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Bevezető

Bihari Zoltán

 Hazánk közel tízmilliós 
lakosából a legutóbbi népszámlá-
láson, 2011-ben, 185 696 fő vallot-
ta magát német nemzetiségűnek.
Ezzel a harmadik legnagyobb lé-
lekszámú népcsoportot alkotja, a 
többségi magyar társadalom és a 
cigány nemzetiség után. Anyanyel-
vüket illetően 38 248 személy jelöl-
te meg a németet. 
 Mennyire tekinthetjük meg-
bízhatónak a szociológusok felmé-
réseit egy olyan közegben, ahol az 
önbevalláson alapuló népszám-
lálásokra alapozva a magyaror-
szági németség közel felét elűzték 
szülőföldjükről, és őseik egykori 
hazájába toloncolták ki őket? A 
népszámlálásokat végző Közpon-
ti Statisztikai Hivatal második 
világháború utáni elnöke, Elekes 
Dezső (1889-1965) időben figyel-
meztette a politikai döntéshozó-
kat, hogy a népszámlálás nemze-
tiségi vagy anyanyelvi bejegyzése 
a törvény szerint semmiféle po-
litikai és egyéb hátránnyal nem 
járhat. Majd megemlítette, hogy 

az adatok kitelepítés céljából tör-
ténő felhasználása az elkövetkező 
népszámlálások valóságtartalmát 
fogja veszélyeztetni. A történe-
lem igazolta Elekes szavait. 1949 
óta gyakorlatilag nincs reális, va-
lós képünk a magyarországi né-
metek tényleges számáról. Így 
fordulhatott elő, hogy 1949-ben 
mindössze 2617 fő (!) merte vál-
lalni német nemzetiségét a háború 
előtt négy-ötszázezresre becsült 
népcsoportból, s a rendszerváltás 
idején is csak bő harmincezren. A 
tízévente végzett vizsgálatok 1980 
óta jó erős duplázásokat mutat-
nak, így jutottunk el a jelenlegi 
számokig, amelyek feltehetően to-
vább növekednek a következő or-
szágos vizsgálaton. 
 Ha a számokról hét évtized 
után sem lehet valós képünk, az élő 
közösségek, az élükre álló vezetők 
húzóereje, az elmúlt időszak dina-
mikus újraszerveződése, a nemze-
tiségi kultúra megerősödése mind-
mind kézzelfogható és bemutatásra 
érdemes értéket képvisel hazánk 

kulturális palettáján. Éppen ezért 
javaslatomra a Nemzeti Értékek 
Könyvkiadóban úgy döntöttünk, 
hogy sorozatunkban egy jelentős 
kötetet szentelünk a magyar kul-
túrában, gazdaságban rendkívül 
sok értéket hátrahagyó múltú, s ma 
ismét magasfokú szervezettséget 
mutató, identitásában látványosan 
magára találó hazai németségnek.  
Mindezt abban a műfajban, amely 
könyvsorozatunk többi kötetére is 
jellemző, riportokkal, történetek-
kel, személyes portrékkal, az isme-
retterjesztés nemes igényével. 
 Bejártuk az ország zeg-zu-
gait, aprófalvaktól a kisvárosokon 
át Budapest néhány kerületéig, a 
nemzetiségi tömböktől a kicsiny 
szórványszigetekig. A hazai né-
metség közismert és szinte isme-
retlen helyein jártunk, az általá-
nosan jellemző katolikus falvak 
mellett protestánsoknál is; tele-
pített, másodtelepített és szerve-
zetten egyáltalán nem telepített 
községekben egyaránt megfordul-
tunk; a történelem viharaiban erő-

A számok valósága, melyet fölülírt egy közösség
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sen megtépázott és szerencsésebb 
sorsú közösségekben, két- három- 
vagy négynemzetiségű falvakban. 
Mintegy másfélszáz települést 
vagy városrészt kerestünk fel. Ami 
közös bennük, hogy mindenhol 
őrzik az őseiktől örökölt kulturát, 
nyelvet, szokásrendszert, ünnepe-
ket, épített örökséget, lehetőségük 
és tudásuk szerint. 
 Szerzőként egyetlen félel-
mem lehetett a munkánk elején, 
ha a kedves olvasó a harmadik 
írásunk után elveszti lendületét 
a negyedik cikk átolvasásához, a 
hasonlóságok, ismétlődések okán. 
Néhány hónap után eloszlottak 
kételyeim, hiszen mind történelmi 
vonatkozásban, mind a települé-
sek sajátos adottságait, méretét, 
fekvését, nemzetiségi viszonyait 
illetően, mind az utóbbi évtizedek 
fejlődéstörténetét és helyi értékeit 
tekintve rendkívül sokszínű képet 
mutatnak a kiadványban bemuta-
tott közösségek. Bizonyos helye-
ken megmaradt a kulturális foly-
tonosság és önazonosság. Máshol 
egy karizmatikus személy élesztet-
te újra mindezt évtizedek önzet-
len munkájával, s volt ahol szinte 
valóban a semmiből tértek vissza 
a németek a településük térképére 
és közéletébe. És ha már szóba ke-
rültek a számok, igen, voltak olyan 
falvak, ahol 1870 óta (amióta elér-
hetőek a népszámlálási adatok) 
semmilyen német népességet nem 
mutattak ki a statisztikák, egészen 
2011-ig – jelezvén a száz-százöt-
ven esztendeje elmagyarosodott 
községek lakóinak visszatalálását 
gyökereikhez, melyben óriási sze-

repet játszottak az 1994 óta tör-
vényi lehetőségeikkel élő német 
nemzetiségi önkormányzatok. 
 Az önszerveződő, múltju-
kat kutató, jelenüket építő néme-
tek hosszú idő után ismét értéke-
ikben gyarapodó, identitásukban 
megerősödő korszakot élhetnek. 
Több mint négyszáz német önkor-
mányzat látja el az érdekképvise-
leti munkát, a német nemzetiségi 
általános iskolák száma megha-
ladja a háromszázat hazánkban, 
kulturális csoportjaik a tánc, az 
ének, a zene területén szinte min-
den svábok lakta településen jelen 
vannak, az önszorgalomból gyűj-
tött kisebb helytörténeti gyűjte-
ményektől, emlékszobáktól a ko-
molyabb tájházakig félszáznál is 
többet találhatunk országszerte. 
Németországi testvértelepülési 
együttműködéseik az anyaország-
gal való kapcsolattartást segítik, 
melyek számos esetben kiegészül-
nek iskolai cserediák programok-
kal, és egyéb civil szervezetek köz-
ti partnerséggel.

 Mi, svábok – hangzik a hí-
vószó a kötet elején, amellyel jelez-
zük: egy közösség bemutatkozik. 
Miközben történelmi-néprajzi ér-
telemben a magyarországi néme-
tek 18. századi betelepítése számos 
tartományból történt, Bajoror-
szágtól Pfalzig, Hessentől Szász-
földig. Ezek közül mindössze egy 
vidék volt a Baden-Württemberg 
tartományban található Svábföld. 
S akkor még nem említettük a bi-
rodalmon belüli őrvidéki németek 
(hienzek) belső telepítését, vagy 

az ausztriai tartományokból érke-
zőket. S eltekintettünk a korábbi, 
középkorban hazánkba behívott 
németektől, hiszen a történelmi 
Magyarország múltjának Szent 
István király óta szinte folyama-
tosan része volt a germán népcso-
port letelepítése. Ahogyan a II. 
Géza király idéjén Erdélybe, s a 
tatárjárás után IV. Béla kolonizá-
ciója révén a felvidéki Szepesség-
be behívott, különböző eredetű 
németajkúakat „szászoknak” ne-
vezték el egységesen, úgy a török 
idők végeztével az elnéptelene-
dett területekre érkező utódaikat 
„sváboknak” hívták, függetlenül 
származási helyüktől.
 Kötetünk megvalósításá-
hoz elengedheteten volt a települési 
német önkormányzatok aktív köz-
reműködése, partnersége. A könyv 
finanszírozása és sok esetben az ér-
tékes fotós anyag biztosítása a velük 
történt együttműködésben jöhetett 
létre, amiért köszönettel tartozunk. 
Másfél esztendős gyűjtőmunkán-
kat nem könnyítették meg a körül-
mények, hiszen az önkormányzati 
választások és a koronavírus első 
hulláma jó félévvel késleltette a kö-
tet elkészülését. Most mégis abban 
a reményben nyújtom át szerzőtár-
saimmal könyvünket, hogy sikerül 
közelebb hoznunk a mai magyar 
társadalomhoz a hazai németség 
virágzó kultúráját, történelmét, ha-
gyományait, kedvet csinálhatunk 
egy-egy falu vagy kisváros meglá-
togatásához, egy-egy rendezvény-
be való bekapcsolódáshoz, a ve-
lünk élő sváb közösség alaposabb 
megismeréséhéz. 
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lékeiket ezek segítségével megőriz-
zük. A Tárgyak című kiállításrész a 
tipikus német nemzetiségre jellem-
ző tárgyakra hívja fel a látogatókö-
zönség figyelmét. E tárgyak nem 
különböznek egy általános nép-
rajzi tárgytól, gyűjtésük története 
mégis a német közösséghez köti 
megjelenésüket a múzeumban. A 
kiállított tárgyak többsége még ma 
is élő személyek vagy leszármazot-
taik közvetlen örökségéből szárma-
zik, így a kiállított dolgok a ma élő 
idősekben az emlékeket, a fiatalok 
számára a múltat idézik fel. A múlt 
és jelen, a régiek és a maiak közötti 

 A tatai Német Nemzetiségi 
Bázismúzeumot (Ungarndeutsches 
Landesmuseum) 1972-ben alapítot-
ták, azzal a feladattal, hogy a ma-
gyarországi német kultúra őrzőin-
tézménye legyen. Tatán, a vizek és 
vízimalmok történelmi városában, 
a Miklós-malomban kezdődött a 
múzeum története, majd egy évti-
zeddel később, 1987-től egy másik 
malomépületben, a Nepomuce-
nus-malomban folytatódott. 
 A Történetek című kiál-
lításrész olyan tárgyak fala, ame-
lyeket nemzetiségi közösségek 
küldtek a múzeumnak, hogy em-

hídszerepük elvitathatatlan. Akár 
az egész kiállítás, de annak csak a 
tárgyai is gondolkodásra biztatják 
a látogatókat arról, milyenek is va-
gyunk mi, és milyenek valójában a 
többiek.
 Schmidtmayer-Busa Móni-
ka, a Német Nemzetiségi Múzeum 
néprajzos-muzeológusa immáron 
hat éve, egyetemi tanulmányait 
követően kezdett a tatai múzeum-
ban, direkt nem mondom, hogy 
dolgozni, mert az a szenvedély 
és tűz, amivel kutatási területé-
ről mesél, csak a legnagyobb já-
tékosok jellemzője. Keresve sem 

A hallgatás falain túl

Német Nemzetiségi Múzeum - Ungarndeutsches Landesmuseum

Munkácsi ImreFotó: Varga Edit

A tárgyak múlt és jelen, régiek és maiak közötti híd szerepe elvitathatatlan
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találhatnánk jobb kalauzt a ma-
gyarországi németség történetével 
kapcsolatos múzeumi kutatások, 
s az ezek nyomán tett megállapí-
tások összefoglalására. Rajta kívül 
Stegmayer Máté történész muzeo-
lógus lektorként segítette a cikk 
létrejöttét.
 „A nemzetiségi emlékek 
szervezett, tudományos igényű 
gyűjtése a hatvanas, hetvenes 
években kezdődött, az ország több 
pontján, így itt, Tatán is – kezdi 
a múzeum- és kutatástörténe-
tet Schmidtmayer-Busa Mónika. 
Az első gyűjtések eredményéből 
1976-ban rendeztek népművésze-
ti kiállítást, azzal a céllal, hogy a 
múzeum bemutathassa a hazai 
németség kultúráját. Ezen általá-
nos nemzetiségi-néprajzi tenden-
ciákat bemutató állandó kiállítást 
– mint oly sok más kiállítóhely 
esetében is – a gyűjteménybe be-
került tárgyak összetétele határoz-
ta meg. Ennél fogva a hazai német 
nemzetiséget bemutató történeti 
jellegű kiállítás létrehozása akkor 
irrelevánsnak tűnt. A gyűjtemény 
létrehozásakor a népművészet 
dúsan díszített alkotásai (pl: hartai 
bútor) mellett számos olyan tárgyi 
emléket sikerült begyűjteni, ami a 
felszámolódott paraszti kultúrával 
együtt használaton kívül került. 
Éppen ezért a tárgyaik jelentős 
része mezőgazdasági használati 
eszköz, a kismesterségekhez tar-
tozó szerszám, textíliák, falvédők, 
terítők, ahogy az a legtöbb népraj-
zi gyűjteményben jobbára előfor-
dul. Azzal a különbséggel, hogy 
itt olyan gyűjtemény összeállítá-
sára törekedtek, amiben tudato-
san keresték, mik azok a jellemző 
irányok, amelyek révén a magyar-

országi németek bemutathatók. 
Egyáltalán: mire gondolunk ak-
kor, ha a magyarországi németek-
ről esik szó?
 Amikor egy népcsoportról 
beszélünk, hajlamosak vagyunk 

panelekben gondolkodni róluk, 
megpróbáljuk megmondani, hogy 
milyenek ők. Hogyan lehet ezt 
definiálni? 
 „Úgy, hogy szemrevételezzük, 
milyen tárgyakat használtak, milyen 
tárgyak kerültek be tőlük a múze-
umba, és persze elolvassuk a róluk 
fellelhető szakirodalmat. A Német 
Nemzetiségi Múzeum gyűjteményé-
nek vizsgálatával öt témakört fogal-
maztunk meg a kiállításban, amelyek 
mentén beszélünk a magyarországi 
németségről” – mondja a népraj-
zos-muzeológus, és kérdésünket 
meg sem várva sorolja az ismérveket.
 „Az egyik vizsgálandó té-
makörként határoztuk meg a val-
lásosságukat; a másik a munkához 
való viszonyuk; a harmadik az ér-
tékrendjük, erkölcsiségük, az élet 
dolgaihoz való viszonyuk; van egy 
témakör, ami a földhöz és a család-
hoz való viszonyukat dolgozza fel; 
és végül van egy olyan is, amit a 
legegyszerűbben a mobilitásukkal 
foglalkozó témakörként határozha-
tunk meg. Ez utóbbiban nem csak 
azt akarjuk dokumentálni, hogy 
1945 után nagyon nagy létszámban 
telepítettek ki az életüket évszáza-
dok óta itt élő családokat, hanem 
azzal is foglalkozunk, hogy mit 
jelentett számukra egy új közös-
ségbe történő asszimiláció, illetve 
a magukkal hozott kultúra megőr-
zésének igénye. Viszont a németség 
történeti múltjához jelenleg kevés 
tárgyi emlék áll rendelkezésünkre, 
ezért a jelenlegi kiállításban arról 
beszélünk, tulajdonképpen milyen 
tárgyak, tárgyegyüttesek lelhetők 
fel a múzeumban a magyarorszá-
gi németekhez köthetően. Emiatt 
is kaphatta kiállításunk a ’Mi és a 
Többiek’ címet, hiszen egyelőre a 

Schmidtmayer-Busa Mónika

Olvasó, imakönyv és egy szál a 
„szerelmi hűség fűszeréből”
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’mi és az ők’ aspektusból vizsgáljuk 
a magyarországi németeket. A jel-
lemzőket pedig a tárgyak segítségé-
vel próbáljuk kiolvasni és értelmez-
ni. Persze a legfontosabb, hogy ők 
mitől érzik magukat svábnak, mik 
azok az apró momentumok, amik 
megkülönböztetik őket tőlünk, ho-
gyan látják önmagukat.”
 A leginkább meghatározó, 
amikor a svábokról beszélünk – a 
muzeológus szerint –, hogy az ő 
életükben sokkal fontosabb a ha-
gyományok átadása a következő 
generációknak, mint egy olyan 
nemzetiség, vagy közösség számá-
ra, akiknek létjogosultságát nem 
kérdőjelezték meg. Az, hogy még 
él az a generáció, akinek át kellett 
élnie, hogy nem beszélhette az 
anyanyelvét, nem gyakorolhatta a 
szokásait, akiktől elvették a vagyo-
nát, meghatározza azt is, hogyan 
látják önmagukat és miért érzik 
fontosnak a hagyományaikat, 
szokásaikat. A hatalom mindent 
megtett annak érdekében, hogy 
ezek ne maradjanak meg: ne éne-
keljenek, ne beszéljenek németül, 
ne járjanak német táncokat, ne 
legyenek német misék a templom-
ban. Mégis, az elszánt ellenállás-
nak köszönhetően egyes közös-
ségekben, szinte érintetlenül meg 
tudott maradni ez a kulturális egy-
ség. Ezen keresztül pedig a fiatalok 
is egyre jobban megértik, megér-
zik, miért fontos ez az örökség, 
hiszen számukra a különlegesség, 
az egyediség bármilyen történelmi 
korban, mindig érték. Éppen ezért 
nagyon fontos, hogy ma már szü-
letésüktől kezdődően gyakorolni 
is tudják a nemzetiségi kulturális 
csoportokban az otthon, nagyma-
mától hallott, óvodában, iskolá-

ban megismert, megtanult hagyo-
mányokat, ami életük egy nagyon 
fontos alapját teremti meg, hogy 
felnőttként is legyen miből merí-
teni, ismerjék, hogy honnan jöttek 
és hova tartoznak.
 Fontos kérdés az is, hogy 
milyen törést okozott a második 
világháborút követő meghurcolás 
és elűzetés. Milyen törést okozott 
a magyarországi németekben a 
meghurcoltatásuk, akár saját ma-
guk, akár az őket befogadó, az at-
rocitást velük szemben elkövető 

nemzet megítélésében? – teszem 
fel a kérdést Schmidtmayer-Busa 
Mónikának.
 „A magyarországi német-
ség esetében azért is nehéz egysé-
ges képet meghatározni, mert na-
gyon erősen lokalizált kultúrákról 
van szó, amelyekben jellegükből 
adódóan többféle út vezetett a 
bizalom megingásához. Itt, Ko-
márom-Esztergom megyében is 

három irány figyelhető meg a ma-
gyarországi németek II. világhá-
ború utáni sorsával kapcsolatban. 
Az első, ami a háború frontvona-
lainak térségében élőket érintette, 
az az evakuálás. Ahogyan a biro-
dalom visszavonulása során olyan 
településeken haladt át, ahol tudo-
másuk szerint német nemzetiségi 
lakosok voltak, azokat próbálták 
’menteni’. Azt ugyan nem kérdez-
ték, hogy az érintettek kérnek-e 
ebből, vagy sem, csak végrehajtot-
ták az evakuálást. Az ezzel járó 

rendőri erőszak, a teherautóba, 
vonatba zárás élménye, a lakóhely 
kikényszerített elhagyása súlyos 
töréseket okozott. Az evakuált svá-
bokat azután menekülttáborokban 
helyezték el Ausztriában és Né-
metországban, de amikor ezeken 
a területeken megszűnt a háborús 
fenyegetettség, akkor sorsukra ha-
gyatva, zömük elindult régi ottho-
na irányába – Magyarországra. 

