmagasabb rangú kitüntetésének odaítéléséről? 
A demokratikus rendszerváltást követően ez volt az első díszpolgári el-
ismerés, amelyet ráadásul nem szombathelyi polgárnak ítéltünk oda. 
Meggyőződésem, hogy jó döntés született. Racz Mihály felsőőri polgár-
mester 20 éves munkásságának elismerése. Különösen sokat tett a ha-
táron átnyúló kapcsolatok javításáért, ami a vasfüggöny korszakában 
volt bátor és áldozatkész cselekedet. Ő volt az első osztrák (és nyugati) 
polgármester, aki beszédet mondott a pártállami időkben a nemzetközi 
kerékpáros találkozó alkalmával Szombathely Fő terén. Ő volt az, aki 
a rendszerváltást megelőzően együttműködési megállapodást írt alá 
Szombathely tanácsi vezetőivel, hogy a kulturális, a művészeti, sport 
és a civil kapcsolatok erősödjenek a határ két oldalán. Elévülhetetlen 
érdeme a Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium megalapítása, amely a bur-
genlandi magyarság számára fontos nyelvi-kulturális identitásformáló 
intézménnyé vált. Hasonlóan támogatta az asszimilálódó magyarság 
történelmi-kulturális hagyományőrzésében nélkülözhetetlen szerepet 
betöltő Burgenlandi Magyar Kultúregyesületet, így hozzájárult a felsőőri 
és környéki magyar kisebbség nemzeti azonosságtudatának ápolásához. 
Sorolhatnánk még az indokokat, de tudom, hogy Racz Mihály olyan em-
ber, aki jobban érzi magát a közösségért végzett munka világában, mint 
a reflektorfényben. Végezetül annyit mondanék: megérdemelte Szom-
bathelytől a díszpolgárságot. Példát vehet róla minden városvezető a 
jelenben és a jövőben is.  

Dávid Ibolya igazságügy-miniszter és Szabó Gábor a Savaria Karneválon 
Justizministerin Ibolya Dávid und Gábor Szabó am Savaria Karneval
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Gespräch mit Dr. Szabó Gábor, 
dem ehemaligen Bürgermeister von Szombathely (1998-2002)

Welche waren die wichtigsten gemeinsamen Angelegenheiten 
mit Oberwart während Ihrer Amtszeit? 
Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Racz war die Angelegenheit der 
Eisenbahn unsere Hauptangelegenheit, deren Schauplatz für eine ad-
äquate Umsetzung die Westpannonische Euregion war, welche ein Fo-
rum für grenzüberschreitende Regionalentwicklungszusammenarbeit 
bot. Wir suchten nach möglichen EU-Quellen für die Rekonstruktion der 
Bahnlinie Szombathely-Oberwart-Pinkafeld, aber zu dieser Zeit wurden 
für ähnliche Bahnentwicklungsprojekte keine Mittel zur Verfügung ge-
stellt – weder seitens des österreichischen, noch des ungarischen Ka-
binetts. Gemeinsam betrieben wir auch Lobbying für die von österrei-
chischen Umweltschützern unterstützte Aktion, dass die Wien und Graz 
verbindende neue Bahnlinie nicht die Region umgehend – durch den 
geplanten Semmering-Tunnel – sondern Szombathely miteinschließend 
verwirklicht werde, über Sopron entlang der einstigen Bahnlinie wie zu 
Zeiten der Monarchie. Von dieser Lösung könnten das Burgenland und 
die Oststeiermark (Hartberg) profitieren. Die Geschichte bekräftigte un-
sere Vorstellungen: 2010 ist es gelungen diese Linie mit Investitionen 
der GYESEV aus EU-Mitteln zu erneuern, was die Angelegenheit der bur-
genländischen Zweiglinie und der Steinamangerer Vorstadtlinie erneut 
zur aktuellen Eisenbahnentwicklungsfrage macht.

Oberwart war trotz geographischer Nähe vor der Jahrtausend-
wende schwer erreichbar, obwohl sehr viele Steinamangerer und 
Eisenburger Arbeitnehmer täglich zwischen den beiden Städten 
pendelten. Was konnten Sie unterstützend im Interesse der all-
gemeinen Straßenaufrüstung unternehmen?
Hier handelt es sich um die Steinamanger und Oberwart verbindende 
89-er internationale Verkehrsroute, die sich entlang des alten Postweges 
durch ein halbes Dutzend Dörfer schlängelte, und die zur Jahrtausend-
wende aufgrund des angewachsenen Personen- und Warenverkehrs 
nicht nur überlastet war, sondern für die betroffene Bevölkerung auch 
eine erhebliche Umweltbelastung bedeutete. Bei den Sitzungen der 
Westpannonischen Euregion sowie bei anderen Verkehrsforen erhoben 
wir regelmäßig unsere Stimme für die unaufschiebbare Erneuerung der 
89-er Straße. Ich empfahl Bürgermeister Michael Racz, abgestimmtes 
Lobbying beim österreichischen und ungarischen Verkehrskabinett zu 
betreiben. Ein grenzüberschreitendes Straßenentwicklungsprojekt ge-
nießt im Gegensatz zu solchen Straßenentwicklungsvorhaben, die nur 
auf der einen oder anderen Seite der Grenze realisiert werden, auf je-
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den Fall Vorrang. Für uns war der Bau einer neuen Schnellstraße auch 
deshalb wichtig, weil der Steinamangerer Industriepark zu jener Zeit 
dynamisch wuchs. Innerhalb von vier Jahren stieg die Anzahl der Ar-
beitsplätze im Claudius Industriepark auf 3.000 an, und im Verlauf der 
Gespräche mit den Leitern der sich ansiedelnden Firmen wurde mir klar, 
dass mit einer Autobahnanbindung – die schnellste Erreichbarkeit war 
die österreichische A2 – Steinamanger für die westlichen Investoren aus 
logistischer Sicht aufgewertet wird. Andererseits bauten wir schon im 
Jahr 2000 jenen zeitgemäßen Verkehrsknotenpunkt beim Gewerbe- und 
Handelszentrum im nördlichen Teil der Stadt, welcher als Ausgangspunkt 
für die nördliche Umfahrungsstraße diente und dessen strategische Be-
deutung als Verlängerung der 89-er Schnellstraße in Richtung Oberwart 
wichtig war. Weiters in Richtung Kőszeg zur S31, was ein schnelleres Er-
reichen von Wien ermöglichte. Letzteres ist seit jeher ein Wunschtraum 
auf ungarischer Seite, aber den Bau der 89-er Schnellstraßen-Transit-
strecke und die EU-Finanzierung (ein an die 10 Milliarden Forint teures 
Projekt) brachten wir mit Unterstützung der ungarischen Regierung und 
des Fachkabinettes zum Erfolg. Als Beispiel können wir sogar sagen, 
dass wir die Grenze im Ausbau der internationalen Straßenentwicklung 
noch vor unseren österreichischen „Schwagern“ erreichten. Diese Straße 
sichert Steinamanger eine Autobahnanbindung Richtung Westen, weiters 
brachte sie die Bürger der beiden Städte, Oberwart und Steinamanger, 
noch rechtzeitig einander näher. Die Erreichbarkeit wurde bedeutsam 
um 10-15 Minuten verkürzt. Wir können auch sagen, dass wir unserer 
Partnerstadt näher gerückt sind. Für mich ist dies der größte Erfolg in der 
Beziehung der beiden Städte zur Wende des 20. ins 21. Jahrhundert.

Anlässlich welcher regelmäßig jährlich stattfindenden Ereignisse 
konnten sich die Leiter der beiden Städte und die zivilen Organi-
sationen treffen?
Es ist schon Tradition geworden, dass wir in Steinamanger unsere Part-
nerstädte jedes Jahr im November einladen. Anlässlich der Feierlich-
keiten organisiert auch der Partnerstadt-Verein regelmäßig thematische 
Konsultationen für die zivilen Abgesandten. Seit 2000 ist die Stadt um ein 
neues Programm reicher, das auch für die Partnerstädte ein attraktives 
und hochgeschätztes kulturelles Ereignis ist: den Savaria Karneval. Es 
tut mir nur leid, dass unter dem Dutzend an Partnerstadt-Delegationen, 
die der großen Steinamangerer, internationalen Familie angehören, die 
uns näheste, die Oberwarter, immer nur einen Tag bei uns verbringt. 
Natürlich haben wir aufgrund der Nähe die Möglichkeit, regelmäßig im 
Rahmen von grenzübergreifenden Foren Dinge zu besprechen, dies 
wäre zum Beispiel mit dem dänischen Kolding oder dem italienischen 
Lecco unmöglich. Der Savaria Karneval ist zum wichtigsten Treffen 
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der Partnerstädte geworden, die Feierlichkeiten um den Martinitagr Partnerstädte geworden, die Feierlichkeiten um den Martinitag 
sind in dieser Hinsicht ein wenig in den Hintergrund gerückt. Meiner 
Erinnerung nach besuchten wir uns gegenseitig bei internationalen 
Messen. Szombathely nahm sich die Oberwarter Messen zum Vorbild 
– besonders die Inform, bei der auch Unternehmen aus Szombathely 
und die Wirtschaftskammer des Komitats Vas vertreten waren. Bei 
der Zusammenarbeit auf kultureller Ebene hat der Burgenländisch-
Ungarische Kulturverein eine Schlüsselrolle gespielt, denn die vom 
Verein organisierten Veranstaltungen wurden von Regierungsmitglie-
dern und Organisationen besucht.

Sie haben dem Oberwarter Bürgermeister Michael Racz dam-
als am 10. November 2001, im Rahmen der Martinitage, die 
Ehrenbürgerschaft der Stadt Szombathely verliehen. Welche 
Gründe waren dafür ausschlaggebend, dass die Stadtregierung 
entschied, die höchste Auszeichnung der Stadt zu verleihen?
Diese war die erste Auszeichnung als Ehrenbürger nach der Wende,erste Auszeichnung als Ehrenbürger nach der Wende, 
die noch dazu jemand erhielt, der kein Bürger Szombathelys war. Ich 
bin überzeugt, dass dies eine gute Entscheidung war. Als Anerken-
nung für die über einen Zeitraum von 20 Jahren von Michael Racz 
geleistete Arbeit als Bürgermeister.
Außerdem trug er viel zur Verbesserung der partnerstädtischen Ver-
bindung bei, was während der Zeit des Eisernen Vorhanges eine 
mutige Tat war. Er war der erste österreichische (und „westliche“) 
Bürgermeister, der zur Zeit des Kommunismus eine Rede am Szom-
bathelyer Hauptplatz hielt, im Rahmen des grenzübergreifenden Fahr-
radtreffens. Er war es, der im Vorfeld der Wende gemeinsam mit dem 
Szombathelyer Stadtratspräsidenten eine „Zusammenarbeitsverein-
barung“ unterzeichnete, laut der die Zusammenarbeit auf kulturel-
ler, künstlerischer, sportlicher und ziviler Ebene auf beiden Seiten 
der Grenze gestärkt werden sollten. Ein bleibendes Ergebnis daraus 
ist die Einrichtung des Zweisprachigen Bundesgymnasiums, das für 
die burgenländischen Ungarn eine bedeutende identitätsstärkende 
Funktion hinsichtlich Sprache und Kultur hat. Er unterstütze den Bur-
genländisch-Ungarischen Kulturverein, der eine beispielhafte Rolle in 
der Bewahrung der Traditionen der ungarischen Volksgruppe spielte. 
Damit trug er zum Erhalt der Identität der Volksgruppe in Oberwart 
und Umgebung bei. Die Liste der Gründe ginge noch weiter, doch ich 
weiß, dass Michael Racz ein Mensch ist, der sich eher in der Arbeit für 
die Gemeinschaft als im Scheinwerferlicht wohler fühlt. Abschließend 
möchte ich sagen: er hat die Ehrenbürgerschaft von Szombathely 
verdient. Jedes Stadtoberhaupt der Gegenwart und Zukunft kann sich 
am ihm ein Beispiel nehmen.
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Beszélgetés dr. Ipkovich Györggyel, 
Szombathely volt polgármesterével (2002-2010)

Milyen új elemekkel bővült az Ön polgár-
mestersége idején Szombathely és Ober-
wart testvérvárosi együttműködése az 
Európai Unióhoz való magyar csatlakozás 
küszöbén?
Valóban új történelmi perspektívát jelentett 
az ország és a városunk számára egyaránt a 
2004-es uniós csatlakozás. Az oberwarti test-
vérvárosi kapcsolatot polgármester elődeim 
– Wagner András és dr. Szabó Gábor – nyom-
dokain haladva kiemelten fontosnak tartottam. 
Különösen felértékelődött ez a szomszédsági 
kapcsolat az uniós csatlakozás előestéjén. Úgy 
gondoltam, hogy Szombathely a határok spiri-
tuálissá válását követően visszanyerheti ebben az interregionális térség-
ben azt a központi szerepkört, amelyet az Osztrák-Magyar Monarchiában 
betöltött. Trianon az első világháborút követően szárnyaszegetté tett 
minket, de az egységesülő Európában a dinamikusan fejlődő Szombat-
hely visszaszerezheti egykori vonzáskörzetét. 
Burgenland tartományban az elmúlt 80 évben nem fejlődött ki hasonló 
jelentőségű konkurens térségszervező erővel bíró urbanizációs centrum, 
amely nagyságát, oktatási- kulturális- és művészeti teljesítményét, ipari 
és közlekedési jelentőségét tekintve versenyképes lehet Szombathellyel. 
Ennek előmozdítása érdekében hoztam tető alá a szombathelyi kistérségi 
fejlesztési társulás mintájára azt a határon átívelő együttműködési fóru-
mot, amelyben 11 osztrák községi önkormányzat Oberwart és Oberpul-
lendorf vezetésével, ill. magyar oldalon Szombathely, Kőszeg, Bük és 36 
községet képviselő Szombathelyi Kistérségi Társulás kapott helyet. Ez a 
határmenti polgármesterek fóruma természetesen önkéntes és demok-
ratikus társulás volt, de kezdetektől nyilvánvaló volt a „szervezetben” 
Szombathely meghatározó jelentősége. Ezt a házigazdai szerepet már a 
megalakulás pillanatában, a Szombathelyen megrendezett Határmenti 
Polgármesterek Találkozóján legitimálták a résztvevő önkormányzatok. 
Ennek az érdekegyeztetési céllal létrehozott szakmai-politikai szervezet-
nek a megalapításával – amelynek elnökségét Oberwart, Oberpullen-
dorf, Kőszeg és Szombathely polgármesterei alkották – járultam hozzá a 
korábbi sikeres testvérvárosi kapcsolatok megújításához. 
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Milyen célokat és feladatokat tűzött ki ez az új szervezet a hatá-
rokon átnyúló együttműködés jegyében?
A cél a régió felemelése, modernizációja volt, és azt reméltük, hogy ez 
a fórum hatékonyabban képes megvalósítani az EU csatlakozás után a 
területfejlesztési – közlekedési, reptérfejlesztési, gazdasági, turisztikai 
– projekteket, mint a korábbi testvérvárosi lobby. Természetesen a Ha-
tármenti Polgármesterek Fórumának meghatározó települései osztrák 
oldalról Oberwart és magyar részről Szombathely voltak. Stratégiai cél-
ként a vámhatárok megszűnése után az észak-déli közlekedési folyosó 
– az egykor a Baltikumot Rómával összekötő Borostyánkő út – uniós for-
rásokból megvalósuló rekonstrukciója volt. A 21. századi új Borostyánkő 
út megépítését a tranzitforgalmi adatok, a Baltikumtól az Adriára tartó 
kamionok áradata is indokolttá tette. Ez a határmenti fórumokon formá-
lódó közúti, légiközlekekedési és vasútfejlesztési program már tágabb 
európai perspektívát jelentett a burgenlandi és a Nyugat-Pannon régió 
települései számára. Ezért szerveztünk több alkalommal is szakpolitikai 
konferenciákat, amelybe bevontuk az osztrák és magyar szakminiszté-
riumok és közúti-vasúti cégek mellett a fejlesztésben érintett osztrák,  
szlovák, szlovén és horvát logisztikai partnerszervezetek képviselőt is. 
Úgy gondoltuk, hogy az északi-déli közlekedési folyosó ügyét csak egy 
ilyen tágabb közép-európai összefogással vihetjük sikerre. Csak nagy-
szabású nemzetközi együttműködés és közös lobbizás vezethetett ered-
ményre olyan határmenti projektek ügyében is, mint a burgenlandi vasút 
rekonstrukciója, az S31-es autóút vagy a szombathelyi villamosközleke-
dés helyreállítása. Az interregionális területfejlesztésért folytatott lobbi-
zás olyan magyarországi projekteknek is lökést adott, mint a GYESEV 
nagyszabású beruházása a Szentgotthárd-Szombathely-Sopron-Bécs-
újhely vasútvonalon – ami valójában a Bécs-Grác gyorsforgalmi vas-
út nyomvonalának sokat vitatott kérdését is eldöntötte – vagy a Győrt 
Szombathellyel összekötő 86-os gyorsforgalmi út ügye.

