
|ánossomoria é s Andau
K  ftiizsé g a határ ké t aldalán

Az egglh aggat, |ánossofioqa, a fiáslh oszttáh, An lau - arel tt Moso.,tafts.. Feil ilé siiket, szofiszé dsdgi kap.
csolataí kat |_99o é s 2ooo h züt vizsgálta Gefhard Baufigattner töfté tté sz, Kol,ács É ,va szitlológls é svá;í  And-lás gazdaságt rté né sz. l(utatlk.nkot az osztrák-Magg^f Ahció Alapí tvóry tómogatta é s az l^tlt.nt fiilDofiauta h, |alafiint a Telehi |,.iszló lllt&et gottdozta. A hutatóft felté teleztók, hogg Andau l92o.as ebz,ahadisa
után a rchilszemáItással az eggfiásru taláhí s í deie i tt eI, ahelget nerfi csupán a'ú zös haggomángoft, haleh az
ú imszene d  hapcsolatoh ercle k é ltet, é s szomszé á települé seft Isfié t eggnás |eIé  fotduliák. e té ngek azonban
tá.áf|ltah a hú atói váraftozásohra; az összeborulás elftaradt. TaI n aú tt b, mert a 6oao9utás ú tJat í smé t eI-
ágaztaft. s afil a fioile í zá.l  í Ileti, a veftenv^en |áfiossolioí lL maga fiögé  ltasí Iotta Anda]llt,

- H1guah t?tt 5zel1 el nare ega nosoni települé s egu burqen,
landi kózsé q el t?

- AZ iparosí tással. A rendszerváItást köVet en lá-
nossomorja gazdasága gyorsan leé pült A té esz fel_
bomlott, l992"ben harmincöt százalé kos Volt a mUn-
kané lkülisé g, Ekkor d ntött az ónkormányzat arró],
hogy felhí vja magára a mú köd  t ke figyelmé t, lpaí i
parkot ieIö]t ki, é s sikerrel lobbizott a föld€áz beveze-
té sé é rl, a telefonhálózaté rt Soí ra me€ielentek az
oszlrák é s né met nag!.r'állalatok, pé ldás gyorsasággal
egy finommechanikai, ké t é ielmiszer-, ké t é pí t ipari
é s egy csomagolóüzern lé tesült - mondja ví li András.

AZ önkormányzat befektet -csaIoeató hadiáratát
gy Zelemre segí tette az is ho€y nem ismeí etlen tere-
pen fol\,t a hadmú Veiet Az egykori té esz számos kül-
földi cé ggel álll összekötteté sben. Kapcsolatj t ké jé t
örökül hagyta a közsé gre A hagyaté kot aZ ónkormány-
zat jó] kezelte. |ánossomoí jának Voltak ipari tapaszta-
latai is, hiszen ott m ködótt egykor a 'Franck KáVé -
pótló Gyác'(ké s bb Keksz- é s ostyágyár), továbbá a
lé esz mellé küzemei js folytattak ipari tevé kenysé get
Jánossomoria Vonzereié hez a fekvé se is hozzájárultj aZ
autópálya é s az i€en biztonságos schwechati repül -
té r kózelsé ge A betelepül  l ké nek felkí náIt el nyö-
ket megkoronázta az olcsó, az önmagát megvé deni
nem tudó, a munkáltató,.atyai ióindulatára hagyatko-
zó" helyi munkaer  AZ ipatte]epí té st lebonyolí tó mé r-
nöki iroda ecyik, vezet ie szerint az infrastrukturális
ké sz ltsé gné l naeyobb hátással Volt az é rdekl d  cé -
gekre az önkormányzat hozzáá|lása. Kivált aZ ú iiáVá-
lasztott, független polgármesteré ,   korábban alpol-
gá'me)Ler Vo'l a leldszervá1-o5 e,ól, p"d g mezogaz
dasá€i nagyüzemekben töltött be szaktudást köVeiel 
Vezet  állást Ma azon kevé s politikus közé  tanozik
aki egysé get teremtett azon az alapon hogy ,,nem po-
litiZál", polhikán a kicsinyes pártszempontok ütközte-
té sé t é rtve. Az iparosí tást kóvet en ]ánossomorján a
munkané lküijsé g megsz nt, s t hiány van munkáské z-
ben, olyannyira, ho€y a szomszé dos faIvakból autó,
buszon hozzák a dolgozókat a2 üzemekbe,