Vőfély uram vezeti a menyasszonyt, a násznép ezúttal a múzeumlátogatók 
hada. Egymást érik a Vendégségben a múzeumban sorozat rendezvényei
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Ám amikor ’45 tavaszán hazaér-
tek, itthon már elkezdődött a svá-
bok elleni hadjárat, s az elhagyott 
házakat elfoglalták. A fedél nélkül 
maradt németeket pedig immáron 
a magyar hatóságok gyűjtötték be, 
és internálták őket Komáromba, 
a Csillag erődbe, ami akkoriban a 
politikailag nem kívánatos szemé-
lyek gyűjtőtáboraként működött. 
 A németség egy másik, itt-
hon maradó részén először végig-
ment az orosz front, majd szó sze-
rint rájuk telepítették a Felvidékről 
a csehszlovák-magyar lakosságcse-
re során kitelepített magyarokat, 
majd később a kommunista hatal-
mat erősítő, föld nélküli telepeseket.
 A bizalomvesztés harmadik 
útja pedig a hivatalos kitelepítés 
volt, amivel kapcsolatban kétféle 
meggyőződés alakult ki a svábok-
ban. A módosabbak körében, akik-
től volt mit elvenni, nyilván az, 
hogy ez egy szimpla kifosztás volt, 
a kevésbé tehetősek körében pedig 
az, hogy németségük miatt kellett 
elhagyniuk a hazájukat, pedig sem 

a háborúhoz nem volt közük, sem 
ahhoz az országhoz, ahová men-
niük kellett. Szembesülniük kellett 
azzal, hogy ott kint nem tekintik 
őket németeknek, hanem „csak” 
magyaroknak, akikre azért szükség 
van, hiszen a háborúban meghalt 

németek helyett valakiknek újjá 
kell építeni az országot. Tata test-
városát, Gerlingent például jórészt 
a Zsámbékról, Dunabogdányból ki-
telepítettek építették újjá. Ez a szem-
besülés azután elindított egy olyan 
lelki folyamatot, amelynek két kime-
nete volt. A többség az első adandó 
alkalommal visszajött, de voltak 
olyanok, akik az itteni bánásmód 
miatt elveszítették ragaszkodásu-
kat a szülőföldjükhöz, nem akartak 
visszajönni, sőt a magyar nyelvi kul-
túrát is elhagyták, és a gyerekeiket 
sem tanították magyarul.
 A kitelepítettek magyar ál-
lampolgárságukat, az identitásukat 
esetenként el tudták nyomni, de a 
rendszerváltás után, amikor az első 
magyar buszok megérkeztek Nyu-
gat-Németországba, az ott élő közös-
ségek zokogtak, mert nem gondolták, 
hogy életükben még egyszer magya-
rokkal fognak találkozni. Az alap-
vetően evangélikus Gerlingenben a 
katolikus vallású magyarországi né-
metek katolikus templomot építettek, 
ma is működő erős katolikus közös-
séggel. Az itthon maradottakat pedig 
a németségüktől akarták-próbálták 
megfosztani, aminek azért voltak 
részeredményei. A hatvanas-hetve-
nes években a zeneművészeti egye-
tem hallgatói és tanárai gyűjtöttek 
itt a környéken dalokat, és a gyűjtött 
anyagot közzé is tették egy népzenei 
térképen. De hiába kerestük rajta a 
német nyelvű énekeket, csak elvétve 
találkoztunk velük, egy-egy karácso-
nyi ének erejéig. Így mutatkozott meg 
a félelem miatti elhallgatás, felejtés. 
 A felülről vezényelt svábta-
lanítási törekvések és ezek végrehaj-
tása során elkövetett embertelensé-
gek dacára mégis azt kell mondjuk, 
hogy a környező országokhoz ké-

A vértessomlói lakodalmas menet egyik koszorúslánya

Lakodalmas mulatság. 
Ma már születésüktől kezdődően 
gyakorolni tudják a nemzetiségi 

kultúrát
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pest Magyarországon nem járt ak-
kora áldozatokkal ez a folyamat, 
mint például a mai Szlovákiában, 
ahonnan gyakorlatilag eltűntek a 
legrégebb óta velünk élő szepességi 
németek, akik magukat cipszerek-
nek nevezik. Vagy említhetném az 
egykori Jugoszláviát, ahol a háború 
után a szerbek egyáltalán nem kí-
mélték őket, németül megszólalni is 
életveszélyes volt, a ceaușescui Ro-
mániában pedig éppenséggel kiáru-
sították a szászokat. Ezzel szem-
ben nálunk, legalábbis nagyon sok 
településen segítették egymást az 
emberek, nem törődve azzal, hogy 
ezáltal ők is veszélybe kerülnek. 
Bármikor le lehetett tartóztatni 
bárkit, aki svábszimpatizáns volt. 
Rengeteg történet maradt fenn a ki-
telepítendőket bújtató szomszédok-
ról, eltűnt egyházi anyakönyvek-
ről. Minden reakciót az határozott 
meg, hogy a második világháborút 
követő szovjetizált vagy szovjet 
utasításra cselekvő vezetés hogyan 
tudta alsóbb szintekre levinni az 
akaratát, hogyan tudta szembe for-
dítani az embereket. Nálunk is volt, 
ahol ez sikerült, de többnyire in-
kább nem, mert erősebb volt az év-
százados együttélés, a minta, vagy, 
ha úgy tetszik példa, amit a svábok 
jelentettek egy-egy közösségben. 
 Ma már, az elmúlt négy-öt 
évben egyre több történetet ismer-
hetünk meg ezekről az időkről, az 
emberi tettekről. Egyszerűen azért, 
mert ma már mernek róla beszélni 
a még élő szemtanúk, de sokan az-
óta sem iratkoznak fel semmilyen 
listára. Ebből talán érzékelhető, 
hogy mekkora volt az a nyomás, 
ami a háború utáni évtizedekben 
rájuk nehezedett, s ami ugyan a 
múzeum megalakulása, a hetve-

nes évek óta csökken, és már régen 
nem áll fenn a németségük miatti 
fenyegetettségük, de két évtizeddel 
a rendszerváltás után a színvallás 
még mindig félelmet keltett. Ez for-
dult át most egy közlési aktivitás-
ba, amikor is az idősebb generációk 
nem akarják magukban tartani az 
átélt sérelmeket, a megaláztatást, az 
évekig tartó rettegést. A sérelmeket 
pedig ki kell beszélni, mert jóvátétel 
híján csak ez segíti a megbékélést, 
és fontos, hogy a mai, fiatalabb ge-
nerációk is megismerjék őseik tör-
ténetét, mert ez számukra egyfajta 
magyarázatul, lábjegyzetül szolgál 
őseik és a történelem megértéséhez. 
Ismerek olyan hatvanéves illetőt, 
akit ez a tudás vezetett a felisme-
réshez, hogy a szülei miért pont azt 
a házat akarták visszavásárolni, 
ahonnan eltemette őket. 
 Ehhez a megértéshez, a 
nemzetiségek közötti megbékéléshez 
is vezető út egyik komoly mérföld-
köve volt a magyarországi németek 
elűzetési emléknapjának létreho-
zása. Azért január 19-e a napja, 

mert 1946-ban ezen a napon indult 
el az első, svábokat Németországba 
szállító vonatszerelvény Budaörs-
ről. Komárom-Esztergom megyében 
minden évben közösen emlékezünk, 
amellett, hogy a települések is meg-
rendezik a saját megemlékezéseiket. 
Még mindig hallunk olyan történe-
teket a résztvevők elbeszéléseiből, 
amelyek minket is meghökkentenek, 
és az elűzetés egy újabb aspektusá-
ra hívják fel a figyelmet. Jóvátétel 
nyilván nem történt, és ma már ez 
valószerűtlen is, de az emlékezés ré-
vén nagyon sokan eljutnak egyfajta 
kiegyezésig, megszabadulván nyo-
masztó lelki terhüktől. Számunkra 
pedig azért fontos, hogy minél töb-
beket bírjunk szóra, mert értékes új 
információkhoz jutunk a magyar-
országi svábság történelmének egy 
nagyon fontos korszakáról.” 
 Az oral history, vagy-
is az elbeszélt történelem in-
terjútárának bővülésével tehát 
új irányt és lendületet vett a 
nemzetiségkutatás is, amit ma 
egyre szélesebb társadalmi ala-
pon és összefogással folytatnak. 
Schmidtmayer-Busa Mónika el-
mondása szerint a 10-15 fiatal-
ból álló állandó segítő csapatuk 
mellett a Komárom-Esztergom 
megyei településeken mintegy 
200-300 önkéntes segítőjük van, 
akikkel egymást érik a Vendég-
ségben a múzeumban rendezvé-
nyei, amelyeken helyi sváb ha-
gyományokat elevenítenek fel, 
legutóbb például egy komplett 
lakodalmassal, de egyre erősö-
dő hagyomány a segítő fiatalok 
kezdeményezésére létrejött sör-
fesztivál is, nemzetiségi kultúr-
progammal, sváb fúvószenével, 
kolbásszal és persze sörrel. 

Koszorúslány német viseletben
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 2018-ban a magyarországi 
helységek közül elsőként került fel a 
három, nemcsak szomszéd, de csa-
ládi kapcsolatai miatt vérségében 
is rokontelepülés közös tisztelgése-
ként Soroksár, Dunaharaszti és Tak-
sony közösségi összefogással készült 
emléktáblája az ulmi várfalra, ahol 
az ulmiak és a telepesek leszárma-
zottai állítottak emléket. Egy évvel 
később a Soroksári Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat (SNNÖ) a Táj-
ház udvarán avatta fel a tábla pontos 

 Az okleveles emlékek 1067-
ben említik először Soroksárt, még-
pedig az Aba nemzetségbeli Péter 
comes a százdi monostornak adott 
egyik adománylevelében „Swrwk” 
néven. Az évszázadok során a falu 
többször is elpusztult, emberöltőkre 
pusztaként maradt csak fent a neve. A 
török kiűzését követően a hódoltság 
és a Magyar Királyság határai men-
tén az ország közepe szinte lakatlan-
ná vált. A belső vándorlás nem tudta 
ezt az űrt betölteni, ezért a korszel-
lem és az uralkodó politika jegyében 
főleg német nyelvű területekről igye-
keztek az emberhiányt pótolni. A 18. 
századi Schwabenzug szinte egészére 
jellemző volt a mondás: „Die ersten 
fanden den Tod, die zweiten hatten 
die Not, und die dritten erst das Brot.” 
Mégis tömegek indultak el a túlnépe-
sedett német területekről a néptelen 
kelet felé. Németország déli részének 
minden vidékéről érkeztek ide tele-
pesek. Grassalkovich Antal gróf ügy-
nökei toboroztak a Rajna vidékén, 
Trier püspökségében és Elzászban. A 
rekrutálók között találjuk a soroksári 
Johann Jakob Forster gazdát is. A te-
lepesek jelentős része Ulmban szállt 
hajóra, ahonnan a Dunán érkezett 
Magyarországra.

mását, ezzel jelzik: új hazára talál-
tak. A német nyelvű emléktáblára a 
Duna térképe került Ulmtól a Pesti 
síkságig, mely megegyezik az uta-
zás útvonalával, a kiindulóponttól 
kezdődően egészen a célig, melyek 
Soroksár, Dunaharaszti és Taksony. 
A táblán kirajzolódik még a három 
település jellegzetes templomának 
körvonala.
 Soroksáron a sváb hagyo-
mányok a kitelepítés és a 20. század 
minden borzalma ellenére tovább 
éltek. Az SNNÖ a nemzetiségi ön-
kormányzatiság kezdeteitől, 1994 
óta jelen van Soroksár közéletében. 
Képviseli a csaknem ezer regiszt-
rált nemzetiségi választót, és a re-
gisztrációval nem rendelkező, de 
többezresre tehető sváb kötődésű 
soroksárit, támogatja a helyi német 
nyelvű oktatást, valamint az identi-
tást megtartó szokásokat, rendez-
vényeket. Legyenek azok akár régi 
hagyományok vagy új kezdeménye-
zések, közösek, mint a többi sváb 
településen is meglévők – temp-
lombúcsú, bálok, Úrnapi körmenet, 
szüreti mulatság, majális, Márton 
napi lámpás felvonulás – vagy egye-
diek, ami csak Soroksárra jellemző, 
mint például a Holbig Ifjak felvonu-

A valódi értékek

A Nagyboldogasszony-templom

Soroksár - Schorokschar

Némethi Botond és az SNNÖ
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lása. Az ünnep kezdetei az 1900-as 
évek elejére nyúlnak vissza. Ezt az 
Úrnapi délutánt szánták a helyi fia-
talok bemutatására. A zenés, vidám 
felvonulás 8–10 báli ruhás nyitó 
párral, lovas kocsival, a régi hagyo-
mány szerint az egyik lányos háztól 
indult, és igyekezett a falu majd’ 
minden utcájában megmutatni ma-
gát. Mindeközben a nézelődőket 
üdítővel, süteménnyel kínálták meg, 
és invitálták őket a vendéglőben tar-
tott mulatságra. Mielőtt a Holbig 
vendéglőhöz értek volna, érintették 
a Hősök terén álló világháborús 
hősi emlékművet, ahol a magyar 
himnuszt énekelve emlékeztek meg 
az ősökről. Hosszas kényszerszünet 
után, a rendszerváltást követően, 
1994-től Soroksár újra indította ezt 
a szép hagyományt.
 A közösségi rendezvények 
nagyon fontosak az értékek és a 
hovatartozás megélése kapcsán, 
hiszen „a közösségi eseményeknek 
a szórakoztatáson túl is van értel-
me. A jelenlévők megismerik egy-
más örömét, bánatát és közösséggé 
formálódva megpróbálnak segíteni 
egymásnak ott, ahol csak tudnak. 
A közösségbe tartozás egyszerre je-
lent kötelezettséget és rugalmassá-
got. Ezt kell utódainknak átadni. 
Igaz, ehhez alkalmazkodni is kell, 
de ha számunkra értékes a környe-
zet, akkor ez nem kényszert, hanem 
hasznos, tartalmas időtöltést jelent. 
Ha nem teszünk a közösségeinkért, 
azok szétesnek, elmagányosodás lesz 
az eredménye. Lehet, hogy úgy tűnik 
majd, sokat tudunk egymásról, sőt 
számunkra kevésbé fontos emberek-
ről is a médián és a kommunikációs 
hálózaton keresztül, de végül mégis 
egyedül maradunk szobáink falai kö-
zött. Ezt nem szabad elfelejteni, mert 

örök igazság, ha az egyén a közösség 
javáért dolgozik, felemeli azt és maga 
is felemelkedik vele együtt” – vallja 
Schirlingné Drexler Anna, az SNNÖ 
korábbi elnöke.
 Az elmúlt években az 
SNNÖ nagy erőfeszítéseket tett az 
épített örökség megújítása és újab-
bak teremtése érdekében is. Köz-

reműködött az útmenti feszületek 
méltó restaurálásában, és a Sorok-
sár jelképének számító templom 
felújításában is. Soroksár ékessége 
a Hősök terén álló Nagyboldogasz-
szony templom. A barokk stílusú 
épület alapkövét 1758-ban tették le 
és 1759–61 között készült. Több al-
kalommal tűzvész pusztította, 1956-

A soroksári svábok lovaskocsin szállították a jeget és adták el a fővárosban

A kocsma a közösségi élet színtere
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ban a földrengés is erősen megron-
gálta. A mondás szerint a soroksári 
templom tornya éppen olyan ma-
gas, mint a Gellért-hegy. Ha a va-
lóságban nem is, de a soroksáriak 
szívében így él.
 Sokak régi álmát valósította 
meg az SNNÖ, amikor 2014-ben a 
Soroksári Önkormányzattal kö-
zösen megvásárolta és kialakította 
Soroksár egyik legnagyobb büsz-
keségét, a Soroksári Sváb Tájházat, 
melyet a közösség összefogása tett 
élővé autentikus berendezésével. Az 
épület belsejét, mely egy jómódú 
iparoscsalád otthonát mutatja be az 
1942-es állapotok szerint, néprajzi, 
történészi szakértői közreműködés-
sel alakították ki. 2015-ben nyitot-
ta meg kapuit és azóta vár kicsiket, 
nagyokat; nem csak áll, hanem él is 
rendszeres hagyományéltető foglal-
kozásai által.
 A tájház egyik legértéke-
sebb darabja az a kegyoszlop, mely 
eredetileg a Juta dombon állt. Fel-

állításának idejét csak megbecsülni 
lehet, feltehetően a századforduló 
előtt történhetett. A II. világhábo-
rú előtt templomi zászlókkal kör-
menetek vezettek az oszlophoz. Ott 
fohászkodtak a soroksári parasztok, 

hogy a szőlőjüket, gabonájukat és a 
burgonyát kímélje meg az időjárás, 
kerüljék el azokat a férgek, a ma-
darak és a tolvajok. Állításával hi-
tüket, valamint bizalmukat fejezték 
ki, ezzel helyezték a Szentháromság 
oltalmába magukat és szőlőjüket. 
Évtizedekig idős asszonyok gondos 
kezei ápolták és vigyázták. Az osz-
lop felső harmadában, a fafülkében 
egy színes olajnyomat is volt, ami a 
régiek elmondása szerint Szent Do-
nátot ábrázolta. A legenda szerint 
Donát kezéből egy mise alkalmával 
a pogányok kiütötték a szent kely-
het, ami a földre esett és darabok-
ra tört. Donát összeszedte a kehely 
szilánkjait, szomorúan az oltárra 
helyezte, majd imádkozni kezdett. 
Kis idő múlva a kehelydarabok ösz-
szeforrtak és Donát kezében ismét 
eggyé váltak. A teljes enyészettől 
ugyan megmenekült az oszlop, de 
előbb a festett szentképet koptatta 
el nyom nélkül az idő vasfoga, majd 
maga a tárgy is végveszélybe került, 
korhadt és egyre csak kopott. Az 
utolsó pillanatban menekült meg. 
Az SNNÖ támogatásával 2015 óta 
üveg mögött, konzerválva áll a táj-
ház udvarán. Néhány éve másolat 
került az eredeti helyére. Gondos 
kezek rendbe tették, lefestették, és 
megszépítették környezetét is. A 
megtört üvege helyére új került és 
ünnepnapján, 2017. augusztus 7-én 
végre ismét beköltözött Szent Donát 
az ablakába, hogy elűzze a rontást, 
a tolvajokat és a jégesőt a földekről. 
A képet Lux Antal, Munkácsy-díjas, 
Berlinben élő, de ízig-vérig sorok-
sári festőművész készítette.
 A háború vége Soroksá-
ron nemcsak a béke kezdetét, de 
az üldöztetések folytatását jelentet-
te. Mintegy 5500 soroksári svábot 

