
100 Jahre Leben an der Grenze 

1921| Am 1. September 1919 wurde der Friedensver-

trag von St. Germain unterzeichnet. Österreich wurde das Ge-

biet des heutigen Burgenlandes zugesprochen. Ungarn ver-

suchte eine Revision der Grenze zu erreichen. Erst nach der 

Unterzeichnung der Venediger Protokolle am 13. Oktober 

1921 gehörte das Burgenland offiziell zu Österreich. 

1927| Am 30. Jänner 1927 werden der achtjährige Josef 

Grössing und der Kriegsinvalide Matthias Csmarits in Schat-

tendorf durch Schüsse der Frontkämpfer getötet. Als im Juli 

die Schützen freigesprochen werden, war dies der Auslöser 

heftiger Proteste und des Brandes des Justizpalastes. 

1956| Am 23. Oktober 1956 begann der Ungarnaufstand 

mit einer Massendemonstration bei der Meinungs- und Presse-

freiheit, freie Wahlen und die Unabhängigkeit von der UdSSR 

gefordert wurden. Nach der Niederschlagung des Aufstands 

durch sowjetischen Truppen flüchteten 200.000 Ungarn u.a. 

über die burgenländische Grenze nach Österreich.  

1989| Am 27. Juni 1989 durchschnitten die Au-

ßenminister Ungarns und Österreichs, Alois Mock und 

Gyula Horn, anlässlich eines Außenministertreffens in 

Eisenstadt  in der Nähe von Ödenburg symbolisch den 

Eisernen Vorhang.  

2015| Im Jahr 2015 waren ca. 65 Mio. Menschen 

auf der Flucht. Das Ziel vieler Flüchtlinge aus Syrien war 

Deutschland oder Schweden. Am Weg dorthin passierten 

viele auch das Burgenland, wo viele Freiwillige spontan 

den Flüchtlingen halfen. 



100 év élet a határon 

1921| 1919. szeptember 1-jén Ausztria aláírta a saint-

germaini békeszerződést. A mai Burgenland területét  odaítélték 

Ausztriának, de Magyarország nem volt hajlandó a tereületrő le-

mondani. Viszont csak 1921. október 13-a, a Velencei Egyezmény 

aláírása után, került Nyugat-Magyarország Ausztriához. 

1927| 1927 .  január 30-án a nyolcéves Josef Grössing és 

Matthias Csmarits a somfalvai halálos lövöldözés áldozattá váltak.  

A tettesek szabad lábra engedése  erőszakos összeütközések kiin-

dulópontja volt júliusban, amelyben Bécsi Igazságügyi Palotát 

felgyújtották. 

1956| 1956. október 23-án  tömeges tüntetéssel 

kezdődött a forradalom Budapesten. A tüntetők szólás- és 

sajtószabdságot, szabad választásokat és a Szovjetuniótól 

való függetlenséget követelték. A forradalom erőszakos 

leverése után 200.000 magyar hagyta el országát és rész-

ben Burgenlandon keresztül menekült egy szabad életbe. 

1989| 1989 . június 27-én  Alois Mock osztrák és 

Horn Gyula magyar külügyminiszterek kamerák előtt 

szimbolikusan vágták át a vasfüggönyt a sopron közeli 

határnál.  Ez az esemény előzte meg az augusztusban 

megrendezett páneurópai pikniket. 

2015| 2015-ben kb. 65 millió ember élt  menekültként a 

világon. Sok szíriai menekült végleges célja Németország vagy 

Svédország volt. Útjuk Burgenlandon keresztül vezetett, ahol 

önkéntesek spontán segítséget nyújtottak a menekülteknek. 