Mekkora jelentőséggel bírt az osztrák kancellár és a magyar mi-
niszterelnök szombathelyi találkozója a Határmenti Polgármes-
terek Fóruma számára?  
Ez az osztrák-magyar kormányfői találkozó Szombathelyen példa nélkül 
álló politikai eseménynek számított. Ilyen magas rangú diplomáciai ese-
ményeknek mindig a fővárosok adtak otthont. A szombathelyi találkozón 
alkalmat találtunk arra, hogy a burgenlandi és nyugat-dunántúli terület-
fejlesztési elképzeléseinket bemutassuk Medgyessy Péter magyar mi-
niszterelnöknek és Wolfgang Schüssel osztrák kancellárnak egyaránt a 
Határmenti Polgármesterek Fórumán, akik támogatásukról biztosítottak 
bennünket, amelynek nyomán a későbbiek folyamán számos fejlesztési 
projekt valósulhatott meg a nemzetközi elkötelezettség okán. Az Ober-
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wartot Szombathellyel összekötő gyorsforgalmi út – amely a települések 
elkerülésével környezetkímélő módon valósult meg 2003-ban – átadását 
követően hamarosan kormánydöntés született a 86-os út 2x2 sávos kor-
szerűsítéséről is, és a burgenlandi vasút rekonstrukciójának igénye is újra  
napirendre került. Magyar oldalon ekkor született döntés arról, hogy a 
Kőszeg-Szombathely közötti vasutat – amelynek korábban a megszűn-
tetését tervezték – több milliárd forintos beruházással korszerűsítik azzal 
a céllal, hogy ösztönözzék az osztrák felet is hasonló lépésre: az egykori 
oberpullendorfi szárnyvonal rekonstrukciójára. A határmenti polgármes-
teri találkozók rendszeressé váltak: kéthavonta ülésezett az elnökség, és 
6-7 tematikus bizottságban folytatott rendszeres munka eredményeként 
a területfejlesztési döntések szakmai előkészítése professzionálissá vált. 
A határokon átívelő projektek szükségességének indoklásánál erősebb 
érvek szóltak magyar és osztrák oldalon egyaránt a közös programok 
mellett, mintha csak burgenlandi és Vas megyei, oberwarti vagy szom-
bathelyi fejlesztésekért lobbiztunk volna.

Milyen fontosabb rendezvényeket említene Oberwart és Szom-
bathely testvérvárosi kapcsolatában az Ön polgármestersége 
időszakából?
Számos sportrendezvényt, kerékpáros találkozókat, kosárlabdatornákat 
említenék, de rendszeresen találkoztunk az oberwarti vásárok alkalmá-
ból, ahol fontos tapasztalatcserékre is sor került. A kulturális és civil 
kapcsolatok fejlesztése mindkét fél számára jelentőséggel bírt. Közös 
művészeti fórumokat, koncerteket, színielőadásokat, kiállításokat ren-
deztünk, és gazdagította a két testvérváros kapcsolatrendszerét az is-
kolák közti értékteremtő partnerség is. Évente vendégül láttuk a felső-
őri önkormányzati küldöttségeket a Szent Márton Napokon és a Savaria 
Karneválon is.

Magyar-Osztrák kormányfői találkozó Szombathelyen 
Österreichisch-Ungarisches Regierungstreffen in Szombathely
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Gespräch mit Dr. György Ipkovich, 
dem ehemaligen Bürgermeister von Szombathely 

(2002-2010)

Mit welchen neuen Themen mussten Sie sich während Ihrer Zeit 
als Bürgermeister, in der Eingangsstufe der ungarischen Mit-
gliedschaft in der Europäischen Union, hinsichtlich der Städte-
partnerschaft zwischen Oberwart und Szombathely auseinan-
dersetzen?
Tatsächlich bedeutete der Beitritt im Jahr 2004 für das Land ebenso wie 
für unsere Stadt eine neue historische Perspektive. Die partnerstädtische 
Verbindung mit Oberwart habe ich, ebenso wie meine Vorgänger András 
Wagner und Dr. Gábor Szabó, als besonders wichtig empfunden. Insbe-
sondere in der Phase vor dem EU-Beitritt hatte diese Verbindung einen 
hohen Stellenwert. Ich war der Meinung, dass Szombathely nach der 
Grenzöffnung diese zentrale Rolle, die es zur Zeit der Österreichisch-Un-
garischen Monarchie hatte, wiedererlangen könnte. 
Der Vertrag von Trianon machte uns nach dem Ersten Weltkrieg flügel-
lahm, doch ein vereintes Europa bot dem sich dynamisch entwickelnden 
Szombathely die Möglichkeit, die einstige Anziehungskraft wiederzuer-
langen. 
Im Bundesland Burgenland entwickelte sich in den vergangenen 80 Jah-
ren kein wettbewerbsfähiges ähnliches urbanes Zentrum, das sich für 
die Regionalentwicklung zuständig zeichnen könnte, das in seiner Größe, 
seiner Leistungen hinsichtlich Bildung, Kultur und Kunst, seiner Bedeu-
tung hinsichtlich Industrie und Verkehr, an Szombathely heranreichen 
könnte. Um dies voranzutreiben, rief ich nach Muster der Mehrzweckver-
einigung der Kleinregion Szombathely ein grenzübergreifendes Forum 
zur Zusammenarbeit ins Leben, in dem elf österreichische Gemeinden, 
angeführt von Oberwart und Oberpullendorf, sowie von ungarischer Sei-
te her Szombathely, Kőszeg, Bük und 36 Gemeindevertreter der Mehr-
zweckvereinigung der Kleinregion Szombathely vertreten waren. 
Dieses grenzübergreifende Bürgermeisterforum war natürlich unabhän-
gig und demokratisch, jedoch hatte Szombathely bereits von Beginn an 
die offensichtliche Rolle des Organisators. Diese Rolle des Hausherren 
wurde bereits im Moment der Gründung, bei dem in Szombathely statt-
findenden grenzübergreifenden Bürgermeistertreffen, durch die Ge-
meindeverteter legitimiert. Ich habe mit der Gründung der Organisation 
– deren Vorsitz die Bürgermeister von Oberwart, Oberpullendorf, Kőszeg 
und Szombathely innehatten – zu der Erneuerung der guten partner-
städtischen Verbindung beigetragen.
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Welche Ziele und Aufgaben wurden für diese neue grenzüber-
greifende Zusammenarbeit festgelegt?
Ziel war die Aufwertung der Region, die Modernisierung, und wir hofften, 
dass dieses Forum die Projekte nach dem EU-Beitritt, wie die Regional-
entwicklung, die Verkehrsentwicklung, den Flughafenausbau, die Wirt-
schafts- und Tourismusprojekte, wirksamer umsetzen könnte als das 
bisherige partnerstädtische Lobbying. Natürlich hatten in diesem grenz-
übergreifenden Bürgermeistertreffen Oberwart, auf österreichischer Sei-
te, und Szombathely, auf ungarischer Seite, bestimmende Rollen. Ein 
Ziel war es, nach der Einstellung der Grenzkontrollen, den West-Ost-
Korridor, die einst das Baltikum mit Rom verbindende Bernsteinstraße, 
mittels finanzieller Förderung durch die EU zu rekonstruieren. Die Flut 
des Transitverkehrs, die vom Baltikum zur Adria fahrenden Lastwägen, 
zeigte die Notwendigkeit eines Neubaus der Bernsteinstraße im 21. Jahr-
hundert. Dieses sich bei den grenzübergreifenden Foren herausfor-
mende Straßen-, Luftfahrts- und Eisenbahnprogramm bedeutete bereits 
eine breitere europäische Perspektive für das Burgenland und die west-
pannonische Region.
Deshalb organisierten wir einige Male Konferenzen über die Richtlinien, 
bei denen die österreichischen und ungarischen Ministerien miteinbe-
zogen wurden, ebenso wie die Eisenbahn-Unternehmer und die Vertre-
ter der von der Entwicklung betroffenen österreichischen, slowakischen, 
slowenischen und kroatischen Logistikunternehmen. Wir dachten, dass 
die Sache eines ost-west-verbindenden Korridors nur durch breiteres 
mitteleuropäisches Zusammengreifen gelingen könne. Nur durch eine 
großangelegte internationale Zusammenarbeit und gemeinsames Lob-
bying könnte ein solches grenzübergreifendes Projekt Erfolge erzielen, 
dies betrifft ebenso die Revitalisierung der burgenländischen Eisenbahn, 
die Schnellstraße S31 sowie den Wiederaufbau der Szombathelyer Stra-
ßenbahn. Das im Interesse der interregionale Entwicklung fortgesetzte 
Lobbying gab auch ungarischen Projekten einen Anstoß, wie zum Bei-
spiel der großzügigen Finanzierung der GYESEV Bahnlinie Szentgotthárd-
Szombathely-Sopron-Wr. Neustadt (dadurch wurde auch das umstrittene 
Thema der Bahnverbindung Wien-Graz geklärt) oder der Schnellstraße 
86 zwischen Győr und Szombathely.

Welche Bedeutung haben Sie dem Treffen zwischen dem öster-
reichischen Kanzler und dem ungarischen Ministerpräsidenten in 
Szombathely, das grenzübergreifende Bürgermeisterforum be-
treffend, beigemessen?
Dieses österreichisch-ungarische Regierungstreffen in Szombathely war 
ein beispielhaftes politisches Ereignis. Solche hochrangigen diploma-
tischen Ereignisse fanden ansonsten immer in den Hauptstädten statt. 
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Bei diesem Treffen fanden wir Gelegenheit, unsere Vorstellungen von der 
burgenländischen und westungarischen Regionalentwicklung dem unga-
rischen Ministerpräsidenten Péter Medgyessy und dem österreichischen 
Kanzler Wolfgang Schüssel vorzustellen, ebenso wie das grenzübergrei-
fende Bürgermeisterforum, dessen Förderung sie uns zusagten, auf des-
sen Grundlage etliche spätere Projekte zur Regionalentwicklung, im In-
teresse der internationalen Verbindungen, verwirklicht werden konnten. 
Infolge der Eröffnung der Schnellstraße zwischen Oberwart und Szom-
bathely – durch deren Bau im Jahr 2003 eine ökologisch besser verträg-
liche Umfahrung der Dörfer ermöglicht wurde – kam es bald zu einer 
Regierungsentscheidung die Schnellstraße 86 mit 2x2 Spuren auszubau-
en. Auch das Thema der Revitalisierung der burgenländischen Eisenbahn 
geriet erneut auf die Tagesordnung. 
Auf ungarischer Seite kam es zu der Entscheidung, dass die Bahnverbin-
dung zwischen Kőszeg und Szombathely, deren Einstellung drohte, mit 
mehreren Milliarden Forint finanziert werden sollte, mit dem Ziel, die ös-
terreichische Seite zum Nachahmen anzuregen, also zur Revilatisierung 
der einstigen Oberpullendorfer Zweiglinie. Die grenzübergreifenden Bür-
germeistertreffen fanden nun in regelmäßigem Abstand statt: In zweim-
onatigem Abstand tagte der Vorstand. Als Ergebnis der in 6-7 thema-
tischen Ausschüssen geleisteten Arbeit konnten professionell vorbereite-
te Entscheidungen bezüglich der Regionalentwicklung getroffen werden. 
Sowohl für die Ungarn als auch für die Österreicher waren grenzüber-
greifende Projekte von Bedeutung,  es sprachen mehr Argumente für ein 
gemeinsames Lobbying als für ein eigenständiges Auftreten.