Klötzl Károly nagy vendéglője a két háború között

Klötzl Károly vendégfogadója 
a víg tüzérhez
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űztek el a romokban heverő Né-
metországba 1946-ban. A svábság 
elhurcolása málenkij robotra, majd 
elűzése éppen azt a közösséget 
sújtotta, akiknek Soroksár a létét, 
egyedi arculatát köszönheti. Velük 
és leszármazottaikkal együtt mint-
egy tízezer embert vesztett a falu. A 
tragédiát soha nem felejtik, ezért a 
magyarországi németek elhurcolá-
sának 70. évfordulójára, 2016 má-
jusában állíttatott emléket Soroksár 
Önkormányzata és a Soroksári Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat. 
A szívszorító, egy akkori életképet 
ábrázoló mementót vagy eufemisz-
tikusan nevezve kitelepítési emlék-
művet Kligl Sándor szobrászművész 
Elűzetés című kompozíciójában lát-
hatjuk viszont. A mesterember egy 
otthonát néhány holmival éppen el-
hagyó asszonyt és gyermekét ábrá-
zolja. Az apa hiánya felkiáltójelként 
emeli ki, hogy a férfi vagy a hábo-
rúban veszett oda vagy a málenkij 
robot pokla nyelte el.
 A Munkanélküliek fája, az 
Inselbaum ugyancsak Soroksár fon-
tos jelképe. A róla szóló híres éne-
kes polkát Herling Ferenc zenész 
komponálta az 1930-as években: 
„Auf te’ Ins’lsteht a’ Paam, Teis is’ te’ 
Oarwa’tslausi-Paam...”. A dal arról 
szól, hogy a soroksári Molnár-szi-
geten, ahol korábban a különleges 
hajómalmok őrölték a legendás so-
roksári kenyér alapanyagát, állt egy 
nagy nyárfa, amit Munkanélküliek 
fájának neveztek el. Széles lombko-
ronája alatt találkoztak a század ele-
jén a dologtalanok, ott kártyáztak és 
közben tervezgették szerencsésebb 
jövőjüket. Az évek során a fa kive-
szett, a pletykák szerint közvetlenül 
a háború után kivágták, hogy a kály-
hában meleget adjon egy szegény 

családnak. Az SNNÖ 2017-ben az 
első Soroksáron született gyermek 
anyakönyvezésének 300. évfordu-
lója alkalmából újraültette a fát, de 
immár egy megmaradást jelképező 
tölgyet, egyúttal emlékkövet helye-

zett el a híres dallam szövegével és 
kottájával.
 A különleges természeti érté-
ket, a Molnár-szigetet egyik oldalról a 
Soroksári-Duna öleli át, míg a mási-
kon a csordogáló Kiság, melyet a helyi-
ek rendre Kis-Dunának neveznek, és 
jelentősége felbecsülhetetlen. Soroksár 
dombra épült, így a központi része-
ket árvíz sohasem fenyegette. A Duna 
bővizű mellékága szinte kínálta magát 
a molnároknak. Mi sem volt egysze-
rűbb a gazdák számára, minthogy a 
megtermelt gabonát levigyék a folyó-
ra őröltetni. Sok család már az óhazá-
ban is ismerte a molnármesterséget. A 
vízimolnárok jól alkalmazkodtak a 
vízálláshoz. Ha áradás jött, vagy kis-
vízi időszak volt, egyszerűen odébb 
kormányozták a hajómalmot – még 
a századforduló idején is 37 ringató-
zott ezekből a Duna-ágban. Az árvi-
zek hatalmas pusztításai miatt Pest 
város tanácsa úgy határozott, hogy a 
folyó ezen szakaszát lezárják. Emiatt 
a tízes évekre a Soroksári-Duna esé-

Soroksár régen, az Ócsai és a Fő 
utca

Első világháborús emlékmű
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se szinte teljesen megszűnt, lehetet-
lenné vált a malomipar folytatása. A 
vízimalmokat leszerelték, a molnár 
dinasztiák fiai pedig péknek, ke-
nyérsütőnek álltak. Vasárnaponként 
azonban így is megtelt a sziget. Aki 

csak tehette, a parton múlatta az időt. 
Igazi polgári szórakozás volt a sziget 
neves helyén, a Tündér-ligetben az 
időtöltés. A helynek nagy híre volt. 
Hétvégente még Pestről is kijártak a 
feltűrt ingujjú, mellényes iparoslegé-

nyek a vendéglőbe. Ma a sziget leg-
inkább üdülő- és pihenőövezetként 
funkcionál. A Kiság azonban a sod-
rás hiánya miatt végóráit éli, hacsak 
nem történik mielőbb elmozdulás az 
eredeti állapotok irányába, elvész a 
Kiság és a sziget megszűnik.
 Soroksár sok zenész, külö-
nösen a rézfúvósok szülőhazája is. 
Messze földön híres a soroksári au-
tentikus muzsika. Ennek oka szin-
tén a múltban gyökerezik. Renge-
tegen tanultak zenét annak idején, 
ami főleg annak köszönhető, hogy 
különleges kapocs alakult ki a kö-
zösség tagjai közt. Tanáraik nya-
ranta elvitték a gyerekeket zenélni, 
és az ott befolyt pénzből tudták a 
következő évi költségeket fedezni. 
A tanulók tanulmányaik végeztével 
megkapták a hangszert, mellyel az 
évek során játszottak, és amivel már 
egy zenekarba is be tudtak állni. 
Rengeteg szegény, egyszerű ember 
vált ezáltal zenésszé.
 Soroksárnak régen saját 
komponistája is volt, aki polkákat 
és hozzá szövegeket írt. Tanulatlan, 
de óriási tehetséggel megáldott fia-
talember volt Reubl János, becene-
vén Pipi Heindi. Sokan emlegetik 
az idősebbek közül azokat az időket, 
amikor majd minden sarkon élő ze-
nés vendéglők tárt kapukkal várták 
a táncolni, énekelni, szórakozni vá-
gyókat. Bálról bálra jártak a fiatalok 
akkoriban. Ám ezeknek az időknek 
vége lett, és a vendéglők is bezártak, 
de Soroksár zeneművészeti esszen-
ciája mind máig fennmaradt. Geiger 
György Kossuth- és Liszt Ferenc-dí-
jas trombitaművész egyik publiká-
ciójában így fogalmazott: „A trom-
biták városa Soroksár”. És valóban, 
nagyszámban születtek olyan trom-
bitások ezen a helyen, akik nemcsak A felkoszorúzott kitelepítési emlékmű

Malmok a Dunán Soroksárnál
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országosan, de nemzetközileg is ma-
gas szintű szakmai elismertségre tet-
tek szert. A helység zeneiskolájának 
névadójának, Galambos Jánosnak az 
emléktábláján ez áll: „Iskolateremtő 
műhelye kiváló mestereket adott a 
zenei életnek. Játszva élte le az életét, 
számára a zene mindenek felett állt.”
 Farkas Antal tanár úr ma-
ximális szakmai tudásának, elhiva-
tottságának, a zene iránti tiszteleté-
nek és nagy szívének köszönhetően 
zenész generációkat oktatott és ne-
velt fel Soroksáron. Többek között 
ezen munkásságoknak is köszön-
hető, hogy a településen tovább él 
a zene szeretete, hogy a nagy múltú 
muzsikus családok fiatal sarjaiban 
már jól látszik a tálentum. És ne fe-
ledjük: minél kopottabb egy rezes 
hangszer, annál nagyobb történe-
lemmel bír a patinája.
 Sok olyan népcsoportot ta-
lálunk a világon, akik elvesztették 
nyelvüket – ami az identitás egyik 
legfőbb eleme –, ők maguk még-
is fennmaradtak. A magyarországi 
németek nagy része közép- és dél-
német területről érkezett a Kár-
pát-medencébe. Nyelvjárásaik ösz-
szekeveredtek, a sváb elnevezés, 
ami az egész országban elterjedt, 
onnan származik, hogy az első te-
lepesek nagy része valóban Sváb-
földről érkezett. Soroksár első két 
utcáját a Fő út mellett ezért sokáig 
Schwabengassénak, illetve Franken-
gassénak nevezték a lakóik érkezési 
helyétől függően. A soroksári sváb 
nyelv ma már kihalóban van, de az 
idősebbek meleg szívvel gondol-
nak vissza gyerekkorukra, amikor 
„sváboztak” szüleik, nagyszüleik. 
Az öregek ma is boldogan licitál-
nak egymásra olyan kifejezések so-
rolásával, amik magyarra gyakran 

lefordíthatatlanok és bizony még a 
németek sem értik. Azt mondják, 
a soroksári svábhoz nincs hasonló. 
Hiába vannak egymás szomszédsá-
gában: Haraszti, Taksony, Soroksár. 
Hiába ugyanonnan települt ide a 

németség, mégis mindhárom tele-
pülésen másképp beszélnek, dacára 
a háromszáz év együttélésnek és a 
vegyes házasságoknak.
 Ahogyan az Inselbaum alatt 
gyülekező szegény munkások szo-

morú sorsából egy vidám polka szü-
letett, és a háborút követően a vész-
terhes időkben kivágott fa helyén a 
hálás utókor egy fiatal fát ültetett; 
ahogyan a régi soroksári identitás 
átível hosszú évtizedeken és nehéz 
korokon át, lépten-nyomon felsejle-
nek a múlt elemei ma is a közösség 
életében, amik mind azt jelképezik, 
hogy az élet mindig utat tör magá-
nak, és a soroksáriak bizony a jég 
hátán is megélnek! Identitásukban 
az egyik legfontosabb az összetar-
tozás érzése: „Tudod, miért nem fé-
lek? Elmondom neked! Ha svábokkal 
raknak oda engem a férjemmel, vagy 
a többi svábbal, akkor a jéghegyet is 
elolvasztjuk! Annyira összedolgoz-
nak és összesegítenek. Ahol két sváb 
összekerül, ott van eredmény, hidd el, 
ott van eredmény! Valahol ez ad erőt 
hozzá, mert a többiek is úgy állnak 
hozzá, hogy ebből a kicsiből legyen 
valami!” – összegez Schirlingné 
Drexler Anna. 

Az ulmi svábok emléktáblái

Az Ulmból induló svábok 
tiszteletére felhelyezett emléktábla 

a német városban
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ikladi németeket, melyhez segítsé-
get nyújt két vendéglátónk, Holicza 
Sándorné és Mayer József.
 Iklad falu létezéséről egy 
1356 július. 25-én keltezett iratból 
szerzünk először tudomást. 1543-
ban a község török uralom alá ke-
rült és hamarosan elnéptelenedett. 
A hódoltság elején még feljegyez-
tek adózókat egészen 1590-ig, de a 
következő századot nem élték túl, a 
pusztaként nyilvántartott Iklad ki-
üresedett. A terület a Ráday-család 
birtokába került 1728-ban, s megin-
dult a majorság megszervezése Rá-

 Történetében, eredetében 
különleges helyet foglal el a ma-
gyarországi németek közösségén 
belül a Pest megye keleti peremén 
fekvő Iklad. Sajátos múltját már elő-
re sejteti szigetszerű elhelyezkedése, 
hiszen közel s távol nem találunk a 
környéken németek lakta települést. 
A falu egyetlen temploma evangéli-
kus, ami szerte az országban ritka-
ságszámba megy, s a hazai sváb fal-
vakra is a katolikus vallás a jellemző. 
Kíváncsiságunk érthető módon nö-
vekszik, minden okunk megvan rá, 
hogy alaposabban megismerjük az 

day I. Pál irányításával. Az ikladi föld 
tulajdonosa korábban Rákóczi-feje-
delem feltétlen híve, bizalmasa, belső 
tanácsnoka volt, s protestáns vallású, 
akárcsak a szomszédos Aszód urai, a 
Podmaniczkyék. Bács-Kiskun me-
gyei birtokán, Hartán már az 1720-
as évek elején megkezdődik a föld új-
bóli művelése a német telepeseknek 
köszönhetően. 1751-ben bekövetke-
zett halála után fia, Ráday I. Gedeon 
birtoka lett Iklad, aki követte apja 
irányvonalát, evangélikus hitű csalá-
doknak kínálta az új élet lehetőségét. 
Baden, Pfalz és Württemberg tar-
tományokból 1752-ben érkeztek az 
első családok, akiknek a birtokos föl-
det és két év adómentességet adott. A 
kedvezmény a szőlőültetvények ese-
tén hét esztendőre növekedett, s en-
nek köszönhetően a faluban hamar 
meghatározó ágazattá vált a németek 
által meghonosított szőlőkultúra.     
 A 18. század elején az eu-
rópai államok arra törekedtek, 
hogy határaikon belül egy vallás 
legyen az uralkodó. Az ellenrefor-
máció szellemében a Habsburg-bi-
rodalom örökös tartományaiban, a 
Magyar Királyságban és Erdélyben 
a protestánsok ellen a katolikus val-
lás érdekében lépett fel VI. Károly 

Protestáns sváb sziget a Galga mentén

Ráday I. Gedeon szobra a művelődési ház előtt

Iklad

Bihari ZoltánFotó: Páhi-Fekete Noémi
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(1711-1740), majd halála után Má-
ria Terézia (1740-1780). A király-
nő uralkodása alatt az örökösödé-
si háború befejezését követően az 
1750-es évek elején, tanácsadóinak 
buzdítására ismét hozzálátott a 
protestantizmus felszámolásához. 
1752-ben megkezdődtek a deportá-
lások Felső-Ausztriából, Karintiából 
és Stajerországból, amiben Anton 
von Firmian salzburgi hercegérsek 
instrukciói voltak az irányadók.
 A Német-Római Biroda-
lomból érkezőkkel párhuzamosan, 
szinte egyidőben indultak kény-
szerű útjukra a Dunán az osztrák 
tartományokból elüldözött – mai 
szóhasználattal élve országukból 
kiutasított – protestánsok. Bécsig 
katonaság kísérte őket, majd feltet-
ték őket a hajóra. „Rückkehr uner-
wünscht!” („A visszatérés nem kí-
vánatos!”) – hangzott el az útravaló, 
s a birodalom legtávolabbi részére 
száműzték a vagyonuktól megfosz-

tott, ágostai hitükhöz mindenáron 
ragaszkodó csoportot, akik a pro-
testáns mozgalom elszánt vezetői 
közül kerültek ki. Bűnük annyi volt, 
hogy nem tették le Mária Teréziá-
nak a hűségesküt, ami a katolikus 
vallásra való visszatérést jelentette 
volna számukra.   
 Az 1752. augusztus 2-án az 
Enns- völgyében lévő Stainachból, 
gyerekeik elvétele után harminc fős 
csoport indult az ismeretlenbe. Úti-
céljuk eredetileg az erdélyi Mühl-
bach (Szászsebes) volt, de máig 
tisztázatlan körülmények között a 
Dunán lefelé hajózva, kikötöttek 
Hartán, a Ráday-család birtokán, 
ahol nem várták őket. Quirsfeld 
Dániel evangélikus pap jelentette 
az uraságának a hírt, miszerint har-
minc osztrák, hitükben hozzájuk 
hasonló érkezett a faluba. Az itteni, 
ekkor már erős német közösség je-
lenléte ellenére sem tudták sokáig 
maradásra bírni a vendégeket, a te-
let átvészelték Hartán, de házhelyet, 

földet, letelepedést nem volt képes 
biztosítani számukra a Duna-men-
ti község. A főúr, Ráday I. Gedeon 
azonban áthívta ikladi birtokára a 
deportáltakat, akik közül 1753 ta-
vaszán valószínűleg huszonnégyen 
érkeztek meg a Pest megyei faluba. 
 A hazájukból elűzött oszt-
rákok ikladi letelepedésének híre 
szülőföldjükig jutott. Stájerország-
ból, Tauplitzból és az Enns-völgyé-
ből további 104 személy menekült el 
Ikladra az 1770-es esztendőkig. De 
Felső-Ausztriából, és Karintiából is 
jöttek, mindannyian protestánsok, 
akiknek vallását otthon nem nézték 
jó szemmel. Az első hullámban ér-
kezőket, akiket kiutasítottak, több 
rokon is követte később, de a gyer-
mekeik nem jöhettek utánuk. Őket 
árvaházban, jó katolikusoknak ne-
velték, vagy „megbízható” család-
tagokhoz kerültek, szüleiket nem 
láthatták többet, a kisebbek pedig 
nem ismerhették meg édesanyju-

Az ikladi evangélikus templom

I. világháborús emléktábla 
a templom bejáratánál

II. világháborús emléktábla 
a templom bejáratánál
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kat, édesapjukat. „Mikor ott jártunk 
az őseink földjén, találkoztunk egy 
fiatalemberrel, aki az egyik elüldö-
zött család egyenesági leszármazott-
ja volt. Ő csak annyit tudott a múlt 
sötét árnyairól, hogy 250 éve valami 
nevezetes dolog történt a famíliá-
ban...” – meséli Mayer úr az egyik 
látogatásuk emlékét. „Tauplitz a 18. 
század elején teljes egészében protes-
táns településnek számított, ma szín-
tisztán katolikus. A templom viszont 
nem egy szentről van elnevezve, 
ahogy az szokványos a pápistáknál, 
hanem Heiligen Kreuz (Szent Ke-
reszt) a neve” – jelzi a múlt kicsiny, 
de árulkodó jelét vendéglátónk.   
 Iklad földosztásánál az 1. 
számú házat Juhász Mátyás kapta 
meg, a majorság vezetője, aki Rá-
day bizalmi embereként szervezte 
a falubéli munkákat. Eredetileg a 
keresztnevét szlovákul írta (Matei), 
mivel az északi Túróc vármegyé-
ből származott, akárcsak számos 
tót társa a szomszédos Domony és 

Aszód községekből, akik átköltöz-
tek Ikladra. „A mai napig a Juhászék 
laknak abban a házban. S a néme-
tajkú családok közül is fennmaradt 
néhány porta neve, mint például a 
Kreutzer-, Strimitzer-, Loresser-ház” 

– meséli Mayer úr az első lakosok-
ról. A község egyöntetűen német 
dominanciájú maradt a 20. száza-
dig, kisebb számú magyar és szlo-
vák népességgel. Az 1800-as eszten-
dők elejére lélekszáma meghaladja a 
négyszázat, majd egy századdal ké-
sőbb eléri az ezret. „Az 1930-as esz-
tendőkben folyt Ikladon az erőszakos 
magyarosítás. Az iskolában a szü-
netben sem beszélhettek egymással 
németül a gyerekek. Miközben előtte 
a századfordulón az emberek két-
harmadának ez volt az anyanyelve” 
– ad magyarázatot a részbeni asszi-
milációra Mayer József. „1951-ben 
közigazgatásilag hozzánk csatolták 
Kisdomonyt, így a lélekszámunk hi-
vatalosan megnövekedett. 2011-ben 
a népszámláláson 781-en vallották 
magukat német nemzetiségűnek, de 
valójában sokkal többen vagyunk” 
– árnyalja a képet vendéglátónk, 
amely arra utal, hogy az ikladi 
németek többsége minden koráb-
bi törekvés ellenére nem adta fel 
identitását.
 Az Ikladi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat irodájának fa-
lán három markáns, germán arcélű 
férfi festménye függ a falon. Mind-
hármójuk nevéhez az evangélikus 
németajkúak kutatása fűződik, s az 
ő hagyatékukra épül Iklad törté-
netének ismerete, melyet Asztalos 
István muzeológus dolgozott fel fa-
lumonográfáiájában. Dr. Brandtner 
Pál orvos Grazban végezte egyetemi 
tanulmányait, a bécsi, illetve egy-
házi levéltárakban folytatott kuta-
tásokat, annak kiderítésére, hogy a 
falujában miért beszélnek németül, 
s honnan származik a helyi sváb la-
kosság? Elkötelezett németté vált, 
Volksbund-tag lett, majd a II. világ-
háborút követően Nyugat-Német-A betelepítési emlékmű a sírkertben

Az 1945-ben szovjet kényszer-
munkára elhurcoltak emlékére
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országban maradt. „1979-ben jött 
haza először látogatóba, és kérdezte, 
hogy miért nem németül beszélnek 
az emberek? Mikor itthagyta az or-
szágot, még magyar szót nem hallott 
a helyiektől” – meséli személyes em-
lékeit Pali bácsiról Mayer úr. Brand-
tner Pál egész életében folytatta a 
források keresését, német nyelven írt 
munkái jelentős részben Ikladra ke-
rültek, s a Brandtner emlékszobában 
megtekinthetőek. A falon találha-
tó másik két festmény a feltehető-
en szudétanémet származású Paul 
Dedic evangélikus papot, és Erich 
Buchingent ábrázolja. Mindketten a 
prostestánsok és az ellenreformáció 
témakörében folytattak kutatásokat, 
melyek sokat segítettek a Habsburg 
Birodalomból Ikladra került emberek 
származási helyének felkutatásában. 
 Az Ikladi  Evangélikus Egy-
házközség gyülekezete egyidős az 
újratelepített faluval, 1752-től tart-
ják számon. Iklad, mint leánygyüle-
kezet másfél századig a szomszédos 
Aszódhoz tartozott, 1906-ban önál-
lósult. Első haranglábuk 1788-ban 
épült, majd adakozásból három ha-
rangot öntettek, melyek közül 1793-
ban a Johannes Khol által Pesten 
készült, 129,9 kg-os darab mai napig 
hívogatja istentiszteletre az ikladia-
kat. A falu klasszicista stílusban épült 
temploma 1834-ben lett felszentelve, 
1902-ben bővítésre, egyben teljes át-
alakításra került. A templomba lépve 
egy karakteres felirat várja a betérő 
híveket, melyet a sötét 50-es években 
lefestettek, napjainkban azonban 
újra díszes betűkkel a helyére került: 
Ehre sey Gott in der Höhe (Dicsőség 
a magasságos Istennek.) 
 Az Ikladi Német Kisebbsé-
gi Önkormányzat 1994-ben alakult 
meg, két meghatározó személyisége 

Blaubacher József és Ecker Dániel 
volt. Utóbbi nevéhez fűződik a Fa-
lumúzeum létrehozása 1983-ban, s 
munkásságuk hozzájárult az auszt-
riai Tauplitz-cal való testvértelepü-
lési együttműködés létrehozásához. 

