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A szerkesztő előszava 

A tatlüh történelemből közismerten az államalapitás kora óta \'alli~ak" akik 2. németekkel 
szővetség híve{ és Yar.Jlak, akik irLKább másfelé tekintenének, e szDvetség eHenz5i. ?v1indkét 

:~~f;~~~~a~~~:;~é~~i~t ::L~~:~~~~~:v~:~:~~~~ ~:~::f~~~~:~~~~~~;~~ai;~;~~ 
iandók, hitvalláSuk szerint akkor is magyarok voltai..c. De eP..1±ek a füzeu1ek nem Íetadata á problé-

~~~~~~er~~~:~~~~: =~~rz~~~:r~~:;~~~~;~t~é~~!~ztün.lc, ~é~:~~~; ~~~;;{i;;~~~;~f~~~~ 
keressük meg egymásban a hitel~set, induljunk ki abból: is lehetnénk. l\itinden ember, nép~ 

akiket megkülönbözt-et szá.rmazása, neveitetése~ vaHása 1nagában hordozza a közös em-

magy~;0tá~!~~:~~e:~~:~e~!~\f:h~r:~!~· ;i:~:~~,n~tL~zetkiiomérere~~~~~~~' Ír~~~~;l~ 
gazdagítják~ e fuld szilletett. vagy választott gyermekei. Példáui az 
németek. E dolgozatban róluk, magunkról beszélünk. 

* * * 

A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK 

i\ németek betelepedése az egykori római provinciában,· Pannóniában, a Balaton környékén kezdő
dön. w4.mikor Pipin visszatért, Pannóniái a Rábától a Dráváig Salzburg érsekének adta, hogy 
lássa el keresztény tanítással az avarok és szlávok maradványait" - igy szól egy korabeE oklevél. 
_A.. bajer egyház 796-tól ezzel egy csak:_""lem beláthatatlan missziós területhez jutott. Azt a területet, 
amelyet a frarrk.ok Károly és Pipin alatt meghódítottak egeszerr a bolgár birodalom csak a 
bi:od;~omból kiinduló t~lepí:éssel.lehetett bizt~~ítat;i; ~al~burg ;n_ár 750-től ~lk~zdt? .. a __ , ~:.~leti 
te1epneseket. ~4.z avar haborúk ut&í a oat-mon orgrorsag IS csatlakozott a teleprtendo ten.aeteK.rleZ. 
Regensburg püspöksége ugyancsak felderítette a magyar Passau-i szerzetesek már a korai 
9. században erdőt irtottak .tv'.tagyarországig, azután lefelé a meliett a végtelen par,r1on Alföl-
dig. i\ kereszténvség: elteijesztése erdőirtás és tele:oítés nélkül elkévzelhetetlen, mert csak 
voh az Istennek" tet~ző munka. Pipinnek a bajor "püspökökhöz in'iézett feihivásá-:al Iil'"g"-t:Luvucutt 

Pann:ónia és az ezen túli terület keresztény hitre térítése és hasznosítása. A_ baiorok legszívesebben 
az -addig még nem rrtűv-e:lt területekre telepedtek, ott keresték meg a legjobb szántóföldeket~ ru'llelyek 
a Balaton körül bőségben rendelkezésre ál-ltak. l'-1. bajor település békésen megYolt az itt maradt 
szlávokkai és avarokkaL 

A Kámát-medencét két iránvból is téritették: 833-ban SaJzbunrból és azt követően a szlávok 
apostolai Cirill és Metód részérŐL Nyitránál ütközött a bajor és bizánci térítés, Kelet és Nyugat, és a 
térítés és telepítés révén a pa-litikai befolyási övezeteket is kijclölték. p,_ bajor telepítés Pannóniában 
a Fertő-tó, Pécs és a Dráva közé helyezhető. 

/\. Tisza felé, délre frank falvak voltale Frank-hegynek (Lr::ruskagora) hí~vják. ma is a hegyvonula
toL 

P.~- bajor hadseregnek 907. évben POzsonynál a magyar iovasoktói elszenvedett veresége után 50 
évre hallgatnak a források a németekrőL l OOO-ben I. István lett Magyarország királya. Már koráb
ban megkeresztelte őt Pilgrim Passau-i püspök. Szent Istvá.Tl király megnyitotta az országot a ke
reszténység és a Nyugat felé. V-eszprém volt az egyik első nüspöki székhely. Gizella bajor herceg
nővel, ll Henrik császár -testvérével kötött házassága végleges sza.~itást jelentett a pogány hagyo
mányokkaL Olyan kíséretre volt szüksége, amelyben rrr-egb-izhatott állm'Ytszervező tevékenysége so
rán. Boldog Gizella emléke mind;náig élő hagyomány az országban. Királynőként szám os honfitár
sával együtt részt válialt az ország k-ormányzásába.11. Esztergornba..Tl még állnak a királv·i Yár és mel
iette az érseki templom maradványai. Itt hangozhattak el Istváil kírál)':C.al< fiá..D.oz, Imre herceghez . 
intézett szavai, az "Intelmek": ,A vendégek és jövevények hasznot hajtanak. Küfönb-különb nyel
vet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak s mindez az országot dísziti, az 
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emeli. Inert az egy nye-lv ű és egy szokás-ú ország gyenge és esenaO."' Istvát'1 töri,;~~yal-