Welche wichtigen Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit 
der Städtepartnerschaft zwischen Oberwart und Szombathely 
während ihrer Zeit als Bürgermeister abgehalten wurden, wür-
den Sie erwähnen? 
Es fanden zahlreiche Sportveranstaltungen, Fahrradtreffen, Basketball-
turniere statt, die erwähnenswert sind. Wir trafen uns oft anlässlich der 
Oberwarter Messen, bei denen ein wichtiger Erfahrungsaustausch statt-
finden konnte. Die Belebung der kulturellen und zivilen Verbindungen 
hatte auf beiden Seiten eine starke Bedeutung. Wir organisierten ge-
meinsam Kunstforen, Konzerte, Theateraufführungen und Ausstellungen 
und auch die Partnerschaft zwischen den beiden Schulen stärkte die Be-
ziehung der Partnerstädte. Wir empfingen jährlich eine Delegation der 
Oberwarter Stadtregierung bei unseren Sankt Martins Tagen und beim 
Savaria Karneval.
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Beszélgetés Neun Hans-Peterrel, 
a Turizmusszövetség felsőőri régiójának ügyvezetőjével 

Voltak-e közös turisztikai projektjei az 
elmúlt 20 évben Felsőőrnek és Szombat-
helynek? Melyik valósult meg ezek közül, 
melyik maradt terv csupán? 
Azzal kezdeném, hogy amikor 2002/03-ban 
szorosabb együttműködést kezdeményeztem 
magyar szomszédainkkal, akkor nálunk ezt 
nem tartották célravezetőnek. Mit akarsz Ma-
gyarországon? Mivel egyáltalán nem beszélem 
a nyelvet, minden alkalommal tolmácsra volt 
szükségünk, vagy angolul beszéltünk. Nagyon 
bizalmatlanul fogadtak a magyar oldalon – tu-
lajdonképpen mit akar tőlünk ez az osztrák? 
Aztán, amikor sor került az első közös lépések 
megtételére, és már baráti viszonyban álltunk egymással, a magyarok 
95%-a beszélt németül, így már nem volt szükség tolmácsra. Az egymás 
iránti bizalom és tisztelet a gyümölcsöző együttműködés alapfeltétele.
A tényleges összefogás 2004-ben a közös Felsőőr és Szombathely kör-
nyéki turisztikai élménytérképpel indult. A fontosabb közös nevezetessé-
geinket tartalmazó, magyar oldalon megszerkesztett „Pannónia szívében” 
című prospektust marketing célokra használtuk. Nagyszerű eredmény-
nek számít természetesen az alpannonia® túraútvonal, mely Kőszegről 
indul, de Szombathelyhez nem igazán kapcsolódik. A szombathelyi Erdé-
szeti Felügyelőség az alpannonia projekt keretében a kőszegi hegység-
ben számos turisztikai attrakciót hozott létre, pihenőhelyeket alakítottak 
ki és a régi kutakat restaurálták. 
A legutóbbi nagy közös „Cycling AT-HU” elnevezésű projektünkben a 
Savaria Turizmus Kft.-vel a határtérség kerékpáros turizmusát dolgoz-
tuk ki, minek eredményeként közvetlen kerékpárút vezet Szombathely 
városközpontjáig. E fejlesztések során folyamatos partnertalálkozókra 
került sor. 

Milyen fontos szakmai-turisztikai eseményeket, fórumokat emlí-
tene a testvérvárosi kapcsolatban?
Számos szakmai megbeszélés, ülés, projektindító találkozás, workshop 
zajlott a szombathelyi partnerekkel és a szombathelyi gazdasági kama-
rával. A Vasfüggöny kerékpárút (Iron Curtain Trail) – mely az egykori 
vasfüggöny vonalán halad – megvalósítása kapcsán szervezett szakmai 
konzultációk szintén közelebb hoztak bennünket egymáshoz. Magyar-
országon a turisztikai desztinációk még kialakulóban vannak, ebben mi 
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mindig szívesen segítjük és támogatjuk őket. Mivel a turizmusra vo-
natkozó törvények teljesen eltérőek, így folyamatos közös szakmai ta-
nácskozásokra van szükség. A jövőben is igyekszünk határon átnyúló 
turisztikai élménykínálatokat kidolgozni, erre már konkrét intézkedések 
történtek, az Interreg program keretében projekttervezetek születtek.  

Milyen civil egyesületi kapcsolatokról, eseményekről tudna szá-
mot adni? 
Ebben kevésbé vagyok illetékes, mert bizonyára sokkal több létezik, mint 
amiről nekem tudomásom van. Közös biciklitúrákat szerveztünk, melyek 
közül egyre különösen jól emlékszem – pár évvel ezelőtt volt, augusztus 
15-én. (A Monarchia idején ekkor kerékpárversenyt rendeztek Szom-
bathelyről Tarcsafürdőre) Kb. 50 fős csapat biciklizett Szombathelyről 
Tarcsafürdőre. 
A városszalónaki kerékpáros Békemaraton útvonalát 2 éve a határon 
túlra is kibővítették és Szombathelyen át vezet – ez a közös, „Cycling 
AT-HU” elnevezésű projektünk eredménye.

Gespräch mit Hans-Peter Neun, 
dem Geschäftsführer des Tourismusverbandes Region 

Oberwart

Gab es in den vergangenen 20 Jahren gemeinsame Tourismus 
Projekte der Städte Oberwart und Szombathely? Welche wurden 
umgesetzt, welche dann doch verworfen? (z.B. Ökotouristischer 
Radweg, gemeinsames Publikationsmarketing, Wellness, pan-
nonischer Wanderweg, Geschriebenstein-Projekt)
Eine kleine Erzählung zu Beginn: Als ich im Jahr 2002/03 mit einer en-
geren Kooperation mit den ungarischen Nachbarn startete, hat man dies 
bei uns für nicht zielführend gehalten – was willst du denn in Ungarn? Da 
ich leider über null Ungarischkenntnisse verfüge, brauchten wir auch im-
mer einen Dolmetscher, oder wir sprachen Englisch. Man hat mir auf der 
ungarischen Seite anfangs extrem misstraut – was will der Österreicher 
eigentlich von uns? Als wir dann die ersten gemeinsamen Schritte mach-
ten, und wir ein eher freundschaftliches Verhältnis aufbauten, haben auf 
einmal 95% der Ungarn Deutsch gesprochen, ein Dolmetscher war nicht 
mehr notwendig. Daher sind Vertrauen (ein mittelfristiger Prozess) und 
der Respekt voreinander Grundvoraussetzungen für eine gedeihliche 
Zusammenarbeit. Die tatsächliche Kooperation startete 2004 mit einer 
gemeinsamen touristischen Erlebniskarte der Region um Oberwart und 
der Region um Szombathely. Auf ungarischer Seite wurde ein Folder „Im 
Herzen von Pannonien” grenzüberschreitend mit unseren gemeinsamen 



���ŐRSÉG

Highlights entwickelt und im Marketing eingesetzt. Ein tolles Ergebnis ist 
natürlich der Weitwanderweg alpannonia® – welcher in Güns (Kőszeg) 
startet (hat aber weniger Bezug zu Szombathely). Die Forstverwal-
tung Szombathely hat im Günser Gebirge zahlreiche Wanderattrakti-
onen im Projekt alpannonia umgesetzt, hier vor allem Rastplätze und 
die Restauration von alten Brunnen. Im letzten gemeinsamen großen 
Projekt „Cycling AT-HU” haben wir mit der Savaria Tourizmus Nonprofit 
Kft. ein grenzüberschreitendes Projekt zum Fahrradtourismus entwickelt 
und verfügen nun über eine direkte Radverbindung bis ins Zentrum von 
Szombathely. Im Rahmen dieser Entwicklung wurden laufend Partner-
schaftstreffen durchgeführt. 

Welche wichtigen tourismusfachlichen Ereignisse bzw. Foren 
fanden im Rahmen der partnerstädtischen Verbindung statt?
Es gab zahlreiche Fachgespräche, Tagungen, Kick-off-Veranstaltungen 
und Workshops mit den Partnern in Szombathely und mit der Wirtschafts-
kammer in Szombathely. Auch der Iron Curtain Trail, der gemeinsame 
Radweg entlang des ehemaligen Eisernen Vorhanges, hat uns zusam-
mengeführt. Dazu gab es Fachveranstaltungen. In Ungarn sind die Tou-
rismusdestinationen erst im Aufbau, dabei helfen und unterstützen wir 
immer gerne. Es gibt gänzlich unterschiedliche Gesetze im Tourismusbe-
reich, auch dazu gibt es laufend gemeinsame Fachveranstaltungen. Es 
wird auch in Zukunft versucht werden, den touristischen Erlebnisraum 
grenzüberschreitend zu bearbeiten, hier sind schon konkrete Maßnah-
men und Projekte im Interreg-Programm geplant.

Welche grenzübergreifenden Verbindungen bestanden zwischen 
Vereinen der Stadt Oberwart und der Stadt Szombathely bzw. 
welche gemeinsamen Aktivitäten fanden statt? (z.B. Fahrrad-
touren, Sportveranstaltungen, gemeinsame Ausflüge usw.)
Diese Frage zu beantworten fühle ich mich weniger berufen, weil es si-
cherlich mehr davon gibt als ich persönlich Kenntnis davon habe – wir 
hatten gemeinsame Radtouren. An eine erinnere ich mich besonders, 
vor einigen Jahren am 15. August (da gab es ehemals in der Monarchie 
ein Radrennen von Szombathely nach Bad Tatzmannsdorf). Wir sind mit 
ca. 50 Personen von Szombathely nach Bad Tatzmannsdorf geradelt. 
Der Friedensradmarathon Stadtschlaining findet seit 2 Jahren grenzü-
berschreitend statt und geht über Szombathely – auch ein Ergebnis un-
seres gemeinsamen Projektes „Cycling AT-HU”.
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Beszélgetés Pongracz Gerhard 
volt felsőőri polgármesterrel (2002-2012)

Ön szerint miért volt/van jelentősége a Fel-
sőőr és Szombathely közötti együttműködés-
nek? Milyen lehetőségek nyílnak egy ilyen 
kapcsolatban?
Felsőőr Szombathely részéről inkább kis partner-
nek számít, de a testvérvárosi kapcsolatnak még-
is jelentős hagyományai vannak. Mindenekelőtt 
a kereskedelemben érezhető nagy érdeklődés, a 
felsőőri bevásárló turizmusban. Ez régen pont for-
dítva volt. Így a kereskedelem és az oktatás terén 
profitálunk magyar barátainktól.
 

Az Ön polgármestersége idején melyek voltak 
a legfontosabb események Felsőőr-Szombat-

hely testvérvárosi kapcsolatában?
Köztem és dr. Ipkovich polgármester között több mint baráti kapcsolat ala-
kult ki. Közös ötleteink és témáink az infrastruktúra területét érintették (pl. 
a Nagyszentmihály-Incéd elkerülő út a határig és annak folytatása Szombat-
helyig – megjegyzés: a magyarok gyorsabbak voltak). A gazdasággal is fog-
lalkoztunk, így számos üzem terjeszkedett Magyarországon. Az oktatásban, 
a felsőőri és szombathelyi iskolák között is élénk tapasztalatcsere mutatko-
zott (az óvodától a középiskolákig). Természetesen kulturális kapcsolatok 
is létrejöttek (a kórusok koncertjei, kiállítások, melynek során burgenlandi 
művészek mutatkoztak be Szombathelyen, stb.) A reptér létrehozásáról is 
készültek tanulmányok és tervek.

Melyik volt a legemlékezetesebb esemény, közös rendezvény?
(pl. Szombathelyen 2003-ban kormányfői találkozó, Medgyessy 
Péter és Wolfgang Schüssel között, amin részt vettek a felsőőri-
ek is)
Ez a találkozó természetesen hatalmas politikai méreteket öltött. Számomra 
nagyon fontos volt, hogy polgármesterként és tartományi képviselőként az 
EU csatlakozás ügyében tartott népszavazáson segédkeztem. 2 órás beszé-
det kellett mondanom (ez volt a leghosszabb beszéd, amit valaha is tar-
tottam). Húszezren jöttek ki az ünnepségre a szombathelyi Fő térre, és a 
beszédet több TV-állomás is közvetítette. 

Volt-e Szombathellyel közös fellépése Felsőőrnek nemzeti vagy 
nemzetközi fórumokon?
Igen, dr. Ipkovich polgármester úrral Brüsszelben voltunk a régiónk ügy-
ében. 
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Elégedett-e a testvérvárosi kapcsolat intenzitásával, alakulásával? 
Min változtatna?
A testvérvárosi együttműködés úgy, mint más téren is a tárgyaló személyek-
től függ. Nagyon fontosak a társasági összejöveteleken való találkozások 
(Márton ünnep, stb.), de a regionális gondolkodás jegyében ismét többet 
kellene közös projekteken dolgozni.

Gespräch mit Gerhard Pongracz, 
dem ehemaligen Bürgermeister von Oberwart (2002-2012)

Warum ist, aus Ihrer Sicht, eine Zusammenarbeit zwischen  Ober-
wart und Szombathely von Bedeutung (gewesen)? Welche Chancen 
ergeben sich aus einer solchen Verbindung?
Oberwart ist eher der kleine Partner von Szombathely, doch hat die Part-
nerschaft große Tradition. Es ist vor allem im Handel ein spürbar großes 
Interesse da, in Oberwart einzukaufen. Dieses Interesse war früher gerade 
umgekehrt, d.h. im Handel und in der Bildung profitieren wir von unseren 
ungarischen Freunden.

Welche Ereignisse waren hinsichtlich der partnerstädtischen Verbin-
dung zwischen Oberwart und Szombathely während Ihrer Amtszeit 
als Bürgermeister die wichtigsten?
Es hat sich zwischen mir und Bürgermeister Dr. lpkovits ein mehr als freund-
schaftliches Verhältnis ergeben. Unsere gemeinsamen Ideen und Themen 
waren Infrastruktur (z.B. Umfahrung Großpetersdorf, Dürnbach bis zur Gren-
ze und die Fortführung bis nach Szombathely – Anmerkung: die Ungarn wa-
ren schneller). Auch die Wirtschaft hat uns beschäftigt und so haben einige 
Betriebe in Ungarn expandiert. Die Bildung hat mit Partnerschaften zwischen 
Oberwarter und Steinamangerer Schulen einen regen Austausch gefunden 
(vom Kindergarten bis zu den höher bildenden Schulen). Selbstverständlich 
hat es auch einen kulturellen Austausch gegeben (Chorkonzerte, Vernissa-
gen, wo sich burgenländische Künstler in Szombathely präsentierten usw). 
Auch über einen Flugplatz wurde nicht nur nachgedacht, sondern auch Stu-
dien und Grobplanungen vorgenommen.

Welche Begebenheit oder gemeinsame Veranstaltung war besonders 
bemerkenswert? (z.B. das Treffen der Regierungschefs in Szombat-Szombat-
hely im Jahr 2003, zwischen Péter Medgyessy und Wolfgang Schüs- im Jahr 2003, zwischen Péter Medgyessy und Wolfgang Schüs-
sel, an dem auch die Oberwarter teilnahmen) 
Dieses Treffen hatte natürlich eine gewaltige politische Dimension. Für mich 
war sehr wichtig, dass ich als Bürgermeister und Landtagsabgeordneter 
zum EU Beitritt in Szombathely Wahlhelfer sein durfte. Meine Rede musste 
2 Stunden dauern (die Längste, die ich je gehalten habe). Es kamen ca. 
20.000 Zuhörer zu diesem Fest am Hauptplatz in Szombathely und die Rede 
wurde von vielen Fernsehsendern übertragen.
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Gab es gemeinsame Präsentationen von Szombathely und Oberwart 
auf nationaler oder internationaler Ebene?
Ja, ich bin mit Bürgermeister Dr. lpkovich in Brüssel gewesen um für unsere 
Regionen zu werben.

Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung und Intensität der partner-
städtischen Verbindung? 
Eine Partnerschaft ist so wie in vielen Bereichen von den handelnden Per-
sonen abhängig. Es ist schon wichtig, dass man sich bei gesellschaftlichen 
Anlässen trifft (Martinsfest usw.), aber man soll im regionalen Gedanken 
doch wieder mehr an gemeinsamen Projekten arbeiten.

Felsőőri delegáció Szombathelyen 2011-bendelegáció Szombathelyen 2011-ben
Besuch der Oberwarter Delegation in Szombathely, 2011

Felsőőri delegáció a Diákkarneválon 2015-bendelegáció a Diákkarneválon 2015-ben a Diákkarneválon 2015-ben 
Oberwarter Delegation am „Diákkarnevál“, 2015 
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Beszélgetés Rosner Georg 
felsőőri polgármesterrel (2012 óta)

Miért jelentős az Ön véleménye szerint a 
Felsőőr és Szombathely közötti együtt-
működés? Milyen lehetőségek adódnak 
ebből a kapcsolatból?
A községek közötti összefogás minden formája 
előnyt jelent a partnerek számára. Felsőőrnek 
és Szombathelynek a történelemből kifolyólag 
sok közös vonása van, akár rokonsági, kultu-
rális, közlekedési és gazdasági vonalon. A vá-
rosaink közötti alig 40 km-es távolság számos 
kölcsönös együttműködést eredményez, és 
mindannyiunk érdeke, hogy régiónkban – a 
kelet-ausztriai és a nyugat-magyarországi ré-
szen – hálózatokat építsünk ki. Ezáltal minde-
nekelőtt gazdasági és kulturális téren érhetünk 
el jelentős eredményeket. 

Melyek azok az Ön hivatalba lépése óta, és meglátása szerint 
legfontosabb események, amelyek Felsőőr és Szombathely test-
vérvárosi kapcsolatához fűződnek?  
Három éve töltöm be ezt a tisztséget, és már számos, a magyar kolle-
gákkal közös találkozó van mögöttem. Az egyik legfontosabb cél, ame-
lyet szem előtt tartunk, a Felsőőr-Szombathely vasútvonal újraélesztése. 
Megbeszéléseket folytattunk ez ügyben mindkét ország felelős szerve-
ivel. Meggyőződésünk, hogy a vasút a régió számára fontos gazdasági 
tényező lenne, és még szorosabbá tenné Burgenland és Vas megye kap-
csolatát. Ezen kívül a két város közötti kulturális együttműködés meg-
erősítésére is törekszünk, e témában ugyancsak sor került már megbe-
szélésekre. Lehetőség szerint gyakran látogatom testvérvárosunkat, és 
eszmecserét folytatok az ottani politikai felelősökkel. Különös örömöt 
jelent számomra, hogy 2015. február 2-án részt vehettem a Burgenlandi 
Magyar Kultúregyesület és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) szombathelyi tankerülete között megkötött szerződés aláírásá-
nál. Ez a szerződés egy határon átnyúló együttműködés alapköve, amely 
jelentősen hozzájárul a jó testvérvárosi kapcsolathoz.

Mely régiófejlesztési projekteket valósítottak meg a két város 
(illetve Burgenland és Vas megye) együttműködésével?
Megerősítettük a gazdasági kapcsolatokat, a régió gazdasági és 
kereskedelmi vállalkozásai úgy Felsőőben, mint Szombathelyen is 
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tevékenykednek és bővítik működési körüket. Ebből a szempontból élénk 
csere valósul meg. Sok magyar vállalkozó használja ki többek között azt 
a lehetőséget, hogy Felsőőrben különböző vásárokon kiállítóként részt 
vehet, és felkínálja termékeit, szolgáltatásait az osztrák piacon. A képzés 
területén is sok minden történt. Mindenekelőtt az, hogy nagyon sok 
magyar diák tanul a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban. De 
a többi iskola is intenzív együttműködést folytat partnervárosunkkal. A 
turizmus területén a múlt években ugyancsak erősödött az összefogás. 
Közös kerékpárút került átadásra, amely által az idelátogatók jobban 
megismerhetik régiónkat, és amely időközben a turisztikai kínálat fontos 
részévé vált. További, az EU által támogatott projekteket is tervezünk. 
Mindenekelőtt a tartomány és a megye képviselőinek bevonásával va-
lósulnak meg a tervek. Rendszeresen megtartott megbeszéléseken tájé-
koztatnak engem erről, és városunk részéről is törekszünk támogatni 
ezeket a projekteket. 

Hogyan ítéli meg az elmúlt 25 évet – a civil és a helyi politikai 
téren létrejött kapcsolatokat?
Felsőőr és Szombathely évszázadok óta összeköttetésben állnak – a kö-
zös régió, a közös nyelv és a sok rokoni és baráti viszony által összenőt-
tünk. A testvérvárosi kapcsolat, amelyet 1989-ben kötöttünk, logikus 
következménye volt ennek. A két város közötti kapcsolat szoros együtt-
működést tett lehetővé, és az egybetartozás tovább erősödik. Termé-
szetesen különböző országokban élünk és nyelvi akadályok is léteznek, 
a határok megszűnésével azonban sokkal több minden köt össze ben-
nünket, mint ami elválaszt.

Milyen tervei vannak a testvérvárosi téren? Hogyan fejlődjön to-
vább ez az együttműködés a jövőben?
A Szombathellyel való együttműködésünket minden szinten szeretném 
tovább folytatni és megerősíteni – úgy gazdasági, mint kulturális és tár-
sadalmi téren. Nagyon sok a lehetőség és ezt ki kell használnunk, a „kis” 

dolgokkal kezdve – például az egymás 
ünnepségein és rendezvényein való 
részvétellel – majd nagyobb méretű 
kooperációkkal és gazdasági együtt-
működéssel folytatni. Azt kívánom, 
hogy unokáink már ne is tudják, hogy 
voltak közöttünk határok, és együtt 
élhessenek és dolgozhassanak.

Fodor István és Rosner Georg 
István Fodor und Georg Rosner
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Gespräch mit Georg Rosner, 
Bürgermeister von Oberwart (seit 2012)

Warum ist aus Ihrer Sicht eine Zusammenarbeit zwischen Ober-
wart und Szombathely von Bedeutung? Welche Chancen ergeben 
sich aus einer solchen Verbindung?
Jede Zusammenarbeit zwischen zwei Kommunen bringt Vorteile für die 
Partner mit sich. Oberwart und Szombathely haben aus der Historie he-
raus viele Gemeinsamkeiten – durch Verwandschafts-, Kultur-, Verkehrs- 
und Wirtschafsverbindungen. 
Nur knapp 40 Kilometer trennen unsere Städte, es ergeben sich viele 
Synergien, und wir sind alle daran interessiert, unsere Region – im Os-
ten Österreichs und im Westen Ungarns – zu vernetzen. Vor allem die 
wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit kann überaus erfolgreich 
sein. 

Könnten Sie uns die aus Ihrer Sicht wichtigsten Ereignisse im 
Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft zwischen Oberwart 
und Szombathely nennen, die während Ihrer Amtszeit geschehen 
sind?
Ich bin seit drei Jahren in meinem Amt und habe schon einige Treffen mit 
den ungarischen Kollegen absolviert. Eines der wichtigsten Ziele, die wir 
verfolgen, ist die Wiederbelebung der Bahnstrecke zwischen Oberwart 
und Szombathely. Dazu gab es bereits Gespräche mit Verantwortlichen 
aus dem Burgenland, aber auch aus Ungarn. Wir sind davon überzeugt, 
dass die Bahn ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für unsere Region ist und 
auch das Burgenland und das Komitat Vas weiter zusammenwachsen 
würden. Außerdem gibt es Bemühungen, die kulturelle Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Städten zu intensivieren. Auch dazu gab es bereits 
Gespräche. 
Ich bin bemüht, unsere Partnerstadt so oft als möglich zu besuchen und 
mich mit den politisch Verantwortlichen auszutauschen. Besonders ge-
freut hat es mich, dass ich am 2. Februar 2015 dabei war, als ein Vertrag 
zwischen dem Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein und KLIK, dem 
Schulerhaltungszentrum für den Schulbezirk Szombathely, unterzeichnet 
wurde. Dies ist der Grundstein einer Kooperation, die die Grenzen über-
schreiten wird und zur guten Partnerschaft maßgeblich beitragen soll. 

Welche Projekte zur Regionalentwicklung wurden durch die 
Zusammenarbeit der beiden Städte (bzw. durch die Kooperation 
zwischen dem Burgenland und dem Komitat Vas) verwirklicht? 
Welche Projekte sind geplant, die noch auf eine entsprechende 
Ausschreibung warten? 
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Die Wirtschaftsbeziehungen wurden intensiviert, viele Wirtschaftstrei-
bende der Region sind sowohl in Oberwart als auch in Szombathely tätig 
und erweitern ihre Geschäftsfelder. In dieser Hinsicht besteht ein reger 
Austausch. Viele ungarische Unternehmen nutzen außerdem die Möglich-
keit, an den verschiedenen Messen in Oberwart als Aussteller teilzuneh-
men und ihre Produkte und Dienstleistungen am österreichischen Markt 
zu bewerben. Auch im Bildungsbereich hat sich sehr viel getan. Vor allem 
im Zweisprachigen Bundesgymnasium in Oberwart werden viele Schüler 
aus Ungarn unterrichtet. Aber auch in den anderen Schulen gibt es eine 
intensive Zusammenarbeit mit unserer Partnerstadt. Die touristische Zu-
sammenarbeit wurde in den vergangenen Jahren ebenfalls verstärkt. Ein 
gemeinsamer Radweg, der den Urlaubern die Region näher bringt, wurde 
eröffnet und ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil des touristischen 
Angebotes geworden. Weitere Projekte, die durch EU-Förderungen un-
terstützt werden können, sind in Planung. Vor allem die Vertreter des 
Landes und des Komitats sind in die Pläne und Maßnahmen involviert. 
In regelmäßigen Gesprächen werde ich darüber informiert, und unsere 
Stadt ist bemüht, die Umsetzung dieser Projekte zu unterstützen. 

Wie bewerten Sie die vergangenen 25 Jahre – die zivile und lo-
kalpolitische Verbindung? 
Oberwart und Szombathely sind seit Jahrhunderten miteinander ver-
bunden – die gemeinsame Region, eine gemeinsame Sprache und viele 
verwandtschaftliche und freundschaftliche Verbindungen haben uns zu-
sammenwachsen lassen. Die Städtepartnerschaft, die 1989 geschlossen 
wurde, war nur die logische Folge daraus. Die Verbindung zwischen un-
seren Städten hat eine enge Zusammenarbeit gebracht, und wir wach-
sen weiter zusammen. Natürlich leben wir in verschiedenen Ländern, 
und es gibt sprachliche Barrieren, doch die Grenzen sind gefallen, und 
uns verbindet viel mehr als uns trennt. 

Welche Pläne verfolgen Sie im Zusammenhang mit der Städte-
partnerschaft? Wie soll sich die Zusammenarbeit in Zukunft ge-
stalten und entwickeln?
Ich möchte die Zusammenarbeit mit Szombathely auf allen Ebenen wei-
terführen und verstärken – kulturell, wirtschaftlich und gesellschaftlich. 
Es gibt so viel Potential, und wir müssen es nutzen – das beginnt bereits 
im Kleinen, wenn man sich beispielsweise gegenseitig bei Festen und 
Veranstaltungen besucht – das soll in großen Kooperationen und wirt-
schaftlicher Zusammenarbeit weitergehen. Mein Wunsch ist es, dass un-
sere Enkelkinder nicht mehr wissen, dass es Grenzen gegeben hat, und 
sie gemeinsam leben und arbeiten können.
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Oberwart és Szombathely 25 éves testvérvárosi 
kapcsolatának kronológiája

Chronologie der 25-jährigen Partnerstädteschaft 
zwischen Oberwart und Szombathely

1990. december 28.  Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
döntése a Felsőőrrel kötendő testvérvárosi szerződésről. A közgyűlésen 
jelen van Racz Michael polgármester, Kuch Kurt és dr. Linzer Milan al-
polgármesterek és Fülöp Ludwig hivatalvezető Felsőőrből. A közgyűlési 
jegyzőkönyv szerint: „Abból az alkalomból jöttek el a meghívásra a ked-
ves vendégek, hogy a két város között létező együttműködési szerződést 
módosítsák […] a korábbi elképzelések szerint a testvérvárosi kapcsola-
tokat nem önkéntes vállalások alapján kötötték, hanem felsőbb szervek 
által elképzelt kijelölések alapján. Ez az első olyan együttműködési és 
testvérvárosi szerződés, amit a két közeli város szabad akaratából köt 
meg, így ezt az alkalmat ez emeli igazán ünneppé.” – mondta Wagner 
András szombathelyi polgármester.
28. Dezember 1990  Beschluss der Generalversammlung der Stadt 
Szombathely (Stadt mit Komitatsrecht) über die Schließung eines Part-
nerschaftsvertrages mit Oberwart.  Teilnehmer: Bgm. Michael Racz, die 
Vizebürgermeister Kurt Kuch und Dr. Milan Linzer, Amtsleiter Ludwig 
Fülöp. Aus dem Protokoll der Generalversammlung: „Die ehrenwerten 
Gäste fanden sich ein, um die bestehende Vereinbarung zur Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Städten zu ändern […] den früheren 
Vorstellungen entsprechend sind Städtepartnerschaften nicht auf Basis 
freiwilliger Verpflichtung geschlossen, sondern basierend auf Order und 
den Vorstellungen übergeordneter Organe. Dieses ist der erste Zusam-
menarbeits- und Partnerstadtsvertrag, der von den beiden Städten aus 
freiem Willen geschlossen wurde, und dies erhebt das Ereignis zu einem 
wahren Festtag.“, sagte András Wagner, Bürgermeister von Szombathely.  
 
1991. január 10.  A testvérvárosi szerződés aláírása Racz Michael és 
Wagner András polgármesterek részéről.
10. Jänner 1991  Unterzeichnung des Partnerstadtsvertrages durch 
Bürgermeister Michael Racz und Bürgermeister András Wagner.