valósáqos idill
Vo]t egy ]ehetsé €es konfliktusforrása a fa]unak -

fol}tatia a gazdasáctórté né sz |ánossomoria három köz-
sé € eeyesülé sé b ], Mas\hgentjánosból, MlslnsunLpé terbó1
é s Pusztas|rn1iából ]ött lé tre, AZ anyaközsé g örókös Vá,
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daskodásnak lehetett Volna kité Ve, hocy maga felé  hai-
lik a keze, é s a csatlakozók rovására feil dik, ha az el-
Ienkez ié t nem tettekkel bizonyí tia, Nos, effaita gyanú -
sí tásnak njncs tere, az önkorrnányzat rangsorolia a
szüksé gleteket é s minden á]lampolgár tudja, hogy
mindenre sor kerül van mlb | 6z ipar 2é si adóból. A sznk-
sé gleteken felül pedig egyenl en ré szesedik mindhá-
rom telep lé s AZ egyesú lt köZsé gek mindeeyike ú i au-
tóbusz-megállót avathatott, ú j ú tburkolatot, korszerú en
felszerelt játszóteret kapott, é s az egyetlen tisztelend 
J'hálorr leTp'o.nbdr rri.é lltr Egyé blÁni,"nos,orro,
ja kül]emé t gazdag osztrák falvakhoz hasonlí tiák, de in_
kább a f város környé ki alvótelepülé sekre em]é keztet,
ahová a lakók kimenekültek. Jánossomorjából azonban
az ipar é s a mez gazdaság menekült ki, Az ú ] gyárak
eleve a falun kí vül he]yezkedtek el, a nagyobb fö]dbir,
tokok pedjc köVetté k  ket gazdasági é pületeikkel, állat_
tenyé szt _telepeikkel, eé pszí neikkel A falu a pihené s é s
a fogyasztás szí ntere lett, a trágyaszagot nappál a ben,
zing z, este a virágillat Váltja fel A boltok Választé ka a
különlegessé eekre is kiteí ied,

- f\ m?z Oazdaság is m\dernizálódik?

- lgen. üzerni koncentráció, a nagyobb term telü-
Ietek, kialakí tása folyik A tulaidonviszonyok azonban
nem átláthatók, Nem Iehet tudni, hogy ami emitt csa_
]ádi gazdaság, amott nem egy nagybirtok ré sze, bé rle_
n é l y Vé gy tJldidor A -é e\/ ,e|,z;Tol"5d ,o| dz U7P-n
ecysé gekb l kft,-k alakultak Van, amelyik 4800 hektárt
használ, jóré szt bé rel A kft _k a gazdákkal szerz dé st
kötnek termé nyeikre, é s különböz  szolgáltatásokat
nyú itanak nekjk Í gy segí tsé get adnak a nemesí t_"tt
Veton-"g, a roté ryvÁdó s/e,e( be-zé ./é >é l el é \ gPpe_
ket kölcsönöznek. Van olyan cé g, ámely kizárólag gé pj
munkára szakosodott Egyik-másik kft, cs dköZelbe
kerú lt, de hogy, hogy nem, tagjainak magángazdasága
iól jövedelmez. Talán azé d, men iutányos áron 

'uthatsaját kft _ie szolgáltatásajhoZ. A falu száia szerint ezek
a váIlalkozók ké t vasat tadanak á t zben, ha a kor
mányzat a nagyüzemeket támogatja, akkor menedzse,
rek, ha a kisüzemeket, akkor családi gazdálkodók,

Miluen szerepet játszahak az asztrák gazdáh?

- HozzáVel leg ké tezerké tszáz hektálon, az egykori
lÁe.Z eg}há,.ndoán". -egle,e c; lÁ,ü|eIen re€re,l
gazdálkodnak Ha összeadiuk birtokaikát a kft,k fö]d-
ieivel, amelyek kiteszik a Volt lermel szövetkezet lel-



