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Uwe Jacobi 1985-ben nagy sikerii riportgyujtemenyt adott ki, cime: "A
haboru vege". A gyujtemeny egyik riportalanya Matthias Schmidt volt, a
"Heilbronner Stirnrne" budaorsi sziiletesu munkatarsa, koordinatora. Jacobi
kerdeseire valaszolva elmondott nehany esemenyt a Schmidt csalad 1944-1949
kozotti eletebol. Edesapja es batyja, Stefan a fronton katonaskodott. J6maga 16
eves koraban, 1944. november 29-en menekiilt el edesanyjaval Budaorsrol.
Mindez akkor tortent, amikor az egykorU ujsagok szalagcime szeriilt
"Atszal16jeggye1 a frontra" utazhatott a szerencsetlen katana. A fiatal Schmidt
ezt akarta elkertilni, de a haborU istene, a gyilkos Aresz nehezen engedte ki
karmai koztil a aldozatait.

Mar a hatar menti Rajkan be akartak sorozni katonanak. Egy ideig kimentette
magat a nemeteknel es a magyaroknal egyarant: "A masik hadegyseghez
megyek". Ekkor a menekiilo budaorsi csalad kocsijat es lovait a nemet
katonasag elkobozta, meg nyugtat is adott r6la. "Majd a gyozelem titan
karterftest kapnak". -sz6lt az igeret.

Elni kellett, a fiatalember Krems komyeken egy idore hentesinasnak allt,
majd anyjaval egytitt varosr61 varosra menektilt tovabb. 1945 majusa az Inn
korzeteben fekvo Ried varoskaban talalja oket, amikor majus 2-an felbukkannak
az amerikaiak. A haboruban eletben maradt apja es batyja, es Peyerbachban
ratalalt az odamenektilt budaorsiekre; Schmidt hentes tehat megtalalta feleseget
es kisebbik fiat. Theo Waltz festomuvesz tanacsolta Matthiasnak, keressen
komolyabb munkat, igy a muvesz ajanlatara Kiinzelsauban egy nyomdaban
betuszedo inaskent kezdett uj eletet.

Ady Endrenek van egy hires ujsagcikke: "Ha hiv az acelhegyu ordog". -Az
ujsagiras "ordoge" varazsolta el a fiatalt, a naponkent uj es uj irast kero
nyomdai gepezet szolgalataba aIlt egy eletre. Ktinzelsaub6l vegtil is a
"Heilbronner Stirnrne"-hez vezetett az utja. Itt lepett mindig elobbre a nyomdai
munkak saran, foglalkozott terjesztessel, muvek formai szerkesztesevel es lett
vegtil vallalati koordinator. Fonokei felismertek a fiatalember tehetseget,
hamarosan a hazai nemetseg "Unsere Post" cimu ujsagjanak onkentes tUd6sit6ja
lett. A "Heilbronner Stirnrne" egyre igenyesebb munkakat biz fa, Matthias
kiadvanyokat szerkeszt es 0lvas6i utakat vezet kiilonbozo orszagokba, igy a
felejthetetlen Ohazaba is. Erre mar az 1960-as evekben kertil sor. Kozben
Matthias az eluzott budaorsi nemetseg "mindenese" lesz, hiszen kozossegiik
szamos tagja el Heilbronn komyeken. A tud6s Franz Riedl mellett beletanul a
helytortenetbe, tobb ezer kisebb-nagyobb irasa jelenik meg az eluzott nemetseg
multjar6l, szokasair61, jelenerol, kotodeserol az Ohazahoz. Schmidt irasai
osszessegtikben a ketteszakitott nemetseg -az eluzottek es az otthon maradottak
-eletenek hu tiikre.
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Irasaiban az 6hazar6l rajzol emlekkepet, egy-egy cikke mint egy-egy faragott
ko egesziti ki a megbekeles lassan epiilo hidjat. 1988-ban dr. Philipp Jenninger,
a Bundestag elnokenek kiserojekent Baranyaban jar, es a delegaci6 a partallam
nemi ellenkezeset is kivaltva eljut Budaorsre is. Jenninger, a Nemet Szovetsegi
Koztarsasag parlamentjenek elnoke nem sokkal elotte Bretzfeiden jart. att
igerte meg Fehervary tanacselnoknek, bogy Budaorsre Iatogat. Schmidt segftett
Fehervary Janos es Philipp Jenninger bretzfeldi talalkozasanak
megszervezeseben, ahol Budaors akkori tanacseinoke meghfvta a Bundestag
elnoket varosunkba. Ennek az 1988-as bretzfeidi es budaorsi talalkozasnak
legjelentosebb eredmenyekent 1989. majus 26-an Herbert Sickinger, Bretzfeld
polgarmestere es Fehervary Janos tanacseinok alafrta a ket telepi.iles
testvervarosi szerzodeset. Ki oriiIt ennek jobban az elokeszitok koziil, mint
Schmidt Matyas? A hid tehat felepi.ilt, a szetszakftott -ket allamban elo -
magyarorszagi nemetseg es telepi.ileseik kozott, de az6ta is tovabb epftjtik a
baratsag es megbekeles hfdjat, amelynek egyik hiteles "kofarag6ja" Matthias,
akit sokan ma is egyszeriien csak Motzinak neveznek. Evenkent Budaorson
talaljuk, egy-egy nemzetisegi napon, a "kiteIepftes", a magyarorszagi nemetseg
eIiizesenek szomoru evforduI6jan tartott megemiekezeseken. 1993-t6l szamos
alkalommal vandorkiallftassal gazdagftotta a Heimatmuseum latniva16it. 1996-
ra megnyfit a gazdag anyagu bretzfeidi Budaorser Heimatmuseum is.
Megteremtoje -egyik fo szervezoje -dfszpolgarunk, Matthias Schmidt.

Schmidt Matyas Budaors szeretett es nepszerii diszpolgara. Szakma szerint
nem vaIIja magat ujsagfr6nak, j61lehet, tobb ezer frasaval ezt onmaga cafolta
meg. Ezek orokftik meg a nemet-magyar egyiitteles ket orszagban gyokerezo,
de osszetart6 kapcsolatait. 1996-ban a budaorsi Bretzfeld utcaban Thomas Fohl
poigarmestertarsammal egy tiatal tolgyfat iiItettiink, mely az6ta egyre erosodik.
Ez a ket teleptiles, a ket nep baratsaganak jelkepe. Ha a gyokerek j6I
elokeszitett, j6l forgatott f6ldbe eresztik gyokerszalaikat, azt Schmidt Matyas
tevekenysegenek es frasainak is koszonhetjtik.

Schmidt csupan koordinatorkent hatarozza meg sajat tevekenyseget, ezt va16s
tenyek is igazoljak. Va16ban j6I koordinaija a ketteszakftott budaorsi es hazro
nemetseg, a ket nep, a nemet es a magyar nemzet kapcsolatait. Ugyanakkor
irasaiban hfven abrazolja e kapcsolatok tortenetet. Lehet, bogy Schmidt
Matyasnak nincs ujsagir6i foiskolai oklevele, megis e szakma hasznos, pontos
es megbecsiilt kepviseloje. Heinrich Heine gem jart ujsagir6i foiskolara, ennek
ellenere ki abrazolna naia pontosabban es hitelesebben sajat koranak

esemenyeit?
Az ut6bbi negyven esztendorol Schmidt Matyas tartott pontos es hiteles

tiikrot az "Unsere Post" oIvas6i ele. Mindenkinek erdemes e ketnyeivii
valogatas segitsegevel beleneznie ebbe a ttikorbe, mert sajat kozos
tortenelmtinkre ismerhet fa. Ennek is pontos es vaI6saghii koordinatora e
cikkek, irasok aIkot6ja. Koszonjiik a szerzonek mindazt, amit irasaiban a ketfele
szakitott nemetseg muitjar6I es jelenerol megorokitett es megorzott.
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Kilion koszonet iIIeti dr. Kovacs J6zsef LaszI6 egyetemi docens,
muzeumigazgat6t, aki az elokeszito feladatok osszehangolasa mellett
szerkesztoi, fordit6i tevekenyseget is vallaIt, Schweighoffer Krisztinat a
Ielkiismeretesen vegzett nemetrol magyarra forditasert, Sarkady Sandort, aki az
igenyes stiIusszerkesztoi munkaban vert reszt.

Wittinghoff Tamas polgarmester



, ,
Epltem a hidat

NEHANYGONDOLATFOGLALKOZTATENGEM

Halasan koszonom az engem eft megtiszteltetest, bogy kiilonbozo
publikaci6kban megjelent frasaimat kotetben gyiijtottek. Koszonom ezt
Wittinghoff Tamas polgarmester umak, Budaors varosanak es kepviselo
testtiletenek, hasonl6keppen dr. Kovacs J6zsef Laszl6 umak es Schweighoffer
Krisztina asszonynak koszonom a fordftas es szerkesztes faradsagos munkajat,
es a kolcsonos kapcsolatok apolasaert tell faradhatatlan feladatvallalasukat.

Ugyanakkor az a kerdes foglalkoztat, emek-e annyit ezek az frasok, bogy az
archivumok rejtekebol elokeriilve, a kozonseg erdeklodesere szamitsanak?
Mindez esetleges valogatas a napilapokban talalhat6 nehanyezer frasb61, es az
"Unsere Post" hasabjair61, a Hazajukb61 eluzott magyarorszagi nemetek
sajt6orgilnumab61. Az a kitiintetes eft, bogy meghivtak a Stuttgartban miikodo
"Schwabenverlag" tiszteletbeli tanacsad6 testtiletebe. Munkaim alapjan a
Magyarorszagi Nemetek Honfitarsi Kozossegeben evtizedek 6ta elnoksegi tag
vagyok, fgy dolgozom a Stuttgart melletti Gerlingen varosban mint patronal6.
Mindazonaltal szamomra nero a tisztseg a fontos, hanem azok a tanacsad6
testtiletek, amelyekben eddig is kifejthettem, es most is kifejthetem
gondolataimat es almaimat a megbekelesrol a regi hazaval, Magyarorszaggal.

Halas vagyok a sorsnak, hogy hivatasszeriien jarhattam vegig ezt az utat, ami
nero is volt olyan egyszerii. Visszatekintve szamomra nemcsak a publikaci6k
tartalma fontos, hanem az is, hogy ezek az frasok az uj hazahoz val6
kapcsol6das lehetoseget felgyorsitottak, sokkal gyorsabb iitemben, mint ez
akkoriban szokasos volt. Visszatekintve boldogan megallapfthatom, hogy
ezaltal nepcsoportunk nemetorszagi elfogadasahoz jelentosen hozzajarultam.
Mindez nagyon fontos volt a Magyarorszagr61 eliizott nemetek
szorongattatasakor. Nehilny, szamomra kedvezo megallapitast elmondanek
szemelyemmel kapcsolatosan az integraci6 tertileten: Nehany hivatalos allomas
ulan kertiltem a HEILBRONNER STIMMEl HOHENLOHER ZEITUNG-hoz.
Hivatasom fo teriilete ekkor a technikai munka volt. Mint a szerkesztoseg
onkentes munkatarsara figyelt fel ram a foszerkesztom. Ez volt az en szemelyes
szerencsem.

Tud6sftottam sokfele egyleti esemenyrol, ezaltal a haborU utani ujjaepites
idoszakaban tamogathattam munkajukat, es mint hazajab61 szamkivetett
atvehettem tiszteletbeli vezetoi munkafeladatokat. Erre buzditottam
honfitarsaimat is. Ezek ulan ismetelten megbfztak tinnepi kiadvanyok
szerkesztesevel es kiadasaval. Nehany ilyen munkam tarl6kban is lathat6. A
Kiad6 megbizott eur6pai varosokba es orszagokba vezeto "olvas6i utazasok"
kalauzolasaval is. Mindezt abb61 a koriilmenybol kiindulva kell ertekelnem,
hogy nero vagyok sztiletett nemet. Az integraci6 folyamataban nagy
megtisztelest jelentett szamomra az, bogy Heilbronn nagyvarossa minositese
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alkalmab61, es a 800 eves Sontheim varosresz fennallasanak megtinneplesen uj
hazamban reszt vehettem egy Nemet Rendjel alapftasaban, szerkeszthettem az
unnepi evk6nyvet, abba tanulmanyt irhattam, es az SWR radio ela
k6zvetiteseben az unnepi adasban k6zremuk6dhettem.

Mint a haborU utani idaszak kis mozaikjat, erdemes munkaimat talan valoban
erdemes volt munkaimat egy kis kotetbe osszefoglalni. Mindezert halas vagyok
a Jo Istennek, es minden k6zremuk6danek ezuton is halas k6sz6netet mondok
faradozasaert.

Matthias Schmidt



1985

Uwe Jacobi: A haboru vege
(Jelenetek 1944/45-b61 Heilbronnban, Unterlandban, es Hohenloheban)

Honvagy Budaors irant

"Atszal16jeggyel a frontra" hirdeti nernetill az egyik, Budapesten 1944.
novernber 29-en rnegjelent napilap vastag hems cime. Az oroszok mar harminc
kilometerre megkozelitettek a magyar fovarost. Negy, magyarorszagi nemet
csa1ad menekti1 ezen a napon a j6reszt nemetek 1akta Budaors kozsegbo1lovas
szekerekkel nyugat fe1e. Kozottilk van Georg Frank polgarmester is, es Matthias
Schmidt (1928) az edesanyjaval, Annaval. Az apa, Stefan Schmidt meszaros,
(1903-1953) es batyja, Stefan (1926-) a nemet Wehrmachtban harcolnak.
Elodeik De1-Nemetorszagb6l teleptiltek be a 18. szazadban Magyarorszagra.

Schmidtek az elso pihenot egy ismeros allatorvosnal tartottak Rajkan. A
nemetek, -csakugy, mint a magyarok -a 17 eves Matthiast fegyveres
szolgalatra akartak kotelezni. Minden esetben igy vagja ki magat: "A masik

katonasaghoz megyek".
Bett helysegben torteno letartoztatasaval 1945 februarja vegen Matthias

he1yzete dramaira fordul. Mas magyarorszagi nemetekkel egytitt Altenburgban
egy kaszarnyaba zarjak. Elszallittatasuk elott egy teherauton kereket tud oldani,
elmenektil, es jelenti Frank polgarmesterrel egytitt a magyarorszagi nemetek
bebortonzeset, akiket igy a helyi katonai parancsnoksag a kaszarnyab6l
kiszabadit.

Egy nyugta elleneben, -azzal a megjegyzessel, bogy a haborU gyozedelmes
befejezese ulan visszakapjak az ellenerteket, -egy nemet katonatiszt elkobozza
a budaorsi csaladok lovait es szekereit. "Hala jeleiil" kiviszik oket az allomasra,
s ok felszallhatnak egy Ausztria iranyaba indulo vonatra. A Wachauban leva
Persenbeug lageren at, melyben egy "eur6pai kevereknepseg" gytilekezik,
Schmidtek tovabbutaznak a Duna melleki Krems fele. Matthiasnak jelentkeznie
kellene ugyan a legkozelebbi katonai parancsnoksagon, de egy Gattinger new
meszaros nagyiparos munkahelyet szerez a szamara.

"Tovabbmenektiltink" igy dontottek Schmidtek es a masik ket budaorsi
csalad. Egy 16meszarost6l vasarolnak ket loyal, a l6szerszamot maguk keszitik
el, a szekeret egy elmenektilt csalad istal16jab6l szerzik meg.

Alig bogy megerkeznek az Inn k6rzeteben leva Riedbe 1945. aprilis vege
fele, majus 2-an felbukkannak az amerikaiak. A "rnenekiiltek" elobb
Peyerbachba, az egykori koncentracios taborba keriilnek, ill keriil elo az egyik
napon Stefan, az apa is. Egy evvel kesobb, 1946 aprilisaban a Niirtingen
melletti Schlaitdortba koltoztetik oket; Schmidteknek ez a hatodik allomasuk.

Sztilei keres~se kozben Stefan, az apa Heilbronnba is eljut. A
fopalyaudvarnal egy hirdetotablan felfedez egy ertesitest, mely szerint
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Budaorsrol csoportok erkeztek Ohringenbe, Ktinzelsauba, es Mosbachba. Vegtil
megtalalja a keresett csaladtagokat Kocherstettenben.

"Neked ertelmes foglalkozas utan kell nezned" -inti Theo Waltz festomtivesz
az ifju Matthiast, aki gyakran allt modelt neki. Az ismert muvesz ajanlasara
Matthias 1949 szeptembereben belephet bemszedo tanoncnak Paul Locher
konyvnyomdajaba Ktinzelsauban.

"Honvagyat mindig erzek "mondja 1985-ben a hirdetesek
koordinatorvezetoje, Matthias Schmidt, aki maganemberkent honfitarsai
egymasra tala1asaert faradozik, es tobb alkalommal Budaorsre is ellatogatott.
Ettol fiiggetlentil, mint "fogadott sonntheimi" boldognak es j6l integralt
polgarnak erzi magat."

A riportkotet ir6janak ajanlasa: "Matthias Schmidtnek koszonettel az
egyiittmukodesert, azt kivanva, hogy "honvagyat" meg gyakran feledhesse -

Budaorson.
Uwe Jacobi 1985. 11. 28.
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1965

Dr. Riedl Ferenc: Budaors -a Budai Hegyvidek gyongyszeme

A masodik vilaghaboru vegeig kizarolag nemetek altai lakott Budaors nem
volt idegenforgalmi celpont a szo eredeti ertelmeben, megis sok magyar es
kiilfoldi latogatot vonzott, kiilonosen Magyarorszagra utazo osztrakokat es a
Nemetorszagb6l erkezb'ket. A "Budapest -Hortobagy -Balaton" uti
programhoz csaknem mindig hozzatartozott egy budaorsi kiterb'. Itt az idegen
eredeti nepi milib'ben talalta magat: a lakossag hamisuatlan kozepbajor-osztrak
nyelvjarast beszelt, szinpompas nepviseletben jart,' b'si hagyomanyaihoz es
szokasaihoz erb'teljesen ragaszkodott. Budaors Urnapi viragszb'nyegeirb'l is
hfresse vall, mint "a magyarorszagi nemet Oberammergau"-t emlegettek (a
kb'hegyi passi6 szabadteri megjelenuese nyoman). A "fotogen" telepiilest, "a
Budai Hegyvidek gyongyszemet" szamos fenykepezb' ujsagir6 is felkereste, igy
ma gazdag kepanyag all rendelkezesre, ami lehetb've teszi a helyseg
tortenetenek, fejlb'desenek es eletenek bemutatasat kepben es sz6ban egyarant.

1900-ban Budaorsnek 6104 lakosa volt, ebbol 5669 nemet es 405 magyar. A
XX. szazad elso negy evtizedeben a lakossag lelekszama -annak ellenere, bogy
az elso vilaghaboruban 262 fo esett el- rovid ido alatt 98l4-re emelkedett rovid
ido alatt; ez a szam az 1941-es hivatalos nepszamlalas eredmenye, a nepi
osszetetelre vonatkozoan azonban nem allnak rendelkezesre adatok.

A kozsegiinket felkereso valamennyi kiviilrol erkezettet csodalattal toltotte
el, bogy a lakossag a fovaros kozvetlen kozeleben tobb mint ket evszazadon
keresztiil megorizte eredeti nemetseget. Ez a magyarsag reszerol is
megallapitast nyert, jollehet, reszben ellenerzes kisereteben. A hivatalos szervek
mindenesetre eloszeretettel vezettek vegig prominens ktilfoldi vendegeiket a
kenyelmesen elerheto Budaorson, de nem csupan azert, bogy megmutassak
nekik a szinpompas Umapi viragszonyeget es a Kohegy szabadteri szinpadan
megjelenitett passi6t, vagy bogy a zamatos oszibarackot, csemegeszolot es a
sas-hegyi bort megkostoltassak veltik, hanem azert is, bogy bizonyitsak
toleranciajukat a nemet kisebbseggel szemben. Gazdasagi ertelemben aligha
volt vitathato ez a tolerancia. Ezzel szemben a nepszamlalasok alkalmaval az
adatbiztosok es statisztikusok megengedtek maguknak egyet s mast. Igy az
1910-es nepesseg-nyilvantartas szerint peldaul a 7305 budaorsibol 2969 fo
magyar, ami az osszlakossag 40 szazaleka. Tiz evvel kesobb, 1 920-ban azonban
7957 budaorsibol mar csak 530 fo magyar volt. Ebbol az kovetkezik, bogy 1910
es 1920 kozott mintegy 600 magyar csaladnak kellett valDa elvandorolnia, es
helytikbe nemeteknek erkezni, ami nyilvanva16 keptelenseg. Ebbol is latszik,



bogy az effajta nepszamlalasi eredmenyek igencsak megkerdojelezhetok,
targyszeriitlenek es vitathat6ak. 1946-ban, a kiutasitas eveben a kozseg 10250
lakost szamlalt, 90 szazalekukat attelepitettek Nemetorszagba, a tobbsegtiket
Baden- Wtirttemberg tartomanyba.

A fovaros kapui elott

A magyar fovaros nyugati peremevel erintkezo Budaorsi teleptiles foldrajzi
fekveset a budai hegyek kayes, szolovel es barackosokkal boritott deli lejtoi,
eszak felol pedig a mogottiik magasod6, erdovel boritott ormok teszik
valtozatossa. Eszaknyugaton erdok, hegyek es mely volgybevagasok tamak az
ideerkezo ele egy fanyarszepsegii, megis vonz6 tajat. Ezen a teriileten a
megmiivelt foldek felett meg megtalalhat6 eredeti erinthetetlensegeben a
videkre jellernzo gyer, boz6tos novenyzet.

A hegylancot alkot6 magaslatok nyugatr61 keletre a kovetkezok: -a regi
becsi orszagutt61 delre -a Torokugrat6, a Huszonnegyokros-hegy, a Csiki-hegy,
a L6-hegy, a Nadas-diilo melletti Pfaffenriegel, az Ut-hegy, a Farkas-hegy, az
Odvas-hegy, Frankhegy, az ut6bbi ketto elott all6 Kohegy es Nap-hegy, a
Tiizko-hegy, a Rupp-hegy, az Ordogorom egeszen a Sas-hegyig keretezik
eszakr61 a budaorsi hatart. A lakott telepiilesresz egyfelol az Ut-hegy, az Odvas-
hegy es a Nap-hegy labanal fekszik, de fokepp a Kohegy toveben, sot magan a
hegyen. A nemet telepeseknek koszonheto, bogy az egykori bokorfalub61 a deli
es delkeleti iranyban hosszant elnytil6 volgyben tervszerii elrendezesii, foutcas
falu jott letre. Kitart6 munkajuk eredmenye a falu uj teleptilesformaja es a
miiveles ala vont hatar szabalyozasa, melynek folyamatat a Zichy-gr6fok
tevekenysege, majd 1765-tol fogva a Habsburg allamszervezes is felgyorsitotta.
Mint lijonnan erkezettek, akik maguk is formal6dtak a komyezet altaI, sajatos
jelleget kolcsonoztek a legelterobb talajadottsagokat felvonultat6 tajnak.

A magyar juhtenyesztes bolcsoje

Hogy a tertilet szabalyozasanak es atformalasanak milyen hosszadalmas,
kemeny munka volt az ara, azt egy az 1766-os evbol szarmazo okirat bizonyftja,
melybol kideriil, bogy az egykori lakosoknak "elvadult fdldet" kellett
kimemiiik, s azt elo sovennyel korbekeriteniiik. Ezutan kovetkezett a ftives
tajon az irtas, vfzelvezetes, valamint a fold feltorese, es mindez meg evtizedekig
tartott a letelepedest kovetoen. Alkalmazkod6kepessegukre es a gazdasagi
sziiksegszeriisegbol ad6d6, j61 bevalt rugalmassagukra is sziikseg volt a
birkatenyesztes oly mervii felviragoztatasahoz, bogy Maria Terezia l773-ban a
spanyol merino tenyeszjuh-allomany nagyobb reszet Budaorsre telepftette.
"Budaors lett ez altaI a nemes juhfajtak magyar tenyesztesenek bolcsoje."

Hosszu ut vezetett a kozseget akkoriban koriilvevo Hutweilengiirtel
atformalasat61 a csodalatos oszibarackosok letrehozasaig, ahogy napjaink
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leirasaiban gyakran nevezik a budaorsi gyiirnolcsosoket. A Budapestrol
Farkasreten vagy Kelenf6ldon at ideerkez6 idegen rnindig is csodalattal latta,
bogy a f6varos kapujanal gyiirnolcs- es sz616iiltetvenyek borftjak a tajat.

A Magyarorszagra jellernz6 kontinentalis eghajlat rendszerint igen hosszU es
kerneny telet bozo fgy a falu apraja-nagyja mindig varva varta, bogy a fagyos
napok utan isrnet rnelegen stissan a nap. A budai sz616videk is alig varta az
olvadast. A K6hegy kis hazai bekesen sirnultak a rnagaslat deli oldalahoz.
"Wudersch" latogat6i aligha rnulasztottak el, bogy a hegyet rnegrnaszva
gyanyarkadjenek a csodalatos panorarnaban. A sziklak rnagasab61 rnessze er a
tekintet: a rnelyben kfgy6z6 regi becsi orszaguton at a Kalvaria-hegy falatti a
szfinxformaju Torokugrat6ig. A hegyrol rneg egy pillantast vethet a kirandul6 a
falu falatt paraban usz6 rnilli6s nagyvarosra. Egykor parasztszekeren utaztak a
f6varosba; ezt kes6bb a "vicinalis", rnajd az aut6busz valtotta rei.

A vallasi-kulturalis elet

Ahogy Budaors nepe a nagyvaros modemiza16 befolyasa ellenere megorizte
nyelvet es nemzetisegi karakteret, a paraszti termelesi m6dot es eletformat,
ugyanugy szilardan ragaszkodott az athagyomanyozott vallasos szellemiseghez
es az ebbol fakad6 erkolcsokhoz es szokasokhoz is. Az elo kereszteny hit (es
ennek folyamatos megnyilvanulasa minden tevekenysegtikben), valamint
megingathatatlan istenhittik jelentette azt az aldasos orokseget, melyet mint a
telepes osok ertekes hagyomanyat mindmaig mindeD generaci6 hiven orzott, s
amelynek tovabbadasat hiv kotelessegenek erezte.

Jakob Bleyer, a magyarorszagi nemetseg felejthetetlen sz6sz6l6ja egy
leirasaban, amely Budaorson az Umapjan tartott unnep esemenyeirol szamol be
beszedes szavakkal, a hitet es a nephagyomanyt a let ket tart6pillerenek nevezi,
melyek egymasba fon6dnak: "Ra az egyik osszeomlik, a masik is romba dol, es
az istenaldotta falub61 Istentol elhagyott peremvaros lesz" -zarja soffit. Ez a
felismeres a kozseg istenfelo nepet mint a legbensobb erzes hatottaat. Ezert volt
szamukra minden egyhazi-vallasi tevekenyseg es a hozzajuk szorosan
kapcsol6d6 nephit szines szokasrendje szamukra olyan, mintha e
magatartasformakat torveny tette volna kotelezove. Budaors altalanos, buszken
vallalt hagyomanya volt az Istennek tetszo, erkolcsos eletvitel, a turelemmel
vegzett szolgalat es a Mindenhat6nak halab6l adott gazdag aldozat.

"A vallasossag szigete"

A csaladi kozossegek, az iskola, a lelkeszek es Irgalmas rendi noverek altaI
vezetett va1lasi egyestiletek faradhatatlanul apoltak es adtak tovabb mar
kisgyermekkort61 a fiataloknak e hagyomanyokat. Bonomi professzor, aki
doktori ertekezeseben es szamos mas neprajzi targyu cikkeben kozsegtink
vallasos szokasait kutatta, igy ir egy helyen jellemzeskent: "Budaors nemely



szempontbol a regi ertelemben vett vallasossag egy megmaradt szigete." Az
egyszerii nep termeszetesen osszekapcsolta az imat, eneket, elmelytilest es
zarandoklatot foldi boldogulasanak remenyevel, melyre a Mindenhato aldasat es
vedelmet kerte, de a szamos vallasi szertartas melyen szimbolikus ertelmet
nagyon is emberi kepzeletevel nem ragadhatta meg. Ezert a neveltetes saran
elsajatitott hitgyakorlat hetkoznapjaikat is betoltotte, az egesz elettiket
meghatarozoan vegigkiserte. Unnepek alkalmaval, az egyhazi ev legjelesebb
napjain az egesz falukozosseg a vallasi tinnep melto megrendezesen
munkalkodott, Urnapjan pedig ki.ilonosen kitett magaert, ekkor a szmek es
formak tinnepi pompaja talan meg szebb volt, mint maskor. A kozseg nepi
hagyomanyait tudatosan apolo egyenisegek mindig is gondoltak arra, bogy az
iskolakban az oktatas mindvegig nemet anyanyelvtikon folyjek.

Iskola es nevele:

Budaors nemet betelepitese utan az elso templom az uradalom adomanyaibol
es a lakossag aldozatkesz adomanyaibol eptilt fel 1738-ban. Hellmar plebanos
idejen bovitese valt szUksegesse a nepessegszam gyors novekedese miatt. Az
atepftett templom beszentelesere 1745. december 21-en keriilt sor Nepomuki
Szent Janos tiszteletere. A mai, tobbszor felujftott templomot, melynek alapja
egy hatalmas negyszoget formal, mennyezete pedig egy nagy felgomb, a
mesterek 1803 es 1808 kozott barokk stflusban epftettek meg. Meretei a
kovetkezok: 32,30 m hosszti, 13,50 m szeles es 13,80 m magas.

A budaorsi iskolarendszer a kezdetektol szorosan osszekapcso16dott a
vallasos nevelessel. Mind a flu-, mind pedig a leanynevelo elemi iskola a
katolikus felekezeti kozosseg iskolaja volt. A nemet telepesek az elso iskolat
1738-ban epftettek. A fluiskolat 1905-ben egy epiiletszamnyal kibovitettek.
1880-t6l fogva a leanyok oktatasat a Pali Szent Vincerol nevezett Irgalmas rendi
noverek lattak el, ok vezettek az 6vodat es a katolikus kongregaci6t is, a kozseg
eloljaroi pedig gondoskodtak rola, bogy az oktatas nyelve a nemet anyanyelv
legyen. Az elso vilaghaborU utan vezettek be a vegyes tanitasi nyelvii, un. B-
tfpusu oktatast.

A k6z6sseg vezeto szemelyisegeinek egyeni kisugarzasa

Eisosorban a lelkeszek es tanit6k osztonoztek a vallasos eletvitelre es
kulturalis tevekenysegre. Kozi.ili.ik sokan hivatali kotelezettsegeiken messze
ttilmenoen, onfelaldoz6n munkalkodtak a haladas irant fogekony, itteni nep
muveltsegi szintjenek emelesen; tettek ezt nem csak az iskolai ismeretatadas es
neveles kereteben, hanem az iskolan kivUI is, a felnottek szelesebb koreben, a
ki.ilonfele egyesi.iletekben es hitgyakorlatokon, eloadasok es laikus szinjatszas
kereteben, ahol a pedag6giai szemelyiseg es az elo emberi kontaktus hatasa
kezzelfoghat6an jutott kifejezesre. Szamos kezdemenyezest azonban azok a
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csaladok, asszonyok es ferfiak indftottak el, akiket vallalkoz6 szellemlik es
aldozatkeszseglik magasan az atlag role emelt. Ez nyilvanult meg kapolnak
epitesere, harangok ontesere es templomi zaszl6k himzesere szant nagylelku
adomanyaikban, de onkentes, ellenszolgaltatast nero var6, a hit es az egyhaz
erdekeben vegzett valamennyi tevekenysegtikben is. A legnagyobb tisztesseget,
Isten lathat6 kegyelmet azonban az jelentette, ha egy csaladb61 valamelyik fiu
pap vagy egy lany apaca lett. Tobb budaorsi csaladot tel lehetne sorolni,
amelybol a megfelelo vallasi iranyitasnak koszonhetoen valamelyik gyennek a
lelkeszi palyat valasztotta elethivatasul.

A magyar "Oberammergau'

A fieri kultura valamennyi alkotasaban, enekben, zeneben, epfteszetben es
festmenyekben, igy a laikus szinmiiveszetben is megnyilvanult honfitarsaink
vallasossaga. Szfvesen latogattak az erkolcsi-vallasi tartalmu szfnpadi jatekokat,
melyeket a leanyiskolaban mutattak be az irgalmas rendi noverek vezetesevel.
A fiuiskola es a Lyra Dalkor is rendezett szinieloadasokat. Mindezeket
feliilmulta azonban nagyszeriisegeben a "Magyar Oberammergau"-ban, a
Kohegyen evente megrendezett Passi6. A bibliai tajra emlekezteto helyszin
kialakftasa Paul Herzog tervei alapjan, Julius Erhardt epftesz kivitelezeseben, a
tobbi kapcso16d6 beruhazassal egyiitt mintegy 50 000 pengot igenyelt. A Lyra-
tagok es szamos statiszta (1933-t6l 1939-ig) hat even at vitte szfnre Krisztus
szenvedestortenetet, melyet tfzezrek -koztOk sok kOlfoldi -tekintett meg.
Nemet es magyar nyelvii eloadasok egyarant voltak.

Kegyhelyeket felkereso zarandoklatok

A budaorsiek aldozatot es faradsagot nem sajnalva torekedtek Isten segitseget
es aldasat elnyemi. Az egyhazi ev jeles napjain rendezett kormeneteken kivUl
tobbnapos zarandoklatokon is reszt vettek. Kisebb csoportjaik meg Romaba es
Lourdes-ba is eljutottak. A Szuzanya tiszteletet a itteni nemetseg kUlonosen
komolyan vette, ezert a lelkeszek es az eloimadkoz6k szamos Maria-kegyhelyre
vezeto zarandokuton is reszt vettek Magyarorszagon (Manaradnan a Banatban,
Mariagyiidon Baranyaban vagy Mariabesnyon Godollo mellett), de fokent a
steiermarki Mariazellben. Az elso vilaghaborU elotti idokben ekh6s szekereken
utaztak, kesobb vasuton vagy aut6buszon. Szamtalan budaorsi csatlakozott a
Magyarorszagi Nemetseg Nepiskolai Egyletenek nagy manazelli
zarandokutjahoz, melyet a hazai nemet ira, Johann Faul-Farkas es Dr. Ludwig
Leber vezetett be, szervezett es iranyitott. Ezt az utat hajon tettek meg, a
"kUlonjarat" Szent Istvan napjan indult, es egy het mulva tert vissza.

A Budaorshoz legkozelebb eso Maria-kegyhely a Budakeszi melletti Makkos
Maria /Maria Eichel volt, ahol a betelepedes idejeben a -trinitariusok, akiknek
Budan volt kolostoruk, egy kis templomot emeltek, es itt rendszeresen
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istentiszteletet tartottak. Az ut6bbi evtizedekben kevesen kerestek fel koztiliink
Makkos Mariat, mely egykor a gyongyosiek altaI gyakran latogatott
zarandokhelye volt. A Budai Hegyvidek legkedveltebb zarandokhelyenek Maria
Einsiedeln /Mariaremete szamftott. A budaorsi zarandokok a hajnali
sziirkiiletben indultak, es ugyanaznap este erkeztek vissza Budakeszin es a
kozsegi erdon keresztiil.

Orsegino papai nuncius Budaorson

Az Urnapi kormenetet az iskolasfiuk menete kezdte meg, tanaraik
vezetesevel, majd a kislanyok kovetkeztek, az oket tanit6 es a Maria-
kongregaciot szervezo Irgalmas rendi noverek kisereteben. Oket a gyermek
Jezus es az Orangyal kongregaci6i, majd a "Maria-leanyok" kovettek. Utanuk
vonultak a leventek, a tiizolt6sag, a zenekar, a papsag, majd baldachin (a
nepnyelvben "Himmel") alatt az Oltariszentseg a loveszegylet sorfala kozott,
utana a kozsegi eloljar6sag es az egyhazi tanacs, vegtil a nep. A viragszonyegre
csak az egyhaziak lephettek, a tobbiek a szelen vonultak. Ket-ket kislany szort
friss viragot a kormenet utjan a szentsegtartot hordozo pap ele. Rendszerint a
helybeli plebanos tartotta az Oltariszentseget; 0 vezette a szertartasokat a negy,
feldiszltett kapolnanal es a templomban. Egy alkalommal Dr. Cesare Orsenigo
ersek, papai nuncius is vezetett Budaorson Urnapi kormenetet; a szinpompa
lattan csodalatat fejezte ki.

Novenyszenteles Maria Mennybemenetelenek Unnepen

Magyarorszagon az egyik legjelesebb nap Maria mennybemenetelenek
iinnepe, ez Nagyboldogasszony, Patrona Hungariae napja is egyben. U gyanugy,
mint Szent Istvan napjan, e napon is osszekapcsol6dik a katolikus vallasi iinnep
a hazafias hagyomanyokkal; ennek szellemeben iinnepelt augusztus 15-en
Budaors is, j61lehet a kozeppontban a novenyszenteles allt, aminek a "Maria
Krauterweihe" /Maria-napi novenyszenteles iinnepe/ nepi elnevezese
koszonheto. Az iinnep eloestejen a nok es gyerekek bizonyos novenyeket
gyiijtottek a melon es kotottek csokorba, amit "Krauterbuschn"-nak neveztek,
es azt a lanyok a kotenyiik felett tartottak. Ez a hagyomany Nemetorszag,
Ausztria es a dunai svabok szamos telepiilesen megtalalhat6, a csokrok
osszetetele azonban valtoz6. Budaorson altalaban kilencfele mezei viragb61
vagy gy6gynovenybol allt. A megszentelt csokrot azutan az ablakracsra vagy az
ajt6 fole akasztottak. Ha vihar tamadt, nehany szaraz leveler teptek a csokorb61,
es azt az ego tiizhelyre dobtak.
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Szent Mihaly lovan

A budaorsiek magat61 ertetodo keresztenyi kotelessegiiknek tekintettek, bogy
egy-egy falubelit utols6 utjara kiserjenek, es megadjak foldijiiknek a illo
vegtisztesseget. Igy a temetes a felebarati szeretetrol, a falu iranti
ragaszkodasr61 tanuskodott. A templomi k6rus latin es nemet nyelven enekelt, a
zenekar gyaszindul6kat jatszott, a nep a lelkesszel egyiitt imadkozott. A Mana-
leanyok fejtikon rnirtuszkoszorUval ugyanazt az unnepi viseletet hordtak, mint a
kormeneteken. Az asszonyok is iinneploben vonultak. A halott mellett iinnepi
viseletbe oltozott ferfiak es legenyek is imadkoztak.

Mint mas tinnepi alkalmakkor, a temeteseken is rnindig volt rozmaring. A
megboldogult holttestet rnindig a legszebb szobaban ravataloztak fel, es
rozmaringagakat tettek a szlve fole. Arnikor a halottas haznal imadkozasra vagy
virrasztasra osszegyiiltek, eloszor szenteltvizbe martott rozmaringaggal harom
keresztet rajzoltak a levegobe.

Az elhunyt hozzatartozoi rozmaringtovet tiltettek a slrra. Ha elszaradt, az a
nephit szerint ujabb kozeli halalesetet jelentett.

A plebaniatemplom jobb es bal oldalan elnyUl6 temeto helyett az eloljarosag
1775-ben masikat nyitott meg, a jelenlegi regi temetot; az ill levo kapolnat
1862-ben Csulits Janos emelte, akinek batyja halalas agyan apai orokreszet adta
erre a celra. A kapolna tornyaban kis harang kondult meg a temetesek
alkalmaval. Az itteniek a kitelepitesig gondosan apoltak a sirkovel fedett
sirokat. Eliizetesiik napjan a hivok viasszal bevont, ego botokkal vonultak ki
utoljara a temetobe. A viragokkal boritott sirokon szamtalan gyertya langja
gyult ki.

Dr. Riedl Ferenc: -A Budai hegyvidek gyongyszeme, reszletek a Neuland
kiad6nal megjelent kepes kotetb6l.

1966

Ket kilometer hosszu volt ott a viragszonyeg
A nemetorszagi Ktinzelsauban bemutatott honismereti film Budaorsrol

A helyi katolikus egyhazkozseg csaladi delutanja

K li n z e I s au. A klinzelsaui Szent Pal katolikus egyhazkozseg csaladi
delutanja mar reggel elkezdodott a "Budaors az 6- es az ujhazaban" cimii
honismereti film bemutatasaval. A 90 perces, szfnes hangosfilm tipikus
kepsorokat mutat be a "budaorsi svabok" eleterol. Budaors volt a Budai
hegyvidek leggazdagabb hagyomanyokkal biiszkelkedo telepiilese. A telepes
osok -akik a Dunan ereszkedtek Ie Ulmb61 Magyarorszagra -vallasos
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hagyomanyai generaci6k hosszU soran 6r6klodtek, megorizve az osi nepi
kulturat es a szfnpompas nepviseletet.

Az orszaghatarokon messze till hires volt az Umapjan kialakftott mintegy ket
kilometer hosszu viragszonyeg, mely a szakralis motivumokat muveszi
kivitelben jelenftette meg. A szabadteri szfnpadon rendezett passi6 -mely utan
Budaors meltan kapta a "magyar Oberammergau" (ebben a Bajor-Alpokban
fekvo faluban eur6pai hirii passi6jatekokat tartanak miDden evben) elnevezest -

ezreket vonzott, koztlik szamos klilfoldit. Az egyik dunai svab szarmazasu
neprajzos -Buda6rs pompas fekvese, az itteni diszes nepviselet es elo
nephagyomany lattan -a teleplilest a "Budai hegyvidek gyongyszemenek"
nevezte.

Az 1946-os kitelepftes kovetkezteben azonban ezt az egesz csodaIatos
kulturat az elmulas fenyegeti. Amator6k harom even at dolgoztak azon, bogy
megpr6baljak atmenteni ebben a dokumentumfilmben az elod6k hagyomanyait.
A film egyben a regi es uj polgarok kozotti jobb megertest is celozza. A
bemutat6 idopontjanak megvalasztasa szerencses volt, hiszen eppen az
Umapjanak meglinneplese lathat6 a film legertekesebb jeleneteiben. Es ez a
szfn- es dallamvilag ismeros immar nemcsak Buda6rs6n, hanem az uj haza
szamos teleplilesen is.
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1963

Az uj hazaban is eras az osszetartas ..
Az SC Budaors -a korabbi BSE Budaors -Wertheimban iinnepelte

40 eves fennalasat

Wertheim. Az 1946-ban Del-Nemetorszagba kitelepftett sportbaratok uj
otthonuk, Wertheim-Bestenheid vendeglojeben iinnepeltek a BSE Budaors
fennallasanak 40 eves evfordulojat. A BSE kitelepitett jatekosai SC Budaors
neven alakultak ujja Nemetorszagban. Az ujhazaban is apoltak a regi
osszetartast es mar a kezdeti idokben baratsagos merkozeseket szerveztek, bogy
fennmaradhasson az SC. A merkozeseket tarsasagi osszejovetelek kovettek,
emlekezve a "regi idok" poharazgatasaira a szoleszeterol hires budaorsi
pincekben.

A jubileumi rendezvenyt a budaorsi Eberhardt Antal es az SC Viktoria
Wertheim jatekbizottsag elnoke, Anton Feil szervezte. A regi budaorsiek
megbizonyosodhattak rola, bogy az SC Budaors a fiatalok koreben is tovabb el.
A jubileum alkalmaval Andreas Bauer, az SC Budaors oszlopos tagja beszelt az
uj BSE megalakulasarol, majd Anton Feil vette at a szot az SC Viktoria
Wertheim alapitasarol, es kiemelte, bogy a fiatal egyesiilet gerincet meg mindig
a budaorsiek adjak, idonkent bet budaorsi is jatszott a csapatban, koztiik az
alapito Armin Richter, Andreas Riedl es Stefan Helly, illetve az edzo, Hans
Weber. Az otszaz meccsen reszt vett Matthias Gozolitsot aranyfokozatu
kittintetessel jutalmaztak, Matthias Szattelberger es Hans HeiB pedig eztist-,
illetve egyestileti kittintetest kapott. Ez a ket jatekos, es a focit koran
abbahagyo, tehetseges Johann Drixler tobbszor jatszott a Tauberbischofsheim
jaras valogatottjaban is.

A wertheimi csapatban a budaorsiek meghatarozo jelenlete indokolta tehat,
bogy itt kertiljon sor a BSE Budaors jubileumanak megtinneplesere.

Anton Feil beszedet orommel es jogos btiszkeseggel fogadtak az ujhazaban is
erosen osszetarto budaorsiek. A nemetorszagi Budaors Honi Bizottsag elnoke,
Dr. Franz Riedl mondott koszonetet az iinnepseg resztvevoi neveben.
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1963

Baracktelepitesi tapasztalatok Zabergauban
Barackiiltetveny Stockheimben / minosegi gyiim61cs / fontos a metszes

Stockheim. Mintegy tiz eve tortent, hogy Prath J6zsef ur, egy hazajab61 eluzott
nemet Budaorsrol (itt van a magyar oszibarack fellegvara) Stockheimben
barackkertet telepitett. Ez mar akkora idoszakasz, mely lehetove teszi, hogy
merleget keszitstink. A kezdemenyezessel szembenal16 ketkedok mindig arra
utaltak: nem vagyunk Magyarorszagon! Eppen ezert a tlz ev Zabergauban es a
magyarorszagi tapasztalatok osszehasonlithat6k. Hogy a legfontosabbal, tudniillik
az eredmennyel kezdjtik, kimondhatjuk: a barack olyan j6, mint Magyarorszagon!
Az 1962-es ev kiemelkedo eredmenyt hozott. Ebben az evben a termes nem volt
olyan bo, de a gyiimolcs atlagban nagyobbra noli, ami az eladhat6sagnak is
kedvezett. Termeszetesen voltak mar gyengebb termesevek is. Ilyesmi
Magyarorszagon is elofordul. A gyengebb termes fo aka a fagy volt. A volgyben
fekvo barackosnal Budaorson is hasonl6 a fagyveszely, mint Zabergauban. A
termotertilet nagy resze Budaorson lejtos fekvesu volt, amelyen nagyobb eredmenyt
lehetett varni. Elfagyas szinte nem is fordult elo. Prath ur elovigyazatb61 permetezo
berendezest szerzett be, ez azonban a fagy ellen nem nyujtott vedelmet. Szaraz
nyarakon eredmenyesen alkalmazhat6, mivel a baracknak eppen az utols6
novekedesi szakaszban sok vizre van sztiksege. Mig Magyarorszagon a 40 eves fa
gem ritkasag, Zabergauban a barackfak elettartama csak tlz- tizenot esztendo. Ha
megemlitjtik, bogy a viragzas elfagyasa hasonl6 kortilmenyek kozt a
magyarorszaginak felel meg, ugy a rovid elettartam nalunk a fa elfagyasara
vezetheto vissza. Budaorson, de Magyarorszagon masutt is edes, de leginkabb
keserii barackkal nemesitettek. Ezzel szemben itt "vaI6di magvas" barackra
nemesitettek. Ez a gaud sok egykori budaorsi baracktermelo gazdat is foglalkoztat.
Ktilonben egy Heilbronnban elo ember (0 is budaorsi!) eredmennyel oldotta meg
azt a kiserletet, bogy mandulaval nemesitsen. A negy-ot eves fak szepen
novekednek, az eredmeny kielegito. A fak metszese, a helyes idopontban vegzett
nemesites, a karosodas lekiizdese sok elozetes tudast feltetelez, mindenekelott a
metszeset. Az osszehasonlitas kimutatta, hogy a helyes metszes a baracktermeles
legfontosabb feltetele. Csakugy, mint a szolonel. Ezt nem lehet minden tovabbi
nelktil "megtanulni," hanem a tapasztalatokat az egyik generaci6nak az elozotol
orokoli. A kartevokkel itt, Zabergauban is ugyanugy meg kell kiizdeni, mint a regi
hazaban. A segedeszkozok azonban az uj hazaban jobban rendelkezesre allnak. A
"stockheimi szezon" julius elejen kezdodik es szeptember vegeig tart,
Magyarorszagon ez -eghajlati okokb61 -elobb kezdodik. A minoseg nagyon j6nak
mondhat6. A barack -szemben az importaruval -a fan erik meg. Es ez sehol nem
annyira Contos, mint a baracknal. Az eltevesre alkalmas barack irant -amely a
sziklas talajt kedveli -egyre nagyobb a kereslet. Itt a kiilfoldi barackkal szemben
jelentos elony mutathat6 ki. Osszefoglalva elmondhatjuk: a delnemet tertiletek nagy
resze alkalmas az oszibarack termelesre. A pozitiv tapasztalatok, melyek eddig
osszegyiiltek, a jovoben a baracktelepitesnel meg nagyobb jelentoseget kapnak.
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1977

Felhivas minden budaorsihez!

Kedves Honfitarsak!

Nehany h6napja kiildtiik szet az egesz orszagban elso adomanykero
leveleinket otthoni templomunk berendezesenek felujftasara es a fiites
kialakftasa erdekeben. Tehat itt az ideje, bogy tajekoztatast adjunk az akci6
visszhangjar61 es a dolgok allasar61. Azzal kezdjiik mindjart, bogy honfitarsaink
nem hagytak cserben minket; a budaorsi osszetartas ma is el! Nagylelkii
adomanyok erkeztek a ktilonszamlara! Nagyobb es kisebb adomanyok
talalhat6k kozotttik, ahogy az emberek gazdasagi helyzete ezt megengedte!
Minden osszegert halasak vagyunk, minden marka azt a kitiizott celt szolgalta,
bogy aktiv, hivo kereszteny embertarsainkat es honfitarsainkat az 6hazaban
segftstik! Ha az adomanyoz6 kedv tovabbra is fgy tart, amiben remenykedtink,
ugy a kozeli idoben pozitiv tajekoztatast kiildhetiink otthoni plebanosunknak es
az egyhaz kepviselo-testtiletenek! Ez azt jelenti, bogy terveiket
tovabbfejleszthetik. A privat szemelyek adomanyai mellett az evfolyam
talalkoz6kr61 is tisztes osszegeket kaptunk a ktilonszamlara! Ahol csak
lehetoseg nyilik, a kedves budaorsiek a rendezvenyek fennmaradt osszeget,
vagy annak egy reszet ajanljak fel akci6nk javara. Honfitarsaink orvendetes
m6don vallalnak szerepet az egyestiletekben es az egyhazban is. Vizsgaljak
meg, bogy tevekenysegtiknek ebben a kereteben tudnak-e tamogatast felajanlani
otthoni templomunk javara? Otthoni plebanosunkkal, Dr. Szappanyos Belaval
elenk levelezest folytatunk. Ertestiltink a renovalasi elkepzelesekrol, a munka
allasar61, az eredmenyekrol, es a gondokr61. Orommel adjuk tovabb
honfitarsainknak azokat a koszoneteket, melyek legut6bb hozzank erkeztek. A
plebanos ur es az egesz egyhazi kepviselo-testtilet halas koszonettiket ktildik es
kifejezik remenytiket, bogy a kozos erofeszitessel sikeriil osi templomunkat j6
allapotban fenntartani. Az ideiglenes oltart, amelyen az uj liturgia szerint a pap
a neppel szembenezve mondja a miset, most voros marvanyb61 keszftik el. Az
egyenetlen padl6szintet is megujftjak, hamarosan elkesziil a fobejarat
padozatanak rendezese is. Nagyoh fontos munkat vegeznek a templom koriili
csatomazassal is. Egy talaj-Iefoly6nak kell az esovizet gyorsan elvezetnie, bogy
a falazat ne karosodjek! A templom falanak labazata mar elkesztilt. Tisztaban
vagyunk, bogy milyen sok problema mertil fel otthoni templomunk
fenntartasanal, s bogy a gondok nagy gondkent mutatkoznak. Segftsegtinkkel
azonban a gondokat meg tudjak oldani! Arra kerjtik Onoket, bogy
adomanyaikat a Budaorsi hazai templom ktilonszamlara ktildjek a Heilbronn-
sontheimi takarekpenztamak!
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1978

A budaorsiek hagyomanyos bucsuja a Neckar menti Lauffenban

Majusban Lauffenban tartottak bucsut az egykori budaorsiek. Ez alkalombol
Andreas Rerwerth zenekara jatszotta a sziilof6ld regi melodiait, reszt vett az
tinnepen a lauffeni plebanos, Dr. Martin Ritter es Budaors plebanosa, Dr.
Szappanyos Bela is, akik a burgenlandi Bernhard atyaval kozosen celebraltak a
szentrniset.