1991. május 16.  Wagner András polgármester Kapronczai Jánossal, a 
Magyar Államvasutak vezérigazgatójával Felsőőrben jár, ahol előkészítő 
tárgyalást folytat a felsőőri városvezetéssel az osztrák parlament elé ter-
jesztendő petícióról a rohonci vasút ügyében.
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16. Mai 1991  Bürgermeister András Wagner besucht Oberwart, ge-
meinsam mit János Kapronczai, dem Generaldirektor der Ungarischen 
Staatsbahnen. Dabei werden die Verhandlungen mit der Oberwarter 
Stadtregierung fortgesetzt, betreffend der Vorbereitung einer Petition, 
gerichtet an das  Österreichische Parlament in Angelegenheit der Rech-
nitzer Eisenbahnverbindung.

1991. szeptember 15.  Felsőőr-Szombathely határmenti kerékpáros 
találkozó.
15. September 1991  Oberwart-Szombathelyer Fahrradtreffen an der 
Grenze. 

1991. szeptember 22.  Burgenland fennállásának 70. évfordulója Kis-
martonban Wagner András polgármester részvételével.
22. September 1991  70-jähriges Jubiläum des Bundeslandes Burgen-
land in Eisenstadt, unter Teilnahme von Bürgermeister András Wagner.

1991. október 5.  Felsőőr képviselőtestülete demonstrációt szervez a 
rohonci vasútvonal visszaállítása érdekében, melyen szombathelyi kép-
viselők, civilek és közlekedési szakemberek is részt vesznek.
5. Oktober 1991  Der Oberwarter Stadtrat organisiert eine Demonstra-
tion, im Interesse einer Revitalisierung der Rechnitzer Bahnverbindung. 
An dieser nehmen Vertreter aus Szombathely, die Zivilbevölkerung und 
Verkehrsexperten teil.

1991. december 5.  A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium és a 
burgenlandi magyar kisebbség vezetőivel folytat megbeszélést Wagner 
András polgármester.
5. Dezember 1991  Vertreter des Zweisprachigen Bundesgymnasiums 
Oberwart und die Vertreter der Volksgruppe der Burgenlandungarn set-
zen Gespräche mit Bürgermeister András Wagner fort.

1992. január 27.  Regionális fórum Bécsben az érintett tartományok 
küldöttei, a megyék elnökei és a régióhoz tartozó megyei jogú városok 
polgármesterei részvételével.
27. Jänner 1992  Regionales Forum in Wien, unter Teilnahme von De-
legierten der betreffenden Bundesländer, den Vorsitzenden der Komitate 
und den Bürgermeistern der regionalen Städte mit Komitatsrecht.

1992. április 11.  Ünnepélyes keretek között megállapodást ír alá a Vas 
megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Burgenlandi Gazdasági Kamará-
val, valamint a Szlovén Gazdasági Kamarával.
11. April 1992  Im Rahmen eines Festaktes wird von der Handels- und 
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Industriekammer des Komitats Vas, der Burgenländischen Wirtschafts-
kammer sowie der Slowenischen Wirtschaftskammer eine Vereinbarung 
unterzeichnet. 

1992. április 27-30.  Nemzetközi tudományos konferencia Szombat-
helyen „Határmenti Együttműködés“ címmel.
27.-30. April 1992  Internationale Wissenschaftskonferenz in Szom-Szom-
bathely, mit dem Titel „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit“., mit dem Titel  „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit“..

1992. május 4.  Az Osztrák Kultúra Napja keretében Szombathelyre 
látogat dr. Alois Mock osztrák külügyminiszter, a Berzsenyi Dániel Tanár-
képző Főiskolán átadja és megnyitja az Osztrák Könyvtárat.
4. Mai 1992  Dr. Alois Mock, Außenminister Österreichs, besucht Szom-
bathely im Rahmen des Tages der österreichischen Kultur und eröffnet 
die Österreichische Bibliothek an der Pädagogischen Hochschule Berzse-
nyi Dániel. 

1992. szeptember 9.  Megnyílik a Felsőőri Kétnyelvű Szövestégi Gim-
názium, ahol szombathelyi diákok is tanulnak.
9. September 1992  Das Zweisprachige Bundesgymnasium Oberwart 
wird eröffnet, in dem auch Schüler aus Szombathely lernen.

1992. szeptember 20.  10. Felsőőr-Szombathely határmenti kerék-
páros találkozó, amelyen több százan vettek részt magyarok és osztrá-
kok.
20. September 1992  Das 10. Oberwart-Szombathelyer Fahrradtref-
fen, an dem eine große Anzahl an Gästen aus Österreich und Ungarn 
teilnimmt.

1992. november 18-20.  Felsőőr és Szombathely testvérvárosok kö-
zös bemutatkozása Bécsben, a Collegium Hungaricumban.
18.-20. November 1992  Die Partnerstädte Oberwart und Szombat-Szombat-
hely präsentieren sich gemeinsam in Wien im Collegium Hungaricum. präsentieren sich gemeinsam in Wien im Collegium Hungaricum.

1992. december 2-3.  A Magyar-Osztrák Közlekedéstudományi Egye-
sület ülése Rohoncon és Szombathelyen „Közlekedési viszonyok javítása 
a határmenti területeken” címmel.
2.-3. Dezember 1992  Sitzung des Österreichisch-Ungarischen Vereins 
für Verkehrswissenschaften in Rechnitz und Szombathely mit dem The-
ma: „Verbesserung der Verkehrssituation in der Grenzregion“.

1993. május 21.  A Páneurópai Unió kiállítása Felsőőrben Spitz György 
alpolgármester részvételével.
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21. Mai 1993  Ausstellung der Paneuropäischen Union in Oberwart, 
unter Teilnahme von Vizebürgermeister György Spitz.

1993. szeptember 19.  Szombathely-Felsőőr határmenti kerékpártúra 
és találkozó.
19. September 1993  Szombathely-Oberwarter Grenzfahrradtour und 
Fahrradtreffen.

1993. október 16.  A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület fennállásá-
nak 25. jubileumi ünnepsége – a szombathelyi testvérvárosi delegációt 
Harangozó Bertalan alpolgármester vezeti.
16. Oktober 1993  25-jähriges Jubiläum des Burgenländisch-Unga-
rischen Kulturvereins – die Delegation der Partnerstadt Szombathely 
wird von Vizebürgermeister Bertalan Harangazó angeführt.

1994. március 19. A Tavaszi Fesztivál megnyitója Szombathelyen – 
Racz Michael felsőőri polgármester részvételével.
19. März 1994  Eröffnung des Frühlings-Festivals in Szombathely – un-
ter Teilnahme von Michael Racz, Bürgermeister von Oberwart.rt.

1995. március 15.  Az Osztrák Települések Szövetségének szombathe-
lyi látogatása Racz Michael polgármester vezetésével.
15. März 1995  Besuch des Österreichischen Gemeindeverbandes in 
Szombathely, unter der Leitung von Bürgermeister Michael Racz.

1995. március 21.  Osztrák-magyar közlekedési konferencia Szombat-
helyen a Felsőőr-Szombathely közötti vasútvonal rekonstrukciójáról.
21. März 1995  Österreichisch-Ungarische Verkehrskonferenz in Szom-
bathely bezüglich der Wiederaufnahme der Bahnverbindung zwischen 
Oberwart und Szombathely.

1996. május 18.  A felsőőri „1000 éves Ausztria és 1100 éves Magyar-
ország” c. millenniumi rendezvény vendége Wagner András szombathe-
lyi polgármester.
18. Mai 1996  Jubiläumsveranstaltung „1000 Jahre Österreich und 1100 
Jahre Ungarn“ in Oberwart, unter den Gästen ist der Szombathelyer Bür-
germeister András Wagner.

1996. június 1.  Felsőőr-Szombathely kerékpáros találkozó.
1. Juni 1996  Oberwart-Szombathelyer Fahrradtreffen.

1996. november 6-13.  Szombathelyi és felsőőri önkormányzati dele-
gáció vesz részt a Szent Márton zarándokúton a franciaországi Tours-ba 
dr. Konkoly István püspök úr vezetésével.
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6.-13. November 1996  Delegationen aus Szombathely und Oberwart 
nehmen an der Wallfahrt zum Gedenken an den Hl. Martin in das franzö-
sische Tours teil, unter der Leitung von Bischof Dr. István Konkoly.

1997. augusztus 26.  Wagner András Felsőőrben részt vesz az Inform 
Őszi Vásár megnyitó ünnepségén.
26. August 1997  András Wagner nimmt in Oberwart an der Eröff-
nungsfeier der Inform teil.

1998. november 13-15.  Szent Márton Napok ünnepi rendezvénye-
in Kaufbeuren, Lappeenranta, Lecco, Maribor, Hunadeora/Vajdahunyad, 
Trnava/Nagyszombat, Nomme, Kolding és Oberwart/Felsőőr testvérvá-
rosok vesznek részt.
13.-15. November 1998  An den Veranstaltungen im Rahmen der 
Sankt Martins-Tage nehmen die Partnerstädte Kaufbeuren, Lappeen-
ranta, Lecco, Maribor, Hunadeora/Vajdahunyad, Trnava/Nagyszombat, 
Nomme, Kolding und Oberwart/Felsőőr teil.

1999. február 16-17.  Osztrák-Magyar Számvevőszéki konferencia az 
önkormányzatok finanszírozásáról Szombathelyen.
16.–17. Februar 1999  Österreichisch-Ungarische Rechnungshofskon-
ferenz in Szombathely über die Finanzierung von Gemeinden.

1999. június 21.  Dr. Szabó Gábor polgármester részt vesz Kismarton-
ban a West-Pannon Eurégió Tanácsának megalakuló ülésén.
21. Juni 1999  Bürgermeister Dr. Gábor Szabó nimmt in Eisenstadt an 
der konstituierenden Sitzung des Rates der West-Pannonischen Euregio 
teil.

1999. október 30.  Nemzetközi kosárlabda torna Felsőőr, Szombathely, 
Trnava és Maribor csapatainak részvételével.
30. Oktober 1999  Internationales Basketball-Turnier unter der Teilnah-
me von Mannschaften aus Oberwart, Szombathely, Trnava und Maribor.

1999. november 12-14.  A Szent Márton Napon 8 testvérváros kép-
viselői vendégeskednek Szombathelyen, köztük a Michael Racz vezet-
te felsőőri delegáció. A küldöttség az orgona hangversennyel egybe-
kötött Márton-napi szentmise és a kulturális gálaműsor mellett részt 
vett a Vas megyei Kereskedelmi Kamara tájékoztató programján is. 
12.-14. November 19992.-14. November 1999  Am Martinitag empfängt Szombathely Gä-
ste aus acht Partnerstädten, darunter Michael Racz, der die Oberwarter 
Delegation anführt. Die Abordnung nimmt an einem Orgelkonzert im 
Rahmen der Martinimesse teil sowie an der Galaveranstaltung und dem 
informativen Programm der Handelskammer des Komitats Vas.  
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2000. augusztus 25-27.  Millenniumi testvérvárosi találkozó az újra 
életre keltett Savaria Karneválon, amelyen 7 testvérváros képviseltette 
magát, köztük Felsőőr is.
25.-27. August 2000  Partnerstädtetreffen am wiederbelebten Savaria 
Karneval, an dem sieben Partnerstädte, darunter auch Oberwart, teil-
nehmen.

2000. szeptember 20.  A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület meghí-
vására a Felsőőri Református Egyházközség termében vendégszerepel a 
szombathelyi Homo Ludens Zenés színpad, akik a „Macskák” c. musicalt 
adják elő nagy sikerrel. 
20. September 2000  Auf Einladung des BUKV führt das Szombat-Szombat-
helyer Homo Ludens Musiktheater im Festsaal der Reformierten Kirchen- Homo Ludens Musiktheater im Festsaal der Reformierten Kirchen-
gemeinde Oberwart das Musical „Cats“ auf.

2000. november 12-14.  Szombathely hat testvérvárosa – köztük Fel-
sőőr – tiszteli meg a Szent Márton napi ünnepet, ahol az egyházi és a 
kulturális programon kívül részt vesznek a Fő téren a Szentháromság-
szobor avatásán, a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület által szerve-
zett Európa alternatívái c. fórumon és a Claudius Ipari Park Kft. által 
rendezett gazdasági befektetési tájékoztatón.
12.-14. November 2000  Sechs Partnerstädte von Szombathely, da-
runter Oberwart, besuchen die Feierlichkeiten der Martinitage, nehmen 
an dem kulturellen und kirchlichen Programm teil sowie an der Einwei-
hungsfeier der Dreifaltigkeitssäule. Weiters an dem vom Szombathelyer 
Partnerstadtsverein organisierten Forum und der vom Claudius Indus-
triepark organisierten Informationsveranstaltung.

2001. augusztus 26.  A második Savaria Történelmi Karneválra hét 
testvérvárosból érkeznek vendégek. A felsőőri küldöttséget Racz Michael 
polgármester vezeti. 
26. August 2001  Der zweite Savaria Karneval findet statt. Daran neh-
men sieben Partnerstädte teil. Die Oberwarter Delegation wird von Bür-
germeister Michael Racz angeführt.

2001. szeptember 21.  Racz Michael polgármester meghívására dr. 
Szabó Gábor polgármester részt vesz a felsőőri „Az EU bővítésének esé-
lyei” c. konferencián, majd látogatást tesz a Felsőőri Kétnyelvű Szövet-
ségi Gimnáziumban.
21. September 2001  Auf Einladung von Michael Racz nimmt Bürger-
meister Dr. Gábor Szabó in Oberwart an der Konferenz „Chancen ei-
ner EU-Erweiterung“ teil, danach erfolgt ein Besuch des Zweisprachigen 
Bundesgymnasiums.
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2001. szeptember 25.  Szombathely képviseletében dr. Szabó Gábor 
részt vesz a felsőőri Osztrák-Magyar Polgármesteri Találkozón, ahol az 
épülő Felsőőr-Szombathely gyorsforgalmi úttal és a Bécs-Grác vasútvo-
nal korszerűsítésével kapcsolatban szólal fel.
25. September 2001  Dr. Gábor Szabó nimmt als Repräsentant Szom-
bathelys an dem Oberwarter Österreichisch-Ungarischen Bürgermeister-
treffen teil, dort hält er eine Rede, thematisiert darin neben dem Bau der 
Schnellstraße zwischen Oberwart und Szombathely auch die Modernisie-
rung der Bahnverbindung Wien-Graz.

2001. október 30.  Nemzetközi vasútfejlesztési konferencia Hartberg-
ben. A rendezvényt követően megállapodás születik arról, hogy Hart-
berg, Felsőőr és Szombathely együttműködik a határon átnyúló vasút-
fejlesztési projektek megvalósítása érdekében.
30. Oktober 2001  Internationale Konferenz zur Eisenbahnentwicklung 
in Hartberg. In Folge der Veranstaltung entsteht eine Vereinbarung darü-
ber, dass Hartberg, Oberwart und Szombathely an grenzüberschreiten-
den Projekten, zur Realisierung der Vorhaben zur Eisenbahnentwicklung 
teilnehmen. 