A síelés szerelmesei által látogatott 
nyugat-stájerországi község lakói dr. 
Brandtner Pál révén hallottak Ik-
ladról, s az oda elszármazott egykori 
tauplitzi protestánsokról. 2018-ban a 
stájer község főterén emléktáblát avat-
tak az elszármazottak tiszteletére.
 A reformáció 500. és a 
Graz – Seckau egyházmegye 800 
éves évfordulóján, a Trautenfelsi 
Kastélymúzeumban „Gott und die 
Welt. Woran glauben wir?” címmel 
kiállítás nyílt, melynek  keretében 
bemutatták a Tauplitz-Iklad közötti 
kapcsolatot, kiemelve a 18. század 
közepén történteket. Két esztendő 
alatt több tízezren látogatták meg a 
tárlatot.                                                          
 A német önkormányzatot és 
az 1993-ban alakult Német Nemzeti-
ségi Kulturális Egyesületet 2006-ban 
bekövetkezett haláláig Blaubacher 
József vezette. Utódja az érdekképvi-
seleti szervben 2006-2010, majd 2014-
2019 között Holicza Sándorné, 2010-
2014 között pedig Blaubacher Dóra 

A templom díszes felirata: Dicsőség a magasságos Istennek

Az 1793-ban öntött harang az 
evangélikus templomban
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lett. A jelenlegi ciklusban Mayer Jó-
zsef vezeti a képviselő-testületet, aki 
2014 óta tagja a nemzetiségi önkor-
mányzatnak.
 A német iskolai nyelvtanítás 
szinte folyamatos maradt Ikladon, 
az 1948-ban bekövetkezett államo-
sításig evangélikus tanintézmény 
keretei között folyt. Jelenleg német 
nemzetiségi óvoda és iskola bizto-
sítja a nyelvtanulást és az identitás 
megőrzését a diákoknak. Az in-
tézmény a volt kántor tanító, majd 
iskolaigazgató Tasnádi (Tremmel) 
Lajos nevét vette fel 2012. szeptem-
ber 28-án.
 A falu jelenkori kulturális 
életében meghatározó szerepet visz a 
Német Nemzetiségi Közhasznú Kul-
turális Egyesület, vezetője Braunné 
Wildmann Tünde. A civil szervezet 
énekkart (Rebelein) és tánccsopor-
tot (Blaublumen) működtet, melyek 
rendszeres fellépői a helyi és testvér-
települési alkalmaknak, más német 
nemzetiségi falvak programjainak.

 Mayer József beszélgetésünk 
végén körbevezet Iklad nevezetes-
ségein, közöttük is meghatározóak 
az ősöknek és jeles személyeknek 
felállított emlékhelyek. A Polgár-
mesteri Hivatal előtt a faluért sokat 

tett személyek tiszteletére készült 
emléktábla látható, rajta Blauba-
cher József, dr. Brandtner Pál, Ecker 
Dániel és Tasnádi Lajos nevével. A 
malenkij robot 47 elhurcoltjának a 
régi községháza előtt emeltek em-
lékművet, ahonnan 1945. január 
2-án gyalogosan indultak a Heves 
megyei Kál-Kápolnára, innen vo-
nattal vitték őket az ukrajnai bánya-
vidékre, Stalinó és és környéke láge-
reibe. Heten soha nem tértek vissza 
szülőfalujukba. „A kitelepítésre nem 
került sor Ikladon, csak a listát írták 
össze, azt viszont nem tudjuk, kik 
szerepeltek rajta. Mire ideértek vol-
na a hatóságok, leálltak a nyugati 
térségbe történő elűzések. Pontos in-
formációink nincsenek arról, hogy a 
későbbi, keleti zónába folytatott kite-
lepítésekből milyen szerencse folytán 
maradtunk ki” – említi meg sétánk 
során Mayer úr. 
 Végül a temetőbe érkezünk, 
ahol egy rendkívüli építmény fogad 
minket, közvetlenül a sírkert be-
járata mögött. Íves, félkör alakban 
téglákba vésett nevek, származási 
helyük szerint csoportosítva, évszá-
mokkal megjelölve. „A betelepítési 
emlékmű 174 nevet tartalmaz a mint-
egy 400 őslakosból. Azok a személyek 
kerültek fel, akik először érkeztek az 
adott családból, elöl láthatjuk a fon-
tosabb famíliákat. Sok közülük ma is 
járatos név Ikladon” – mutatja be a 
község nevezetességét házigazdánk. 
A betelepítési emlékművet 2017. jú-
lius 29-én szentelet fel Mekis Ádám 
esperes és Franz Mandl diakonus 
Tauplitzból. A Galga-menti tele-
pülés újdonsült látnivalója Juhász 
Péter tervei alapján készült. Talán 
emlékszünk Iklad egykori 1. számú 
portájának tulajdonosára, őt Juhász 
Mátyásnak hívták... Iklad testvérvárosai

Emléktábla 
a neves elődök tiszteletére

20. század eleji parasztház, szoba belső

Hagyományőrző sarok

A zsibongó falán Pannonhalmi Zsuzsanna keramikus művész alkotása



Az iskola bejárata

Falumúzeum 2020 tavaszán20. század eleji parasztház, szoba belső

Hagyományőrző sarok

A zsibongó falán Pannonhalmi Zsuzsanna keramikus művész alkotása

 A nemzetiségi óvoda főbejárata
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re, hogy ott a művelődést és keresz-
ténységet terjesszék. Hienznek neve-
zik Vas, Sopron és Moson vármegyék 
azon német ajkú lakosságát, akiknek 
nyelve a sajátosságainál fogva úgy-
szólván külön dialektust képez az 
összes német nyelvjárás között, és 
amely nép maga is a szokásaira és 
a gondolkodásmódjára nézve eltér a 
hazánkban és az azon kívül élő többi 
német népfajtól, így a magyarországi 
sváboktól is”  – mondja Unger Dávid 
a pornóapátiak történelméről.
     A település története koránt-
sem szokványos. Kovács Géza friss 

 Az osztrák határ menti ré-
gió páratlan természeti kincsének 
számító Pinka völgyében található 
Pornóapáti (Pernau), a vasi megye-
székhelytől mintegy 15 kilométerre. 
Német nemzetiségi faluként szoká-
sait, hagyományait évszázadok óta 
őrzi. A nemzeti kulturális örökség 
különleges színfoltjának számító 
asszonykórus a község nemzetközi 
hírű művészeti csoportja, mely hoz-
zájárul a nemzetiségi lét megőrzésé-
hez. A kórus állandó zenei kísérője 
Unger Dávid, aki a nemzetiségi éne-
kek és népzene iránti szeretetével el-
kötelezett az ősi kultúra megőrzése 
és átörökítése iránt. A fiatalembert 
a legutóbbi helyi nemzetiségi ön-
kormányzati választáson a testület 
elnökévé választották. A takaros, 
festői, mintegy négyszáz lelkes falut 
vele és a nemzetiségi önkormány-
zat egyik képviselőjével, Schmalzel 
Benjaminnal jártuk körbe.
 „Korabeli dokumentumok 
nyomán tudjuk, hogy a faluban élő 
német hienz nemzetiségek ősei való-
színűleg utódai azon bajor és frank 
telepítvényeseknek, akiket Nagy Ká-
roly költöztetett 803 körül az általa 
meghódított avar területre, azaz a 
mai Magyarország dunántúli részé-

monográfiáját lapozva megtudhat-
juk, hogy az 1919. szeptember 10-
én aláírt Saint Germain-i osztrák 
békeszerződés Ausztriának ítélte a 
Moson, Sopron, Zala és Vas várme-
gyék – többségében németek (hien-
zek) lakta – nyugati sávját, amit ké-
sőbb az önrendelkezés jogát kizárva 
a trianoni békeszerződés ratifikált. 
Magyarország nyugati határának 
megváltoztatása majd egy évszá-
zadra megnehezítette a két ország 
együttműködését. A november ele-
jéig tartó első nyugat-magyarorszá-
gi felkelés nyomán Ausztria komp-
romisszumra kényszerült, amelynek 
eredményeként a két állam között 
1921. október 11-13-án Velencében 
megalkotott megállapodásban a 
magyar kormány vállalta a felkelők 
eltávolítását, Ausztria pedig hozzá-
járult ahhoz, hogy Sopronban és a 
környező nyolc községben népsza-
vazás, valamint a leendő határ teljes 
hosszában, mintegy 5 kilométeres 
sávban az ott élő lakosság között 
meghallgatások legyenek a nemzeti 
hovatartozásról.
 Pornóapátiban az országba 
történő visszatérést olyan felvilágo-
sult szellemű és hazafias gondolko-
dású, a megtorlás veszélyét is vállaló 

Szelíd harc a megmaradásért

A pornóapáti templom

Pornóapáti - Pernau

Simon Erzsébet
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emberek segítették, mint Eberhart 
István, Schmidt József községi bíró, 
és az ugyancsak közéleti szerep-
vállalásáról ismert Wachter Ede 
vendéglős. Valamennyien a haza-
szeretet, a küzdelem és a helytállás 
kimagasló példáját adták a magyar 
haza mellett tanúsított nyílt szín-
vallásukkal. Az eseményeknek saj-
nos halálos áldozata is volt, Pataki 
Ferenc plébánost az úgynevezett 
Freischerlerek Szombathely irányá-
ba szekér után kötve vonszolták és 
megölték. Ez így maradt meg a falu 
köztudatában.
 Évekig tartó fegyveres és 
diplomáciai csatározás után példát-
lan módon, a győztes nagyhatalmak-
kal szembehelyezkedve, lakóinak a 
szülőhaza iránti hűsége és olthatat-
lan szabadságvágya eredményeként 
1923. január 10-én visszatért Ma-
gyarországhoz Kis- és Nagynarda, 
Alsó-és Felsőcsatár, Magyar- és Né-
metkeresztes, Horvátlövő és Pornó-
apáti. A visszacsatolási ünnepséget 
Pornóapátiban tartották, ahol részt 
vettek az érintett falvak német és 
horvát nemzetiségű lakói is. Ezen 
az ünnepségen nagy számban vet-
tek részt szentpéterfai horvátok, akik 
így demonstrálták Magyarországhoz 
való hűségüket. Erről fénykép is ké-
szült. 1923. március 8-án Ólmod, 
és 1923. március 9-én Szentpéterfa 
„térhetett vissza” Magyarországhoz.
 Tíz évvel később, 1933-ban 
Magyarország emlékművel köszön-
te meg a visszacsatolt lakók hűségét, 
amit Pornóapátiban a visszacsatolá-
si ünnepség helyén emeltek. Hazá-
jukhoz való ragaszkodásuknak kö-
szönhetően az említett települések 
az 1990-es rendszerváltást követően 
jogosan érdemelték ki a „hűséges 
falu” címet.

 Pornóapáti Magyarország-
hoz történt visszacsatolásának persze 
földrajzi és gazdasági okai is voltak. 
Nagy gazdasági jelentősége volt a 
megyeszékhellyel, Szombathellyel 
fennálló, piacra jutást is segítő ösz-
szeköttetésnek, a kedvezőbb honi 
gazdasági viszonyoknak. A község 

mezőgazdasági területeinek mintegy 
55 százaléka a bajor királyi hercegségé 
volt. Gazdasági súlyát erősítette, hogy 
több települést is ellátó áramfejlesztő 
telepe, fűrészüzeme, és két korszerű 
állattartó majorja volt, amelyek együtt 
tartására csak a Magyarországhoz tar-
tozás mellett volt lehetőség.

Pornóapáti visszacsatolása Magyarországhoz, ünnepség 1923. januárjában 

Vendéglő a magyar hazához
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 A falu német nemzetiségi 
lakossága számára a második világ-
háború végével történetének legtra-
gikusabb időszaka vette kezdetét. 
Azon kevés települések közé tartozik, 
amely – a nyugati határ menti föld-
rajzi helyzete, védelmi szempontok, 
és lakóinak német nemzetisége miatt 
– kirívóan súlyos hátrányokat szen-
vedett, és a fejlődés ívét a mai napig 
hatóan megtörte. Az akkori magyar 
kormány a kollektív bűnösség elvét 
alkalmazta, a kitelepítendő németek 
számát nem a politikai és háborús 
múltjuk, hanem származásuk szerint 
határozta meg.
 Erről a keserű időszakról 
az eseményeket személyesen átélő 
Schmalzel Imre – mára a falu leg-
idősebb lakója – beszél a szemtanú 
hitelességével: „A községből 1946. 
május 26-án 22 családot (122 fő) te-
lepítettek ki, pontosabban űztek el, – 
az egy batyuval jöttek, egy batyuval 
menjenek’ politika jegyében. Nem is 
lehet nagyon másképp fogalmazni, 
hiszen fejenként 30 kiló csomagot 
vihettek magukkal, házat, állatot, 
ingót és ingatlant hátrahagyva, a fa-
luközösségből kiszakítva. Bűnük csak 
az volt, hogy tagjai voltak a Volks-
bund szervezetnek. A megüresedett 
házakba néhány falubeli – úgyneve-
zett igénylő – és Egervölgyről érkezők 
költöztek és kapták meg az elűzöttek 
ingóságát és ingatlanát.”
 Ezzel Pornóapáti megpró-
báltatása nem ért véget –  mondja 
tovább a történetet Schmalzel Imre. 
„1948 őszén Szlovákiából, Felvidékről 
12 magyar családot telepítettek a köz-
ségbe, a csehszlovák-magyar lakos-
ságcsere-egyezmény keretein belül. A 
cseretelepítés úgy valósulhatott volna 
meg, ha az elűzöttek helyére kerültek 
volna. De már minden lakóhely fog-

lalt volt. A problémát úgy oldották 
meg, hogy a német nemzetiségű csa-
ládok közül kijelölteket felszólították, 
hogy 24 órán belül hagyják el a házat, 
egyéb tulajdonukat megtarthatták. A 
földönfutókká váltak elhelyezéséről a 
magyar hatóság nem gondoskodott. 
Jószívű szomszédok, illetve ismerősök 
biztosítottak lakhelyül valami he-
lyiséget. Volt, hogy a házat elfoglaló 
felvidékiek megengedték, hogy a volt 
tulajdonosok a kamrában meghúzzák 
magukat. Következő lépésként a né-
met nemzetiségűektől elkobozták a 10 
holdon felüli földeket, és ezt szétosztot-
ták a jövevények között. A földön túl 
jószágra is szükség volt, ezért a német 
nemzetiségűektől elkobozták állata-
ik egy részét, meghagytak egy fogatot 
és egy növendéket az életbemaradás-
hoz. Ezen intézkedések súlyát úgy 
érzékelhetjük, ha figyelembe vesszük 
azt a tényt, hogy csupán 3 év telt el a 
háború, a frontvonal átvonulásának 
pusztítása óta. Az emberek épphogy 
kilábaltak a gazdasági csődhelyzetből, 
amikor újabb, családokat megnyomo-
rító intézkedésekkel szembesültek.

 Pornóapáti nemcsak a tri-
anoni békeszerződéseket követően 
bizonyította hűségét. Sokkal inkább 
tanúskodik erről az 1941-es nép-
számlálás, mikor is anyanyelvüket 
nem tagadva, de a magyar hazá-
hoz tartozást demonstrálva, a fel-
tett kérdésre többen –a nemzetisége: 
magyar, anyanyelve: német választ 
adtak. Nem mellékes megjegyezni, 
hogy az Anschluß miatt a szom-
szédos Németországhoz tartozó 
Németlövőről ez időben a megállít-
hatatlannak tűnő sorozatos német 
győzelmeket ünneplő Sieg Heil ki-
áltások messze, Pornóapátiig hal-
latszottak. E kísértésekre mondtak 
nemet azok a pornóapáti németek, 
akikkel a magyar hatóságok ily csú-
ful elbántak. Jól mutatja az akkori 
hazának hűtlenségét a hozzá hű né-
met polgáraihoz, hogy a fentebb em-
lített, Magyarországhoz való vissza-
térés mellett kampányoló Wachter 
Ede házát és mészárszékét, kocsmá-
ját elkobozták, földönfutóvá tették, 
hogy helyet biztosítsanak a Felvi-
dékről érkezőknek. Az elkobzások 
sorába tartozik a nagyobb szőlős-
gazdák szőlőterületei egy részének 
elvétele, valamint a szinte minden 
németet érintő erdőelkobzás. 1949-
ben egy újabb fokra emelkedett a 
békeidőben történő jogtiprás. A 
falu minden németjét érintő ha-
tározatot hoztak. Egy általános, a 
Bakonyba történő kitelepítést írtak 
elő, egy bizonyos 14-es paragrafus-
ra hivatkozva.  A határozat arról 
is rendelkezett, hogy a szállításról 
a kitelepítettnek kell gondoskodnia. 
Az ok ismeretlen, a kitelepítést sze-
rencsére nem hajtották végre. Az 
utolsó házelkobzás 1949-ben tör-
tént.” A fentiekben írtak különösen 
érdekesek annak tükrében, hogy a 