~~~i:;~~~Y;~~::~~~~~~é~~:ijtÁsf:~; é~~:~::; J~r~~~tÚ~ ;~:.~~:%~!~:e;;:!~~é~~n~~':~!~~~= 
tosabb feladatai közé tart-ozott. \/endégek..11ek mindazokat a ]V~yugarról jövő embere:<et ·nevlzték~ 
'k-j1_,.-to"i '<' i . h -t ,r l l\ n .. ~ ~"l ~' " "} ., " .• " ::C: - " - • • l • 
~;'"'".t..~ { ~'ai~: ~ as:;?s~~. \·~1:a:c- i·~ r?z;ony~ol '?~tre 1-e~~o s~O!o:n:uve~o _1al\-~:C' b_aJ~r ~-og Sje~1n~ 
clapnott, zan. telepuresek vo1ta..k:: a szo1galatoK fejeben aaoman.yok. i\ bajor pusnöksegek ooht1ka1 
belOlvását István megszüntette~ de a magyar templomépítkezések a német hatásrÓl áruikodna.k;. Ják 
romárL.lcori temploma~ ameiyet a 13. száza-d elején építettek; stílusjegyeiben -vitahat..at1a'1 rokona a 
Bamberg-i dó~..nak. Az összesen 32 kőfaragóból 17 Bainben?:ben és Jákon is azonos volt. Még áll
nak az egri várheg};-en a ,12. századból -származó Szent Istvá; katedrá!is alapfalainak maradványai. 
A._ katedrális nagysága a kölni dómévallehetett azonos . .A .... tér kíképzésén Dél-]'v'émetország be±OÍyása 
~ződik. Néme-t logrend érvényesült a pozsonyi városházától egészen :l--lavasaftOlárg. Itt-on áll ;még 
egy Roland -oszlop, anli erre emlékeztet. l\ zsolnai jogkörn'vet -először németül~ majd késöbb Írták 
rn.ag:;.,·aruL De a német polgárság városi rendje és jogszokásai feniu-naradtak~ közkinccsé váltak. 1 

.J\ 12. század végétől erőte-ljesen növekszik a német polgárok betelepedése. De csa._l( akkori igé
nyelh-ették a vendégjogot és a kiváltságokat, ha zárt településeket alkotta..X és m·egtartották népi kaiá
tosságaikat. 1241-ben a mongolok elpusztították az országot. De egy -évszázad -múlva, a kiráb":ok 
hi vására több teienes iött mim korábban. 

1

, 

/~ Felvidéken, a bá_qyavárosokban és azok környékén; a Szepességben a korai időktől fog·va ~rin
tctlen, zárt közösségek alakultak és maradtak feihq. i\ Selmecbánya {ma Sziovákia) körnvéki -b&:.,_vá-
szat ezidőtájt kezdődhetett, a:rnikor Gizella királyné bajor telepesei aranyat kerestek ott. .. -' 
" '·ll 70 +t~ián s_ok új falu ~eletkez':~· A P,araszt~k mellett bányászok és kézművesek, szake;nbyr~k 
l0i_yamato~a.'1 .es nagy szamb&í .erk:-eztek Fe1so-:tv1agyarorszagra. --~ l.hurzngzaz banyav1dekelttol, 
Bajorországból, a Rajna meHő! és Sziléziából jöttek. i\. gazdag, király-i bányavárosok k-Ozött 
~el-~e~~~J.Y~ ;(ma S,:lo'vákia), az ~:ezüst:áros" v~ l-t a .. le~ége?bi al~pit,ású. i\ .s~já~os közé_p~~ri,l vá
iOSl KU1tura ._amasza:.., -a magyar banyavarosok nemet- lmcossaga szamara, a k1raly1 szabadsagrog, a 
kiYáltságok és a szigorú céhes rend jelentette . . A. selmeci -bát~yaurak házait címereik díszítettélr A 
kereskedők és kézművesek a főutcá.J."'1 iakta.l(. ,.Aranv Könnöcbánvát" városként alapitották A táGas. 
tervszerű elrendezés a keletnémet városok al~pformájának felelt meg. A király német bányász<hka! 
és pénzverőket hozatott CsehországbóJ, hogy a gazdag aranylelőhelyeket feltárják. A körmöci é~me 
1325 óta fogalom. l 

.,A rézből való Besztercebánya az arany Augsburg alapja"~ járta a mondás egykoron. Eire~de
zése délnémet jellegű. A leggazdagabb polgárokat Thurzólmak és Fuggereknek híviák. Kereskedő
társaik innen szállították áruikat szerte Európába. 1400 táján Feiső-Magyarországon, a mai Szldvá
kiában, 29 városban a német jog volt hatályos. A jólét irigységet váltott ki a nemesi féldbirtokolok
bóL A nélTieteknek csak a gazdagságát látták, de a kockáztatott pénzt nem, amely példáu! a bányajá
ratokban lévő viz kiszivattyúzásához kellett. Uí08-bail véget vetettek a bányavárosok függetlensé
gén~~- ~: n:messé~ kiké~y~~erít~~e ma~á..nak a német _városo~b-~ :k?lt.özés iogát és az ezzel jláró 
\éd<Amel. Ugyana..k:kor pelamll Neme~vrona (ma Szlovákla) korul.1 1rtasfalvakban, ahol a kö~öc1 
polgár?k települési vállalko~óként tevékenykedte.1c, egészen a 20. századig fenn maradt a né~et 
lakossá~. A 14. századbruí létesített bányászfalvak évszázadokon keresztül biztosítottá..i<. a bány'l~á-
rosok nemet telepes utánpót1ását. Csupán a 18. században szűnt meg német jellegük. ; 

A Szepességben (ma Szlovákia) meghatározó volt,hogy a Magas-Tátra menténott húzódott a !~n
gye! határ. 1207-ben Il András Eckbert Bamberg-i püspöl<nek sok földet adományozott "a szepies
ségi erdőbt.;n". Az Andechs-házból származó püspök bajor és tiroli parasztokkal alapitotta itt az első 
települést. Igy lett a Szepesség Magyarország első zárt német települési területe. (Más helységekhez 
hasonlóan ez a falu sem élte túl az utóbbi 40 évet.) Már !241 előtt említik a "szászok közösséd:\t" 
a Szepesség ben. Ezt az első szevesi gróf a mongolok betörésekor _egy sziklafennsíkra menekíte\fe. 
., Menedékkőnek'' hívják mind a mai napig ezt a várat. A Szepesség gazdasági és ku!turális közpoht
ja Lőcse ;_olt. Itt volt a s~epesi grófnak, a királlyal szemben a szevességi önkormánvzat képviseldjé
nek a szekhelye. Itt talalkoztak a ,.százak", a szepesi szászok törvényhozó testületének A 
gazdag érclelőhelyek és annak feldolgozása révén Lőcse Magvarország és Lem<:velország, az 
és a I(eleti-tenger közötti jelentős kereskedelmi központtá vált. A Szent Jakab templeinban van 
róna bmagvobb gótikus oltára. A lőcsei Pál, ,,PáL a fafaragó" a város polgára volt, családi 
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tnai naoig nem tudluk. J::és'n?.árk~ a városok között a rangsorba11 1násodik. -'-'2-''-~'-'~"' 