2001. november 10.  A szombathelyi Szent Márton Napok kulturális 
gálaműsorán dr. Szabó Gábor polgármester díszpolgári címet adomá-
nyoz Racz Michael felsőőri polgármesternek a határon átnyúló osztrák-
magyar kapcsolatok több évtizedes ápolásáért.
10. November 2001  Oberwarts Bürgermeister Michael Racz wird durch 
Dr. Gábor Szabó im Rahmen der Szombathelyer Martinitage, aufgrund 
der über mehrere Jahrzehnte hinweg getätigten Bemühungen zur Pflege 
der grenzüberschreitenden österreischisch-ungarischen Verbindungen, 
die Ehrenbürgerschaft verliehen.

2002. augusztus 23-25.  A Savaria Történelmi Karnevált Kaufbeuren, 
Lappeenranta, Nomme, Lecco, Ferrara, Tours, Joskar Ola és Felsőőr test-
vérvárosi delegációi tisztelik meg. 
23.-25. August 2002  Am Savaria Karneval nehmen Delegationen aus 
den Partnerstädten Kaufbeuren, Lappeenranta, Nomme, Lecco, Ferrara, 
Tours, Joskar Ola und Oberwart teil.

1998 és 2002 között rendszeres évenkénti testvérvárosi találkozókra 
kerül sor Szombathelyen a novemberi Szent Márton Napokon, a Savaria 
Karneválon, a Tavaszi Kulturális Fesztiválon, Felsőőrben az Inform Vásá-
ron, továbbá a térségfejlesztési együttműködés fórumain, a West-Pan-
non Eurégió közgyűlésein, és a Határmenti Polgármesterek Találkozóin.
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Zwischen 1998 und 2002 finden jährliche Treffen zwischen den Part-
nerstädten statt. In Szombathely zu den Martinitagen, im November, 
zum Savaria Karneval, zum Frühlingsfestival. In Oberwart zur Inform im 
Herbst, zum Regionalentwicklungsforum, zur Generalversammlung der 
West-Pannonischen Euregio und zum grenzübergreifenden Bürgermei-
stertreffen.

2003. február 28.  Határmenti Települések Konferenciája Szombathe-
lyen – a rendezvényen Szombathely, Kőszeg, Bük és a Szombathelyi 
Kistérségi Társulás mellett 11 osztrák település polgármesterei tesznek 
hitet az együttműködés mellett. Megalakítják az interregionális terület-
fejlesztési testületet, megválasztják annak tisztségviselőit.  
28. Feber 2003  Grenzübergreifende Siedlungskonferenz in Szombat-Szombat-
hely – im Rahmen der Veranstaltung sprechen sich neben Szombathely, – im Rahmen der Veranstaltung sprechen sich neben Szombathely, 
Kőszeg und Bük auch Bürgermeister von elf österreichischen Regionen 
und die Mehrzweckvereinigung der Kleinregion Szombathely für eine 
Zusammenarbeit aus. Es wird ein Beirat zur gemeinsamen Regionalent-
wicklung gegründet, die Funktionäre werden gewählt.  

2003. március 21.  Csonka Ernő és Pierre Sidibe közös képzőművésze-
ti kiállítása Felsőőrben a Galerie Kontakt rendezésében.
21. März 2003  Ausstellung der bildenden Künstler Ernő Csonka und 
Pierre Sidibe. Organisiert von der Galerie Kontakt.

2003. március 28.  Dr. Ipkovich György és Pongracz Gerhard polgár-
mesterek tárgyalása Felsőőrben a szombathelyi repülőtér hasznosításá-
nak lehetőségeiről. A tárgyaláson részt vesz potenciális befektetőként 
Unger Josef, az Unger International Projekterrichtung GmbH ügyvezető 
igazgatója.
28. März 2003  Besprechung zwischen Bürgermeister Dr. György Ip-
kovich und Bürgermeister Gerhard Pongracz in Oberwart, über Möglich-
keiten zur Nutzung des Szombathelyer Flughafens. An dieser Bespre-
chung nimmt als potentieller Investor Josef Unger, der Direktor der Un-
ger Inernational Projekterrichtung GmbH, teil. 

2003. május 26.  Dr. Ipkovich György meghívására Pongracz Gerhard 
felsőőri polgármester és dr. Heinrich Wedral az EU burgenlandi kirendelt-
ségének vezetője Szombathelyen tárgyal a reptérfejlesztés ügyéről.
26. Mai 2003  Auf Einladung von Dr. György Ipkovich besuchen Ober-
warts Bürgermeister Gerhard Pongracz und Dr. Heinrich Wedral, der Leiter 
des Europabüros Burgenland, Szombathely für Verhandlungen zur Flug-
hafenentwicklung. 
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2003. szeptember 20.  A szombathelyi „Kistérségi Forgatagon” első íz-
ben a felsőőri régió települései is képviseltetik magukat.
20. September 2003  Zum ersten Mal präsentiert sich die Region Ober-
wart am Szombathelyer „Kleinregionsgetümmel“. 

2003. szeptember 26.  Magyar-Osztrák kormányfői találkozó Szombat-
helyen. Medgyessy Péter magyar miniszterelnök és Wolfgang Schüssel 
osztrák kancellár szűkkörű megbeszélését plenáris ülés követi. Dr. Ipko-
vich György polgármester ismerteti a kormányfőknek a regionális együtt-
működés célkitűzéseit, eddigi eredményeit és bemutatja a határmenti 
szervezet tisztségviselőit: Pongracz Gerhard társelnök (Felsőőr), Schmu-Schmu-
cker Anneliese alelnök (Felsőpulya), Kuntner Ferenc alelnök (Kőszeg). Anneliese alelnök (Felsőpulya), Kuntner Ferenc alelnök (Kőszeg).
26. September 2003  Österreichisch-Ungarisches Regierungstreffen in 
Szombathely. Der ungarische Ministerpräsident Péter Medgyessy und der 
österreichische Kanzler Wolfgang Schüssel treffen sich zu engen Verhand-
lungen, anschließend folgt eine Plenarsitzung. Bürgermeister Dr. György 
Ipkovich beschreibt die regionale Zusammenarbeit und die bisherigen Er-
gebnisse und stellt die Funktionäre der grenzüberschreitenden Organi-
sation vor: Co-Präsident Gerhard Pongracz (Oberwart), Vizepräsidentin 
Annelise Schmucker (Oberpullendorf) und Vizepräsident Ferenc Kuntner 
(Kőszeg).

2003. november 22.  Dr. Ipkovich György polgármester Pongracz Ger-
hard vendégeként részt vesz a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium 
érettségi bálján.
22. November 2003  Dr. György Ipkovich nimmt als Gast von Bürger-
meister Gerhard Pongracz am Maturaball des Zweisprachigen Bundes-
gymnasiums teil.

2004. január 22.  A bécsi Collegium Hungaricum ad otthont annak a 
rendezvénynek, amelyen Szombathely és Felsőőr közösen mutatkozik be 
testvérvárosi kapcsolatuk 15. évfordulója alkalmából.
22. Jänner 2004  Das Wiener Collegium Hungaricum ist Schauplatz der 
Veranstaltung, bei der Oberwart und Szombathely sich anlässlich des 15-
jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft gemeinsam präsentieren.

2004. szeptember 10.  Dr Ipkovich György polgármester részt vesz Fel-
sőőrben a Vásárcentrumban az „EU bővítés – Négy hónap mérlege” című 
rendezvényen, amelynek kiemelt vendégei dr. Ernst Strasser osztrák bel-
ügyminiszter és Hans Niessl tartományfőnök. A vitafórum központi témája 
az uniós csatlakozás utáni biztonsági helyzet.
10. September 2004  Dr. György Ipkovich nimmt an der Veranstaltung 
„Die EU-Erweiterung – Bilanz von vier Monaten“, die in der Oberwarter 
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Messehalle stattfindet teil. Ehrengäste sind der österreichische Innenmi-
nister Dr. Ernst Strasser und Landeshauptmann Hans Niessl. Zentrales 
Thema ist die Sicherheitssituation seit dem EU-Beitritt. 

2004. szeptember 20.  A Coming Home c. többnyelvű musical bemuta-
tása Felsőőrben a Vox Pannonica rendezvénysorozat keretében, a Szom-
bathelyi Szimfónikus Zenekar közreműködésével.
20. September 2004  Vorführung des mehrsprachigen Musicals „Co-
ming Home“ im Rahmen von „Vox Pannonica“ in Oberwart, unter Mitwir-
kung des Savaria Symphonieorchesters.

2004. szeptember 25.  A szombathelyi Fő téren rendezett „Kistérségi 
Forgatagon” bemutatkoznak az felsőőri kisrégió települései is.
25. September 2004  Die Region Oberwart stellt sich am Szombathelyer 
„Kleinregionsgetümmel“ am Hauptplatz vor.

2004. szeptember 27.  Dr. Ipkovich György Szombathelyen fogad-
ja Pongracz Gerhard polgármestert és Linzer Thomas urat a Burgenland 
Messe Kft. igazgatóját, és bemutatja az új Aréna Savariát, a multifunk-
cionális sportcsarnokot, amely közös rendezésű szakvásároknak lehet a 
helyszíne a jövőben. Tárgyalnak még a reptér projektről, a Mercedes gyár 
szombathelyi letelepedésének esélyeiről, és a tervezett toronyi lignitbánya 
megnyitása elleni közös tiltakozás forgatókönyvéről.
27. September 2004  Dr. György Ipkovich empfängt Bürgermeister Ger-
hard Pongracz und Thomas Linzer, den Direktor der Burgenland Messe 
Betriebsges.m.b.H & Co KG, und präsentiert die neue Arena Savaria, die 
multifunktionale Sporthalle, die Veranstaltungsort für gemeinsame Fach-
messen sein kann. Besprochen werden das Flughafen-Projekt, die Chan-
cen für die Einrichtung einer Mercedes-Fabrik in Szombathely, und die 
gemeinsame Demonstration gegen die geplante Eröffnung des Lignitkraft-
werkes in Torony.

2004. október 20.  13. Osztrák Klímaszövetségi Konferencia Felsőőrben. 
Dr. Ipkovich György beszédében kiemeli a példaértékű határmenti együtt-
működést az interregionális területfejlesztési problémák kezelésében és 
a környezetkímélő közlekedési feltételek – vasút, elkerülő utak építése 
– megteremtésében.
20. Oktober 2004  13. Österreichische Klimakonferenz in Oberwart. Dr. 
György Ipkovich hebt in seiner Rede die beispielhafte grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit hinsichtlich der interregionalen Entwicklung hervor 
und die Bedingungen für ökologische Verkehrskonzepte – die Eisenbahn, 
die Errichtung von Umfahrungsstraßen. 
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2004. november 28.  „A Harmadik évezred Borostyánkő útja – vám-
határok nélkül az egyesült Európában” című konferencia Szombathelyen 
burgenlandi, szlovén, szlovák és magyar városi vezetők, a szállítmányo-
zó cégek képviselői és közlekedési szakemberek részvételével.
28. November 2004  Konferenz mit dem Titel  „Die Bernsteinstraße 
des dritten Jahrtausends – in einem vereinten Europa ohne Zollgrenzen“ 
in Szombathely, an der Stadtchefs aus dem Burgenland, Slowenien, der 
Slowakei und Ungarn teilnehmen sowie Vertreter von Speditionen und 
Verkehrsexperten.

2004. december 13.  A Szombathely-Felsőőr vasútvonal felújítása ér-
dekében megalakul a felsőőri székhelyű Osztrák-Magyar Vasút Rt. és 
Szombathelyen pedig a Vas Megyei Burgenlandi Vasút Rt. 
13. Dezember 2004  Hinsichtlich der Wiederreinrichtung der Szom-
bathelyer-Oberwarter Bahnverbindung entsteht die Österreichisch-Un-
garische Eisenbahn AG mit Sitz in Oberwart sowie in Szombathely die 
Burgenlandbahn des Komitats Vas AG.

2005. május 4.  A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban Zsiv-
kovits Martin igazgató fogadja a szombathelyi német és horvát kisebb-
ségi önkormányzat tagjaiból álló delegációt.
4. Mai 2005  Der Direktor des Zweisprachigen Bundesgymnasiums 
Mag. Martin Zsivkovits empfängt eine Delegation von Vertretern der 
Szombathelyer deutschen und kroatischen Volksgruppen.

2005. május 25-27.  „Grenzenlose Spielzeit” rendezvény Felsőőrben 
a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola tehetséges ifjú növendékei sze-
replésével.
25-27. Mai 2005  Veranstaltung „Grenzenlose Spielzeit“ in Oberwart, 
wo talentierte Jungmusiker der Szombathelyer Bartók Béla Musikschule 
auftreten.

2005. június 23.  Racz Mihály korábbi felsőőri polgármesternek a bur-
genlandi magyarság érdekében végzett munkája elismeréseként a Ma-
gyar Köztársaság elnöke a „Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztje” kitüntetést adományozza, melyet a bécsi magyar nagykövetsé-
gen ad át dr. Horváth István nagykövet. 
23. Juni 2005  Altbürgermeister Michael Racz wird vom Staatspräsi-
denten der Republik Ungarn als Anerkennung für seine Arbeit für die 
burgenländisch-ungarische Volksgruppe das „Ritterkreuz des Verdienst-
ordens der Republik Ungarn“ verliehen, übergeben wird dieses von Bot-
schafter Dr. István Horváth in der Wiener Ungarischen Botschaft.
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2006. március 3.  Szombathelyen a Művelődési és Sportházban dr. Ip-
kovich György és Pongracz Gerhard testvérvárosi polgármesterek nyit-
ják meg Schermann Nikolaus, az felsőőri EMS igazgatójának képzőmű-
vészeti kiállítását.
3. März 2006  Im Szombathelyer Bildungs- und Sporthaus wird von Dr. 
György Ipkovich und Gerhard Pongracz, den Bürgermeistern der beiden 
Partnerstädte, die Ausstellung von Mag. Nikolaus Schermann, dem Di-
rektor der EMS Oberwart, eröffnet.

2007. október 3.  Dr. Ipkovich György és Pongracz Gerhard polgár-
mesterek részt vesznek a 60. évfordulóját ünneplő Felsőőri Központi Ze-
neiskola és a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola közötti testvériskolai 
megállapodás ünnepélyes aláírásán. 
3. Oktober 2007  Die Bürgermeister Dr. György Ipkovich und Gerhard 
Pongracz nehmen an den Feierlichkeiten des 60-jährigen Jubiläums der 
Partnerschulvereinbarung zwischen der Zentralmusikschule Oberwart 
und der Bartók Béla Musikschule Szombathely teil.