Ritter atya parhuzamot vont az 1946-ban kitelepftettekre Nemetorszagban
varo ujjaepites es a 200 evvel ezelott Magyarorszagra jolt nemet telepesek
nehez feladata kozott, akik a torok utani idokben elneptelenedett, elvadult
foldon alakftottak ki viragzo gazdasagokat. Mindket esetben "felegett foldon"
kellett megvetnitik a labukat. A feladathoz szilard tamaszra volt sztiksegtik, ezt
pedig Istenbe vetett hittik jelentette. Ezt jelkepezte a regi budaorsi Maria-
leanyok jelenlete, akik a ma Becsben elo Theofrida noverrel egyiitt erkeztek. A
kedves nover sok even atvezette Budaorson a kozosseget, most egytitt enekeltek
a regi templomi enekeket.

A szinte szUknek bizonyulo lauffeni tornacsarnokban keriilt SOT a
nepviseletbe oltozott parok felvonulasara a bucsu delutanjan. A legnagyobb
sikert ket "loveszlegeny" oltozeke aralia, amellyel az egykori budaorsi
loveszegylet btiszke tagjainak ernleket ideztek meg.

Jelen volt Emil Feucht, aki egykor anyagilag is segftette a kitelepftetteket.
A kovetkezo hozzaszolo, Gotthilf Link polgarmester-helyettes pedig oromet

fejezte ki, bogy eppen itt a Neckar volgyenek szolotermo videken talaltak uj
hazara az 1946-ban eliizottek, akik Etyeken es Budaorson oly gazdag boraszati
kulturat hoztak letre. Nernreg maga is jart e ket kozsegben.

Burgenlandbol eljott Trenovatz polgarmester is, aki szeretettel invitaIta a
budaorsieket, latogassanak el a Magyarorszaggal szomszedos Burgenlandba,
ahol a rokon tajon egy kis "hazai" levegot szivhatnak.

Az tinnepi beszedet a Budorsiek Roni Bizottsaganak tiszteletbeli elnoke, Dr.
Franz Riedl tartotta, az elmult ket evtizedben kialakult szokasnak megfeleloen.

Ezlittal ket fo gondolatban foglalta ossze a regi budaorsi eletre vonatkozo
mondanivalojat:
1. A budaorsi falukozosseg sajatos jellemvonasainak kialakulasa es

szilardsaga -mind az 0- es az uj hazaban -a tortenelmi helyzetnek, az
emberi-lelki adottsagoknak es a kozos gazdasagi teljesftmenynek
koszonheto.

2. "Elo hidak"-ka kell valniuk a budaorsieknek Nemetorszagban es
Magyarorszagon, bogy a kozosseg hagyomanyos szellemisege hassa at az
eliizotteket es az otthon maradottakat egyarant.
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A beszed utan Dr. Riedl "Kiritog" cimu verset a menyegzoi viseletbe oltozott
Rosi Bittler es Rudi Prach adta ellS. Szappanyos atya Budaors
egyhazkozsegenek tevekenysegerol beszelt. Dr. Ritter tolmacsolta szavait.

Schmidt Matyas szamolt be a budaorsi templom restauralasara szant
adomanyokr61. (Reszletesebben egy kovetkezo irasban adunk hirt errol.)
Koszonetet mondott Andreas Bauernek, a Budaorsiek Honi Bizottsaga
elnokenek onfel.4ldoz6 munk.4jaert, melynek eredmenyekent megelenktilt a
kapcsolat Budaorssel.

Az eloadasok utan a nepviselbe oltozott parok a naszindul6 dallamara
elvonultak, szabadda teve a parkettet a tancos kedvu budaorsiek szamara.
Andreas Herwerth zenekara sok ismeros valcert, polkat es lassilt jatszott, sakai
Silvester Herzog szerzemenyeibol.

Egyre kezzelfoghat6bban erezni, bogy a fiatalabb generaci6 is ki akarja venni
reszet a hagyomanyok apolasab61.

1983

Egyetertesben iinnepelve...

A regi baratok es osztalytarsak negy ev elteltevel talalkoztak ismet. Ezuttal a
hohenlohei jarasban talalhat6 Bretzfelden. Elozoleg Ritter plebanos atya a
bretzfeldi St. Stephan templomban tartott szentbeszedeben a nagysziilo -szUlo -

unoka kozotti kapcsolatr61 mondott el nehany gondolatot. Lehet, bogy a
gyerekek nem ertenek egyet szi.ileikkel, akik pedig elettapasztalatuk alapjan
meg akarjak kimelni oket att61, bogy sajat karukon kelljen bizonyos dolgokat
megtanulniuk. A sziiloknek nem szabad belefaradniuk jobbft6 torekvestikbe, am
sokszor megertest kell tanusftaniuk gyerekeik irant. A neveles legtobbszor nem
rovid tavon hozza meg gytimolcset.

Az istentisztelet titan a felsz6lal6k megernlekeztek az elhunytakr61. Schmidt
Matyas az elesett illetve kesobb meghalt iskolatarsair61 beszelt. Mint ernlftette,
ktil6n6sen reszvetet erez a Bittler fiUk edesanyja irant, akinek Hans nevii fia
csak most ket hete halt meg, es ferjet is ez ev januarjaban veszftette el. Masik
fia, Martin -aki 1927 -bell sztiletett -pedig a budapesti harcokban esett el
nagyon fiatalon.

Schmidt Matyas ernlekeztetett arra, mennyi rossz van a vilagban, mennyi
sz6myiiseget kepesek egymasnak okozni az emberek. Rettenetes dolog, bogy
nemelyek ktilonbseget tesznek nagyobb vagy csekelyebb mertekii fajdalom
kozott. Sok, szinte gyerekkent elpusztult tarsuk gyakran a falusi templom
lat6tavolsagan beltil esett egy ertelmetlen haborU aldozataul.

A felsz6lal6 figyelmeztetett: alland6an torekedntink kell a beke
megteremtesere, a csaladban, a munkahelyen es a szomszedainkkal egyarant.
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Ezutan Andreas Bauer beszelt a regi budaorsiek altai alapftott Roni Bizottsag
munkajar61, es hangsulyozta a bani ujsag, az "Unsere Post" fennmaradasanak
fontossagat, amihez minel tobb elofizetore van szUkseg. Riszen az ujsag nelkiil
a nevtelenseg veszelye fenyeget, es sajat organum hianyaban egy-egy nagyobb
szabasu talalkoz6t sem lehetne megszervezni.

1979

Urnapi- es templomi dalok a Budai Hegyvidekrol

(nagylemez, Magyarorszag)

Ez a hanglemez ertekes kulturalis emlekeket mentett meg a java szamara. A
lemez borft6jan kepdokumentumok lathat6k a budaorsi urnapr61 es a Budai

Hegyvidek tizenegy templomar61.

Dr. Franz Riedl, Andreas Bauer, Hans Prach es Matthias Schmidt
(mindnyajan budaorsiek) peldas egyiittmukodese nyoman sziilethetett meg ez a
nagyon is szivhez sz616 nagyhanglemez. Ez ev ptinkosd szombatjan mintegy
800 budaorsi jolt ossze a hagyomanyos "Kiritog"-ra a Hohenlohe-korzetbe,
Bretzfe1dbe, bogy a bani zenekar Andreas Herwerth vezetesevel ezt a lemezt
felvehesse. A budaorsi honfitarsak ugysz6lvan a budai hegyvidek minden nemet
kozossege neveben enekeltek el a terseg 15 1egismertebb templomi eneket es a
hires budaorsi temp1omi dalokat, s mint ktilon1egesseget fe1vettek a zsambeki
templomi indul6t is. A lemezborit6 otsziriu nyomasat Matthias Schmidt
tervezte. Az urnapi motivum az AltluBheimben elo Josef Herzog festmenye
nyoman kertilt a szmes borft6lapra. Dr. Franz Riedl, a Magyarorszagi Nemetek
Honi Szovetsegenek kulturreferense azt irja torteneti hatterkent a nagylemezen
felvett dalokr61:

"Ezek a szamuzott templomi es urnapi dalok, melyek e hanglemezr61
felcsendtilnek, az egykor tulnyom6reszt nemetlakta Budai Hegyvidekr61 val6k,
a magyar f6varos kozeleb61, s Slam szerint igen csak szereny valogatast
nyujtanak az ottani gazdag, katolikus szellemisegii enekekb61. Ezert f6leg olyan
darabokat vetttink tel, melyeket nepszerii, vallasos dallama es a nephez
kozelal16 szovege miatt sok szeretettel tanultak meg, gyakorlatban hasznaltak,
es kiilonos bens6seggel enekeltek istentiszteleteken, vasarnapokon, nagyobb
egyhazi tinnepeken, kormeneteken es zarandoklatokon. A csaknem az egesz
Budai Hegyvideken hasznalt imakonyv es enekeskonyv megjelenese el6tt
(kiadta Clementis Laszl6 f6tanit6 es f6karnagy Budaorson) nem volt egyseges
katolikus enekeskonyv. (,,6, edes Jezus, er6sits minket" Budapest, 1900,
masodik kiadasa 1910, harmadik 1924, negyedik 1944.) Papok, kantorok,
tanit6k, apacak, kongregaci6k, zeneszek, el6imadkoz6k, el6enekesek, enekes
kedvii es enekelni tud6 ferfiak es asszonyok egykor nagy megtiszteltetesnek
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tartottak, hogy ktilonbozo enekeskonyvekbol, papirlapokr61, mindig ujabb
dalokat tanulhatnak meg, es elterjesztettek azokat az istenfelo lakossag koreben.
Ez a faraszt6 torekves feles1egesse va1t az ,,6, edes Jezus "kiadasa utan, mely
imakonyvbe nemcsak a sokat enekelt, hanem a "szetenekelt" dalokat is vegso
valtozataban felvettek. Nehany ezek koztil kimondottan magyarorszagi nemet
eredem, (peldaul a kedvelt Mana-enek, a "Vidam szivvel enekelek", Josef
Schober da1a 1905-bol.) Azt szeretnenk, ha magyarorszagi nemet honfitarsaink,
ktilonosen azok, akik a Budai Hegyvidekrol szarmaznak, gyakran ujra
hallgatnak ezt a hanglemezt, es "vidam szivvel", ahitattal egytitt enekelnek.

A lemez arusitasa mar elkezdodott. Nehany peldany mar e1jutott
Magyarorszagba, az 6hazaba. annan es innen az uj hazab61 a honfitarsak 1elkes,
elismero orommel fogadjak. Ez a lemez reprezentativ ajandek szamos
alka1omra, szti1etesnapra, jubi1eumra es karacsonyra. A 1emez tizleti forgalomba
nero kerti1. Ara 19 marka 50 pfennig, csak nehany honfitarsunknal kaphat6.

1979

Szinpompas budaorsi bucsu -Kiritog -a del nemetorszagi
Hohenlohe mellett fekvo Bretzfelden

Ptinkosd vasarnapjan csaknem 800 egykori budaorsi erkezett Bretzfeldre az
idei hagyomanyos bucsu, a "Kiritog" megtinneplesere. A bretzfeldi
iskolakozpont tagas terme, a j6 zelle biztosftotta a hangulatot. Az uj hazaban is
megrendezesre kernl az egykori budaorsi bucsUkat felidezo "Kiritog", amelynek
kozponti jelentosege van a gazdag hagyomanyok, a szfnpompas nepviselet, a
zene- es dallammotfvumok, egysz6val a sajatos nepi hagyomanyok apolasaban
es tovabbadasaban. A bretzfeldi katolikus templom val6sagos hangstudi6va
alakult, amikor ezen a bucsun felhangzott -Andreas Herwerth vezetesevel -a
kitelepitett budaorsiek zenekaranak eloadasaban a magukkal hozott, sok
templomi dallam, melyeket egykor a Budai hegyvidek falvaiban enekeltek
Urnapjan es mas egyhazi iinnepeken. Az eloadasr61lemezfelvetel kesztilt. Ez a
lemez is, mint a Budaorsi Emlekkonyv, Kepeskonyv es a hosszu evek
munkajaval letre jott Budaorsi Emlekfilm egy darabot atmenekft abb61 az
idosebbek altaI meg ismert szellemi oroksegbol, mely e generaci6 kihalasaval -

rogzftes hianyaban -elhalasra lenne itelve. A resztvevok bens6seges ahitattal
enekeltek es gondolatban messze maguk mogott hagyott regi otthonukban
jartak. Hans Prach rendezeseben a felvetel kitiinoen sikernlt. A lemezborit6 is -

Schmidt Matyas munkaja -dokumentumertekii, hiszen a Budai hegyvidek
egykor nemet ajku kozossegeinek templomait abrazolja, valamint egy otszinu
nyomatot a hires Urnapi budaorsi viragszonyeg kepevel.

Maga az otlet j6 visszhangra talalt az egykori budaorsiek koreben, akik
val6saggal megszalltak Ptinkosdkor a bretzfeldi templomot. Nem csak Franken
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tartomanyb61, hanem egesz Nyugat-Nemetorszag teriileterol, sot mas europai
orszagokb61 is, tovabba Amerikab61, Kanadab61 es termeszetesen Magyarorszagr61
is erkeztek a "Kiritog"-ra. Az iinnepi istentiszteletet Georg Ritter atya celebralta.

A Budaorsi Honi Egyestilet Andreas Bauer vezetesevel j6 munkat vegzett.
Delutan az egesz csamok megtelt, a bucsujaroknak eppen elegendo hely jutott. A
szervezok batorsagat es elorelatasat dicseri, bogy ilyen nagymereili termet foglaltak
Ie a rendezveny szamara. Ez egyben a jovore nezve is iranyad6. Egy igazi budaorsi
programmal folytat6dott a bucsu delutanja. Az olimpiai indul6 felhangzasa titan
nepviseletbe oltozott parok felvonulasa kovetkezett. Andreas Bauer iidvozolte a
jelenlevoket, koztiik Bretzfeld polgarmesteret, Sickinger urat, a Budaorsi Honi
Egyestilet tiszteletbeli elnoket, Dr. Franz Riedlt, a Magyarorszagi Nemetek Bajtarsi
Kozossegebol honfitarsak koziil pedig a felesegeikkel erkezo Schmidt Matyast es
Hans Prachot. Az elnok beszelt a magyarorszagi nemetek letelepedeserol altalaban,
majd konkretan a budaorsi szellemi-kulturalis eletrol, az itteni nepszokasokr6l.
Utalt a vallasi es vilagi kozossegek egykori szoros egyiittmiikodesere. Ez tette
lehetove, bogy igazan jelentos kulturalis ertekek johessenek letre. Budaors lak6i
ontudatos emberek voltak, es annak ellenere, bogy a falu tulsagosan is kozel volt
Budapesthez, mindig megoriztek nemetsegiiket. A budaorsiek reszt vallaltak abb6l
a sokretii feladatb6l, amit a magyarorszagi nemetseg a kultura teriileten vegzett.
Mar l736-ban megepitettek elso templomukat. Budaors polgarai az evszazadok
saran szamtalanszor adtak tanujelet kozossegi erzesiiknek es aldozatkeszsegiiknek.
A telepiilesen erosen eltek a nepi es a vallasos hagyomanyok. Ezen a delutanon
mindebbol valamit Bretzfelden is meg lehetett erezni. Resi Sattelberger, akit Hans
Prach "Budaors pacsirtajanak" nevezett, eredeti budaorsi nepdalokat enekelt. Hansi
Huber es csaladja szolgaItatta a zenei alafestest. A Hiiffenhardtb6l erkezett Rosi
Bittler Dr. Franz Riedl verset mondta el, mely a budaorsi templomszentelesrol
fr6dott. Bretzfeld polgarmestere es plebanosa csodaIatat fejezte ki, mennyi szep
dolog jutott el Bretzfeldbe.

Ilyen telt hazra egyikiik sem ernlekezett. Elismeressel sz6ltak a magyarorszagi
6haza hagyomanyainak meg6vasar6l. Ktilonosen a sok fiatal resztvevo latvanya
toltotte el orommel a felsz6la16kat. Ez arr6l tanuskodik, bogy az ilyen iinnepekre, az
elodok kulrurajanak apolasara sziikseg van. Andreas Bauer kiallftast is rendezett a
tomacsamokban, ahol tortenelmi dokumentumok, fenykepek meseltek a regi
Budaors eleterol. Lathato volt nehany fenykep a fotozas hoskorab6l. A kiallftasnak
nagy visszhangja volt. Hans Prach magyarazta el a jelenlevoknek az egyes
nepviseleti darabok alkalmazasat az eves iinnepkorben. A hivatalos programot
tisztelgo tanc es a nepviseleteket bemutat6 parok felvonulasa zarta. A budaorsiek es
vendegeik ezutan meg sokaig egyiitt maradtak, a hangulat remek volt Andreas
Herwerth zenekaranak koszonhetoen.
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1982

30 eves a "Budaorsi Sportol6k Hagyomanyos Balja"
A nepviseletbe oltozott parok latvanyos felvonulasa

A jelentos bortermelessel rendelkezo svab telepiiles, Budaors egykori lak6i
marcius I3-an iinnepeltek uj hazajukban. Bretz;felden a hagyomanyos budaorsi
sportnapot es ball. Andreas Bauer, a Honi Bizottsag tagja, aki maga is sokat
tell az egykori falukozosseg hagyomanyainak apolasaert, nyitotta meg a
jubileumi iinnepseget. A vendegek kozott iidvozolte Bretzfeld kozseg kepviseloit,
a magyarorszagi nemetseg honismereti tarsasaganak resztvevoit, igy Sepp
Badert Gerlingenbol, Hans Pracht es Schmidt Matyast Heilbronnb6l. Meg az
Egyesiilt AZZamokb6l es Kanadab6l is erkeztek egykori budaorsiek a
talalkoz6ra.

Andreas Bauer rovid visszatekintest adott a kitelepitest koveto idokrol. Mar
egy evvel a szomoru esemenyt kovetoen talalkoz6t szerveztek az Budaorsi SC
focistai es 1947. augusztus 10-en merkozest jatszottak Waldbach Sportklubja
ellen. A regi, zart falukozosseg tinnepeinek peldajara 1952-ben rendeztek meg
eloszor uj hazajukban a Budaorsi Sportol6k Hagyomanyos Baljat, mely az osi
keletii budaorsi bucsu, a "Kiritog" mellett az egykori kitelepitettek legnagyobb
rendezvenye lett.

Az osszetartozas erzese es a regi baratsag segftett abban, hogy az egykori
falukozosseg nem stillyedtek a nevtelensegbe.

Ezutan Hans Prach vette at az tinnepi program vezeteset. A kovetkezo fontos
esemeny a Budai-hegyvidek nemet nepviseletebe oltozott parok felvonulasa
volt. Hans Prach a magyarorszagi nemet nepviselet elhivatott szakertoje. A
felvonulashoz hagyomanyosan a nepzeneszekbol alI6 zenekar biztositotta a
kfseretet Andreas Herverth vezetesevel, nyitanykent a "Menyegzoi induI6"-val.
A gerlingeni neptanccsoport az 6hazab61 szarmaz6 tancokat mutatott be.

A Budapestet koriilolelo 26 magyarorszagi nemet telepiiles mindegyikenek
megvolt a maga nepviselete, ezek koztil most a budaorsiek es az etyekiek, a
solymariak es a zsambekiak kepviseltettek magukat a felvonulason.

Amint Hans Prach elmondta, ez a viselet nem csupan az oltozkodest
szolgaIta; a ruhak a nepi diszitomiiveszet egyedi darabjai voltak. Finom
csehorszagi kendok, selyem es kezzel szott szalagok adtak a ruhak alapanyagat.
A viseletet nem keszfthette akarki, ez megtiszteltetest jelentett es egyfajta
elhivatottsagot feltetelezett. A viselet feloltese is tobb volt, mint oltozkodes:
annak is megvolt a maga ritualeja.

A gerlingeni tancosok koztil ketten a Budai-hegyvidektol messze ego, a
"Schwabische Ttirkei" /Svab Torokorszag/-nak is nevezett Del-Dunantl1lon
fekvo Hegyhatmartonb61 szarmaz6 ruhazatot viseltek. Az ottani nepviseletet a
gazdag hfrnzes jellemzi. A Budai-hegyvideken -foleg a ferfiak -egyszeriibb
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ruhazatot hordtak. Hosszu SZanl nadragjukr6l lehetett felismemi a "nemet
ruhat", mig a magyarok szuk, sujtasos nadragot viseltek ragyog6an fenyes

csizmajukhoz.
A ferfiak viselete idavel jobban hasonlitott a magyar oltozethez, mig a nak

tovabbra is hiveD megariztek annak a teriiletnek a nepviseletet, ahonnan aseik a
Duna-medencebe vandoroltak. Ket -egy zsambeki es egy etyeki -
menyasszonyi nepviseletet is megcsodalhattak a jelenlevak. A tancosok
rozmaringcsokorral diszitettek ruhajukat, ami a magyarorszagi nemetseg
koreben asi jelkep: a rozmaringagat a vallasos nephagyomany a bolcsatal a
kopors6ig alkalmazta.

A rendezveny hivatalos resze utan a rokonok, szomszedok es baratok
kotetlen talalkoz6jara kertilt sor, ahol megemlekeztek egykori magyarorszagi
otthonukr6l. Amikor a polka vidam taktusai ismet felhangzottak, a budaorsiek
bebizonyitottak, bogy mit gem veszitetlek tancos kedvukbol.

1984

Egy par egeszen eredeti, vadonatuj budaorsi csizma
az 1984-es Svabbalon

Mintegy negyven evvel az eluzetes utan egy par eredeti budaorsi csizma
kesztilt el. Ket generaci6 fejezte be a muvet. A kezdemenyezes a csizmadia ceh
ifjabb mesteretol szarmazik, Johann Starz (otven eves, Schwaigernben,
Heilbronn mellett lakik, fenykepe a jobboldali csizman lathat6). 6
gondoskodott az anyagr6l, es rabeszelte Paul Szabadi Dreg mestert,
("Szabadischuasta" kepe a baloldali csizman, ma Steinheimben, Heidenheim
korzetben lakik, tobb mint 75 eve "fiatal") bogy a svabbalra, a budaorsi
nepviseleti bemutat6ra es kesobb a Heimatmuseum szamara keszitsenek egy par
uj csizmat. "De legyen teljesen eredeti". Az idos ferfi ilyen hosszU ido elteltevel
nemileg elgondolkodott ezen. Hamarosan beigazo16dott azonban, bogy 0, aki j6
nehany volegenycsizmat vagy hetkoznapi csizmat varrt meretre, semrnit sem
felejtett el a regi tudasab6l. Va16di kezi munkakent kesztilt a szara es a
diszvarratok, az Dreg Szabadi mester tudasat dicserve. A talpalas, a "zwikli", a
becsipett resz, es a sarok a fiatal Johann Starz mester muve, igy keszult el a
mesterremek. Johann Starz, aki ma is onal16 csizmadia Heilbronnban,
megcsodalta az Dreg mester szakmai ismereteit. Az otlet es maga az elkesztilt
"mu"remeknek nagy sikere volt. Ha ezt a mestermunkat keszpenzzel kellene
kifizetni, j6kora osszegbe keri.ilne. A csizmat ajandekba keszitettek, es sajat
maguknak is sok oromtik telt benne. Most azonban meg oem lett a budaorsi
csizmab6l muzeumi targy, hanem a kovetkezo evekben meg "szereplokent" kap
felhasznalast. Mondjunk koszonetet mindket mesternek faradsagukert!

30



1988

A 

Szovetsegi Gyiiles elnoke, Dr. Jenninger Budaorsre akar latogatni

Hamarosan Herbert Sickinger bretzfeldi polgarmester (Hohenlohe korzet),
Georg Taffemer es Matthias Schmidt budaorsi latogatasa utan, Fehervary Janos
tanacselnok felesegevel es lanyaval viszontlatogatasra utazhatott Bretzfeldbe.
Ahogy Budaors yaros tanacsa is nagyszabasu "Budai hegyvidek-programot"
szervezett szamukra, (errol tudositottuk az Unsere Post olvasoit) igy Bretzfeld
kozossege a Fehervary csaladnak nyujtott bepillantast a kommunalis
esemenyekbe es az egyleti eletbe. Ezentul megtekintettek a Hohenlohe korzetet,
Gerlingen testvervarost es Stuttgartot is bevontak a programba. A bretzfeldi
latogatas rendkiviil szerencses idopontra, az uj varoshaza felavatasara esett (a
masodik epftesi szakaszra). Ezen az linnepi heten Sickinger polgarmester
magyar vendegeinek Bretzfeld nagykozseget sokretU gazdasagi es tarsadalmi
eletet mutathatta be.

Az iinnepi satorban is szamos talalkozasra keriilt sor, foleg olyan
honfitarsakkal a Budai Hegyvidekrol, akik Hohenlohe tersegben talaltak uj
hazara. Ezenml sok kedves esemenyrol tudosithatunk. A szemelyes elmenyek
csucspontja Fehervary tanacselnok szamara bizonyara a megbeszelesek voltak
Dr. Jenningerrel, a Szovetsegi Gyiiles elnokevel, aki helikopterrel erkezett a
bretzfeldi iinnepsegekre. Midon Sickinger polgarmester a sok diszvendeget
koszontotte, a Fehervary csalad bizonyara aterezte, bogy Ill11y szivesen fogadja
oket a polgarsag. Dr. Jenninger koszonto szavaiban a tanacselnok latogatasara is
utalt, es tobbek kozott ezt mondta:

"Egy magyar vendeg, a budaorsi tanacselnok jelenletet kivaltkeppen ana
szeretnem felhasznalni, bogy ot kiilon is iidvozoljem. Oriilok annak, bogy
idelatogattak. Nagyszerii jelzese ez annak, bogy ma nemcsak a vilag vezeto
politikusai talalkoznak, es fontos, vagy kevesbe fontos beszelgeteseket
folytatnak, hanem annak is, bogy mi egyfajta fellazulasban ellink, es felkeresslik
egymast a kommunalis szinttol egeszen a csaladi erintkezesekig. Ez is egy fajta
bekepolitika. Oriilok annak, bogy itt van, es itt j6 benyomasok erik, es bogy a
talalkozas torekeny palantajab6l talan egy napon megszliletik a partneri
kapcsolat az On varosa es Bretzfeld kozott. Ezt en hathat6san tamogatni es
elosegiteni akarom."

Az linnepsegek kereteben sor kertilt meg egy szemelyes talalkozasra a
Szovetsegi Gyiiles elnokevel. A Fehervary csalad dr. Jenningemek egy
szemelyes ajandekot nyujtott at, mely szamara bizonyara meglepetest jelentett.
Fehervary tanacselnok koszonetet mondott a szivelyes szavakert, es a
faradozasokert, bogy szorosabb kapcsolatok alakuljanak ki Budaors es Bretzfeld
kozott.

Fehervary az en informaciomra hivatkozott, arra, bogy a Szovetsegi Gyiilesi
Elnok 'Or elfogadta magyar kollegajanak viszont meghivasat, es azt kerte,
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latogassa meg ot Budaorson. Szeretettel meghivja, ez Budaors szamara nagy
megtiszteltetest jelentene. Dr. Jenninger megigerte, hogy ezt kozli mint
kivansagot magyar vendeglat6ival. Ennek azert is orlil, mivel Stefan Schmidttol
(Budaors), akihez j6 baratsag fiizi, sokat hallottBudaorsrol. Ehhez a "konnyed
beszelgeteshez" meg Dr. Susett tartomanyi tanacsos is csatlakozott. Oromet
fejezte ki a latogatas es a Bretzfelddel val6 kapcsolatfelvetel folott. Atnyujtott
egy kepes albumot Hohenlohe tartomanyr61, hogy Fehervary atlapozhassa, meg
mennyi var fa. A Szovetsegi Gyiiles Elnoke Bonnb61 hozatott egy reprezentativ
kepesalbumot Nemetorszagr61 -szemelyes ajanlassal Fehervary tanacselnok
reszere. Fehervaryra, akit a technika rendkivill erdekel, killonosen az Uzemi
berendezesek gyakoroltak mely benyomast. Sickinger polgarmester a
miivelodesi kozponton es az 6vodakon kivUI bemutatta a vendegeknek
"Bretzfeldi impresszi6k" cimen a 12 tarstelepillest, es azok gazdasagi, politikai
es tarsadalmi helyzetet. En tortenelmi barangolasra vittem oket Hohenlohe
tartomanyban, Wackersdorfba, a szabadteri neprajzi muzeumba Schwabisch
Hall mellett, Sch1o3 Neuensteinbe, es Waldenburg varahoz, mely a Bundestag
elnokenek, dr. Jenningernek a lak6helye. Killonosen a helyreallftott Waldenburg
tett -kitiino fekvesevel es j6 kilatasaval -may benyomast a vendegekre. A
kolcsonos latogatasok es egymas megismerese utan az eljovendo idoben azt kell
megvizsgalni, hogy a kozeledesnek milyen tovabbi lepesei lehetsegesek.

1988

A Bundestag egykori elnoke, Dr. Jenninger megtartotta a szavat

A svab Dr. Jenningert a svabok Magyarorszagon sot szeretettel fogadtak

Hivatalos magyarorszagi latogatasa saran az volt Jenninger kivansaga, bogy a
regi hazaban maradt honfitarsakkal talalkozhasson, es magyarorszagi nemet
csaladokat is meglatogathasson. Ismetelten felhivta a figyelmet, bogy harom
magyarorszagi nemetet is "magaval hozott". A tarsadalmi es gazdasagi
reformok mellett a nyilvanos vitakban Magyarorszag kisebbsegi politikaja
szeles teret kap. Vezeto politikusok nyilatkozataira hivatkoznak, szivesen
felmutatjak azt, amit mar elertek, es nyilian megvalljak, bogy sok rneg a
tennivalo.

E faradozasok kezdetei messze nyulnak vissza. Hegedus Andras
miniszterelnok kozvetlentil az 1956-os felkeles ulan azt mondta: "Mi tokfejek,
ezeknek zavartuk el a relet. Ha rneg a masik felet is elkergetjtik, rneg tobb
bajunk lesz! Losonczi Pal allarnelnok egy 1985-os valasztasi beszedben arrol
biztositotta a nernzetisegeket, bogy egyre jobban itthon erezhetik rnagukat
Magyarorszagon: "Termeszetesnek tartjuk ezt a kettos kotodest, elisrnerjuk azt,
es tarnogatjuk is." Aktualis az isrnert reformer, Pozsgay Imre kijelentese, aki a
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magyarorszagi nemetek munkaszeretetet, kisipari tudat es kulturajat emelte ki.
Pozsgay azt mondta: "A magyarsag lenne szegenyebb, ha ezt a kulturat, melyet
magukkal hoztak, nem ismertlik volna meg, azt, arnit a nemetseg ennek az
orszagnak jelent." Az eliizetes jogtalansagat mind tobbet vitatjak, es a
legmagasabb politikai sikon is elitelik. Erezheta, bogy a nemzetisegi sajatsagok
apolasa a fa politikai celok soraba tartozik, miutan Magyarorszag egy uj utat
keres.

Reszletes informaci6 a nemetseg helyzeterol a pecsi latogatas saran

Fergeteges gyorsasaggal utazott a konvoj kellemes paDDon idojarasban
Baranyaba (Pecsett 28 fok meleg volt). Vendeglatonk Pecsett a Megyei Tanacs
elnoke, Horvath Lajos volt, aki egyben az Orszaggyiiles alelnoke is. A
vendegeknek roviden ismertete

B arany at, az ugynevezett "Svab Torokorszagot" ("Schwabische Ttirkei").
Reszletesen tajekoztatott arrol, hogy hogyan valositjak meg Baranyaban a
nemzetisegi politikat. Btiszken hivatkozott arra az ez ev marciusaban kihirdetett
ervenyes rendelkezesre, melyet a Tanacs eloszor, -es egesz Magyarorszagon
peldaado modon -tett kozze. Ebben a rendelkezesben "A nemzetisegi jogok
kovetelmenyeinek ervenyesitese" harmincot torvenycikkelyben fogalmazodik
meg.

A nemetseg "megmenteserol" Magyarorszagon sok pesszimista ertekelest
fogalmaznak meg. Mindehhez a fajdalmas mutt is szamos inditekot nyujt. Bar
elismerik, hogy "tizenket ora elott csak ot perctink van meg", de eppen a
legujabb idoben remenyt ado peldak is akadnak. Szamos honfitarsunk
Magyarorszagon nem feli vallalni sajat nemetseget, es mindnyajan
remenykednek a hivatalos Magyarorszag kovetelmenyeiben.

Nyilt tema a nepszarnlalas kerdese is. Nylltan beszelnek arrol, hogy az otthon
maradottak a megfelemlites miatt tagadtak Ie szarmazasukat. Nem volt arra
lehetosegiik az utolso haborU ota, hogy ovodaban es iskolaban nemetiil
tanuljanak. A hivatalok emiatt nincsenek abban a helyzetben, hogy a
kisebbsegek reszaranyairol az egesz nepessegben pontosabban beszeljenek.
Errol nyilatkozott egyertelmiien Horvath Lajos tanacselnok is:
"Nepszamlalaskor csak egyharmaduk vallja meg nernzetiseget, felelembol, es ez
is ertheto." Orvoslast remelnek itt is a kibocsatott rendelkezes nyoman. A
teleptilesek tanacsaiban bizottsagokat hoznak letre a nemzetisegi kerdesek
rendezesere. Hogy mindezt hogyan gondoljak, megmutattak a nyugatnemet
vendegeknek Schomberg (Somberek) nemet kozsegben.

Somberek "mintatelepliles" szepseghibakkal

Szfvelyes volt a fogadtatas a sombereki tsz granariumaban, melyet foldink, az
immar tizenegy alkalommal kittintetett Josef Gaszler, peldaad6 m6don iranyft.
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A tanacselnok koszont6je utan " szivet boldogit6", sajat f6zesii soriikkel
kinaltak. Amit honfitarsaink Somberken megteremtettek, az melt6 arra, bogy
megcsodaljuk. Gaszler bepillantast adott a Bundestag elnokenek a
termeloszovetkezet munkajaba es fejlodesebe. A Granarium (a hajdani magtar)
szolgaltat6 kozpont lett soroz6vel, kuglipalyakkal, vendegl6vel, szaunaval es
szepsegszalonnal. A 350 vendeget befogad6 vendegl6ben rendeztek meg a
fogadast egy csinos, nepviseletben jatsz6 zenekarral. Az ablakb61 az ez evben
kialakitott teniszpalyara latni. Az itt kialakitott panzi6ban ot mutat6s, harom
agyas szoba talalhat6. Dombai, a tanacselnok azt hangsulyozta Jenninger el6tt:
"Mi, felel6sok arra toreksziink, bogy a kisebbsegek kulturalis orokseget az
egesz orszag kozkincseve tegytik." "Mindnyajunk oromere" -igy mondta a
tanacselnok, -a 4000 lakos 50 %-a nemet. Harom 6vodaban es ket altalanos
iskolaban tanitjak a nemet nyelvet. Tamogatjuk a kulturalis egyletek
tevekenyseget, koztiik egy nemet miikedvel6 szinjatsz6 csoportot is. A rideg
val16 az ifjusagi zenekar eseteben deriilt ki. A 33 fiatal zeneszb61 csak harom
ertette az 6seik hazajab61 erkezett magas vendeg beszedet, ezt az ujsagir6k
deritettek ki.

Ezt sem szepitik, ez a felel6sok gondja: a hatalmas attores mindenkeppen
erezhet6. Biiszken tajekoztattak a Bundestag elnoket, bogy ez a zenekar nyerte
el az orszagos vetelked6n az els6 helyet. Idezziik Jenningert: "Ti schombergi
svabok vagytok, en pedig ellwangi svab vagyok. A ti 6seitek nero h6dit6kent
jottek ebbe az orszagba, hanem lijjaepitettek ezt az elpusztitott orszagot." Aztan
kellemes setat tetttink egy dambra, ahol egy lijonnan epitett hazsor latvanya

fogadott.
"GriiB Gott! "iidvozoltek az epitkezesekr61 a vendeget, akit mar tegnap este

lattak a teveben. Elenk beszelgetes indult meg. Az egyik k6miives megvallotta:
"Az en any6som egy sz6t sem tud magyarul, csak nemettil beszel." Az egyik
asszony arr61 beszelt: "Az en csaladom bajororszagi svab, a 17. szazadban
jottek ide. En szeretek itt, itt akarok maradni." Amikor a vendegek
tovabbmentek, es megtudtak, hogy mi egykori honfitarsak vagyunk, 6szinten
agg6dva megmondtak: "Remeljtik, nero rontja el a latogatast, bogy negy fiatal
csalad nero tert haza nyaralasukr61 a Szovetsegi Koztarsasagb61. Aztan masok
panaszkodva belesz6ttek: "Ezt nero kellett volna tenniiik, itt is megvan a
megelhetestik. Ezt a "szepseghibat" a latogatas saran "eltitkoltak" a delegaci6
e161.

A Leutschuk csaladnal ismet elrendez6dott a vilag. Dr. Jenninger es felesege
ismet erezhette a nyilt es szivelyes vendegszeretetet. Emerich Leutschuk es
felesege, s 16 eves lanyuk a csaladban es a faluban is nemettil beszelnek.
Nemetsegiiket megvalljak es aktivan kozremiikodnek a kulturalis eletben. A
Bundestag elnoke kivanta ezt a talalkozast, bogy "els6 kezb61" nyerjen
informaci6t. A pecsi latogatasi program resze volt a jov6ben kiepiil6 Lenau- haz
is, mely pillanatnyilag meg asatasi tertilet -csontokkal es koponyillal. Ez a
haz, mely a magyarorszagi nemetek kulturalis kozpontja lesz, a Szovetsegi
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Koztarsasagt61 750.000 marka tamogatast kap. Ezt Kerner Lorinc a Pecsi Radio
adasaban koszonte meg dr. Jenningernek. A haznak lesz a feladata, bogy a
magyarorszagi nemetek nyelvet es kulturajat kutassa, 6v6noket es
korusvezetoket stb. kepezzen majd tovabb. A Lenau Kulturalis Egyestilet az
elso magyarorszagi kisebbsegi egyesiilet, bejegyzett tagokkal. Tevekenysege az
egesz orszagra kiterjed, tud6sitotta Lorenz Kerner a vendeget. A pecsi
tartozkodas programja nagyon eredmenyes volt, a Bundestag elnoke a
tajekoz6do allami latogatas mindeD Contos reszet megva16sitotta. Dr. Jenninger
azonban meg egy programpontot tervezett, es ettol nem hagyta magat elteriteni.
Meglatogatta Stefan es Matthias Schmidt regi otthonat, Budaorsot is.

A budaorsi latogatas nagy elmeny volt

A Bundestag elnokenek, Dr. Philipp Jenningernek hivatalos latogatasa saran
vendeglatoi szemlatomast azt a kfvansagat teljesftettek legnehezebben, bogy
Budaorsot meglatogassa. Sokaig, ujb6l es ujb6l, "kiilonbozo okokb6l" nem
szerettek volna, bogy erre sor keriiljon. Ezt azonban a Bundestag elnoke ezt
Fehervary Janos bretzfeldi latogatasakor (Hohenlohe Korzet) " a nyilvanossag
elott megigerte", ezert ragaszkodott is bozza, ami aztan "mindnyajunk oromere
es elegtetelere" valamennyitink nagy elmenyeve sikeredett. Budaors -az uj
varos- tanacselnoke is allhatatossagat bizonyitotta ebbol az alkalomb6l. Az
egy,kor ontudatos nemet telepiiles es exponalt helyzete a fovaros
szomszedsagaban, annak nyomai, bogy polgarainak 90 %-at eliiztek, bogy itt
volt egesz Magyarorszagon az elso eliizetes, meg melyen el a tudatban; ez tette
a felelos szemelyek szamara oly nehezze, bogy ezen az akadalyon atlepjenek.
Hogy ez megis sikeriilt, az a megbekeles ujabb jelenek tekintheto.

A Vendeglat6 es a Vendeg j6 baratkent koszontotte egymast mar az elozo
esten is, azon a fogadason talalkoztak, melyet a nemet nagykovet, Dr. Steger
adott. A "Lyra" asszonykorus a budaorsi Heimatmuseum verandajan kortilvette
Dr. Jenningert, s megorvendeztettek nemet nepdalokkal, es va16di budaorsi
dalokkal. Emellett (az ido rovidsege miatt) egy videofilmet mutattak be a
latnival6k p6tlasara, melyet Matthias Schmidt a mult evben forgatott, bogy a
telepiiles nevezetessegeit valamennyire megismerhessek. A felvetelek a mai
Budaorsnek , a regi svab falu magvanak es az uj lak6telepnek a nagy
ellentmondasaira is ramutat. Az itt elvezetett autopalya is megvaltoztatta a

kepet.
Budaors tortenete szorosan osszekapcsol6dik a ma a Szovetsegi

Koztarsasagban elo budaorsiekevel, hangsulyozta a tanacselnok, es hozzaruzte:
,,1946-ban anelkiil, bogy a szemelyeket, a val6di felelosseget megvizsgaltak

volna, kiutasftottak a budaorsiek 90 %-at.
Varosunk tortenetet igy latom a jovoben: Ket palyan rut majd: az egyik itt, a

masik a Szovetsegi Koztarsasagban. En errol meggyozodhettem. Az Onok
gyokerei, mint sok ezer magyarorszagi nemete is a regi hazahoz kotodnek,
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ugyanakkor Onok j6 polgarai a Szovetsegi Koztarsasagnak is. " Budaorson

mintegy meg 250 nemet csalad el. Ok kilepnek a negy tal koziil a nyilvanossag
ele, es vallaljak sajat hagyomanyaikat. Fehervary ebben a vonatkozasban
emlekeztetett az Urnapjara. Jova remenysege akkor lesz Budaorsnek, ha a Becs-
Budapest vilagkiallftast megrendezik. Akkor ennek a hatara Budaorsnellesz. A
nemzetkozi hotellancok palyazatai mar ott fekszenek a varoshazan. A palyaz6k
koze tartozik a stuttgarti Daimler-Benz ceg is, akik szallodat akarnak epiteni. A
ceg feltetelkent szabja meg, bogy ez kapcso16djon ossze aut6szalonnal es egy
szervizzel is. Budaors varosa feltetelkent azt jelolte meg a palyaz6knak, bogy
epitsenek ehhez fedett uszodat es usz6medencet, mert erre nagyon sziiksesege
van az idakozben 23.000 fare nott varosnak. Ha sikeriil, bogy a vilagkiallitast
Budaorsre / Budapestre hozzak, a yaros akkorat fejladik, amekkorat
maskiilonben otven ev alatt sem fejladhetne. A bretzfeldi kapcsolatok
kialakitasahoz (Hohenlohe korzet) Fehervary az elnok segitseget kerte. Azt
kivanta, bogy ez a fejlades mind a legfabb politikai sikon, mind az emberek
kozott bekeben bontakozzon ki.

A kisebbsegi politika es a haza fogalma

A Bundestag elnokeben es a delegaci6ban a fogadas legkore j6 benyomast
keltett. Jenninger kifejezte elismereset Magyarorszagnak a budaorsi kisebbsegi
politika kapcsan, es utalt a magyarorszagi nemetek pozitiv szerepere is.
Leginkabb ezzel a bevezeto megallapitasaval vivta ki az elnok az ujsagir6k
elsopro tetszeset:

"Valaszt6 korzetemben Bretzfeldben megigertem a budaorsi tanacselnoknek,
bogy magyarorszagi latogatasom saran Budaorsre jovok. Idonkent a politikusok
is megtartjak igeretilket." Jenninger atadta Sickinger bretzfeldi polgarmester
iidvozletet. Budaors nemcsak most valt szamara fogalomma, hiszen sziikebb
hazajaban is szamos eliizott budaorsi el. Sohasem tapasztalt koriikben
keseriiseget vagy gyiiloletet, hanem csak a regi hazahoz fiizodo szivbeli
kotodest. A nemet nyelvben sem hasznaljak a "hazak" tobbesszamot, mert csak
egyetlen hazaja van rninden embemek, igy a hazanak nincs parja a vilagon. Az
ember elhet mashol, de a gyokereket nem lehet kettetepni. Magyarorszag
szamos tajat formaljak a nemetek evszazadok 6ta. Hogy az otthon maradottak
ismet nemetnek vallhatjak magukat, ez j6 dolog. "Mi sokat beszeliink a bekerol.
Ez nem az allamferfiak es az allamok bekeje, hanem sokrnilli6 ember bekeje."
Jenninger a tanacselnoknek egy vilag6rat ajandekozott a vilagkiallitas elso
lepesekent, es egy kepesalbumot a Varosi Konyvtamak. A Bundestag elnoke
egy hazai miivesz plasztikajat kapta ajandekba. Budaorson az volt Jenninger
kivansaga, bogy meglatogathasson egy nemet csaladot. Erre a Joosz csaladnal
keriilt sor. 6 a helyettes tanacselnok Budaorson.

A Joosz csaladban is nemetill beszelnek. 6 is reszt vesz a helyi kulturalis
eletben. Jenningeme a csalad eleterol es a gyerekek iskolai elomenetelerol
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reszletesen tajekoz6dott. Termeszetesen a Joosz csaladnal ugy teritettek meg az
asztalt, mint az lakodalomban szokasos. Dr. Steger nagykovetre is mely
benyomast gyakorolt Budaors fejlodese. Budaors szamara is "ismeretlen" volt,
bar kozel van Budapesthez. A kozeljovoben Budaorsre kiildi a Kovetseg
kulturalis munkatarsait, megvizsgaltatja azt, milyen lehetoseg van arra, bogy
nemet tanarok jojjenek Budaorsre a Szovetsegi Koztarsasagb61. Steger
nagykovet ezzel a mondattal meltatta dr. Hans Sauter, Stefan es Matthias
Schmidt kozremiikodeset a Bundestag elnokenek hivatalos, magyarorszagi
latogatasan: "En dr. Sautertol es a Schmidt fiverektol ezekben a napokban sok
mindent tanultam meg."

1988

A budaorsi templom 250 eve
Schmidt Matyas iinnepi eloadasa Bretzfeldben a "Kiritog"-on -
egy magyar teves csoport mozifilmet es tevefelvetelt forgatott

Budaors nemet kozossegenek olvashato tortenete a plebaniai es a templomi
keziratokban az I738-as evvel kezdodik. A torok hodoltsag zavargasai es
pusztltasai ulan kezdodott az Uj elet, ide tartozott a budaorsi templom felepltese
is. Ma, 250 ewel kesobb, bar laval eliink a regi hazat61, de az emlekek elevenek,
a szokasok tovabb elnek. A budaorsiek, akik I945-ben Bretifeldben es
kornyeken uj hazara talaltak, piinkosd szombatjan iinnepeltek meg a
jubileumukat, a templomszentelest a hagyomanyos "Kiritog "- gal es egy iinnepi
estevel, melyet a Budaorsi Roni Egyesiilet rendezett a Brettach,- csarnokban. A
Szovetsegi Gyiiles elnoke, dr. Philipp Jennninger ertekelte a magyarorszagi
nemetek eplto munkcijat.

A jubileumot linnepi istentisztelettel nyitottak meg Bretzfeldben, a Szent
Istvan templomban. Honfitarsuk, dr. Leopold Leber mutatta be az linnepi
szentmiset, es a hazro zenekar jatszotta a hagyomanyos templomi dalokat. Resi
Szattelberger es Toni Hartmayer Maria dalokat enekeltek. Az linnepi
istentiszteletet es a sok nepviseletben megjelent hivot egy magyar teves csoport
6r6kitette meg. Megk6zelitoleg 800 vendeg erkezett az linnepi estre a Brettach-
csarnokba. Buda6rs ujra "megelevenedett".

Hogy a hazahoz k6todest valtozatosan es szinesen is be lehet mutatni, azt a
zenei Folklorral bizonyitottak, melyet a hazai zenekar adott elo, a nepviseletbe
olt6z6tt enekkarral, es a Hans Huber csaladdal, a felvonulassal a nepviseletesek
csoport-tancaval es a szivemelo versekkel, melyeket Susanne Karly " a regi
haza" nyelvjarasaban adott elo.
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Hans Prach vezette az iinnepi miisort, beszelt a "fajdalmas bucsurol", melyet
az 1946/47-es kenyszerii kitelepites hozott magaval, de beszelt a halaerzesr61 is,
melyet minden erintett atelt, mid6n itt megtalaltak a "masodik hazat", s emellett
azt sem felejtette el, bogy "testveri koszontest" kiildjon az ismer6soknek es a
rokonoknak az ohazaba. Andreas Bauer, aki husz eve a Budaorsi Honi
Egyestilet elnoke, lathatoan meghatodott a megjelentek nagy szamatol, es a
koszont6 es visszatekintes ulan egy pillanatnyi megemlekezes is kovetkezett,
mely minden elhunyt barat es honfitars emleket is felidezte. Egy hosszabb
id6szakra emlekezett Matthias Schmidt, a "Magyarorszagi Nemetek Bajtarsi
Szovetsege" elnoksegi tagja. A hazai budaorsi templom kronikajaban a
megjelentek nyomon kovethettek Budaors mozgalmas tortenetet, azet a
teleptileset, amely egykor elnyerte " A budai hegyvidek gyongyszeme"
elnevezest, f6kent a templom 1808-as ujjaepitese ota.Ebben az osszeftiggesben

~ emlekezett Matthias Schmidt arra a templom evfordulora, melyet 1958-ban
.Ha3mersheim am Neckar telepiilesen iinnepeltek, " Akkoriban meg az eliizetes

sebei sztileinknel es nagysztileinknel nem gyogyultak be."
Emellett arra a tenyre is utalt, bogy az itteni budaorsiek egykori

teleptilestiknek nem forditottak egyszeriien hatat, hanem a budaorsi templomot
tovabbra is " az elveszett hazaval osszekot6 hidnak" tekintettek: Csupan a 70-es
evekben a Honi Bizottsag a hazro templom renovalasara 20000 markat gyiijtott
ossze. Reszletes visszatekintesenek ertelmet es celjat Matthias Schmidt ezzal a
mondattal huzta ala: "Megeri a faradsagot, bogy a mi magyarorszagi nemet
multunkat az utokomak feldolgozzuk, bogy a nyomok el ne vesszenek."

Az ilyen sziil6foldhoz kot6des bekes es konstruktiv vonatkozasat Jenninger, a
Szovetsegi Gyiiles elnoke is kiemelte koszont6 szavaiban. Nem
revizionizmusrol vagy revansizmusrol van itt szo, hanem arrol, bogy epitstink
hidat " a falak koze zart vilaghoz", melyen at az emberek kapcsolatot epithetnek
es abban meg is maradhatnak. Ezenkfvtil a magyarorszagi nemetek nemcsak az
ujjaepitesnel alkottak nagyot, hanem "friss vertikkel" orvendetes modon
gazdagitottak. A Szovetsegi Gyiiles elnoke Eur6pat "viragz6 retnek" nevezte,
melyen a budaorsiek jelentik " az egyik szines viragot", amelyet apolni es
gondozni kell. Szavaival a vendegek elenk tetszeset nyerte el. A hasonlatot a
bretzfeldi polgarmester, Herbert Sickinger is alkalmazta, amikor onmagat
"termeszetved6nek" nevezte, aki a Budaors es Bretzfeld kozotti baratsag
viragzasaert kivan faradozni, konkretan: a ket teleptiles partneri kapcsolataert,
mely egyre inkabb szilardul. A fennallo kapcsolatok intenzivve valasat
hangsulyozta a magyar 'teves csoPort jelenlete is, mely az ott nyujtott
programbol semmit sem hagyott elveszni, es megktilonboztetett figyelemmel
orokitette meg a pampas nepviseletet es a "Kiritog"-on vegig kitarto budaorsiek

jo hangulatat.
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1991

100 napja a bretzfeldi varoshaza elen
Villamlatogatas Budaorson

Bretzfeld fiatal polgarmestere, Thomas Fohl mindossze 100 napja volt
hivatalaban, amikor villamlatogatasra erkezett a magyar testvervarosba,
Buda6rsre. Elkiserte az utra Schmidt Matyas; 0 volt az elozo polgarmester,
Herbert Sickinger altaI hivatalossa tett partnersegi kapcsolat elindit6ja.

Mindket varosban polgarmestervaltasra kertilt sor. Magyarorszagon ezt a
politikai fordulat indokolta. Budaors ujr polgarmestere, Wittinghoff ur, aki
szinten Tamas, es 33 evevel mindossze harom evvel idosebb bretzfeldi
kollegajanal, nemet szarmazasu, azonbanmar nem beszeli a nyelvet. Ezekben a
napokban kezdett nemettil tanulni.