::~~k~Zi~~=d~~;er~%f~~~~~~r;:~Th~ingíán k::e;~~;m~:~~~~:~~~~~B;~i~~~~~~?;;e~~~::J,~n, 
volt~ de fuggetlenségét a magyar yarur.aK meg1.s r-enoszereser:- ve~z:tyezteL~Le!'-.... r:~eu~td..~g a s~ .... ....._ZOK 

közösség-e 24 vároSból áH t~ -ooigárai szabadok voltatc és saját JoggyaKorlatuK szennt elte~- ,_. , 
1412::ben Zsigr~to.n..d kiráÍy 13 várat Lengyelországnak .zálogosított el. 8 közüJi.LK ez alatt a 36U e~\ 

alatt elfa:lusiasodott. ~A. városszöyetség egysége ezzel megtört _ . 
_,_~huszita uralom~ az elierrreformá~ió és a nernesi háborúk sorát1 csaknem fe~ őrlődött a s~epesseg1 

németség. Szepesvár volt a gróf székt1.elye. \fele szemben, a lviárton-f~g:;"~n vo~t a szep~~seg1 
lan. Amint a irófut, éppen úgy a prépostot is, az egyházi elöljárót, szabadon valaszt?tt~:.,""~~, , 
Szepességben is voltak szabad b:hi.yavárosok, bá:.~yásztelepe-k. es votnzcDan_va 
voi-tak a legieientőseb-bek egészen addig, arrrtg a múlt században már nem , ,fiz~tni .a m~.2~ 
adó-kat. Cs~án _AJecenzéfkovácsai maradta.K meg, mert ők a kincstár számára éraeKte1.enek vol~~-
1150 körtil .. l(assára~ Eperje .. \Te is jöttek német telepesek. Bártfán, a Szent Eg:ved templomban to on 

góti:kus 0ltár található mint bárhol másutt. . , , . , 1 

-- Erdé 1d-v:>.n a Kárnátol-- ívétpon Északon és Nvu_oaton korán ismertek volta..tc a banyavarosok. Dé;-
• tyt:h .... ,_, .J. r \.J.: ~...,".,. , • ~- '~ ~·'o_ . " t.. . , =+---=L:.., .;:·lP k P.Poi 

Keleten, a Kir-ályföldön es a Barcasagr>an. zartsaga\·al tunte~ k1 a nem:--"' ~.....,~...__~u-s~ ... · ~'-... ~ , 
oklevelek erdők mögörti gyéren lakott vadonként említik Erdélyt. Csak_ ke~en?; e:~z~~uoK : _ 
váit az áldás, uazdaasáa és ,erő erszágává'~~ ~ahogy egy dalb&~ nevezl~- t:de1_Y tar:~: temt}lor::al 

~' o ö "' t , • ! b' - a•·-s·~aK. B"'/rs--.:o· a erődítménvekhez hasonifta.rtak. Szá.?:áT•lai v&uv:ak a Ierüteten, szetszor-!a, Kise~ o v ar ..., ~ _- ,: ._. : t~-~-
kPrPsztes t~vaaok alapftorták~ de az első telepesek 1141 és 11'61 köz~ttjöttek a nyugat1 frarlK \~GeK
A":'l-~e-~ :r->Ja<vna'r"'

1
·a;{.,o'i H"'~zták -a m9oa;;;: ku1tfu.!tt ismerték a városépítést és a szereimi költészetet. ro :s r" ~- u .... .i ,_ cl:._...:.-,:, ·.... .. ..... ' ~ 1-., 1 1 " , , , 

Segesvána Havasaiföldről jöttek a fejedeh--nek, hogy megcsodálják a város töubeme1etes reoep1tme-

nveit. . .,- ~ ,. A. 

~ 1241 húsvét vasárnau~án rarár h-ordák törtek be a Kárpátok erdein kere::zt~l, leg)"l_tkol~t.c ~ ~r~e
J~-1· ;nad'er""cr vezet;;.1·Pt ·1ra+ot1ált ·csuB-án .!Vao-vszeóenben sok ezren veszteK el a harcban. ~f-1.. •:ed-.eien '-Y ... "' ""'o v _......, .._.,_ " "" --· .._ 0 "" 1 . " -~ 1 • 
,Erdélvt romha1maz:ci, -temetővé változtatták a tatárok. A meg._-rnaradtak gyorsan ~es:u..rteK a tar~u~,sa-
o-ot. Erdélv településeit a 13. század közepéig a.rh~vira megerősítették, hogy~ orsza? gyors?.n ~1n~
~erte a nu;z+.itá;t. Százávai épü\ tek vára.Í< és zá.rták el a Kárpátok kanya,.'lÍlatában a Nyu~at ~tarmt. 
Kötelez~ttsé<rüket a korona és az ország védelme iránt az erdélvi szászok mr?drg teljesltetteK. :~hn
rlen+t ·me~a •• :,, hogv meavéd;ék 'Zabadságuk:at. Az erdélviek szívóssága és hazaszeretete enr7~K az 
...._ u_ .t 1 t;t.\ •. ..Lt;....,l'\.~ _ _._ .; ~ b :1 --" ~ '"' - ' d · ' 
új néptörzsnek töretlen paraszti hagyományáb~! ered,,... ~el~et kezdettől ~ogva ~- s~~~,,~a? ~s 
""gvenlőséa formált és társadalmi TendJe k.Iugro volt r:.uropaban. ,,Aranv :,zabad:::.aQ}ev':' ... ~ : az 
j~dreanu;" 1150-re. a bevándorlás időszakára vezethető vissza. Ez volt az -első köz~ársasag1 ::Ik?t
..o-.• ' • ' l . .-l l . • ' , PZ érYénvben maran-t- oy mánv Európábru1. i\zonos jogok és kötelessegeK m1nuenK1 szamara- es ... ' -~- _;_ u~."" -