Az apátsági rom
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magyar történetírás 1948-ra teszi a 
magyarországi németség jogfosz-
tottságának megszűnését.
 Pornóapáti Község Német 
Települési Kisebbségi Önkormány-
zata történelmi igazságot szolgál-
tatva szobor állításával adózott a 
faluból kitelepítettek emlékének. Az 
államalapítás ezredik évfordulóján, 
a 2001. augusztus 4-én tartott ün-
nepségen avatott és felszentelt em-
lékmű a kitelepítés 55. évfordulójára 
készült el. A Tornay Endre András 
szobrászművész által készített alko-
tás azon a téren áll, ahol a kitelepí-
tésre ítélt családokat gyülekeztették, 
és ahonnan elindulva szekereken 
elhagyták szülőföldjüket. A helyiek 
szomorúnak tartják, hogy az em-
lékműn szereplő írás magyar, német 
anyanyelvükön nem olvasható a 
megemlékezés.
 Pornóapáti nyugati határ 
menti földrajzi fekvése, a határőrize-
tet szolgáló intézkedések – „vasfüg-
göny” létesítése –, lakóinak német 
nemzetisége és a hagyományos val-
láserkölcsön alapuló erős értékrendje 
miatt az 1945 után elszenvedett kor-
látozó rendelkezések következmé-
nyeként 1989-ig megszakadt a kap-
csolata a falunak a vele szomszédos 
osztrák falvak lakosságával. Nehéz 
helyzetet teremtett a keresztény ér-
téket semmibe vevő elűzés-telepítés, 
hiszen emberi normára fittyet hányó 
intézkedés hatására új faluközösség 
jött létre. Az őslakos németség rend-
kívüli toleranciájáról tanúskodik az a 
tény, hogy a sérelmeket megélve kö-
zösen tudott dolgozni a jövevények-
kel, bosszú nélkül.
 A német nemzetiségű lakos-
sággal szembeni politikai, gazdasá-
gi, emberi és állampolgári jogsérté-
sek hatására sok olyan fiatal szakadt 

ki az évszázados nyelvi, kulturális és 
határoktól független családi közös-
ségből, akik a népességét gyarapítva 
erősítették volna a kisebbségi anya-
nyelvi kultúra ápolásának színtereit.
 Ám amikor fordult a koc-
ka, Pornóapátiban is önálló ön-
kormányzatot hoztak létre 1990. 
szeptember 30-án. A helyhatóság az 
általános önkormányzati feladatai 
mellett ellátta a község kisebbségi 
településpolitikai ügyeit, visszaállí-
totta a trianoni diktátummal hatá-
ron túlra csatolt német nemzetiségű 
településekkel az ősi testvértele-
pülési és egyházi kapcsolatokat, és 
részese volt a nemzetiségi szerveze-
tek önszerveződési folyamatának. 
A hatósági ügyek ellátására 1991. 
január l-jével Pornóapáti, Horvát-
lövő és Vaskeresztes községekből 
újjáalakult a történelmi Pornóapáti 
Körjegyzőség. Aztán amikor jog-
rendbe iktatták a kisebbségek ön-
kormányzati választását, a települési 
önkormányzat kisebbségi települési 
önkormányzatnak nyilvánította ma-
gát. 2014-től már közvetlen válasz-

tással nemzetiségi önkormányzatot 
hoztak létre. Első elnöke Csoknyai 
Viktória lett, utódja 2019-től Unger 
Dávid. Aki, mint már említettük, az 
asszonykórus aktív támogatója is.
 „A kórust 1986-ban – a szü-
letésem évében – alapította kilenc 
asszony, akik a tehetségük mellett 
az éneklés szeretetét, és nagyanyáik, 
anyáik generációk óta szájról-szájra 
szállt ősi dallamvilágát is örökölték. 
Az alapítók célja az elődök hagyaté-
kának megőrzése, nemzetiségi kul-
túránk továbbadása és feldolgozása 
volt. A számos emlékezetes helyi, me-
gyei, régiós és határon túli rendezvé-
nyen történt bemutatkozás mellett 
a legnagyobb sikernek azt tekintik, 
hogy a nemzetiségi dallamvilág őrzé-
se mellett 2002-ben a legszebb német 
anyanyelvi énekeket CD-n is meg-
örökítették. A kórus termékeny kap-
csolatokat alakított ki a Pornóapáti 
közvetlen régiójában élő német nem-
zetiségi településekkel. Ezek között is 
a leginkább gyümölcsöző az ausztriai 
Bildein, magyar nevén Beled község 
hagyományőrző csoportjaival létesí-
tett kapcsolat, aminek eredményeként 
1997-ben a férfikórusukkal illetve 
a szentpéterfai tamburazenekarral 
együtt közös CD-t jelentettek meg. 
Ma már több férfi tagja is van a mi 
kórusunknak, és továbbra is rendsze-
res fellépői nemzetiségi találkozóknak, 
egyházi kórustalálkozóknak, helyi és 
szomszédos (magyar és osztrák) fal-
vak rendezvényeinek. A kórus évente 
bemutatkozik a „Heimattreffen” talál-
kozókon. Az asszonykórus akkori ve-
zetőjének, Pintér Jánosné Lizi néninek 
a kezdeményezésére, új hagyományt 
teremtve a környékbeli német nem-
zetiségű településekről összegyűlnek 
az Adventkranz rendezvényre, ahol 
meghitt adventi és karácsonyi éneke-

A kitelepítési emlékmű
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ket énekelnek” – sorolja a dalkör si-
kereit, eredményeit a német elnök.
 „2011-ben a helyi fiatalok 
kezdeményezésére nemzetiségi táncs-
csoport is alakult” – büszkélkedik a 
képviselő, Schmalzel Benjamin. „Je-
lenleg 12 tagja van. A falu német nem-
zetiségére tekintettel jellegzetes német 
táncokból készülnek a koreográfiák: 
polkák és keringők, vegyesen. Főkép-
pen a szomszédos magyar és osztrák 
falvak rendezvényein lépnek fel, de 
rendszeresen szerepelnek vasi sváb bá-
lokon, nemzetiségi találkozókon is.”
 Azt, hogy mennyire fon-
tosnak érzik az itt élők őseik örök-
ségének továbbvitelét, jelzi, hogy 
német nemzetiségi nyelvet oktató 
óvoda is van a községben. Interak-
tív zenés-táncos oktatás keretében 
tanulhatják a kicsik a német nyelvet. 
Műsoraikkal, előadásaikkal lelkes 
szereplői a falu rendezvényeinek. 
Bár helyben iskola már nem üze-
mel, azonban a környékbeli német 
és horvát ajkú falvak közös iskolája, 

a felsőcsatári Nemzetiségi Nyelvet 
Oktató Általános Iskola lehetőséget 
nyújt a diákoknak a saját nemzetiségi 
nyelvük továbbfejlesztésére. A nem-
zetiségi önkormányzat célja, hogy a 
kétnyelvű oktatás színvonalát emelje.

 „Napjainkra a német nyelv 
használata sajnos teljesen visz-
szaszorult” – folytatja Benjamin. 
“Szinte az egyetlen közösségi hely, 
ahol a német anyanyelv használata 
élő maradt, a falu szívében találha-
tó római katolikus Szent Margit plé-
bániatemplom. Ide helyeződött át a 
hitélet központja még a 18. század 
végén, amikor is véglegesen meg-
szűnt a 13. század elejétől virágzó 
ciszterci apátság. Az utóbbi időben 
nagy előrelépés volt az evangélium 
és az olvasmányok, valamint az 
egész szentmise német nyelvű celeb-
rálása, de sajnos az 1982-ig meglé-
vő 50-50 százalékos magyar-német 
arányt nem sikerült elérni. Ez a tény 
ha nem változik, a német nemzeti-
ség teljes feloldódásához vezet. En-
nek elkerülése a nemzetiségi önkor-
mányzat szívügye és célja.”
 A templom egyébként a falu 
egyik büszkeségét, nevezetességét 
is őrzi: itt található Magyarország 
legrégebbi működő harangja, ame-
lyet a XV. században öntöttek. A 
templom védőszentjének búcsú-
napja 1949-ig, a határon való átjá-
rás megszűnéséig a környező tele-
pülések legnagyobb ünnepe volt. 
„Ma már újra elmondhatjuk ezt” 
– hangsúlyozza Benjamin – „hiszen 
számos zarándok érkezik ide ilyen-
kor osztrák településekről. Az utóbbi 
években a régóta hagyományos bú-
csúi bál mellett a délelőtti szentmise 
után, nemzetiségi önkormányzatunk 
kezdeményezésére, osztrák mintára 
››Frühschoppen‹‹-t tartunk, amely a 
falu lakóinak szórakoztatása mellett 
teret ad a környező osztrák települése-
ken élő rokonokkal és barátokkal való 
találkozásnak, és ezáltal a német hi-
enz nemzetiségi összetartozás és kap-
csolatfenntartás megerősítésének.”A kórus és a tánccsoport

A templom harangja
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előtti szombaton a kapulopás. A 
legények a lányos házaknál a kaput 
leakasztották, más egyéb eszközt, 
például szekeret meg eldugtak. Ez a 
szokás napjainkban már nem aktív. 
De eredeti formájában megmaradt 
a májusfaállítás: a lányos ház elé 
állította az udvarló fiú a társaival 
április 30-án éjjel. Május 31-én kis 
családi megvendégelés keretében a 
fát „kitáncolják”.
 Unger Dávid és Schmal-
zel Benjamin társaikkal együtt azt 
vallják: a település nemzetiségi 
kulturális örökségének fennma-
radásához szükséges, hogy az át-
örökítésében továbbra is jelentős 
szerepet vállaljanak a művészeti 
tevékenységet végző közösségek. 
E szerepvállalás kiterjed a kisebb-
ségi tartalmú kapcsolatok elmélyí-
tésére, a hagyományőrzésre, az 
évszázadok óta féltve őrzött, kü-
lönlegesen értékes hienz dialek-
tusú ősi anyanyelvi és kulturális 
örökség közkinccsé tételére és be-
mutatására. 

 A fiatalok azt mondják, 
hagyományt is teremtettek: 9. éve 
rendezik meg a folklórnapot, amit 
a tánccsoport megalakulásának 
évében hívtak életre. A fő célja az 
volt, hogy a tánccsoportot anyagi-
lag támogassák. Az első években 
a szomszédos települések kultu-
rális csoportjai mutatkoztak be a 
rendezvényen, azonban a kezdeti 
sikerekre alapozva egyre színe-
sebb program összeállítására tö-
rekedtek. Ennek köszönhetően az 
elmúlt években különböző táncos 
és énekes műsorok vonzották az 
érdeklődőket, többek között oszt-
rák fellépőkkel, illetve már több 
éve a rendezvény szerves része egy 
német-magyar nyelvű interaktív 
bábszínház előadás gyermekek ré-
szére. Ezen a napon a délutáni kul-
turális programok után a vendégek 
az esti német nemzetiségi bálon 
mulathatnak hajnalig. Szintén új 
hagyomány a Jézuskaváró ünnep-
ség. Minden évben, néhány nappal 
Szenteste előtt karácsonyi, meghitt 
hangulatot közvetít a falu lakóinak. 
Az ünnepségen az óvódások, az is-
kolások, a betlehemesek és a kórus 
kedveskedik egy-egy rövid, német 
és magyar nyelvű előadással.
 A népszokások is változtak, 
koptak el régiek, érkeztek újak. Betle-
hemezéskor a falu diákjai és a minist-
ránsok az adventi időszakban házról 
házra járnak, és egy rövid német és 
magyar nyelvű betlehemi játék kereté-
ben hirdetik a kis Jézus megszületését. 
Lucázáskor a helyi fiatalok a lányos há-
zak udvarán, Luca napján éjjel szalmát 
szórnak szét. Népszokásként fennma-
radt még a korbácsolás: aprószentek 
napján (dec. 28.) egy apró korbácsü-
téssel és a következő rövid mondóká-
val kívánnak az elkövetkezendő évre jó 

egészséget a ház népének: Frisch und 
g’sund, frisch und g’sund ganzes Jahr 
immer g’sund, bleib’n.
 A húsvéti locsolás újkeletű 
a községben, a felvidéki magyarok 
által hozott és meghonosodott tra-
díció. Aztán szokás volt pünkösd 

A trianoni emlékmű felirata

A trianoni emlékmű
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 A magyarországi németek 
háború utáni kitelepítése a máso-
dik hullám végén, 1948-ban ért 
ide, emiatt az eredeti tervekhez 
képest kevesebb embert, az akkor 
közel 2000 fős település egyhar-
madát érintette. Jelentős mértékű 
volt a belső áttelepítés, amely már 
1-2 évvel korábban megkezdődött 
a faluban. Jellemzően környékbeli 
pusztákra, külterületekre, romos 
erdészházakba kerültek, ahon-

 Rendezett porták, takaros 
házak, hangulatos kisvendéglő, 
igényes helyi pékség, a dombtetőre 
menet lélekemelő kálvária, a régi 
faluszerkezet megmaradt karak-
tere és egy különleges, műemléki 
védettséget élvező, Europa Nost-
ra-díjas utca. Magyarpolány, ez a 
bakonyi falu a Veszprém megyei 
svábok egyik vonzó, élettel teli, 
meghatározó települése, gazdag 
kulturális élete, erős nemzetiségi 
tudata révén.
 Az 1773-ban felszentelt 
barokk, copf stílusú Szent Lász-
ló plébániatemplom az egykori 
Németpolány és Magyarpolány 
határán épült, az 1750-es évek-
ben érkezett német telepesek val-
lási központjaként. A pár utcás 
Magyarpolány lakói református 
magyarok voltak, a hatalom kép-
viselői a határra építtetett új temp-
lommal bízhattak a renitens pro-
testánsok rekatolizációjában. Ők 
azonban inkább elvándoroltak a 
megyén belül, s akik itt maradtak, 
elnémetesedtek. Az ikerközség 
1899-ben egyesült Magyarpolány 
néven, amelyben erős agrárgazda-
ság és a német katolikus mentali-
tás jellemezte a hétköznapokat. 

nan hosszú évek után tértek visz-
sza a polányiak. Közéjük tartozott 
a Meinczinger család, amelynek 
rangidős tagja Meinczinger József-
né, Kati néni, gyerekként élte át a 
hányattatásokat. „Két rendőr kísért 
minket, akik megmondták, hogy ne-
hogy visszajöjjünk, amíg nincs vége 
a kitelepítéseknek. Később tudtuk 
meg, hogy aki hamarább hazajött, 
azt elvitték Németországba. Az er-
dőbe kerültünk egy házba, ahonnan 
egy ismerős révén vittek át minket 
Tósokberendre egy istállóba. A fu-
varos egy libáért vitt át minket a 30 
kilométeres úton. A szüleim kőmű-
veseknél dolgoztak, én libát őriztem, 
30 forintot kaptunk egy hónapban. 
Uzsonnára mindig lekváros kenye-
ret adtak, utána sokáig nem szeret-
tem. Ma már megeszem...” – idézi 
fel viszontagságos emlékeit az idős 
asszony. 
 Minden évben január 20–án 
megemlékeznek a kitelepítés évfor-
dulójáról, feljegyzések szerint 605 
polányit űztek el a hazájukból. Ma-
gyarországot németként hagyták 
el, Németországban magyarként 
fogadták őket, de soha nem adták 
fel a reményt, hogy egyszer ismét 
hazatérjenek.

Egy élő sváb falu a Bakonyban

Légifelvétel a Kálvária-dombról

Magyarpolány - Polan

Bihari Zoltán
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 Akik itt maradtak tovább-
ra is földműveléssel foglalkoztak, 
melyet fokozatosan egyre inkább 
felváltott az Ajkához kapcsoló-
dó ipari tevékenység. A helyiek 
szorgalma nem változott ebben az 
időben sem, ezért tudtak a 60-as, 
70-es években szép házakat építeni, 
néhány újabb utca ekkor jött létre 
a faluban. A karakterét, kultúráját 
a háború utáni viszontagságos év-
tizedekben is megőrző Magyarpo-
lányban a rendszerváltás éveihez 
érve szinte gombnyomásra tudott 
újjáéledni a nemzetiségi élet. Eb-
ben nagy szerepet vállalt Kati 
néni néhai férje, Meinczinger 
József, aki az első német nemze-
tiségi önkormányzat elnöke volt. 
Abban az időben támogatták a 
nemzetiségi énekkar működé-
sét, az iskola és az óvoda német 
nemzetiségi nyelvoktatását, Ma-
gyarpolány svábságáról szóló 
kiadványok szerkesztését. A he-
lyi néprajzi gyűjtés Ebele Ferenc 
néhai magyarpolányi plébános 
nevéhez fűződik, aki elsőként 
foglalta össze a polányi svábok 
szokásait. A Magyarpolányi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat leg-
főbb feladata a helyi hagyományok 
őrzése és továbbadása a fiatalok szá-
mára, amilyen például a dramatizált 
betlehemes játék, a Christkindlspi-
el, valamint a csak erre a településre 
jellemző Pfingstnegl, azaz a Pün-
kösdi bohóccsúfoló.
 A Christkindlspiel 1960-
ig egy élő hagyomány volt kará-
csonyonként a településen, majd 
1983-tól újból Herbert Józsefné, 
Rezi néni jóvoltából a mai napig 
ismét köszöntik svábul a Kisjézus 
születését házról-házra járva a po-
lányi iskolás gyermekek.

A Pfingstnegl szokását Polt Mi-
hályné, Majer Katalin visszaem-
lékezése alapján őrzik a polá-
nyiak. Pünkösdkor kihajtották 
a fiatalok a teheneket a legelőre, 
aki utolsónak ért ki, feldíszítették 
ágakkal, virágokkal. A mezőről 
hazahajtva az állatokat, a Pün-

kösdi bohócot ezzel a mondó-
kával csúfolva kísérték: „Pfing-
stnegl, Pumpasnegl trah di um!” 
Az iskolás és óvodás gyemekek 
minden évben nagy izgalommal 
vesznek részt a kergetőzésben, 
ezzel életben tartva ezt az egyedi 
szokást.