A bretzfeldi polgarmester Thomas Fohl az ido rovidseg ellenere ragaszkodott
ahhoz, bogy reszt vegyen ezen a latogatason. Sajat szavai szerint egyszeriien
kivancsi volt testvervarosukra, az odavezeto utra, a partnerkapcsolat nytijtotta
lehetosegekre, magara a varosra.

A tanacshaza a regi-uj varoshaza elnevezest viseli, es kitiiztek ra mindket
nemzet lobogojat, valamint a ket varas zaszlajat. Ez az elso magyarorszagi
latogatas nem volt mentes a meglepetesektol gem. Hegyeshalomnal ot 6rat
kellett varakozni, de mint kidertilt, ennek oromteli oka volt. A szogesdr6t
atvagasanak evfordul6jan eppen emlekkovet helyeztek el. Schmidt Matyas
megtalalta az egerutat, Pozsonyon es Rajkan kereszttil jott Budaorsre. Vegtil kis
kesessel mindenki megerkezett.

Sziik korben szivelyes fogadtatas varta a vendegeket. Budaors
polgarmesteret, Wittinghoff Tamast a tanacsad6ja, a szocialis tigyekkel
behatoan foglalkozo Ganter Istvan kiserte el. Az 0 csaladja szinten nemet
szarmazasu, es mar a politikai fordulat elott is nemetnek vallotta magat.

A kovetkezo nap vasarnapra esett, amikor is fogadasra kertilt, SOT a
varoshazan. A testvervarosok kepviseloi egy sereg otletet, elkepzelest vetettek
fel a partneri kapcsolatok j6vobeni elmelyitesere. Konkretan a teljes ellatassal
jar6 diakcsere kertilt sz6ba, felvetve, bogy a gyerekeket az uj uszodaval ellatott
gimnazium fogadhatna, es a vendegek reszt vehetnenek a j6vo evben
megrendezendo bretzfeldi vasaron is. Buda6rsi muveszek is rendezhetnenek
kiallitc'ist Bretzfelden.

Thomas Fohl es budaorsi kollegaja megvitattak az elkepzeleseket es
megigertek, bogy ezeket a varosi testtilet ele terjesztik. A rovid program
kereteben SOT kertilt egy, a budai varnegyedben tett latogatasra. A bretzfeldi
polgarmester szeretett volna szemelyesen tajekoz6dni a Budaors foldrajzi
fekveserol, ezert a vendeglatoi felvittek ot a buda6rsi Kohegyre (regi neven
Hausberg), ahol egykor a hires passi6t rendeztek, es koros-kortil borospincek
sorakoztak. A hegyrol nagyszerii kilatas nyilt Budapest iranyaba is. Ganter
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Istvan, a budaorsi testtilet tagja, a hegyoldal azon a res zen vezette vissza a
tarsasagot, ahol a nehez szocialis koriilmenyek kozott el0 emberek laknak. A
kep a budaorsi polgarmestert is megdobbentette, hiszen eddigi rovid hivatali

ideje maga sem jcirt meg itt.
A varoshazan tartott fogadas alkalmaval Thomas Fohl cserepes vilragot

nyujtott at Wittinghof Tamasnak annak remenyeben, bogy a flatal
partnerkapcsolat ugyanilyen szepen fog fejlodni. Minden latogatassal szamba
vehetik majd, rni rnindent sikertilt megval6sitani. Ez pedig a kapcsolatok

apolasat feltetelezi.
A beszelgetesek a budaorsi televizi6 altaI keszitett interju saran folytat6dtak.

A lak6telepen kabeltelevizi6 miikodik, igy Budaorsnek estenkent sajat tv-adasa
van. A flatal riportemo a testvervarosi kapcsolat kialakulasar61 es a jovobeni
tervekrol tett tel kerdeseket. Schmidt Matyasnak ismetelten korrigalnia kellett
az elotte sz616t, (mint a budapesti radi6ban korabban tobbszor is) bogy 0, aki
Budaorson sztiletett es nott rei, nem kivandorolt, hanem eliiztek, sokadmagaval
kitelepitettek. Ezt a temat evtizedekig tabukent kezeltek.

A privat korben zajl6 bucsubeszelgetes megmutatta, bogy a bretzfeldi
polgarmester utja mennyire hasznos es sziikseges volt, his zen sok mindent kell
meg a jovoben tisztazni, tervezni, bogy a testvervarosok kapcsolata

elmelyiilhessen.

1992 szeptember 17.

Bretzfeld: A budaorsiek kiallftasa es talalkoz6ja
Orizziik kulturankat

Az immar hagyomanyos "Kiritog" mellett, me lyre az egesz vilagb6l erkeznek
egykori budaorsiek, ez ev szeptembereben a budaorsiek masodik nagy
talalko~6jara keriil sor Bretl/elden.

A Nemetorszagban elo Budaorsiek Roni Bizottsaganak elnoke, Schmidt
Matyas egy evvel ezelott vette at a vezetest, es ekkor dontottek kozosen, bogy a
bucsun kivul meg evente egy talalkozot fognak tartani, melyet nagyszabasu,
adott tema kore csoportositott kiallitassal kotnek majd egybe. Ennek celja a regi
budaorsi mindennapokban gyokeredzo kulturalis ertekek, a nepviselet, A
szokasok es hagyomanyok megorzese, valamint ezek dokumentalasa.

Az ez evi rendezvenyen a bretzfeldi varoshaza elocsamokaban kiallitas lesz
lathato "A Budaorsiek Roni Bizottsaga 45 eves" cimmel, valamint egy Dr.
Franz Riedl emlekenek szentelt kiallitas.
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1992

Unnepi istentisztelet es orgonaszenteles
Dr. Dekany piispok reszvetelevel

A Budaorsi Honi Bizottsag Szentgyorgyvolgyi Zoltan plebanos
megkeresesere gyujtesi akci6t szervezett az organa halaszthatatlan felujitasara.
A reszletes potalkatresz-jegyzes es koltsegtervezet osszeallftasa utan a Honi
Egyesi.ilet (Heimatkomitee) 8421 marka ertekben ki.ildott orgonaalkatreszeket
Budaorsre. Ez a segitseg donta ertekii volt a renovalas megva16sitasahoz. Az
egyhazi kepviselatestulet meghivasanak Andreas Bauer, tiszteletbeli elnok,
Matthias Schmidt elnok, Norbert Riedl bizottsagi tag es felesege, Sieghilde
tettek eleget. Nagy elismeressel fogadtak a Budaorsi I Oftersheimi Dunai Svab
Enek -es Nepviseleti Csoport tagjait az tinnepi istentiszteleten. Nagy esemeny
volt az, bogy negyven ev utan ujra felleptek az otthoni templomban, sokaknak
konny szokott a szemebe. A csoport a budaorsi templom enekkarral egytitt
nemet Maria-dalokat adott ela. A Szentaldozasnal az altar tersegeben tri6ban
enekeltek a "Hegyeken at zeng..." es a "Milyen nagy vagy Te" kezdetii eneket
Maria Bunth, Rita Herwerth es Toni Hartmayer, Renate Hauser kiserte aket
harmonikan. Az tinnepi szentbeszedet Dr. Dekany Vilmos, az Esztergom
Egyhazmegye helyettes ptispoke tartotta. Szentbeszede az egyhazi zelle
fejladeseral sz6lt. Megkoszonte az eluzott budaorsiek adomanyat, es arra
emlekeztetett, bogy a celebralhatta az unnepi istentiszteletet a nagyszabasu
templomrenovalas utan is. Akkor is segftettek adomanyaikkal a budaorsi
honfitarsak. A Ptispok arra kerte a megjelenteket: " Imadkozzanak szerte az
egesz vilagon egykori otthoni templomukert, es itt a helyreallftott orgonaval a
dalok Isten dicsasegere sz61alnak meg. igy egyesi.iltink egymassal a hitben."

Szentgyorgyvolgyi plebanos azt hangsulyozta a Honi Egyesillet
meghfvasakor: "A baratsagos segitakeszsegert, faradsagukert es az
adomanyokert magam es az egyhazkozseg neveben meleg koszonetet mondok,
bogy ez az alkotas kozos adakozokeszsegtink eredmenyekent
megvalosulhatott." Matthias Schmidt az istentisztelet alkalmaval koszonta
szavakat es koszonetet mondott nemet es magyar nyelven. "A Budaorsi Honi
Egyesi.ilet neveben az orgonaavatas alkalmab61 szivbal koszonom a barati
meghfvast. Szfvesen jotttink szeretett templomunkba, mert ez maradt a mi
otthonunk az 1946-os eluzetes keserves igazsagtalansaga utan. Az egesz
vilagon, ahol a budaorsiek uj hazara talaltak, az otthoni templom kepe a
legszebb emlektink maradt. Az evek folyaman a Budaorsi Honi Egyesillet a
hajdani budaorsiek adomanyaival mindenkor hozza tudott jarulni a templom
renovalasahoz. Ezert keszseggel vallaltuk a gyujtest az organa renovalasahoz is.
Koszonetet mondok mindeD adakozonak, bogy ezt a segftseget megadhatuk.
Onnek is koszonjtik, Szentgyorgyvolgyi plebanos ur, es az egyhazi
kepviselatestiiletnek is a kezdemenyezest es azt a batorsagot, amivel az organa
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renovalasat megval6sitottak. Sok felelos szemely a Bajtarsi Kozossegben es sok
honfitars mar evtizedek 6ta faradozik szamos tertileten, bogy kapcsolataikkal
hozzajaruijanak a megbekiiIeshez a regi hazaval, Magyarorszaggal. Budaorsi
templomunkert es a hazajukb6I eIiiIdozottek sok mas templomaert inditott
gyiijtesi akci6, de az en szemelyes faradozasom is hozzajarult a Budaors-
Bretzfeid partneri kapcsolat kialakitasaert a megbekiiIes gondolatahoz.
Eleresehez a Iegfobb eiv az Iehet, bogy megertessel kozeledjiink egymashoz,
gyakoroljuk a toleranciat, s ehhez meg nero is szainitottuk hozza a szemelyes
megoidasokat. Zengjen fel ez a tiszteIetremeIt6 es most megujult orgona -mely
az idok viharanak annyi ostromat kiaiita -a jovoben is a musica sacra
erdekeben, egy remelhetoleg bekes idoben, Isten dicsosegere!

1992 szeptember

Budaors
A honismereti film bemutatasa es orgonaavatas az 6hazaban

A buda6rsi J6kai Kulmrk6zpontban mutattak be elosz6r a nemetorszagi
Budaorsiek Roni Bizottsaga megbizasab6l a Norbert Riedl altaI 1962-/63-ban
forgatott filmet, "Budaors a regi es az uj hazaban" cimmel. A filmrol vide6-
valtozat is kesztilt. Temaja a budaorsiek egykori letelepedese, az itteni elet,
majd a kitelepites es az ujhazaban tortent otthonteremtes. A Budaorsi Televizi6
egyik musoraban, melyen jelen volt a nemetorszagi Buda6rsiek Roni
Bizottsaganak elnoke, Schmidt Matyas, Bretzfeld polgarmestere, Thomas Fohl
es Buda6rs polgarmestere, Wittinghoff Tamas, vetod6tt fel az 6tlet, bogy a
Nemetorszagban kesziilt honismereti filmet itt is bemutassak. A film rendezoje
es kameramannja, Norbert Riedl -szinten a Roni Bizottsag tagja -, felesege
Sieghilde es Schmidt Matyas, a Roni Bizottsag elnoke mutattak be a filmet.

Schmidt Matyas egyszerre volt jelen a kulturalis kozpontban mint vendeg es
vendeglat6, aki fogadta a sok erdeklodot es prominens vendeget, kozttik
Wittinghoff Tamas polgarmestert, Szentgyorgyvolgyi Zoltan plebanost, Dr.
Hambuch Wende It, a Magyar Radi6 fomunkatarsat es feleseget, valamint a
magyarorszagi nemetseg szamos vezetojet, akik k6ziil t6bben segitettek az
osbemutat6 megszervezeseben.

Bizonyos erezheto fesziiltseggel vartak a nezok, mirol is fog sz6lni a film, es
foleg milyen "beallitasu" lesz a mondanival6. Schmidt Matyas bevezetojeben
hangsulyozta, bogy film alkot6i, Dr. Franz Riedl es ria Norbert Riedl, tovabba
Hans Prach, Andreas Bauer es 0 maga 1962-ben egyetertesben elhataroztak,
bogy dokumentumfilmet keszitenek. Habar az otthonukb61 eluz6ttek sebei
nehezen gyogyulnak, az egesz filmben egyetlen mondat gem sz61 a gyiil6letrol.
Ezt -a film bemutat6jat k6vetoen -a nezok nagy elismeressel nyugtaztak.
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J61lehet, sokakat megdobbentettek es elgondolkoztattak a latott kepsorok,
his zen addig alig volt elkepzelestik a filmben elejtik tarul6 tortenesekr61.

Az ezt kovet6 beszelgetes lelkes hangulataban megkerdeztek Norbert Riedl
rendez6t es Budaors varas vezet6it, bogy letre johetne-e egy, a film
magyarnyelvii szinkronizalasar61 es bemutatasar61 sz616 szerz6des. Ezt a
Budaorsiek Roni Bizottsaga meg fogja vitatni, igerte Schmidt Matyas, de a
kezdemenyezes mindenkepp pozitiv fogadtatasra talalt.

Andreas Wendler, aki Budaors varosvezetesenek tagja es Budaors Nemet
Nemzetisegi Bizottsaganak elnoke, sokat faradozik azon, bogy a meg
megmaradt itteni nemetseget felrazza. A filmben ktilonosen azok a jelenetek
hatottak meg, amelyek arr61 sz6ltak, milyen peldas osszetartas volt
tapasztalhat6 a kitelepitett budaorsiek kozott, hogyan segitettek egymast az
egzisztenciateremtesben. Nyiltan es egyben kritikusan megjegyezte, bogy ez az
itthon maradottakra nem volt jellemz6. Andreas Wendler felsz6litotta a filmben
latottak kapcsan a jelenlev6ket, bogy kovessek az eliizott budaorsiek peldajat,
hasznaljak ki a most ismet adott lehet6segeket, apoljak nemet kulturalis
hagyomanyaikat, es f6kent tanusitsanak nagyobb osszetartast.

Schmidt Matyas es Norbert Riedl atnyujtottak egy-egy vide6-kazettat
Szentgyorgyvolgyi plebanos urnak az ifjusag koreben vegzett munkajaert,
illetve Wittinghoff Tamas polgarmesternek es a J6kai Kulturkozpont
igazgat6janak, K6sa Palnak. Dicseretet erdemel a Budaors felel6s vezet6ivel
kialakitott sikeres egyuttmiikodes. Tortenelmi merfoldk6nek szamit a haborU
utani kapcsolatepitesban a honismereti film bemutatasa az 6hazaban.

1992 november

Budaorsiek Bretzfelden
Kiallitas, bani talalkozo es az azonos evjarattiak tinnepe

A Bretzfelden megalakult Budaors Honi Egyesiilet egy ewel ezelott Schmidt
Matyas elnok javaslatara a hagyomanyos bucsun, az un. "Kiritog"-on kivul
ujabb honismereti talalkozo megtartasat hatarozta el, mindket rendezvenyt egy-
egy kiallitassal kiegeszitve. A Tarsasag tagjai a javaslatot egyhangulag
elfogadtak. Tovabbi otletkent vetodott rei, bogy minden evben ezen a talalkozon
keriiljon sor a kerek sziiletesnapot iinneplok felkoszontesere. Az elso ilyen
tobbszoros iinnep kitiinoen sikeriilt s a rendezok ugyesseget dicserte.

Az ohazara emlekezo iinnep kereteben eloszor a ,,45 eves a Budaors Honi
Bizottsag" cimii es a Franz Riedl emlekere megrendezett kiallitas megnyitasara
keriilt sor a bretzfeldi varoshaza elocsamokaban; bevezetot Schmidt Matyas.
Ezutan a St. Stephan templomban unnepi istentiszteletet tartottak, melyen Prach
Janos szolt nehany meltato szot a mar eltavozottakrol. A beszedet gyaszindulo
kovette. Deigner Pal vezetesevel a Hagyomanyorzo Fuvoszenekar jatszott, majd

43



regi budaorsi templomi enekek hangzottak el. Az est folyaman a bretzfeldi
Brettachtal-csamokban folytatodott a szillofold ismert dallamai mellett a regi
budaorsiek es az azonos evben vilagra jottek rendezvenye.

Schmidt Matyas a kiallitas megnyit6jan hangsulyozta, bogy a 45 ev ugyan
nero klasszikus jubileumi szam, megsem akartak megvami a szervezok az 50.
evet, mert sokan a regiek k6ziil mar idosek, es fontos, bogy "elso kezbol"
szarmaz6 elmenyeiket a talalkoz6n meg tovabbadhassak. K6zremiik6desre hivta
fel Buda6rs varosanak jelenlevo kepviselojet es a Nemet Nemzetisegi
Onkormanyzat elnoket, Wendler Andrast, valamint mindeD otthonmaradottat. A
kozos munkara kiilon6sen a Buda6rsi Muzeum kialakitasanal valDa lehetoseg,
hiszen boseges anyag all rendelkezesre. Ami ill lathato a bretzfeldi varoshaza
kiallitasan, csak t6redeke a meg meglevo targyi emlekeknek,
dokumentumoknak, tortenelmi fenykepeknek es nepviseleti daraboknak. A
kiallitas masik resze az 1984-ben elhunyt Dr. Franz Riedl munkassagat meltatja,
aki rendkivtil sokat tell a magyarorszagi nemetsegert s aki a Budaors Honi
Bizottsaganak alapit6ja volt. Schmidt Matyas koszonetet mondott Riedl
Terezianak, az elhunyt ozvegyenek es fianak, Norbertnek a rendelkezesre
bocsatott gazdag anyagert.

Thomas Fohl polgarmester, akit a nepviseletbe oltozott k6rus vett kortil,
oromet fejezte ki a regi budaorsiek ismet megnyilvanult aktivitasa lattan.
Nernreg erkezett haza Bretzfeld testvervarosab6l, Budaorsrol, ahol ugyanazzal
az optimizmussal es j6vobe vetett bizakodassal talalkozott, ugyanugy, amit az
elszakadt honfitarsak koreben is tapasztalt. Nem beszelve a magyarorszagi
nemetseg tettrekeszsegerol, ami vel a haborU titan Nyugat-Nemetorszag
ujjaepiteseben reszt vettek.

A polgarmester beszede utani al16fogadason Schmidt Matyas ismertette a
Honi Bizottsag eddigi munkajat, a kiallitas dokumentaci6s anyagat es vazolta a
j6vore vonatkozo elkepzeleseket. K6sz6netet mondott Bretzfeld egesz
varosvezetesenek a kiallitas megrendezeseert, es remenyet fejezte ki, bogy
Bretzfeld megfelelo helyiseget fog a buda6rsieknek biztositani, ahol buda6rsi
szobat rendezhetnenek be. E honismereti gyiijtemeny szamara boven van targyi
es dokumentaci6s anyag.

J6l sikertilt az "ujitas", bogy a regi buda6rsiek oszi talalkoz6jat
osszekapcsoljak az azonos evben sztiletettek kozos megiinneplesevel. Schmidt
Matyas hangsulyozta, bogy igy a j6voben meg hosszU idon at meg lehet
rendezni az "evjaratok talalkozojat", amire az idosebb korosztaly 6nerejebol
mar nero leone kepes. A Honi Bizottsag kesz az egyiittmiik6desre a jo iigy
erdekeben.
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1993 julius

A "Budaorsi Honi Egyesiilet" megalakult Bretzfelden
1993. majus 5-en

A mull evben a Budaorsiek Boni Bizottsaga a bretzfeldi varoshazan nagyszabasu
kiallitast rendezett, mely a kitelepitett budaorsi falukoz6sseg elmult 45 everol sz6lt.
A Boni Bizottsag a labdarug6k barati tarsasagab61 fejlod6tt ki, letre hozva a minden
evben Lauffenban megrendezesre keriilo "SportoI6k baljat" es a "Kiritog"
megtinnepleset a hires budaorsi bucsuk mintajara. A Boni Bizottsag ezenkiviil
k6zremuk6d6tt a magyarorszagi nemetek Gerlingeni Bonismereti Gyiijtemenyenek
letrehozasaban, a volt budaorsieknek szolo rendezvenyek megszervezeseben, es
hangsulyosan kepviseltette magat nepviseleti csoportjaival a Ludwigsburgban es
Gerlingen megrendezesre keriilo Sz6vetsegi Svabbalon. Komoly anyagi segitseget
nyujtott Budaorson a templom felujitasahoz. E hosszu 45 ev saran a bizottsag tagjai
idol es penzt nero kimelve tamogattak kozossegtik Budaorson maradt reszet. A
Boni Bizottsag faradhatatlan munkajanak k6sz6nheto, hogy meg ennyi ev ulan is
elo erot jelent a hajdani falukozosseg osszetartasa.

Schmidt Matyas a bizottsag uj eln6kekent azt tuzte celul maga ele, hogy a
hagyomanyos "Kiritog" megrendezesen tul evente SOT kertiljon egy tovabbi Roni
Talalkozora is, egy-egy adott temat feldolgozo kiallitassal egybekotve. Ez a mull
evben mar meg is valosult nagy sikert aratva. Budaorson is meg kell talalni a
honismereti tevekenyseg lehetosegeit. A t6rtenelmi mull feldolgozasa az 6hazaban,
ennek dokumentalasa (ezt megkezdte a Roni Bizottsag), valamint a helyi
nepszokasok apolasa es felelevenitese azoknak az eletbenlevoknek a siirgeto
feladata, akik meg sajat elmenyeik alapjan ismerik a multat. E tetemes munka
elvegzesehez a barati-partol6i csapat tagjaib6l meg kellett alapitani a jogi alapokon
muk6do "Wudersch/Buda6rsi Roni Egyesiiletet" k6zhasznu tarsasagot, ami 1993.
majus 5-en, a bucsu szombatjan meg is tortent Bretzfeld katolikus

plebaniatermeben.

Az alapit6gyiiles

Tobb tiles kereteben vitatta meg Schmidt Matyas, Franz Hess, es Norbert Riedl a
kovetendo es megval6sithat6 celokat, a sziikseges alapszabalyt. A Honi Bizottsag
minden tagja kesz volt tovabbdolgozni a Honi Egyesiilet kereteben. Megteremtodott
az a bizalmi alap, melyre epftve Schmidt Matyas jeloltethette magat az
elnokvalasztasra. Az alapit6 gyiiles a kovetkezok szerint zajlott Ie: Franz Hesst
jelolte ki a 42 jelenlevo a jegyzokonyv vezetesere. A Kiinzelsaub61 erkezett Stefan
Schmidt vezette Ie a gyiilest, melyen eloszor hatarozatot hoztak a
"Wudersch/Budaorsi Honi Egyestilet" megalapftasar61, az egyestilet
alapszabalyar61, illetve a vezetoseg tagjainak megvalasztasar61. Norbert Riedl
olvasta fel az egyestileti szabalyzatot. Ezt vita kovette. Bretzfeld polgarmestere,
Thomas Fohl, Franz Hess es Schmidt Matyas valaszoltak a kerdesekre.
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Az elnokseg megvalasztasa

A Honi Bizottsag javaslatai alapjan a gyiiles egyhangulag dontott az
elnoksegrol:

elnok Schmidt Matyas
elnokhelyettes Norbert Riedl
elnokhelyettes Stefan Kisvari
jegyzokonyvvezeto Franz Hess
penztaros Eva Kisvari
kulturalis felelos Hans Prach

Schmidt Matyas koszonetet mondott az egyontetii bizalomert, majd folytat6dott
az egyestilet tovabbi tagjainak, kozttik a tiszteletbeli elnok Andreas Bauer, es a
ket konyvvizsgal6, Josef Hauser es Franz Bauer megvalasztasa.

Fejenkent 12 marka/ev tagsagi hozzajarulasra tett javaslatot a gyiiles, amirol
a kovetkezo iilesen fognak szavazni.

A Budaors Honi Egyestilet megalapitasanak tanui voltak Thomas Fohl,
Bretzfeld es Wittinghoff Tamas Budaors polgarmestere, illetve tovabbi
meghivott vendegek, mint Dr. Kovacs J6zsef Laszl6, a Budaorsi Honismereti
Muzeum igazgat6ja, Bordas Istvan, a Kulturalis Bizottsag vezetoje es Nagy
Zoltan gimnaziumi nemet tanar. A Honi Egyestilet alapszabalyat 20 alapit6 tag
irta ala.

Ezek utan megkezdodhet mind az 6-, mind az uj hazaban a budaorsi
kozossegert foly6 es a kolcsonos bizalmon alapul6 munka.

1993 december

A bretzfeldi Wudersch/Budaorsi Honismereti Egyesiilet
altaI szervezett honismereti es ifjusagi talalkozo

Nem csak a hagyomanyos budaorsi bucsut, a Kiritogot iilik meg
nemetorszagi uj hazajukban is a Budaorsrol elszakadt honfitarsak, hanem
ujabban egy masik "budaorsi" iinnepet is tartanak Bretzfelden, Budaors
testvervarosaban. Ez az "Evjaratok iinnepe", vagyis az 1919 es 1929 kozott
sziiletett budaorsieke. Schmidt Matyas egy kiallitas tervevel egeszitette ki az
otletet, mely a regi Budaors eletet mutatja be. Idokozben mar tudositottunk errol
a menet kozben megva16sult kiallftasr6l.

Masik, nagy sikert aratott rendezvenyre is sor keriilt az elozoekhez
kapcsolodva. Ennek elozmenye, bogy a bretzfeldi budaorsiek abban a
szerencses helyzetben vannak, bogy sajat zenekarral rendelkeznek. A
budaorsiek mindeD rendezvenyen elsodleges szerepet kapnak az 6hazab6l
szarmaz6, hagyomanyos zenedarabok, koztiik a budaorsi szarmazasu
zeneszerzo es zenekarvezeto, Silvester Herzog darabjai. Herzog a kitelepitest
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kovetoen ismet maga kore gyiijtotte a zeneszeket, es megalapitotta
hagyomanyorzo ruvoszenekarat, melyet sok even at vezetett sikerrel. Melt6
ut6da lett zenesztarsa, Andreas Herwerth, majd halala utan Paul Deigner. A
bretzfeldi talalkozon regi budaorsi szokast elevenitett tel a zenekar, amikor
terzenet adott a feldiszitett varoshaza elotti teren.

1994 szeptember

A bretzfeldiek idoszaki kiallitasa a Budaorsi Muzeumban

A haboru titan elaszor rendezett idaszaki kiallitast Budaorson a bretzfeldi
Wudersch/Budaorsi Honi Egyestilet "A Budaorsiek Honi Bizottsaganak 45
eve", valarnint "Wudersch/Budaors hangszeres zeneje es dalai" cfrnmel. E ket
kiallftas Bretzfeldben mar lathato volt. Schmidt Matyas es Norbert Riedl
felesegUkkel egyiitt keszitettek ela a kiallitast. Dr. Kovacs Jozsef Laszlo, a
Miskolci Egyetem Germanisztika Tanszekenek professzora, a peldas
egyiittmiikodes jegyeben tagas termet kinalt fel a mlizeumban az idaszaki
kiallftas celjara, fgy a targyak melto modon kertilhettek bemutatasra.

Umapja is erre az idaszakra esett, es a Nemetorszagbol ilyenkor evente
hazalatogato budaorsiek keresere a vasarnap tartott egyhazi iinnep elaestejen,
juQius 4-en kertilt SOT az uj kiallftas megnyitasara, amivel Budaors vezetese is
egyet ertett. Schmidt Matyas nagyszamu kozonseget tidvozolhetett a megnyiton,
kozttik Dr. Kovacs professzort, Dr. Szentgyorgyvolgyi plebanos urat es Szakaly
Matyast, a Lyra Dalkor vezetajet. Schmidt koszonetet mondott Dr. Kovacs
professzor umak a Honismereti Muzeumert folytatott onfelaldozo munkajaert,
es arra kerte a .hazai nemetseg tagjait, bogy a konkret feladatok elvegzeseben
legyenek Kovacs professzor segftsegere. Koszonetet fejezte ki Szakaly
Matyasnak is a kiallfrns kapcsan. Mar Szakaly Matyas edesapja is nagyon sokat
tett a nemet hangszeres zelle es dallamvilag eletben tartasaert, amiral a kiallitas
is megemlekezik. Az ifjabb Szakaly Matyas 1995-ben tinnepelheti 60-eves
korustagsagat.

Ezutan kovetkezett a mind az 0-, mind az ujhazaban miikoda Honi Egyesiilet
feladatainak ismertetese. A kiallftasi anyagok kolcsonos cserejere akkor lesz
lehetaseg, ha Nemetorszagban is sikeriil berendezni egy honismereti
gyiijtemenyt. Most a Budaorsi Muzeum termeinek berendezesehez is elkelne a
gyakorlati segftseg. Ertekes targyak vannak ugyan a muzeum birtokaban, ezeket
azonban rendezni, restauralni, osztalyozni kellene, vagyis Kovacs professzor
munkajahoz kellene tobb segftseget nyujtani. Ez a mostani kiallftas megmutatta,
hogyan lehet es kell hasznosan kitolteni a termeket, melyek megtekinteset tobb
iskolai osztaly is tervezi.

Umapjan a Budaorsi Radio is meglatogatta a kormenetet es az idaszaki
kiallftast. Hetenyi Arpad interjut keszftett Dr. Kovaccsal, Norbert Riedllel es~
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Schmidt Matyassal, valamint a kiallftas nehany latogat6javal. A "GruB und
Kuss" cimu nemet nyelvu musor kozvetitette a kiallitas megnyit6jat junius 30-
an Dr. Keszy-Rarmath Peter alpolgarmester reszvetelevel, majd tobb egymast
koveto vasarnapon sor keriilt a beszelgetesek, interjuk megismetlesere. Dr.
Kovacs megragadta az alkalmat a bretzfeldi Roni Egyestilet kiallftasa kapcsan,
bogy a Budaorsi Muzeum atalakitasaval kapcsolatos elkepzeleseirol sz61jon.
Ehhez Schmidt Matyas felajanlotta a bretzfeldi Budaors Roni Egyestilet
tamogatast. Az idoszaki kiallitas szeptember vegeig lathat6 a Budaorsi
Muzeumban.

1994 december

A Heilbronner Zeitung rendkivtili szama
Bretzfeldi delegaci6 Budaorson

Nemet Nemzetisegi Napok

Bretzfeld testvervarosa, a magyarorszagi Budaors hagyomanyos Nemet
Nemzetisegi Napokat rendezett, melyre a bretzfeldiek is hivatalosak voltak.

Regebben a rendezvenyt elsosorban a Nemet Nemzetisegi Bizottsag
szervezte. Ebben az evben a nemet nyelv es kultura tamogatasa allt a program
kozeppontjaban, es sor kerlilt a egy rovid jubileum, az oteves testvervarosi
kapcsolat meglinneplesere Budaors es Bretzfeld kozott. Nem csak a Bretzfelden
elo regi Budaorsi Bajtarsi Koz6ssege kapott hat meghiv6t, hanem a
testvervarosi szerzodes alair6i is, igy a volt bretzfeldi polgarmester, Herbert
Sickinger es helyettese, Wilhelm Kern, valamint a partnerkapcsolat
kezdemenyezoje, Schmidt Matyas, a Wudersch/Budaors Honsi Egyesiilet
elnoke. A delegaci6t Thomas Fohl jelenlegi polgarmester koszontotte.

Az Nernzetisegi Napok miisorait es kiilteri programjait korabban a Nemet
Kisebbsegi Bizottsag, a Budaors-Bretzfeld Barati Kor es a Lyra Dalkor,
valarnint a budaorsi J6kai M6r Kulturkozpont hozta letre egymassal
egyiittmiikodve. A rendezvenyen jelen volt a varostestiilet korabbi vezetoje,
Fehervary Janos, a testvervarosi szerzodes alair6ja. Az eddigi kapcsolatok
merleget rnindket partner pozitivnak ertekelte. Wittinghoff Tamas, Budaors
jelenlegi polgarmestere, koszonetet mondott a testvervarosok kozotti bizalomert
es a tapasztalhat6 aldozatkeszsegert. Az iskolak kozott kialakult kapcsolat felett
klilon oromet fejezte ki.

1994. december 11-en Magyarorszagon onkormanyzati valasztasok voltak.
Wittinghoff polgarmesternek a bretzfeldiek Budaorson tett latogatasa idejen mar
nyolc tarsjeloltje volt. Erezheto volt a valasztasi kampany hangulata, melyben a
bretzfeldi delegaci6 visszafogottsagot tanusitott. Thomas Fohl polgarmester a
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kulturesten es a "svabbal" alkalmaval a testvervarosok kapcsolatanak jovobeli
lehetosegeirol beszelt. Koszonetet mondott a kedves budaorsi fogadtatasert.

A bretzfeldi Wudersch/Budaorsi Honismereti Egyestilet elnoke, Schmidt
Matyas arra kerte a Magyarorszagon maradt honfitarsait, bogy a nepszokasok
apolasaval es foleg a nemet nyelv megtartasaval orizzek meg, illetve szerezzek
vissza identitasukat. Keller Lasz16t, az ujonnan megvalasztott parlamenti
kepviselot kerte e torekvesek tamogatasara es az uj magyar nemzetisegi torveny
gyakorlati megva16sitasara.

Herbert Sickinger es Schmidt Matyas krono16giai sorrendben szamoltak be a
ket yaros kozotti partnerseg letrejotterol. Igazi elmenyt jelentett, s egyben a
kiilteri programok csucspontjat az evangelikus templom alapkoletetele, ami a
ketnyelvu meghiv6n is szerepelt. Szebik Irnre ptispok a bretzfeldieket is
bevonva, nemet nyelven is beszelt az alapkoletetel helyszinen es az azt koveto
fogadason a varoshaza disztermeben. Thomas Fohl polgarmester penzbeli
tamogatast nyujtott at a Budaors nyugati res zen a1l6 lak6telep uj temploma
szamara.

Szinten kotetlen hangulatban zajlott a fogadas a Budaorsi Onkentes
Tuzolt6knal. A Bretzfeld kozseg altaI adomanyozott tuzolt6jarmuveket az
itteniek az utols6 csavarig kifenyesftve, btiszken mutattak be. Popelyak J6zsef
ruzolt6parancsnok koszono szavaiban hangsulyozta, ktilonosen annak orlil,
bogy Thomas Fohl es Herber Sickinger, vagyis maguk az adomanyoz6k,
Br~tzfeld jelenlegi es volt polgarmestere lathatjak, mennyire megbecstilik a
budaorsiek a jarmuveket. Nem kiallitasi targyak, ugyanis mar 15-szor voltak
bevetesen. Herbert Sickingernek ruzolt6t abrazol6 emlekserleget nyujtottak at
koszonettil.

A bretzfeldi delegaci6 reszerol Ulrich Frohlich folytatott a megbeszelest
Bordas Istvannal, a Kulturalis Osztaly vezetojevel, a testvervarosi kapcsolat
lelkes tamogat6javal a tovabbi tervekrol es a fejlesztes lehetosegeirol.

1995 julius

Budaors Honi Egyestilet
Taggyiiles Bretzfelden

A bretzfeldi plebania nagyterrneben kertilt sor majus 20-an a
Nemetorszagban el6 budaorsiek Honi Egyestiletenek taggyiilesere, melyen
Schmidt Matyas elnok 40 tagot koszonthetett. Magyarorszagr6l jelen volt Joosz
J6zsef, a Bretzfeld-Budaors Barati Tarsasag elnoke, Toni Deberle, a Budakeszi
Kozosseg elnoke, valamint a Pomaziak Honi Egyestiletenek tagjai, akik a
Kiritog, a bucsu vendegei voltak.

A gyiiles hamar mljutott a napirendi pontokon, igy b6ven maradt id6 a
beszamol6k es elkepzelesek megvitatasara. Franz Hess -miutan Schmidt
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Matyas ismertette az egyestilet munkajat -, nehany egyestileti adatot kozolt,
melyb6l kideri.ilt, bogy 98 tagot szamlalnak. Kisvari Eva tartotta az 1994-re
vonatkoz6 es egyhangulag elfogadott penziigyi beszamo16t. Bretzfeld korabbi
polgarmestere, Sickinger ur -aki egyben a Honi Egyesiilet tagja is -, sz6lalt fel
az elnokseg neveben. Meltatta az egyesiilet munkajat, mely szerinte megfele16
uton van a kitiizott celok eleresehez. A taggyiiles ellenszavazat nelkiil
j6vahagyta az evi 12 marka osszegu tagsagi hozzajarulast. A jelenlev6k
egyhang6lag felsz6lftottak az elnokseget, bogy az egykori iskolaepiilet
helyisegeire vonatkoz6an kosson megal1apodast Bretzfeld varosaval, bogy
abban a Budaorsi Honismereti Muzeumot kapjon hajlekot. Schmidt Matyas es
Sickinger Herbert kaptak megbfzast a szerzodes elokeszitesere. A budaorsi
K6hegyen korabban volt kereszt ujraallitasara tett torekvesekrol, a Hans es
Jakob Konrad testverek adomanyair6l Schmidt Matyas szamolt be. Sickinger
Herbert ismertette a legut6bb alapftott "Budaors-Bretzfeld Barati Kor" celjait,
melyek kozt szerepel a Honi Egyesulettel va16 egyiittmukodes is. Dr. Martin
Ritter bretzfeldi plebanos erdekes tajekoztatast adott a csaladkutatas
lehet6segerol, amelyet a budaorsi plebania anyakonyvei kfnalnak. Schmidt
Matyas arr6l szamolt meg be, bogy Budaors Polgarmesteri Hivatala hatarozatot
fogadott el, mely szerint a kitelepftes 50 eves evfordu16jan, 1996. 01. 18-an
dokumentum-kiadvanyt jelentetnek meg. Ehhez a varas vezetese a Honi
Egyesiilet kozremukodeset kerte.

Schmidt Matyas az egyesiilet tevekenyseger6l sz616 beszamo16jaban csak
erinthette azt a nagyszamu kezdemenyezest, melyet az 6- es az ujhazaban
indftottak el a lelkes parto16k. A kolcsonos latogatasok es azok "ut6hatasai"
nagy visszhangot valtottak ki. E munka ket legf6bb tart6osz1opa az evente
megrendezesre keri.ilo "Kiritog", a hagyomanyos budaorsi bucsu Bretzfelden,
valarnint a majdani szeptemberi, kiallitassal egybekapcsolt rendezveny. Az
eddigi kiallftasok jelentos kulturalis erteket kepviselnek, es mint
vandorkiallftasok, Budaorson is nagy sikert arattak. Schmidt Matyas adott
tajekoztatast az egyhazkozseggel, a Nemet Kisebbsegi Bizottsaggal es a
Budaorsi Polgarmesteri Hivatallal taplalt kapcsolatokr61. Megernlftette, bogy a
Honi Egyesiilet pozitfv szerepe az elnokseg tagjai kozott fennal16, nagyon j6
egyiittmiikodesnek koszonheto.

Vegiil Schmidt Matyas az elhunyt tiszteletbeli elnok, Dr. Franz Riedlt61 vett
-meg 1963-b6l va16 -idezettel zarta az illest: "Budaors neve kotelez, es ezen
oem a kiils6segeiben megjelen6 kozseget ertem utcaival, hazaival, f61djeivel
stb., hanem az elo kozosseget, mely meg megmaradt, eljenek tagjai akar
Magyarorszagon, akar Nemetorszagban."
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1968

Nepek kozotti hid

A masodik vilaghaborut k6veto, sok bajt hoz6 idoszakban a jugoszlaviai,
romaniai valamint a magyarorszagi nemet honfitarsak munkakozossege
szervezodtek Heilbronnban. Szorgalmas tevekenysegtik celja a hagyomanyok
apolasa, iinnepek rendezese volt. Kesobb alabbhagyott a kezdeti lelkesedes.
Most azonban ismet sokan szeretnek, ha a az t1j hazaban sztiletett es ott lassan
feln6vo generaci6 is megismerne a dunai svabok rendkivtil gazdag nepi
hagyomanyait. Ez adott alkalmat Heilbronnban, a varoshazi boroz6ban
megrendezett osszejovetelre ez ev karacsonyan. A fogadtatas -mindenki
oromere -nagyon kedvezo volt. Willibald Manek, a munkak6z6sseg eln6ke
tidvozolte a harom Duna-menti orszagb61 szarmaz6 meghfvottakat. A del-
eur6pai nemetseg j6 ismerojekent k6sz6ntojeben megemlekezett a kitelepites
idoszakar61. A dunai svabok -a veliik egyiitt elo, szomszedos nepek
hagyomanyainak hatasara -ktilonfelekeppen tinnepeltek a karacsonyt. Az
tinnepet nem mindig hatotta at a beke tizenete. A dunai svabok, igaztalanul
eliizve letelepedett oseik f6ldjerol, kiszakitva megszokott k6rnyezetiikbol sulyos
lelki sebeket kaptak, teljes vagyonuk elvesztese miatt pedig testi sztikseget is
szenvedtek. A legsotetebb idokben is elt azonban a dunai svaboknak a jogba es
az igazsagba vetett hite, habar ekkoriban nehez volt a j6 gyozelmeben
bizakodniuk. Manek a jelenlevok erzeseit igy 6nt6tte szavakba:

Halasak vagyunk, hogy oseink f6ldjen uj hazara talaltunk. Halasak vagyunk
azert is, hogy a karacsonyt bekeben es szabadon tolthetjtik!
A legtermeszetesebb dolog, velte Manek elnok, hogy karacsonykor elevenebbe
valnak az emlekek, es az idosebbek gondolatban visszajarnak regi otthonukba.
Merkle plebanos, aki maga is jugoszlaviai kitelepftett volt, es ma Bockingenben
el, j61 ismeri a dunai svabok gondolatvilagat. Beszelt regi otthoni eletiikrol,
mely bizonyftek volt arra, hogy milyen j61 megfer egymas mellett a sokfele
nepcsoport. Majd fgy folytatta:

Nem tudom, minek is nevezhetnem kozossegtinket. Ha otvenevnyi tavolsagra
visszatekintek, a Monarchiaban meg mindnyajan egytitt elttink. Hazankat soha
el nem hagytuk, azutan megis haromfele szakadva kellett tovabb elntink,
jugoszlaviai, romaniai es magyarorszagi nemetekkent. Igazi csoda, hogy ma itt
Heilbronnban -ha szimbolikusan is -ismet egyesftetttik a dunai svabsagot.

A plebanos az egykori hazajanak karacsonyi hagyomanyair61 is beszelt. A
nemetseg k6zvetitokent elt Delkelet-Eur6pa nepei k6z6tt. Az 0 regi otthonaban
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peldaul ketszer iiltek meg a karacsonyt. Eloszor sajat szokasaik szerint,
masodszor pedig -tizenharom nappal kesobb -a szerbek gorogkeleti
kozossegevel egytitt tinnepeltek. Nemetek kopogtattak a szerbeknel, majd
szerbek a nemeteknel a dermeszto hideg teli ejszakaban, es kolcsonosen
szivesen lattak egymast. Nagy elmeny volt, amikor a p6pa kiment a kozosseg
elen -mas hitiiek kisereteben -a befagyott foly6 partjara. A jegbe leket vagtak,
melybe a p6pa belevetette a keresztet. Az egyik, meleg bundaba burkol6dzott
hivo levetette a kabatjat es beugrott a jeges vizbe, bogy felhozza a keresztet.
Ehhez teljesen ala kellett mertilnie. Ez a hagyomany kifejezte az trag szavait: "A
vilag elveszett." Amikor tars uk a kereszttel ismet a felszinre jott, a tobbiek
oromkialtasban tortek ki -megkezdodott a karacsonyi iinnep. Ismet egyiitt
tinnepeltek. A nepek kozotti megertesnek es a felekezetek bekes egymas mellett
elesenek szep peldaja volt a kozos enekles is Haromkiralyok tinnepen. A
enekesek, egytitt nemetek es szerbek, csoportosan jartak vegig a falut. Merkle
plebanos visszaemlekezett az "Orornhir" adta remenyre: -Az embereken mulik,
bogy napjaikban mennyire hat. Ha az ember oem egyedtil Istenben latja elete
lenyeget, akkor jon mindig a haborn. Ebben keresendo az ok, miert uztek el a
nemetseget otthonukb61. Ezutan arr61 beszelt, hogyan sikertilt gyokeret verDi az
uj hazaban. A legidosebb generaciot, mikor eppen learathatta volna egy elet
munkajanak gytimolcset, a szegenysegbe taszitottak. Egesz gondolkodasuk a
regi hazahoz kapcsolja az idosebbeket, ezert meg mindig nehez szamukra a
beilleszkedes. A fiatalabbaknak meg kell ertenitik, bogy sztileik, nagysztileik
erzelmileg jobban kotodnek regi, delkelet-europai otthonaikhoz. A kozepso
generaci6 derekasan megallja helyet az uj hazaban. A muveszek es az
ertelmiseg szamara Nemetorszagban adott volt a kibontakozas lehetosege.
Munkaikon erzodik a sajatos delkelet-eur6pai iz. A legfiatalabbak pedig mar itt
sztilettek es nottek rei. Tisztan nemet kornyezetben elnek. Apaik sziilofoldje
mar idegen leone a szamukra. Sziileik azonban jelentos reszben meg negy
nyelvet birnak, ami tudatukat egy eletre meghatarozta. Merkle plebanos igy
zarta a gondolatsort: -Most ismet egy csalad lettiink, !pert a sziilofold osszekot
benntinket. Mi magunk vagyunk a hid honfitarsainkhoz, mig gyermekeink
teljesen otthonra oem talalnak itt.

A karacsonyt k6z6s adventi eneklessel es a Peter Schmidt vezenyelte
von6snegyes koncertjevel tinnepeltek, majd egy magyarorszagi nemet
nyelvjarasban eloadott verssel k6sz6ntottek. Hans Prach vezette a szot es egyik
enekkari tarsaval a messzi multban gy6keredz6 t6rteneteket adott e16. A
"Christkindl", a Jezuska, a gyerekeknek edessegeket hozott.

Az iinnepet k6vet6en a gyiiles Merkle plebanost valasztotta eln6keUl. A harom
Duna-menti orszagb61 szarmaz6 honfitarsak fogjak segfteni munkajat. T6bb ev utan
ez volt az elso egyiitt t61t6tt iinnep, melynek sikere megmutatta, bogy a szUl6foid
kulturajanak meg6rzesere, szellemisegenek felidezesere igeny van. A
Magyarorszagi Nemetseg Honismereti Tarsasaganak kepviseleteben Josef de Ponte,
Franz Jelinek es Schmidt Matyas vett reszt csaladjuk kisereteben a rendezvenyen.
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1969

Budaorsi honfitarsunk es a "felebarati szeretet postaladai"

A Neckarsulmban elo, Buda6rsrol szarmazo Hans Kramer elhatarozta, bogy a
vilagon tapasztalhat6 szenvedes enyhitesere megteszi, ami tole telik.

Kramer ur elment elosz6r is a Nemet V6r6skereszthez. Meg ket evvel azelott
jutott eszebe az otlet, bogy belyegeket kezdjen gyujteni es a belyegek
ellenerteket fele-fele aranyban eljuttassa DRK, a Nemet Voroskereszt illetve a
Nelktil6zok Misszionariusainak Alapitvanyahoz. Hasonl6 gondolkodasu
iparosok ingyen elkeszftettek szamara azokat a postaladakat, melyeket Hans
Kramer Heilbronn korzeteben kiilonbozo helyeket felallitott. Az egyszemelyes
kezdemenyezes -ujabb es ujabb segitok csatlakozasaval -val6sagos
mozgalomma valt. Kramer egymaga mar nero is tudna feldolgozni a 14
postalada tartalmat. A helyi sajt6 is tobb cikkben nepszerusitette a
kezdemenyezest. Ennek eredmenyekent Heilbronnban sokan kertek, bogy az 0
kertilettikben is helyezzenek el egy postaladat. A helyi k6rhazigazgat6sag adott
engedelyt, bogy a portasfi.ilkenel felallftsak "a felebarati szeretet postaladajat".
A lada felirata emlekezteti a k6rhaz latogat6it: "Ne dobjon el egyetlen belyeget
sell, segftse a Voroskeresztet es a Misszi6t." A Hans Kramer kortil
csoportosul6, segitokesz onkentesek ujabb es ujabb belyeglelohelyeket fedeznek
tel. Biztos, bogy sok hivatal van meg, ahol a belyeggel ellatott borftekokat
egyszeruen a szemetbe dobjak. Eddig mar mintegy 1200 marka osszegu
adomanyt kapott a Nemet Voroskereszt es a Misszi6 a belyegek eladasab6l es a
kisebb penzbeli adomanyokb61. Jelenleg is tekintelyes "belyeggyiijtemeny" var
ertekesftesre. Afrikab61, Azsiab6l, a Fi.ilop-szigetekrol es fokent a Heilbronn
k6rnyekerol szarmaz6, Kinaban misszi6s szolgalatot teljesfto Leo Herrmann
atyat6l erkeznek koszonolevelek Neckarsulmba. Salisburybol igy ir valaki:
"Koszonet az adomanyert, melybol az alultaplalt gyermekeknek elofoz6tt,
vitaminban gazdag, magas feherjetartalmu elelmiszert es tejport adhatunk." Az
egyik nover pedig a Fiilop-szigetekrol: "Az Onok adomanyat -a teljes 950
pesos osszeget -klinikank gy6gyszereire es gyermekelelmiszerre koltotttik.. Sok
ehhalaIt61 fenyegetett gyermeket tudtunk fgy megmenteni."

Honfitarsunk, Kramer ur szamos fenykepet is kap a misszi6s allomasokr61,
bogy lathassa, hova kertiltek az adomanyok. Leghivebb levelezopartnere a mar
emlftett Leo Harmann atya Kinaban. 6 Tarmosz-hegysegbe vezeto hosszU
gyalogturair61 is ki.ildott fenykepeket.

J6 leone, ha ez a nagyszeru 6tlet tovabbi osztonzest kapna. Biiszkek lehetiink
arra, bogy eppen egyik honfitarsunk nyujtja a j6cselekedetnek ezt a jelet, amely
a fiatalabb generaci6nak is utat mutathat. Hans Kramer mindannyiunkt61
szfvesen fogadja a belyegadomanyt. Az egyik koszonolevelben a kovetkezo
kfnai bolcsesseget olvashatta: "Sokkal jobb a sotetsegben mecsest gyujtani,
mint a sotetseg miatt bosszankodni!"
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1970

Az "Unsere Post", a budaorsiek honi ujsaganak cikke
nagy visszhangot keltett

Ismet bebizonyosodott, hogy honi ujsagunk j6 kozvetito az egykori
budaorsiek kozott. A mult evben tud6sitottunk az egykori budaorsi Kramer
Janosr6l, aki kello idealizmussal olyan belyeggyiijto akci6ba kezdett, melynek
eredmenyekent a Nemet Voros Kereszt es a Nelktilozok Misszionariusai
tamogatasban reszestilhettek. Sok honfitarsunk reagalt azonnal a cikkre. Kramer
ur, aki az egesz heilbronni korzetben elhelyezte a "felebarati szeretet
postaladait", mar reg6ta nero birja egyedtil vegezni a vallalt munkat. Szamos,
azonos gondolkodasu onkentes all rendelkezesere, akikkel meg tudja osztani a
feladatokat. Az egykori budaorsiek pedig nero csak a maskor szemetbe dobott
belyegeket ktildik el neki, hanem gyakran juttatnak el penzadomanyokat is.
Leginkabb a postaladaknak koszonhetoen letrejott emberi kapcsolatoknak oriil.
Az egyik szerzetesnover levelei reven Hans Kramer ujabb budaorsi szalra
bukkant. A nover az elsok kozott csatlakozott a belyeggyujto akci6hoz, akirol
kideriilt, hogy a tragikus koriilmenyek kozott elhunyt Anton Venczel plebanos
huga. A plebanos Leanyvaron sztiletett, es 1939-ben keriilt Budaorsre.
Nagyszeriien sz6t ertett a fiatalokkal. 1947-tol azutan Mariahalom plebanosa
lett, majd nemsokara sulyos balesetet szenvedett, es okt6ber 23-an a Szent
Istvan K6rhazban meghalt. A hugaval folytatott levelezes reszben fennmaradt,
es ezekbol az irasokb6l hamarosan megsztilethet a mindenki altaI szeretett
lelkesz eletet bemutat6 konyv.