századokon át. . , , , 
Erdélv első térképén 1532-ben 8 város és 285 falu található. Az észak! banyava:os?k mar ma-

gyru'Tá viltak ak.1wr, mert a szászok szabadságlevele először csak az úgynev:eze~ Kiralyfold ;elepeEe 
vonatkozott. Ez az ő tulaidDnuk volt, ru'Ilely felett még a király sem rende1keznetert_ szaba~on. Sn
gorúan a régi, frank hagyományokat kö':etve rendez;ék b~ a, falva..~at; az_ e~~~ ház_ ?::m ~011: :'~t a 
másik. P ... mikor a szászok Honterus Janos reformater reven Lu_tner ~ove.lOl~e, vah~K.~ akJ ... ol. .... z a 
szász nemzet összessécrének akarata vOlt. i~- -humanista Honten1s 1skola1 emberKent egesz 

0 l ··1 . J "l ' .. ' tar"OZO'' kez-is ismert volt. Brassói gimnázi-l1rna az egész .német nye vteru eten 1~ az e soK K?Ze ·,l , <.L, ~ 1 , , ~ 
dettől fogva működött bem1e a tanuló i önigazgatás. Erdély egész Délkelet-Europa sza.'Ilara p_e~ae,
tékű voi!' Vonatkozott ez a nacrv'sz-ebeni szász Co.rnraunitasra, a polgárság egészének képv1se1etere -~ 

.... o.. . • l 1"' ,. ' • t 'f. .. lu_· 
maaisztrátussai (szűkébb vezető testület) szemben, vagy a falvaKban az e,ö,Jarosagra, a SZruJ. o,o,.' 
mű~elés rendjére, a piaci szövetkezésre vagy a háromnyomásos gazdálkodásra (e:: egy ugar e~· 
után következő / ... lhárom évi gabonatermesztést jelent - !.Révai Nagy Lextkon.) ~?Yaran_c. 
Berethalom templomerődítménye évszázadokon keresztül a szász püspök vára_ volt. ,~.z ~raelY,1 sza
szok, akik sem ; nemességeL sem a jobbágyságot nem tü.rték, maguk ren?eztek vallas1 ugyeiKet lS. 

Önállóak voltak~ művészeti iskoláik munkái magas színvonalat ·értek el, _cehes 1pan1k_ m:~terel.tO~?
nvire ismeretlen.ek maradtak. Névtelen a berethalmi oltár Ivíá.-ria-ciklusának. alkotója 1s. Varn1aK eto
kévei~ -de azok nem tudják, felülmúlni azt. Nagyszebenben több céh volt_ ~1int a 
-"' ~:g~b-,, ... a~oarn é' az arany.'- és PZÜ'tművesek különösen na2:v tiszteletnek ör;endtek. 'MHnKcuK 

~~1,...o_....... u.t.o ' '"' ._, .... ~ ,_,." 
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tCkállóak vo !tak. Ezért követeit a szultán pénz hel}'ett ötvösá...rut vagy kelyheket·adó gyan.ánt. Erdél v 
a~ ~~vütt- és e2:vm.ás mellett-élés hazája volt, Délkelet-Európa sok népének és nyel·vének tark~ vá
:ar.l I.:r~at~g~- .4 .. ~~aroso~ ~ag~ p~lg~i"~ulrtÍrájána.l.c és_a s_zász, falv~~ rende~ett Yilágán~ _terflete. 
:---..... o...,Ke ~z1g'"'i.e. Nem vo1t teszultsegeKtoi mentes, de mrnillg kesz a !Gegyezesre, a megertesr-eJ~ és a 
toieranc1ára (a másság tiszteletére). i\ NyugatróJ érkező protes"'"Lánsok ÍQY találtak Erdéh--ben foh:a-
Inatosan m:enedékre, ha az eBenreformáció miatt otthonail~ eli:J..ag-yására-k'énvszerühek. - ""' 

;.·Vfedgyes környékéről származott az -erdélyi szászok .egy len}rűQÖZŐ e~-,rénisége: Ste(an Ludrviz 
Rorh, a lelkész, tanár és politikus. 1849-ben a szászo-knak'"' a szabadsá~h~~cal való sze~beforduli
sáért a rögtönítélő bíróság -kivégeztette. Az önkom1ányzat 1784. évi m~gszüntetése óta-és a ·csá~zári 
há~ ~l~al ~~ser~en hagyva E.rdél~i feledésbe, nyomasztó let~giába ·süppedt. Csak a medgyes.i l eikész 
mart1rr:alara ra..zta fel a szaszokat . . A .. szász nerrt.Zet evangélikus egyháza lett a kulturális és nemzeti 
ügyek tntézője. De a más né~h. magától értetődő tisztelete a szászokat arra a téves -feltételezésre 
vezette~ hogy hűek marad...iJ.atnak hazájukhoz. Időközben nerr...zeti kisebbség:gé v~álta...l:, amelynek ke
ményen meg keU ·küzdenie saját létéért Túl későn ismerték fel az erdélvi szászok, hogv a ·magv1llok. 
később a románok számára eg:y·aránt egveniogú. lojális néncsoportként érd.ekteleP~l1é válta·k és. hoz-r 
több mint 800 év után ideg.enel<:ké váitak sai át hazájukban. 