Christkindlspiel, betlehemes játék a negyneves években

Christkindlspiel napjainkban



Mi, svábok  -  Nemzeti Értékek Könyvsorozat Mi, svábok

-30-

 A falu helyi értéktárába a 
különleges építmények, a sváb éte-
lek, népviselet, dalkincs is beke-
rült. Utóbbit karnagyuk, Grőberné 
Adorján Renáta kezdte el lekottáz-
ni. Kórusuk a kitüntetett arany mi-
nősítést szerezte meg a legutóbbi 
német kórustalálkozón. Nemzeti-

ségi egyesületük kézműves szak-
kört, nyugdíjas klubot, tánckart, 
vegyeskart és dalkört működtet.      
 Magyarpolány nagyon je-
lentős épített örökséggel rendel-
kezik. Leghíresebb látnivalójuk 
a Petőfi utcában található közel 
100 épület, az 1900-as évek elején 

A Pfingstnegl felvezetése

Passió - Engedjétek hozzám a gyermekeket

épült bakonyi parasztházak, bol-
tozatos tornácokkal, mellvéddel. 
A házakban ma is laknak, azaz 
nem skanzenként működik a régi 
faluszerkezetet is megőrző egybe-
függő műemlék utca. A nemzeti 
örökség részének tekintett orszá-
gos, illetve helyi védettséget élve-
ző műemlékek ápolásáért kapta 
meg a település 1992-ben az Euro-
pa Nostra-díjat. Szintén jelentős 
látnivaló a településen a kálvária, 
amely a bő negyedszázada műkö-
dő híres Magyarpolányi Passiónak 
a helyszíne. A dombra 171 lépcső 
vezet fel, az indulásnál a Fájdal-
mas Szűz kőszobrát, fent a dom-
bon a Fájdalmas Szűz kápolnáját 
tekinthetjük meg. Útközben az öt 
sátortetős stációnál festett faszob-
rok szimbolizálják a fájdalmas ró-
zsafüzér öt titkát. 
 A kálváriadomb minden 
évben tömegekkel telik meg, ami-
kor május végén, június elején né-
hány napon keresztül a helyi lakos-
ság előadásában bemutatják Jézus 
szenvedéstörténetét. A Magyar-
polányi Passió a pünkösdi időszak 
kiemelkedő eseménye, amelyen a 
400 fős nézőtér minden alkalom-
mal megtelik. „Magyarpolányban 
működik az ország egyetlen regiszt-
rált befogadó színháza, rengeteg a 
program, Soprontól Beregszászig 
jönnek hozzánk színielőadásokkal” 
– mondja a rendezvény sikeréről 
Grőber József polgármester. 
 Magyarpolányban valóban 
minden megvan, ami egy jó falu-
közösségben szükséges. A növek-
vő, gyarapodó, jelenleg 1300 fős 
településre költöző családok egy 
kultúráját megőrző, erős integrá-
ló erővel bíró közösséghez tudnak 
csatlakozni. 
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Passió - zárójelenet
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 A mai kor tudósítóját zavar-
ba ejti a német nemzetiségű utódok 
páratlan szorgalma és kreativitása, 
amivel nem csupán élő hagyományt, 
hanem élhető, tartalmas alternatívát 
is kínálnak a multikulturális arcta-
lansággal szemben. Számos rendez-
vény, ügyesen végig vitt ötlet, több 
alkotócsoport és jónéhány minőségi 
kiadvány beszél arról, hogy az itteni 
közösség komoly kvalitással, elhiva-
tottsággal szervezi önmagát és aján-
dékozza meg környezetét.
 A folyamatosságot jelképezi, 
hogy a mai, öttagú nemzetiségi ön-

 A délkelet-baranyai Babarcot 
1015-ben említette először a pécs-
váradi apátság alapítólevele. A falu 
1408-tól vásártartási joggal rendelke-
zett, ami kistérségi központi szerepére 
utal. A török hódoltság idején, mint 
a legtöbb falu a környéken, Babarc is 
elnéptelenedett, majd a 18. században 
több hullámban érkeztek ide német 
telepesek, akik magas szintű munka-
kultúrájukkal a saját arcukra formál-
ták a települést. Ezt fejezi ki a település 
címere is, amelyben egy aranyruhás, 
erőtől duzzadó férfi búzakalászt és 
szőlőfürtöt tart a kezében.   

kormányzat elnöke, Käsz Józsefné ak-
tív korában hármójuk, Tajti-Koch An-
géla, Stefánné Simon Andrea és Lemle 
Szilvia tanára, osztályfőnöke volt. Az 
ötödik képviselő, Kresz-Tóth Vivien 
pedig kolléga, lévén gyógypedagógus, 
táncoktató és koreográfus. Az egyko-
ri osztályfőnök házának lugasa alatt 
ülünk le átvenni a leckét. 
 „A nemzetiségi önkormányzat 
megszervezése nem volt különösebben 
nehéz feladat, mert Babarcon hosszú 
évtizedekre visszamenően élénk kultu-
rális életet formáltak maguknak a svá-
bok” – rögzíti mindenekelőtt a házi-
gazda. A nemzetiségi önkormányzat 
1994-es megalakulása előtt számos 
szervezet tevékenykedett aktívan. Je-
lenleg is két zenekar, két tánccsoport, 
énekkar ápolja aktívan a sváb zenei és 
tánchagyományokat.
 A Babarci Ifjúsági Fúvószene-
kart (egykor úttörőzenekar) 1969-ben 
Hock János iskolaigazgató támogatá-
sával Ahmann György hívta életre. A 
hazai és külföldi német fúvószenekari 
számokat, továbbá komolyzenei mű-
veket, valamint könnyűzenei műve-
ket és feldolgozásokat játszó zenekar 
számos magas kitüntetést kapott. A 
hetvenes években még nagy kihívást 
jelentett sváb ruhában sváb zenét ját-

A kultúra színes szigete

Babarc - Bawaz

Dlusztus Imre

Babarci népviselet
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szani, ezért is korszakos a ma 80. élet-
évében járó, még ma is aktív Ahmann 
György munkássága, aki négy-öt évti-
zede idős helyi adatközlőktől rögzített 
dallamokat, énekeket gyűjtött egybe, 
majd hangszerelt. Élete munkásságát 
a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata 2017-ben az Ehren-
nadel díjjal ismerte el, majd a Baranya 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Nemzetiségekért díjjal tüntette ki.
 A Babarci Dorfmusikanten 
zenekar az Ifjúsági Fúvószenekarban 
felnőtt, sváb dallamokat kedvelő, sváb 
családból származó kiváló zenészekből 
alakult azzal a céllal, hogy megőrizzék 
és népszerűsítsék az eredeti sváb fú-
vószene hagyományát. 1998-tól tevé-
kenykedik egyesületként, alapítója és 
vezetője Wölfling András, aki az egye-
sület elnöki teendőit is ellátja.
 Több német nemzetiségi fú-
vószenekari találkozón is arany minő-
sítést szereztek. A Babarci Dorfmusi-
kanten zenekar szervezte meg először 
és alakította hagyományossá a sváb 
bált, melyet a régi hagyományoknak 
megfelelően rendeznek meg, amiben 
Babarc egyedülálló.
 A babarci kultúra sokszínű 
gazdagságára jellemző, hogy a szak-
embereknek egyedi tánclépéseket, 
koreográfiákat is volt lehetőségük itt 
gyűjteni. A tánckultúra erejét mutat-
ja, hogy két tánccsoport is öregbíti 
Bawaz hírnevét. 
 A Wölfing Anett óvónő által 
alapított ifjúsági és gyermek tánccso-
port a Babarci Magyar-Német Bará-
ti Kör támogatásával működve már 
az egészen kicsikkel is foglalkozik. A 
gyermek korosztályt Zsifkovics Niko-
lett vezeti. Elsősorban sváb táncokat 
mutatnak be, odafigyelve arra, hogy 
koreográfiájukban szerepet kapjanak a 
babarci lépések. „Ők a falu lelke, minden 

helyi rendezvényen ott vannak, generáci-
óról generációra adják át a nemzetiségi 
kultúrát és mindenben lehet rájuk szá-
mítani. Annyira magukénak érzik a sváb 
identitást, hogy most fogják megalakítani 
a GJU babarci baráti kört is” – hangsú-
lyozza Stefánné Simon Andrea.

 A Babarci Német Nemzeti-
ségi Tánccsoport 1981 óta töretlenül 
működik. Számos belföldi és külföldi 
sikert tudhatnak magukénak. Vezető-
jük Treitz Zoltánné.
 Nagy múltra tekint vissza a 
Gayerné Ferencz Mária vezette Szi-
várvány (Regenbogen) Kórus, amely 
az 1970-es évektől 2006-ig Edelweiss 
néven működött előbb Ahmann 
György, később Schmidt Józsefné 
irányításával. Miután ez a vegyeskar 
felbomlott, megalakult egy női kar, 
mely a német hagyományok ápolásán 
túl főként a magyar kórusművek és 
könnyűzenei darabok előadását tűzte 
ki célul. Dalaikkal a község és a kör-
nyékbeli falvak zenei életét színesítik, 
akár a szivárvány.
 A Kresz-Tóth duó (Tóth Vi-
vien és Kresz Antal) egész délutánt 
betöltő repertoárral szolgál. 2011 
óta közösen énekelnek, és miként a 
színpadon, úgy az életben is egy párt 
alkotnak, 2017 óta házaspárként. 
Főként magyarországi német nép-
dalokat adnak elő, melyet Antal har-
monikán kísér, emellett műsorukon 

Vendégvárás Babarcon

A Kresz-Tóth duó
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kétnyelvű (magyar-német) operettek 
is szerepelnek.  2015-ben jelent meg 
első közös CD-jük „Lieder von Oma” 
címmel, amin magyarországi német 
népdalok hallhatóak. 2015 óta pedig 
aktív tagjai és szólistái a mecseknádas-
di Alte Kameraden Fúvószenekarnak 
is, ahol kíséret mellett énekelnek. A 
duo nem csak a népdal gyűjtésében, 
továbbadásában és előadásában tevé-
keny, hanem a helyi – főként babarci – 
eredetű néptáncok népszerűsítésében 
is. A család tulajdonában lévő Babarci 
Svábudvarban különböző csopor-

toknak szervezett rendezvényeken 
sváb táncházakat is tartanak. Fiatal 
sváb párként ösztönöznek mindenkit, 
hogy legyenek büszkék magyarorszá-
gi német származásukra.
 A Svábudvar Baranya legöre-
gebb, magánkézben lévő német nem-
zetiségi tájháza, amely különböző ren-
dezvényeknek otthont adó közösségi 
térként is szolgál. Tóthné Schiebelhut 
Lívia vette meg és újította fel az elha-

gyatott házat. Ő álmodta meg magát 
a Svábudvart, amely egyrészt helyszí-
nül szolgál a helyi német nemzetiségi 
programokhoz, másrészt látogatókat, 
csoportokat fogad az ország különbö-
ző pontjairól. A tájház megtekintése 
mellett színes programmal is szolgál a 
betérőknek: sváb ételek kóstolása, lát-
ványkonyhai bemutató, német nem-
zetiségi népdalok tanulása, táncház, 
kézműves foglalkozás, népi játékok. 
 A Babarci Német Nemzeti-
ségi önkormányzat legnagyobb ren-
dezvénye a BabArc Fesztivál, amely 

többjelentésű, játékos megközelítése 
a település nevének, a babfesztivál-
nak (Bohnenfest), no meg a mű-
vészeteknek. Hajdanán két utcája 
volt a falunak, a sváb és a magyar. 
Erre emlékeztetve a mai Petőfi ut-
cát, azaz a régi sváb utcát a fesztivál 
idejére teljes hosszában belakják, s 
ehhez a kitelepüléshez integrálódik 
a Svábudvar. Az utcán megeleve-
nednek a régi mesterségek, többek 

között vályogvető, cipész, bádogos, 
pacskerkészítő, kovács mutatja be a 
tudását. Az ide látogató a kitelepült 
látványkonyhában ismerheti meg a 
sváb gasztrokultúrát. „Komplex inter-
aktív program honismereti és néprajzi 
jelleggel. Kiváló tartalom osztályki-
ránduláshoz” – fűzi hozzá Stefánné 
Simon Andrea. Ilyenkor az utcán 
készülnek a legkülönfélébb babos 
ételek, helyben gyúrják, nyújtják és 
sütik a tésztát. Hagyományos lako-
dalmas menetet indítanak a rendez-
vénysátortól, aztán vacsorába és sváb 
bálba torkollanak az események. 
 „Minden évben az a pár van 
felkérve, hogy öltözzön be hagyomá-
nyos babarci sváb menyasszonyi és vő-
legény ruhába, akinek abban az évben 
valóban esküvője lesz” – mondja Lem-
le Szilvia, s ahogy összemosolyognak 
a hölgyek, egy pillanatra úgy érzi a ri-
porter, ő is próbára van téve. De mivel 
határozottan bólogat az osztályfőnök, 
majd hozzáteszi, hogy a fesztivált má-
jusban rendezik, komoly ember pedig 
nyáron házasodik, tényként rögzítjük 
ezt a különös szokást is.
 Szent Istvánkor hagyomány 
a búcsúfa díszítése és felállítása. Ilyen-
kor a Sváb utcából zenével és tánccal 
indul a menet, fehér- és vörösbor is 
függ a feldíszített fán, majd a sport-
pályánál (meg kell jegyezni, nagyon 
szépen rendezett a környék). A borok 
a fán lógnak, majd a búcsúfa kitánco-
lásakor kerülnek a fa helyén tátongó 
lyukba. Így emlékeznek meg az egy-
kor volt erős szőlő- és borkultúráról, 
s ezzel kívánnak maguknak bő ter-
mést. A fát felállítván zsíroskenyér 
partit rendeznek süteménnyel, borral, 
jó szóval. Ezzel az összefogást, a kö-
zösségépítést támogatják, mely sokak 
szerint e kis település jövőjét jelenti. 
Másnap a búcsút a nagy önkormány-

Szorgos kezek a BabArc Fesztiválon
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zat szervezi, de ezen is részt vesznek a 
sváb csoportok. A rendezvényt a bú-
csúfa kitáncolásával zárják.
 A szüreti fesztivál idevonzza a 
testvértelepülés delegációját a hesseni 
Willingshausen-Loshausenből. Kisbí-
ró dobolja ki a programot, lovaskocsis 
felvonulás hozza lázba a helybélieket, 
színes kultúrműsor szórakoztatja a 
vendégeket, és a végén báloznak egy 
nagyot. „A szüreti fesztiválunk azáltal 
színesebb és attól különbözik a megszo-
kottól, hogy a felvonuláskor a település 
több pontján állomást alakítanak ki az 
utcabeliek, ahol süteménnyel, borral és 
üdítővel kínálják a menetet. Hálából 
a felvonuló csoportok egy-egy műsor-
számmal kedveskednek” – hangsú-
lyozza Stefánné Simon Andrea. 
 Szent Márton napján az óvo-
dások és az általános iskolások szer-
veznek programokat. Többek között 
ezt is támogatja a német nemzetisé-
gi önkormányzat, mint a gyerekek 
kirándulását, színházlátogatását, a 
könyvtárat, a sportolókat, valamint a 
nyári tánctábort. Ez utóbbi különle-
gessége, hogy 25-30 fiatal néhány ze-
nésszel egy hétre „edzőtáborba” vonul 
a szomszédos Liptódra, hogy betanul-
ják az új koreográfiát.
 Advent harmadik vasárnap-
ján a katolikus templomban kon-
certet adnak a környékbeli német 
hagyományőrző énekkarok. A kórus-
találkozó után a paplak udvarán kéz-
műves vásárt tartanak, süteménnyel 
kínálják egymást, forralt bort, mézes 
teát kortyolgatnak. „Babarcra jellem-
ző, hogy mindenkit megvendégelünk. 
Bor mindig akad, süteményt csaknem 
minden háznál készítenek. Az ide-
érkezőt már az információs sátornál 
megkínálják, talán még pálinkát is töl-
tenek” – mutat rá egy kedves szokásra 
Tajti-Koch Angéla. 

 A számos rendezvény nem 
hagyja unatkozni vagy program nél-
kül az itt élőket, szinte minden hónap-
ban történik valami. A sok kulturális 
csoport is igazán aktív, pezseg az élet 
Babarcon, ami mögött rengeteg mun-
ka áll mind a német önkormányzat 
mind pedig a csoportok vezetői és 
tagjai részéről.  A külső-belső mig-
ráció kérdéskörét is érintjük. Sokan 

elköltöztek Babarcról, négy évtize-
de még 1300 volt a lélekszám, most 
mindössze 720. 
 „A közösségek építésével 
igyekszünk lassítani a fogyás ütemét” 
– fogalmaz Stefánné Simon Andrea. 
Ugyanakkor egyre több német család 
érdeklődik az itteni letelepedés lehe-
tőségéről, mert Babarc több mint falu: 
színes és dinamikus közösség.   

A Babarci Magyar-Német Baráti Kör Gyermektánccsoportja

A Babarci Ifjúsági Fúvószenekar 
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 A németek letelepedését kö-
vetően modern mezőgazdasági ter-
melés indult el, és számos kézmű-
ves mesterember alapított műhelyt. 
A közeli Villányban a vörösboros 
kultúra vált meghatározóvá, Bóly-
ban a vegyes fajtákra építő fehér-
boros. Villányban a szőlőművelés, 
bortermelés szinte monokultúrává 
vált, és a szántóföldi gazdálkodás, 
valamint az állattartás kiegészítő 
tevékenység lett, Bólyban viszont 
a jelentős iparos, kézműves és ke-
reskedő réteg mellett kevesebben 

 „Baranyában Bóly az egyet-
len település, ahol az általános isko-
la fenntartója a német nemzetiségi 
önkormányzat” – mondja Győriné 
Meiszter Katalin az iskola egyik 
tantermében. A nemzetiségi ön-
kormányzat elnökéhez ragaszkod-
nak ezek a falak: korábban itt taní-
tott, s most, immár nyugdíjasként a 
fenntartó felelősségével jár ide. 
 Bóly mindenképp különös 
sorsú kisváros. Szent László idején, 
1093-ban egy adománylevélben Bo-
lok néven szerepelt Bóly, majd 1241-
ben említette oklevél Bool formá-
ban. Az itt élők 1332-ben emeltek 
maguknak és a környékbelieknek 
templomot.  A települést 1526-ban 
elfoglalták a törökök, s amikor több 
mint 150 évvel később távoztak, 
csak pusztítást hagytak maguk után. 
Gróf Batthyány Ádám országbíró 
már 1702-ben a település kegyura 
lett, de az élet újraindítására 42 évet 
kellett várni. 1744-ben német bete-
lepülők alapították újjá a falut. A 19. 
század végétől az orosz megszállá-
sig a település a Muntenuovo her-
cegi család birtoka volt. A Monte-
nuovo és a Batthyány-Strattmann 
család közös története összeforrt 
Bóly históriájával.

foglalkoztak borral árutermelésre. 
Bora, pincéje viszont minden bólyi 
családnak volt, s ma hazánk egyik 
leggondozottabb, egységes stílusú 
pincefalva húzódik meg a városka 
közvetlen közelében. Szinte jel-
képes erejű, hogy ez az elragadó 
pincefalu, maga az életkedv a te-
metőnél, valamint a város jelképé-
vé lett, neoromán, egykori hercegi 
mauzóleumnál kezdődik. Ebben a 
különleges épületben ravatalozzák 
fel az elhunytakat, s innen kőhají-
tásnyira, a temető alatti réten, va-
lamint az út túlsó oldalán kezdő-
dő pincefaluban tartja ünnepségei 
nagy részét, így a húsvéti történetre 
emlékeztető Emmauszt is Bóly kö-
zössége. A folytonosságot, az újjá-
születést szimbolizálja az is, hogy 
az utókor példamutatóan gondos-
kodik a Montenuovo család em-
lékének, valamint a valaha nagy-
számú németség hagyományainak 
ápolásáról.
 Az olasz hangzású név el-
lenére (maga Ferenc József császár 
engedélyezte a Neipperg családnév 
olasz tükörfordítását) osztrák-ma-
gyar Montenuovo család sokat tett 
Bóly mai arculatának kialakításá-
ért. Wilhelm von Montenuovo fia, 

Büszkén és erősen

Bóly - Bohl

Dlusztus Imre

A szentháromság szobor
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Alfred, a császár legbizalmasabb 
embere lett, főudvarmesterként 
szolgált. Úgy tudni, a közvetlen ro-
konokon kívül csak ő tegezhette a 
birodalom első emberét. E háttért 
ismerve a történészek még nem ta-
lálják a választ arra, hogy a főud-
varmester fia (Mária Lujza dé-
dunokája), az 1888-ban született 
Montenuovo Nándor miért ragasz-
kodott a magyar állampolgárság-
hoz. Mindenesetre a gróf, miután 
Ausztria megfosztotta a nemesi cí-
métől, 1921-től Bólyban leteleped-
ve mintagazdaságot hozott létre a 
tizenhétezer hektáros baranyai-tol-
nai Batthyány-birtokból.
 „A herceg búzát, árpát, ta-
karmánynövényeket termesztett 
magyarországi birtokán, modern 
tehenészetet vitt: a németbólyi rok-
fort messze földön híres volt. A föld 

kizsigerelése nélkül, fenntartható 
gazdaságra törekedett. Ennek érde-
kében utakat, telefonvonalat épített 
ki, a lakosságot is kiszolgáló víztor-
nyot állított, traktorokat, gőzekét, 
kévekötő gépet használt. Az állatok 
ivóvize minden istállóba csőveze-
téken érkezett, egy gőzgép szivaty-
tyúzta a központi kútból a kitisztí-
tott etetővályúkba. A villánykövesdi 
borászat budapesti éttermekbe szál-
lított minőségi vörösborokat” – em-
lékeztet érdemeire a Vylyan Pincé-
szet honlapja. A térség jótevőjét a 
kommunisták előbb kisemmizték, 
aztán koncepciós perben elítélték, 
bebörtönözték, majd 1951-ben 
agyonverték.
 A jelenkor bólyi mezőgaz-
dasági termesztői és kutatói sikerei 
a hercegi családi birtokból sarjad-
nak ki. „A 20-as évek végén Német-

bóly már rendszeresen példaként, 
egyfajta mezőgazdasági csodaként 
szerepelt a sajtóban. Az uradalom 
magas minőségű árui évről-évre 
egyre keresettebbek lettek külföldön 
is. A tenyészbikákat és hízott mar-
hákat elsősorban Olaszországba, 
a bárányokat Franciaországba, a 
hízott sertéseket Bécsbe és Prágába 
szállították. Ráadásul az exportra 
értékesített állatok bevételéből va-
lutához is jutottak, amiből külföldi 
technológiát, gépeket tudtak vá-
sárolni. A legtöbb exportbevételre 
azonban egyre inkább vetőmagok-
ból tettek szert. A siker receptje itt 
az volt, hogy a terményt gondosan 
szelektálták, tisztították, az elsőosz-
tályú vetőmag minőségéért pedig 
garanciát vállaltak. 
 Németbóly sikerét a fenn-
maradt statisztikák is igazolják. A 