Levelek erkeznek Angliab6l is, az egyik igy sz6l: "J6, hogy veletlentil a
kezembe vettem az "Unsere Post"-ot, igy en is ktildhetek nehany belyeget.
Udvozlettel: egy regi budaorsi."
Vagy: "Mar ot eve gyiijtok belyeget, kozben abba is hagytam egy idore. De
most ismet van ertelme, es a belyegek a legmegfelelobb helyre keriilnek."
Meg egy 'idezet a vilag egyik legtavolabbi reszerol -Manilab6l -kapott
levelbol: "Ha ez a level hosszu (14500 km-es) utat megteve megerkezik Onhoz,
az mar maga a hala jele nagyszerii adomanyaert, melybol az arva gyerekeknek
karacsonyi ajandekot tudtunk adni. A jovoben is remenykedtink segitsegeben,
melybol talan arvaotthont epithetiink a szegenyes fabarakk helyett, melyet a
termeszek mar felig szetragtak), ahol 80 gyermek lakik veltink."

A "Nelkiilozok Misszionariusai Alapitvany" egy tagja ezt irja Bonnb6l:
"Koszonjtik a 150 marka osszegu adomanyt, melyet szivesen tovabbitunk az
afrikai misszi6s noverek reszere, akik ehezo es elhagyott gyermekeknek viselik

gondjat."
A Formosan tevekenykedo Leo Herrmann atya ismet irt: "Nehany napja

kaptam meg Taitungb6l a karacsonyi adomanyok listajat. Legfeltil az On neve
allt jelentos osszeggel. Tudom, milyen faradsagos, apr6lekos munka all a
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fillerenkent osszegyiijtott tamogatas mogott, Isten fizesse meg faradozasat!
Naponta kerem a Szent Lelket, bogy adja meg Onnek a kello idot a pihenesre,
mely az oromteli munkahoz elengedhetetlen."

Egy Salisburybol (Rhodesia) erkezett levelben ez all: "A kiildott adomany
olyan hathat6s segitseget jelentett, bogy a szegeny gyerekeket elegendo
elelemhez juttathatjuk. Vehetttink gyogyszereket, takarokat is, es a korhazunkat
is kijavithattuk. A rnisszios allomason rnintegy 70 kisgyermeket latunk el
rninden nap. A gyerekek agyaikban rninden este osszeteszik a keztiket, bogy
Onre is Isten aldasat kerjek."

Hans Kramer pedig azoknak szeretne tovabbitatni a koszono sorokat, akik
munkajaban segitik. Mindnyajunkat arra kef, bogy ezutan is gyiijtsiik a
belyegeket, melyeket egyebkent eldobnank. Gondoljunk arra, mennyi fajdalom
enyhitheto a vilagon ezzel az onmagaban csekely ertekkel, amibol egyebkent
mar egesz jelentos osszeg kerekedett.

1972

Az etyeki templom felszentelesenek evfordul6jat iinnepeltek
Lauffenban

Ebben az evben is talalkoztak a Nemetorszagban uj otthonra lelt etyekiek a
Neckar-menti Lauffenban, ahol evente megrendezik hagyomanyos bucsujukat.
Hemmerlein Gyorgy es osszeszokott csapata gondoskodott most is az tinDer
megrendezeserol. A regi etyekieken kivtil ezuttal is sok vendeg erkezett. A
viszontlatas oromen kivtil hangverseny es egy baratsagos futballmerkozes
szerepelt a programon. A merkozest az Etyeki aregfiuk es az UDL ahringen
jatszotta. A vidam tinneplest azonban bearnyekolta az Etyeken alIa, regi
templom sorsa folott erzett aggodalom.

Ziegler Jozsef plebanos, aki szinten Etyekrol szarmazik, oem vehetett reszt az
tinnepi szentmisen; helyette Bohlhalder atya orommel jott el Lauffenba es
szolftott fel gyiijtesre az etyeki templom megmentesere. Felolvasta Ziegler atya
levelet is: "Sajnalom, bogy eppen a mill alkalmon oem lehetek jelen, his zen
legszivesebben elo szoval tovabbitanam a testverek kivansagat, amit az etyeki
templom allapotarol szoban es irasban az utobbi idoben elem tartak. Etyeken
szemelyesen ismerem Steinmiiller plebanos, aki tajekoztatott a siirgos renovalas
sztiksegessegerol. Arra kert, beszeljek a gondokrol az etyekieknek."

A levelben Ziegler atya felhivast intezett az etyekiekhez, rendezzenek kozos
gyiijtest a templom felujitasara. A templom allapotarol elso kezbol szamoltak be
nehanyan, akik Magyarorszagon jcirtak. A csoportlatogatast tett az etyeki
plebanian es elbeszelgettek Steinmtiller plebanossal is a gondokrol. Lattak az
engedelyezett epiteszeti terveket es a renovalas szinten engedelyezett
koltsegveteset.

55



A segitsegnylijtast koriiltekintoen kell megszervezni, nehogy a j6 szandek
visszajara forduljon. Eloszor az Etyekrol es komyekerol szarmaz6kat kell
bevonni, majd szelesiteni a kart.

Szemelyes benyomasaim Etyeken a kovetkezok voltak:
Kicsit keson erkeztiink, mert magyar vendeglat6ink gazdag programkinalata,

vendegszeretete miatt kicsit eltol6dtak az idopontok. Utoljara gyerekkent jcirtam
vegig ezt az utat, de a fobb tajekoz6dasi pontok valtozatlanul eligazitottak. Az
lit kozvetleniil a plebaniaeplilet mellett vezetett, melynek allapota elso
pillantasra is elszomont6 volt. A templomba belepve meg rosszabbnak runt a
helyzet. Odabent egtek a fenyek, es valaki nagyon szep, eroteljes hangon
enekelt. Mint kideriilt, Steinmiiller plebanos celebralta az esti szentmiset. Utana
meghivott benniinket a plebaniara es megmutatta a kivitelezesi terveket. 6 meg
nem reg6ta all az egyhazkozseg elen, de kijelentette, ez a feladat nem mr
halasztast. Ha nem kezdodik meg rovid idon bellil a renovalas, a templom
osszedol. A magyar epitesiigyi hat6sag -irasbeli tajekoztatasuk szerint -

tekintettel az eletveszelyes allapotra, kenytelen lesz osszel bezaratni a
templomot, ha addig nem tortenik semmi.

Otfos csoportunkban volt egy epitesz is, aki felsorolta a renovalasi
feladatokat. A tetot korben vasbeton-koszonlval kell ellatni, bogy a templom
fohaj6ja szet ne essen. Az elso boltiven maris nagy repedes tatong, ezt is meg
kell erositeni vasbetonnal. A koltsegvetesbol kideriil, bogy az allvanyozas es a
vasbeton elemek keriilnek a legtobbe. A sekrestyet es a mellekepiiletet is fel kell
ujitani. A koltsegvetes 561 000 Ft-tal szamol (1972-es aron), amibol200 000 Ft
onero all rendelkezesre. Az Orszagos Muemlekvedelmi Hivatalt61 is varhat6 a
torveny ertelmeben szerenyebb hozzajarulas, amennyiben a templom 100%-os
vedettseget elvez. Most meg nem ez a helyzet. A. plebanian folytatott
beszelgetesbol vilagossa valt szamunkra, bogy Steinmliller plebanost azert
helyeztek at Etyekre, mert eleg ratermettnek tartjak a nehez feladat
megoldasara. A hat6sagokkal folytatand6 egyezkedesben is van mar nemi
tapasztalata. A regi etyekiek osszefogasa nelkiil azonban nem bima a munka
vegere jutni. Steinmiiller atya aldozatvaIlalasat mutatja maga a teny, bogy
Etyeken olyan szegenyes aIlapotokat talaltunk a plebanian, mint eddigi utjaink
saran egyet1en mas magyarorszagi egyhazkozsegben gem. Nem igazan izlett az
egyik etyeki pinceben megk6stolt bar sem, sz6tlanul tertiink vissza budapesti
szallodankba.
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1973

1200 evesjubi1eum Neckarelzben es Oiedesheimban

A magyarorszagi nemetseg nagy Honi Talalkozoja
Neckarelz foutcajat Silvester Herzog nevre kereszteltek at

N e c k are I z I Die des h e i m.
Neckarelz es Diedesheim teleptilesek 1200 eves fennallasanak tinnepen a
magyarorszagi nemetsegnek ktilon megtiszteltetes jutott osztalyresztil.
Honfitarsukrol, a zenesz es komponista Silvester Herzogrol kapta uj nevet
Neckarelz foutcaja. A Budaorson sziiletett Herzog a kitelepites utan
Neckarelzben talalt uj otthonra, es itt halt meg 1968-ban, majd a kozseg
vezetese javasolta, bogy utcat nevezzenek el rola.

A polgarmester, Wilhelm WeiBbrod tobb neves vendeget, kozttik nagyon sok
magyarorszagi nemetet hivott meg Baden- Wtirttemberg tartomany teriileterol,
elsosorban Franken korzetebol, ahol kiilonosen sok budaorsi el. A vendegek
kozott volt a Nemet Szovetsegi Gyiiles tagja, Fritz Baier, oktatasi vezetok,
valamint a Mosbachi Dunai Svabok Egyestiletenek elnoke, Anton Becher is. A
Magyarorszagi Nemetek Bajtarsi Kozossege /LDU/nagyszamban kepviseltette
magat: jelen volt elnoktik, Dr. Ludwig Leber, a kulturreferens Dr. Franz Riedl,
valamint Matthias Schmidt, a ket utobbi Silvester Herzog honfitarsa. A
zeneszerzo eletmiivet Dr. Franz Riedl ismertette.

Silvester Herzog Budaorson sziiletett, es mar nagyon koran kitiint rendkiviili
zenei tehetsegevel. Eloszor a helyi fUvos- es vonoszenekarban jatszott.
Hamarosan a Magyar Allami Csendorzenekar tagja lett Budapesten. Az elso
vilaghaborut kovetoen mar olaszorszagi hadifogolykent is, de foleg a harmincas
evekben bontakozott ki zeneszerzoi tehetsege. Magyarorszagon tobb szaz
darabot irt. Elsosorban neptancokat. Koncertzenet is komponalt a
magyarorszagi nemetseg radioadasa es a Stiddeutsche Rundfunk szamara. A
Budaorsrol kesziilt honismereti film zenejet is 0 szerezte. Elsosorban fUvos
darabjait jatsszak ma is neves zenekarok az egesz vilagon. A Komel Mayer
vezette Dunai Svab Fuvoszenekar Herzog sok, Mtinchenben lemezen is kiadott

szerzemenyet szerepelteti repertoarjan.
Ez a zenekar biztositotta a zenei programot a neckarelzi Svabtalalkozon is.

Az egytittesnek Dr. Ludwig Leber koszonte meg az tinnepsegen valo reszvetelt,
mely az egesz elszortan elo magyarorszagi nemetseg szamara megtiszteltetes
volt, s egyben fohajtas az oket befogado uj honfitarsak elott is.

Koszonetet mondott azert is, bogy az utcanevadas kapcsan megjeleno
kiadvanyban ktilon fejezet emlekezik meg az ideszakadt magyarorszagi
nemetekrol, akik jelentos reszt vallaltak Nemetorszagban a haboru utani

ujjaepitesben.

57



Az iinnep legszebb szmfoltja volt a Budaorsi Honi Tarsasag es a mosbachi
dunai svabok nepviseletbe oltozott csoportja. Az uj utcanevtabla iinnepelyes
leleplezeset kovetoen elobb a Budaorsiek Honismereti Csoportja helyezett el
koszorut Silvester Herzog sfrjanaI a Neckarsulmb61 erkezett Andreas Bauer
vezetesevel, majd a zenesztar~ak es az egykori tanftvanyok koszoruztak. Egyiitt
enekeltek el Komel Mayer vezetesevel a "Gute Kameraden" /J6 baratok/ cimii
dalt. Vegezetiil a szinten jelenlevo regi budaorsiek Honi Zenekara -Andreas
Herwerth vezetesevel -eljatszotta azt a ket gyaszindul6t, melyet csak Herzog
hazajaban, Budaorson volt szokas eloadni.

1974

Megkezdodott Etyeken a templom felujitasa

A hazai nemetek adomanyaib61 kezdiidhetett el a renovalas. Azonban tovabbi
adomanyokra is sziikseg van, hogy az atfogo munkalatokat be is tudjakfejezni.

1972 szeptembereben tud6sitottunk au61, bogy Etyekrol riaszt6 hirek
erkeztek, miszerint a nemet telepiiles osi temploma olyan rossz allapotban van,
bogy felo, hamarosan osszedolhet. Baratainkkal, akik kozott epitesz is volt,
azonnal hazalatogattunk sziilofalunkba, Etyekre. Steinmiiller plebanos
erzekeltette a helyzetet. Az illetekes magyar epitesiigyi hat6sag kenytelen lesz
bezaratni a templomot az omlasveszely miatt. Pedig megkaptak a felujitasi
engedelyt, es elkesziilt a koltsegvetes is, csak a penzt nem tudtak eloteremteni.
Szekesfehervarott a Piispokseg es az Orszagos Muemleki Hivatal kilatasba
helyezett nemi tamogatast, ez azonban csak toredeket fedezne a koltsegeknek.
Ezert Steinmiiller plebanos minden remenyet egyhazkozsege nemetorszagi
tagjaiba vetette, akiknel nem fog ertetlen fiilekre talalni.

Es va16ban meghallgattak a plebanos kereset. Elsosorban Josef T6th allt a
kezdemenyezes elere, aki felsz6litast intezett az egykori kitelepitettekhez, bogy
fogjanak ossze es mentsek meg regi templomukat. Sokan azonnal csatlakoztak a
gondolathoz. A kezdemenyezok nem csak az egykori etyekieket kerestek rei,
akik idokozben 5000 markat be is fizettek egy elkiilonitett szamlara, hanem
tobb mas nemetorszagi forumot is. Mindeniitt megertesre talaltak, mert Josef
T6th kozismert volt iigyszereteterol; korabban 0 is sokat tett uj hazaja
kozossegeert, s most ez kertilhetett viszonzasra. Toth mindenhol a plebanos
1972-es kijelenteset idezte: "A honfitarsak segitsege nelktil oem fogjuk tudni
megmenteni templomunkat."

Mara elmult a veszely. Az adomanyok, melyek kozott komoly osszegu is
akadt, lehetove tettek a munkalatok megkezdeset. Az idovel folytatott barchan
az etyekiek gyoztek. Most mar csak a bejezesrol kell gondoskodni. Steinmiiller
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plebanos folyamatosan tud6sit a dolgok allasar61. Minden leveleben kifejezi
halajat az etyekiek aldozatkeszsegeert.

Hogy idakozben mi is torrent? Marciusban acral irt, bogy az omladozo
boltivet felallvanyoztak. Ezen a boltiven keletkezett a nagy repedes annak
kovetkezteben, bogy eltavolodtak egymastol a templom tartofalai. Elsakent
tehat betonkoszorU keriil a falakra, egy tovabbi pedig a teta ala. Itt az
allvanyozas jart a legnagyobb koltseggel. A sekrestyet is fel kellett allvanyozni.
A kiilsa homlokzaton glinteD komoly seriilesek keletkeztek. Erheta, hiszen
utoljara 40 evvel ezelatt ujitottak fel az epiiletet.

Nagyon sok embert, akit eras kapocs kat regi otthonahoz, orommel tolt el a
sziilafalu templomanak felujitasa, mely a sziilafold egy darabjat arzi. Erre
gondoljon mindenki, aki valaha Etyeken elt. J6 alkalmat kinal az adomanyozni
szandekoz6knak. Julius 2-a, ekkor tinnepli az egyhaz Mana latogatasat
Erzsebetnel, es ez a templom felszentelesenek tinnepe is. Etyeken egykor ezen a
napon tartottak a bucsut.

1975

A Lauffenban megtartott Tartom{myi Honi Talalkozon:
A Magyar Radio is iidvozolte a budaorsi "svabokat"

A magyarorszagi nemetek az egesz Neckar menti tartomanyb61 erkeztek
a Roni Talalkoz6ra

La u f fen am Neckar: a Budaorsrol szarmazo nemetek teljesen betoltottek a
hetvegen a lauffeni tornatermet. Mar a sok szaz auto rendszamarol fellehetett
ismerni, hogy Nyugat-Nemetorszag minden reszebol erkeztek a lauffeni

talalkozora.

Budaors az 6hazan beltil is hires volt refires iinnepeirol, nemet
hagyomanyair6l, gazdag folk16rjar6l. Pedig a budaorsi "svabok", ahogy
Magyarorszagon neveztek oket, a nagyvaroshoz egeszen kozel eltek, ahol ki
voltak teve a magyarositasi hullam hatasainak. Nem veletlen ezert, bogy a
budaorsieket szinte az elsok kozott telepitettek ki, es amilyen ellentmondasos
idoket eliink, eppen a mai magyar allam az, amely nemzetisegi politikajaval
nepszeriisiti es tamogatja azt, amit korabban a magyarorszagi nemetsegtol
megtagadtak. Igy a szombati Lauffenban megtartott rendezvenyrol a Magyar
Radi6 is tud6sitott. Az 6hazaval amugy is szorosak a kapcsolatok. Ez
alkalommal is jatszott az egesz Nemetorszagban szetszortan elo tagokbol allo
Budaorsi Fuvoszenekar, a jonevii nepzenesz, Andreas Herwerth vezetesevel.
Miisorukon keringo, polka es lassu tancok szerepeltek. A gazdag repertoarban
darabjaival jelen volt a budaorsi nepi zenekolto, Silvester Herzog is, akirol a
Neckarelz teleptilesen utcat neveztek el.
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A budaorsi svabok a multban is, most is megoriztek vidamsagukat. Erzodik a
bajoros kedely, hiszen legtobb elodjiik bajororszagi, mivel a legelso,
mashonnan szarmaz6 bevandor16k tobbsege jarvanyoknak esett aldozatul. Az
oregebbek beszelik meg az osztrak-bajor nyelvjarast, de Lauffenban erdekes
volt megfigyelni, hogyan keveredtek az eredeti nyelvjarasba az uj haza
legkiilonbozobb kiejtesm6djai.

Kaphat6 volt kepeslap is a budaorsi otthon maradott kozosseg fenykepevel,
ami elenk beszelgetest inditott el a jelenlevok kozott. Az orom konnyeivel
szemiikben es egy kovetkezo talalkozas remenyeben vettek vegtil bucsut
egymast61.

1976

Bad Wimpfenben a soproniak partnersegi jubileumot iinnepeltek
Eugen Schusteritsch vezetesevel

A Honismereti Muzeum peldas szervezese

Tobb hetes elokesziilet ulan a sajto is meghivast kapott a Magyarorszagi
Nemetek Patronalasanak 25 eves jubileumi unnepsegere. A polgarmester a
muzeum arkadjai alatt iidvozolte a sajto kepviseloit es a Burgenlandi
Tartomanyi ldegenforgalmi Hivatal vezetojet. Burgenlandi Heurigerrel es
toportyus pogacsaval kinaltak a vendegeket. Eugen Schusteritsch nagy
elismerest kapott a Bad Wimpfenben megtartott rendezveny elokesziteseert,
melyben lelkes segitoi voltak a szorgalmas burgenlandi asszonyok, a Honi
Bizottsag tagjai es a varos vezetoi. Bad Wimpfen varosa orommel fogadta a
Magyarorszagi Nemetek Patronalasa lubileumanak b'tletet.

A soproni hagyomanyokat orzo Honismereti Muzeum teljes zaszl6diszben all

Burgendland es Ausztria borkiralynoje, I. Helga nem erkezett meg a bad-
wimpfeni uj kerthelyiseges borozo megnyitasara. A Honismereti Muzeum
arkadjai alatt ez semmit nem rontott a hangulaton. Aki ismerte meg a boroka es
a fenyocsokor regi burgenlandi jelkepet, tudta, bogy a kifiiggesztett
borokacsokor a feher, a fenyo pedig a voros borhoz iranyitja a szomjas embert.
A Magyarorszagi Nemetek Honi Kozosseget Hans Prach es Schmidt Matyas
kepviselte, de Sopronbol is sokan erkeztek, a Preidl es Wetzer csalad tagjai nem
hagytak lankadni a jokedvet. Bad Wimpfen varkertileteben Hans Prach gitaron
adott elo szivbol jovo humoraval a borozgatok hangulatahoz ilIa dalokat. A
borkortyolashoz zsfros kennyerrel beleltek gyomrukat. A kora nyari rendezveny
idejen a burgenlandi borok kedveloi gyakran tertek be a lugasba egy kis
poharazgatasra.
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Megnyilt a soproni nemetseg hagyomanyait orzo
Soproniak Honismereti Muzeuma

A regi otthon becses darabjai lathatok a Honismereti Muzeumban, melyeket
Eugen Schusteritsch az ut6bbi ket evben gyiijt6tt 6ssze, amit a kiallitas
hosszadalmas elokeszitese k6vetett. A muzeum az egykori ifjusagi szal16
epiileteben kapott helyet es vall Bad Wimpfen egyik nevezetessegeve.

A foldszinti resz nagytermeben egy un. "Zille"-t, a Ferto tavon hasznalatos
halaszcsonakot allitottak ki, amely Burgenland tartomany kormanyanak
ajandeka. Mellette halaszszerszamok es kitomott vizimadarak, kozttik a
Nemetorszagban mar ritkanak szamito golya es a mar Ausztriaban is alig
talalhato kanalas gem lathato.

Az 1850-es evet idezo agendorfi (agfalvi) ijfU hazasok szobajaban
mennyezetes agy; a b6lcso es a fehememiis lada mellett az iinneplobe 61t6z6tt
jegyespar all. Ezt koveti a konyha es tisztaszoba. A konyhaban elktilomtett resz;
itt stitottek a nagy kemenceben a kenyeret. Jokora helyet foglalnak el a
vizeskadak, oldalukon a regi "otthoni" targyakkal.

Egy kronologiai naptar Sopron kialakulasat mutatja be. A Scarbantia nevil,
Krisztus elott 400-bol valo romai-kelta telepiilestol a XVI-XVII. szazadi
orszaggyiileseken, kiralykoronazasokon, ruzveszen es megszallason at k6veti
nyomon a yaros tortenetet egeszen az 1945-os kitelepitesig. Burgenland
tartomanyfon6ke romai leleteket is ajandekozott a kiallitasnak. Az uj muzeum
az 1945-os kitelepitettek teljes nevsorat is bemutatja. Ebben a teremben lathatok
Joseph de Ponte, a Schwaigemben elo honfitars muvesz iivegablakai.

A k6vetkezo helyisegben a Soproni Iparos Polgarok Fefikaranak eredeti
zaszlaja lathato 1887-bol, mely kalandos uton keriilt Wimpfenbe. Liszt Ferenc
carrarai marvanybol kesziilt portreszobra -melyet 1903-ban avattak fel a
stuttgarti kiraIyi palata kertjeben -a muzeum tovabbi becses darabja. Egy
stuttgarti rniniszteri tanacsos es zenebarat talalt ra a sertilt szoborra es helyezte
el kertjeben, majd egy ujsagcikket olvasva, visszaadta a varosnak. A Soproni
Bizottsag reszerol ennek is Eugen Schusteritsch volt a kezdemenyezoje. Es mil
keres Liszt Ferenc egy itteni kiallitason? 6 volt a soproni "Liederkranz"
("Dalkoszoru") nevil enekkar tiszteletbeli tagja.

Haydn Bucsuszimf6niajanak keziratat is a Soproniak Honi Bizottsaga orzi.
A muzeum melletti regi csur helyen uj epUletet emelnek, mely regi epiteszeti

stilusjegyeket viselne, es a muzeum epiiletehez az arkadsoron kereszttil
kapcsolodna. Czemuska polgarmester remeli, bogy majd kedvelt ifjusagi szallas
alakithato ill ki.

Sok latogato megcsodalja a faprest a muzeum udvaran, mely a Pottelsdorfi
Boraszati Egyesiilet ajandeka.
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A Patrona16 Varosok Napja

Szerencses 6tlet volt a soproniak reszerol, bogy a jubileumi programok k6ze
felvettek a magyarorszagi nemeteket Patrona16 Varosok Napjat. Bad Wimpfen
varoshaza zasz16kkal es Burgenlandot bemutat6 plakatokkal diszitett nagyterme
teljesen megtelt vendegekkel. T6bb polgarmester es mas varosvezeto erkezett
Ausztria ot varosab6l. Ezek a teleptilesek -mint Bad Wimpfen is -patronaltak a
kitelepitett magyarorszagi nemeteket, segitve beilleszkedestiket. A sok vendeg
k6zt volt a hires nemet szarmazasu resto, Josef de Ponte is. A Honismereti
Muzeum utcai frontjara tivegre festett kepeket keszitett tortenelmi
motivumokkal.

Bad Wimpfen polgarmestere k6sz6ntojeben erzekeltette, bogy a 25 evvel
ezelotti elkepzeles, mely szerint a patrona16k segitsegevel majd egyszer
visszatemek a kitelepitettek regi hazajukba, idokozben mlhaladotta valt. Eugen
Schusteritsch, a Honi Bizottsag mostani elnoke viszont azt hangsulyozta, bogy a
jubileum megtinneplesere ez ad megis okot, hiszen a patronalassal uj szellemi
otthont teremtettek a magyarorszagi nemeteknek. A Honismereti Muzeum oem
a "regmult lomtara", hanem a regi otthon elo emlekezete. Mindig is inkabb az
idealistak es almodoz6k vittek elobbre a vilagot, nem pedig a zs6rt6lodok es

pesszimistak.
A kovetkezo felsz6la16, egy beliigyminiszteriumi miniszteriumi vezeto azt

hangsulyozta, bogy a patronal6 varosok mentsvarul szolgaltak, vedelmet nyujtottak
az eliizotteknek. A tortenelem kereket oem lehet visszaforgatni, mondta, es
hozzatette: "Ezert a magyarorszagi nemetek gyiilolet nelkiil gondolnak a hatalom
jelenlegi gyakor16ira es keresik a kapcsolatot az ott elo emberekkel." Ez
modellertekii lehet a nepek kozotti megertesben.

A "Hirsch" ("Szarvas") vendegloben koz6s ebeden vettek reszt a regi es a
Magyarorszagr6l erkezett, uj wimpfeni polgarok.

Gerlingen, egy, a magyarorszagi nemeteket szinten patronal6 varas
polgarmestere koszonetet mondott Bad Wimpfennek, bogy a soproniak 25 evvel
ezelotti patronalasaval uttoro szerepet vallalt, messze megelozve ezzel mas
varosokat. TheodorHeusst idezte: "Sokkal szegenyebbek maradtunk valDa, ha oem
talalkozunk ezekkel az (eliizott) emberekkel!"

Az utols6 sz6nok, Dr. Hans Sauter, a Magyarorszagi Nemetseg Szovetsegi
Kozossegenek elnoke arra emlekeztetett, bogy -a torok kiiizeset kovetoen -a
nemetek 100 evvel korabban erkeztek Burgenlandba, mint a magyarok. A
betelepiiles harom szakaszb6l allt: munkab6l, nelkiilozesbol es vegre a megtermelt
kenyerbol. Ma arra va16k a muzeumok es konyvtarak, bogy a kerdezo
generaci6knak valaszt adjanak, honnan is erkeztek oseik.

Az os szej ovetel titan varosnezes kovetkezett Bad Wimpfenben, ahol sok a
miielvezetre alkalmat ad6 latniva16.

Ezutan kertilt sor a Burgenlandot bemutat6 turisztikai kiallftas megnyitasa, ahol
szamos prospektus hivogatta az erdeklodoket, bogy kedvet kapjanak egy itteni
tidtilesre.
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1977

A Soproniak Honismereti Muzeumanak ujb6li megnyitasa

A Soproniak Honismereti Muzeuma a sok vitas helyzetet megelt hatarvaros
latvanyos keresztmetszetet adja. Bad Wimpfen a testvervaros Sopronr6l az uj
muzeumi helyisegekben sok uj informaci6t tar a latogat6 ele. A kiallitas a
wimpfeni varnegyedbol k6ltozott a Varosi Kozgyiiles epiiletebe a varosvezetes
segitsegevel. A Soproniak Honismereti Bizottsaganak elnoke, Eugen
Schusteritsch koszonetet mondott az ujb6li megnyitas alkalmaval elhangzott
beszedeben mindeD honfitarsanak, aki a kiaIlitas celjara regi hazajab6l
atmenekitett targyat ajandekozott. Helmut Haun tartomanyi miniszteriumi
vezeto Baden- Wiirttemberg tartomany kormanyanak j6kivansagait tolmacsolta
es meltatta Bad Wimpfen es Sopron testvervarosi kapcsolatat, mely egyben a
legregebbi ilyenfajta kontaktusfelvetel volt a tartomanyban. Klaus Czernuska,
Bad Wimpfen polgarmestere a kapcsolat tovabbi erositeserol biztositotta a
jelenlevoket.

A ket evvel ezelott mar megnyitott Honismereti Muzeumnak el kellett
kolt6zne a wimpfeni varnegyedbol az ifjusagi szal16 ujb6li megnyitasa miatt.
Ott amugy is sziik volt mar a hely, hiszen Eugen Schusteritsch es honfitarsai
ujabb es ujabb ertekes darabbal gazdagitottak a gyiijtemenyt. igy mindenki
tetszeset megnyerte, amikor Czernuska polgarmester felajanlotta a Varosi
K6zgyiiles epiiletenek szebb, tagasabb termeit.

Meghivott vendegek, a varas ket regebbi polgarmestere es sok magyarorszagi
nemet jelenleteben keriilt sor az ujb6li megnyit6ra. A Magyarorszagi Nemetek
Bajtarsi Kozossegenek (LOU) j6kivansagait Dr. Hans Sauter elnok, Dr. Michael
Schimpf, Georg Tafferner es Matthias Schmidt elnoksegi tagok tovabbitottlik.

Klaus Czernuska polgarmester beszedeben meg egyszer kitert a Varosgyiiles
epiiletenek helyrehozatalara, mely osszesen 1,1 milli6 markas koltseget
jelentett. Meltatta a segito szandeku kezdemenyezeseket, melyek a reprezentativ
kiallitas 6sszeallitasat lehetove tettek. A legnagyobb erdem Eugen
Schusteritsche, aki a szervezes motorja volt.

Az 1951-ben Bad Wimpfen es Sopron kozott letre jott barati
kolcsonkapcsolatnak meg szorosabba es szilardabba kell vaInia. Czernuska
polgarrnester azt javasolta, bogy a Honismereti Muzeum bejegyzett
egyesiiletkent mUkodj6n a tovabbiakban.

Haun a tartomanyi minisztereln6k neveben arr6l beszelt, bogy a j6voben is
elove kell tenni a testvervarosi kapcsolatot: "Ennek a 26 evnel regibb kapocsnak
oem csak a ket varost kell osszekotnie egymassal."

A k6sz6net szavai illettek az elozo polgarmestert, Paul Dollt is, azert, bogy
idot, faradsagot oem kimelve a kapcsolatteremtes uj utjait kereste. Haun azt
kivanta neki, bogy "tovabbi munkaja is szolgalja a nepek kozotti megertest".
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A testvervarosi kapcsolat megalapftasa ota a magyarorszagi nemetek mindig
is arra torekedtek, bogy regi hazajukbol magukkal hozott kulturoroksegtiket uj
otthonukban is apoljak es megovjak a jovendo szamara -hangsulyozta a
Honismereti Bizottsag elnoke, Eugen Schusteritsch. Tortenelmi multunkrol egy
honismereti konyv, kiilonbozo kiallitasok es vegiil a Honismereti Muzeum
tanuskodik.

Faradsagos, onfelaldozo munkaval gyujtottek ossze a kialIitason lathato ritka
targyakat. Schusteritsch szerint a minoseg talan hagy kivannivalot maga titan,
de ami a kialakftas celjat ilIeti, a hazai tortenelem alapos bemutatasa -az
sikeriilt. A rendezok celja az volt, bogy -ha szereny keretek kozott is -

bemutathassak a nemet nepi mult emlekeit.
Schusteritsch koszonetet mondott Burgenland tartomanyi kormanyanak a 10

000 markanak megfelelo osszegu adomanyaert, majd Baden- Wtirttembergnek
az anyagi tamogatasert es vegtil Bad Wimpfen vezetesenek a folyamatosan
tapasztalhato joindulataert es partfogasaert.

A jovot emlitve igy folytatta: "A dicsero elismeres keves. A ket
testvervarosnak kotelessege a nepi elet relikviait tovabb gyiijteni es az utanunk
jovok szamara is megorizni."

Vegtil a Bad Wimpfen "Ujkapu"-janal alIo vendeglo szines iivegablakanak
feliratat idezte: "Hadd maradjunk a reginel -ahogy az helyes -, de epftstink ujat
a regi alapra mindeD oraban!"

1980

Egy nem mindennapi segelyakci6 tortenete
1000 km-es ut a bajba jutott baratert

A magyarorszagi nemetek osszetartanak. Nem mondatjak ke'tszer, ha valaki
segitseget ker. Fiileg nem, ha egyik tarsuk vhleniil keriil kritikus helyzetbe. Ezt
bizonyftja a 78 eves Dr. Rudolf Hartmann egyetemi professzor esete, aki a
Giej3en melletti Laubachban talalt masodik hazara. A szetsz6r6dott
magyarorszagi nemetseg lelki atyja nemreg eletveszelyes helyzetbe keriilt, de
kef, ma Heilbronnban elii honfitarsa segitsegere sietett. A baratjukert megtett
1000 km-es ut tortenete sokatmond6 peldaja az egykori kitelepftettek
osszetartasanak.

Hartmann professzor maga mondta el ujsagunknak a szokatlan
segitsegnyujtas tortenetet. Baratai magukt61 nem beszeltek volna az esetrol. A
tortenet pedig a kovetkezo:

1980 majusa. Rudolf Harmannt, mint a regi magyarorszagi nemetseg
nepszokasainak orzojet, mindenki ismeri egesz Nyugat-Nemetorszagban, de
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foleg ott, ahol a Budaorsrol elszakadtak elnek. Jelenleg gerincpanaszai miatt
ismetelten Ausztriaban, a Duna-menti Kremsben kezelteti magat. Felesegevel,
Margareteval evek 6ta visszatero beteg, mint mondja: "A Dunahoz kat a sors".
Az idos hazaspar a klira utan meg nehany napot az osztrak iidiilohelyen,
Engelhartszellban toltott, amikor a professzor meghfvast kapott egy, a
tiszteletere tendezett linnepsegre a nemetorszagi Esslingen varosaba.
Csomagjukat Ausztriaban hagyva a hazaspar autoval ment Passauig, annan
pedig vonaton utazott volna tovabb a Neckar volgyen at, bogy ket nap mulva
ugyanezen az uton visszaterjen Ausztriaba.

A terv azonban oem valosulhatott meg, mert Rudolf Hartmann megerkezve
szfvinfarktust kapott, es azonnal korhazba kellett szallftani. Orvosai kozoltek,
bogy legalabb egy honapot itt kell toltenie teljes nyugalomban. Felesege
tehetetlenlil tilt az agya mellett. Mitevo legyen, mikor a kocsit Passauban, a
csomagokat az engelhartszelli iidiiloben hagytak.

Hartmann umak eszebe jutott a nehez helyzetben Hans Prach (59), aki
szinten Heilbronnban el, es akinek csaladjaval 50 evvel ezelott ismerkedett meg
Magyarorszagon. Felhfvta, leg yen ez egyszer segftsegere. Hans Prach, aki
hivatalnokkent dolgozik a heilbronni rendorsegnel, ertesitette a tortentekrol
baratjat, Schmidt Matyast (52), aki a Heilbronner Stimme kiad6hivatalanal

dolgozik.
A ket magyarorszagr6l szarrnaz6 heilbronni ferfi azonnal korlatlan

szabadsagot vesz ki es elindul Passauba.
Sarra legyurik az elejiik tomyosul6 nehezsegeket, kivaltjak Hartmann

kocsijat, elutaznak Engelhartszellbe, bogy az iidiilobol elhozzak a hazaspar
csomagjait es eljuttassak Esslingenbe, majd kesobb Hessenbe.

A segitok meg a koltsegeik megteritesere tett celzast is visszautasitva tettek
meg a mintegy 1000 km-es utat idos, beteg baratjuk kedveert.

Mindig is magat61 ertetodo volt az egymas megsegitese a Magyarorszagr61
egykor kitelepftett, es Nemetorszag kiilonbozo tartomanyaiban, Franken vagy
GieBen regi6jaban uj hazat talalt tizezrek szamara. Mindannyian felelos
polgarkent integra16dtak, de emlekezetiikben tovabb el sziilof6ldjiik helyszine, a
Budai hegyvidek, Budaors, Budakeszi, Etyek vagy Zsambek tajainak videke.
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1982

Hazajuk kovetekent iinnepeltek oket
A magyar neptanccsoportot szlvesen fogadtak Unterlandban

Mint magyar hazajuk kiildotteit iinnepeltek a nyugat-magyarorszagi varas,
Sopron egyik neptanc- es nepzenei csoportjat a Heilbronn melletti Bad
Wimpfenben. Horkheimban egy utcai iinnepsegen leptek fel, Heilbronnban a
Wartbergen -egy maganmegh{vas alkalmaval -atgondolt tarsadalmi
programot mutattak be a rokonszenves ifju magyarok.

A vendegek es 6t fos kisero csoportjuk szamara fontos esemeny volt a
Soproni Helyt6rteneti Gyiijtemeny meglatogatasa Bad Wimpfenben.

A Soproni Honi Bizottsag es a muzeum vezetoje, Eugen Schusteritsch
szivelyesen fogadta honfitarsait. Arra kerte oket, hogy a Helyt6rteneti
Gyiijtemenyben a dokumentumokat, az okmanyokat a kisipari es egyesiileti elet
targyait, azok szakirodalmat es Sopron hajdani nemet polgarsaganak
nepviseletet erzelmi elfogultsag nelktil tekintsek meg.

Mindaz, ami lathat6, csak dokumentaci6. Ktilonosen Drill annak -

hangsulyozta Schusteritsch -hogy eppen az ifjusag talalta meg az utat
Magyarorszagr61, Sopronb61 Bad Wimpfenbe.

A kis lepesekrol beszelnek, mint a ket nep k6zeledesenek lehetosegerol. Egy
ilyen latogatas azonban mar nagyszerii eredmeny. Schusteritsch es Matthias
Schmidt, a Magyarorszagi Nemetek Orszagos elnoksegenek tagja valaszoltak az
ifju vendegek kerdeseire. Szamukra ez az igazi talalkozast jelentette
szUlovarosuk es kornyeke tortenelmevel -hazajukt61 1000 kilometernyi
tavolsagra -melyhez foghat6 elmenyben meg sohasem volt resztik.

A nepviseletet nezve sokan lathattak, hogy hogyan oltozkodtek hajdanaban
nemet elodeik. Egy Bad Wimpfeni seta utan, a heilbronni sz6vetkezeti pinceben
bork6stol6val folytat6dott a talalkoz6. A magyarok jogos btiszkeseggel
hangoztattak, hogy ok is hazajuk egyik nevezetes borvidekerol erkeznek. A
wtirttenbergi "Lemberger"-ben meg is talaltak a legnevezetesebb borfajtajukat,
a kekfrankost.

Heilbronn varosa varosnezesre hivta meg oket. Baratsagos k6rutjuk negyedik
napjan vendegek es vendegfogad6k eszmet csereltek a talalkoz6r61. Franz
Posovszky, a TSB Horkheim zenei csoportjanak vezetoje szervezte meg a
meghivast, s Matthias Schmidt tolmacskent kiserte a magyar vendegeket.

A bucsuzas 6raiban a kolcsonos koszonetmondas allt a kozeppontban. A
lanyok es a fiuk es a Testveriseg neptanc- es nepzenecsoport kiseroi magyar
hazajuk j6 kovetei voltak Sopronb61 -allapitottak meg a vendeglat6k.
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1985

A hazigazda a "Hotel Sopron" es egy iparmiiveszeti kiallitas
az "Amorbacher Hof'-ban Neckarsulmban

Szokatlan terzenevel, magyar ciganyzenekarral nyitottak meg a motorvaros
Neckarsulmban a Foteren egy kulinaris hetet "Magyarorszagon vendegkent"
cimmel. A team a foszakaccsal es Kovacs Laszl6val, az uj soproni szal16
igazgat6javal azt kiserelte meg, bogy a wiirttenbergi Unterlandban "elore"
kezdemenyezzenek, es uj vendegeket nyerjenek a Haznak. A bevezeto koncert
utan a Foteren a pincerek borlop6b61 k6sto16t kinaltak a soproni borokb6l.
Ekozben azt kellett tapasztalniuk, bogy a burgenlandi borbotrany miatt veltik
szemben is gyanakodas ebredt. Kovacs igazgat6 azt hangsulyozta egy
beszelgetesben, bogy az uj Sopron szal16ban mar szamos vendeg jart,
kimondottan Wiirttenbergbol is. Csak az a kar, bogy ez a kooperativ rendezveny
nem egy Sopron testvervarosaban, Bad Wimpfenben miikodo vendegloben
kertilt megrendezesre. A magyar kovetseg konzulja is ellatogatott
Neckarsulmba, es koszontotte a magyar szallodaknak azt a kezdemenyezeseit,
bogy vilagszerte ilyen gasztron6miai heteket rendeznek. Relativ m6don
egyszerii, es igen beszedes eszkozokkel az "Amorbacher Hof'-ot magyar
csardava alakitottak at. Harom napon at egy budapesti folkl6r csoport is itt
vendegszerepel. Kovacs igazgat6 j6 lehetosegeket lat az egyiittmiikodesre a
kornyeken talalhat6 gy6gyfiirdokkel -Balffal es Btikkel -hason16keppen
tarsadalmi es folk16r rendezvenyekhez kapcso16dva. Van lehetoseg
nosztalgikus, romantikus vonatutra is. E kulinans bet kereteben Neckarsulmban
egy iparmiiveszeti kiallitas is helyet kapott. Bormunkakat tekinthettek meg a
latogat6k. A Budapesti Nemzetkozi vasaron sokszorosan kittintetett Laki
Ferenc, a Feher megyei Csurg6r6l, es felesege, a soroksari nemet asszony mas
miivesszel egyiittmiikodik. igy pl. egy ismert porcelanmiivesszel, de mas
muveszekkel is, akik mas-mas anyagokkal dolgoznak, s melyeket Laki aztan
borbe foglal. Laki Ferenc iparmuvesz munkassaga, a Los Angelesben elo
magyar festomuvesszel, Szasz Endrevel (porcelanfestovel) egyiittmiikodve,
hatarozott iranyt kapott. Csaladi vallalkozast alapitott felesegevel, akinek
eredeti kepzettsege elektromernok, most azonban jelentos reszt vallal ferje
munkajaban. Ki.ilfoldi tizleti eredmenyei segitsegevel egy altala alapitott es
vezetett reszleggel a Soroksari Delpesti AFESZ-hoz csatlakoztak. (Ez egy
termelo es arusit6 szovetkezet iparmiiveszeti reszlege.)

Kiemelkednek munkai sorab6l a szakralis targyak, igy pl. Maria es Krisztus
abrazolasa finomfem lemezen, borbe foglalva. Munkai kozott a teljesen
ki.ilonleges darabnak szamit az otthoni templomuk oltarterenek kialakitasa
bormunkillal, amelyeket a fehervan ptispok aldott meg. Szasz Endre
miivesztarsaval egyiittmukodve, Csurg6n az otthoni templomnak borkeretbe
foglalt keresztutat tervezett. Egy borbol kesziilt tali gyertyatart6jat a Szent Peter
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Dam egyik mellekkapolnajaban Ramaban kiprabalasra helyeztek el egy eyre,
bogy megtudjak, a hosszabb egesi ida karositja- e a hart. Az anyagpr6ba j6
eredmenyt hozott. Tovabbi kiallitasuk lathata Szasz Endrevel kozosen
Leningradban az Ermitage-ban; ezutan k6vetkezett barmunkainak 6nal16

kiallitasa Skandinaviaban.

1985

Gerlingen yaros Testvervarosi Tanacsanak tanulmanyutja
Magyarorszagon

Szamos elmennyel, uj, ertekes emberi kapcsolatokkal gazdagabban tert haza
a Testvervarosi Tanacs nyolc nap elteltevel magyarorszagi utjar61, ahol
megfogalmaz6dott annak a remenye, bogy a javoben a Magyarorszagon meg
elo nemetseg hivatalos gremiumaival a javoben jobb egyiittmiikadesre keriilhet
sor. A latogat6k a legfontosabb nemetek lakta regi6kat kerestek rei. Az ut
faradsagos volt, de a resztvevok szinte napr61 napra uj erore kaptak az
elmenyektol. Magyarorszagon j61 ismerik Gerlingen yaros nevet. Albrecht
Sellner polgarmester es a Testvervarosi Tanacs, valamint a Magyarorszagi
Nemetek Honi Kozossegenek tagjai hasznos tapasztalatokat szereztek, es az ut
resztvevoi kazelebb keriiltek emberileg is egymashoz.

Burgenlandb61 indultak Magyarorszagra, ahol eloszar osztrak barataikkal
talalkoztak, majd zarva a kart, visszafele is utba ejtettek oket.

Az ut Somogyba, Tolnaba es Baranyaba vezetett, veglil a Bacskaba,
Budapest es a Budai-hegyvidek erintesevel, majd tovabb a nyugat-
magyarorszagi nemet teleptilesekre. Kozvetlen kapcsolatteremtesre,
fogadasokra Egyhazaskozaron, Pecsett, Mohacson, Csavolyon, Hartan, Tatan,
Magyar6varott es a burgenlandi Gois kozsegben kerlilt sor. Csak reszben voltak
elokeszitett fogadasok, spontan talalkozasokra is sor kerlilt. A vendegek
megtapasztalhattak a Magyarorszagon maradt nemetek vendegszeretetet. Egy-
egy telepiilesre megerkezve, mindig a templomba vezetett az elso lit, mely
okumenikus utazas is volt egyben. Az athagyomanyozott templomi enekekkel
az idosebbek nemet hagyomanyaikb61 adtak izelitot. Altalaban szembetiino volt,
bogy csak az idosebb generaci6 kareben beszelhetiink a vallasos nemet nepi
eletrol, a tiatalabbak inkabb a kulturalis tevekenyseg formait keresik. Ok a
tancok, dalok stb. nemet hagyomanyait viszik tovabb. Sokan koztillik azonban a
hetkoznapokban mar oem beszelik nemet anyanyelviiket. Ezekrol a
nehezsegekrol a kisebbsegi munkaban reszt vevo felelos tisztsegviselok is
sz6ltak beszamol6ikban. A honismereti muzeumokban nagyszerii kiallitasokat
keszftettek a helybeliek, az egyszerii, nagy idealizmusal berendezett szobat61 a
tudomanyos alapossaggal kialakftott muzeumig szeles a paletta.

68



Az ut egyik legnagyobb eredmenye a nemet kulturalis tevekenyseg
magyarorszagi vezetoivel kialakitott uj kapcsolat volt. Sellner polgarmesternek
mindentitt hamar sikertilt megnyernie a vendeglat6 tanacsi vezetok es hivatali
kepviselok bizalmat. Magyarorszagon j6 visszhangot keltett, bogy Gerlingen
varosa ilyen sokat tesz a magyarorszagi nemetseg kulturalis oroksegeert, es
bogy Sellner polgarmester a Gerlingen kepviselotesttiletenek t6bbi tagjaval
vallalkozott erre a tajekoz6d6 utra. A szamos talalkoz6 alkalmaval elony volt,
bogy a Testvervarosi Tanacs reszerol mindeD teriiletnek jelen volt olyan
szakavatott ismeroje, aki a helyi vezetokkel j6 viszonyban volt. igy valt
lehetove, bogy Edmund Jackel, a Honi Kozosseg tartomanyi elnokenek
kozvetftesevel a haborU utan elosz6r fogadtak 6nkormanyzati delegaci6t a
Nemet Szovetsegi Koztarsasagb61 Mohacs Varosi Tanacsanak termeben. Dr.
Paul Ginder Csavolyon, Bajan es Kalocsan vette at a felelos idegenvezeto
szerepet, Hartan pedig mar eleve kialakultak a kapcsolatok a nepviseleti csoport
revell, majd a Budai hegyvideken Dr. Sauter, Sepp Bader varosi tanacsos es
Schmidt Matyas szerveztek a programot es tajekoztattak a tudnival6kr61.
Burgendlandban Dr. Friedrich Zimmermann volt az 6sszek6to.

A hivatalos kapcsolatfelvetel csucspontjait jelentette egy a Testvervarosi
Tanacs delegaci6ja es a budapesti Nemet Sz6vetseg fotitkara k6z6tt letre j6tt
talaIkoz6, majd a tatai Bazismuzeumban tett latogatas es Magyar6varon, a
Mezogazdasagi Egyetemen lezajlott fogadas. A gerlingeni frakci6 egy-egy tagja
is kepviseltette magat. Ernlekezetes volt a Budai Varban tett latogatas, ahol a
legtobb leletanyag talalhat6 a nemetsegnek a Budai hegyvideken tortent
letelepedesenek idejebol. A k6vetkezo evben Gerlingen szeretne kiallitast
rendezni, melyhez magyar reszrol sok anyagot igertek.

Pecsett, a monarchiabeli, patinas Nador Szal16 vadasztermeben kozos ebeden
vettek reszt a tudomanyos vilag elsorangu kepviseloi, -Dr. Sauter
megfogalmazasa szerint -egy "huszonnegy karatos" ktild6ttseg: Kerner Lorinc,
a Pecsi Radi6 helyettes intendansa es a nernzetisegi adasok vezetoje, dr. Szende
Bela, a Magyarorszagi Nemetek Demokratikus Szovetsegenek elnoke es a Pecsi
Pedag6giai Foiskola Nemet Tanszekenek vezetoje, Dr. Szita Laszl6, a Megyei
Leveltar igazgat6ja, Baranya megye kulturalis referenseinek kepviseleteben,
Fischer Janos, Dr. Vargha Karoly professzor, aki Szende professzor elodje volt
a Nemet Tanszek elen, Adam Fritschi jezsuita atya, elismert tortenesz, Georg
Fath, a magyarorszagi nemet kolteszet nagy oregje, Josef Baling, a Dunantuli
Nap16 foszerkeszto-helyettese, Ferdinand Hengl, a "Nemet telepesek
Baranyaban" c. mil szerzoje.

E talalkozas saran "mindket oldal" nyfltan beszelt a kisebbsegi politika
sikereirol es nehezsegeirol, valamint a j6vo lehetseges utjair61. Az eszmecsere
alapvetoen fontos volt az egesz ut es a tovabbi, a nemetseg magyarorszagi
kepviseloivel, illetve a hazai nemetseg varosainak es falvainak hivatalos
vezetoivel fenntartott kapcsolatok szempontjab61.
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A magyarorszagi tajekozodo ut egyfajta helyzetfelmerest es a nepek kozotti
megertest cella, sokoldalu kapcsolatteremtest eredmenyezett. Magyarorszagon
bizalmat teremtett a korabbi polgarmester, Wilhelm Eberhard es a Boni
Kozosseg vezetoi altaI ovatosan megkezdett folyamat. Albrecht Sellner, a
mostani polgarmester szivvel-lelekkel folytatja a megkezdett utat.

Genscher beszelt a magyarorszagi nemetek kepviseloivel

Hans-Dietrich Genscher, a Nemet Szovetsegi Koztarsasag kUlugyrninisztere
Magyarorszagon tett latogatasa saran talalkozott a hivatalos programon kivul a
mintegy 200 000 for szamlal6 magyarorszagi nemetseg kepviseloivel. A nemet
reszrol k6zzetett hiradast szerint, hogy az itteni nemetseg kepviseloi segitseget
kertek sajat kulrnrajuk apolasahoz, igy pl. nemetnyelvii tank6nyveket es
hangszalagokat, valarnint tanarkepzesi osztondijakat es a nemetorszagi
praktikum lehetoseget.

145 milliard marka a hazajukb61 eliizottek beilleszkedesere

A Nemet Szovetsegi Beltigyminiszterium kozolte Horst Sielaff-fal, az SPD
Demel parlamenti kepviselojevel, bogy a terhek kiegyenlitesere, valamint
lakastamogatasra es mezogazdasagi tevekenysegre az eluzottek es kiteleptilok
1984 vegeig tobb mint 145 milliard markat kapnak beilleszkedestikhoz. A
Kelet-Europaban elo nemetseg kulturalis tevekenysegere 1953 es 1984 kozott
77,5 rnilli6 markat adomanyozott a Nemet Szovetsegi Koztarsasag, a
beilleszkedest segito kozponti szervezetek es egyesiiletek, valamint az
eluzottek, az at- es kiteleptiltek szocialis tanacsad6 es gondoz6 intezmenyei
pedig 1970 es 1984 kozott kereken 88,74 rnilli6 markat kaptak.