/\ magyar történefern nem kevés alaiga a nvugati befoivás káros hatását látta a németekben_ c!1-
nek az ellentmondás helyzetnek egyik példája, hogy egyes magyar uralkodó körök in..:Cább a rörök 
szultánnal yaló szövetséget választotta. _t\z országfiak a török: igából való megszabadulását követően 
mégis és jogosan csodálatos lovas emlékiniívet állítottak Savoyai Jenő osztrák hadvezérnek a budai 
várhegyen. i\z a kevés~ a..rni a 150 éves török uralom után megmaradt, elpusztult a vissza:t0g1alás 
soráiL D~ 1nár 1687-ben foglalkozott Kolionich érsek berendezkedés! tenre (Ein.~."'ichtu..'lgs\verk!) az 
~rs.~ág ~Jrat~lepíté_sével. Javaslata az volt, hogy mindenekeiőtt német telepeseket és szakmáj&kat 
erto emíY'..xeket kell megnyerni, miközben üldőzte a más feiekezetüeket. i\ rombolás és az or~zág: 
reménytelen helyzetére való tekintette! a magvar rendek készek voltak elfogadni Bécs népes~égi 
politikáját és i 723-ban követeiték a királytól az elnéptelenedett területek benépesítését német ké~
mŰ'vesekkel és parasztok..l<al. A magyar nemesség és papság önálló feH:..ivások.K.al és ígéretekkel 1már 
1710 körül Dél-:Vémetországban keresett telepeseket. Ily módon keletkezett a mai Budaoest tágabb 
környezetében mindenek előtt a Budai-hegységben a sváb-német falvak sürJ hálózata, ~ly ffiin
denr::el ellátta a fővárost, amire szüksége volt. Az újjáépítés barokk környezetben történt, ha nem is 
minden összeütközés nélkül a fó~desurakkal, akik nem akart.ák ígéretüket tartaiJ.Í. Buda, Óbuda és a 
Sváb-hegy még ma is fogalmak. O buda volt Buda-Pest központi a. 

A borosgazdák utcái külön világot képeztek. A Duna meHett Ma hácsnál hullott szét a magyat ki
rályság. Kétszáz év múlva Mohácsöt a német népi nyelv a Schwiibische Türkei, a Sváb Törökodzág 
egyi-k városaként emlegették. lJj telepeseik után nevezték így a Balaton, a Dráva és a Duna köiötti 
területet. Akinek szerencséje volt, meg tudott élni a mezőgazdaságbói, mások ellenben, ntint például 
Obá.Tlya lakói, csak az azt kiegészítő kézművességgel együtt tudtak fennmaradni vagy egyáltalá.Tl 
nem. Olyan városok mim Pécs mindazokat vonzották, ak:ik többre vágytak. Viszont Pécsre, amely 
fontos erődítménnyel rendelkezett, csak olyan telepeseket engedtek be, akikben megbízták Ah1.1J.Oz 
hogy a Duna me!letti erődítményeket és városokat, például Pécsvárad, helyreállítsák először is !né
met s.za1cértő kézművesekre volt szükség, bármely foglakozáshoz tartozzanak is. Historikusvk és 
nem csak ők, még emlékeznek néhfu."'l.y pécsi tanácsos úrra: a Frankföldről szá.rmazó Georg Gottner
re és Georg P elzer-re, a Svábföldrői jövő Georg Schieler-re, a baj;r Max Le ismüti er-re. Mindannyí
an tisztességes kézművesek és kereskedők voltak, meghatározó nevek az ipari társadalom időszajká
ig. 1686-ban határozta el az Udvari Haditanács az elnéptelenedett erődítmények helvreállítását. 
l 703 óta a hegy lábánál fekvő városi erődítményerr alig történt változás. Eszéket ntint ;rődített ~á-
rost is újra telepítették. ' 

A Szerémségben és Szlavóniában 1702 óta élnek németek. Ök voltak az erődítmények első Pol
~fu:ai ti:ztvisel~k,_ hadi_ ké;műves~k és k~resk~~~k, a..~ik a c:ász~i h~ds~re~ sz?lgálat_ában áll~ak 
bK,,dejuleg aTia rs szukseg volt, nogy a termotoldet UJra muveles ala torua:k. Konfliktus forrasa 
vo it. hogy kinek a tulajdona a visszahódított fó!d. A nemesek és egyháziak kihasználták~ alkahhat 
és ~ a kincstári igazgatás egyetértése nélkü! - nyereséget húz+..ak a saját telepítésbőL Ez sokszor 
nem egyezett meg a bécsi telepítési politika szá..rrdékával. Szatmártól és Tokajtól északkeletre hú
zódtak. széies ívben, a földbirtokosok települései. Budapesten és Győrött, a "Sváb Törökországon" 
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keresztül a még núndig bizonytalan, katonailag délen Pécsvár;ld~ ~ ke-
söbb Újvidék erőditrnényén át biztosüottá~ a 

1722-töl a Bácska és a Bánság válta].( a dunai svábok _ 
maovar udvari kamara. a Bánságbru.J. egyedül a -császár irá...'"lyított. P,._ Dll!la ment1 P"ohort•,mn!,~m 

~.-' -· f • r~'~ ~' • .,.:-:. J ~ '1 • _.., ~ J' l" {'~T ~ '~ J.!.1 é "!t ;,;;;:_me-rf"t-;:;. a telep ul esek leg ct e 1ob porrtJa. v ersec a gaoonaro, e::> ~zoiomu "e.esrv.t \ru .. ~_ ... t. -- ........ _ 

a Béga-csatomá1'1.ál kereskedelmi központ voll. Ezekre a területekre '"'"'o'rnn;''" 

Lotharinoiából jöttek a telepesek. Déikeleten voh a legnagyobb te!ier:>ü1és. 
1757-be; megkapta a vásártartási jogot, 12 lakossal, iskolák.icat i~ari üz~~ek..K.~l; , 
a dunai haJózásban leientős részesedésset A Bácskában \e-agy a ·Bánságban, a kJncstan- vagy a Koro
nabirtoko;, a sikert betervezték, mert a dunai sváb települések példaér-Lékűek volt~ fv~ag?a~or~~~~ 
szerte Bárhollegyen is az, délkeleten vagy Galicióban-a telepítés a Habsburgo~ szam~~~ rr,~n~llaSl 
kP~riPs is voh Fa a tP.ri)J.p.t császári volt ak..~nr az különbözött a nemesJ telepu1es:tol, nagy 

