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dominkovits péter Harald Prickler (1934–2018)  
emlékezete 

Bár évekkel ezelőtt túllépte már a nyolcadik „X”-et is, ám e a tiszteletre méltó életkor 
szellemén nem volt érezhető! Mindazok, akik ismerték, személyében a burgenlandi tör-
ténetkutatás doyenjét tisztelhették. Harald Prickler 1934. október 17-én született az egy-
kor Sopron megyei Locsmándon (Lutzmannsburg), és 2018. április 8-án, Kismartonban 
(Eisenstadt) hunyt el. 

A szülőhelyén elvégzett alsófokú tanulmányait követően, 1952-ben a bécsi 
Bundesrealgymnasium diákja lett. Középfokú tanulmányai után történelmet és angol 
nyelvet tanult a bécsi egyetemen. 1957-ben megvédett disszertációja a dél-burgenlandi 
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(egykor Vas megyei) borostyánkői uradalom története volt. Ezt követően, 1956 és 1959 
között az osztrák történészképzés vezető intézménye, az Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung falai között bővítette és szilárdította meg tudását. Ezt követően a 
Burgenlandi Tartományi Levéltár levéltárosa lett. 1963-ban átmenetileg az intézmény 
osztályvezetőjévé nevezték ki. 1994-ben, munkássága elismeréseként kapta a Valóságos 
Udvari Tanácsos (Wirklicher Hofrat) címet. Ugyancsak 1994-ben, hatvanadik születés-
napján osztrák és magyar történészek ünnepi tanulmánykötettel köszöntötték őt.1 1996-
ban vonult nyugdíjba. Úgy tűnt, hogy követője legidősebb fia, Leonhard lesz (1968–
2007), aki azonban türelemmel viselt betegségben tragikusan fiatalon távozott közülünk.

A nyugdíj és a családi tragédia ellenére Harald Prickler kapcsolata nem szakadt meg 
sem a Tartományi Levéltárral, sem az őt körülvevő tudományos közeggel. Továbbra is 
aktívan kutatott és kitűnő munkákkal örvendeztetett meg mindnyájunkat. Egy évtized-
del később, 2004-ben, egykori kollégája, Felix Tobler, a Burgenländische Heimatblätter 
hasábjain köszöntötte a burgenlandi történetírás nemzetközileg elismert személyiségét. 
Prickler mindnyájunk örömére továbbra is folytatta az elmélyült kutatómunkát, olyany-
nyira, hogy egy kéziratban maradt kötete jelenleg is kiadásra vár.

Évfordulós alkalmak idején megjelentetett bibliográfiái alapján kutatásainak 
időhatárait a 16–19. század közé tehetjük, témájukat tekintve pedig a Burgenland-kutatás 
teljességét felölelték: település- és uradalomtörténet, kézművesipar-történet, az etnikai 
és felekezeti kisebbségek története, a szőlőművelés és borkereskedelem históriája. E ta-
nulmányok kézbevétele után és szakmai életútján végig tekintve feltétlenül ki kell emel-
nünk, hogy nem csak Burgenland, de a határos területek, elsősorban Moson, Sopron és 
Vas megyék 1848 előtti történetkutatásának is meghatározó személyisége volt. Gyakran 
találkozhattunk vele e levéltárak kutatótermeiben, miként otthonosan mozgott mind az 
osztrák, mind a magyarországi, országos levéltárakban is.

Gyakori résztvevője volt a térség nemzetközi konferenciáinak, többek között az 
1969-ben az 1664-es Szentgotthárdi csata évfordulójára létrehozott, évtizedekig fontos 
kultúrdiplomáciai szerepet betöltő „Mogersdorfi Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózi-
um” (Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf) rendezvényeinek, illetve az 
őszönként megrendezésre kerülő „Szalónaki Beszélgetések” (Schlaininger Geschpräche) 
konferencia sorozatnak. Az 1990-es években történész kutatóként ő is alakítója volt an-
nak a kulturális és tudományos területen tapasztalható váltásnak, melynek során a bur-
genlandi tartományi kormányzat az éves tartományi kiállítások tematikájában nyitott a 
herceg Esterházy család irányába, és amely 1993-ban a Bollwerk Forchtenstein, 1995-ben 
pedig a Die Fürsten Esterhazy c. kiállítások megrendezését eredményezte.

A soproni levéltárosok közül legtöbbet Tirnitz Józseffel dolgozott együtt. Ő lektorál-
ta az 1767. évi úrbérrendezés Sopron vármegyei kilenc kérdőpontos vizsgálatának német 

1   Beiträge zur Landeskunde des burgenländisch-westungarischen Raumes. Festschrift für Harald Prickler 
zum 60. Geburtstag. Hg. von Felix Tobler et al. Eisenstadt, 1994.
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nyelvű dokumentumait közreadó kötetet,2 és pályatársa iránti tiszteletét a Soproni Szem-
le Tirnitz József-emlékszámában közölt tanulmányával is kifejezte.3 Egy magyarra fordí-
tott publikációja a Soproni Szemle soproni és Sopron megyei zsidósággal kapcsolatos 
tematikus számában is közlésre került.4 Mindig megújuló érdeklődését, kiterjedt és mély 
szakmai tudását kitűnően illusztrálja az a tény, hogy a locsmándi molnárokról és céhükről 
írott monográfiájában, a Soproni Levéltárban feltárt magyar nyelvű forrásokat is átírt és 
közzétett.5

Szerencsésnek mondhatják magukat mindazok – köztük e sorok írója is –, akik is-
merhették őt, s emlékét hosszan és szeretettel őrizhetik!

2   Tirnitz József: Antworten auf die neun Fragepunkte der Maria Theresianischen Urbarialregulierung im 
Komitat Sopron/Ödenburg. II. Deutsche Bekenntnisse (1767). Sopron – Eisenstadt, 1999.
3   Harald Prickler: Der Ödenburger Bierbraumeister Samuel Wilcky († 1709). Soproni Szemle 62 (2008), 
47–50.
4   Harald Prickler: Zsidók Ruszton. Soproni Szemle 49 (1995), 28–37. 
5   Harald Prickler: Die Lutzmannsburger Müller und ihre Zunft. Eisenstadt, 2004. (Burgenländische 
Forschungen 89.).

A fotón jobbról balra, dr. Johann Seedoch, Harald Prickler és Stefan Behofsits, a Burganlandi  Tartományi 
Levéltár munkatársai. 1993 karácsonya 