Nagy az erdeklodes a nemet nyelv irant

A pecsi Leowey Girnnazium igazgat6noje, Bernath Erzsebet Baranya megye
Nemzetisegi Bizottsagat arr6l tajekoztatta, bogy iskolajaban olyan nagy az
erdeklodes a nemet tagozaton va16 tovabbtanulas irant, bogy 1985
szeptemberetol ket parhuzamos elso osztalyt fognak inditani, 30-30 tanu16val.
Az iskolat jelenleg atepitik. Nehany even beltil igy a klubelet, a magyarorszagi
nemet nemzetisegi kulmra apolasara is megfelelo helyisegek allnak
rendelkezesre. Az iskolaotthonban hianyzik meg egy nemet nyelvismeretekkel
rendelkezonevelo.
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1985

A Testvarosok Tanacsanak muzeumi korutja

Muzeumi korutat tettek a Testvarosok Tanacsanak tagjai, miutan
megtartottak legujabb iilesiiket, melyen Gerlingen testvervaros es a Bajtarsi
Kozosseg (LDU) reszerol erkezett u} tagok bemutatasara, valamint az ut6bbi
h6napok munka}anak osszefoglalasara es a kovetkezo magyarorszagi ut
elokeszitesere keriilt sor. Utjuk Gerlingenbol Waiblingen, Backnang, Bad
Wimpfen es Gundelsheim varosokba vezetett.

Albrecht Sellner polgarmester vezette a latogat6csoportot. Egyetlen nap alatt
a negy, sokszinii honismereti muzeum megtekintese mely benyomast tett a
latogat6kra. Harom a magyarorszagi nemetseg kulturajat mutatja be, a
gundelsheimi pedig az erdelyi nemet fieri eletet. Kiilonbozosegevel mindegyik
kiallitas mas-mas m6don hatott a szemlelore. A kiallitasok mindegyike
tortenelmi falak kozott kapott helyet, de nemcsak a kiilso megjelenestikben,
hanem tartalmukban is mindegyik honismereti gyiijtemenynek megvan a maga
szerepe, a latogat6ra gyakorolt onall6 hatasa. Erezheto itt az a szeretet es
odaadas, amellyel honfitarsaink ezeket a muzeumokat berendeztek. A
Testvarosok Tanacsanak utja a tagokat is kozelebb hozta egymashoz. A
gerlingeni muzeumban foly6 munkat is gazdagithatja az itt szerzett
elmenyanyag.

Az elso allomas a csavolyiak honismereti gyiijtemenye volt Waiblingenben,
az un. Beinsteini kaputorony eptileteben. A veltink utaz6 Dr. Paul Ginder
bennfenteskent vitte a sz6t, amikor Waiblingenbe erttink, ahol meleg fogadtatas
vart. Hans Wossner polgarmester es csapata igazi "svab" vendeglatasban
reszesitette csoportunkat. A villasreggelin j6fele stiltkolbasz kertilt az asztalra.
A polgarmester beszamol6t tartott a Del-Dunantul "Schwabische Ttirkei"
regi6jar61, melynek melt6 megjelenitoje a regi kaputoronyban elhelyezett,
Csavoly egykori eletet bemutat6 gyiijtemeny.

A kovetkezo allomas Backnangban, a "Biirger-Mtihle" megtekintese volt.
Vendeglat6nk, Josef Gstalter es munkatarsai, valamint Walter Schmidt,
Backnang polgarmestere kedves fogadtatasban reszesitett benntinket.
Vajasperecet es hozza j6 wtirttembergi bort kfnaItak. A Bacsalmasiak
Honismereti Gyiijtemenye val6jaban egyetlen szoba, a regi haza egy darabja,
ahol gondos kezek rendeztek el a megmaradt targyi emlekeket. Itt gyakran
tartanak a honfitarsak osszejoveteleket is.

Eszak-Wtirttemberg borvideken at vezetett az ut Bad Wimpfenbe, a Staufer-
dinasztia impozans panoramaju varosaba. Itt a Soproniak Honismereti
Muzeumat nezhetttik meg a lelkes honfitars, Eugen Schusteritsch vezetesevel. A
hely szellemenek megfeleloen egy j6 pohar burgenlandival koszontottek a
csoportot. A Bad Wimpfen Varosgyiilesenek epiileteben elhelyezett muzeum
berendezese elragadtatja a szemlelot. Itt is harmonikusan illeszkedik a
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berendezes az 6don eptilet sugallta hangulathoz. Eugen Schusteritsch figyelmes
vendeglatonk volt. A Cafe Birkensee pampas fekvesii teraszan tartottunk
pihenot, mielott tovabbindultunk a Gundelsheimban all6 Horneck kastelyba. Itt
talalhato az erdelyi szaszok honismereti gyiijtemenye. A Horneck kastely -a
benne miikodo idosek otthonaval -az erdelyi szaszok nemetorszagi kozpontja.

A miiszaki felszereltseg es a termek merete figyelemre melto. Bar a kiallitas
nagyon gazdag, leven mar koran megkezdodott a gyiijtes, megis hianyzik
nehany fontos dolog dokumentalasa. fgy peldaul meg kepi abrazolas sincs a
legregebbi erdelyi nepviselet formair61. Magyarorszagon viszont vannak erre
vonatkoz6 targyi emlekek, melyek masolataval gazdagitani lehetne a kiallitast.
A tartalmas irodalmi feldolgozas is hianyzik. Az erdelyi szaszok pedig gazdag
kulturat teremtettek.

Dicseretes, bogy mar nincs kiallitva a magyar gr6fi viselet, mely itt oem volt
a megfelelo helyen. A gazdag targyi anyag hosszan lekoti a latogat6t. J6
megoldas, bogy fot6poszter-hatter ele allitottak a nepviseletbe oltoztetett
babukat -mintha megelevenedne a regi taj.

Az ut sdk elmenyt hozott. A vegen bork6stol6 kovetkezett honfitarsunk, az
etyekrol szarmazo Toth Jozsef jovoltabol, aki itt Nemetorszagban is otthon van
a bortermelo Flein kozsegben. Nemcsak az egyik szolosgazdahoz vezetett el
minket, hanem a legjobbnak ismert pinceszetbe is, mely Alfred Wolf
tulajdonaban van. A gazda borfajtai, szakertelme, bortorteneti ismerete
mindenkit lenyiigozott. A k6stolot kovetoen az est, hazias etelek mellett,
eneklessel, viccelodessel telt, honfitarsunk, Hans Prach vidam kozbesz6lasaival
fiiszerezve.

Ezzel zarom a beszamol6t, megkoszonve a mindenkinek a szervezesben val6
segitokesz reszvetelet.

1988

A Nemet Szovetsegi Gyiiles elnoke nem csak a politikusok koreben talalt
szivelyes vendeglat6kra

, ",
Ugy meg volt rakva az asztal, akar egy mennyegzon

Meleg fogadtatasban reszeslilt Magyarorszagon Dr. Philipp Jenninger, a
Nemet Szovetsegi Gyiiles elnoke, aki negynapos hivatalos latogatasra erkezett
Nyugat-Nemetorszagb61. Jenninger az orszag vezetoivel talalkozott. Utjanak
sajatossagakent kfsereteben volt harom, egykori kitelepftett nemet is: a A
Szovetsegi Kiildottgyiiles Magyarorszagi Nemetek Kozossegenek elnoke, Dr.
Hans Sauter Gerlingenbol, a Tartomanyi Elnokseg tagja Schmidt Matyas
Heilbronnb61 es a CDU varosi tanacsosa, Stefan Schmidt Klinzelsaub61.
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Jenninger vendeglat6i, a Magyar Orszaggyiiles elnoke, Stadinger Istvan
koszontojeben hangsulyozta, bogy ez a talalkozas kival6 lehetoset kinal a ket
parlament kozotti kapcsolatok fejlesztesere.

Jenninger kfvansagara kozvetlen talalkozasokra is sor kerult itteni nemet
telepiileseken elo csaladokkal. A targyalasok Straub Brun6 allamfovel, Berecz
Janos KB-titkarral es Pozsgay Imre allamminiszterrel folytatodtak. Az ujsagirok
is felkerestek a delegaci6t a parlamentben. Jellernzo a megbeszelesek barati
legkorere, bogy Jenninger szinte "a masodik mondat utan" meghivta kollegajat,
Stadinger Istvant Bonnba.

Grosz Karollyal, Magyarorszag miniszterelnokevel es a Magyar Szocialista
Munkaspart fotitkaraval is szivelyes legkorben folytak a targyalasok, amint ezt
Jenninger a talalkoz6k titan megerositette. A Szovetsegi Gyiiles elnoke a
parlamenti sajtokonferencian kijelentette, bogy a Nemet Szovetsegi Koztarsasag
tudatosan keresi a szoros egyiittmiikodes lehetosegeit mindeD szomszedjaval,
kiilonosen a Magyar Nepkoztarsasaggal, egyik legfontosabb europai
szomszedjaval. Az nemet parlament elnoke ezt a sajtokonferenciat
osbemutat6hoz hasonlitotta, hiszen eloszor vett reszt a vendeglat6 Magyar
Orszaggyiiles elnoke a vendeg altaI tartott sajt6konferencian.

Jenninger hivatalos latogatasa alkalmaval tobbszor elhetett a lehetoseggel,
bogy a magyarorszagon maradt nemetseg kepviseloivel talalkozzek. Ilyen
talalkozora kerult sor a Del-Dunantulon Pecsett; itt, Baranyaban el a hazai
nemetseg 38%-a.

Szmes nemet nepzenei programmal fogadtak az elnokot. Azokon a
telepiileseken, ahol a nemetseg tobbsegben van, nemetnyelvii 6vodak, iskolak,
enekkar es tanccsoport miikodik.

Pecs testvervarosi kapcsolatokat epit a nemetorszagi Wtirttemberg
tartomanyban fekvo Langenau varosaval.

Jenninger kifejezett kfvansagara a program utolso napjan a delegacio
latogatast tett a nemreg varosi rangra emelt Budaorson. A hohenlohei jarasban
fekvo Bretzfeld ket eve vette fel a kapcsolatokat Budaorssel. Sok egykori
budaorsi talaIt uj hazara a nemetorszagi Franken tartomanyban, igy peldaul a
Schmidt Istvan es Matyas, akik most elkiserhettek Jenninger elnokot
magyarorszagi utjara. Budaorson nagyon meleg fogadtatasban reszesiilt a
nemetorszagi kiildottseg. Egy svab asszonyk6rus adott elo nemet nepdalokat,
azutan gazdagon teritett asztallal vartak a vendegeket, akik meg is jegyeztek,
bogy "ugy meg van rakva az asztal, akar egy menyegzon."

Fehervary Janos, a budaorsi tanacs elnoke egyertelmiien igazsagtalansagnak
nevezte a kitelepitest. Ezert is erinti melyen, bogy az egykori budaorsiek keszek
a bekes egyiittmiikodesre hajdani hazajuk polgaraival, akik mindig szivesen
latjak oket. Budaorson is vendegiillatta egy nemet csalad a Szovetsegi Gyiiles
elnoket. Megigerte a budaorsi tanacselnoknek, bogy tamogatni fogja az 0 es a
bretzfeldi polgarmester, Herbert Sickinger torekveset, bogy nyilvanitsak
Budaorsot Bretzfeld testvervarosava.
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1993

Pelda a j6 egyiittmiikodesre
A dunai svabok es a magyarorszagi nemetek kozos l1lese

A Dunai Svabok Honi Kozossegenek munkacsoportja es a Magyarorszagi
Nemetek Szovetsege masodik kozos zar6kozlemenyet fogalmazta meg tilesen.
Mint 1992-ben Speyerban, most a Darmstadt melletti Griesheimban sem csupan
a tematika szerinti megbeszelesre es a referensek sikeres megvalasztasara kertilt
sor, hanem maga az egyiittlet is osztonzoen hatott a felekre. Az tiles levezeteset
ezuttal Dr. Paul Strifler professzor vallalta, aki ebbeD az evben a munkacsoport
elnoke volt. A Zagrabb6l (Agram) erkezett vendegeket Jakob Dinges, a Dunai
Svabok Kozossegenek nemet szovetsegi elnoke kalauzolta.

Paul Strifler bevezetojeben hangsulyozta: A Speyerban tartott legut6bbi
tilesen "Trianon es annat kovetkezmenyei" volt a tema, most Griesheimban
pedig a dunai svabok letelepedesi tertiletein elo nemet kisebbseg helyzete all a
kozeppontban. Stefan Teppert kulturalis referensnek sikertilt kival6
beszamol6kkal megvilagitani ezt az atfog6 temat. Stifter hangsulyozta azt is,
mennyire fontos, bogy pontos progn6zisok kesztiljenek arr61, mit lehet a
jovoben meg tenni a dunai svab letelepedesi tertileteken a nemetseg
megmaradasaert. A kitelepitett honfitarsak mar regen otthonra leltek
Nemetorszagban. Az 6hazahoz fiizodo kapcsolat az elmenyhordoz6k
elhalalozasaval egyre lazul. Most a nemetek lakta tortenelmi tertileteken az
otthonmaradt honfitarsakra tell iranyitani a figyelmet. Nekik nem az elet napos
oldala jutott osztalyresztil. Nem csak az all amra es a politikusokra tell
hagyatkoznunk, hanem lehetosegeinkhez merten nekiink magunknak is
segitentink tell. Tobb teleptiles kozossege ad erre j6 peldat, melynek tagjai
fontosnak tartjiik a nemet kulturalis emlekek megorzeset es egyre tobb
gazdasagi segitseget is nyujtanak. A Nemetorszagb61 szervezodo tovabbkepzesi
tanfolyamok a nemet tanarok es 6v6nok szamara fontos, rovid idon beliil
gytimolcsozo osztonzest jelentenek. A kisebbsegek a hid szerepet tolthetik be e
torekvesekben, de csak akkor, ha nem asszimila16dtak teljesen.

A beszamo16k temai a kovetkezok voltak:
Otto Heinek (Budapest), a Nemzeti es Etnikai Kisebbsegek Hivatalanak

osztalyvezetoje: "Az etnikai kisebbsegek helyzete Magyarorszagon",
Dr. Paul Ginder (Stuttgart): "A kisebbsegek egytittelese Magyarorszagon

konkret pelda alapjan",
Georg Jerinic Ittner (Agram/Zagrab) tudomanyos munkatars, a Nepi

Nemetek Kozossegenek elnoke: "Beszamo16 a nepi nemetek szervezeteirol a
korabbi Jugoszlaviaban",

Radoslav Karleusa (Agram/Zagrab), a Nepi Nemetek Kozossegenek titkara:
"A nepi nemet csoportok kulturalis identitasa a korabbi Jugoszlaviaban",
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Dr. Horst Fassel (Ttibingen), a Dunai Svabok Tortenelemi es Foldrajzi
Intezetetol: "Egy kisebbsegi tovabbelesenek problemai a mai Delkelet-Eur6paban: 

A banati svabok Romaniaban",
Anna Kerner (Ftinfkirchen/Pecs), a Lenau-haz tigyvezetonoje: "A nemet

iskolai oktatas a mai Magyarorszagon".
Minden beszamol6t a szakertelem es a jelent is atfog6 idoszeriiseg jellemzett.

Ezeket hozzasz6lasokat az osszes bajtarsi kozosseggel meg kell ismertetni, de
ez e tud6sftas keretein beltil nero lehetseges. Nagyon idoszerii Dr. Horst Fassel
hozzasz6lasa a Romaniaban elo nemetek helyzeterol, mely ramutat, mennyire
nehez megitelni, bogy a jovoben milyen iranyt vesz a fejlodes, hiszen a
megmaradt nemet kisebbseg helyzete Romania altalanos fejlodesetol fiigg.
Amennyiben az altalanos helyzet -mint eddig is -rornlik Romaniaban, akkor a
kisszamu nemetseg a roman kormany es a politikai nagy pmok idegenellenes
alcaz6 manovereinek celpontjava valhat.

Dr. Paul Ginder a magyarorszagi kisebbsegi politika j6 megfigyelojenek
bizonyult. Mindig kritikaval fogadja azokat a publikaci6kat, melyek harnis
iranyba pr6baljak terelni a kerdest. A magyarorszagi 6hazaban maradt
honfitarsakra vonatkoztatva kijelenti: "Legnagyobb gondunk a nemet
identitastudat visszanyerese az 1930 utan sztiletett generaci6 koreben, amelyben
erre hajland6sag mutatkozik ugyan, de mar keves azoknak a szama, akik meg
anyanyelvtikkent beszelik a nemet nyelvet."

Ezt a folyamatot Otto Heinek es Anna Kerner aktualis hozzasz6lasai
erzekeltettek a jelenlevokkel. Heinek: -A magyarorszagi nemetseg koreben
ugrasszeriien megnott azok szama, akik vallaljak nemzetisegi hovatartozasukat,
ami tobb dolgot is jelez. Egyreszt ugy ttinik, fokozatosan feldolgoztak a
kitelepftes tortenelmi traumajat, masreszt no a demokratikus viszonyokba vetett
bizalom. Es vegtil az "anyaorszag", az egyestilt Nemetorszag megnovekedett
tekintelye is szerepet jatszik. A nepszamlalasi adatok mindamellett lenyegesen
alatta maradnak azoknak a becsleseknek, es szamadatoknak, amelyekkel a
kisebbsegi szovetsegek dolgoznak. E becslesek szerint Magyarorszagon ma 200
000 -220 000 nemet el. Glatz Ferenc tortenesz ugy veli, bogy az identitas
erosodese sok helyi kozosseg teljes asszimilaci6janak folyamatat talan meg
visszafordfthatja. Csak elismeressel sz6lhat arr61 a sokoldalu segitsegrol, amely
Nemetorszagb6l tobb, mint 100 uj helyi egyestilet, kulturalis es ifjusagi csoport
(altalaban a magyarorszagi nemetseg nemetorszagi kepviseloi) reszerol erkezik.

A Pecsrol erkezett Anna Kerner igen jelentos referatumaban hangsulyozta,
bogy ma mar lehetoseg van a Magyarorszagon elo honfitarsak gyors es hathat6s
megsegitesere es ennek kereteben a nemet identitas megorzesere sot
visszanyeresere, ami elsosorban a nemet iskolarendszer, a nemet iskolak
letfelteteleinek biztosftasaval tortenhet. Anna Kerner ismeri az oktatas
gyakorlati oldalat, es koztudott, bogy szepites nelktil tarja fel a nemet nyelvti
iskolai oktatas helyzetet. Va16ban sok hianyossagot emlitett. A multban az
iskolak a nemet nyelvet p6tl6lagos 6rakon, megfelelo ertekeles nelkiil oktattak,
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ezert a gyerekek es sok tanar sem veszi eleg komolyan, aminek kovetkezteben
visszaesett mind a tartalmi, mind a nyelvi szinvonal. A hianyz6 taneszkozok es
a pedag6guskepzes tenyezoinek hianyossagai sulyosbitjak a helyzetet. Az allam
teljesen kivonult errol a teriiletrol es az onkormanyzatokra hagyta az ovodak
mUkodteteset, anelkiil, hogy a penziigyi felteteleket biztositotta volna. Sem
t6rveny, sem rendelet nem sziiletett az iskolak besorolasat illetoen, semmi sem
szabalyozza, hogy nernzetisegi oktatast, vagy a kettannyelvii oktatas-e a
feladatunk. Az iskolak elbizonytalanodtak. A nemzetisegi oktatast az allam
penzkiegeszitessel tamogatja. Nincs azonban meghatarozva az osszeg celja.
Minden onkormanyzat megkaphatja a tamogarnst, amely fenntart olyan
iskolakat, amelyekben a nernzetisegi tanterv, 6rarend es tankonyvek alapjan
folyik az oktatas. E penzek felhasznalasr6l az onkormanyzatok dontenek es nem
mindig a nemet oktatas javara. Nagyon nagy problemat jelent az iskolakban a
szinvonal megtartasa, mikozben a tankonyvek hianyzanak. Katasztr6falis,
mennyire semmibe veszik a tankonyvkiad6k a konyvrendeleseket. A
nemzetisegi iskolak tanerokkel valo ellatottsaga siralmas. Azokban az
iskolakban, ahol a tanar csak egy nyelvvizsgaval rendelkezik vagy semmilyen
nyelvi vegzettsege nincs, nem lehet megval6sitani a nemzetisegi tanitas
celkitiizeseit: a kisebbseg nyelvenek, t6rtenelmenek, szokasainak es
kulturajanak tovabbadasat, az identitastudat erositeset. A kettannyelvii
iskolakban hiany van a tantargyakat ket nyelven oktatni kepes tanarokb6l. Bar
az oktatasi reformat mar 11 evvel ezelott bevezettek, a pedag6giai foiskolakon
es egyetemeken meg mindig nincs megfelelo szaktanari kepzes, es a dolgok mai
allasa szerint ez a j6voben sem varhato. Az utobbi evek pozitiv valtozasa, hogy
az iskolak kepesse valtak az onsegelyezesre. A fuv6szenekarok, enek- es
tanccsoportok mellett egyre tobb szinjatsz6 csoport is alakul, melyek a Dunai
Svab Kulturalis Alapitvany segitsegevel miik6dhetnek, es mar elso szinhazi
fesztivaljaikat is megrendeztek. A nemet egyesiiletek tamogatasaval
nemzetisegi napokat szerveznek, melyek orvendetes sikert aratnak. Nagyon
fontosak a nemet es osztrak partneriskolak es a jelenleg nagy sikerrel
szervezodo nemet tanari tovabbkepzesek. Nemetorszag jelentos segitseget nytijt
a nehezsegek lekiizdeseben. A dunai svab honfitarsi kozossegek
munkacsoportjai es a Magyarorszagr61 kitelepitett nemetek altaI adomanyozott
25 000 konyv nagy segitseget jelent. A tanarok es ovonok nyelvi tovabbkepzese
-honfitarsunk, Josef Schneider programtervezete alapjan -a Dunai Svab
Kulturalis Alapitvany tamogatasaval biztositottnak latszik. A Goethe Intezet is
szervez nyelvi tovabbkepzest pedag6gusok, egyetemistak es gimnazistak
szamara. A faradsagot nem kimelo Anna Kerner azt szeretne, ha a
magyarorszagi nemetseg olyan biztonsaggal beszelne a nemet anyanyelvet,
hogy nem kellene felnie att61, hogy hibat ejt, es tudatosan vaIlalhatna nepi
hovatartozasat.

Ket, Horvatorszagb61 erkezett baratunk beszamol6jaban egesz mas
helyzetkep tiikrozodott. A masodik vilaghaborut k6vetoen problemakkal teli, uj

76



fejezet nyilott a jugoszlaviai nemetek torteneteben. 45 evet kellett varni, mig
vegre fele16ssegteljesen, komolyan -es f61eg szabadon -lehetett beszelni a
jugoszlav teriileteken e16, felmilli6nyi lelket szamla16 nemet nemzetisegr61,
amely a masodik vilaghaboru kezdeteig a kiralysag legnagyobb szamu,
legtehet6sebb es legbefolyasosabb kisebbsege volt. Ez a Griesheimban
megtartott tiles lehet6seget adott a ket jugoszlaviai vendeg szamara, bogy a
hallgatosagot megnyerje elkepzeleseinek. Szimpatiat keltett optirnizmusok,
melyhez azonban a rni segitsegtinkre is sztiksegtik lesz. Georg Jerinic Ittner igy
zarta beszamolojat: "Ismerve a nemet telepesek utodainak hires kitartasat,
nyugodtan nezhetiink a jov6 ele."

1993

A hazai nemetseg bel- es kiilfoldi kepviseloi Del-Magyarorszagon

A miincheni Oldenbourg kiad6 neveben 25 000 nemet iskolai tankonyvet
adott at Pecsett Georg Heitz, a bajoroszagi Dunai Svabok Egyesiiletenek elnoke.
Erre a masodik tajekozodo cellI utra elkisertek ot a dunai svabok es a
magyarorszagi nemetek kepviseloi is. Pecsvaradon a Lenau-hazban eloadott
musor utan unnepi istentisztelet kovetkezett, melyet Mayer Mihaly piispok
tartott, majd fogadasra keriilt sor a puspoki palotaban. Itt elsosorban a nemet
oktatas fejlodeserol volt szo. Jelen volt a Lenau-haz tanitonoje, Anna Kerner,
aki elkiserte a delegaci6t egy nemet tan6rara. A negyedikesek lelkesen vettek
reszt az oraD. Nem mutatkoztak felenknek a hatso padokban ulo vendegek elott
sem. A kerdes- feleletekben a gyengebb tanul6k magyarul kaptak egy kis
segitseget, es a tanul6k is rakerdezhettek magyarul arra, amit nero ertettek. Az
adott tema feldolgozasanal jo szokincsrol tettek tanusagot a gyerekek. Ebben az
osztalyban heti 10-12 nemet nyelvii ora van.

A piispoki palotaban tartott fogadason Schmidt Matyas megemlitette, bogy a
Budai-hegyvidek egyetlen olyan kozsegeben, ahol a nemetseg jelentosebb
letszamban van jelen, nincs nemet szarmazasu pap, ezert arra kerte Mayer
piispokot, bogy karolja fel ezt az iigyet. Csak igy lehetne nemet nyelvii
istentiszteleteket tartani. A piispok atya elmondta az ezzel kapcsolatos

nehezsegeket.
Tanulsagos volt a Hanns Rehfeld fokonzullal folytatott kerekasztal-

beszelgetes, melyre a delegacio tagjai meghivast kaptak. A fokonzul
beiUeszkedett a "Schwabische Tiirkei"-nak is nevezett Del-Dunantul eletebe,
ahol a hazai itthonmaradt es elszakadt nemetseg ugyenek jo kepviseloje.

A kulturalis program resze volt a muzeumban es az asatasoknal tett latogatas,
amit egy orgonakoncert kovetett a d6mban. Majd a szekszardi Nemet Szinhaz
eloadasara utazott a csoport, a "Frauentanz" premierjere. Az esten Kurt Weil
dalai es rola szolo tortentek keriiltek meg eloadasra. A programot zaro
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fogadason reszt vett a nemet kovet is, aki sajat maga altaI eloadott dallallepte
meg a resztvevoket.

E masodik tajekoz6dast celz6 tIt legszebb elmenyeit azonban a honfitarsakkal
folytatott spontan beszelgetesek adtak; koztiltik sokan onzetlentil
tevekenykednek es munkajukban sztiksesgtik van a tamogatasunkra.

2001

"A dunai svab fuvoszene jovoje"

E motto jegyeben kertilt sor a "Dunai svab fuvoszene barati korenek"
munkatalalkozojara Stephan-Heinrich Pollmann szervezeseben, a Pfalz
tartomanybeli Frankenthalban levo Dunai Svabok Hazaban. A talalkozo
Pollmann energikussaga es meggyozoereje nelkiil nem sikeriilhetett volna. A
rendezvenyen 0 koszonthette orommel a dunai svab zeneszek es zenekarok nagy
csoportjat, melynek resztvevoi roviden bemutatkoztak. Mintegy huszan tettek
eleget koziiliik a meghivasnak. A kovetkezo aktiv dunai svab egyiittesek voltak
jelen: a Banati Fuvosok, a Bruckenaui Zeneszek, a Budaorsi Hagyomanyorzo
Fuvoszenekar, a Darowai Fuvoszenekar, a Dunai Svab Zeneszek, a Freiburgi
Fuvoszenekar, az OJ Dunai Svab Fuvoszene, a "Havasi Gyopar" Eredeti Banati
Svabzenekar, a Rastatt Svabzenekar, a Weinberg Zenekar. A vendegek kozott
volt a Freiburgi Nemet Nepi Leveltar kepviseloje, Anton Bleiziffer es a Dunai
Svab Fuvoszene Barati Koret kepviselo Robert Rohr, Stephan-Heinrich
Pollmann, Matthias Loske es Heinrich Klein. Az osszejovetelen elfoglaltsaguk
miatt csak gondolatban tudott jelen lenni a Reutlingeni Eredeti Dunai Svab
Zeneszek Egyiittese, a Sanktanna Fuvoszenekar, az Eredeti Banati
Zeneszegyiittes, az Eredeti Burgenlandi Zenekar es a Svabok Hangja elnevezesu
egyiittes. A Pollmann altaI erto modon osszeallitott napirend elso felszolaloja
Robert Rohr volt, aki a nemetorszagi dunai svab fuvoszene gyokereirol tartott
eloadast. A talalkozon jovobe mutato gondolatkent fogalmazodott meg a
fuvoszene jelenlegi helyzetenek elemzese es annak kerdese, hogyan lehetne
megtartani es tovabbfejleszteni a dunai svab fuvoszenet mint egyedi
kulturorokseget. A kovetkezo fontos napirendi pontban -"Egy kotta- es
hanghordozo-archivum letrehozasa" cimen -a kovetkezo kerdesek vetodtek rei:
hogyan hozhato letre egy ilyen archivum? Hogyan teremtheto meg az arChlY
anyagok hozzaferhetosege, kiilonos tekintettel a szerzoi jogokra? Milyen modon
tortenhet az anyag aktualizalasa? Hogyan tarolhato az archivum anyaga hosszu
tavon? Szarnos, oem egykonnyen megvalaszoIhato kerdes vetodott rei az
eloadasokban elenk szakmai vitat kivaltva. A tema tekintelyes ismeroje, Robert
Rohr erton iranyitotta a hozzaszolasokat. Pollmann toretIen optimizmusarol
adott bizonysagot. A szimpozium oem rekedt meg az elmeleti kerdeseknel,~
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bogy a kottaarchivumot megalapozo kerdoiv kidolgozasara is sor keriilt. A
kerdesek megvalaszolasa a zenekarok vezetoinek feladata. A kerdoiv hat pontot
tartalmaz: 1. Megnevezes 2. Egy-egy mii elso sora lekottazva (a darab
kezdosora) 3. A szerzo 4. Tovabbi adatok (Mikor sziiletett a darab? Milyen
hanghordozon talalhato?) 5. A szolamok (a vezeto es a tobbi szolam) 6. lktatasi
adatok. Alapos munkat igenylo, sokretU feladat ez, melynek elso lepese a
zenekarok altaI jatszott darabok szambavetele lesz. Richard Hummel segftett a
kerdoivek osszeallitasaban, melyeket oem csak a zenekarokhoz kell eljuttatni,
hanem maganszemelyekhez is, akiknel szinten lehet zenei anyag, melyet
mielobb fel kell tami, megmentve a pusztulastol. Ebben a honismereti
gyiijtemenyek munkatarsai nylijthatnak segitseget, akik jol tudjak, bogy a dunai
svab ruvoszene anyaga meg sok helyiitt fellelheto es megmentheto. Ezt a
feladatot vallalta tel az utols6 pillanatban Stephan-Heinrich Pollmann es barati
kore a siker remenyeben. Olyan sikerre gondolva, mint Robert Rohr "Unser
klingendes Erbe" /Zengo oroksegiink/ nagyszerii, 1994-es kiadvanya, mely
szamos cikket tartalmaz a nemetek es szomszedos delkelet-eur6pai nepek,
kiilonosen a dunai svabok zenetorteneterol.

Az elso kotet a kezdetektol az 1918-ig, a masodik a napjainkig tart6
idoszakot oleli tel "A dunai svabok zenei elete" alcfmmel. Egy masik sikemek
szamft a keleti nemetseg 1973-as neprajzi ervkonyvenek ktilonkiadasa Dr.
Eugen Bonomi gondozasaban "A Budai hegyvidek nemet fuv6szeneje, majd
tovabbelese az uj hazaban" cimmel. Ezek az ertekes munkak szorgalmas gyiijtes
eredmenyekent azert johettek letre, mert volt meg, aki atadja az elmenyanyagot.
Koszonet a gyiijtoknek. Remelhetoen hasonlo siker koronazza a mostani
kezdemenyezest is. Frankenthalban egyhangulag dontottek a fuv6sok acr61,
bogy a jovoben rendszeresse teszik a talalkozokat. Erdemes felidezni Dr.
Taffemer Antal 1988-ban az "Unsere Post"-ban megjelent ertekeleset Robert
Rohr konyvenek elso koteterol: "A tartalomjegyzekbe belepillantva evszazadok
hatalmas, feldolgozott anyagaval ismerkedhettink meg. A hazai dunai svab
ruvoszene tovabbeleseert sokat tevo szerzo az egykori Monarchia teriiletet
egyseges zenei tajegysegnek tekintette, melyben a nemet zelle minden
vaItozataval egytitt mervad6 szerepet jatszott."

A frankenthali Dunai Svabok Hazaban tartott rendezveny j6tekony legkorere
valamennyi jelenlevo zeneerto es zeneelvezo szivesen fog emlekezni.
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IV.UTAZASOK

1. Magyarorszagi utak

1960

Hazalatogat6k hidak az 6hazaba

Nem is olyan regen tortent, hogy valaki meselte, voltak otthonlatogat6ban,
ami akkor meg szenzaci6nak szamitott. Ma mar a magyarorszagi utak nem
mennek ritkasagszamba, viszont meglehetosen kiilonboznek egymast6l az
elmenybeszamol6k. Az oromtol, lelkesedestol fiitott beszamo16k mellett
nehanyan ugy nyilatkoznak, hogy soha tobbet nem utaznak oda vissza. Gyakran
ugyanabb6l a falub6l szarmaz6k is teljesen eltero elmenyekkel erkeznek vissza
Nemetorszagba. igy onkentelen felvetodik a kerdes, mi lehet az eltero megiteles
aka.

A kitelepitettek idosebb korosztalya szamara a hazalatogatas vegyes
elmennyel jar. Egyreszt igen faj6 erzes regi hazukat, foldjeiket, a fain
templomat, sot az egesz telepiilest meglehetosen szomorU allapotban
viszontlatni; hiszen regi otthonukr61 masfajta kep el az emlekeikben. Masreszt
oriilnek, hogy kedves rokonok, baratok varjak oket. Tobb evtizednyi
elszakitottsag utan szinte elropiil az otthon toltott nehany nap.

A hazalatogatas aszerint valik szep vagy fajdalmas elmennye, hogy kinel
melyik erzes kerekedik feliil, az elveszett otthon es csaladi gazdasag miatti
fajdalom, vagy szeretteik viszontlatasanak orome, mikor valaki esetleg eloszor
latja az unokajat.

Masfelol az egykori kitelepitettek fiatalabb korosztalya mar csak halvanyan
emlekszik az 6hazara, nem beszelve a mar Nemetorszagban sziiletett unokakr61.
Toliik neha lekicsinylo kijelenteseket is hallani, ami azert ertheto, mert a
sziilofalut csak mai allapotaban lathatjak, nincs osszehasonlitasi alapjuk. Ezert
jobb, ha nem felkesziiletleniil erkeznek Magyarorszagra. Az idosebbek
bizonyara lelkesen meseltek az "otthoni" dolgokr61. Nem szabad azonban
elfelejteni, lehet, hogy kiilsodlegesen nem sokat valtozott a regi telepiiles, csak
eppen a lenyeget jelento belso elete nem lelheto fel tobbe. A kitelepites 6ta
elettelenne valtak az erintett telepiilesek. A fiatalokat tehat fel kell kesziteni
egy-egy magyarorszagi latogatas elott, es ennek legjobb eszkoze a honismereti
irodalom. Az ut6bbi evekben szamos kituno honismereti kiadvany, kepes kotet
jelent meg, melyek a sziilofoldet egykori, hamisitatlan allapotaban mutatjak be.
Ezaltal szamuzhetok a sziilofolddel szemben taplalt ellenerzesek, melyeket a
mai allapot es egy-egy mai ember, vagyis a tudatlansag sugall.
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A honismereti muvek mindegyike az egykori, csak az idosebbek altaI ismert
otthon mozaikjanak egy darabja. Ezert fontos, bogy mindenki tartson a
konyvespolcan egy, a sziilofalu regi eletformajat bemutato kotetet. Sok
honfitarsunk esetleg csak keson ebred fa, milyen erteket hordoz ez az irodalom,
amikor mar nem lesz hozzaferheto.

Azt is meg kell gondolni, bogy a fiatalok szamara unalmas lehet az oly
nagyon vagyott magyarorszagi uton vegigjarni a rokonokat, baratokat, akiket ok
mar nem is ismerhettek. Ezert jobb, ha a sziilok iidiilessel kotik egybe a
latogatast. Ez az idealisnak tUno megoldas is elokesziiletet igenyel, amit lehet,
elore meg kell tudni az adott orszag nevezetessegeirol es lak6ir6l. Ebben ismet
az irodalom segit. Magyarorszagi utjaim soran meglepodve tapasztaltam,
milyen sokfele es kiva16 prospektus es utikonyv all rendelkezesre nemet
nyelven is. Sokkal hasznosabb ilyesmit ajandekozni, mint val ami ketes ertekii

targyat.
Barmilyen terveink is legyenek magyarorszagi utunk elott, a legfontosabb

megis, bogy hidat epftstink otthonmaradt regi hozzatartozoinkhoz. Emberi
kotelessegtinket teljesitjtik, ha erkolcsi es anyagi segitsegtinket felajanljuk
nekik.

1965

Az elesett neve: ismeretlen...
A Dunantlilon valaki lelkiismeretesen gyiijt6tte az adatokat.

Eppen visszaerkeztiink Magyarorszagr6l, mikor meghallottuk a radi6ban a
hzrt, remeny van arra, hogy a hozzatartoz6k esetleg megtudjak, hot merre van a
mintegy 3,5 milli6, Kelet-Eur6paban elesett nemet katana szrja. A keleti tomb
allamai a Nemzetkozi Voros Kereszt 1965. okt6ber 9-en Becsben megtartott
konferenciajan nyilatkozatot Jogadtak el, melyhez Magyarorszag is csatlakozott.
Ezen Jelbuzdulva egy heilbronni hadiozvegy keresere, hogy kutassuk Jel Jerje
szrjat, elindultunk Magyarorszagra. Ezuton szeretnenk megosztani olvas6inkkal
ottani tapasztalatainkat, melyek remenyt adhatnak mas hozzatartoz6k szrjanak
megtalalasara is. Magyar segitonk never azonban, aki felmerhetetleniil sokat
tett a nemet elesettekert, nemJedhetjiikJel.

Az ozvegytol kapott keves adat, a halal helyenek es idopontjanak ismerete,
vagyis bogy a haboru utols6 borzalmas napjaiban egy masik bajtarssal az ut
menten temettek el a katonat, egy Budapest kornyeki teleptilesre vezetett. A
ragyog6 okt6beri nap stites nem nagyon illett magyarorszagi utunk
hangulatahoz, hiszen szomoru misszi6t teljesitetttink. De talan azert stitott, bogy
biztasson, meg fogjuk talalni a sift. A faluban, ahol celpontunkat sejtetttik,
megkerdeztem nehany iskolas lanyt, hol van a temeto es vannak-e oft katonak



eltemetve. -Hogyne, sokan, de nero a falu temetojeben -hangzott a valasz, ami
mar nemi tampontot adott. -Legjobb, ha megmutatjuk, mert a falun kfvtil van -

mondtak keszseggel. Persze lehet, bogy az au tonk is megtetszett nekik,
gondoltak, hatha mehetnenek egy kart.

A falu utcai azonban meg nero az autoforgalom szamara voltak tervezve, fgy
gyalog menttink. A lanyok elmondtak, amit tudtak, es bucsuzoul megkertek,
otthonrol frjunk nekik egy kepeslapot, amit szfvesen meg is fgerttink.

Kozben elerttik a falu veget. Egy kis dombon nehany fa es bokor arnyekaban
hirtelen kereszteket pillantottunk meg. Rendben sorakoztak, de sfrhant nelktil,
mintha csak a hozzatartozoknak akarnanak jelezni. Nemi izgatottsaggal
kerestiik az elesett katona nevet. Ismeros delnemet, sot Heilbronnban is
szokvanyos neveket olvastunk, mint St6ffler, Muth, Kirchnerr. A legidosebb
elesett 27 eves volt. Mikor mar t6bbsz6r vegigjartuk a keresztek sorat, ugy tiint
nincs tobb remeny, bogy megtalaljuk, akit kerestink. Talan a rengeteg sir
egyikeben nyugszik, me lyre az van irva "ismeretlen". Ekkor egy idosebb ferfi
lepett mellenk. Megkerdeztem, bogy nero tudja, van-e esetleg a tanacsnal vagy a
plebanian meg fellelheto irat az elesettekrol. -Bizonyara nero, de van valaki,
aki mindent tud a katonasfrokrol a kornyeken.

A jelzett hazat nero volt nehez megtalalni, bar kellett hozza tudnunk
magyarul. Alacsony eptilethez erkeztlink, a kutya ugatni kezdett, mire egy
szegenyes kulsejii, alacsony kis ember j6tt elo. Amikor magyarul r6viden
elmondtak jovetelunk okat, az idos ferfi addig zark6zott, vizsga16d6 tekintete
hirtelen baratsagossa valt. Betessekelt, majd kerte, varjunk, amig eloveszi az
"iratokat". Kozben volt idonk k6riilnezni, es nyilvanva16va valt, bogy ez az
ember remetekent, maganyosan el, amit kesobb meg is erositett.

Egy vastag irattartoval es terkeppel tert vissza, melyen pontosan be voltak
je161ve a k6rnyeken fell~lheto katonasirok. Beszelni kezdett a haborU utols6
napjairol, mi tortent akkor ezen a videken, es hogyan j6tt letre a katonatemeto.
Ejjel es nappal sziinet nelkiil hordtak a halottakat az egesz videkrol ide, ebbe az
udvarba, ahol most allunk. 6 magafektette mindegyiketkopors6ba es jegyezte
fel a terkepen, bogy hova temettek, majd abecesorrendben bejegyezte a neveket
egy listara. -Minden veliik kapcsolatos feljegyzest megoriztem -mondta
lelkesen. Majd minden egyes halottnak keresztet allftott, melybe beleveste az
elesett nevet, sziiletesi idejet es rendfokozatat. 6 maga foglalkozasa szerint
asztalos.

A lelkiismeretes ferfi 6sszegyiijt6tt adatai szerint 421 elesettet hoztak ide,
k6ziiliik ketto volt magyar. Ket siron viragdiszt lattunk, a hozzatartoz6k mar
rajuk talaItak Magyarorszagi utjukon.

A ferfi az elesettek iratai huzta elo mappajabol. -Csak egy harmada ez
annak, amit 6sszegyiijt6ttem -mondta sajnalkozva. -Latja azt a sok
"ismeretlen" jelolest a terkepen? Ezeket is mind feljegyeztem. Amikor jottek az
oroszok, a sfrok ketharmadaval kesztiltem el. Ekkor valaki a falubol szetverte a
mar kifaragott kereszteket. Talan az oroszoknal akart jopontot szerezni. Engem
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lecsuktak es az egyik iratdossziet, mely az elesettek adatait tartalmazta,
megsemmisftettek. Hany ejszakat toltottem pedig a feljegyzesekkel, hogy a
hozzatartoz6k, akik majd keresik, hol fekszik a ferjtik vagy a fiuk,
ratalalhassanak a sfrra -panaszolta, rank tekintve regi, csontkeretes

szemtivegen'keresztili.
-A bortonbol hazaterve ismet hozzalattam, hogy rendezzem a megmaradt

iratokat, melyeket letart6ztatasom elott elrejtettem. A plebanos ur csak annyit
engedelyezett, hogy azokat a sfrokat jegyezzem fel ismet, melyekben biztos
vagyok, nehogy kesobb keveredes legyen. Ezert van olyan sok "ismeretlen" a
terkepen. Es persze volt nehany katona, akinek oem voltak papirjai, de oket is
kilion-kilian kopors6ba fektettem.

Sajnos felbe kellett szakitanom eloadasat, hiszen estig vissza kellett menntink
a hataron. Ezert rakerdeztem az altalunk keresett nemet elesettre.

Elnezest kert a hosszU eloadasert, de mint mondta, mar oly regen vagyott
arra, hogy valakinek vegre "mindent" elmondhasson, akit ez igazan erdekel. Es
meg magyarul is tud.

En azonban csal6dottan kozoltem vele, hogy a heilbronni katana nevet sehol
sem talaltuk a temetoben. Erre ujabb listat vett elo, melyen kronol6giai
sorrendben szerepelt, hogy a falub61 ki melyik temetesnel segedkezett, hol
talaltak meg a halottat es voltak-e nala iratok, volt-e valamilyen rendkfvtili
koriilmeny stb. Rettenetesen nagy munka volt ez, foleg az akkori zavaros
idokben. Peldas lelkiismeretesseggel vegzett mindent a falusi asztalos.

Feljegyzeseibol hirtelen felenk fordulva igy sz6lt: -EI meg, akinek ide
befrtam a nevet, ket nemet katana sfrjat talalta meg az ut mellett. A hantok meg
frissek voltak. Szemben legelo van meg egy kilt.

Meglepetve nezttink egymasra. Pont ilyen lefrast adott az ozvegynek az
elesett bajtarsa. Amikor felfedtem az egyezeseket, meggyozodessel mondta: -

Akit maguk keresnek, a harom sir egyikeben fekszik, melybe 20-20 katonat
temettek. Az idopont is egyezik.

Visszafele elmenttink az altalunk keresett nyughelyehez. A lefrasnak
megfeleloen megtalaltuk a legelot es a kutat.

Megvan tehat a katana sfrja, az ozvegynek elmondhatjuk a biztos hfrt. Egy
sors a sok korol, akik idegen foldben nyugszanak. Hany ilyen katonatemeto
lehet meg Kelet-Eur6paban? Hanyan varjak meg a hfrt, hogy akit gyaszolnak,
sirhan nyugszik, arnit majd felkereshetnek.

Mi azonban csak az apr6termeru, idos asztalos kitart6 igyekezetet, oem
rnindennapi aldozatvallalasat csodaltuk, aki annyi szenvedest latott es oly sok
nemet katonanak keszftett melt6 nyughelyet. Arnink eppen volt, azzal szeretttik
valDa -ha csak szerenyen is -megjutalmazni, de visszautasftotta.

-Odaat majd megkapom ezert az igazi jutalmat!
Aztan fgy folytatta: -Inkabb az aggaszt, rni lesz ezzel a sok papfrral, ha en

meghalok. Greg vagyok mar. Kerem, vigyenek rnindent magukkal, hogy
biztonsagba kertiljenek a feljegyzesek!
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Nagy volt a kisertes, bogy magunkkal vigylik az iratokat, de veszelyes lett
volna. Csak remelhetjlik, bogy a Becsben hozott hatarozatot nemsokara
vegrehajtjak. A keleten elesettek iratainak feldolgozasa meg sok bizonytalan
sorsr61 fogja kideriteni az igazsagot. Errol magunk is megbizonyosodhattunk
utunk soran, melyben nagy szerepe volt a veletlennek. Vajon hany ilyen
lelkiismeretes ember van meg, aki adatokat gyiijtott ossze? Kerdeslinkre, bogy
miert is tette, csak ennyit mondott:

-Mar akkor tudtam, bogy egyszer majd jonnek a hozzatartoz6k es keresni
fogjak az elesettek sirjat, tudni akarjak, mi tortent szeretteikkel.

Amikor elbucsuztunk, meg ezt mondta az idos ember: -A mai nap dupla
oromot hozott. Itt jlirtak Maguk, azonkivlillevelet hozott a pastas, melyben az
all, bogy megint folytathatom az asztalosipart. Ismet "szabad" dolgoznom.

1969

Mozs -vendegszereto kis fain Tolnaban

Utols6 magyarorszagi utam alkalmaval j.1rtam a Pecs melletti Mozs
kozsegben. Egesz Tolnat es Baranyat beutaztam, mert arra voltam kivancsi,
bogy neznek ki ma az egykor peldas rendezettsegii nemet falvak. Kellemes
meglepeteskent eft, bogy sokkal jobb allapotban vannak ezek a teleptilesek,
mint a Budai-hegyvidek "svab" falvai. Ennek az is aka, bogy hivatalos reszrol
nem engedelyezik a tomeges beteleptilest Budapestre, es elect a kornyek
falvaiba sokan bekoltoznek, kozttik egzisztencia nelktiliek is, ami nyomot hagy
e telepiilesek kiilso megjelenesen is.

Sehol nincs annyi fenykepezest tilt6 tabla Magyarorszagon, mint a Duna
menten a Budapestrol Paks fele vezet titan. Hogy mi rejtegetni val6 van itt a
nagy ipartelepeken kivtil, az a nyugati ember szamara teljesen erthetetlen.

Vettem egy, a regi6r61 sz616 utikonyvet. A del-dunantuli nemet
teleptilesekrol nagyon sziikszavUan if, legfeljebb azt lehet megtudni, melyik
hany km-re fekszik. Kiemelkedo nevezetesseggel kell ahhoz rendelkeznie egy-
egy svab falunak, bogy bovebben is emlitesre keriiljon, mig az osszes tobbi
teleptiles latnival6i reszletesen fel vannak sorolva.

Pakson kitiino konyhaval rendelkezo halaszcsardaban ebedeltiink. A hely
feltetlen megeri a kiterot.

Nagyon sok idore lenne sziiksege annak, aki az egykor elettel teli nemet
falvak mindegyikeben el akarna tolteni egy fel6rat, mert veg nelktil sorakoznak
a telepiilesek, egykori lak6ik, epitoik altai elhagyva, pusztulasnak indultan.

Igy Mozsre is eleg keson ertiink. Pedig mar tiirelmetleniil vartak benniinket.
Schadt Gyorgy a j61 ismert vendegszeretettel fogadott. A nyugdijas hazigazda
kerdesekkel arasztott el, mindent meg akart tudni a kitelepitettek tovabbi
sorsar61 es a kinti helyzetrol. Vendeglat6nk -teljesen helyenval6n -fontosnak
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tartotta hangsulyozni, bogy Mozs immar ismet latogathat6. Korbevitt a
teleptilesen, ahol rendezett, soveny szegelyezte utcakat lattunk. A bokrokat sajat
maga tiltette es az iskolasokkal egytitt gondozza, bar 0 mar nem jar be az
iskolaba. T6bb generaci6t tanitott azonban a faluban, igy meg mindig erezheto
tekintelye van. Nemelyik regi tanftvanya mar nagymama. A falubeliek
tisztelettel koszontik, meg az ujonnan beteleptiltek is.

Tobb mozsi portat is lattam, melyet tenyleges erdemes megnezni. A tanft6
latva fenykepezogepemet, elvezetett egy olyan csaladhoz, ahol a fiatalasszony
hosszu 6rakat tolt az eredeti mozsi nepviseletes babak keszftesevel. Itt aztan
kedvemre fot6zhattam.

Az utcan jarva regrol ismeros kep tarult elem: ket m6zsi svab asszony allt
meg egy kis vasarnap delutani beszelgetesre.

Barhova terttink be a videken, mindentitt a regi veQdegszeretettel fogadtak.
Mi "nyugatnemetek" csak akkor okozunk csal6dast az ittenieknek, ha a sok
ebed- es vacsorameghfvasnak nem tudunk eleget tenni. Mindentiket feltalalnak,
amijiik csak van. Feltiint, bogy M6zs mil yen nyugalmat araszt, amit masutt
viszont nem talaltam.

Talan a tanft6 toretlen faradozasa a falu szebbfteseert teszi, bogy itt jobban
erzi mag at az ember. Mar csak ezert is erdemes volt hazalatogatni, bogy az
ember lassa, mindentitt van, aki tesz a komyezeteert es halas, ha elismerest,
dicsero sz6t kap faradozasaert. Az itthon maradottak kedvessege meggyozte
mindegyiktinket, bogy erdemes volt hazalatogatni. A mozsiek fgy bucsuztak: -
Jojjenek maskor is, a hazunk mindig nyitva all.

1969

Budapesti fenyek

Egy kortars magyar iro igy ir Budapestrol: "Meg kell bocsatani nekiink
magyaroknak, amiert mindennel jobban szeretik a fovarosukat, szeretjiik
elesettsegeben, soksziniisegeben, szeretjiik regi hazait, a szep lanyokat,
szeretjiik a lerombolt es ujjaepftett hfdjait, szeretjuk a varosbol arado erot es
eleganciat. Szeretjiik a varosunkat, mert osregi es megis modern, mert egyre
nagyobb lesz, mikozben semmit sem veszft intimitasab61 es bajab61."