jes term terú leté t, akkor kiviláelik, hogy ]ánossomor,
ja, ami a me€mú velt földeket illeti saiát határán tú l
terieszkedett. Vásárolt, bé relt földel a közeli falvakban
i5 Nos, azosztrákok, akikAndauban vagy más ausztri-
ai települé sen hú sz,harminc hektárt birlokoltak, öi-
száz, ezerhektáros nagygazdává €yarapodtak vásároh
vagy bé rell földjeik ré Vé n, s mí € tí z,tizenöt é ves trak-
toí okkal fogtak a munkához, ma már egy gazdának
ké t-három komputervezé rlé s , klí ma-berendezé s ,
hatvan-száz ]óer s gé p van a bií tokában. Mib l telik a
beí uházásokra? A hasonló körülmé nyek köz tt terme,
l  magyar nagygazdák koránlsem é rnek e] ilyen látvá,
nyos eredmé nyeket. EZen töpreng a helyi közv-ále-
mé ny. fu osztrák gazdák az elé ft haszonnal é s baráti
köIcsönókkel maEyará7zák gyors gazda€odásukat, ]á,
nossomoí ia né pe azonbán ú gy Vé lekedik, hogy a határ
közelsé ge, va|amint az hogy mindké t oldalán Van
birtokuk, szárnos lehet sé gel nyú jt. Pé ldáulaz olcsón
í negtermett ma€yar bú Za osztí ákká Vá]tozhat, é s szub-
venciókat fialhat. Továbbá áz oszlrák gazdák egy ren-
deletIe hjVatkoznak, amely megengedi nekik, hogy a
határsávban termelt termé nyekkel Vámmentesen kel-
ienek át AUsztriába llyen rendelet azonban nincs. Az
osztrák gazdák nem vesznek ré szt a falu é leté ben. A
falubeliekr l nincsenek nagy vé lemé nnyel, azt tartják
rólUk. hogy megállapodásaikat meneL közben megvá]-
lóZlat]ák, szerz dé seiket nem taftiák meg

- Abból, anit eddig elmondltt ú qa tetszih, hou maqqar
vdllalhlzóh kizáú lag a mez qazd,asáqban vannaft

Van ké l magyar é pí t ipari cé g é s a szolgáItatás-
ban, kereskedelemben, Vendé glátásban ]s Vannák ma-
gyarok A helyi sportcsarnok is magyar vállalkozás.

- ]ánossamoia laka1g1gának tehál í el|ilte az |sten a dalgat Ko-
rábban   kelt át nunftáón a határan n)st házhu i n a munka

Nern ez a telies igazság Ma is Vannak, akik Mn-
qaaró\)áran da|goznak é s reggel mennek, este jönnek,
tehát ingáznak Vannak, akik Burgenlandban. Bé csben

vagy az oszlrák iparvidé ken helyezkedtek eI é s csak
hé t Vé €é n látoeatnak haza, s mí € a nagyjpar belelepe,
dett, a kisipar: a kóm Vesek aszta]osok, bádogosok,
fodrászok jelenl s ré sze ,,átdolgozik" Ausztriába Meg-
emlí tend k mé g a hatáí on áli.í ró ldé nymunkások is Az
üZemi dolcozók, pedagógusok é s a kisbjnokosok kö-
zü] ma i5 sokan elszeg dnek osztrák gazdákhoz a ha-
táron innen é s tú l AZ Viszont tagadhatatlan hogy a
iánossomoriaiak kihasználiák a gyaí apodás mlnden
esé lyé t. Az eredelj t kefelhalmozáshoz szüksé ges
össze€eket is sokan a határon átjáWa teremtetté k e] ,
A Városiasodást a munkássá€ é 5 a ké tkeí es s csa]á-
dok lú lsú lya is jelzi, Az els  generációs munkásság

", 
onban bel"t ,oll \zdln-;i. l iI L\ og"ll 1P,n i§n,e-

ri AZ üzemi Vezeté s atyáskodik felettük Beleszólásuk
a dönté sekbe nincs AZ egyik cyárban Volt egy sztrájk-
próbálkozás, ázon nyomban leverté k, é s altóbuszon
hozták a sztráiktörókel a lengyel 1eán}.r'álIalaluktól A
betelepül  gyárakban egyetlen iánossomoriai po]gár
sincs Vezet  állásban, mé c alsó szinten sem,,,Tí z é V
alatt egyetemet mé g nem szervezhettünk" - mentege,
t dzik a pol€árrnester, de töri a feié t valamllyen ösz-
,örd'jo1 

" hely| ,alen b"re" da |i"|"k'la "ra

A .,vannak móq hibák' ellené re |áhassamarja tí zé l)es t rtó-

nete sihersztori Mint el reblcsátatta, ez a sz1mszé d1s a halár
lú l|ldalák lé \,  A,ndauról h,m nandhaló el