A Batthyány-Montenuovo mauzóleum
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modern szemléletű, folyton újító 
uradalom a szomszédos nagybir-
tokkal szemben 41 százalékkal, a 
kisbirtokosokkal szemben pedig 

120 százalékkal jobb termésered-
ményeket mutatott fel. S bár a tu-
dományos kísérletek Manninger 
Adolf Gusztáv nevéhez fűződtek, 

Montenuovo Nándor kitartásának 
köszönhetően tudták megalapozni a 
magyar mezőgazdaság megújulását 
számos területen. Manninger vezet-
te be az uradalomban újszerű, nyári 
talajművelést, mely szembement a 
korábbi gyakorlat megdönthetetlen-
nek tartott dogmáival. Az már fő-
ként Montenuovo Nándoron múlt, 
hogy a meggyőző kísérletek alapján 
a fürgedi gazdaságban a Földműve-
lésügyi Minisztériummal együttmű-
ködve felállították az ország egyetlen 
talajbiológiai laboratóriumát. Így 
a németbólyi kísérletek gyakorlati 
eredményeit tudományosan is iga-
zolni tudták, és erre már országos 
programot lehetett alapozni” – írja 
Nyáry Krisztián. 
 Bóly középiskolája 1996-
ban felvette a nevét, legidősebb leá-
nya, Júlia 1993-ban Bóly díszpolgára 
lett. Montenuovo Nándor történetét 
a bólyi helytörténész, dr. Rózsás 
József dolgozta fel legalaposabban, 
részben a Baranya Megyei Levéltár 
iratait kutatva. Monográfiája 2009-
ben jelent meg Egy baranyai arisz-
tokrata a XX. századból – Herceg 
Montenuovo Nándor címmel.
 A kegyúri családnak és az 
erős hitű, szorgos sváb közösségnek 
köszönhetően Bóly egyleti és társu-
lati élete modellértékű volt a két vi-
lágháború között. „A falu népességét 
a múlt század második felétől erős 
parasztpolgári vonások jellemezték. 
Ez abból adódott, hogy Bóly föld-
rajzi fekvésénél fogva gazdaságilag 
és bizonyos értelemben társadalmi 
szempontból összekötő szerepet vál-
lalt a Villány-Siklós térség és Mohács 
között. így sajátos mikrotáji központ 
lett” – állapította meg L. Imre Mária 
a Baranya című honismereti folyó-
iratban 1991-ben.Kitelepítési emlékmű avatása 2016-ban

A német nemzetiségi általános iskola és a német nemzetiségi óvoda
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 A kitelepítésig Bólyban 
mindössze néhány délszláv, magyar 
és zsidó család élt, a németség aránya 
elérte a 97-98 százalékot. Mindenki 
németül beszélt, s még az 1960-as 
években is illett ismerni, használni a 
nyelvet a mindennapokban. A ket-
tős identitásnak is köszönhetően a 
legutóbbi népszámláláskor a lakos-
ság 22,5 százaléka vallotta magát né-
met nemzetiségűnek, ami a hasonló 
sorsú településekkel összevetve rela-
tíve magas aránynak tűnik. De Bóly 
ebben is más: „Mivel a háború után 
az itteni lakosság nagyon megszen-
vedte azt, hogy németnek vallotta 
magát az 1941-es népszámláláson, 
sokáig óvatosan merték csak felvál-
lalni az identitásukat. Az idősebb 
generáció tagjai még ma is óvatosak, 
mély nyomot hagyott bennük a meg-
hurcoltatás. A 2011-es népszámlálási 
adatok is még ezt tükrözik, 892 sze-
mély vallotta magát a nemzetiséghez 
tartozónak, miközben a becslések 

ennél jóval nagyobb számot tükröz-
nek, a lakosság közel 40-50 százaléka 
tartozik a népcsoporthoz” – pontosít 
vendéglátónk. 

 Győriné Meiszter Katalin 
egy piciny faluban, a 180 lelket 
számláló Liptódon nőtt fel. „Nekem 
a közel négyezres Bóly egészen más 

Emmausz jelenet a kiállításon

Tojáskút és Emmausz kiállítás
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méret. És az is egyedülálló, hogy a 
hagyományőrzésben a nyelvi okta-
tás és a nemzetiségi ismeretanyag 
átadása van a középpontban. Meg-
nyugtató, hogy az óvodában és az 
általános iskolában nem csak a múlt 
megőrzésére, hanem a jelenünkre és 
a jövőnkre összpontosíthatunk.”
 2006-ban alakult Bóly-
ban először önálló német önkor-
mányzat. Azelőtt a törvény adta 
lehetőséggel élve a települési ön-
kormányzat – Hárs József polgár-
mester vezetésével – töltötte be ezt 
a feladatot is, mivel a képviselők 
többsége a német nemzetiséghez 
tartozott.
 „Feladatunk a kisebbségi 
közügyek ellátása. A német nem-
zetiségi közösség érdekképvisele-
te, önazonosságának megőrzése, 
ápolása, erősítése és átörökítése. A 
nemzetiség történelmi hagyomá-
nyainak, nyelvének ápolása, fejlesz-
tése, tárgyi és szellemi kultúrájának 
megőrzése és gyarapítása. Ezt a célt 

azon intézményekkel, civilszerve-
zetekkel, kultúrcsoportokkal és bó-
lyi emberekkel együtt szeretnénk 
elérni, akik elkötelezettek a német 
nyelv, kultúra és hagyományápo-
lás iránt. Szorosan együttműködve 
Bóly Város Önkormányzatával na-
gyobb projektek megvalósításában 
is részt veszünk. Számtalan együtt-
működési megállapodás alapján 
térségi, megyei, országos nemzeti-
ségi programokban is részt veszünk. 
Pályázatok írásával és egyéb anyagi 
forrásokkal támogatjuk a civil szer-
vezetek, egyesületek nemzetiségi 
programjait. Szakmai támogatást 
is nyújtunk ezeknek a közösségek-
nek. Feladatokat vállalunk német 
nyelvterületen levő testvértelepülé-
si és iskolakapcsolatok ápolásában. 
Színházlátogatásokat, könyvbemu-
tatókat, zarándokutakat is szerve-
zünk” – sorolja a tevékenységeket 
az elnök asszony.
 A 2015-ös tanévtől a né-
met önkormányzat nemcsak a Bó-

lyi Általános Iskolát és Alapfokú 
Művészeti Iskolát vette át, hanem 
a Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini 
Bölcsőde fenntartását, üzemelte-
tését is. Ebben is együttműködő 
partnerre találtak Bóly Város pol-
gármesterében (aki a rendszer-
váltás óta áll a városka élén) és a 
dr. Kosztolányi Zsolt által vezetett 
Önkormányzati Hivatalában. 
 Az elnök asszony munkáját 
Faluhelyiné Hock Mária, Wehring 
Gábor, Weninger Eszter és Beck 
Veronika képviselők segítik. Ko-
rábban Kőrösi Róbertné, Korsós 
Viktória és Tutti Gáborné is dol-
gozott képviselőként a nemzetiségi 
önkormányzatban.
 A település Kulturális 
Egyesülete (Kulturverein) a kü-
lönböző kulturális, művészeti cso-
portokat fogja össze. Két énekkara 
is van a városnak. Mindkettő ápol-
ja a német népdalkincset. Német 
nyelvű egyházi énekekkel szolgál-
nak számos szentmisén a megyé-
ben. A művészeti iskola harmo-
nika együttese német nemzetiségi 
számaival állandó fellépője Bóly 
rendezvényeinek és vendégsze-
repel számos belföldi és külföldi 
településen. Hagyományőrző ké-
zimunkaszakkörük az itteni né-
metség hímzésmotívumait őrzi, 
hagyományait ápolja.
 A Német Nemzetiségi Kör 
szorosan karöltve a Bólyi Német 
Önkormányzattal szervezi a német 
nemzetiségi programokat, fesztivá-
lokat, kapcsolatokat ápol más tele-
pülés német egyesületeivel, közös 
programokat is szervez velük az 
ország több településén is. 12 évvel 
ezelőtt alakult 17 fővel, mára  a lét-
szám 75 főre emelkedett. Vezetőjük 
Kőrösi Róbertné.

Helytörténeti kiállítás
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 „A német nemzetiségi okta-
tás is fontos szerepet játszik a város 
életében. 1982-ben országosan el-
sőként itt vezették be az általános 
iskolában a kétnyelvű német nem-
zetiségi oktatást kísérleti jelleggel. 
Ez azóta is töretlen lelkesedéssel 
működik, egyre népszerűbb. Van 
olyan tanév, amikor két osztályt 
is kell indítanunk egy évfolyamon 
ebben az oktatási formában. Az 
elsők között volt iskolánk, amely 
engedélyt kapott a DSD I (Deut-
sches Sprachdiplom) nyelvvizsgára” 
– mutat rá egy újabb egyediségre a 
tanárnő. Az intézmény vezetője je-
lenleg Far Jánosné Czinner Ágnes. 
Korábbi igazgatók voltak: Puskás 
Bálint, Bischofné Blandl Mária és 
Gráf Vilmosné. Az óvoda vezetője 
Gáspár Zoltánné.
 Az iskolába 420 tanuló, az 
óvodába 130 óvodás jár.
 Bajor testvértelepülésükkel, 
Heroldsberggel élénk, sokszínű a 
kapcsolat. Amire különösen büsz-
kék, hogy lengyelországi, sziléziai 
német nemzetiségi iskolakapcso-
latuk (Lasowice Wielkie iskolája) 
már a 16. évébe lépett.
 Nagy békességben élnek e 
településen együtt a németek és a 
felvidéki magyarok. 2016-ban, az 
elhurcolás 70. évfordulóján, közös 
emlékművet állítottak a „Szülő-
földjükről elűzöttek emlékére“. Az 
emlékmű készítője Bánvölgyi Lász-
ló szobrászművész. Ez az emlék-
mű volt az egyik helyszíne a 2018. 
január 19-i országos kitelepítési 
megemlékezésnek is. 
 A Bólyi Gyermek Táncs-
csoport 2009-ben alakult azzal a 
céllal, hogy ápolja és őrizze a né-
met nemzetiségi hagyományokat 
és megszerettesse a német nép-

táncokat a gyerekekkel. 2017-ben 
tartották első külföldi fellépésü-
ket a németországi  Heroldsber-
gben.  A gyerekek 2018 tavaszán, 
a Magyarországi Német Ének-, 
Zene- és Tánckarok Országos Ta-
nácsa által megrendezett Országos 
Gyermektánc Fesztivál és Minősí-
tő versenyen arany minősítést ér-
tek el. A tánccsoport eleinte csak 
óvodás korú gyerekekből állt, ők 
mára már a legnagyobbak cso-
portjában táncolnak. Jelenleg há-
rom korcsoportot alkotnak a gye-
rekek: az óvodások 12-en vannak, 
az utánpótlás korosztályt 12, a na-
gyobb iskolásokat 16 fő alkotja. A 
tánccsoport vezetője és lelkes segí-
tője Béládi Melinda táncoktató és 
Wehringné Kálmán Ildikó.
 A Bólyi Szociális Központ 
Kórusa 20 évvel ezelőtt alakult a 
szociális központ dolgozóiból és 
a nyugdíjas klub tagjaiból. Re-
pertoárukban a német és  ma-
gyar  népdalok mellett egyházi 

énekek is szerepelnek. Rendsze-
res fellépői a bólyi nemzetisé-
gi rendezvényeknek és a német 
nyelvű szentmiséknek Bólyban 
és Pécsett is. A kórus vezetője 
Vidáné Kresz Beáta. Harmonika 
kísérő Ladócki Aranka.
 A német önkormányzat 
az Erzsébet Vigadóval karöltve 
rendezi meg évről-évre hagyo-
mányőrző fesztiválját a Batthyány 
téren, melyen fellépnek a bólyi és 
környékbeli nemzetiségi kórusok, 
tánccsoportok, fúvószenekarok. 
A pünkösd szombatján zajló fesz-
tivált hagyományőrző kézimunka 
kiállítás- és vásár, valamint külföldi 
fellépők teszik színesebbé.
 A Batthyány téren álló 
szökőkutat minden évben hagyo-
mányteremtő céllal tojáskúttá va-
rázsolja a német önkormányzat a 
Német Kör tagjainak segítségével, 
Kőrösi Róbertné vezetésével. Nagy 
szerepet kapnak az óvodás és is-
kolás gyerekek is, akik festik a to-

Csoportkép a Trachttagon
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jásokat, készítik a díszeket német 
nemzetiségi díszítő motívumokkal. 
A tojáskút mellett felállítanak egy 
emmauszi pincejelenetet életnagy-
ságú bábukkal. Az Erzsébet Vigadó 
Rafa-Gyovai Dániel és Wehringné 
Kálmán Ildikó szervezésében régi 
emmauszi fotókból kiállítást ren-
dez a téren.
 Már hagyománnyá vált, 
hogy Adventkor, nagy összefo-
gással életnagyságú Betlehemet 
állítanak fel a templom tövében. 
A Batthyány téren ilyenkor a kör 
alakú szökőkutat adventi koszorú-
vá alakítják. Az ünnepkör mind a 
négy szombatján az iskolás gyere-
kek német nyelvű adventi műsorral 
gyújtják meg a gyertyákat. Ez is ha-
gyománnyá vált már.
 A Bólyi Német Önkor-
mányzat minden évben kiírja az 
Edelweiß pályázatot azon 8. osz-
tályos tanulóknak, akik az isko-
lában és saját településükön so-
kat tesznek a német nemzetiség 
érdekében. A pályázat megírása 
mellett a fiataloknak ajánlásokat 

is kell gyűjteniük a lakhelyükön 
működő német önkormányzattól 
és azoktól a kulturális csoportok-
tól, amelyekben tevékenykednek. 
Fényképekkel, oklevelekkel és em-
léklapokkal igazolhatták szereplé-
seiket, munkájukat.
 Az uradalmi magtár épü-
lete ad otthont a helytörténeti 
kiállításnak, mely 2001 óta vár-
ja a látogatókat. A helytörténe-
ti kiállításon megismerkedhe-
tünk a bólyi német kézművesek 
életével: az asztalosműhelyek, 
esztergályosok, kézi horgolók, 
kékfestőműhelyek, mézeskalá-
csos műhelyek eszközeivel, tár-
gyaival, valamint a helyi német 
népviselettel. Parasztpolgári bú-
torokat mutatnak be egy múlt 
századeleji szobabelsőben.
 Fontos esemény minden év 
áprilisában a népviseletek napja. 
„A kiválasztott magyarországi né-
met népviselet ruhadarabbal vagy 
kiegészítővel kombináljuk össze a 
hétköznapi ruhánkat, hogy minél 
többen lássák a bólyi utcákon halad-

va, hogy a csodaszép múlt darabjai 
milyen fontos részei a jelenünknek. 
Tereinken ezen a délelőttön ismert 
magyarországi német dallamok 
hangzanak el, amit kicsi, nagy egy-
aránt lelkesedéssel énekel. Ennek a 
nemzetiségi projektnek a vezetője 
Faluhelyiné Hock Mária.”
 Bólyban másfél évtizede van 
harmonikaoktatás. Tizenkét éve 
alakult az együttes, akik belföldön 
és külföldön sikeresen szerepeltek 
fesztiválokon, versenyeken. Két éve 
bővültek felnőtt tagokkal. Ladócki 
Aranka vezetésével őrzői és ápolói a 
német zenei hagyományoknak. 
 A hagyományőrző kézi-
munka szakkör fő célja a német 
nemzetiségi hagyományok ápolása 
a kézimunkák mintáiban. Évente 
két kiállítást rendeznek munkáik-
ból Bólyban. A pünkösdi fesztivá-
lon is megtekinthetjük kézimunká-
ikat. Vezetőjük Ivik Jánosné.
 „Amíg van feladat, addig 
munka is akad” – fogalmaz a svá-
bokra jellemző kötelességtudattal 
Győriné Meiszter Katalin. 