2007. november 23.  Dr. Szabó Gábor alpolgármester megbeszélést 
folytat Károly Frigyessel a Herényi Kulturális és Sport Egyesület elnö-
kével és Neun Hans-Peterrel, a Dél-Burgenlandi Turisztikai Szövetség 
elnökével a határon átnyúló ökoturisztika projektek összehangolásáról, 
és a kerékpárutak fejlesztési lehetőségeiről.
23. November 2007  Vizebürgermeister Dr. Gábor Szabó setzt die Be-
sprechungen mit Frigyes Károly, dem Obmann des Herényer Kultur- und 
Sportvereins, und Hans-Peter Neun, dem Obmann des Südburgenlän-
dischen Tourismusverbandes, fort, hinsichtlich grenzübergreifender öko-
touristischer Projekte und den Möglichkeiten zur Errichtung von Fahrrad-
wegen.

2009. január 11-20.  A szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola újévi 
hangversenye Felsőőrben és Szombathelyen. 
11.-20. Jänner 2009  Neujahrskonzert der Bartók Béla Musikschule in 
Oberwart und in Szombathely.

2009. június 15-20.  A Simon István utcai Általános Iskola a felsőő-
ri EMS testvériskolával megrendezi „A barátság nem ismer határokat” 
című programot Szombathelyen és Felsőőrben.
15.-20. Juni 2009  Die Partnerschulen Simon István Grundschule und 
EMS Oberwart organisieren ein Programm mit dem Titel „Die Freund-
schaft kennt keine Grenzen“ in Szombathely und Oberwart.
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2009. június 20.  6. Felsőőri Városi Futóverseny 65 szombathelyi atléta 
részvételével. 
20. Juni 2009  Am 6. Oberwarter Stadtlauf nehmen 65 Szombathelyer 
Athleten teil.

2009. november 3.  Dr. Szabó Gábor alpolgármester az „Aranypatak 
menti ökoturisztikai kerékpárút” projekt előkészítéseként folytat tárgya-
lást, amelyen részt vesz az osztrák fél részéről Hans-Peter Neun, a Felső-
őri Turisztikai Régió vezetője, Glanz Christian, a Stájerország turisztikai 
vezetője, Daniela Adler-Neubauer pályázati menedzser és Kutnyánszky 
László főépítész. A szakmai megbeszélésen bemutatásra kerül az oszt-
rák hálózathoz csatlakozó magyar kerékpárút engedélyes építési terve, 
és megállapodnak a közös pályázati projekt novemberi benyújtásáról az 
Osztrák-Magyar Határmenti Együttműködést támogató alaphoz. 
3. November 2009  Vizebürgermeister Dr. Gábor Szabó setzt Verhand-
lungen zum Projekt „Ökotouristischer Fahrradweg entlang des Aranypa-
tak“ fort, an diesen nehmen aus Österreich Hans-Peter Neun, der Leiter 
der Oberwarter Tourismusregion, Christian Glanz, der Leiter des Steier-
märkischen Tourismus, Daniela Adler-Neubauer, Projektmanagerin, und 
László Kutnyanszky, Architekt teil. Es wird vereinbart, das Projekt bei der 
entsprechenden Förderstelle im November einzureichen.

2011. január 10.  Molnár Miklós alpolgármester képviseli Szombathelyt 
a 21. felsőőri építőipari vásár megnyitó ünnepségén.
10. Jänner 2011  Vizebürgermeister Miklós Molnár erscheint als Vertre-
ter von Szombathely bei der Eröffnung der 21. Oberwarter Baumesse.

2011. február 22.  Pongracz Gerhard meghívására dr. Puskás Tivadar 
vezetésével szombathelyi önkormányzati delegáció látogat Felsőőrbe. A 
tárgyalásokon áttekintik a két város gazdasági és kulturális kapcsolat-
rendszerét, és a testvérvárosi együttműködés további lehetőségeit.
22. Feber 2011  Auf Einladung von Bürgermeister Gerhard Pongra-
cz besucht eine Delegation aus Szombathely, angeführt von Dr. Tivadar 
Puskás, Oberwart. Es werden die wirtschaftlichen und kulturellen Verbin-
dungen der beiden Städte besprochen sowie Möglichkeiten zur weiteren 
partnerstädtischen Zusammenarbeit.

2011. április 1.  Pongracz Gerhard Felsőőr polgármestere és Zsifkovits 
Kerstin kulturális referens dr. Puskás Tivadar polgármester meghívásá-
ra Szombathelyre látogat. A tárgyaláson részt vesznek Lazáry Viktor, 
Marton Zsolt és Molnár Miklós alpolgármesterek is. A megbeszélésen a 
május 8-ra tervezett közös Európa Nap mellett a Felsőőr-Szombathely 
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közti vasútvonal helyreállításának fontosságáról is szó volt.
1. April 2011  Bürgermeister Gerhard Pongracz und Kerstin Zsifkovits, 
Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit der Stadtgemeinde, statten 
Szombathely auf Einladung von Bürgermeister Dr. Tivadar Puskás einen 
Besuch ab. 
An der Besprechung nehmen auch die Vizebürgermeister Viktor Lazáry, 
Zsolt Marton und Miklós Molnár teil. Zur Sprache kamen der am 8. Mai 
stattfindende gemeinsam organisierte Europatag und die Bedeutung 
einer Wiedereinrichtung der Bahnverbindung zwischen Oberwart und 
Szombathely.

2011. április 14.  A szombathelyi Simon István utcai Általános Iskola 
kiállítást rendez a Felsőőri Népiskolával fennálló testvériskolai kapcsola-
tok 20. évfordulója alkalmából, amelyet dr. Puskás Tivadar polgármester 
nyit meg.
14. April 2011  Die Szombathelyer Simon István Grundschule organi-
siert gemeinsam mit der Oberwarter Volksschule eine Ausstellung über 
das 20-jährige Jubiläum der Partnerschulen, eröffnet wird diese von Bür-
germeister Dr. Tivadar Puskás.

2011. május 8.  Magyarország EU-elnöksége alkalmából Európa Na-
pot rendez Felsőőrben a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, melyen 
dr. Puskás Tivadar szombathelyi polgármester is köszöntőt mond. A ren-
dezvényen fellép a szombathelyi Boglya zenekar és a Kötélugró Klub, a 
BMKE összes csoportja, és számos felsőőri hagyományörző egyesület.
8. Mai 2011  Bürgermeister Dr. Tivadar Puskás begrüßt in Oberwart die 
Gäste des Europatages. Bei der Veranstaltung treten das Szombathe-
lyer Volksmusikensemble Boglya und der „Kötélugró Klub Szombathely” 
(Rope-Skipping Club) auf.

2011. augusztus 31.  Dr. Takátsné dr. Tenki Mária tanácsnok asszony 
képviseli Szombathelyt a felsőőri Inform Vásár megnyitó ünnepségén.
31. August 2011  Stadträtin Dr. Mária Takátsné Tenki vertritt Szombat-Szombat-
hely bei der Eröffnungsfeier der Oberwarter Inform. bei der Eröffnungsfeier der Oberwarter Inform..

2012. május 5.  A Felsőőri Városi Futóversenyen több szombathelyi 
egyesület csapatai is képviselik a testvérvárost.
5. Mai 2012  Beim Oberwarter Stadtlauf treten mehrere Teams beste-
hend aus Mitgliedern Szombathelyer Vereine an.

2012. október 10. és 31.  A Felsőőri Népiskola és a Simon István utcai 
Általános Iskola 1991 óta testvériskolai kapcsolatot ápol. Október 10-én 
Szombathelyen, 31-én pedig Felsőőrben találkozik 60 diák és tanár, ahol 
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műhelyfoglalkozások keretében a testvérvárosok történelmi múltjával 
ismerkednek a tanulók.
10. und 31. Oktober 2012  Die Volksschule Oberwart und die Simon 
István Grundschule sind seit 1991 Partnerschulen. Am 10. Oktober fin-
det ein Treffen in Szombathely statt, am 31. eines in Oberwart, an diesen 
nehmen rund 60 Schüler und Lehrer teil. Die Schüler lernen im Rahmen 
von Workshops die Geschichte der Partnerstadt kennen.

2013. január 25.  Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter és szombat-
helyi országgyűlési képviselő meghívására Szombathelyre látogat Hans 
Niessl, Burgenland tartományfőnöke, hogy megbeszélést folytassanak a 
város vezetőivel a határmenti regionális együttműködésről. A tárgyalá-
son részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára, 
Csepreghy Nándor is. A tárgyalás a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklus 
előkészítéseként kiemelten kezeli a Felsőőr-Szombathely közti vasúti ös-
szeköttetés revitalizációját, és az S31-es gyorsforgalmi út megépítésé-
nek szükségességét, amely Bécs elérhetőségét könnyíti meg.
25. Jänner 2013  Landeshauptmann Hans Niessl besucht auf Einladung 
des Verteidigungsministers und Szombathelyer Landtagsabgeordneten 
Dr. Csaba Hende die Stadt, um die Verhandlungen zur grenzübergreifen-
den Zusammenarbeit fortzusetzen. An der Besprechung nimmt auch der 
Vize-Staatssekretär des Ministeriums für nationale Entwicklung, Nándor 
Csepreghy, teil. In Vorbereitung auf den Zyklus 2014-2020 wird die Re-
vitalisierung der Bahnverbindung zwischen Oberwart und Szombathely 
thematisiert und die Relevanz der Errichtung der Schnellstraße S31, die 
das Erreichen von Wien vereinfachen soll.

2013. február 25. Lazáry Viktor alpolgármester Felsőőr meghívására 
részt vesz a „Grenzenloses Genussradeln” – Határtalan Kerékpáros Él-
mény – elnevezésű projekt sajtótájékoztatóján. A rendezvényen Rosner 
Georg Felsőőr polgármestere mond köszöntőt. A találkozón felvetődik 
Felsőőr és Szombathely testvérvárosi kapcsolatának erősítése. Ennek 
érdekében a két város képviselői és szakértői munkacsoportokban tevé-
kenykednek a jövőben. 
25. Februar 2013 Vizebürgermeister Viktor Lazáry nimmt auf Einla-
dung Oberwarts an der Pressekonferenz des Projektes „Grenzenloses 
Genussradeln – ein grenzenloses Fahrraderlebnis” teil. 
Bei der Veranstaltung hält Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner Die 
Begrüßungsrede. Beim Treffen wird die Stärkung der Partnerschaftsbe-
ziehung zwischen Oberwart und Szombathely thematisiert. Diesbezüg-
lich agieren die Fachleute und Vertreter der beiden Städte in Arbeits-
gruppen.
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2013. március 26.  Szombathely ad otthont a testvérvárosi 
munkacsoport első ülésének, amelyen a két régió politikai vezetői, 
közlekedési és gazdasági szakemberei a következő témákat tárgyalják:
- az EU 2020-as stratégiája és annak térségi vonatkozásai                                                                                     
- hosszútávú térségfejlesztési alternatívák 
- a kulturális és turisztikai értékek közös hasznosítása                                                                                        
- a Pinka-völgyi vasút jelene és jövője
26. März 2013  Szombathely ist Schauplatz der ersten Sitzung der 
Partnerstadts-Arbeitsgruppe, bei der politische Vertreter der beiden Re-
gionen sowie Verkehrs- und Wirtschaftsexperten folgende Themen be-
sprechen:
- die 2020er Strategie der EU und deren regionale Bedeutung 
- längerfristige Alternativen zur Regionalentwicklung 
- die gemeinsame Nutzung von kulturellen und touristischen Werten 
- die Bedeutung der Pinkatalbahn und deren Zukunft

2013. április 17.  Lazáry Viktor alpolgármester vezette szombathelyi 
küldöttség Felsőőrben tárgyal az osztrák partnerekkel. Megállapodnak 
arról, hogy a közös munka 3 munkacsoportban folyik tovább: 1. telepü-
lés- térség- és gazdaságfejlesztés  2. kultúra és turizmus  3. oktatás.  A 
munkacsoportok feladata a szakterületükön projektjavaslatok előkészí-
tése a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklusra.
17. April 2013  Eine Delegation, angeführt von Vizebürgermeister Vik-Eine Delegation, angeführt von Vizebürgermeister Vik-
tor Lazáry, findet sich in Oberwart zu einer Besprechung mit dem öster-
reichischen Partner ein. Es wird vereinbart, dass die Zusammenarbeit in 
drei Arbeitsgruppen fortgesetzt wird: 1. Regions- und Wirtschaftsent-
wicklung 2. Kultur und Tourismus 3. Bildung.
Die Aufgabe der Arbeitsgruppen ist es, Projektvorschläge zu den Fachge-
bieten für den Zyklus 2014-2020 vorzubereiten.

2013. május 15.  A két testvérváros kulturális marketingjének össze-
hangolását célozza az a nemzetközi sajtótájékoztató, amelyen Parais 
István az AGORA igazgatója tájékoztat az év legfontosabb szombathelyi 
kulturális rendezvényeiről, a felsőőri programokat pedig Marlovits Man-Man-
fred, az Oberwart Plus Egyesület elnöke ismerteti., az Oberwart Plus Egyesület elnöke ismerteti.
15. Mai 2013  Die beiden Partnerstädte zielen eine Koordination desDie beiden Partnerstädte zielen eine Koordination des 
Kulturmarketings an. Bei einer internationalen Pressekonferenz infor-
miert der Direktor vom Kulturinstitut AGORA, István Parais, über die 
wichtigsten kulturellen Veranstaltungen in Szombathely, die Oberwarter 
Programme werden von Manfred Marlovits, dem Obmann von Oberwart 
Plus, vorgestellt.
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2013. június 6. Rosner Georg polgármester és Gilschwert Werner jegy-
ző vezetésével 15 fős felsőőri hivatali delegáció érkezik tanulmányútra 
Szombathelyre. A testvérvárosi küldöttséget dr. Puskás Tivadar polgár-
mester fogadja és kalauzolja Károlyi Ákos jegyző társaságában.
2013. június 6. Bürgermeister Georg Rosner und Amtmann Werner 
Gilschwert besuchen Szombathely mit einer Delegation von 15 Personen 
im Rahmen einer Exkursion. Bürgermeister Dr. Tivadar Puskás empfängt 
die Delegation und führt sie gemeinsam mit Notar Ákos Károlyi durch 
die Stadt. 