A mai fejlodes lattan kerdeses, bogy mindenben kitartana-e velemenye
mellett az fr6, de bogy az itt lak6k mennyire szeretik Budapestet, arr61 barki
meggyozodhet. Szivesen igazitjak utba az idegent. Tajekozottak a varost erinto
napi esemenyekrol es a j6vobeli tervekrol. Fokepp a varosepiteszeti
valtozasokat kiserik nagy erdeklodessel. Valojaban a yaros arculata nagyon
megvaltozott az elmult evtizedekben. Nekem is jutott egy figyelmes budapesti
kisero, neki pedig egy mindenre kivancsi vendeg. Az epiteszeti tervek
elsosorban a kiilso keriileteket alakitjak at, mely folyamat mar meg is kezdod6tt.
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Aki peldaul Kelenfold es a budaorsi uti laktanya komyekenek csak haboru el6tti
kepet 6rzi emlekeiben, ma mar nehezen tudna ott eligazodni. A terilletet teljesen
atepftettek. Szerencsere azonban a komyez6 hegykoszoru meg a helyen maradt.
Sok helytitt a regi utcanevekkel gem jut messzire az ember. E terillet atepftese a
Iakashiany miatt valt sztiksegesse. Az uj, ezen a reszen nagyszabasuan
kiaIakftott uthal6zat biztosftja Becs es a Balaton gyorsabb elereset.

Meg j61 emIekszem, bogy apaink kozott is sokan voltak, akik val6saggal
rajongtak Obudaert. Keskeny utcacskai, meredek haztet6i es baratsagos
vendegl6i meghitt bajt arasztottak. Ebb61 sajnos mira nem sok maradt. Obuda
sramlizenejevel, 6don szogleteivel ma mar nincs tobbe, ha idegenforgalrni
meggondolasb61 er6fesziteseket is tesznek egy-egy eptiletegytittes
megmentesere. Obudan is uj lak6telep es hatalmas forgalrni csom6pont eptil, a
Hev csaknem a Duna-kanyarig viszi az utasokat. Turisztikai tervek is
napirenden vannak, es ennek nyoman megjelent a telekspekulaci6. Ilyen is van
Magyarorszagon! Meg kell adni, igyekeztek nem rnindent lerombolni, sok
ertekes homlokzatot meghagytak, beIeintegralva egy-egy uj eptiletegytittesbe.
Mig az id6sebb budapestiek a regi Obuda elveszteset siratjak, sok fiatal par orill,
bogy vegre Iakashoz juthat. A regi hazakat utcar61 utcara haladva bontjak, bogy
helyet csinaljanak az uj lak6telepnek. Obuda mara tulnepesedett. Szamos csalad
tagjai gyorsan osszekoltoznek, engedely nelktil, bogy konnyebben juthassanak
uj Iakashoz. Ez nem rnindig megy konnyen.

Obudara is hasonl6 gars vir tehat, mint nehany evtizeddel ezel6tt a regi
Tabanra.

Mikozben egesz varosreszek alakulnak at teljesen, melyek a vilaghaboruban
vagy 1956-ban megrongal6dtak, addig a Vamegyedet eredeti, kozepkori

formajaban allftjak helyre.
TeIjesen megvaltozott kep fogadja a latogat6t Lagymanyos, a regi Horthy

Mikl6s- ma Pet6fi-hfd es az osszekot6 vasuti hid budai oldala altaI hatarolt
terilleten. Itt impozans uj lak6negyed alakult ki nehany toronyhazzal. Feltunik
azonban, bogy a Duna-parti resz meg beepftetlen. A j6 kozlekedes rniatt ide
szeretnek attelepiteni a Varosliget mel16I a llilzsufoitta valt vasarterilletet. A
Panorama-vendegl6b61 nagyszerii kilatas nyilik a regi Balatoni utra es az egesz
Tetenyi fennsikra, melynek szeIs6 emeIked6je ekkent nyulik be a varosba. Egy
tekintetteIIehet korbefogni a Dunat, a nyugati es a deli varosreszt.

Nagy erdekI6des kiseri Budapesten a metro epiteset. Sikeriilt a Duna alatti
attores 9 meterrel a meder alatt es mar pr6bajaratok is indultak. Lattam a
Nepstadiontol nem messze lev6 Kerepesi uti vegallomast. Itt erezni igazan,
bogy Budapest belvarosa szinte szetfesziti a bels6 utakat, a novekv6 forgalom a
pesti oldalon sok gondot okoz.

A kozlekedesnel kell maradnunk, ha az igazi pesti eletet akarjuk megismemi,
es a taxisokat kell megkerdezniink. 6k Budapest igazi ismer6i. Csak kevesen
vannak, jelenleg mintegy 400 taxival kevesebb van a kelletenel.
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Budapesten a taxisok a legjobban informaltak. Ismerik a yaros minden
oromet es banatat. A novekv6 turizmus Budapesten is javitott a helyzeten, a
politikai es tarsadalmi helyzetnek azonban aldozatai is vannak. Peldaul az
alkoholistak. Kiilonosen hetvegeken n6 meg mertekteleniil az
alkoholfogyasztas. De meg rosszabb a helyzet a tobb napos iinnepek vegen.
Olyankor a yaros tele van reszegekkel, es sajnos magas koztiik a n6k aranya. A
taxisom is azt mondta, bogy 10 eve taxizik, de annyi reszeget meg nem latott,
mint most Husvetkor.

A Harmashatar-hegyen lev6 vendegl6 es komyeke az elett61
megcsomorlottek egyik kedvelt helye. Alkoholizmusuk aka a szetzilal6dott
csaladi kortilmenyekben es politikai kilatastalansagban keresend6.

Feltetlen megemlitend6, bogy oromomre sok meg a hiv6 ember, akit a
mindennapok gondjain-bajain az Istenbe vetett bite segit at. Tobbszor
tapasztalhattam, bogy a templomba is sokan jarnak, csak sajnos hianyzik a
fiatalsag. Az itt megmaradt hazai nemetseg tagjai az egyhaz legodaad6bb hivei
koze tartoznak. Szamos vallasos szokast is 6k apolnak es adnak at leginkabb. A
leglatogatottabb templomok egyike a Belvarosi Plebaniatemplom. Ez Pest
legregibb mUkod6 egyhazi muemleke, mely egy darab tortenelmet tar elenk. A
hetkoznapi elet mikentje irant erdekl6d6 turista hivatalos reszr61 ket ponton kap
hamis kepet nyujt6 valaszt, amely konnyen felrevezetheti, hacsak nem
elegyedik sz6ba az utca emberevel. Az egyik ilyen tema a lakasberles, a masik a
nyugdijkorhatar. A nyugdijkorhatar Magyarorszagon 60 ev. A lakasberleti dijak
alacsonyak, de a magyar viszonyokat semmikepp nem lehet osszehasonlitani a
nemetorszagi korlilmenyekkel. A jovedelmeket tekintve nem is tudnanak
magasabb osszeget fizetni az emberek, es nagyon sok csaladnak csak szoba-
konyhas otthon jut. Egy haromszobas lakasban rendszerint egylitt laknak a
sziil6k a fiatalok csaladjaval. A nyugdijak olyan alacsonyak, bogy eppen
Budapesten a nyugdijasok nagy resze meg mag as kart elerve is tovabbdolgozik,
bogy megelheteset biztosithassa. Mindenhol keresnek nyugdijasokat, kedvez6
ad6zast biztositva munkavallalasuk eseten. Egyaltalan nagyon sok helyen
vesznek fel munkaerot. Az ingaz6k szama igen magas. A videkr61 erkezo
munkasokat munkasszal16kon helyezik el.

Ami az idegenforgalmat illeti, a Magyarorszagr61 elszakadt nemetseg
kozvetlen tapasztalatokra tehet szert, ha nem a rokonoknal szall meg. Legut6bbi
utamon megallapitottam, bogy a vendeglat6ipar most mar rendkivlil j61 kepzett
szemelyzetet alkalmaz. A pincerek nagyon figyelmesek. A jobb vendeglokben,
szallodakban erettsegizett, idegen nyelveket beszelo fiatalokat alkalmaznak,
akik klilfoldon szereztek gyakorlatot. Nem szlikseges mondanom, bogy
nyugatnemet vagyok, rogton eszre veszik. Klilon elmeny, ha meg regivagasu
6budai vagy tabani zeneszre leI az ember egy sz6rakoz6helyen. A konnyu
muzsa e tradicionalis kepvisel6it csak a jobb helyeken lehet fellelni. Egy keso
esti 6raban (bar Budapesten saba sincs keson) talalkoztam egyikiikkel es egy
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sarkot egyiitt tetttink meg, majd a zenesz betilt egy Sport-Mercedes be. Ez is

Budapest.
Lehet, bogy a latogatonak ugy tUnik, Budapest nagyon megvaltozott, maradt

megis a pesti humor. Minduntalan talalkozni vele. Sokan mondjak itt, bogy csak
a viccet szabad komolyan venni. A politikai szatira csiposeb valtozata is ujra
feleledt. A pressz6kban es kavez6kban fr6k, ujsagfr6k jonnek ossze. Minden
tarsadalmi reteg (mert sokfele reteg van ebben az osztalynelktilive alakftand6
tarsadalomban) megtalalja a maga torzshelyet. Majd minden nap betilnek az
emberek valahova. Ez is olyasmi, amit az ideerkezo nehezen eft meg a magyar
jovedelmi viszonyok ismereteben. Az itteniek azonban eletmuveszek. Az ismert
pressz6kban ltiktet az elet -a szegenyseggel egytitt -non stop!

Budapest szamos piacan viszont mintha megallt volna az ido. Mintha meg a
kitelepites elott lennenk. Semmi sem valtozott, csak a svabok tarka nepviselete
tUnt el Budapest komyekerol, akik annat idejet termenyeiket hordtak a pesti
piacokra. Az amkfnalat eleg szegenyes. Ha egy amb61 kevesebb van a
kelletenel, nagy ttilekedes tamad. Egyik utam alkalmaval egesz Budapesten nem
lehetett asvanyvizet kapni, mert az orszag egyetlen szensavgyara felrobbant. A
"halado" gazdasagpolitikanak koszonhetoen tenyleg csak egyetlen ilyen gyar
volt az egesz orszagban. V egtillett asvanyvfz, mert az osztrakok szallitottak, de
persze nem minden vevonek jutott belole.

Bar nyugati szemmel a zoldseg es gytimolcskfnalat lehetne gazdagabb, a
budapestiek szamara megis nagyon fontos a piac. Azt mondjak, bogy a zoldseg
es gytimolcs 80%-ban a haztaji kistermeloktol szarmazik.

Vegiil az itthon maradt nemetekrol szeretnek nehany szot ejteni. A mai
Budapesten megbecstilt helyzetben vannak. Szamos, magyarokkal folytatott
beszelgetesbol kideriilt, bogy nagy ostobasagnak tartjak a kitelepitest. igy a
"svabok" helyzete nemileg felertekelodott. Minden felelossegteljes
munkakorben, ahol megbfzhat6 szakemberre van sztikseg, jelen vannak. A
legnagyobb kollektiv iizemek dolgozoi kozott is sot a nemet nevil. Az a
benyomasom azonban, bogy kevesse kamatoztatjak nemet nyelvismerettiket;
talan a tulzasba vitt szerenyseg az aka. A magyarok ekozben mindent
megtesznek, bogy gyermekeiket nemettil tanfttassak, a hazai nemetek gyerekei
viszont keriilik a nemet szot, meg azokban a csaladokban is, ahol a swlok meg
beszelnek nemettil. Ez szomoru jelenseg. Sot fiatalt kerdeztem ennek okar61,
bogy hatranyt jelent-e, ha nemetiil beszelnek, de nem kaptam egyertelmu
valaszt.

Beszamolom nem teljes, ami egy ilyen llikteto varas eseteben nem csoda.
Gazdag elmenyeket szereztem, de mans varom a kovetkezo talalkozast.
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1969

A "Felszabadulas" szines iinnepe Budapesten

Mar a hegyeshalmi hataratkelonel felmnt a szokatlanul sok zaszl6. Azutan
Gyorben egy feliraton felfedeztem a disz okanak egyseges vezerelvet: -Aprilis
4. -olvastam. Tehat holnap lesz az tinnep. Magyarorszag legut6bbi
tortenelmeben kevesbe voltam jaratos, ezert az ujsagokb61 pr6baItam
informal6dni. Ez a "Felszabadulas napja". A budapesti hasonl6 nevii teren es a
Gellert-hegyi tuldimenzionalt szovjet emlekmiinel nagyszabasu koszoruzas
vette kezdetet, a parlamentben fogadast tartottak stb.

Kisse atrendeztem a naptaromban szereplo programot, mert nem akartam
lemaradni a rendezvenyrol. Nem annyira az iinnep szellemisege, mint inkabb a
filmfelvetelre alkalmas, val6ban szmes kepi anyag vonzott.

A D6zsa Gy6rgy uti teren az ifjusagi es egyeb szervezetek zaszl6erdo alatt
vonultak, melyben a voros szm dominalt. Nemileg kirftt az elsportol6k feher
oltozeke. A felvonulasr61 nem hianyzott termeszetesen -a "beke jelkepe"-kent -

nehany kifenyesitett tank sem.
A ter vegen hatalmas disztribtin allt "Hiiseg a nephez -hiiseg a parthoz"

felirattal. A kivonult Magyar Televizio felszerelese eleg szegenyesnek tiint. A
Dozsa Gy6rgy uti utlezarason at lehetett eljutni a masik, az erdeklodoknek
fenntartott tribtinig, ahol sikertilt egesz j6 helyet szereznem, igy fenykepezni
kezdtem a vi dam szmekben vonul6 tomeget. A kordon mellett al16, egyebkent nem
sok erdeklodest mutato fiatalok az tinnepi szonok adott passzusanal a rendezok
felsz6litasara haromszoros "hurra" kialtast hallattak. Ekkor a naluk leva piros
kendoket is meglobogtattak a fejiik felett. Ezutan "hiisegeskiik" k6vetkeztek Lenin
nagy, teljes alakos szobra elott, melynek talapzata a volt Sztalin szoborenal is
nagyobb volt, ez ut6bbit 1956-ban tavolitottak el nem tul kimeletes m6don.

Feltiint nekem, bogy sok felnott ember csak a terbe torkollo utcak kordonjainal
allva vert reszt az tinnepsegen. A legtobb iskolas es egyetemista sem mutatott
illizott erdeklodest a szonoklatok irant. Inkabb a tavaszi sziinetrol, kirandulasr61,
nyaralasr61 beszelgettek. A hatalmas disztribtinon a pmeliten kivtil tabomokok es a
barati nepek diplomatai foglaltak helyet.

A "Felszabadulas tinnepenek" tovabbi csucspontjan szaz szmes luftballont
eresztettek a levegobe, melyeket a szel eszaki iranyba filjt el. Deli tizenkettokor
azutan mar nem lehetett egytitt tartani a tomeget, Doha az egyik tinnepi sz6noklat
meg mindig tartott. A Vajdahunyad vara fele en is elhagytam a teret, bogy a
Varosligetben kisse kipihenjem magam. Ekkor olyan jelenet tarult elem, bogy
hangosan felnevettem. A nagy tinnepi kinyilatkoztatasokt61 alig par metemyire a
padokon kmya- es sakkjatekosok t6m6rtiltek, szamos nezotol k6rtilveve. Vezetoik
szep j6vot igero szoviragai lathatolag a legkevesbe sem erdekeltek oket. Egy
elmennyel gazdagabban en is utnak indultam a Var, illetve a Regi Orszaghaz
iranyaba, bogy eleget tegyek a gyomor jogos kovetelesenek. Mint fenykepesz
val6ban szmes felveteleket keszithettem az tinnepnapr61.
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1975

A budaorsi Szilassy-kehely

Ha valaki Magyarorszagon tolti a szabadsagat, vagy csak egy rovid kiterot
tesz Budapestre, a magyar fovarosba, ugy azt hiszem, a Vamegyed
megtekintese lesz az egyik programpontja. En ugy vagyok ezzel, bogy a latvany
mindig magahoz vonz. Nos, a latnival6k, a sok fenykepeszeti tema, a turistak
soknyelvii beszede es nem utolsosorban a Matyas-templom pompas latvanya
mindig ujra magaval ragad. Epfteszeti szepsege, gazdag torteneti multja
mindenkor tisztelettel tolt el. Mar a kozeli Budaorson toltott gyermekkorom
idejen is kedvelt kirandulasi celom volt. (...)

Meglatogattuk a Matyas-templomot az en "vezetesemmel," ahol eppen
esktivo volt. 1tt jartam ota csaknem harom evtized telt el, es a templom eppen
tinnepi kivilagftasban fenylett. Barataimat a templom kincstaranak egy
ritkasagaval akartam meglepni. Val6ban meglepetes kovetkezett -de szomorU
eredmennyel. Hiszen az egesz ut soran barataimnak sziilofalum templomanak
egy ertekes misekelyherol meseltem, mely a kincstarban a fo helyen lathato.
Nem talaltuk meg. Zavarba jottem es valami rosszat sejtettem. Elkeveredett- e
valahova? Kerdesemre, bogy hova ttinhetett, nem kaptam megnyugtat6 valaszt.
Vegtil a hangulatom is elkomorodott. De a sok uj elmeny hatasara vegtil megis
elfeledtem a csalodast. Nehany nappal kesobb Budaorsre latogattunk. A
tempi om, illetoleg a plebania meglatogatasa soran gondolataim ismet a kehelyre
terelodtek. Dr. Sik plebanos ur nagyon szfvelyesen fogadott benntinket. A
templom megtekintese utan folytatni akartuk programunkat. De
programtervtinket rovidesen a koszontes utan veszelyben ereztem. Sik atya
ugyanis az ismert magyar vendegbaratsaggal azt kialtotta a plebania hosszu
folyosojan: "Gyorsan fozzenek kavet! Vendegek erkeztek Nemetorszagb6l!"
Miutan a kavet borozassal folytattuk, "felelmem" felerosodott. De hat ez fgy
volt j6! Szep 6rak kovetkeztek, beszelgetesek tag temakorokkel. Elmeseltem
csa16dasomat "az elveszett" Szilassy -kehely kapcsan. A plebanos ur huncut
mosollyal nezett ram, es megkerdezte: " Akarod-e a kelyhet latni, vagy akar
kezbe is venned?" Ez aztan meglepett. Vegtil is nem ketelkedtem, mert ugy
ereztem, bogy ilyen alkalommal a plebanos Ur nem trefalkozhat. Elohozta a
kelyhet, s mi mindannyian megcsodaltuk. Kezembe foghattam es szfnes
felveteleket is keszftettem r61a. Aztan az a gondolatom tamadt, bogy
honfitarsaimnak muveszeti leirast keszitek a pompas kehelyrol, mely ismet
visszatert sziilofalum templomaba. Pest megye muemlekei kezikonyveben ez
olvashato rola: Szilassy Janos muve, aki 1782-ben hunyt el Locsen. A mester a
18. szazadi magyar otvosmuveszet egyik legjelentekenyebb mestere volt. A
kehely 27, 7 cm mag as. A rokok6 kehely a Mester legutolso muveinek egyike,
amit egyben a legertekesebb email-kepekkel dfszftett. A 17, 5 centimeteres
talpazat als6 reszen ez a veset olvashat6:
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FECIT JOHANNES SZILASSY LEVTSCHOVIAE 1781
ECCL.(ESIAE) PAROCH (IAE) BVDA -EORS.

A kehely aranyozott fez es trebelt, gravirozott email diszitesu alkotas. Talpan
harom kagy16 formaju, medaillonba foglalt szines email kep lathat6: Maria
szUletese, Maria es Erzsebet talalkozasa, Maria mennybemenetele. Kozttik
szines email viragok es ekk6vek lathat6k. Harom lebego email angyal koszorU
alakban helyezkedik el. A csigaszeriien magasra lendiilo kehely 6blere egy
szaruformat illesztett aszimmetrikus alakban. Ebbol a szaru a vesetekkel
kimunkalt kehelypohar. Muveszi tago16dasa folytatja a kehely labazatan leirt
elrendezest. Itt is talalhat6k angyalfigurak es viragcsokrok kozott ovalis alakban
kivitelezett email kepek. Ezek temai: a toviskoronas Jezus, a megostorozas es a
keresztre feszites. Az email kepek meleg szinekkel megformalt alkotasok.
Szamos reszlet es azok finom kivitelezese k6nnyu kezii, bravliros tudasu
muveszre utalnak.

A pomp as Szilassy-kehely mellett talalhat6 meg a plebaniatemplomban
nehany ertekes alkotas, tobbek kozott ket szakralis muremek, mely igazi
ritkasagszamba megy. Az orokmecses egy 1770 korlili ezlistmunka, I L
muveszjellel, pesti 6tv6s muve. Ritka es kiemelkedo alkotas XVI. Lajos
stllusaban. A mesterjel es stllusa alapjan nagy hason16sagot mutat a Perbalon
talalhat6 mives alkotassal, j611ehet azt egy budai mester munkajanak tartjak.

A 60 centimeter magas szentsegtart6ra fog legtobb honfitarsunk leginkabb
emlekezni. Umapjan viszik a viragszonyeggel diszitett, hosszu Foutcan. A
monstrancia Josef Fauser pesti mester munkaja 1760 tajar61. Az otvos 1762-ben
hunyt el. Ez a gy6ny6rii darab is a pesti, 18. szazadi 6tv6smuveszet remekei
k6ze tartozik. Megformalasa muveszi: aranyozott eziist alkotas t6bb sz6g1etu,
ovalis formaban. A gazdagon diszitett labazatb61 viragkehely emelkedik, mely
egy relietbol no ki, es a J6 Pasztort abrazolja. Ezt az abrazolast ket bosegszarut
tart6 angyal fogja k6zre. Sok mas muveszeti motivum is disziti a szentsegtart6
ostya ablakat.

Szenteljlink figyelmet hazalatogatasaink alkalmaval ezekre a kincsekre!
Generaci6kon at maradand6 bizonyitekai elodeink fajdalmainak es 6r6meinek!

Es bogy ma is otthoni templomunkban talalhat6k, az egyben annak az eronek
es allhatatossagnak jelkepei is, amely a templomb61 sugarzik ki -barmily
fajdalmas idoszakok is vonultak el hazank felett.
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1987januar

A Heilbronner Stimme /'Heilbronn hangja'/
850 olvasoja Magyarorszagon

A hazro Demel honfitarsak ezrei (pontosan senki sem tudja megmondani,
banyan) keresik fel mindeD evben "otthoni" barataikkal, ismeroseikkel,
"kiviilrol jott" hazastarsukkal, csaladtagjaikkal egykori magyarorszagi
lak6helyiiket. Mi, magyarorszagi nemetek egesz egyszeriien csak azt mondjuk:
hazamegytink. A maganemberek kozott baratsagok, a falvak kozott kapcsolatok,
sot a nagyobb telepiilesek kozo.tt testvervarosi egyiittmiikodes jott letre. A
privat- es felprivat szferaban tortentekrol altalaban csak az erdekeltek sziikebb
kore vesz tudomast. Meg mi is, a Magyarorszagi Nemetek Kozossegenek tagjai
sem ertesiili.ink mindeD kontaktusr61, szi.ilessen az a jelenben vagy a jovoben.
Sok remenyteljes lehetoseg kinalkozik. A Magyarorszagra latogat6k tobbseget a
turistak alkotjak, akik az orszagot azert kedvelik, mert itt kellemesen tolthetik el
szabadsagukat. Az utazasszervezok Magyarorszagot tudatosan propagaljak. A
nagy napilapokban evek 6ta van "Olvas6ink utazasai" c. royal, ezekben
varosnezo setak, vagy korutazasok leirasat talalni. Ezaltal kapcsolat teremtheto
az 0lvas6kkal, ami egy anonim aru eseteben, amilyen az ujsag is, ktilonosen
fontos. Maguk a napilapok az utak kigondol6i, a kivitelezest pedig
utazasszervezokre bizzak.

Most, az 1987-es utazasi ev kiiszoben engedjen meg az 0lvas6 egy kis kiterot
a multba, amikor is az "Olvas6k utazasa" kereteben a "Schwabische Ttirkei"-
oak is nevezett Del-Dunantulra indult egy csoport. Azert ezt az utat
valasztottam, mert mas volt, mint a tobbi, es a resztvevokre is mely benyomast
gyakorolt. Mar a szerkesztosegben meglepetest okozott, mikor felvetettem, a
"Schwabische Tiirkei" lehetne a Heilbronner Stimme 0lvas6inak kovetkezo
uticelja. Es az meg hol van? -kerdeztek tabbeD.

Egy elokeszito lit ulan -bizva a sikerben -munkahoz lattam, ugyanis a Pecsi
StUdi6 helyettes intendansa, Kerner Lorinc, aki a kisebbsegi miisorok igazgat6ja
is egyben, felajanlotta segitseget. Szerencses fordulat volt. A Del-Dunantul
felkeresese elott azonban Egerbe, majd a fovarosba es kornyekere latogatott el a
csoport, arninek kizar6lag turisztikai celja volt. J61lehet, olyan ki.ilonleges
helyek is szerepeltek az eszak-magyarorszagi uton, mint az altalam nemreg
"felfedezett" Farkasmaly borospincei (az Unsere Post -ban beszamoltam errol
az utazasr61).

A Del-Dunantulon 200 0lvas6nk valarni egeszen egyedi.ilal16t fog talaIni,
biztositott Kerner Lorinc, en pedig tovabbitottam meg mindig ketelkedo
kiad6rnhoz ezt az "egyedi" tervet, illetve pr6baltam meggyozni Qt. Az egesz lit
reszleteirol most nem szamolok be, hanem csak a kiilonleges reszerol. Egy
elmenygazdag soproni este, egy balatoni haj6kirandulas es egy hosszu, deli
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iranyban megtett buszozas utan megerkezttink pecsi szallashelytinkre. A
Heilbronner Stimme olvas6i elsosorban a tobb nemzeti kisebbseg altaI lakott
baranyai es tolnai tajra, az ottani falvakra, a nepszokasokra, dalokra es
nepviseletre voltak kivancsiak. Ezert Pecstol kiindulva vegigjartuk a tortenelmi
videket, mely hiveD ttikrozi a Habsbrug-monarchia soknemzetisegii allamat. A
pecsi idegenvezetessel egybekotott varosnezes soran megelevenedett a
tortenelem, majd Villanyban, ebbeD a hires bortennelo kozsegben a jelen is. ltt
vcirt rank Kerner Lorinc. A talalkozasnak nagyon ortilttink, de meg jobban a
csodalatos "A helyi folk16rt bemutat6 kulturalis program"-nak, melynek
mibenlete egyelore talany maradt.

Az ilyesmirol ugyis van az embernek elkepzelese. De annyit elore elarulok: a
villanyi delutan volt az egesz utazas csucspontja. Kerner Lorinc a villanyi
kulturhazban nagyon hamar megnyerte a Baden- Wiirttembergbol erkezett
vendegek rokonszenvet.

Nem puszta-romantika kovetkezett, vagy valami olcs6 mulatsag, ahogy
kifejezte magat, hanem amit az elet, a mindennapok kfnalnak, azt szeretnek
hamisitatlanul eloadni az altalanos iskolasok es egy mohacsi szakkozepiskola
tanu16i. Regi6juk, a "Schwabische Ttirkei"-nak nevezett Del-Dunantul dalait es
tancait mutattak be a gyerekek harom nyelven, ertekes, eredeti nepviseletbe
(nem pedig egyfajta fantaziajelmezbe )oltozotten, j6kedvuen es kozvetleniil,
megis nagyon fegyelmezett stllusban, mellyel -ahogy ok ejtettek -a
"Deitschland"-b6l erkezett vendegeket egeszen fellelkesitettek. Kerner Lorinc
oem a szokasosan kotelezo szavakkal vezette fel ezt a sokoldalu programot,
hanem nylltan, szinte szenvedelyesen ecsetelte a Magyarorszagon meg
megmaradt nemetseg eletet es jovore vonatkoz6 vagyait. Kerner harcias
tenneszet, es tisztan, egyertelmuen nyilatkozott oem csak a nemetek, hanem a
tobbi magyarorszagi nernzetiseg jogair61 is. Amikor mely erzessel sz6lt a dunai
svabok tragediajar61, a meglett korU resztvevok koziil sokan alig birtak
visszatartani konnyeiket. Elismeressel beszelt arr6l, hogy a mai Magyarorszag
hivatalos szinten a kisebbsegi kerdeseket nyfltan, tamogat6an kezeli. Kerner
Lorinc hozzasz61asai a nepi kulmra temakoreben hozzaertest arultak el es j6l
illeszkedtek egy-egy eloadashoz.

A beszamo16k temai a villanyi nemet 6vodat6l, a mohacsi iskolai
csoportokon kereszttil a villanyi asszonyk6rusig terjedtek. ltt, oseik orszagat6l
tavol eppen a nemet enekek es az idosebb nemet asszonyok latvanya'inditotta
meg a latogat6kat es kesztette oket a nemet kulturalis tevekenyseg spontan
tamogatasara. Egy, a csoporttal erkezett polgannester illetve jegyzo "hivatalos
feltigyelete" mellett nyujthattam at egy tekintelyesebb osszeget Kerner
Lorincnek a Schwabische Tiirkei regi6jaban foly6 kulturalis tevekenyseg
celjaira. A nagyszerii program hangulata magaval ragadta tobbi villanyi
honfitarsunkat is. Alig gyoztem a Heilbronner Stimme ram bizott olvas6it
elokeresni az udvarokb61, utcacskakb61, ahol izgatott beszelgetest folytattak a
helybeliekkel a j6 villanyi bor mellett. A kiva16 "Oporto" etteremben tartott
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borkostolo kozben -majd utan -mindenki az itteni, a szamukra tavoli
Magyarorszagon elo kedves emberek eleterol szeretett volna hallani.

A hazauton aztan el lehetett gondolkodni az elmenyeken. A csoport tagjai
radobbentek, bogy ezt az elmenyanyagot egyetlen mas turistaprogram gem
kepes nyujtani. A Heilbronner Stimme kiadohivatala az altala szervezett utakat
kovetoen meg sosem kapott ennyi elismero telefonhivast es levelet. Nemelyik
utra magammal vihettem mint "szakerto kiserot" honfitarsunkat, Hans Pracht is.
Magyarorszagon tett latogatasainkon a vendegeket megismertettiik a
magyarorszagi nemetseg, az ohazaban maradt honfitarsaink sorsaval. Ezt
elismeroen fogadtak. Gyakran maguk a heilbronni latogatok tettek hozza: "Most
mar hozza tudunk szolni Heilbronnban elo magyarorszagi nemet szomszedaink
dolgaihoz. A Magyarorszagon tett ut saran sok mindent tudtunk meg a
telepiilest6rtenetrol, megismertiik az egyes telepiilesek nevet, es bogy
honfitarsaink Nemetorszag mely reszein talaltak uj hazat."

1991junius

Az erlenbachi "Lyra" enekegytittes hazatert nagy magyarorszagi korUtjar61

A Jezus-oItarnaI hangzott reI az enek

Az Erlenbachb61 erkezett, 120 raga Lyra-k6rus utazott Magyarorszagra. A
programot a Magyarorszagon sziiletett es oda gyakran latogat6 Schmidt
Matyas szervezte.

A program resze volt egy Budaorsre vezeto rovid latogatas is, ahol a korus
koncertet adott. Az utazas nem csupan turisztikai cellI volt, hanem a mai
Magyarorszag megismerese is. A sulyos gazdasagi gondok es a nemet
kisebbseg problemai is felszmre kertiltek, s uj kapcsolatok is alakultak.

A magyarorszagi ut budapesti korsetaval vette kezdetet. A varas kepe szamos
helyiitt megujult, de meg sok szepiteni val6 akad a regi idok nagyszerii
eptiletein. A Gellerthegyrol es a Budai Varb61 nyil6 kilatas mindnyajukat
magaval ragadott mar az elso napon.

A Budaorson, a kulmrhazban tartott dalest tette erhetove, miert is kertilt sor
erre az latogatasra: A Lyra vezetoje, Rolf Karle iidvozlobeszedeben a szinpadon
olvashato jelmondatra utalt: "Reicht brtiderlich die Hand'" / Nyujtsatok testveri
jobbot!

Az erlenbachiakat Schmidt Matyas vezette az altala nernreg "felfedezett"
Apajpusztara. Itt talalhato Magyarorszagon a legsikeresebb mentelep az
Angliabol a XIX. szazadban erkezett teliverek, Furisio es Northstar utodaival.
Az Alfold vegtelen sfksagaval a hatterben lelegzetelallito lovasbemutatot
lathattak a k6rustagok es kiseroik.
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A Hajos-kastely, arnely az l896-os elso magyar olimpiai bajnok, Hajos
Alfred tulajdonat kepezte, ma panzi6 es etterem, ahol a legkitiinobb ellatasban
reszesi.iltek a vendegek. A politikai fordulat ota a kastelyt egy fiatal, lelkes
magyarorszagi nemet tizemelteti.

A kiskunsagi program titan a hegyvideken folytatodott az lit, a gytimolcs- es
szolotermeszteserol hires Gyongyoson, melynek kozeleben hatalmas
gorogdinnye-f6ldek vannak. Innen nem messze, a Matra deli lejtojen fekvo
Gyongyospatan XII. szazadi templom all. A templombelso egy, a vilagon
egyedtilallo ritkasagot rejt, az un. Jezus-oltart. Ez Jezus fabol faragott,
aranyozott es eztistozott csaladfajat abrazolja. Ilyen abrazolas sehol masutt a
vilagon nem talalhato. Nernreg latogatta meg a hires falusi templomot a Vatikan
ktiltigyminisztere, Casaroli bfboros.

Az erlenbachi enekeseknek itt alkalmuk volt egyhazi miivek bemutatasara. A
templom csodalatos akusztikaja mindenkit magaval ragadott. Tobb neves
europai korus ideutazott, bogy lemezfelvetelet Gyongyospatan keszitse el.

A kovetkezo celpontot, Farkasmaly kozseget pont delben ertek el az utazok.
Ismet egy nagyszerii latvanyossag. A meszkotufaba vajt 16 borospince rejti
azokat a hatalmas hordokat, melyekben a leghiresebbek koze tartozo magyar
borfajtakat erlelik.

Innen visszafordult a csoport Budapest fete, majd a fovaroson keresztiil
Etyekre erkezett, ahol ma a legnagyobb magyar allarni boraszat, a Hungarovin
telepedett meg. Errol a nemet telepiilesrol 1946-ban sokan kertiltek el Franken
tartomanyba, ahol felepitettek uj otthonukat. Termeszetesen borkostolora es egy
jo szakmai beszelgetesre is sor kertilt a borkombinat tagjaival, akik orommel
fogadtak az erlenbachiak hozzaertesrol arulkodo kerdeseit.

A zart szolotermo teriilet tobb mint 1000 hektaron fekszik. A mezogazdasagi
miniszterium mintagazdasaga 360 embert foglalkoztat.

A borkombinat kozpontjaban eneklesre is sor kertilt. Az erlenbachi korust
magyarorszagi utjan Gtinther Keicher helyettes karmester es August Henle
tiszteletbeli karmester felvaltva vezenyelte. Az etyeki templomban tartott
istentisztelet volt utjuk melto befejezese.

1991

Villamlatogatas Budaorson
A Wiirth ceg telephelye

1991. augusztus 24-en, az osztrak-magyar hatart elvalaszt6 szogesdr6t
atvagasanak eppen keteves evfordul6jan emlekmiivet avattak, amikor Bretzfeld
fiatal polgarmestere, Thomas Fohl Budaorsre latogatott. Felkereste a
KUnzelsau-Gaisbach szekhelyii WUrth KG itteni uj telephelyet is.
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A polgarmester kfsereteben magam is reszt vettem a latogatason, es
meglepetessel allapftottam meg, hogy a WUrth ceg bejarata alan a folddarabon
talalhato, ahol sziileirnnek egykor oszibarackosuk es szolejiik volt. Egyszerre
felelevenedtek a hajdani az akkori Budaors legtavolabb fekvo szolojevel, a
Kiilso-Csfki lejtovel kapcsolatos emlekkepek. Annak idejen biciklivel hordtam
oda a vacsorat es a vizeskannat, bogy nagysztileimnek kevesebbet kelljen
ci pekedni Uk.

A szomszedos lejto a Huszonnegyokros hegy. Akar egy orszem all a WUrth-
ceg felett. A hegy egy, Buda torok aloli felszabaditasanak idejebe visszavezeto
elbeszelesbol kapta a nevet. A strategiailag fontos hegyre allitolag 24 okorrel
vontattak fel a torok ellen az agyukat.

Gyerekkoromban ez a resz az iskolai kirandulasok idealis szfnteretil szolgalt..
Ezemyi hovirag majd ibolya nyilt az erdoszelen. Ez Budaors mindenfele
vadban, meg szarvasban is gazdag, romantikus reszenek szamitott, melyrol sok
szo esett a borospincekben. A kitelepitest koveto elso hazalatogatasom ota
vonzott ez resz. A figyelmezteto tablakat azonban komolyan kellett venni, ha az
ember nem akart racs moge kertilni.

A haborU utani evekben az egykori szolok es barackosok helyen
fegyvergyart6 Uzem letestilt, melynek komyeken szigoruan tilos volt
tart6zkodni, plane fenykepezni. A nepszaj az Uzemet mint "csokoladegyar"-at
emlegette. Ma mar az Uzem bekes termelesre allt at es az egykor a gyarhoz
tartoz6 szocialis cellI eptiletegytittest a gaisbachi WUrth ceg vasarolhatta meg.
Az atalakftasok javaban folynak. A komyezet erdei setakra csabft. Innen egy 15
km hosszti, erdo boritotta hegyvonulaton egeszen Budapestig el lehet

gyalogolni.
A Nemetorszagba vezeto visszauton alan gondolkodtam, hogyan zarult be az

emlekek kore az 6hazaban toltott gyermekkort61 az uj hazamb61 erkezett WUrth-

ceg megtelepedeseig.

1992 november

A Kisebbsegvedelmi Torveny a Magyar Parlament elott

A szamos, Magyarorszagon tett latogatasunk alkalmavallehetoseglink volt a
Magyar Parlament megtekintesere is. A Steindl Imre altaI Magyarorszag
millenniuma alkalmab61 1896-ban neog6tikus stilusban tervezett, pampas
eptiletet a latogat6 mindig megcsodalja, ktilonosen az6ta, bogy az elmult evek
saran bellil is restauraltak. Ezilttal azonban "eloben" lathattuk a parlamentet,
ugyanis Josef Aufricht kovetsegi tanacsos kisereteben egy tilesen vehetttink
reszt.

Aufricht urral es felesegevel az 6budai Sebei Szent Ferenc templomban
tartott istentiszteleten talalkoztunk, ahol a tanacsos elmondta, bogy biztosan
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erdekelne benniinket a mai tiles temaja, a Kisebbsegvedelmi Torveny elso
olvasata.

A parlamentben a mellettiink leva paholyaban Hambuch Geza, a
Magyarorszagi Nemetek Szovetsegenek fotitkara es mas kisebbsegi kepviselok
foglaltak helyet. Szabad Gyorgy koszontotte a jelenlevoket.

Az elektronikus kijelzo tabla 208 kepviselo jelenletet mutatta (a csaknem 400
fobol). A hazban uralkod6 hangul at nem arult ellelkesedest. Delutan kettoig, az
ebedszlinet kezdeteig, egyre inkabb megliresedtek a szeksorok. Akarcsak
nalunk, a bonni Bundestag lilesein. Villamlatogatasra megerkezett kozben
Pozsgai Imre es Horn Gyula is. Val6sziniileg nem a nemzetisegi torveny iranti
fokozott erdeklodes, hanem a Magyar Televizi6ban tapasztalhat6 latvanyos
szemelyi valtozasokkal kapcsolatos aIlasfoglalas okan jelentek meg. Gyors
"eltiinesiik" legalabbis erre utalt. A nemzetisegi torveny targyalasan Antall
J6zsef miniszterelnok is megjelent egy rovid idore. A villamlatogatas alatt vegig
halkan beszelt hozza egy kepviselo~arsa. igy a hozzasz6lasokb61 nem sok
juthatott el hozza. Az aznapi teendoinek listaja azonban felmenti. Megis arra
gondoltam, bogy a balk beszelgetes talan elmaradhatott volna. Vagy mashol is
sort kerithettek volna ra.

Es milyen volt az erdekeltek-erintettek hangulata? Megfigyeleseink es a

magyarorszagi kisebbsegekkel folytatott beszelgetesek alapjan tiilnyom6reszt
csal6dottsag volt jellemzo a torveny aznapi, elso olvasatat kovetoen. "Onnepi
sz<;>noklatok"-r61, altalanositasokr61 es a konkret megfogalmazasok hianyar61
beszeltek, egyiklik igy fogalmazott rezignaltan: -Ennel azert tobbre
szamitanank.

A delutan folytat6d6 tilesen mar oem tudtunk reszt venni. Nemetorszagb61
tekintve nehez is megitelni, mi is a magyar kormany val6s szandeka a
kerdesben. A nemetseg kepviseloinek velemenye gem teljesen mervad6, hiszen
nagyon sokfele allaspont figyelheto meg koreikben. A budapesti nemet sajt6
reszerol senkivel gem sikeriilt talalkoznunk ezen a parlamenti iilesen. Talan nem
vettiik eszre oket? Vagy nem erdekli oket az iigy? Talan mar mindent tudnak?
Nem vamak semmi ujat a Kisebbsegvedelmi Torvenytol?

Talan a parlament kovetkezo iilesein, amikor majd a dolog velejet fogjak
vizsgalni, tobbet lehet megtudni.

A torveny vitaja

Kerekaszta1t hivtak ossze, majd hosszan es resz1etesen vitattak az erintettek
i11etekes szovetsegeinek kepviseloi a torvenytervezetet "A nemzeti es etnikai
kisebbsegek jogairo1". A Magyarorszagi Nemetek Szovetsege 1992. februar 9-i
ti1esen a torvenytervezetet oem tartottak e1fogadhatonak, mert mint
megfoga1maztak, oem a kormany es a kisebbsegi kepviselok kozott letrejott
konszenzuson alapul. fgy peldaul a kormany altaI javasolt tervezetben a
kisebbsegek tobbsege ki volt zarva az onkormanyzathoz val6 alkotmanyos jog
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gyakorlasanak lehetosegebol. Parlamenti kepviseleruk kerdese is
szabalyozatlan. Nem tartalmaz a torvenytervezet val6di penztigyi garanciat. A
kifogasokra a kormany visszavonta a tervezetet. A Nemzeti es Etnikai
Kisebbsegek Hivatala valamint a Kerekasztal kepviseloi kozott azutan
megallapodas jott letre a torvenytervezet nehany cikkelyenek
megvaltoztatasar61, fgy nehany tertileten az orszag nemzeti kisebbsegeinek
helyzetet illetoen javulas varhato, amennyiben a parlament ketharmados
tobbseggel elfogadja a torvenyt. J61lehet meg ekkor is nyitva marad nehany,
nero eppen lenyegtelennek runo, konkret kerdes.

Nagy J 6zsef tarca nelktili miniszter expozejaval 1992. szeptember 29-en vette
kezdetet a torveny vitaja a parlamentben. A kepviselo a torveny alapveto
celjanak a kisebbsegek szemelyes es kozossegi jogainak szabalyozasat nevezte.
Mint kifejtette, meg kell kapniuk annak lehetoseget, bogy beleszolasi joguk
legyen a koztigyekbe, azaltal is, bogy kepviseleruk van a parlamentben. Errol
ktilon torveny fog rendelkezni. Az asszimilaci6t meg kell allftani. A
torvenytervezet a kisebbsegek kozossegi jogainak reszletes szabalyozasat
tartalmazza, melynek vegrehajtasa a helyi es orszagos onkormanyzatok feladata.
A miniszter nezete szerint a kisebbsegek onkormanyzatai nero az egyestileti
jogra eptilnenek, hanem kozjogi kompetenciakkal lennenek felruhazva. A
kisebbseg tagjanak szemelyes joga, bogy kinyilvanftsa odatartozasat egy adott
nemzeti vagy etnikai csoporthoz. Sztikseg eseten a pozitfv diszkriminaci6t kell
alkalmazni a politikai, tarsadalmi, gazdasagi es kulturalis eselyegyenloseg
biztosftasara.

Nagy Ferenc miniszter expozejat kovetoen az egyes partok kepviseloi szolaltak
rei. Az MDF neveben Zetenyi Zsolt egyetertett a torvennyel, mert mint mondta, az
illeszkedik a tortenelmi hagyomanyokhoz, a tarsadalmi-politikai komyezethez, es
megfelel a nemzetkozi jog elvarasainak is. Az SZDSZ kepviseloje, Dr. Meszaros
Istvan azon a velemenyen volt, bogy lenyegeben hibas az az eloterjesztes, mely
szerint regi6k szerinti felosztasban alakulnanak az onkormanyzatok, mikor
koztudott, bogy a nemzetisegiek Magyarorszagon szetsz6rtan elnek. A kulturalis
autonomiahoz pedig nincsenek meg a kello garanciak. Ezert frakci6ja csak
megfelelo, lenyeget erinto modositasok titan tudja megszavazni a torvenyt. Kovacs
Laszl6, a Kisgazdapart reszerol egyetertett a tervezettel, mert az szerinte mindeD
tekintetben megfelel a jogallami kovetelmenyeknek es elismeri a kisebbsegeket
mint allamalkoto tenyezoket. Az MSZP kepviseloje Tabajdi Csaba elutasitotta a
torvenytervezetet. A Fidesz neveben Nemeth Zsolt sz6lalt rei. Tobb fenntartast is
emlftett, megis ugy nyilatkozott, bogy frakci6ja kesz a konszenzusra. A vitat
okt6ber 6-an folytattak. A KDNP neveben Dr. Lukacs Laszl6 idezte Szent Istvan
szavait, bogy az orszag legnemesebb hagyomanyai koze tartozik a kisebbseg es a
tobbseg bekes egymas mellett elese.

Figyelemre melto, bogy a StraBburgban szekelo Europa Tanacs Emberi Jogi es
Kisebbsegi Bizottsaganak, valamint a szornszedos orszagok parlamentjeinek is
megktildtek a torvenytervezetet.
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2. Utazasok a Cseh-erdo es Krakk6 videkere

1966

A csehorszagi nemet telepiilesek pusztulasra vannak itelve
A cseh hat6sagok lebontatjak a serlilt homlokzatokat / A termekeny
szant6fdldeket legelonek hasznaljak / Hangosbeszelon kiildik el a

koldul6 ciganyokat

A nemetek manapsag nem csak delre utaznak szivesen. Az ut6bbi evekben
egyre tobben valasztjak uti celul Eur6pa keleti es delkeleti reszet. A keleti tomb
orszagai szivesen latjak a klilfoldieket. Jugoszlavia peldaja nyoman
Magyarorszag es Romania is felnyitotta a vasfiiggonyt a nyugati turistak elott.
A csehek ugy ereztek, nyomas nehezedik rajuk, es azzal az indoklassal, bogy
"nincsenek meg felkeszlilve", varni szerettek volna hataraik megnyitasaval.
Vegiil azonban kovettek ae tobbi orszag peldajat, igy lehetove valt, bogy az
osztrakok megint utazhassanak Csehorszagba, amely mindig is kedvelt uti
celjuk volt. Pedig az Ausztriaval hataros cseh terlilet nem j6 reklam a pragai
vezetesnek. Itt sok olyan regi6 van, ahonnan eliiztek a nemeteket. Ket
hataratkelot is nyitottak a Nemetorszagb61 idelatogat6k elott, az egyiket
Unterhaidnal, Linztol eszakra, a masikat Furthnal. A magyarorszagi
kitelepitettekhez hasonl6an sok csehorszagi eliizott is el a lehetoseggel, bogy

Nemetorszagb61 hazalatogasson.
Az otthoni tajat azonban megvaltozott allapotban talaljak. Mig a

magyarorszagi nemetek falvai vaItozatlan allapotban maradtak meg -bar
nemileg elhanyagoltan es szegenyen -, addig a csehorszagi nemetseg falvainak
latvanya sokkol6. Egyik orszagban sem valtozott meg annyira a kitelepitett
nemetek falvainak kepe, mint a Cseh-erdoben. Kiilonosen delrol, Linz felol
erkezve lehangol6 a latvany: elhagyott udvarok, romos hazak az utszelen, es
fokent rengeteg szemet az utcan. Ezert is vonakodott a pragai vezetes att61,
bogy delen megnyissa a turistak elott a "Paradicsom" ajtajat. A magyarorszagi
nemetek megmutathatjak gyerekeiknek es ismeroseiknek az apai hazat,
emlekeik mas helyszineit, a Csehorszagb61 eliizotteknek nem adatik meg ez a
lehetoseg. A hely, ahol gyerekkorukat toltottek, sokszor egyszeriien nem letezik
tobbe.

A Csehorszagba visszalatogat6k szomorU hirt vittek honfitarsaiknak: Ha latni
akartok meg barmit is a falutokb61, akkor gyorsan szanjatok el magatokat a
hazautazasra, mert a csehorszagi nemet teleplilesek rohamosan pusztulnak!

Ezert a legut6bbi idokben egyre tobben indulnak el a bizonytalanba. Az elso
gondok mar az egykori nemet telepiiles cseh elnevezesevel kezdodnek. Az uj
cseh falunevek ugyanis nem az eredeti nev sz6 szerinti cseh forditasai, ami
legalabb megkonnyitene az azonositast. De meg nem is ez legrosszabb. A~
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hazatero egyszer csak ugy erzi, eltevedt. A terkepen meg x teleptilesnek kellene
kovetkeznie, de ott mar semmi sincs. A cseh hat6sagok "takarit6 brigadjai"
leromboltak. Ez tobbszor ismetlodik egy-egy 6t saran. Celjukhoz erve sokan
keseruen allapitjak meg, bogy egykori otthonuk, sot az egesz falu eltiint. Mar
csak nehany falmaradvany omladozik, gazt6l surun benove. Semmi jete annak,
bogy itt meg oem is olyan reg tekintelyes portak, gazdasagok sorakoztak. Az
utaz6 megallapitja: Eur6pa sziveben rosszak a terkepek!

Csak az talalja meg regi otthonanak helyet, akinek nagyon j6 az emlekezete,
es a taj jellegzetes pontjait kovetve felismeri, hol allhatott a sziilofaluja.

1964. j6lius I-en a pragai kormany kozponti kozlekedesi hivatala betiirendes
jegyzeket adott ki, amelybol kiderul, bogy 61 egykori nemet kozigazgatasi
jarasban es nehany e1szigetelt regi6ban osszesen 459 nemet he1yseget rombo1tak
Ie teljesen. Az visszalatogat6k szerint azonban a lista messze oem teljes.