....-.t·-'"'- .~'"· .... ......,.>.<..<..>.::-''" ".~'.-- '--" - - • _.. ._..''~, ,;_,..:i""p. .C: ,· 1 o~t"'"'t.,...P" 
a meg:igért "kedvez:rnényeket a lehetosegeK keretcnl f)e lS tar L?ua..~Z, \,agy .:.-...oben ü g; elffivL."-''""~--K 

a P
rohle"ma' lrra A t..PlepPsek &"1vaai szűkössé2:e miatt sem kerülhettek jobbágy sorba. 
.1. -~.t "'" X>J .. • t:>.. .,_._. ......- _" Z:,"" '-' ; J J •• b• 
1
\1ária Terézia és Il József alatt német telepeseket toborozta..k, szorgaimas emoereKet, a.Klk IZ-

to' és állandó létre törekedtek. Amennyiben az -udvari karnara más '-réleményen volt minf a 
utÓbbi nem vonakodott az akaratát személyes :-end.eletek révén keresztül:_i~n.i. C~a~e~ ,15_0, 
,ember jött Dél- és Nyugat-Nérr1etországbói~ Elzászból és Lot~ringiábóL_ :t.gesz _te±epuieseK Jelent
keztek, felsorolva né~', kor és foglaikozás szerint. Úgynevezett ~,tájékozratások'. határo_zták: meg _a 
teieu.".~ek ioaait de csak akkor ha Bécsben bejegvezték őket. A .. z udvari kamara biztositotta a csa-

1:-"...,.... .. • c ~ ' ' --- . ~ 1 ' • .h ''b' 1 p q 

szári telePítés nénzügy'i fedezetét. Sok miliiónyit kellett visszafizetni a telepüresek aszna 01. • ei-
• "'- - · · · , ' · , ., l ''=d őbb fplt«r='ek szp daszer't.i volt az a pontosság: ahogyan a íalva...i<.at szazavaL merta...q-uag a egK..., vez ......... _ ....... ~~1 . '"'-

rin.t tP.rVP-zték A.. tpl=pPsek házai me2:határozott ár szerinti ~.kész házak" volta.."k., mert az alapraJZOt 
.l.>..t -'-·""'· v ~ . ._ ..., "-';.~. ...., r :· • 'l " • ~ 1 ~ .~..', 'c.. ... .. • ....... r l' l lrl+ + 

rögzített-ék, a :faia...i.zat agvagbol uöngöiteK, a tetot nae1aa1 fedtek e~ az OJ..O~ZaLot_a~ UL~a ~e e ~~ ... lOt-

tál-<. ki. A teiepülés nagysága meghatározta az iskda épületének méretét lS. Az !SKolal OKtatas eppen 
ohran súlhraJ esett latbá-mint a hitoktatás~ amelyet minden felekezet számára biztosít?tta..lc. Te,mes
vdr volt J-:tercy gróf Ióparancsnokságának széld.relye_ ~~császár kövvetlen irányítása aiá ta:rozo te
rület az ő révén püspökséghez is jutott. Zseniális .. berendezkedési pro2ramia~' nem nagy~tt a 
Bánátban egyetle~ lehetséa';;,s aazdasáai ágazatot sem kihasználatlanuL Mindent ntegtervezteK, a 
Duna és Tis~a közötti szert~áe~ó csat;ma;endszert is, aJnely a legtávolabbi falvakat is összekötötte 

Pest-Buda és Bécs nagvvasáraival. , , . 
Három nagv hullámban jöttek a svábok a Duna mentén a Tisza Alföldjére egészen a KllirpatoK pe-

reméia. De a szabadsághoz, gazdasági helyzetük javulásáh.oz ~ött reményeik többnyire _cs~ a 
Bácskában és a Bánságban teljesültek. ~A..ki magyar földesúr joghatósága alá került, nei? ntkan a 
korábbinál rosszabb helvzetbe került . .''. szabad parasztok és a kamarai birtok telepeselnek sorsa 
~indenes~tre iobb volt. Íuról. hogv .:az elsőknek halál. a másodikaknak az ínség~~ ~armadikakna._k 
a kenvér futait osztálvrészül''. még semmit sem tudtak. ()rszágszerte sz~talan taiuJoar;, Illetve va 
rosban a németek - kezdettől fogva - részeivé váltak a magyar törtenelemnek ~eg ~zok~n a 

, , , ~ • ~ 1 ,.. h """ 1 • i · """'"e ,+ ... az =ke"'" <=>avKor es k 1 

tájakon is, &.~ol ma mar regota runcseneK nemeteK~ erez .. _elO~ nogy Kl vezeu ~l.l ..... t '--o..: .. 

rakta a ház oromzatát. . . . . , , ':" , " ~-
/·'"",... német teleneseket mindenűtt jól hasznosították es földesuraiknak Szatmaron es a .t' etso-1 zs za 