2013. augusztus 7.  Dr. Takátsné dr. Tenki Mária tanácsnok asszony 
Felsőőrön részt vesz a Collegium Sancti Martini Egyesület sajtótájékozta-
tóján. Az egyesület elnöke, dr. Osztovits Otto javaslatára a Szent Márton 
jubileumi évre tervezett képzőművészeti kiállítás terveit ismertetik.
7. August 2013  Stadträtin Dr. Mária Takátsné Tenki nimmt in Oberwart 
an der Pressekonferenz des Vereins Collegium Sancti Martini teil. Die 
vom Obmann des Vereins, Dr. Otto Osztovits, angeregte Kunstausstel-
lung anlässlich des St. Martins Jubiläumsjahres wurde vorgestellt.

2013. augusztus 23-25.  A felsőőri testvérvárosi delegáció Szombat-
hely vendégeként részt vesz a Savaria Történelmi Karneválon. Felsőőr-
ről első ízben a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület által szervezett 50 
fős civil küldöttség is érkezett, akik történelmi viseletben részt vettek a 
felvonuláson. Az ORF stábja dokumentumfilmet készített a karneválról, 
amely hozzájárul a nemzetközi jelentőségű histórikus esemény ausztriai 
népszerűsítéséhez. A Savaria Karnevál erősíti Szombathely testvérváro-
sai közötti kapcsolatokat is. Ezt példázza, hogy a bajor Kaufbeuren és 
Felsőőr polgármesteri szinten nyilvánította ki együttműködési szándékát 
Szombathelyen egy energetikai fejlesztési projekt tárgyában.
23.-25. August 2013  Eine Delegation der Partnerstadt Oberwart nimmt 
als Gast am Savaria Karneval teil. Der Burgenländisch-Ungarische Kul-
turverein erscheint mit einer Abordnung von 50 Personen, die in histo-
rischer Gewandung am Umzug teilnimmt. Der ORF verfasst einen Beitrag 
über den Karneval. Der Savaria Karneval stärkt die partnerstädtische 
Verbindung zwischen Szombathely und Oberwart. Ein Beispiel hierfür 
sind die Bekundungen des Bürgermeisters des bayrischen Kaufbeuren 
sowie des Bürgermeisters von Oberwart, für die Zusammenarbeit in Sa-
che des Energieentwicklungsprojektes in Szombathely.

2013. október 9.  Szombathelyen ülésezik a Felsőőr-Szombathely kö-
zötti területfejlesztési együttműködés munkacsoportja. Felvetődik a to-
vábbi együttműködés jogi keretbe foglalásának igénye, amelynek for-
mája az Európai Területi Társulás lenne. A GYESEV projektmenedzsere 
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arról tájékoztatja a résztvevőket, hogy a burgenlandi vasút rekonstruk-
ciójára készített megvalósíthatósági tanulmány elfogadásra került, a pá-
lyázathoz szükséges önrész rendelkezésre áll, és a támogatási szerződés 
megkötését követően Szombathely és Felsőőr bevonásával megkezdőd-
het a tényleges munka.                                         
9. Oktober 2013  Die Arbeitsgruppe zur gemeinsamen Regionalent-
wicklung von Oberwart und Szombathely tagt in Szombathely. Der Be-
darf eines juristischen Rahmens für die weitere Zusammenarbeit wird 
thematisiert, dessen Form die Europäische Gruppe für Regionalentwick-
lung sein soll. Der GYESEV Projektmanager informierte die Teilnehmer 
darüber, dass die Studie zu den Möglichkeiten zur Revitalisierung der 
Burgenländischen Eisenbahn angenommen wird, Eigenmittel für die Aus-
führung des eingereichten Projektes stehen zur Verfügung und mit der 
Schließung eines Vertrages unter Einbeziehung von Szombathely und 
Oberwart könne die eigentliche Arbeit beginnen.

2014. március 20.  Hans Niessl tartományfőnök vendégeként Kismar-
tonba látogat a dr. Hende Csaba és dr. Puskás Tivadar vezette szombat-
helyi küldöttség. A kétoldalú tárgyalások témái voltak a határon átnyúló 
európai uniós (kerékpárutak, közúti- és vasúti közlekedési) projektek, to-
vábbá a közelgő Szent Márton jubileum év határokon átívelő programjai.
20. März 2014  Eine Abordnung aus Szombathely, angeführt von Dr. 
Csaba Hende und Dr. Tivadar Puskás, besucht Landeshauptmann Hans 
Niessl in Eisenstadt. Thema der Besprechung sind die grenzüberschrei-
tenden EU-Projekte (Fahrradtouren, Straßen- und Bahnverkehrsverbin-
dungen), weiters das nahende Sankt Martins Jubiläumsjahr mit einem 
grenzüberschreitenden Programm.

2014. augusztus 9.  Felsőőr Városi Fúvószenekara is fellép Szombat-
helyen a Nemzetközi Fúvószenekari Találkozón.
9. August 2014  Die Oberwarter Stadtkapelle tritt am internationalen 
Blasmusiktreffen in Szombathely auf.

2014. augusztus 21-24.  A 15. Savaria Történelmi Karneválon részt 
vesz Rosner Georg vezetésével a felsőőri testvérvárosi delegáció. A Bur-
genlandi Magyar Kultúregyesület szervezésében sok felsőőri vendég is 
érkezik, akik „Felsőőr polgáraiként” tógába öltözve a felvonuláson is sze-
repelnek.
21.-24. August 2014  Eine Delegation der Partnerstadt Oberwart, an-
geführt von Bürgermeister Georg Rosner, nimmt am 15. Savaria Kar-
neval teil. Eine Gruppe des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins 
nimmt, gewandet in Togen als „Oberwarter Bürger“, am Umzug teil. 
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2014. augusztus 27.  Felsőőr meghívására dr. Takácsné dr. Tenki Mária 
tanácsnok asszony képviseli Szombathely városát az Inform Vásár meg-
nyitó ünnepségén. A vásáron a tanácsnok asszony megbeszélést foly-
tatott a Burgenlandi Gazdasági Kamara vezetőivel a duális szakképzés 
tapasztalatairól.
27. August 2014  Stadträtin Dr. Mária Takátsné Tenki vertritt Szombat-Szombat-
hely auf Einladung von Oberwart bei der Eröffnungsfeier der Inform. Im auf Einladung von Oberwart bei der Eröffnungsfeier der Inform. Im 
Rahmen der Messe setzt die Stadträtin Besprechungen mit dem Leiter 
der Burgenländischen Wirtschaftskammer fort, hinsichtlich der Erfahrung 
zur dualen Fachausbildung.

2014. szeptember  Az iskolakezdést követően a Simon István utcai 
Általános Iskola és testvérintézménye, az Felsőőri Népiskola közös prog-
ramokat szervez 1-4. osztályos tanulók részvételével: Szombathelyen 
a Kámoni Arborétumot és a Gothard Obszervatóriumot látogatják meg, 
majd viszonzásképpen az osztrákok Tarcsafürdőn látják vendégül a ma-
gyar diákokat, ahol a település nevezetességeit ismerik meg az élmény-
napon.
September 2014  Zum Schulbeginn wird von den Partnerschulen Volks-
schule Oberwart und Simon István Grundschule ein Programm organi-
siert, an dem die 1. bis 4. Klassen teilnehmen. In Szombathely werden 
das Arboretum in Kámon und das Gothard Observatorium besichtigt. Die 
ungarischen Schüler besuchen Bad Tatzmannsdorf, wo sie im Rahmen 
eines Erlebnistages die Sehenswürdigkeiten kennenlernen dürfen.

2014. november 7-9.  A Szent Márton ünnepségeken részt vesz a felső-
őri testvérvárosi delegáció is Misik Dietmar alpolgármester vezetésével.
7.-9. November 2014  Eine Delegation, angeführt von Vizebürgermei-
ster Dietmar Misik, nimmt an den Sankt Martins Feierlichkeiten teil.

2015. január 22.  A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület és a Klebels-A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület és a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete Együttmű-
ködési Megállapodást köt ünnepélyes keretek között, amelyen a felsőőri 
önkormányzatot Rosner Georg polgármester, a szombathelyi közgyűlést 
Rettegi Attila, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke képviseli. A meg-
állapodás célja nemzeti kulturális értékek közvetítése és az iskolák közti 
partnerkapcsolatok ápolása.
22. Jänner 2015  Der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein und dasDer Burgenländisch-Ungarische Kulturverein und das 
Klebelsberg Schulerhaltungszentrum für den Schulbezirk SzombathelySchulerhaltungszentrum für den Schulbezirk Szombathely 
schließen eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit, unter Anwesenheit von 
Bürgermeister Georg Rosner, dem Szombathelyer Stadtrat Attila Rettegi, 
dem Vertreter des Ausschusses für Soziales und Bildung. Das Ziel der 
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Vereinbarung ist eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich Kultur und 
die Pflege der Partnerschaft zwischen den Schulen.

2015. március 05.  Szombathelyi iskolák régi képeslapokon c. fotókiál-
lítás ünnepélyes megnyitója a felsőőri EMS iskola aulájában. A megnyitón 
fellép a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Énekköre, az EMS diákjai 
pedig irodalmi műsorral kedveskedtek. A szép számú közönséget Misik 
Dietmar felsőőri alpolgármester és Fodor István szombathelyi tankerület-
igazgató köszönti.
5. März 2015  Die Ausstellung mit dem Titel „Szombathelyer Schulen in 
alten Ansichten“ wird in der Aula der EMS Oberwart eröffnet. Das Rah-
menprogramm gestalten der Singkreis des BUKV sowie Schülerinnen 
der EMS, die Gedichte bekannter Lyriker vortragen. Die Begrüßung neh-
men Vizebürgermeister Dietmar Misik und der Direktor des Schulbezirks 
Szombathely, István Fodor, vor.

2015. június 06.  Az első szombathelyi történelmi Diákkarneválon résztAz első szombathelyi történelmi Diákkarneválon részt 
vesz a Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium és az EMS csapata is. A Diákkar-
neválon a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület diákszínjátszó-köre elő-
adja Tasnádi: Kokainfutár c. drámáját drogmegelőzési élménypedagógiai 
programként. A rendezvényt Hende Csaba honvédelmi miniszter és Pus-
kás Tivadar szombathelyi polgármester mellett megtiszteli Georg Rosner 
felsőőri polgármester is, aki feleségével együtt vesz részt a római kosztü-
mös városi felvonuláson is.
6. Juni 2015  Das Zweisprachige Bundesgymnasium Oberwart und dieDas Zweisprachige Bundesgymnasium Oberwart und die 
EMS Oberwart nehmen am ersten Schülerkarneval teil. Die Schülerthe-
atergruppe des BUKV führt das Stück „Kokainfutár“ auf. An der Veran-
staltung nehmen der Verteidigungsminister Csaba Hende, Bürgermeister 
Tivadar Puskás und Bürgermeister Georg Rosner teil. 

2015. június 20.  A felsőőri EMS iskola látta vendégül az iskolaünnep-A felsőőri EMS iskola látta vendégül az iskolaünnep-
ség alkalmából a szombathelyi Dési Huber Általános Iskola partneriskolai 
küldöttségét.
20. Juni 2015  Im Rahmen des Schulfestes besucht eine Abordnung derIm Rahmen des Schulfestes besucht eine Abordnung der 
Grundschule Dési Huber Általános Iskola Szombathely ihre Partnerschu-
le, die EMS Oberwart.

2015. augusztus 29.  A Savaria Történelmi Karneválon felvonul a Bur-A Savaria Történelmi Karneválon felvonul a Bur-
genlandi Magyar Kultúregyesület Énekköre is. A nap folyamán koncertet 
ad a szombathelyi belvárosban. A Karnevál vendége a Rosner Georg pol-
gármester által vezetett felsőőri delegáció. 
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29. August 2015  Der Singkreis des Burgenländisch-Ungarischen Kul-
turvereins nimmt am Umzug des Savaria Karnevals teil, der im Laufe 
des Tages ein Konzert in der Innenstadt gibt. Auch eine Delegation aus 
Oberwart, angeführt von Georg Rosner, nimmt am Karneval teil.

2015. szeptember 12. Nemzetközi kóruskoncert Felsőőrben, az evan-
gélikus templomban. Résztvevők: Capella Cantorum-Szombathely, Fel-
sőőri Városi Vegyeskar, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Énekköre 
és a Sárbogárdi Vegyeskar. A rendezvény hozzájárult a 25 éves testvér-
városi kulturális-művészeti kapcsolatrendszer erősítéséhez.
12. September 2015  An dem internationalen Chorkonzert in der evan-
gelischen Kirche Oberwart nehmen die Chöre Capella Cantorum Szom-
bathely, der Oberwarter Stadtchor, der Singkreis des BUKV und der ge-
mischte Chor aus Sárbogárd teil. Die Veranstaltung trägt zur 25-jährigen 
kulturellen Verbindung der beiden Partnerstädte bei.

A Szentháromság-szobor avatása a szombathelyi Fő téren
Einweihungsfeier der Dreifaltigkeitssäule am Szombathelyer Hauptplatz 
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„1000 éves Ausztria és 1100 éves Magyarország“ 
„1000 Jahre Österreich und 1100 Jahre Ungarn“
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Magyar-osztrák kormányfői találkozó Szombathelyen 

Österreichisch-Ungarisches Regierungstreffen in Szombathely
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A „Macskák“ Felsőőrben 
„Cats“ in Oberwart

Vox Pannonica „Coming Home“
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Savaria Karnevál
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Magyar Köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kap Racz Michael  
Verleihung des Ritterkreuzes des Verdienstordens der Republik Ungarn 

an Michael Racz

Szombathelyi delegáció Felsőőrben 2011-ben 
Delegationsbesuch im Rathaus Oberwart im Jahr 2011
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Európa-nap a felsőőri parkban 
Europatag im Stadtpark Oberwart

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter látogatása Felsőőrben 2013-ban 
Besuch des Verteidigungsministers Dr. Csaba Hende in Oberwart, 2013
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Dr. Takátsné dr. Tenki Mária tanácsnok az Inform megnyitó ünnepségén 
Stadträtin Dr. Mária Takátsné Tenki bei der Eröffnungsfeier der Inform
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Rosner Georg és Dr. Puskás Tivadar Szombathelyen 
Georg Rosner und Dr. Tivadar Puskás in Szombathely

A BMKE és a KLIK együttműködési megállapodást köt 
BUKV und KLIK schließen eine Zusammenarbeitsvereinbarung
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Fotókiállitás megnyitó a Felsőőri EMS aulájában 2015-ben 
Eröffnung der Fotoausstellung in der Aula der EMS Oberwart, 2015
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Kóruskoncert Felsőőrben az evangélikus templomban 2015-ben 
Chorkonzert in der evangelischen Kirche Oberwart, 2015
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