A pragai hatalomgyakor16k rnindenesetre tenni szeretnenek valarnit e
"szegyenfolt" megsziintetesere -mar csak az idegenforgalom rniatt is. A
legfontosabb foutvonalak menten a hazak homlokzatait rendbe hoztak az utaz6k
kedveert. A homlokzat mogotti reszek fa- es teglaanyagat teljesen szethordtak, a
maradekkal pedig vegzett az idojaras. Igy ezek a tart6fal nelktil maradt
"kulisszak" hamarosan osszedoltek. Ezert megsziiletett az elhatarozas, bogy
"teljes munkat" kell vegezni. Nagyszabas6 akci6 kereteben a katonasag
segitsegevel egy osztag lanctalpas jarmuvekkel eltakaritotta az

eptiletmaradvanyokat.
A csodaszep Cseh-erdo ma elneptelenedett, sivar kepet mutat. A kolhozok

epnesere ideteleptilt "6jlak6k" oem maradnak soka az ajandekba kapott
otthonokban. A temetok es templomok is a teljes pusztulas kepet mutatjak. A
"Volksbote" c. lap -mely a szabadsagr6l es jogr6l sz6l egy oem megosztott
Nemetorszagban -, hosszan sorolja azoknak a templomoknak es kapolnanak a
listajat, melyeket az ut6bbi idoben leromboltak vagy pusztulni hagytak. Nehany
eve a gyerszamu, de meg letezo papsag negyhetente egyszer rnisezhetett, sort
keritve mindeD templornra. A problema mostanra magat6l "megold6dott".
Leromboltak a templomokat. A legtobb megmaradt eptilet zarva van. Allapotuk
Csehrosz~g-szerte a nemetseg egesz egykori lak6teriiletenek elszegenyedeset
mutatja. E rombolasi laznak esett aldozatul Oberplanban a Cseh-erdo nagy
sztilottenek, Adalbert Stiftemek az emlekmuve is. Kesobb a turistak kedveert
6jjaepitettek, sot oberplani sziilohaza is latogathat6. Meg a "Gutwasser/J6vizl"-
kapolna is all a magasban. Stifter inneD gyonyorkodott a Cseh-erdo lankaiban.
A vadregenyes taj tobb hires regeny ihletoje volt. A suru erdo ma egy sebektol
verzo regi6t rejt, ahol mindent leromboltak, ami csak a dolgos nemet kez

teremtett.
A mai hatalomgyakorl6knak mindez oem hozott aldast. Az utaz6 lepten-

nyomon szembestil a taj pusztulasanak okaival. Fo aratasi idenyben, augusztus
elejen peldaul meg reggel nyolc-fel kilenckor is ott allnak a "gazdak" a teesz
kapuban konyekig zsebre dugott kezzel es varjak az aznapi utasnasokat, bogy
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mit csinaljanak. Annak idejen a csehorszagi nemet paraszt deli tizenkettoig

majd egynapi munkajat elvegezte. Ilyen munkaszellem mellett nem lehetett
megfeleloen hasznositani a j6 termoteriiletet, igy aztan j6ttek a "terv"
megalkot6i, bogy at kell minositeni legelove a tertiletet. A turizmus
szempontjab6l sem ertek Praga urainak Csehorszag ezen resze. A jarasi
szekhelyeken es mezovarosokban, ahol egykor nemet kereskedok, iparosok
jelenlete volt a meghataroz6, koldul6 ciganyok allitjak meg a turistakat, foleg a
nyugatr6l erkezetteket. A koldulas olyan mereteket 6ltott, bogy a "vendeglat6'1
cseh hat6sag az utakat jarva kenytelen hangos beszelon betiltatni a koldulast, sot
eliizni az utcakr6l a koldul6 gyerekeket. Meglehetosen nehezere eshet a pragai
hatalom kepviseloinek, mikor felsz6lftjak a radi6n kereszttil a lakossagot, bogy
"fogadja nagy vendegszeretettel a Nemetorszagb6l erkezett latogat6kat".

A Csehorszagban megtapasztaltakat k6vetoen, sok latogat6 mar nehany nap
mliltva megrendtilten utazik vissza lij hazajaba. Szep szammal vannak pedig,
akik tele remenyseggel vagtak neki az litnak. Koztiltik tobben azzal az erzessel
indulnak vissza, bogy szamukra regi hazajuk mindorokre elveszett. Nem
talaljak a valaszt, miert kellett szetrombolni annyi, egykor m6dos es viragz6
falut.

Egy cseh levelhord6 a j6 Dreg Svejk dialektusaban kerdestinkre csak annyit
mondott: Ez egyszeriien szegyen!

1969

Stifter hazajaban

A rovid, 1968-as Pragai Tavasz idejen sok nemet turista utazott
Csehszloviliaba. Legtobben a klasszikus Pilsen -Karlsbad -Praga litvonalat
valasztottak. Az orszag deli reszet, a Cseh-erdot csak keyes, egyeni elkepzelesu
utaz6 kereste rei. Cseh reszrol sem nagyon lelkesedtek a nagy nemet k6lto,
Adalbert Stifter sziilofoldjen foly6 turizmusert. A Cseh-erdo nemet ajku
lakossaganak eluzetese oem volt ugyanis a legmegfelelobb turisztikai
reklamfogas.

Adalbert Stifter nyoman j:irtam be a Cseh-erdot. Eljutattam sziilofalujaba,
Oberplanba is, melynek mai neve Horni Plana. Sziilohazat szepen felujitottak,
es szamos muvet, k6ztiik festeszeti alkotasait is kiallitottak az eptiletben. A
temeto azonban lehango16 kepet mutatott, hason16an a Stifter csalad sirboltjanak
latvanyahoz. Eppen felujit6 munkalatok folytak, bogy megsziinj6n a
"szegyenfolt"-nak szarnit6, elhanyagolt allapot. E felujit6 munkalatok
mindenhol jellernzoek, ahonnan nemeteket uztek el. A Krummau -Prachatitz -
Wallern -Hohenfurt utvonalon sok lit menti kereszt, fesztilet es templom all

felujitott allapotban.
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A mellekelt fenykep a Gutwasser/Jovfzl-kapolnanal keszlilt, amely evek ota
Ie van lakatolva. A Gutwasser kornyeke volt Stifter kedvenc helye. "Der
beschriebene Tannling" cimu novellajaban ir arrol, hogyan j6tt letre a kapolna.
Innen szernlelte a kedves Moldva-volgyet, a Cseh-erdo magaslatait. Az
ideerkezo ele ma arnyek vetiil, ha szetnez a tajon. A Moldvan letesftett nagy
duzzaszto uralja a volgyet, a vfzfeliilet sok egykori "bohmerwaldi" telepliles
romjait takarja. A mesterseges tavat szamos, egykor nemetek lakta, hajdan
viragzo falu szegelyezi, melyek ma sivaran, elhagyatva allnak. A turista
terkepek utvonalai sem egyeznek. Ott, ahol falunak kellene lennie, nincs mar
semmi. A pragai reformereknek nagy terveik voltak a cseh-erdei
idegenforgalmat illetoen. Lehet, bogy a politikai valtozasok ezeknek az
elkepzeleseknek is gatat szabnak? A csodalatos taj mindeD bizonnyal sokakat

fog meg rabul ejteni.

1982

"Az Uristenre egyszer meg nektek is sziiksegetek lesz!"
Schmidt Matyas elbeszel egy igaz tortenetet

Vastag h6takar6 tertilt Cseh-erdore 1946 telen. Minden bekesnek runt. A
haborU sz6myii evei titan nagyon vagytak mar az emberek a bekere. A teli
nyugalom es a h6takar6 betakarta sebeiket. A vagyott beket ekkorra
Magyarorszagon mar megzavarta, sot semmive tette egy kegyetlen folyamat, a
nemetek kiutasltasa. Errol meg nero tudtak a Cseh-erdo melyen es nero is igen
hittek volna el. A teli csendet azonban itt is megtortek bizonyos esemenyek,
meg csak sz6rvanyos akci6k, melyek soran a kommunista vegrehajt6k raboltak,
hazakat vettek birtokukba, sot elhurcolasokr6l is lehetett hallani, es mar az
akkori Csehszlovakia belsobb tertileteit is elerte brutalitasuk. Egy keseriien igaz,

va16sagos eset a k6vetkezo t6rtenet.
A falu templomaval, az iskolaval es a plebaniaval szemben allt a

vendegfogad6. Ez volt a falu tarsadalmi eletenek kozpontja. A hozzatartoz6 kis
folddel sok generaci6n at biztositotta gazdainak a megelhetest. A hatalmon leva
kadereknek "szemet szurt" a csalad tulajdonaban leva tagas, j6 fekvesii epiilet.
A negy gyerek koztil az egyik, egy vidam, zenei tehetseggel megaldott fill
mindeD alkalmat megragadott, bogy citerajan jatszhasson es hozza
"bohmerwaldi" nepdalokat enekeljen. Az egesz k6myekrol j6ttek erre a
csodalatos fekvesii helyre estenkent tancolni. A sz6myii, haborUs idok titan
ismet visszatert az elet, a vidamsag. Ez azonban egyaltalan nero tetszett az uj
tanacsi uraknak, mert egy intessel ertesere adtak a csaladnak, bogy valami
tervtik van veltik. A csalad birtokaban leva hangszereket be kellett szolgaltatni,
his zen azok mostant61 allami tulajdonnak szamitanak. Ez elsosorban a 18 eves
fiut dobbentette meg. Elkeseredeseben atszurta a nagydob tetejet, szetverte az
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asztal szelen a gitarait es mar a citeraja volt saran. Ekkor megallt. A citerajat
oem volt kepes tonkretenni. Tepel6d6tt, mit tegyen. Az "uj urak" tudtak, milyen
hangszerek vannak a csaladnal. A fi6nak eszebe jutott, bogy valahol a padlason
van meg egy regi, rossz citera, ezt is megfelel6en "eI6keszitette" es leadta mint
allami tulajdont. Kedvenc hangszeret azonban, az apjat61 kapott citerat, kivitte
az erd6be es elrejtette egy szikla liregeben. Olyan volt, mintha temetesre menne,
csak vigasztal6 kiser6k oem voltak jelen. Egyedlil vett bucsut a citerajat61 az
ejszakai erd6ben. A hat6sagok hamarosan felfedeztek "tettet", es mar reg6ta
megvolt a terv, bogy ne csak az "allami tulajdont", hanem a vendegl6s fiat is
elvigyek. Nem sokaig varattak magukra. Egy teli ejszakan viharos szel fujt,
amikor a terdig er6 h6ban elhagyta a fill a szlil6falut. A "begyiijt6k"
megkerestek az apat es fenyeget6en az arcaba vagtak: Fogja meg tudni, bogy
hol a fia! Az apa, aki egyebkent egy igen nyugodt, deriis kedelyli ember volt, es
akit a Harmadik Birodalom idejen sok even at viselt polgarmesteri hivatalab61 is
elmozditottak az egyhazhoz val6 hiisege miatt, aki az els6 vilaghaboruban
megsebeslilt, majd evekre fogsagba kerult, rendelkezett annyi elettapasztalattal,
bogy tudta, mit jelentett ez a fenyegetes. Meg csendesebb lett, a bizonytalansag
alland6an nyugtalanitotta. A hetkoznapokon ugy tett, mintha mindeD rendben
leone. J6 aron sikerult meg eladnia nehany hizott okrot, es varta a tavaszt, bogy
vethessen. Arra szamitott, bogy neki maganak kell majd biinh6dnie a fia altaI
elkovetett "vetekert". Elkepzelhetetlennek tartotta, bogy felesege es masik
harom gyermeke kollektiv blintetest kapjanak. Pedig igy lett. Csikorg6 hideg
volt, amikor egy meg hadicelra hasznalt teheraut6 allt meg az udvarukon. Az
apa rogton tudta, bogy oem valamifele betero vendeg erkezett. Hamarosan
kezdetet vette a drama. A hazat atkutattak es megmondtak, mit vihet magaval a
csalad. Az egesz nagyon gyorsan zajlott Ie, hiszen oem sok mindent engedtek
osszecsomagolni. Nehany szemelyes targyat, fehernemiit, ruhakat, keves
agynemiit. Miel6tt felrakodtak a teheraut6ra, meg egyszer ellen6riztek a holmit.
Az apat61 elvettek a betetkonyvek~t es a csalad mindeD keszpenzet. Az anya
eppen bement az ista1l6ba, bogy meg egy pillantast vessell az otthagyott
allatokra. Ekkor hangos sz6valtas hallatszott az apa es a "begylijt6k" k6z6tt.
Kiderult, bogy az apa meg visszament a hazba, bogy magaval vigye azt a
generaci6kon at mindig a csaladi agy felett fiigg6 festmenyt, amely Krisztust
abrazolta az olajfak hegyen. A sarzsisok egyike felfedezte szandekat es egylitt
rohogott a tobbiekkel, bogy minek visz magaval egy ilyen "szemetet". Kiteptek
az apa kezeb61 a kepet, a masik pedig gunyosan megjegyezte: Neked aztan mar
nincs szlikseged az Uristenre.

A csalad tobbi tagja benultan nezte a jelenetet. Ekkor az apa elszantan
odalepett a behajt6hoz, kitepte a kezeb61 a kepet, melynek k6zben elt6r6tt a
kerete. Osszetekerte a festmenyt es hatarozott hangon ennyit mondott: A kepet
oem fogjatok megtartani, hanem magunkkal visszlik.

Farkasszemet nezett vellik, majd szinte sajnalkozva meg hozzatette:
Az Uristenre egyszer meg nektek szliksegetek lesz.
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Lathat6an megdobbentek, es a beallt csendben az apa magahoz vette a kepet.
Azutan mar nem ellenkezett. Mind felszalltak a teheraut6ra. Ekkor eft oda
sietve a plebanos, aki kozben hirt kapott a tortentekrol. Elmondtak neki, bogy
egy fillerjtik sem maradt az utra. Mire a plebanos eszrevetlen egy szazmarkast
dugott az anya kezebe. Felzugott a motor, majd megindult veltik a kocsi a
bizonytalanba. Barataik, szomszedaik, az egesz falu kiallt az utra bucsut venDi.
Konnyeiken at alig lattak egymast. A kenyszermunka nehez idoszaka
kovetkezett. Bheztek. A gyerekeket meg a legdermesztobb hidegben is a
csatomazasnaI dolgoztattak.

Egy gazdanal embertelen korlilmenyek kozott laktak, nem bantak veltik
ki.ilonbi.il, mint az allatokkal, am nem ez fajt a csaladnak a legjobban. Az a hfr
jarta, bogy Csehorszagban is megkezdtek a nemetek kitelepiteset. Felo volt,
bogy itt, az osszeruggo nemet nyelvterlilettol tavol megfeledkeznek roluk. Az
anya ezert tobbszor is visszament gyalog (kozlekedesi eszkozt tilos volt
hasznalniuk) a regi jaraskozpontba, bogy valamelyik transzport magukkal
vihesse oket.

Sikerlilt. A csalad ismet egytitt volt. Az uj hazaban, ugy, mint sok milli6 mas
eliizott sorstarsuk, uj egzisztenciat teremtettek. Amikor megkaptak elso
lakhelytiket, ismet felkerlilt a falra uj kereteben a regi festmeny, a "Krisztus az
Olajfak hegyen", ugyanugy, mint otthon, a Cseh-erdoben, a lakas kozponti
helyere. Nem szamit ertekes miikincsnek, legalabbis a miiveszettortenesz vagy
becstis ertekrendje szerint. A csalad szamara azonban ez a kep volt a
legbecsesebb. Elhagyott. hazajukra emlekeztetett. A gyerekek tobb mint ket
evtized elteltevel latogattak vissza egy utazas alkalmaval a helyre, ahol
szi.ilettek, ahonnan kesobb eliiztek oket. BIt meg az az oregember is, aki veliik
egykor olyan emberteleniil bant. Keserii lett a sorsa. A gyerekei nem voltak
"megfelelo politikai iranyultsaguak", es ezert 0 is, a csaladja is az uj rezsim
kegyvesztettje lett. A hazalatogat6k az utr6l visszaterve fenykepeket mutattak
az apanak a hazrol, az udvarrol, a birtokrol es az erdorol, meg a vendeglorol, de
arrol a helyrol is, ahonnan elhurcoltak oket. Az apa ekkor mar korhazban
fektidt, a veg kozel volt. Meg egyszer lalla a kepeken otthonat, es mindent
elmeseltetett a tapasztaltakr6l. Visszaemlekezett, hogyan vitatkozott ossze a
vegrehajt6kkal a szentkepen, majd latva a romas, elhagyott gazdasagokat a
fenykepeken fgy sz6lt: Na, most ezeknek is sztiksegtik lenne az Uristenre, hiaba
volt az egesz, nem hozott nekik szerencset!
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1991

A csehorszagi Tisch kozsegben

Unnep az Ohaza viszontlatasanak orornere

Az 1946-os eluzetest kovetoen eloszor talalkozhattak regi hazajukban a
csehorszagi Tisch telepules egyhazkozsegenek egykori fiataljai, osszesen
tizenhat resztvevovel. Az egy ewel ezelott meg elkepzelhetetlennek tuna fervet
Johann Jakesch, a kunzelsaui Bohmerwald-Egyuttes tagja kezdemenyezte es
valthatta val6ra.

Az ideutaz6k ragyog6 napslitesben lathattak viszont egykori hazajukat, es az
itt megrendezett talalkoz6 peldaertekii beketiintetesse alakult. A szerveza
Johann Jakesch es tarsai ugy veltek, bogy az ismet idelatogat6 kitelepitettek,
akik a vilagban sokfele szetsz6r6dtak es mar csupan a honismereti ujsag
hiradasai reven kotadnek egymashoz es az 6hazahoz, mindossze 3-400-an
fognak eljonni, de ehelyett 750-en latogattak vissza.

A bajor hatar felal erkeza latogat6 egy 1000 meteres, erdas magaslatra er fel
Tisch elatt. Innen a "hazatera" ele nagyszerii latvany taml: a melyben, 700 m
magassagban fekszik Tisch teleptiles egy napslitotte fennsikon.

A falu szelen mar a kora reggeli 6rakt61 gyiilekeztek a meza aut6parkol6nak
kijelolt reszen, ott, ahol a masodik vilaghaboru vegen a menekiilak oszlopai
Szileziab61 es a delkelet-eur6pai orszagokb61 tovabbi sorsukra vartak.

Az linnepi istentisztelet kezdeteig olyan volt a falu es kornyeke, mintha
"megszalltak" volna, egy monumentalis film diszleteihez felvonulva. A
viszontlatas oromteli jelenetei, siras es nevetes valtakozott az arcokon.

A masnap a cseh sajt6 ,j6szomszedi kapcsolatokr61" az "Ohaza
meglatogatasar61" irt, j61lehet, sokak szamara nem volt tobbe viszontlatas, mert
a falu egyes reszein mar nincsenek meg a hazak, vagyis a sziilai otthon, a
gazdasag, ahol az eladok generaci6i eltek. A falu meg a kozelmultban is zart
katonai ovezetnek szamitott, ezert egyes eptileteit az elmult 45 ev alatt sz6
szerint eltiintettek.

Ok, akik regi otthonukat nem talaltak, nehez napot eltek at, barmilyen
oromteli volt is a viszontlatas egyhazuk kozossegevel. Egy idas ur igy
panaszkodott: "Meg nyomat sem talaltam a haznak".

Johann Jakesch kivansagara a falu fateret a templom komI es az elesettek
emlekmiivenek kornyeket lezartak az aut6k elal. Josef Fiala polgarmester
tovabbi lepest is tett: lezarta a kozseget az atmenta forgalom elal.

A talalkoz6 elaestejen a Csehorszagba utaz6k Freyung yaros
iidiilaszal16jaban talalkoztak, bogy az utra felkesztiljenek. Johann Jakesch
beszamolt a templom renovalasar61, a heilbronni Schmidt Matyas pedig a Fiala
polgarmesterrel folytatott targyalasokr61 es a politikai fordulat utani csehorszagi
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helyzetr61. A hazalatogat6kat arra kertek, ne mutassak ki erzelmeiket, amihez
6k tartottak is magukat.

A rothenburgi enekes hazaspar, Gretl es Franz, maguk is csehorszagiak,
eljottek Freyungba, bogy a kiinzelsaui Bohmerwald-Egyiitteshez es azok
honfitarsaihoz csatlakozzanak. igy az utazas e16esteje a tovabbiakban vidam,
kotetlen eneklessel telt, kozos e16kesziiletben. A hazaspar a hazalatogat6kkal
egyiitt utazott Tischbe, ahol egyiitt enekeltek a korussal az iinnepi
istentiszteleten es az esti misen.

Megrazo elmeny volt, amint az 1369-b61 va16 6don templom 45 eves csond
utan ismet megtelt.

Sokan kivtil rekedtek. Konnyes szemmel enekeltek es imadkoztak negy
evtized multan ismet az ujra egyestilt egyhazkozseg tagjai.

A 88 eves egykori sekrestyes, aki ma Chamban el, az oltarterben lev6 padban
foglalta el regi csaladi helyet a nagy esemeny napjan. -Hogy en ezt meg
megerhettem! -mondta meghatottan.

Az iinnepi istentiszteletet a szentbeszedet mondo (es az altottingi hitoktato
hazat vezet6) ferencesrendi szerzetespap, a helyi cseh plebanos, Karel Rendl, es
a Tischb61 szarmaz6, most Dachauban e16 Zimmermann plebanos celebralta
kozosen.

Edmund atya utalt Weis egykori plebanosnak a kiiizottekhez intezett 1946-os
bucsubeszedere, majd koszonetet mondott az iinnep rendez6inek, amiert
erezhet6en jelen volt a szeretet a templomi viszontlatas saran. Gretl es Franz
nemet egyhazi dalokat enekeltek, az esti szentmisen pedig Maria-enekeket adtak
e16.

Az iinnepi istentiszteletet kovet6en hosszu menet kanyargott a templomt61 a
kozeli temet6ig. Egy bajor fUv6segyiittes gyaszindu16kat fUjt, Johann Jakesch es
Dr. Franz Hundsnurscher professzor (aki az id6kozben eltavozottakr61 tartott
megemlekezest) koszorut helyeztek el a meg meglev6 temet6i fesziilet e16tt,
melyen ezek a szavak allnak: "Az Ohaza halottainak Tisch egyhazkozsegenek
eliizottei.'1

Johann Jakesch sok dicser6 sz6t es elismerest kapott lelkes szervez6
munkajaert. 6 maga egy iiveg wiirttembergi bar kisereteben mondott koszonetet
Fiala polgarmesternek a szlves fogadtatasert.

Esti szentmisevel vettek bucsut a latogatok az ohazatol. Ezen reszt vert a
Krummaub61 erkez6 Soukup dekan is. Koszonetet mondott a templom
renovalasahoz nyujtott adomanyokert.

A latogatok nagy szama miatt lathatoan megrendtilve mondta: -"Koszonom
Onoknek a barati legkort. A latogatast azt mutatja, bogy a hit nem ismer
hatarokat. Szamunkra valosagos csoda, bogy a hatarok lehullottak. Koszonom a
hitiiket es a segitseget. A jov6ben kozosen oriiljiink a szep Cseh-erd6
videkenek.

Meg meg kell tanulnunk banni a szabadsaggal."
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1992

Bretzfeldi katolikusok zarandokutja Lengyelorszagba

Zarandoklat, a tortenelem megismerese es az emberek kozotti
kapcsolatteremtes volt annak az elmenyekben gazdag utazasnak a celja, melyen
a bretzfeldi katolikus egyhazkozseg vett reszt plebanosuk, Augustyn Pinior
vezetesevel. Sziilohelyen, a Ratibor melletti Pschow/Pszow new telepiilesen
kaptak szallast a Borromei Szent Karolyrol nevezett navereknel. Helybeli
vezetojiik, a jo kedelyii Kasimir atya volt, a helyi tortenelem alapos ismeroje,
aki tobbszor jart maiBretzfeldben is.

Pragaban erte a csoportot az elso meglepetes. A Hradzsinban eppen magas
rangu allami vezeto latogatasa zajlott. John Major angol miniszterelnok
beszallni kesziilt eppen limuzinjaba, amikor a bretzfeldi turistacsoport hangos
iidvkialtasa feltartoztatta. Major kiszabaditotta magat arzoi karjaibol es az at
kisero Vaclav Havellal egyiitt a tarsasaghoz lepett, bogy viszonozza az
iidvozlest. A talalkozason nehany sz6t valthattak, kezet szorfthattak a
bretzfeldiek az allamfokkel, mikozben szorgalmasan kattogtak a

fenykepezogepek.
A Cseh-erdo es Morvaorszag csodaszep tajain folytattak utjukat. Az iidito

latvanyt eloszor Brunn panellakotelepe torte meg. Ez a sivar kep meg sok
helyiitt tarnlt a bretzfeldiek ele, kiilonosen a felso-szileziai regi6ban. A varosok
6don epi.ileteit az enyeszetre bfztak, fgy mara sok hazat mar nem is lehet

felujftani.
Felso-Szilezian keresztiil salakhalmokkal szegelyezett ulan jutottunk el

Czestochowaba, az un. Fekete Madonna kegyhelyere, ahol a Jasna Gora nevii
magaslaton a ferences rendiek zarandokkolostora emelkedik. A Fekete
Madonnat 1717 -bell a Lengyel Korona Kiralynojeve valasztottak, aki ezert a
lengyel nemzet vedoszentje is egyben. Kasimir atya es Pinior plebanos kozos
szentmiset mutatott be a Fekete Madonna arcmasa elott a bretzfeldi

zarandokokert.
A zarandokhely nagyszerii epiiletegyiittese kifejezi a hely szellemet. Az

idelatogat6k, kiilonosen a sok fiatal nyflt hitva1lasa mely benyomast kelt.
Szerencses napon is erkeztiink, a Jasna Gora oldalaba elso aldozok szazai jottek
el Lengyelorszag legkiilonbozobb tajairol. A vidam gyerekarcok, a feherruhas
kislanyok jotekonyan feledtettek a felnattek gondterhelt vonasait.

Vargo ugyan a favaros, de Krakko, a koronazo varas volt mindig
Lengyelorszag biiszkesege. Az UNESCO a vilag tizenket legertekesebb
varosepfteszeti egyiittese koze sorolta. Kasimir atya Krakk6ban ismet atfog6
tortenelem6rat tartott. Lelkesedessel beszelt a multr61, kozbeszurva nehany
erosebb politikai viccet a jelenbol.

Krakk6 nem pusztult el a masodik vilaghaborU alatt. A haboru ulan elkovetett
biinok azonban itt hagytak nyomukat. Sok tortenelmi emlek lett az enyeszete. A
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bretzfeldiek gyonyorii verofenyben setaltak fel a Visztula menten Wawel
varaba. A waweli katedralisban koronaztak meg a kiralyokat, majd itt helyeztek
oket orok nyugalomra egy-egy ktilon kriptakapolnaban.

Az 6varoson at vezeto seta Eur6pa legnagyobb piacteren, a Rynek G16wnyn
eft veget. A ter kozepen all a Szovoceh Csamoka. Arkadjai alatt tarka iizletek
sorakoznak, es elenk a forgalom. Igazi elmeny volt a Maria templom, melynek
faragott harsfa oltara Veit StaB alkotasa.

A krakk6i tomeny tortenelemlecket kovetoen Pinior atya es Kasimir atya
meglepeteskent egy kis edessegre invitalt a kozeli fnyencek cukraszdajaba, mely
-leforditva -"A hivohoz" nevet viseli, es ertekes regi berendezessel
btiszkelkedhet. Sajnos a cukraszda arait csak a turistak tudjak megfizetni.

A Pinior atya sziilohelyen levo kolostorban szerzetesi egyszeriiseggel
berendezett szallas, de annal melegebb szivu fogadtatas varta az idezarandoko16
bretzfeldieket. A novereknel kitiino ellatasban reszesiiltek, a keson hazateroket
is megvartak ttirelemmel, es szinte lestek mindenki kivansagat.

Ok maguk nagyon szerenyen elnek, de szeretetet es kedvesseget sugaroztak.
A kommunista uralom idejen a kolostor eletteret a hatalom erosen korlatozta.
Jelenleg azonban tobb mint 100 000 zarandok erkezik ide evente.

Az emberek itt is agg6dnak jovojiik miatt, akar a tobbi felso-szileziai
banyaszteleptilesen. A banyagodroket evtizedekig nem toltottek tel. Ezert most
sok haz, sot utca is beomlik. Senki gem tudja, lesz-e megoldas. A visszautazas
napjan reggeli kod takarta a tajat. A kozeli Annazeche banyajanak vastomya
mint into ujj magasodott a videk fole. Pinior atya ekkor belekezdett a "GroBer
Gott, wir lob en Dich" tUristen, teged dicseriink/ kezdetii enekbe. Az utaz6k egy
ideig elgondolkodva hallgattak. A visszaut az Odera menten vezetett Oppeln es
Breslau varosat erintve, majd Pragan at elerve Hohenlohet.

1999

Johann Jakesch sZlviigyenek tekintette a csehorszagi Tisch kiizseg templomanak

megmenteset

Hidak az 6hazaba

Kiinzelsau kef kezdemenyezese hidkent erte el a csehorszagi sziilofalut:
Johann Jakesch, akinek csaladjat 1946-ban kitelepitettek, elhatarozta, hogy
megmenti egykori otthona, Tischfalu templomat a pusztulast61.
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Edesapja a falu polgarrnestere es egy gazdasaggal koriilolelt vendeglo
tulajdonosa volt. Tisch kozpontjat a fogad6, az iskola, a templom es a plebania
alkotta.

Jakesch ur evekig gyiijtotte az adomanyokat es szamtalan alkalommal utazott
Csehorszagba, bogy a cseh plebanossal, Karel Rendllel megegyezesre jusson a
felujitasi munkalatokr61. Az adomanyok Nemetorszagb61, Ausztriab61 es
Eur6pa sok mas reszebol erkeztek, mindenhonnan, ahol uj otthonra talaltak
Tisch egykori lak6i. Johann Jakesch egyenlitette ki a szamlakat a cseh plebanos
kozvetitesevel. Csaknem 29 000 marka adomany gyiilt ossze Kiinzelsaub61.

A munkalatok ugyan meg nem fejezodtek be teljesen, sokak kivansagara
megis megrendeztek a Tisch egykori lak6inak talalkoz6jat. A szervezest szinten
Johann Jakesch vallalta, nemetorszagi baratai segitsegevel.

Ragyog6an kek volt az eg, mikor az egykori falukozosseg osszejovetelere sor
keriilt felujitott templomukban. Az iinnepseg a templom vedoszentjenek
tiszteletere bemutatott szentmisevel kezdodott. Oberbalbach k6rusa enekelt,
melynek tagjai eppen kirandulason j:irtak Csehorszagban.

Ez a talalkoz6 ujabb hasonl6, Kiinzelsau es Tisch kapcsolatat erosito
esemenyre adott m6dot. Korabban kidertilt ugyanis, bogy sok Ktinzelsauban es
Bad Tolzben lak6 csalad- birtokaban meg megvannak Tisch ut menti
kapolnainak szentkepei, melyeket magukkal menekitettek annak idejen. A Kurz
csalad 1946-ban erkezett Ktinzelsauba. Az apa, Josef Kurz Tisch fogad6sa volt.
A csehorszagi politikai fordulatot kovetoen remeny nyilt a kapcsolatfelvetelre a
helyi cseh polgarrnesterrel es Karel Rendl plebanossal.

A tobbszori idelatogatas soranalkalmaval sikertilt megtervezni es
megval6sitani a kapolnak felujitasat. Josef Kurz ket veje vegezte az utols6
simitasokat. A kitelepiteskor edesanyjuk vitte magaval a Maria-kepet a
bizonytalansagba. Az elmult otven evben a szentkep az 6haza egy darabkajat
jelentette a szamukra. Most, 51 ev multan a Sziizanya kepe ismet visszakeriilt
eredeti helyere, me1yet az itteni nye1vjaras "Balda-Moattal"-nak nevez. Mar
messzirol latszik a melyzold erdo szegelyezte kis feher kapolna, melyet a
taiaIkoz6 napjan szenteltek rei. Az 1310-ben epitett es most renovalt templom
mellett megeptilt az ifjusag kozossegi haza is, amelyet a pusztulast61 szinten
megmentett plebania tertileten alakitottak ki. Ennek anyagi fedezetet Passau,
Linz es Budweis ptispoksege biztositotta 160000 marka ertekben.

A Tischben megtartott, orszagokon ativelo ifjusagi talalkoz6 a megbekeles

hidjanak ujabb pillere.
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3. Utazasok szerte a vilagban

1973

A tarogaton jatszo ruszti Laci bacsi
Lejegyezte: Schmidt Matyas

Ki ne ismeme Burgenlandban a Ruszton elo Laci bacsit? -Ez akar egesz
Ausztriat tekintve is muveletlensegnek szamitana. A Perto to melletti
szolotermelo videk egyik kis varosa Ruszt, neve jol cseng a borkedvelo fiileben,
aki ismeri a k6zseg pinceit, kertvendegloit, rejtett lugasait. A varas harom
latnival6val dicsekedhet: ez a bar, a g6lyak es Laci bacsi. Mindharman
elvalaszthatatlanul kapcsol6dnak egymashoz. Erdemes latogatast tenni a hires
ruszti embemel, de mindenkepp hosszabb idot kell erre szanni. A latogato "nem
szabadul" tole egyk6nnyen. Es ne Ladislaus Wenzel neven keresse, hanem
egyszeriien csak Laci bacsi titan kerdezosk6dj6n. A levelre is eleg csak ennyit
fmi, a pastas tudja, hova kell kivinni. A tarogato muvesze egyben nagyszerii
tarsasagi ember, s a hegy levenek is szakerto kedveloje. De vegyiik sarra a
dolgokat. Sajnalhatja, aki meg oem hallotta ot jatszani, amint a bus dallamokon,
lassu kesergok6n at tiizes csardasra valt tarogatojan. Szivesen beszel kedvenc
hangszere t6rteneterol is. A tarogato egy klarinethoz hasonlo hangszer, es
eredetileg harci jeladasra szolgalt. Mar a tatarjaras idejen is hasznaltak a veres
kardot k6rbehordozo him6k6k. Kesobb a Rakoczi-fele majd az 1848-as
szabadsagharc idejen sz6lftott harcra a Habsburgok ellen, ezert Ausztriaban
betiltottak. 1868 utan Erzsebet kiralyne befolyasara ismet engedelyeztek a
kedvelt hangszer hasznalatat, melyet idok6zben tovabbfejlesztettek. A fiatal
Wenzel Laszl6 1921-ben a Hansagban ismerkedett meg a titokzatos
zeneszerszammal, majd attol kezdve folyamatosan gyujtotte a dalok kottait.
Gyakran keresik tel zenetud6sok es neprajzkutat6k is a Wenzel csalad regi
udvarhazat. Laci bacsi mindent rod Burgenland t6rteneterol es a videk
neprajzar61. Szamos hangfelvetel kesztilt maga elbeszelte torteneteirol es
termeszetesen tarogat6jatekar61. A tel vilaggal levelez a nepszokasokr61 es a
zenerol.

A szomszedos Morbisch (Meggyes) kozsegben evente t6parti tinnepnapokat
tartanak, ahol egy-egy operaaria utan felhangzik a tarogat6 hangja is. Estenkent
a t6 kozeperol, egy csonakbol zengenek fel a reges-regi dallamok, mint valami
t4nderregeben. Laci bacsi huncut mosollyal sorolja, bogy mindeD hivatalos
rendezvenyre meghfvast kap, fgy reszt vert 1972-ben Nickelsdorfban az
olimpiai lang atvetelen is.

Leginkabb azonban sajat hazanak boltfves pincejeben erzi j61 magat, ahol
mindeD hozza nott. Mindig van egy-egy nap, amikor barki beterhet hozza. Laci
bacsi mintha tudatosan jama az elet napos oldalan. Emberektol k6riilveve erzi
igazan j61 magat. Talan a vele kapcsolatos legszebb emlek, amint egy langyos
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nyari esten belefuj rozsafabol keszi.ilt (csak a csutoraja van okorszarvbol)
tarogatojaba, es mindenkinek eljatssza kedvenc notajat. Zsenialis szorakoztato,
es az egykori kitelepitettek vigasztaloja is, akik ezert gyakori vendegei. Az
Dram es a banat konnyei kozott hallgatjak a magyar dalokat, melyek regi
otthonukra emlekeztetik oket. A Wenzel csalad osi feszket, magat a hazat, az
udvart, a hatalmas pincet aligha lehet tokeletesen leimi, annyira sokszinuek a
motivumok. Az elodok 1465 6ta lakjak a boltives epiiletet. Az udvaron
vendegek tilnek zsiros kenyer vagy nehany szem dio mellett, Laci bacsi borat
kostolgatva. A tagas nappali kepe a legjellegzetesebb. Bekesen megfer egymas
mellett a sokfele targy: a polcokon valogatott evjaratu borak, melletttik a
verseskotetek, Rakoczi mellszobra es emlekkonyvek, benntik politikusok, neves
emberek ajan16 sorai, pl. a filmrendezo Hugo Hartunge (egyik filmjeben a
tarogat6muvesz is szerepel), de koztlik van Habsburg Ottoe is, aki csaladjaval
nem egyszer volt latogatoban Laci bacsieknal. A hangjegyftizetek mellett
mindenfele ajandektargy, melyeket a latogatok hoztak.

Tortenelemkonyvek, a Monarchia rekvizitumai es sok egyeb targy, kozepen
pedig Laci bacsi, elegedett mosollyal. Nem nezi az idot, lassan ejfelre jar, mikor
kikiser benntinket tarogatojaval, bogy bucsut vegyen toliink. Addig jatszott, mig
egeszen el nem runt a boltives haz a szemiink elol. Az egyik neprajzos igy
fogalmazta meg az elmenyt: "Amikor a golyak lassan abbahagyjak a kelepelest
a kemenyen, es a csatadal lassan melabus dallamra valt, mely mintha egy-egy
fohasz lenne, vagy a vesztett csata utani kesergo hangzik rei, akkor erezziik
igazan, milyen fontos 0 mindnyajunknak, s foleg Magyarorszagr6l elszakadt
honfitarsainak, kiknek szemebe neha konnyet csal a honvagy."

1981

K6stol6 a vilag fiiszeres tramini boraib61

Honfitarsunk, Schmidt Matyas es felesege a Del- Tiroli ldegenforgalmi
Hivata[ vendegei voltak. A del-tiroliak fogekonyak a magyarorszagi nemetek
sorsa irant. Ezen a bortermelii videken sok minden emlekeztet az 6hazara.

Tramino hegykozsege a de1-tiro1i szolovideken, a Ka1terer-t6t61 nehany
ki1ometerre de1re fekszik. Egy par evve1 ezelott az Idegenforga1mi Hivata1 fiata1
tagjai eredeti ot1etet vetettek rei: a Tramini sziilofoldjen evente
osszehasonlitanak egy bork6stol6 alkalmaval a szerte a vilagon termesztett
ruszeres-tramini fajtakb61 kesziilt borokat. Az elso pr6balkozasokat nagy siker
kovette. Ez evben mar harom kontinens 14 orszaganak 78 ruszeres tramini
faj taj a varta a bork6stol6kat, akik egy hetet to1tottek a "Traminer Hof'
szal1odaban. A 8 nyugat-nemetorszagi bar kozott eloszor szerepelt ket
traminifajta a wiirttembergi U nterlandb61, az egyik egy 1979-es heilbronni



szaraz ruszeres tramini, melyet Schmidt Matyas hozott a bork6stol6ra, a masik
pedig egy 78-as, Fleinban termett "Kabinett" tipusu szaraz tramini volt. Hogy a
fleini bar hogyan keri.ilt ada, meg rejtely, j61 lehet, azon a videken is szep
szammal elnek regi budaorsiek. Magyarorszagot haromfele bar kepviselte: egy
balatonboglari ruszeres, egy 1976-os badacsonyi es a balatonboglari marienbadi
ruszeres tramini. Mindharom bar allami gazdasagokb61 erkezett.

A bork6stol6t nagy tarsadalmi esemenykent tartjak nyilvan Del- Tirolban. Itt
talalkozik mindenki, akit a politikai, gazdasagi es kulturalis eletben szamon
tartanak. Eur6pa minden orszagab61 jelen vannak a nagy sz616birtokok
tulajdonosai. Az Idegenforgalmi Hivatal a del-tiroli turizmust nepszeriisit6
cikkei es szemelyes kozremukodese elismeresekent hivta meg Schmidt Matyast
es feleseget. A hivatalos megnyit6 vegen mindenki orommel fogadta Tramino
varas polgarmesterenek szavait: "Eleg a beszedb61, igyunk egy poharral!" Ezzel
kezdetet vette a rendezveny kellemesebb resze. A szines nepviseletbe oltozott
ijaszegylet is felvonult a lehajtott cimeres zaszl6k sorfala kozott, mikozben a
traminoi zenekar pezsdit6 indul6t jatszott. A Del- Tiroli Szakacsok Egyestilete
gondoskodott az egy hetes rendezvenyen a tramini borhoz melt6 minden foldi

j6r61.
J6nak bizonyult Schmidt Matyas javaslata, bogy a heilbronni pinceszet szaraz

tramini fajtaval nevezzen be a del-tiroli rendezvenyre, ismerve a del-tiroliak
borr61 alkotott felfogasat. Az itteniek termeszetesen joggal vannak
meggy6z6dve arr61, bogy a legjobb tramini Del- Tirolban terem. Csak az ilyen
szaraz, erett bort fogadjak elismeressel. Ezert volt j6 eselye a heilbronni
fajtanak is a borok versenyeben, mig szamos, f6leg delkelet-eur6pai fajtat a az
igazi del-tiroli csak "cukros viz".nek nevez. Az osztrak Burgenland borai sem
nyertek osztatlan elismerest. Bar a rokon tajjal szorosak a kapcsolatok, az ottani
nehez es tul edes tramini nem felelt meg a del-tiroli izlesnek. Volt olyan este,
arnikor 60-fele bort k6stoltak a resztvev6k. A legnagyobb sikert egy
Kalifomiaban termett halvany raze aratta.

Az esti bork6stolas "kemeny munkaja" mellett napkozben volt id6
"valtozatos" pihenesre is: pl. seta a sz616k es gyiimolcsosok kozott, kirandulas a
kozeli Dolomitok csucsaihoz, a Marmolata, Brenta vagy a Wilde Pala jeges
vilagaba. Ha az ember egy bortermel6vel szeretne sz6ba elegyedni, kovessen
egy kek kotenyt ("Ftirter"-t) viselo ferfit, egyikuk biztosan az Urban-pince fele
veszi utjat. Itt a "bennsztilottek" maguk kozott vannak, de nyitott szivvel
fogadjak a beterot. A hangulat olyan, akarcsak regen, otthon, Budaorson,
Etyeken vagy egy masik magyar svab bortermel6 kozsegben.

Erdemes a pinceben egy kicsit koriilnezni, fellelhet6 nehany regi szerszam,
melyeket pl. a kadarok hasznaltak a hord6keszitesnel, vagy a nagy fatalak,
melyekben telen az iszapos foldet kihordtak az arokba.

A del-tiroli sz616sgazda nero siet, nem kapkod, odafigyel a masikra, es
erdekli a magyarorszagi nemetek sorsa is, hogyan, mi is volt ott a kitelepitessel,
lehet-e ma mar utazni stb. Szivesen latjak itt a dunantuli nemeteket. Btiszkek
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azonban Del- Tirolra es a traminira. K6ltoik dicsoitettek a finom nediit. A Del-
Tiroli Bormuzeum szakertoje, Luis Oberrauch, a Szent Urban kii16n partfogasat
elvezo pincemester igy ir az itteni traminirol: "Mindamellett, bogy a tramini
kiralyokhoz melt6 asztali bar, meg az orvosok kritikus allaspontjat is
megvaltoztatta es elnyerte j6indulatukat. Sok, Nemetfoldon nyomtatott
gy6gyszerk6nyv ajanlja a gyogyulni vagyoknak az eros, tiizes traminit."
Szamos dalban dicserik a tramini utanozhatatlan ruszeres zamatat. Az 155 8-ban
frt sorok fgy jellemzik: "Fokozza aver hevi.iletet", es "egy j6 pohar traminit
igyek", aki a muland6 orom reszese kfvan lenni.

1982

"Jeriko rozsaja" es a 82-esek

A Jeruzsalemb61 Jerik6ba vezet6 tItan tele voltunk varakozassal, hogy milyen
lesz a Jordan volgye a maga tortenelmi latnivaloival, a kibucok viragzo
novenykulmraival. Mi, akik a Neckar menti Hohenlohe videker61 erkezttink a
Szent Foldre, kiilonosen az izraeliek sz6leszetere voltunk kivancsiak, 6k
ugyanis a sz616 tobbfele muvelesi m6djat is kipr6baltak.

Egyik utitarsunk, a sontheimi Rudolf Kurz es a felesege, Priska elmeseltek,
csaladjukban tobbgeneraci6s hagyomany, hogy a tulajdonukban lev6 jerik6i
rozsat karacsonyra mindig viragzasnak inditjak.

Ennek eleresere az apa minden karacsonykor el6vett egy elszaradt
novenykepz6dmenyt, amely inkabb hatalmas pokra hasonlitott, es beletette egy
borral teli talkaba. Mikozben az anya es a gyerekek a karacsonyfat diszitettek, a
Jerik6 rozsaja elni kezdett, nehany ora elteltevel teljes szepsegeben bontakozott
ki es merete tobbszorosere n6tt, mint egy nyitott tenyer. A virag formajabol
azutan az apa megj6solta, milyen lesz a kovetkez6 ev 6szenek id6jarasa es
bortermese. Ma mar sajnos nem lehet ellenorizni, mennyiben valtak be a
jovendolesek.

Izraeli idegenvezet6nk, Benny, aki archeol6giai tudasat hazulr61 hozta, es
akit a mult egyetlen tortenelmi esemenyevel gem gem lehetett zavarba hozni,
nem tudta, mi lehet az osszeftigges Jeriko rozsaja es bortermeles kozott. A
Foldkozi-tenger keleti medencejeben tobbfajta egynyari viragos noveny hanas,
melyek amikor elszaradtak, goly6szeriien osszezsugorodnak, majd nem csak
horban, hanem meleg vizbe teve is ujbol kibontjak szirmaikat.

Ezt a korabban el6 szokast csodakent tartottak szamon. Az egyik ilyen
pillangosviragu novenyt (Anastatica hirochuntica) Maria rozsajanak neveztek.
Val6sziniileg a Jerik6 r6zsajanak karacsonyi viragoztatasa is a Maria-tisztelettel
fiigg ossze, az els6 ilyen viragot val6szinuleg hosszU id6vel ezel6tt hozta
magaval egy utaz6 Palesztinab61. Nem tudni, ki volt, aki el6szor hozta
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osszeftiggesbe a vlzzel erintkezo noveny kiilonos viselkedeset az oszi

idojarassal.
Egy masik apr6 feszekviragzam novenyt, a Jerik6 kornyeken elofordu16

Odontospermum pygmaeum neviit tartjak a keresztes lovagok az igazi Jerik6
r6zsajanak. Ezt a nyolclevelu viragot a muveszettortenet is ismeri. Egyik
csodaszep abrazolasa a csak nemregen feltart Maszadai sivatagban al16
eroditmeny mozaikpad16jan lathat6. Her6des rurdojenek padozatat diszitette
egykor ez a mouvum.

Jerik6 r6zsajanak csodalatos tulajdonsagar6l, mely a Kurz csalad boraszati
tudasat is gazdagitotta, magunk is meg szeretttink volna gyozodni. Ezert
Sontheimba hazaterve, egy j6fele, 81-es evjaratu rizlinggel teli taIba helyezttik a
szaraz novenyt (a VlZ nem lett volna melt6 hozza), majd orommellattuk, ahogy
egy ido titan kibontotta szirmait, mint az elmult evtizedekben minden
alkalommal.

Ha hihettink a viragpompa es a bortermes kozotti osszeftiggesben, akkor az
1982-es sztiret j6nak 1gerkezik.

1985

Schmidt Matyas es a dunai svabok mandulafai Del- Tirolban

A del-tiroli borvideken fekvo Epan hires bortermelo kozsegenek kozlekedesi
hivatala az irott sajt6, a radi6 es televizi6 mintegy 40 munkatarsat latta vendegtil
Svajcb6l, Ausztriab6l es Nyugat-Nemetorszagb6l egy del-tiroli
"Koszonetnyilvamt6 hetvege" kereteben. Ezzel a meghivassal a tud6sit6knak
mondtak koszonetet Oel- Tirolr6l mint turistacelpontr6l sz6l6 hiradasaikert, es
egyben tovabbi osztonzesiil, amint ezt a helyi onkormanyzati vezetok tobbszor
is hangsulyoztak. A meghivottak peldasan megszervezett, gyonyorU zenei
programon es fontos talalkoz6kon vehettek reszt. A vendegek tajekoztatast
kaptak minden rendezvenyrol, sor keriilt azonban egy meglepetesre is. Kiilon
megtisztelteteskent mindegyikiik egy-egy mandulafat iiltethetett el. Koztiik volt
a budaorsi Schmidt Matyas is, aki a Heilbronner Stimme hetvegi szamaban
"Utinap16" cimii mellekleteben szamos cikket kozolt Oel- Tirolr6l, ahol az
elmult 20 evben tobbszor jart. A hosszu evek saran szamos baratra talalt itt. Az
eur6pai media kepviseloi szines seregletebol sokan kapcsolatba keriiltek J. F.
Balvanyval, a becsi kiiliigyi sajt6 munkatarsaval, akinek edesapja egy pecsi
osztrak erdekeltsegii banya igazgat6ja volt. Balvany elenk szellemii, verbeli
ujsagir6, aki mindeniitt a vilagon otthon van. Schmidt Matyast elkiserte Oel-
Tirolba hofitarsa, Hans Prach is, aki "tanukent" vett reszt az Ujsagir6-setany
letrehozasaban. Rogton megtalaltak a hangot Balvanyval, aki kifejezte
szimpatiajat a magyarorszagi nemetseg, vagy ahogy nevezte, a "dunai svabok"
irant. Konnyed stilusaval megjegyezte, bogy "a kis mandulafat a dunai svabok,
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e derek es szorgalmas emberek" tiszteletere tilteti. Schmidt Matyas azt mondta
Oissertori igazgat6nak, bogy meg olyan hosszu ideig szeretne a szep Oel-
Tirolba latogatni, "amig sajat mandulafajanak arnyekaba nem allhat". A
talalkoz6 alkalmaval arr6l is lehetett hallani, bogy Magyarorszag tobbiranyu
targyalasokat folytat Oel- Tirollal a turizmus teriileten kiepitheta kozelebbi
kapcsolatokr61. A talalkoz6 alkalmaval tell kirandulasokon a vendegek Eppan
legszebb helyeit latogattak meg. A program gyonyorii tajakon vezetett, ahol del-
tiroli specialitasokat kostolhattak meg, es szinpompas zenes fogadasokban volt
resztik, -filmes szemrnel nezve megannyi "tokeletes jelenet". Az egyik "rundo"
alkalmaval a Oel- Tiroli Idegenforgalmi Hivatal valamennyi vezeta szakembere
jelen volt. Feledhetetlen elmenyt nyujtott Hocheppan vara es Boymont kastelya.
Az ut fenypontja a Korb kastelyaban rendezett fogadas volt, amelyen Oel- Tirol
tartomany elnoke, Or. Silvius Magnano is reszt vett. Ezen a politikai
osszejovetelen Oel- Tirol szamos kozeleti tagja is osszegyiilt, Magnano elnok
pedig beszamolt "A del-tiroli politikai helyzetral". Fokepp a Demel kisebbseget
erinta kerdesek keriiltek ela, melyek a magyarorszagi nemetseg helyzetevel
nyilvanvalo parhuzamot mutatnak. Or. Magnano a del-tiroli nemetseg vitatott,
de tekintelykent elismert szemelyisege.

A kitelepitett magyarorszagi nemetek sorsat nagyon is aterzik a del-tiroliak.
Sajnos elmondhat6, bogy ott tajekozottabbak az emberek az eliizetesral, mint az
6hazaban. Ezert egy-egy del-tiroli tit nem csak turisztikai szempontb61 iidita,
hanem az emberi kapcsolatok szempontjabol is ertekes.

1996

Tavasz a Garda-tonal

A Heilbronner Stimme cimii, Hohenlohe korzeteben megjeleno ujsag
valamint az Eppinger Zeitung cimii lap munkatarsai hamis{tatlan tavaszban
}artak a Garda-tonal. Heilbronnbol 5 fokos, kellemetlen idoben indult a csoport
a helyi utazasi iroda szervezeseben, a Heilbronner Stimme munkatarsa, Schmidt
Matyas reszvetelevel. Az utazok telies hidegben indultak, de meg aznap
elvezhettek a tavasz meleget az Alpok deli lejtoin, ahol Rivaban, ujtuk elso
celpontjan 25 fokos melegfogadta oket.

Mar Garmisch-Partenkirchen megcsillant a remeny, amikor a Zugspitze
mogott hirtelen kisiitott a nap. Innentol Innsbruckig, majd a Brenner-hag6n at
vezeta aut6palyan keresztiil a del-tiroli Garda-t6ig kellemes volt az ida. Riva
6varosaban, a Hotel Liberty volt a csoport szallashelye, kozvetlentil a t6 partjan.
Az utaz6k mar a buszon megismerkedhettek a regi6 tortenelmevel, a
legfontosabb latni- es tudnival6kkal. Sokakat az olasz konyha is csabitott az
utra. Bevaltotta elkepzeleseiket a Liberty konyhaja, amely a kovetkeza
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napoknak nem eppen fogyokUras meniit szerepeltetett az etlapon. Udit6 volt az
els6 Rivaban tett seta. A zoldell6 taj, a viragpompa, a to fest6isege.

