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Schmidt Matyas gyokerei
Egy honf1b61 elz1z6tt buda6rsi szul6faluja dfszpolgara lett

Ha Bretzfeldb61 Budaorsre kuldottseg erkezik, a leggyakoribb kerdes az, hogy
Schmidt Motzi is veluk jott-e. Szinte az Jenne a valoszfnatlen, ha Schmidt Ma-
tyas furge, gyors lepta szemelyiseget nem latnank ott minden testvervarosi
kuldottsegben. Ugyanis Motzf -Schmidt Matyi -egyszerre van itthon Budaor-
son, es Bretzfeldben is.

Iden kul6n6s szeretettel varta a yaros ve-
zetese a bretzfeldi muzeumigazgat6t.
Schmidt Matyast. ugyanis november 7-i
ulesuk6n elhataroztak, hogy a millenniumi
zaszl6 atadasa unnepsegen neki, es a lel-
kek megbekfteseben ugyancsak nagy sze-
repet jatszo Szentgy6rgyv61gyi Zoltan ple-
banos atyanak -sajnos neki mar csak
postumus formaban -dfszpolgari okleve-
let es emlekermet adomanyoznak.

Az oklevel indoklasa szerint Schmidt
Matyas ujsagir6nak es muzeumigazgat6-
nak nagy szerepe volt es van a szulof61d-
jukrol eluzettek es a szu!of6ld6n maradt
polgarok k6z6tti megbekulesben. Az okle-
vel szerint a kituntetett felbecsulhetetlen
segitseget nyUjtott a honi 6r6kseg emle-
keinek nemetorszagi megorzeseben, sza-
mas kiallitast szervezett, melynek be-
tetozese az 1996-ban megnyitott bretzfel-
di Buda6rsi Heimatmuseum.

Sziilof61dje lett testvervarosa

Egyik irasaban igy vall Buda6rsh6z
k6todeserol: ,,1944. november 29-tol,
amikor edesanyammal egy(jtt egy lavas
kocsin Buda6rs6t elhagytuk, a mai napig
alland6 honvagy gy6t6r. Ugyanakkor a
legkomiszabb haboru utani idoszakban is
szilardan hittem abban, hogy ismet vissza-
terhetek a regi szulof6Idemre.. Erre a
..Melyek a gy6kerek" k6tetben (Buda6rs.
1999.) k6z61t vallomasa szerint egyre t6bb
lehetoseg nYllt. de csak az 1980-as evek-
tal. Mar 1986-ban megkereste az akkori
tanacsi vezetest, es kezdemenyezte a test-

mondta el nekem. Budaorson

csGlt meszaros mesterkent elt, ,

val, Istvannal egyGtt szep gyermekkort

elhetett 1944-ig. Az egykori meszaros

mester az eluzetes utan csak seged-
munkaskent helyezkedhetett el az uj ha-

zaban. Nem panaszkodott, de szeme-

ben szomorusag volt. Munka utan a ra-

di6 mellett Glt, es kereste a magyar ada-

sokat, hallgatta a hazajar61 sz616 hire-

keto 49 eves koraban hunyt el, s ebben

nagymertekben a honvagy jatszott sze-

repet. Ez is arra inditotta ujsagir6va no-

vekedett fiat, hogy keresse a megbeku-

les lehetosegeit, es erre hivatasa halas

lehetoseget biztositott szamara.

Kitiinteto figyelem
Schmidt Matyas budaorsi diszpolgarsa-

gar61 hirt adott a Hohenloher Zeitung.

De megkerestek a Heilbronner Stimme-

tal is, es a SGdwestpresse egyik munka-

tarsa is hirt akar adni a diszpolgari kitun-

tetesrol. Schmidt Matyasnak oem tetszik

nagyon ez a buzg6 erdeklodes, hiszen

nemet kollegai azt ertik meg nehezen,

hogyan val hat egy honab61 eluzott bud a-
orsi szGlofaluja -ma mar szGlovarosa -

diszpolgarava. Motzi azt valaszolta nekik,

szellemesen XXIII. Janos papa sza1l6ige-

jet idezve: En is ugy erzek, mint a Papa,

aki azt vallotta: "Janos, te csak ne tartsd

magadat fontosnak..."

A Hohenloher Zeitung november 23-i

riportjanak szavaival zarjuk tajekoztat6

koszontesGnket: "Schmidt Matyas, a bu-

daorsi Honi egyesGlet elnoket Budaors

magyar yaros diszpolgarsagarrava tGn-

tettek ki. Budaors Bretzfeld testvervaro-

sa. Schmidt mindenkor a Magyarorszag-

gal val6 megbekGlesre nyujtotta a kezet."

A varas kepviselC> testGletenek diszpolgari d-

met ad6 hatarozata ezt bizonyitotta.

dr. Kovacs J6zsef Laszlo

vervarosi kapcsolatok felvetelet. Erre iga-
zan 1989-ben, az enyhules idoszakaban
nYIlt lehetoseg, majus 13-an Bretzfeldben,
majd majus 26-an Buda6rs6n frtak ala a

partneri kapcsolatok okmanyat.

Ajandek a varosnak

A varas vezetese titokban tartotta a dfsz-
polgari oklevel atadasat. "Semmit sem
tudtam r61a, mindent melyen eltitkoltak" -

-mondta Motzi ut6lag. -lgazan megerde-
melte, tette hozza Thomas F6hl, Bretzfeld
polgarmestere az unnepseg utan, hiszen a
kituntetest a nepek megbekeleseert, es a
j6vendoben is t6rteno egylittmuk6desert
kapta. Ez volt az 6polgarmester Herbert
Sickinger velemenye is,. aki a Bretzfeld k6-
zeleben levo Waldbachban el, es a Bretz-
feld -Buda6rs Barati K6r eln6ke, masku-
16nben ugyancsak a varas dfszpolgara.

Schmidt Matyas ujsagfr6i munkassa-
gat Nemetorszagban mindenkor magyar
hazajahoz k6todo melyseges szeretete
vezette. Igy kezdemenyezte az 1990-es
evekben a kohegyi kereszt ujra felallfta-
sat, a telepules kereszteny szimb61umat,
melyet az 1950-es evekben vasgy(ijtes (!)
cfmen tavolftottak el, de a Nemetorszag-
ban elo testverek ujra elkeszftettek, es ez-
zel megajandekoztak varosunkat. 1995.
junius 17-en mind en buda6rsi felekezet
papja, lelkesze egyutt aldotta meg az uj-
ra felallitott kohegyi keresztet. Ez is j6-
reszt Schmidt nevehez k6theto.
Egyik barati beszelgetesunk alkalmaval
Schmidt Matyas edesapja tragediajat