vidékén Tokajig' tiszteletreméltó gazdagságot termeltek. A Fehér-templom melletti elmocs~::so~ott 
Nera-völgvet Dél-Magyarországon a Budai-hegység területéről measzökött. krábrán~ult szoio:nuve~ 
lő naraszt~k vonták művelés alá. Heinrich Fass Würzburg-i mű:lakatos Miskolc meilettl vashamoral 
cs~kúgy mint Resicabánya a bánsági hegyvidéken a magyar vasipar kezdetét jelentették. A 
Szeré~ségben és másutt is a-városok német pol~ársága ~gyan ~zelle:ni és gaz~as~gi ~e~ető s~e~~~,:t 
iátszott .de 1900 körül csaknem teljesen beolvadt. Csupan a nemet Iskolaal~o!tva.T!VOK noztlli'<]a\ ':: 
lást ez~n a ·téren. A dunamenti sváb községekben a paraszti és kézmű}pari kölcsönös, szoms_~:d.~ 
segítségnvúitásból teljesítőképes gazdasági szervezetek fejlődtek ki. Eletképes tulajao~, SZI!,ru:ct 
családi keretek~ személyes sz;badság és a sza..lcisko"lákban biztosított jó képzés voltak az esszeru ~~s 
intenzív gazdáÍkodás alapjai. Például: Európa kendertermelésében a Bác~ka a második h~l~e~ ái!t; 
Mivel a. dunai svábok a kendert magUk dolgozták fel, területeik a viláo leg1elentősebb termone1ve1Ve 
~ráltak Bármen..11vTre is ·kiemeikedőek voltak a dunai svábok gazdasági sikerei, politikailag hosszú 
ideig ~t~ljesen Jel~;téktelenek maradtak. 
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Eszakon a városok polgáraival kezd-ődött~ a n1.ag~yar /::.Jföldön szilárd Jano-
, r n tm'uA:i.izciss•ér·ek:re támaszkodott. Nemzedékeken keresztül dunai sváb élet csa.lc ~~sa-
:atloa~n: ~ ., volt _ . a hel:;.rzetet, hogy a katoEkus e2:v·ház az evangélikussal eii-dntét-
~e~ SZlnt~ se~ml,iye~ nemzett tamaszt sem adott. Eppen ellenkezőleg. Időközben 1.) miUióra növe
~eaet_I a du~a1 -s~abok szfuua~ azé a sorsközösségé, amely a 20. század -elején ébredt rá a közös nveh.r 
es szarmazas tuuatára. - -~ .- -

191 9-ben Károlyi kormánya a németek szá.rnára ·kiadta az ~t!ton·~mi·ar· o·1 ~zE~ i o' •0--r•rPn·'t 
t • h ,." . ' Ul.'-<-~'-" -v AA :t;::, v.._ t _y...,._""· 
~~z o.rszag'-~~~~io nemeteKet-egvsé~es nemzetiségként fogalmazták meg_ a német települési tertilete
Ken bevezettek az autonóm német közü;::azQatási gvakorlatot az okta;6silcn".-b""'n a ku'turál~" .,;.5 az 
.coa-vbáz: ;;er ' '_,-h ,p. _ .,....c +- b.. .• , : , '"' J.-.... ...._._ .._.._ ' "'- "-- i:::i ....... ----.::::: 
~ ,uv~eKv;; ..... gyara...'1L ~ .... magyar torvenyhozasban sza..tUarányuknak megfelelő képviseletet 
Kapn~tt~. :....,ZZel _-!(~zdetét vehette volna a német ön..kormányzat kiépítése. - -

_L\ I:•·zanon Utlli'1I magyar nemzetáliamba.;. a németek politikai hao-._~ománvok és V""zoto~' rP:tog nP3_ 
! ·•j d 1 " • -' • ::;:..J .._._ .. .., ..., "-- _.,_,....... _._._! 

Ku,_ mara taK. t~t a .. h1anyt 1smert~ fel a ·bácskai születésű Jakob Bleyer, aki megalapította a 
... , es ,a 1vfa~--,-~rország1 Német Népművelési Egyesületet. A.z eovesület hel-v{ csoPor-
LOKat SZ;::>.'\: ez=·- a n=m =t . ' " 1 •• r l • k ;;:,__, __, ~ 

.__ ' ~"'Lt .._, -lv .. nye.tvu KozseQ:eKoen, önvvtára:kat rendezett be ::tP-pü.p_ne~éíy=L·e+ zt=-~=~ .;..; 
k~turá~is __ vetélkedő~et r~ndezett és a~ német nyel~ű művek kiadásával' ;;Ősítette Y a "~~g~?ar~;~v.tá~~ 
nemeteK -osszetartozas-tuctatát. ~~ Í '--' 

_19~5. yr:ovembe~ ~O ~~a Szövetséges EHenőrző Tanács 500 ezerben határozta meo a 1v'!agvkor
szagro1 ~ emetországba iG telepítendő németek szá..111át. Erre alapozva i 945 dc.c~m-be· );-e·n h~a:~L,.. 7_ t- , • • • - o ,...... ..._, .t~~ A U:U.t.l~ 

~a e1 a magyar rrünlsztenanács a német kisebbséghez tartozók kitelepítését. azokét akik n-.ao:uk'at a 
.!_ .._ J ' r - ' 1 r I' 'l • , ·' ' '" .t.l_J. .0 , -

eguto_so neo::,z~rua1asna1 a nemet nepcsoporthoz tartozónak vagy német anyanyelvűnek valtdtták 
vagy . ma~y~~osltott nevillcet újra német névre változtatták. 1946 ~&~uárjától 170 ~ezer embert űztek 
el Otthorrabol területére, majd 1947-ben 50 ezer németet telepítettek kí az egykori 
NDK területére. -

P. ... kiteiepüés és azt rnegelőzően a háború és az elhurcolás ·vesztséQeÜ: ra németelda'"a Zr0·-sPv-p;r l • r ~ l • • '-' i~ ~ __ ,_ tU , .. L, ~o~!t. 

tGKOssaganaK attagasan hat százaléka pusztult elj valamint a vagvorelkohzQs a h~,_eic:.p-i+ések .:;,.,.., --. 
jogfoszto-ttság időszakát a nemzetiséQ nem tudta kiheverni. . b~ .. ~ .... - , u'"'t. '""' ü '"'::::; a 

, ,\:,~lamennyi telepűlésün..!c vegyes '-ia..tcosságúvá vált. A .. németaikúak nagy része a bánvákban: az 
ep1t01parban talált munkár, a lakosság jelentős hányada elköltözött. A falv~\ban maradta,k a t<z-Aket 
mod~~ ~agyüze~el~ké tett~k: Majs, .Bófy, B~ks_a, S~ajk, a bólyi ÁG, majd a háztáii jelen~ede ~ 
mege;~eL;t; M~_cobb,+ egyeelen ~enerac:o SZlliuara !en~tővé vált, hogy városrészeket épít_senek
Moha~~. ", ecs~arad seb. -. llle,ve ak1K otthon maraatak, új házsorokat húzzanak tel. I av ma a 
nemeteidaKra tah:ak ál!ják az összehasonlítást azzal, amit németorszáai rokonaik létreh;:áak. A 
ren~szervaltas pea~g szamos kisüzem indítását tette lehetövé minden nag~obb községben. i 