Kirandulas a Garda-to komyeken

A Garda-tavat a Deli-Alpok fjordjanak is szoktak emlegetni. Itt fekszik a
festoi felsziget, Sirmione, az elso "kiruccanas" celpontja. Nem volt viszont a
programban, a resztvevok megis egyhanguan ugy dontottek, felkeresik a
kozelben fekvo Costermanoban a nemet katonai temetot, amely a to melletti
fennsfkon talalhato. Sirmione fele a Skalier-nernzetseg varkastelyai allnak,
akiknek uralkodasa Veronaban az atmenetet jelentette a kozepkorb61 a
reneszanszba. Tovabb emelkedett a homerseklet, mire a csoport elerte
Sirmionet. Meglepoen mozgalmas turistaelet folyt itt mar most, az eloszezonban
is. A keskeny utcacskak adjak a hely hangulatat, ahol most mindenlitt turistak
setaltak. A programban szerepelt egy haj6kirandulas is, amely harom torekeny
motorcsonak segitsegevel val6sult meg. Laziseban a meg miikodo olivaolaj-
prestizemet nezhettek meg a latogat6k, melyet jelenleg a Veronesi csalad
tizemeltet sikerrel, s amely a legregebbi ilyenfajta letesitmeny a Garda-t6
partjan. A delutan folyaman a csoPOrt korbeutazta a tavat, melynek minden kis
teleptilese sajatos atmoszferaval rendelkezik. Kozttik Limone a legszebb.

Verona tortenelmi levegoje

Az tIt a harmadik napon ismet az aut6palyan folytat6dott a gondozott kivi- es
mas gyiimolcsiiltetvenyek menten Veronaba. A miiemlekekben gazdag varost
az Etsch foly6videk kiralynojenek nevezik. Mar Rivaban csatlakozott a
csoporthoz Michaela, egy olasz-osztrak szarmazastI "keverek", ahogy magat
nevezte. A kedves, beszedes holgy mindent tudott Veronar61, lepesrol lepesre
"adagolva" a yarOS nevezetessegeit. A tortenelemlecke ulan kotetlen varosnezes
kovetkezett. Elobb az 6varosban tett setat a csoport, majd a Szent Bernat
dombra vezetett az tIt, ahonnan pampas kilatas nyilik a varosra. Erthetetlen,
bogy miert nem tesznek emlitest az utikonyvek errol a helyrol. Itt, a dombon
talalhat6 a Lourdes- i Sziizanya tiszteletere emelt szentely. Lathat6 innen a
Collina San Pietra dombja, melynek oldalaban all a R6mai Szfnhaz. Verona
szamos tortenelmi epi.iletegytittese a klasszikus Italiaval val6 talalkozas
elmenyet adja az idelatogat6nak.

Soave borvideke

A kovetkezo delutanon az utiprogram ujabb fenypontja kovetkezett: a csoport
ellatogatott Soave borvidekere, ahol borkostolora is sor kertilt a Bisson-csalad
bet hektaros szolojeben. Gazdag valaszteku, sajat termelesu bor- es
pezsgofajtakkal kinaltak a vendegeket, akiket teritett asztalon hideg btife es friss
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eper is vart. A kellemes hangulatu helyen a csalad harom lanya kfnalta a finom
italokat a vendegeknek, akik elismeressel nyilatkoztak a megkostolt borokrol,
melyekb6l nehany iiveggel be is csomagoltattak.

Masnap bucsut kellett vennie a tarsasagnak a Garda-tavi tavasztol es Rivatol,
majd a romantikus szepsegu Arco volgyen at, Meran es Vinschgau erintesevel
kovetkezett a hazaut. A latogatok sziviidit6 elmenyeket vihettek magukkal a
heilbronni Schafer utazasi iroda altai szervezett mediterran kirandulasrol.



1966

A delkelet-nemet miivelodestortenet jeles gyiijtemenye
Dr. Franz Riedl atfog6 kepeskonyvet allitott ossze:
Budaors -A Budai Hegyvidek gyongyszeme cfmen

Budapest nyugati peremevel hataros Budaors nagykozseg. A masodik
vilaghaborU vegeig a kizarolag nemet lakossagu teleptiles vonzo heIr volt sok
Magyarorszagra latogato ktilfoldi szamara. A gyokeresen nepi komyezet, a
kozepbajor- osztrak nyelvjaras, a szmekben gazdag nepviselet, az osregi erk61cs6k
es szokasok k6zvetleniil a magyar fovaros kapujaban sok ide gent vonzottak
Buda6rsre. A telepiilest az umapi viragszonyeg, valamint a "nemet-magyar
Oberammergau" (passiojatekok szabadteri szinpadon) himevesse tettek. Egy dunai-
svab neprajzos, fellelkesedve a jelentos nepszokasanyagtol es szokasvilagtol, a
szoloskertek es oszibarackosok k6z6tti pampas fekvese alapjan elnevezte Budaorsot
" a Budai Hegyvidek gyongyszemenek." Szamos fenykepesz-riporter is Budaorsre
latogatott, mivel a ltikteto falusi elet szamos fotomotivumot klnalt. Ezert all meg
napjainkban is jelentos kepanyag a rendelkezesiinkre. Ez a kepanyag kii16nleges
ertekkel bir, mert a buda6rsi svabok eliizetese titan a kulturalis elet ttize az egykor
annyira latogatott Budaorson kihunyt. Dr. Franz Riedl, taniigyi fotanacsos, sziiletett
buda6rsi, ezt a kepanyagot reprezentativ kepesalbumba gyiijt6tte 6ssze. 6 az, aki
minden szeretetevel a magyarorszagi helytortenet- es nepisegkutatashoz k6tod6tt,
kii16n6sen sziilofaluja t6rtenetenek kutatasahoz. Mar 1952-ben megjelentette a
"Buda6rser Heimatbuch" kronikat, elsokent a magyarorszagi nemet telepiilesek
soraban. Az 0 kezdemenyezese nyoman letrej6tt szines hangosfilm ("Buda6rsiek az
Ohazaban es az Uj hazaban") es a kozelmultban megjelent kepes kiadvany
("Budaors- a Budai Hegyvidek gyongyszeme") az egykori Budaors eletenek es
lenyegenek legszebb bizonyitekai az elj6vendo generaciok szamara.

Az egyes fejezetek ("Vallasi-kulturalis elet", "Erkolcs es szokasok a
regmultbol", "Szolohegyen es az oszibarackosban", "Ipar es kereskedelem" "Az
eliizetes titan itt es ott") melyeket a telepiiles megragado t6rtenete vezet be, s
ktilonosen azonban a dokumentum- ertekii kepanyag es ezek magyarazata, hiteles
kepet alakit ki az olvasoban az egykori Buda6rsrol. Az eloszoban, melyet Hugo
Moser, a bonni egyetem professzora, a delkeleti nemetseg kitiino ismeroje irt, ez
olvashato: "Ez a k6tet orizze meg a haza kepet elo madan, mindazt, ami egykor
volt, es mindazt, ami erdemes az emlekezesre." A kotet mindazok szamara ertekes,
akik foglalkoznak a magyarorszagi nemetseggel. Ktilonosen ajanljuk a
kepesk6nyvek gyiijtoinek. Ez k6zvetit egy darab delkelet-nemet
miivelodest6rtenetet, amely a nemetseg eliizetese titan mar a mult resze lett. Ez a
teny kii16n erteket ad a kepgyiijtemenynek es a gazdag fotoanyagnak.
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1968

Silvester Herzog utolso utja

Junius 16-an, 74 eves koraban elhunyt Silvester Herzog, a Budaorsrol
szarmazo zeneszerzo. Dr. Franz Riedl taniigyi fotanacsos ertekelte Junius 23-i
utolso szamunkban Silvester Herzog eletet es miiveit. Ma a zeneszerzo utolso
utjarol tudos{tunk.

Szeretnek meg egy gyaszindul6t irni es komponalni, mondta Silvester Herzog
nehany nappal a halala elott. Karddal a sziveben es a Magnificattal az ajkan el is
hunyt roviddel ezutan, mondta H. H. Weber lelkesz Neckareltzbol bucsuztato
beszedeben. Honfitarsak es baratok nagy csoportja kiserte el Silvester Herzogot
utolso utjan. A neckareltzi temeto zengett a gyaszinduloktol, melyet buda6rsi
zeneszei (akik csaknem mindannyian eveken at tanftvanyai voltak) es
Neckareltz tUzoltozenekara jatszott, melynek eveken at karmestere volt.
Haromszor hangzott el a dal: "Volt egyszer egy bajtarsam..." Amikor az
"Original Donauschwaben" zenekar karmestere,Korne Mayer, es occse,
Andreas, akik Miinchenbol j6ttek Neckareltzbe, hogy bucsut vegyenek Tole, ezt
fiijtak a temeto magaslatan, az iinnepelyes csendet "Festlvetter" sok baratjanak
visszafojtott zokogasa torte meg, mig az agakr6l a kismadarak kardala zengett,
bucsut veve a nagy zenesztol. Bucsut vett tole a Buda6rsi Heimatverein es Paul
Herzog; a budaorsi zeneszek neveben helyeztek el a siron koszoriijukat.
Szamukra Budaors egy darabjat temettek el a sirba. A Magyarorszagi Nemetek
Bajtarsi kozossege neveben Dr. Michael Schimpl, a masodik elnokhelyettes
helyezte el a megemlekezes utols6 viragjat Dr. Ludwig Leber elnoktik neveben.
Dr. Schimpl emlekeztette a gyaszol6 gytilekezetet az elhunyt sok hanglemezere,
amelyek reven baratai lelkeben tovabbel, es azt mondta: "Ha honfitarsaink
Ausztraliaban, Amerikaban es barhol a vilagban Silvester Herzog zenejet
hallgatjak, azt mondjak majd: ,,0 egy volt k6ziiliink." Meghajtottak zaszlojukat
a nyitott sir elott, hosszU eveken at vezeto karmesteriik elott.

Bucsut vett Silvester Herzog zeneszerzotol Rohr ur is a Donauschwiibische
Blaskapelle, a Dunai Svabok Bajtarsi Kozossegei Szovetsegenek neveben, es a
mtincheni Magyarorszagi Nemet Bajtarsi Kozosseg neveben. "Ami szemely
szerint a szivembol fakad -mondta Rohr, -hogy itt a sirjanal e ferfiiinak
koszonetet mondjak a sok even at tarto szep es barati egyiittmiik6desert". A
hozzatartoz6knak mely reszvetet fejezte ki, es a hatramaradottaknak pedig
k6sz6netet mondott, hogy tovabb orzik, ami zenejebol a halal utan
hervadhatatlanul fennmarad. Szeptember h6napban az osszes osztrak ad6 otven
percell at az Original Donauschwaben nepzenejet sugarozza, emellett elemzes
hangzik el Silvester Herzog eleterol es Delkelet -Europa nepszeru zeneszeinek
csodajat az 0 peldaja nyoman mutatjak be. "Silvester Herzog halalaval az
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otthoni nepzene egyik szep forrasa szaradt ki. Miiveivel Silvester Herzog
azonban tovabbra is kozottlink marad.

Neckarelz lelkesze Weber Silvester Herzogot, a hiva embert meltatta. ,,0
nem a koznapi vilag muzsikusa volt, aki csak a hetkoznapi vilag zenejet
miivelte. Elsasorban az egyhazi zenet, a musica sacrat miivelte, ezt apolta es ezt
szerette. A templomi k6rus es a templomi zenekar tagja volt. Mindig a volt a
hajt6era, ha egyhazzenei elaadasokra keriilt sor. 0 mag a mindig szemelyesen is
k6zremiikodott bennlik. Weber lelkesz Silvester Herzog mely vallasossagar61 is
megemlekezett. Rendszeresen jarult szentsegekhez. Bar az elet szenvedeseit
nem kerlilhette el, sohasem keseredett el, nem valt buskomorra. "Silvester
Herzog sokat szenvedett, megis mindig vidam ember, hiva kereszteny maradt,
aki a zeneben talalt megoldast. Isten dicserete meg6vta at a pusztulast61. Ezert
biztos szamara az orok feny, az orok elet, es az orok dal, ebben biztosak
vagyunk. Halala eljottekor is nagy maradt." Weber lelkesz e szavai ulan
helyeztek felejthetetlen honfitarsunkat, Silvester Herzogot orok nyugalomra.

1979

Tortenelmi kapcsolatok Sopronnal
A "Szenvedelyes szerelem Rothenburghoz" ismeretlen okmanyokat hozott

napvilagra

Miihl Aladart, a magyarorszagi Sopron 77 eves nemet festomiiveszet
"szenvedelyes szerelem" koti Rothenburg ob der Tauberhez, s az az otven evnel
regebbi vagya, bogy megismerkedhessen ezzel a varossal, most, ezen a nyaron
valosagga valt. Ezt Luise Predlnek, Heilbronnban elo honfitarsnoje
"kemenyfejusegenek" koszonheti. () tudott a kepzomuvesz nagy vagyarol, mely
wimpfeni kiallftasan, a "Soproni hazai napok" alkalmab61 ujb61 fellangolt.
Luise Predl azon faradozott, bogy Rothenburgban meghfvast nyerjen Mtihl
szamara. Ez eddig nem jart igazan sikerrel.

Az iigy akkor nyert kedvezo fordulatot, amikor gondjat a Sinsheimben elo
soproni helytortenesznek, Andreas Schindler rektomak eloadta. () jol
emlekezett a ket varas, Rothenburg es a magyarorszagi Sopron egyik torteneti
kapcsolatara. Rothenburgban es Sopronban is ut61agos kutatast folytattak, s ez
rovidesen eredmennyel jart. Schindler rektor kozlesei mindket varas leveltari
adataival egybevagtak.

A legujabb idokben uj, a kapcsolatokat megerosito torteneti forrasokat
talaltak. Luise Predl ekozben azon faradozik, bogy osszeallftson egy
gyiijtemenyt "Sopron es Rothenburg a tortenelem folyamataban" cfmmel. A
kapcsolatok kozponti alakja Gerengel Simon predikator. Dr. Schnurrer, a
rothenburgi leveltaros a kovetkezo feljegyzesekre bukkant: "Gerengel Simon
ismeretlen idoben, az also-ausztriai Potschachban sztiletett. 1570-ben vagy
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1571-ben halt meg Sopronban. Beneficiatus Oberaspangban Gloggnitz
mellett.(Als6-Ausztria) Evangelikussa lett, ezert 1551-ben levaltottak es 1554-
ig Salzburg varaban fogsagba vetettek, ahonnan 1554 szeptembereben
bocsatottak el. Greg edesanyjaval, felesegevel es gyermekeivel elhagyja
Ausztriat, es mint exulting -Christoph Harsdorfer ntirnbergi patricius
ajanlasaval -Rothenburgba erkezik. A Szent Jakab templom diak6nusa lesz,
1556-t61 predikator es superintendens, 1559-tol 0 mondta a deli predikaci6t.
1562-tol (mivel mint flacianust az elhelyezes fenyegette) Burgbernheimben
lelkesz, 1565-tol Sopronban, att61 fogva Magyarorszagon muk6dik, ott halt

meg.
,Julius 9-en a varosi alamizsnab61 es mas varosi alapitvanyokb61 10

birodalmi tallert adomanyoznak az uj soproni konyvtarnak.(Ezt a soproni
konyvtar felujitasara kaptak 1666-ban. A fordit6 megjegyzese). 1679-ben tobb
mint bet forintot ajanlottak fel egy soproni evangelikus templom epitesere.

Mtihl Aladar festomuvesz ezeket az adatokat megerositette Sopronban, es sok
minden egyebbel, kiegeszitette a ket yaros vonatkozasaban. A soproni
evangelikus egyhazkozseg birtokaban van egy Gerengel portre, ezenkivtil sok
kezirat es Gerengel mu talalhat6 meg Sopronban. Az altala megfogalmazott
"Katekizmus es a keresztyen gyermeki tanok megfogalmazas"-t a 18. szazad
vegeig hasznaltak Sopronban. Az iskolaban igy sz6ltak a gyerekekhez: "Mondd
fel a Gorgeledet!" (azaz Gerengeledet).

Az eltelt idoben a kutatasok tovabb folynak, az eredmenyeket is kicserelik.
Schindler rektor ujabban ismet egy ertekes emleket fedezett rei: egy cehmesteri
bizonyitvanyt "Sopron szabad kiralyi varosab61". Ez egy grafikailag nagyon
szepen megformalt okmany. Schindler rektor ezt az uffenheimi
Heimatmuseumban talalta, nem messze Rothenburgt61. Feltehetoleg Johann
Jakob Rost pekseged, a vandorevek utan -melyek Sopronba vezettek -,
Uffenheimben telepedett Ie Ez az eset is arra utal, bogy eleven kapcsolat allt
fenn Rothenburg es Sopron kozott.

A vonatkoz6 leveltari anyagot kolcsonosen kicserelik, es Bad Wimpfenben a
Heimatmuseum is kap r6la masolatot.

Rothenburg fopolgarmestere, Schubart is oriilt a torteneti kutatas
eredmenyeinek, es az idos soproni muvesz, Miihl "szerelmes nyilatkozatat" is
szemelyes iigyenek tekintette. A muveszt Rothenburgban mint sajat
vendegekent fogadta, igy Mtihl Aladar nyolc napot, tolthetett el "szeretett
Rothenburgjaban", ahol termeszetesen festett is. A fopolgarmester azt irja egyik
leveleben: "Nagyon megnyugtat6 arr61 tudni, bogy a mai, nagyon a
materializmus fele fordult vilagban meg akadnak lelkesedesre kepes emberek."
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1985

A Hernadi-triot Schwabisch Gmiindben lelkes kozonseg fogadta

A harom mas koncertajanlat ellenere, Schwiibisch Gmiindben a Hernadi trio
kamarazene-estjet felt haz hallgatta a Hans Baldung Grien Hazban. Nem alert,
mert a fiatal miiveszek nalunk olyan ismertek lennenek. Nem, ez szolidaritast es
tiszteletadast fejezett ki Hernadi (Herzog) Akos elott, aki Budaiirsiin sziiletett.

Mar oly sok jot hallottunk az ifju, tehetseges muveszekral! Parizsbol jottek,
sok honfitarsunk megragadta a lehetaseget, bogy meghallgassa a Szovetsegi
Kaztarsasagban elsa izben szerepla triot. Az ifju Hemadi mar mint a hires Liszt
Ferenc Zenemuveszeti Faiskola hallgatoja szamos nemzetkazi ifjusagi versenyt
nyert zongorajatekaval. Ma ugyanabban a zenei intezmenyben tanit, es szamos
nemzetkozi fellepest vallal. Tri6javal teljestilt az a vagya, bogy sajat
rendezeseben koncertezzen az egesz vilagon.

Fellepesevel Schwabisch Gmtindben meg egy magyarorszagi nemet
sajatossag jelentkezett. A trio ezen a koncerten adta ela a Magyarorszagrol
szarmaz6 Paul Selzler zeneszerza hegediire es zongorara irt szerenadjat, amely
a darab osbemutatoja volt. A zeneszerza jelenleteben hangzott fel a mu, es azt
szamos szivbal java, spontan taps fogadta. A Hemadi- trio fellepeset
Schwabisch Gmtindben kituna sajtokritikat kapott. Nincs mindeD
zeneszerzanek muve asbemutatojakor akkora szerencseje, bogy ilyen elhivatott
tolmacsolok alljanak rendelkezesre! A Hemadi- trio tagjai mesterei sajat
hangszertiknek -kivetel nelkul 20 es 30 ev kozotti muveszek, akiknek virtuoz
technikai felkesztiltseget csak csodalni lehet!" Barati elismereset fejezte ki a
zenei teljesitmenyral Robert Payer, a Burgenland Kapelle tagja is es omIt, bogy
a honfitarsak ilyen nagy szamban jelentek meg a koncerten. A koncertmester,
Hemadi Akos muveszkollegai, Kaldor Zsuzsa (hegedu) es Pleszkan Marianna el
voltak ragadtatva a koncert titan a honfitarsak rokonszenvenek kollegajuk iranti
megnyilvanulasatol. Maga Hemadi is lathatoan meghatott volt a koncertterembe
lepve, es a koncert titan is, mikor rokonaival es sok-sok ismerosevel talalkozott.

1987junius

Koncertek a budaorsi Hernadi/Herzog Akos reszvetelevel

A budaorsi zenemuvesz Hemadi/Herzog Akos szulei Matthias Herzog es
Elisabeth Hartmayer parasztcsalad leszarmazottai voltak. Budaorson nottek rei,
es a haborU utani evekben Budapestre koltoztek. Az apa negy even at a Magyar
Allami Operahaz kurtfuv6sa volt. tgy Akos mar a bolcsoben magaval hozta a
zenei tehetseget. 12 eves en kezdett el zongorazni, es 15 evesen mar a Liszt
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Ferenc Zenei Foiskola tanul6ja volt. Utols6 foiskolai eveben mar zenei
asszisztenskent dolgozott. Diplomakoncertjerol az "Unsere Post" is tud6sitott.
Nehany eve nemzetkozi zongoraversenyeken vesz reszt, pl. Barcelonaban,
Vercelliben es Parizsban. T6bb dijat nyert. 6 alapitotta meg azt a zongoratri6t,
mellyel Franciaorszagban, Olaszorszagban es Nemetorszagban is
vendegszerepelt. Hernadi/Herzog Akos egyik legnagyobb sikeret a stuttgarti
kastely, a Nelles Schloss "feher" termeben aratta a "Dunai Svabok Zenei
Estjen". K6zremiik6d6tt a Stuttgarti Mozart-egyestilet koncertjen is a stuttgarti
Liederhalle Mozart-termeben. Ezen a koncerten reszt vett a Wilrttembergi
Evangelikus Egyhaz K6rusa es Zenekara is, mely Budapesten is fellepett 1987.
aprilisaban Eberhard Hofmann karmester vezetesevel.

Viszonzasul az egyik budapesti zeneiskolat latjak vendegill Michelbachban,
ill. Bilzben 1987. juniusaban.

1987januar

Martin Bechtold nyugalmazott postai fotanacsosra emlekezve

Nagyerdemii honfitarsunk, Martin Bechtold, aki fiatal korat6l kozszeretetnek
orVendett, es mint sporto16t is csak mint Bechtold Marcit emlegettek rokonai es
ismerosei, 1987. december I-en hunyt el, majd december 3-an Heilbronnban
helyeztek orok nyugalomra. Halala elott nem sokkal jelent meg a Budakesziek
Honismereti Konyve, mely egesz fejezetet szentelt Budakeszi nagy him
sztilottenek. Most pedig mindorokre lezarult foldi palyafutasa. Megorzi azonban
az ernlekezet a versenysporto16t es azt a honfitarsat, aki hfven reszt vett a
nemetseg megtartasaert foly6 munkaban. Tobbszor talalkozhattam vele, 0 maga
is kereste az alkalmat a talalkozasra es beszelgetesre. De mar nem volt a regi,
otthonr61 ismert Bechtold Marci. A kiiizetes utan mar nem olyan vilag jarta,
amilyet az elhunyt almodott maganak. Mindig honvagya volt, de a kitelepftes
utan soha tobbe nem latta viszont hazajat. A honvagyat a sikeres eletut, az uj
otthon biztos gazdasagi alapjainak megteremtese sem enyhftette. 1983-ban
tinnepelt 80. sztiletesnapjara feledhetetlen honfitarsunk, Dr. Franz Riedl, a
"Sportmozaik" szerkesztoje teljes oldalt jelentetett meg r6la az Unsere Post
hasabjain. Az fras felelevenftette a neprajzos es sporto16 Martin Bechtold
alakjat. Ebbol kovetkezzen nehany kivonatos eletrajzi adat:

"Martin Bechtold 1903. november 9-en sztiletett Budakeszin, egy
sokgyermekes csaladban. A hegyen laktak a Waldgasse nevii kis utcaban. Errol
az idorol batyja, Jakob Bechtold jelentetett meg irast 1974-ben "Sziilohazunk
Budakeszin" cimmel. Marton sziilofalujaban jart elemibe, majd a budai Toldy
Ferenc Gimnaziumban erettsegizett j6 eredmennyel. Jogot es Allamigazgatast
tanult a Pazmany Peter Tudomanyegyetemen es kesobb a Budapesti
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Kozlekedesi Foiskolan. Ezutan a Magyar Posta alkalmazottja lett; a szamvitelen
dolgozott, eloszor hivatalnok, feliigyelo, majd konyvvizsgal6 lett, 1943-ban
pedig tanacsossa neveztek ki. 1944-ben osztalyvezetonek Szombathelyre
helyeztek; majd a Magyar Posta vezerigazgat6jakent AIs6-Bajororszagba
evakualtak. -Miutan a hazatert, honfitarsaiert val6 onzetlen faradozasaert a
kitelepitessel ,jutalmaztak". Mar az elso transzporttal -j61 ismert miivesziinkkel
-Josef de Ponteval egytitt kellet elhagynia hazajat. 1946-ban ezen a vonaton
volt GreBI/Nagykovacsi plebanosa is.

Ami szakmai palyajat illeti, eloszor Crailsheimban, majd Blaufeldenben lett
hivatalvezeto es fopenztaros. Kesobb Heilbronnban folytatta munkajat egeszen
nyugdijba vonulasaig. Martin Bechtold ettol kezdve azon faradozott, bogy
honfitarsainak minel tobb segftseget nyujtson a hat6sagi eljarasokban. Mint
kozsegi tanacsos, esktidtbfr6 es jarasi tanacsos szamtalan honfitarsanak
beilleszkedeset egyengette. Ahol csak tudott, segftett sz6val es tettel -ktilonosen
kartalanftasi es maganjogi tigyekben -ugy, mint valaha otthon, Budakeszin,
melynek tekintelyes, a kozosseg bizalmat elvezo, nepszerii szemelyisege volt.
Ezenkfvtil nagyszerii sportol6 is volt. Dr. Riedl egy ,jellemes, akaraterovel
rendelkezo atletat" ismert meg szemelyeben. Sportpalyafutasa a budapesti
BBTE-ben kezdodott. Sziilofalujaban, Budakeszin is tevekenyen kivette reszet a
sporteletbol. 1926 6ta Magyarorszag egyik legeredmenyesebb gerelyhajit6ja,
aki negyszer volt a magyar Nernzeti Valogatott tagja, tobb arany- es eztistermet
nyert jelentos gyozelmeket aratva. Beneveztek az 1928-as Amsterdami
Olimpiara is, de egyetlen fianak hirtelen halala miatt Ie kellett mondania a
megtisztelteto reszvetelt.

Annal fajdalmasabban erintette az a serelem, sot megalaztatas, amit a fiatal
sportol6nak mint magyarorszagi nemet sziilok gyermekenek kellett elviselnie.
Az orszagos bajnoksagokon csak "Budavari" neven lephetett fel. Batyja is, aki a
sportijaszat bajnoka volt es a Berlini Olimpian is reszt Yeti, "Koszegi" neven
valt ismertte. Amikor eletenek esemenyeit szamba vette, mindig fajlalta ezt az
eroszakos magyarositast.

December 3-an vettek bucsut Martin Bechtoldt61 a felesege, a rokonai, a
Nemet Szovetsegi Posta kepviseloi es a Postasszakszervezet.

Sok honfitarsa is eljott; sziilofaluja, Budakeszi is kepviseltette magat. Franz
Stadler es Josef Ortner atnyujtotta a halotti megernlekezesen az ozvegynek az
ujonnan kiadott Honismereti Konyvet, majd bucsut vettek kozsegtik meltan
himeves fiat61. Martin Bechtoldban fieri hovatartozasat tudatosan vallal6,
magyarorszagi nemet honfitarsunkat veszitetttink el.
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1986

Franz Jelinek halalara

Egy regi, kedves emberiink hagyta el honfitarsi kozossegtink szinteret. 93
eves koraban elhunyt Franz Jelinek a Hohenlohe korzeteben talalhat6
orendelstalli k6rhazban, ahol 4 betel t6lt6tt. Elozoleg 8 hetig volt egy
weinsbergi klinikan. Zsambekon sztiletett, Budapesten dolgozott, majd a
kitelepites ulan Heilbronnban talalt uj otthonra, ahol a fia el, es itt helyeztek ot

orok nyugalornra.
Franz Jelinek a Zsambekon toltott gyerekkor es elemi iskola ulan

Esztergomban erettsegizett. Palyaja Budapestre, a Mezogazdasagi Miniszterium
Mezogazdasagi Betegbiztositasi Osztalyara vezetett, ahol kesobb szamlatigyi
fotanacsos lett. Budapesten ismerte meg kesobbi feleseget, a
Gyorszentmartonb6l va16 Tereziat, aki apai agon szinten nemet szarmazasu
volt. Franz Jelinek mindvegig szoros kapcsolatot tartott sziilofalujaval.
Zsambeki nyara16jaban pihent, mikor munkaja engedte. Budapesten megkereste
a nemet szarmazasu egyetemistakat es iparosokat, es arra 6szt6n6zte oket, bogy
hiven orizzek nemetsegiiket. A Jelinek csalad, harom fill es egy lallY, hamar
kivette a reszet azokb6l a kedvezobb lehetosegekbol, amit a kisipar kinalt.
Edesanyjuk elsokent szerzett be k6togepeket kiilf6ldrol. A felviragzas utan

azonban gazdasagi nehezsegek jelentkeztek. Egyik batyja gombgy1irt6
vaIlalkozast alapitott.

A miniszterium kotelekeben dolgozo Franz Jelinek mar 1944-ben elhagyta
Budapestet es Sopronba teleptilt at. Ott -0 es hozzatartoz6i -egy 1945-os
bombatamadas saran minden megmaradt ingosagukat e1veszitettek. A haborU
utan hosszU, faradsagos idoszak k6vetkezett. U gy d6nt6tt, bogy feleseget es
gyermekeit elore kiildi Ausztriaba. Csak a veletlen segitette, bogy
Mtirzzuschlagban osszetalalkozott oveivel, ahol a magyar Hadtigyminiszterium
megmaradt tagjaival egytitt atmeneti szallast kapott. A csalad tehat ujra
egyestilt, es az is veletlenszerii volt, bogy a ket marhavagonnal, amelyben t6bb
nemet honfitarsa is utazott, eppen Nemetorszag fele indultak el. Gyakran beszelt
kesobb errol a nelkii16zessel es ehezessel elt6lt6tt idorol. Hosszas bolyongas es
tobb szaIlashely ulan a csalad vegre a bajororszagi Poling melletti Weilheimba
kertilt egy kolostorba. Franz Jelinek a mtincheni Munkatigyi Birosagon kapott
allast. Innen is vonult nyugdijba. Kitartoan ktizdott azert, bogy atteleptilhessen
Wtirttembergbe, ahol sok honfitarsa ell. Vegtil 1954-ben sikertilt Heilbronnba
k6lt6znie. Ez az akkor romma lott yaros lett masodik otthona, ahol mindvegig
szivesen elt. K6zvetlensegevel az idos ferfi fogalomma vall Heilbronn utcain.

Szeles barati kart alakitott ki a varosban, melyet mint a "Heilbronni
Torzsasztal" emlegettek. Az egesz dunai svab teriiletrol erkeztek ide Delkelet-
Europa orszagaibol szarmazo baratai. Franz Jelinek maga is sokszor kelt utra
meg Heilbronnb6l, es meg egeszen idos koraban is foglalkozott hires honfitarsa,
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Josef Gungl zeneszerzo munkassaganak kutatasaval. Vilagszerte felkereste
azokat a kiad6kat es zeneintezeteket, ahol a Gungl-kiadvanyok megtalalhat6k
voltak. Az osszegyiijtott, ertekes anyagot baratjara, a Miinchenben elo Wilhelm
KronfuBra hagyta.

-A vegtisztessegre Zsambekr61 is erkeztek, kozttik Georg Tafferner es Toni
Lugmayer. A heilbronni baratok neveben Matthias Merkle nyugalmazott
plebanos mondott bucsubeszedet. A temetes az elhunyt kivansaga szerint
szereny kortilmenyek kozott zajlott. Merkle plebanos ur arra ernlekeztetett,
milyen vidam ember volt Franz Jelinek, mennyire szerette a tarsasagot, s bogy
baratai mellett -a haboru utani elso talalkozast61 egeszen halalaig -hiisegesen
kitartott.

Barati kore es a Magyarorszagi Nemetek Bajtarsi Kozossege e nepcsoport
neveben is bucsuzott tole, az 0 neviikben is koszonetet mondott munkassagaert.
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Matthias S C H MID T:, ,
EPITEM A HID A T

-Beilleszkedes es megbekeles -

Hidat epiteni mindig nagy vallalkozas. A Riedl Ferenc Helytorteneti
Gyiijtemeny is hidepitesre vallalkozik, amikor szereny eszkozei segitsegevel
megkiserli egymashoz illeszteni a mult egy-egy, ajelenbe ativelo darabjat -HID
ez is. Egy HID, amely ket oldalr61 eptil. Egyik reszet az itthon maradt, sokszor
gorongyos, tovises uton jar6 Buda hegyvideki, budaorsi nemetseg elete alkotja.
De hidat epitettek a hazajukb61 eliizott nemetek is, akiknek almaban egyetlen
helyszin jelenik meg parancsol6 erovel: a sziilofold, "Wudersch". "Budaors,
mein Heimatland" -halljuk Franz Riedl sziilofoldrol sz616 j61 ismert dalaban.

Ez a kotet a tuloldalr61 hazavezeto hid epiteset kiserli meg bemutatni -egy
reszleteiben tobb teriiletet is felolelo cikkgyiijtemenyben. Tobbek kozott Baden-
Wtirttemberg es Magyarorszag ez evi tinnepelyes rendezvenysorozata
biztositotta a lehetoseget a megjelentetesre. Egy kovetkezo kotetben szeretnenk
megsz61altatni azokat, akik itthon maradhattak, de ez az "itthonmaradas" sokaig
a 'kitagadassal volt egyenlo. Kesziiliink tehat egy visszaemlekezesekbol al16
gyiijtemeny kiadasara is. Most azonban sz61junk errol a kotetrol, amely ket
nyelven tartalmazza Matthias SCHMIDT -vagy ahogy sokan nevezik -MOTZI
-sztilofoldjerol es az onnan elparancsoltakr6l sz6l6 irasait. Ez csupan szereny
valogatas, ha a Heilbronner Stimme koordinatoranak tobb ezer cikkbol al16
gyiijtemenyet figyelembe vessziik. A javat igyekezttink az olvas6 ele tarni.

A sokszor vallomasszamba menD ujsagcikkeket olvasva kirajzo16dik elottiink
Schmidt Matyas teljes eletmiive. Szivehez legk6zelebb sziilofoldje all. R6la ad
hirt, amikor templomanak kincseirol, vagy arr6l tud6sit, hogyan segitettek a regi
budaorsiek a szepseges barokk orgona felujitasaban, hogyan eptilt meg
segitsegtikkel az uj liturgikus ter.

A sziilofoldjiikrol tavolba szakadt budaorsiek is eras szalakkal k6todnek az
6hazahoz. Sz6ljon bar a tud6sitas arr61 a par val6di budaorsi csizmar61, amelyet
az 1960-as evekben a hires bucsura, a "Kiritog"-ra keszitett ket budaorsi mester.

Vannak irasai, melyek a teljes magyarorszagi nemetseg tortenetehez
kapcsol6dnak. Ktilonosen meghat6 egyik elbeszelese egy Balaton-felvideki
ferfir61, aki annak idejen az itt-ott "elkapart" nemet katonak foldi maradvanyait
melt6n eltemette, sirjuk role keresztet emelt, fennmaradt targyi emlekeiket
pedig eljuttatta a Voroskereszthez. Tette ezt abban az idoben, amikor ezert nem
jart dicseret, inkabb gyanakvas vette kortil.

Forrasertekiiek Schmidt Matyas irasai a magyarorszagi nemetek uj
hazajukban tartott kulturalis rendezvenyeirol. Eugen Schusteritsch Bad
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Wimpfen varosaban a soproni nemetseg muzeumat hozta letre. Schmidt Matyas
pontos hiradassal szolgal a muzeum ujabb szerzemenyeirol, arr61, hogyan
talalkoznak egymassal a regi soproniak es a Sopronbol Nemetorszagba
kilatogato neptancosok. Schmidt Matyas -hivatali feladatkorebol ad6d6an is -

szamos kirandulast szervezett Magyarorszagra es a vilag szamos orszagaba.
Ezek a kirandulasok is fontos esemenyek. Nem kevesbe azok az emberi portret,
amelyekben egy-egy szemelyiseget jelenit meg; beszamol pl. a soproni
szarmazasu resto, Miihl Aladar es Rothenburg varosanak talalkozasarol.
Bemutatja az idos muveszt, aki az osi yaros szepsegeit festette meg, de sz6 esik
a cikkben Gerengel Simon -a XVI. szazadi predikator -soproni illetve
rothenburgi miikodeserol is.

Ily sokfele, a cikkirot es riportert foglalkoztato tertiletet korlatozott
terjedelemben nem konnyii melt6n bemutatni.

A cikkvalogatas elect kozos munka eredmenye. Koszonjtik Matthias
Schmidtnek, bogy segitett eligazodni irasainak gazdag gyiijtemenyeben. Ahol a
konnyebb erthetoseg megkovetelte, magyarazo jegyzeteket talal az olvaso. Az
irasok azonban legtobbszor onmagukert beszelnek.

A forditas pontos, odafigyelest igenylo munkajat ketten vegeztiik: dr. Kovacs
Jozsef Laszlo es Schweighoffer Krisztina. A forditasok egyseges irodalmi
megszovegezeseben a jeles ira, Sarkady Sandor nyujtott segitseget.

Hillebrand Imre soproni nyomdajanak koszonjiik a ketnyelvii kiadvany
.gondos nyomdai kivitelezeset. Budaors Varosanak pedig azt az
aldozatkeszseget, amellyel -a Baden- Wtirttemberg tinnepi evben elnyert
tamogatas osszeget meghaladoan -a nyomdai koltsegek fedezeset vallalta.

Az Epztem a hidat -Ich baue die Brucke c. kotet kUlon jelentosege abban all,
bogy a kotetet nem csak a budaorsiek, a helyi nemetseg es a mult irant itthon
erdeklodnek vehetik kelbe, hanem Nemetorszagban is terjesztesre kertil a
konyv. Az igenyes a feladat -a hidepites -szolgalataban!

Dr. Kovacs Jozsef Laszlo sorozatszerkeszto,
a Riedl Ferenc Helytorteneti Gyiijtemeny igazgatoja
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Labjegyzetek:

1. A "svab" elnevezes eredete: az elso bevandorolt nemetek svab
szarmazasuak voltak, de ezek tobbsege kesobb jarvanyok aldozataul
esett, majd a torok idoket kovetoen, foleg Bajororszagb61 erkeztek
telepesek. A nepnyelv azonban valamennyi magyarorszagi nemet
nepcsoportra egyontetiien a "svab" elnevezest alkalmazta.

2. Maria-leanyok: a Maria Egyestilet tagjai, megktilonboztetestil
egszinkek szalagot viseltek, es a Szent Vince Irgalmas Rendi Noverek
segitoinek szamitottak.

'. Oberammergau: felso-bajororszagi telepiiles, amely eur6pai him
passi6jar6l es fafarag6ir6l nevezetes. Az ottani pelda bizonyara
osztonozte a budaorsi passi6jatek letrejottet.

Az evangelikus templom az alapkoletetelt kovetoen oem epiilhetett fel a
budaorsi lak6telepen az ottani lakossag tiltakozasa miatt. Helyette a
kepviselotestiilet a Budapesti uton adott epiiletet az evangelikus

egyhaznak.

-"A D6zsa Gyorgy uti Lenin-szobor ma a Tetenyi-fennsikon leva
Szoborparkban talalhat6.

'. A krakk6i Wawel varanak szamos tovabbi magyar es nemet
vonatkozasa van.7. 

Szent Orbanhoz, mint a szolosgazdak vedoszentjehez folyamodtak a
gazdakj6 termesert. Budaorson ktilonos tiszteletnek orvendett.

-.Kiritog = Nagybucsu, amelyet a templom felszentelesenek tinnepet,
vagyis Nepomuki Szent Janos napjat -majus 16-at -koveto vasamapon
tartottak.

~. Nikolaus Lenau -eredeti neve: Nikolaus Niembsch yon Strehlenau,
1802-ben sztiletett a Torontal megyei Csatadon es a Becs melletti
Oberdoblingben halt meg l850-ben.

10. A lege Iso "Heimatbuch" -honismereti olvas6konyv, emlekezes-
gyiijtemeny -1952-ben jelent meg Franz Riedl gondozasaban (Verlag
Unsere Post, Stuttgart)

11. Irgalmas noverek: Pali Szent Vincerol elnevezett irgalmas rendi
noverek

12. Lyra Dalkor: 19l2-ben alapitotta Clementis Laszl6, majd Szakaly
Matyas szervezte ujja.
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13. A katonai temeto az 1944-es Balaton-felvideki legi csata helyszfnenek
kozeleben, Balatonkenesen talalhato, az "idos ferfi" neve pedig
Brunsvik Bela.

14. A tarogatot a torokoktol vettiik at, tehat a tatarjaras idejen feltehetoleg
meg nem hasznalhattak Magyarorszagon.

15. A Honismereti filmet Norbert Riedl forgatta 1963-ban fekete-feher
valtozatban. A Honi Egyestilet megbfzasab6l vide6felvetel es
hangfelvetel is kesztilt. A film e valtozatat eloszor 1992-ben mutattak
be Budaorson a Jokai Mor Miivelodesi Kozpontban.

16. a) Neves szemelyisegek:
-Andreas Bauer: a Wudersch/Budaors Honi Egyestilet elhunyt

tiszteletbeli elnoke.
-Andreas Herwerth: a Budaorsiek Honi F6v6szenekaranak elhunyt

tiszteletbeli vezetoje.
-Dr. Eugen Bonomi: sz. Orsova, 1908, megh. Schomdorf/Baden-

Wtirttemberg, 1979, neprajzkutat6, nyelvesz, pedag6gus.
-Dr. Hans Sauter: Zsambekon sztiletett, a Magyarorszagi Nemetek

Bajtarsi Kozossegenek elhunyt tartomanyi es szovetsegi elnoke.
-Dr. Ludwig Leber / Leber Lajos: sz. Biatorbagy 1903, megh. Stuttgart,

1974, politikus, jogasz. Stuttgartban a magyarorszagi nemetek Caritas
Menektiltsegelyezo Egyestiletenek vezetoje. 1946-ban megalapftotta
az "Unsere Post" c. 6jsagot. 1949-ben letre hozta a "Landsmannschaft
der Deutschen aus Ungaro" / a Magyarorszagi Nemetek Bajtarsi
Kozosseget, Baden- Wtirttemberg tartomany kepviselotestiiletenek
tagja volt

-Dr. Paul Strifler professzor: Eleken sztiletett, a Magyarorszagi
Nemetek Honi Kozossegenek tiszteletbeli elnoke, 1950 es 1988 kozott
a stuttgarti Dairnler-Benznel dolgozott memokkent.

-Dr. Philipp Jenniger: a Nemet Szovetsegi Gyiiles elnoke 1984 es 1988
kozott.

-Faul Farkas Janos: sz. Zsambek, 1885, megolte a politikai rendorseg:
Budapest, 1945, lijsagiro es iro (alneve: Fidy), legjelentosebb regenye:
"Neue Heimat"-

-Herbert Sickinger: Budaors varosanak dfszpolgara, Bretzfeld
polgarmestere 1975 es 1991 kozott.

-Hugo Hartung: 1912-1972, ira, 0 irta a "Gyakran gondolok Piroskara"
/ "Ich denke oft an Piroschka " c. film forgat6konyvet.

-Josef de Ponte: Budakeszin sztiletett akademiai resto, grafikus,
Schmidt Matyassal j6 baratok voltak.

-Josef Gungl: Zsambekon sziiletett, nemzetkozileg elismert zeneszerzo
es karmester.
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Paul Deigner: A Budaorsiek Honi Fuv6szenekaranak jelenlegi

vezetoje.
Silvester Herzog/Hemadi: budaorsi zeneszerzo es zenekarvezeto.
Theodor Heuss: 1949 es 1959 kozott a Nemet Szovetsegi Koztarsasag
elso szovetsegi elnoke volt.
Dr. Anton Taffemer: 1910. okt6ber 22-en sztiletett Boglaron;
tortenelernkutat6, gimnaziumi tanar, monografiat lrt Boglar
telepiilestorteneterol, neprajzar61 es nyelvjarasar6l; 1941-44 Jakob
Bleyer munkatarsa a dunai svabok tortenelmenek feldolgozasaban;
1944 kiteleptil Nemetorszagba, majd 14 h6napot fogsagban tolt; 1952-
tal a "Neue Heimatblatter" kesobb "Deutsche Forschungen fiber
Ungarn" kiad6ja; a Dunai Svab Tanarok Munkakozossegenek tagja,

kiadvanyanak foszerkesztc5je.

b) Kiadvanyok:
"Heilbronner Stimme". Ftiggetlen napilap, melynel Schmidt Matyas
35 even kereszttil dolgozott munkatarskent, es jelenleg is a
szerkesztc5seg koordinator munkatarsa; a nyomdakozpontban
vezeteseket szervez iskolak es egyesiiletek szamara. A lap elsosorban
Franken tartomanyban (Heilbronn es Hohenlohe korzeteben) jelenik
meg, ahol nagy szamban talalt uj otthonra az eliizott nemetseg.
"Unsere Post": az eliizott magyarorszagi nemetseg bani ujsagja, Dr.
Ludwig Leber / Leber Lajos (1903-1974)alapitotta 1949-ben a Caritas
Menekiiltsegelyezc5 Egyesiilet kereten bellil. A stuttgarti
Schwabenverlag adja ki. Fc5szerkesztc5je Klaus J. Loderer, a
szerkesztoseg munkatarsai a csavolyi Dr. Paul Ginder, a zsambeki
Martin A. Jelli atya, a mosonszentjanosi Peter Oswald, a
mosonszolnoki Josef Brasch, az eleki Paul Strifler, a budaorsi Schmidt
Matyas es a leveli Friedrich A. Zimmermann. U gyancsak a
Schwabenverlag jelenteti meg a magyarorszagi nemetek evkonyvet, az
"Unser Hauskalender"-t is.

c) foldrajzi helyek, teleptilesek:
Lauffen: a Neckar menten fekszik, szamos budaorsi es etyeki talalt itt
uj hazara. Az eliizes utani elsc5 evekben Lauffenban tartottak meg a
hagyomanyos "Budaorsi Sportol6k BaIjat".
Gerlingen: Stuttgart mellett fekszik, a Magyarorszagi Nemetek
Bajtarsi Kozosseget patrona16 Yaros. Schmidt Matyas kezdettc5l fogva
tagja a Patronal6 Varosok Tanacsanak.
Ktinzelsau: Hohenlohe jaras szekhelye. A yaros kozeleben talalhat6
Sletten varkastelya, ahol 1946-ban az eliizest kovetc5en a Schmidt-
csalad -a Schmidt-nagysziilc5kkel -ismet osszetalalkozhatott.
Ktinzelsau Marcali testvervarosa.
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a Neckar-parti Neckarelz es Diedesheim, a Schwetzingen melletti
Oftersheim, a Majna menti Wertheim: egy-egy teleptiles, ahol ma sok
egykori budaorsi el. (Annak idejen tobb "transzport" erkezett ezekre a
helyekre.) Neckarelz varosban ell a neves buda6rsi zeneszerzo es
zenekarvezeto, Silvester HerzogiHernadi.
Bretzfeld: B uda6rs testvervarosa. 1975-tol Bretzfeld a
teleptilesreformot k6vetoen nagyk6zseg, melyet 12 kisebb helyseg
alkot. Herbert Sickinger, aki hosszu evekig volt a kozseg
polgarmestere, es Schmidt Matyas kozosen dolgozott azert, bogy
Bretzfeld es Budaors kozott letre johessen a testvervarosi kapcsolat.
Bretzfelden kern 1 mindig megrendezesre a nagy Honi Talalkozo.
Csehorszagi -Cseh-erdei -telepiilesek jelenlegi cseh megfeleloi:

Tisch = Ktis
Krummau = Cesky Krumlov
Prachatitz = Prachatice
Wallern = Vollary
Hohenfurth = Vyssi Brod

Lengyelorszagi telepiilesek jelenlegi lengyel (magyar) megfeleloi:
Oppeln = Opole
Breslau = Wroclaw = Boroszlo

d) szervezet:
LDU: Landsmannschaft der Deutschen aus Ungaro = Magyarorszagi
Nemetek Bajtarsi Kozossege. Dr. Ludwig Leber / Leber Lajos
alapftotta 1949-ben. A Budaorsrol szarmazo Dr. Franz Riedl is az elso
perctol tevekeny tagja volt. Az egyesiilet mindig a magyarokkal val6
megbekelesert szallt sfkra. A legfontosabb talalkozasok alkalmaval
Schmidt Matyas is jelen volt.
Az egyesi.ilet rendezi a Nemet Szovetsegi Svabbalt, kulturpolitikai
szeminanumokat rendez a patronal6 varosban, Gerlingenben, melyre
Magyarorszagr6l is meghiv vendegeket, szorgalmazza a testvervarosi
kapcsolat felvetelet es apolasat magyarorszagi teleptilesekkel.
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1988. Schmidt Matyas a Sontheimi Nyitott Kor egyik alapit6ja.
Ez minden egylet, egyhaz es part osszefog6ja -egy "bekefa" iiltetesekor.

1988 -Matthias Schmidt, Mitbegriinder des SOK (Sontheimer Offener Kreis)
in Heilbronn-Sontheim. Ein Zusammenschluss aller Vereine,

der Kirchen und Parteien, bei der Pflanzung eines "Friedensbaumes".

1984. Az uto1s6 kozos megbesze1es Dr. Riedl Ferenc halala elott
a Honismereti Egyesii1et tovabbi fe1adatair61. A kepen balr61:

Andreas Bauer, Matthias Schmidt, Dr. Franz Riedl, Hans Prach.
1984 -Die letzte gemeinsame Besprechung vor dem Tode yon Dr. Franz Riedl

fiber die weiteren Aufgaben des Heimatvereins. 1m Bild yon links:
Andreas Bauer, Matthias Schmidt, Dr. Franz Riedl, Hans Prach.
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1988. Dr. Philipp Jenninger, a Szovetsegi Gyiiles
e1noke hivatalos latogatason Schmidt Matyassa1

besze1. Figye1mesen hal1gatja Giinter PUTsch
ujsagir6 a "Das Parlament" cimu lapt61.

1988 -Bundestagsprasident Dr. Philipp Jenninger
beim Staatsbesuch in Ungaro im Gesprach

mit Matthias Schmidt. Aufmerksamer Zuhorer der
Journalist Gunter PUTsch yom Organ "Das Parlament".

1988. Stefan es Matthias Schmidt (kozepiitt)
a Magyar Orszaggyiiles uj elnokevel,

Stadinger Istvannal a Margitkert vendegloben Budan.
1988 -Stefan und Matthias Schmidt (Mitte) mit
clem neugewiihlten Prasidenten der Ungarischen

Nationalversammlung Istvan Stadinger im Garten
des Restaurants "Margitkert" in Buda...
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1990. Dr. Manfred Weinmann atadja Schmidt Matyasnak
a Sz6vetsegi Erdemkeresztet. Mellette felesege, Hilde asszony.

1990 -Oberbiirgermeister der Stadt Heilbronn, Dr. Manfred Weinmann,
iiberreicht Matthias Schmidt das Bundesverdienstkreuz.

Daneben seine Frau Hilde.

1990. Schmidt Matyas fon6kevel a Heilbronner Stimme napilap
kiad6javal, Frank Distelbarth-tal a Nemet Sz6vetsegi K6ztlirsasag

Sz6vetsegi Erdernkeresztjenek atadasakor.
1990 -Matthias Schmidt mit seinem Chef Frank Distelbarth,

dem Herausgeber del Tageszeitung HEILBRONNER STIMME bei del
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes del Bundesrepublik Dutschland.
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1992. Schmidt Matyas koszontest ad at a budaorsi templom
renovalt orgonajanak felszentelesekor. A Roni Egyesiilet
8500 marka adomannyal tamogatta az orgona atepiteset.

1992 -Matthias Schmidt iiberbringt in der Kirche
in Budaors die Grill3e zur Weihe der renovierten Orgel.

Der Reimatverein hat die Renovierung mit eiDer Spende
yon DM 8500,- fiir die Orgelersatzteile unterstiitz.

1995. Schmidt Matyas, a Budaorsi Honi Egyesiilet elnoke, Evi Kisvari,
Franz Hess es Norbert Riedl elnoksegi tagokkal egyleti iilesen.

1995 -Matthias Schmidt, Vorsitzender des Heimatvereins
Wudersch/Budaors mit seineD Vorstandsmitgliedem Evi Kisvari,
Franz Hess und Norbert Riedl bei der Mitgliederversammlung.
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Schmidt Matyas
Matthias Schmidt
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