- Andau a mez gazdasáeban, kivált a sz lóterme-
lé sben moderniZálódott. BolszöVetkezete pé ldát mU,
tat Burgenlandnak abban, hogy tómegtermelé sr l mi-
ké nt kell a min sé g el állí iására átállni, EZ a szövet,
kPzé | djnd*l,],u-dr 'eJlo'dj}, "ll,-rUl e dll o oen/Jg\i
Vá]ságot is, ame]y a tartomány bolászatát sú itotta, A
sz lótermeló cazdaságokban is nagy a koncentrácló
az 1979 é vi ké tszáznegyvenöt birtokból 2000,re ki-
lencven maradt Az egyé b mezógázdasági üZemek szá,
ma is ielent sen csökken. az állattanás szinte meg-
sz nt A megmáradt gazdaságok azt termellk, ami jó
áron eladhátó, amihez szubvenciót kapnak é s aminek
a piacra ]utása biztosí tott

Az ismeietett adal1h alra vallanak h1alj Andaubah egare

hevesebb enber é l a nez qazdasóqból Mi lett az1kkal dkih ki-
5zOrultak?

- Már a2 ötvenes,hatvanas é Vekt ] elVándorlásra é s
incázásra ké nyszerülnek Azoknak akik másutl helyez-
kedtek el nagy ré sze nem adta fel andaui ,,támaszpont-
iát" Nyugdí iaské nt Visszáté rnek sZülófaluiukba, ott
m]ntha eey nyugdí ias-paí adicsom Volna szület ben

- Mez qazdasdq1n kí vüli vállalklzások ní ncsenek?

- 1e,.. kFde]er é t Il.,pd, "l l JI Vd] árer'lJ'ó d
paraszt]akosság igé nyt tart Úcy tetszik, Andau feiló-
dé se megrekedt Né hány válla]kozó szeré ny kitöré sj
kí sé r]ete js kudarcba fulladt Egyebek köZött azé rt,
mert ]ánossomoriával összehasonlí tva, Andau fekvé se
rosszabb, beszorult a Fert -tó kanyarulátába é s ezé rt
körülmé nyesebben lehet aZ altópályáí a kiiutni An-
dau hátrányai azonban jobbára po]itikai teí mé sze-
t ek Mí g lánossoí nolja önkormányzati Vezet i háng,
sú lyozzák é s bebjzonyí tották, hoey nem párté rdekeket
ké pviselnek, hanem a lakossá€ot szolcáliák Andau,
ban az elhí resült Paí teibUchwiftscháft (tagkönyvgaz-
dálkodás) é Né nyesül, Vagyis a zsí í os állásokon a sza,
Vazatok arányában oszloznak Ahol aZ osztozás é s a
politikai Változatlansáe fenntartása á f  politikai cse-
lekvé s, ott a reformnak kjcsi a tere, mefi ú jlaelosztást
követelhet meg Ezú ttal a ké pessé gek arányában, A
vesztegl  Andau nern lelkesedik a mozgé kony János-
somorjáé t. A te]ie5 határnyitástól, amit a magyaí ok
javasoltak, ódzkodik, a i_"lenlegi gyalogos,keí é kpáro5
átkelé s kielé gí ti Úgy nern é ri nagyobb Vesztesé g an-
; mll L5oc} rlugd "."i " \d,jr IU oddld1 e8) n o-

€yar vendé g] ben ebé delnek men az olcsóbb, rnint
az öVé k, Vagy az átkel k egy kosárnyi é lelmiszerrel té r-
nek vissza Az autók nagyobb té telek beszerzé sé t is le-
het Vé  tenné k, arról nem is szólva hogy felverné k a
csendet felkavarnák a poft, Atlól ]s taí tanak hogy a
határnyitásból k Vetkez  nagy iöVé s-mené sben fella-
zulhatnának aZ erkó]csök Aggódnák, é s nem a]aptala,
nUl, hogy a iánossomoriai Versenytársak tónkretenné k
az andaui vá]]alkozókat, Holott akár serkenthetné k is
Mlg d, LLropd L1lo p--en,é n 'd] o .or o,|d L,Jod
é let, AndaU mozdulatlánságba dermedt A logjka sze,
rjnt ennek é ppen fordí tva kellene ]ennie,

Kovács Jú dtt
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