A bólyi kórus fellépése
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pítéseknek köszönhetően sikerül-
hetett. A folklórhagyomány több 
történetet is megőrzött az újkori 
„honfoglalásról”, de tény, hogy az 
itt birtokos Ráday Pál kötött szer-
ződést és jelölte ki a faluhelyet, 
osztotta ki a szabályos telkeket a 
letelepedőknek, akiknek az első 
csoportja 1723-ban vetett itt hor-
gonyt. A jövevények Württemberg, 
Hessen és Pfalz tartományokból, 
valamint flamand szász területek-
ről érkeztek, a reformáció hívei 
voltak, akikre igencsak küzdelmes 

 A Duna szabályozása előtt 
az ártérből kiemelkedő magasabb 
hátak már a történelem előtti idők-
ben is csábítottak a letelepedésre, 
az emberi jelenlétre utaló leletek 
már időszámításuk előtt mintegy 
ötezer évvel, a neolitikumból is-
mertek a környéken. Jelentős volt 
a bronz- és a római kori, valamint 
a népvándorlás korabeli emberi 
jelenlét is; a kétezres évek elején 
pedig Harta határában bukkantak 
rá az ország egyik leggazdagabb 
honfoglalás kori temetőjére. A ré-
gészeti leletek mellett a környékbe-
li helynevek is bizonyítják, hogy az 
Árpádok egyik központi szálláshe-
lye lehetett a vidék. Harta mai köz-
igazgatási határán a középkorban 
hat falu osztozott. „A Zold (Solt) 
mellett fekvő, Horta nevű helyet” 
III. Béla említi először egy 1193-as 
oklevelében. 
 Mint az alföldi falvak több-
sége, Harta környéke is elnéptele-
nedett, pusztává vált az első török 
hadjáratok után a 16. század má-
sodik felében. Az adóösszeírások 
alapján többször megpróbáltak 
itt újból megtelepedni az egykori 
lakosok, de huzamosan ez csak a 
török kiűzése után a tudatos tele-

élet várt a kalocsai érsekség szom-
szédságában. A legenda szerint ők 
is a hart szót mondogatták, ami-
kor partra szállva lábukkal nagyo-
kat dobbantottak a masszív, kötött 
talajon, megállapítva, hogy hart, 
vagyis: kemény. Az itt élők egy má-
sik helynév etimológiája szerint az 
új betelepülők Milyen itt az élet? 
kérdésére a régebben itt élők vála-
szából származik, ami egyetlen szó 
volt: hart. 
 A hartaiak sajátságos lelki 
világának megértéséhez érdemes 
néhány szót ejtenünk az országrész 
betelepítéséről, pontosabban az azt 
végrehajtó Ráday Pálról, ennek a 
protestáns köznemesi családnak a 
történelmileg legjelentősebb alak-
járól. A jogász végzettségű Ráday 
korábban II. Rákóczy Ferenc kan-
celláriájának egyik vezetője volt, s 
mivel németül, franciául, latinul jól 
beszélt és írt, ő fogalmazta a feje-
delem Európa tájékoztatására szánt 
kiáltványait és fontos diplomáciai 
küldetéseket is teljesített számára a 
szabadságharc érdekében. A felkelés 
leverése után, méltányosnak talál-
ván a Habsburg-ház békefeltételeit, 
„vérkuruc” létére hűségesküt tett a 
császárnak, majd a következő évti-

Kis Berlin a Duna mentén

Harta - Hartau

Munkácsi Imre

Harta címere 
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zedekben a vallásszabadság szószó-
lója volt a pozsonyi országgyűlésben 
1733-ban bekövetkezett haláláig. 
 Protestáns (református) 
hitének különös jelentősége van 
annak fényében, hogy mind III. 
Károly, mind Mária Terézia az ő hi-
tükhöz tartozó katolikusokat prefe-
rálta az új gyarmatosítás során. Nem 
véletlen, hogy a birtokaira behívott 
telepesekkel kötött szerződéseinek 
első pontja mindenkor a szabad 
vallásgyakorlásról szólt, s protes-
tánsként szívesen adott otthont a 
birodalom német nyelvterületein 
gyakorta üldözött hitsorsosainak. 
Így lett Harta evangélikus „zárvány-
falu”, bár az 1723 és ’28 között ide 
érkezett 282 családdal néhány refor-
mátus is érkezett, akikkel a szabad 
vallásgyakorlás jegyében a kezdeti 
időkben még egy imaházban miséz-
tek, mindvégig egy temetőt használ-
tak, míg később külön templomuk, 
iskolájuk lett. 
 A következő két évszázad-
ban alig változott a vallási arány, 
ebben csak a második világháború 
utáni meghurcoltatások, lakosság-
cserék hoztak változást. Az első 
világháborút megelőző, 1910-es 
népszámlálás szerint Harta 4967 
lakosából 1968 volt magyar, 2962 

német, 1447-en római katolikusok, 
836-an reformátusok és 2626-an 
evangélikusok, az adat azonban 
torz, hiszen a magyar, katolikus la-
kosság a külterületi településrésze-
ken (Érsekiharta, Érsekiszentkirály 
Hartaimikla Dunatetétlen: gr. Tele-
ky és Hetényi major) lakott Hartán 
belül alig hallatszott magyar szó. 
Újabb száz év elteltével, 2011-ben a 
3936 hartainak már csak 20,9 szá-

zaléka, 826-an vallották magukat 
németnek, 1039-en katolikusok, 
480-an reformátusok és 905-en 
evangélikusok voltak. A kezdetek-
kor deklarált vallásszabadság dacá-
ra, az évszázados üldözöttség miatt 
befelé forduló protestáns lélek egy 
meglehetősen zárt közösség kiala-
kulásához vezetett Hartán:
 „A sváb ember inkább ma-
gába fordul, ha valami sérelem, 
trauma vagy éppen öröm éri, csak 
nagyon ritkán nyílik meg. Ehhez jön 
még a mi vallásunk, az evangélikus 
hit, ami más lélek” – mondja Dol-
lenstein László, Harta polgármeste-
re, aki maga is a falut újranépesítő 
telepesek leszármazottja, család-
fájának Grőb ágát 1691-ig, az ős-
hazáig vezeti vissza. „Éppen ezért 
mi a más vallású környékbeli sváb 
településekkel sem ápoltunk kapcso-
latot, egy önálló, elkülönült szigeten 
éltünk, nem véletlenül hívtak min-
ket kis Berlinnek, és ez így volt 1723-
tól 1947-ig, amikor bekövetkezett a 
kataklizma.” 
 A hartai svábok egy másik 
nagyon fontos tulajdonságaként 
említette a polgármester a kemény 
munkát, ami svábokról lévén szó, 
persze nem meglepő, de a hartai-
aknál ez már-már a megszállotság-

Díszes hartai festett bútorok

A hartai gyöngyhímzés
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gal határos elkötelezettség. Ha tel-
jesítményről volt szó, Harta mindig 
példa volt, többek között Fényes 
Elek monográfiájában: „Határa 
2500 hold… Földjei termékenyek, 
de helyben rétje nincsen a lakosok-
nak. Határában folyik a Duna, és 
oldalról félpatkó formában mocsár 
veszi körül… E helység megmutatta 
mit lehessen tenni kitartó szorgalom 
által úgyszólván semmiből.” 
 Mivel mind a szántóföldek-
nek, mind a legelőknek szűkében 
voltak, folyamatos harcot vívtak a 
földterületek elhódításáért: mocsa-
rat csapoltak le, erdőt irtottak, vagy 
pusztákat béreltek a környék föld-
del jobban eleresztett településitől. 
Kendert termesztettek, konyhakertet 
műveltek, lovat tenyésztettek, szar-
vasmarhát legeltettek, juhot neveltek. 
 „A hartai embereket szor-
galmuk mellett nagyfokú összetar-
tás, szolidaritás és öngondoskodás 
is jellemezte. Mindig megtalálták 
annak a módját, hogy hogyan lehet 

megkeresni a boldogulásukhoz, gya-
rapodásukhoz a pénzt, és hogyan 
költsék el, fektessék be azt, mindig az 
utódaik érdekeit szem előtt tartva, 

akár több generációra előre! Mindig 
megmozdult a falu, ha valamilyen 
jelentős dolgot kellett létrehozni, a 
templomtól a mocsár lecsapolásáig, 
vagy a Duna szabályozásáig, min-
dig volt önkéntes. Mindig megtelt 
és célhoz is ért a tűzvész vagy árvíz 
után útjára indított szekér, amire a 
károsultak megsegítésére szánt ado-
mányokat tehette fel ki-ki tehetsége 
és belátása szerint. Ez az összefogás, 
egymás segítése nagyfokú bizton-
ságérzetet is adott az itt élőknek, 
itt nem kellett őrizni az értékeket, 
mindenki tisztelte a másikét. Ez az 
a falu, ahol nyugodtan kint lehe-
tett hagyni reggel a szódásüveget a 
pénzzel, délután ott volt a szóda, és 
akár több napra is bent lehet hagy-
ni az autóban a kulcsot” – kapunk 
újabb adalékokat a hartai embe-
rek mentalitásáról a faluja múlt-
ját szenvedélyesen kutató, s szinte 
minden hartait ismerő Dollenstein 
Lászlótól. 
 A fentieknek is köze van 
ahhoz, hogy Harta a téesz-időszak-
ban is „bezzegfalu” volt, három 
szövetkezetének teljesítménye a 
sajtó érdeklődését is felkeltette. A 
Figyelő 1965 júliusi számában Két 
falu – két világ címmel mutatta 
be a hartaiak gazdaságát: „Hartán 
az emberek a tsz-ekben akarnak 
dolgozni, a közösből kapott jöve-
delemből akarnak megélni, s ezért 
minden erővel fejlesztik a közös 
gazdaságokat. S hogy ez a ’közös 
út’ végeredményben mennyivel 
jobb, mint a maszek, bizonyítja, 
hogy a néhány evvel ezelőtt Har-
táról az iparba vándoroltak 90 
százaléka visszatért a tsz-ekbe. Ez 
érthető: a tsz-ben (persze nem napi 
nyolc órai mankával) körülbelül 50 
százalékkal keresnek többet annál, Harta, Templom utca. Balra a református, jobbra az evangélikus

Hagyományőrző gyerektáncosok
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amit az iparban – távol a család-
tól – segédmunkásként kerestek. 
A rendszeresen dolgozó tsz-tag évi 
keresete 30-40 ezer forint. Ha ket-
ten dolgoznak, akkor 70-80 ezer 
forintot is megkeresnek. (Fehér Pál 
sertésgondozó /Új Élet/ feleségé-
vel együtt 84 ezer forintot keresett. 
Ehhez jön a háztáji és a fejadag.) A 
hartai házak 40 százaléka új, illetve 
felújított. A lakosság 90 százaléka 
kicserélte bútorát. 42 személyi gép-
kocsi, körülbelül 400 motorkerék-
pár van a községben…”
 Arról már nem ír az újság, 
hogy a közösben kifejtett „nem 
nyolc órai” munka mellett ott volt 
még az otthoni konyhakert, ahol 
főleg fűszernövényeket, paprikát, 
hagymát termesztettek, kifejezet-
ten piacra, és így már bőven nem 
nyolc órát dolgoztak. Az otthoni 
állattartáshoz, a sertéstenyésztés-
hez kapcsolódóan alakult ki még a 
múlt század elején a kisüzemi hús-
feldolgozás, amiből a „hartaikum-
má” vált Hartai Kolbász is kinőtt, 
s olyan azonosító lett, akár csak a 
Hartai Víz és a Hartai Kenyér. Mivel 
ezeket a megnevezéseket csak Har-
tán használhatják, akárhány pék-
ség, kolbászüzem vagy palackozó 
működik a településen, viselőinek 
óriási a felelőssége, de nem na-
gyobb annál a büszkeségnél, amit a 
közösség képviselete jelent.
 Akinek a mezőgazdaság 
nem adott (elég) kenyeret, az min-
denféle mesterségek űzésével (taká-
csok, rokka- és bútorkészítők, stb), 
később a tsz-ek melléküzemágaiban 
tett szert (kiegészítő) jövedelemre. 
A hagyományos, paraszti kultúrá-
hoz kapcsolódó szakmák mellett 
munkára fogták a Dunát, számos 
hajómalom őrölt a folyón. Később, 

a gőzhajók elterjedésével sokan fű-
tőnek szegődtek, s így a 19. század 
második felétől a hajózás számos 
család férfitagjának adott munkát, 

az asszonyok pedig az úgynevezett 
kofahajókon hordták a megtermelt 
portékákat a pesti piacokra. 
 A 20. század elején kicsú-
csosodó elmagyarosítási törek-
vések Hartát sem kerülték el. Az 
oktatás és közigazgatás nyelvének 
magyarra váltását még tudomásul 
vették, ám amikor az istentisztele-
tek nyelvhasználatát is meg akarták 
változtatni, az már a gyülekezet 
soraiban is ellenállást váltott ki. Az 
1930-as évektől a közösség öntu-
datos képviselői felvették a harcot 
nyelv visszaállítása érdekében. Az 
identitás megőrzésére irányuló 
törekvések érvényre juttatásához 
kezdetben a Magyarországi Néme-
tek Népművelési Egyesülete, majd 
1940-től, a Volksbund helyi cso-
portja tűnt megfelelő érdekérvé-
nyesítő szervezetnek. Ha ez utóbbi 
nem is lett túl népszerű, a felnőtt 
lakosság mintegy 30 százaléka 
belépett a szervezetbe, de a kívül 
maradó nagy többség a háborús 

A hartai német nemzetiségi tájház, szemben a református templommal

Sváb ‘esküvő’, a menyasszony fején a 
híres hartai gyöngyös főkötő, a haup 
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események sodrában, az 1944-es 
kényszersorozások alkalmával fizi-
kai ellenállást is kifejtett.  
 Az egyet nem értés azonban 
nem jelentett kibúvót a kollektív 
bűnösség bélyege alól. 1945 elején a 
hartai németek egy részét a szovjet 
hatóságok málenkij robotra szállí-
tották, a Volksbund-tagokat pedig 
népbírósági eljárásokban vonták 
felelősségre (többségüket börtön-
büntetésre és a közügyektől való 
eltiltásra ítélve), majd 1947-1948-
ban a németek mintegy harmadát, 
264 családot kitelepítették Hartá-
ról. Az akkor még német többségű 
faluban a kitelepítési bizottságokba 
értelemszerűen megbízható néme-
teket is bevontak, akik így kényte-
lenek voltak rokonságuk, sőt saját 
családjuk tagjait is lajstromozni, ha 
azok németnek vallották magukat 
a bizottság színe előtt. És a hartai 
svábok, fegyelmezettségükből, kö-
telességtudatukból fakadóan eleget 
tettek a feladatnak, ha néha súlyos 
árat is fizettek érte. 
 

„Ezt a történetet 2012-ben, három 
évvel halála előtt mesélte el egy 
néni, aki az egyik áldozat leánya 
volt. Az egyik sváb család fiúgy-
ermeke tagja volt a kitelepítendő-
ket összeíró Nemzetőr csapatnak, 
és az utca, ahol a lánytestvére, a 
mesélő édesanyjának családja la-
kott, az ő különítményére esett, 
neki kellett volna összeírni a test-
vére családját.  Egyik ebédnél azt 
mondta a feleségének, hogy ő ezt 
nem tudja megtenni. Felállt az 
asztaltól, kiment és főbe lőtte ma-
gát. De a nemzetőrök később csak 
megérkeztek a lánytestvérhez, s az 
anya, nem tudván, mi lenne a jó, 
németnek vallotta magát. Ami-
kor kiderült, hogy emiatt el kell 
hagyniuk az otthonukat, s még a 
férje is ellene fordult, az asszony 
egyik reggel, miután elindította a 
gyerekeket iskolába-óvodába – fel-
akasztotta magát.  Ez a megrázó 
történet közel hetven évig volt el-
temetve a szemtanú lelkében, ta-
lán már mondtam, a svábok befelé 

forduló emberek” – mondta el Dol-
lenstein László. Hogy ez a történet 
ne kerüljön vissza a felejtés fene-
ketlen kútjába, hartai gimnazisták 
némafilmet készítettek belőle, s be-
mutatták országszerte, de ami még 
fontosabb, a hartaiaknak is.
 A kitelepítéssel párhu-
zamosan, részben a földreform, 
részben a csehszlovák-magyar 
„lakosságcsere” keretében történt 
a magyarok beköltöztetése a fa-
luba. 232 felvidéki és 53 délvidéki 
családot költöztettek a kitelepített 
svábok elhagyott házaiba, jelen-
tősen megváltoztatva a lakosság 
összetételét, szétzúzva a hartaiak 
mikrovilágát. 
 A polgármesternek er-
ről van egy, a kelet-közép-euró-
pai sors közös megélését, az egy-
másra utaltságot és a megbékélést 
demonstráló hartai története is: 
„Főhőse egy apa, aki a családjával 
elűzetett a felvidékről, szülőföldjé-
ről, ahogyan az a hartai sváb család 
is, akinek a házát ’kiutalták’ nekik. 
Nem sokkal később elveszítette fiatal 
feleségét, s hogy kislányának ne kell-
jen félárván felnőnie, meg ő is fiatal 
volt még a társtalansághoz, feleségül 
vett egy helybeli sváb lányt. Akkorra 
már bedolgozta magát, áldással há-
zasodhatott. Szépen élt az új család, 
mígnem egyik éjjel zörögtek az abla-
kon, s ott állt előttük a ház Német-
országba telepített tulajdonosa. Ha 
már így alakult, mondta Főhősünk, 
kerüljenek beljebb, ezután közös ez 
a ház. 1963-ig, a kitelepített házas-
pár haláláig éltek együtt...”
 Talán az evangélikus lélek 
már emlegetett befelé fordulása, 
vagy a megváltoztathatatlanba való 
beletörődés hozta, de Hartán ha-
mar oldódtak az etnikai feszültsé-A hagyományőrző egyesület felnőtt tánccsoportja − már 1951-ben is ropták



Mi, svábok  -  Nemzeti Értékek Könyvsorozat Mi, svábok

-49-

gek, s enyhült a „bűnös nemzettel” 
szembeni a bizalmatlanság.  En-
nek jeleként már az ötvenes évek-
ben szerepet kaphattak a németek 
mind a tanács, mind a helyi párt-
szervezet vezető testületeiben, sőt 
1980-ig a tanácselnökök egytől 
egyig német származásúak voltak, 
igaz a párttitkárok „kívülről” ér-
kezett magyarok. (Akkortól meg-
változott a felállás: a párttitkár lett 
hartai német, a tanácselnök pedig a 
korábbi párttitkár…)
 Az oldódást, a bizalmatlan-
sággal, szembenállással teli szürke 
hétköznapokon való felülemelke-
dést segítette a hagyományőrző 
csoportok, például a tánccsoport 
működése, akik a második világ-
háború okozta viharok elültével 
1950/1951 telén újrakezdték, pon-
tosabban folytatták a munkát; jár-
ták azokat a táncokat, amiket őse-
ik hoztak magukkal az óhazából. S 
mivel Hartán csak ez volt, idővel a 
magyarok is megtanulták a német 
táncokat, még később már együtt 
báloztak. 
 A Ráday Pál Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 
ma német nemzetiségi iskola, a né-
met nemzetiségi nyelvet 1952-től 
fakultatívan a délutáni idősávban, 
1978-tól a délelőtti órarendbe il-
lesztve tanulhatták a gyerekek, az 
első kétnyelvű osztály 1988-ban in-
dult. Az 1990-es évek közepétől va-
lamennyi gyermek tanulja a német 
nemzetiségi nyelvet nyelvoktató 
vagy kétnyelvű formában. 1991-től 
diákcsere program kezdődött Har-
ta partnertelepülése, a németorszá-
gi Lossburg iskolájával. 2015-től a 
Hartai Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat a fenntartója – tudtuk meg 
Fröchlik Henriknétől, az önkor-

mányzat elnökétől. A nyelvoktatás, 
a német hagyományok megismer-
tetése egyébként már az óvodában 
kezdődik, a Hétszínvirág Óvodáról 
és Mini Bölcsődéről is a német ön-
kormányzat gondoskodik. 
 A Német Nemzetiségi Táj-
ház híven mutatja be az egykori 
lakáskultúrát, kismesterségeket. 
Együtt láthatók itt az európai né-
met nyelvterületen is egyedinek 
számító népviselet darabjai, a 
hartai asszonyok által készített és 
viselt tutyik és harisnyák, csúcsos 
vagy később elterjedt gyöngyös fő-
kötők (haupokkal), ünnepi visele-
tek, valamint a híres hartai festett 
bútorok darabjai. A festett-virágos 
bútorokat a betelepült német asz-
talosok készítették, a hartaiként 
ismert bútorstílus a dunai keres-
kedelemnek köszönhetően már az 
új hazában alakult ki a 19. század 
elején. A gyűjtemény bemutatá-
sára szolgáló tornácos népi la-
kóház a 19-20. század fordulóján 
épült… Az evangélikus templom 

szomszédságában pedig külön pa-
rasztházban mutatják be a Hartára 
telepített felvidékiek hagyatékát 
és Gallé Tibor képzőművész al-
kotásai, 2014-től pedig egy kisebb 
méhészeti kiállítás is gazdagítja a 
helytörténeti gyűjteményt. 
 Hartán 1990 óta működik 
német kisebbségi önkormányzat, 
mivel az akkori törvény értel-
mében, ha a kisebbségek jelölt-
jei megkapták az önkormányzati 
mandátumhoz szükséges szava-
zatot, a testület tagjai lettek, s ha 
a testületen belül többséget sze-
reztek, dönthettek úgy, hogy a te-
lepülési önkormányzat nemzeti-
ségi önkormányzatként működik 
tovább. Hartán pedig úgy dön-
töttek. Azóta is töretlenül végzik 
a munkájukat, legutóbb 281-en 
választották meg az ötfős testüle-
tet. De tudjuk, hogy Hartán nincs 
annak jelentősége, ki milyen név-
jegyzékben szerepel. 
 Csak annak, hogy belül 
mit érez.
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