Az ar:yanyelv _<:K~~tasa ~ pn-mitÍ\' formában_, heti 2 órában ~ az öt--venes évek közepén indUlt. 
'"'a or<zago<an k-eouh az ' ' ' 'l· , · · ' · ' 
.h ___ ~.. _...,, .t ,. "n_ lSK?lanaLozat es m1naen nemzenségi iskolában 5-6 a heti németórák Szá-
~a. Kuenc ~tnzelvu gm:;názmm működik és Baján- egy vadonatúj épülettömbben -létn~jött az 
Is~ol~~ozpo~" Nemzetrseg1 tanárképzés folyik Budapes/en, Pécsett, Veszprémben, Baián. Ovónő
keozes ~an ;:,opronban, Szekszárdon, Baján, Zsámbékon. A németórákon fs egymás m~llett ülnek a 
magyar es a nemet gyerekek, a 40-es évek feszültségei_a múlté. ~- A 

1996-"an '7) zenpka--al " kk' 1 • t' 1 1 . · u ~ · ~ " ,, vne arra. es anccsoportta, meoa akult az orszáo legnao-vobb kult,,-a·-
1 •• ~ t T l ' • r b b ::::> ._UJ. 

ns egyesu.e e. e.eviZlDS nagy rendezvényük: a Hazai dallamok (népzene\ gálaes+ ·a Viaadóhan 
(képviseletük a ma?as kultúráb?U), és a Fiatal teh~~t e~házi ~ene lli~~pét 1998-~~ 
harmadszor ~endez1k meg a pécsi Bazilika és Pilisvörösvár után a zirci Apátsági tomp' omban +;7 _ 

tizenhárom ének- és zenekar részvéteJéveL -- '""" .._ 
1 1 1 

l-lt 

"Valamennyi, k?zség ápol testvérkapcsolatokat Németországban, Ausztriában. Ezek minden~k
e:?tt a:~,jel~n_ttK, r:o~y e,?Y _- egy iskolai osztály évente vagy kétévente egy- két hetet a testvérisko
!a~au,. 'o.n. eL.igen),e!entosek azok az ipari befektetések, amelyek ezze! a kapcsolatrendszerrel váltak 
ieaeiOve (}dor, BOty, Szederkény). 

~:-~==bbségi törv~nv :ehe!őv~ tet~e,ho~J a n~mzetiségek megválasszák a sai át képviseletüket. A 
~~;;-...,J..~.:.sfa~l~ neme ... ~~, 1 64 k:~eobsegz_ onkonnanvzatot alakítottak. L-6t"i.L.lc észrevehető ered:inényf a 
km,uralls ,_,.!et 1el!endmese m<Jjdnem mmden területen. 
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A lVIAGYARORSZAGI NÉMETEK fÖLDRAJZI LL.ULL 

SZARMAZASi TERÜLETEIK 
ÉS 

P-... magyarországi németek~ a.~int ez az eddigiekbői is kiderüh~ a történelen1 során. több hulláinban 
és több területrói érkeztek ~1agyarországra .. A legtöbb mai német -település a török időszak után lé
tesüit. De vannak települések a 1negelőző időkből is. Ilyen a korábbi bányászváros (ma falu) 
.:.li.'IagybörzsöFiJ' és .a nyugat-n1agyarországi települ-ések. 

A 12. században érkezett telepesek, kézművesek és 
{Szászország) ter"J:letéről, réSzben a Ra)na vidékéről, de Flandriétbói 
Ezek az ernberek elsősorban !vfagvarország ak_._1cori határterületein .. a és Románia terü
letén~ a Szepességben és Erdé~vben találtak otthonra. :te1adatuk annak a terJletnek védelme és gaz
dasági fejlesztése volt. 

Később német polgárok települtek Buda és Pesr \rárosokba, a tatárjárás ut~'1 Székesfehérvárra_ 
Esztergomba, Pozsonyba és Győrbe is . 

.l\ le2:nagvcbb aránvú rrémet betelepülés azonban a török időszak utlli'1 következett be, amikor a 
Német-Római Birodalomból a harminc éves háború után nagy volt a kivándorlási láz. __ /\. toborzók 
Íőleg Dél- és Közép-Németország területén toboroztak en1bereket, de az birodalom területét is 
~ej~á:..\ __ A ~ő fo2:adó te~l~;~~ M~gyar~r;'~á~on a d~nántúli megyé~~, a 

1 
~ , _ , é~~~ N~;;g~~ir ·v~-

:tasztohegyseg (ma Dunantuu, IlL Esza.ki-Kozepheg:v-seg ~-/oltak. A .. z e1so teiep1tes1 nuHam l r. Karol): 
uralkodása idejére {l 686- l 7 40) esik. 

:\1ária Terézia uralkodása idej.én (1740-1780) más német területekről is érkeztek telepesek és 
földművesek, igy Elzász-Lotaringiából, Badenből~ és Pfalzból. 

IL Józsejidősz?kába.._11 (1780-1790) főleg P:falzból, a Saarvidékről (Fran..lcfurt és l\1ainz környé
ke), Hessenböl (Fulda) és Württembergbö! érkeztek a telepesek. 

A .telenülésfóldralz ,szempontjábó1 a németség elhelyezkedése viszonylag erősen tagolt. V a...l!lak 
nagyobb és összefüggőbb területek, melyek zfu"tságukat a kitelepítésig, 1946-ig megőrizték .. b.... ko
rábbi nagyobb egységeken beiül ma már csak_ több, kisebb zárt egységről beszélhetünk. l;.. korábbi 
abszolút német többségi falvak ma többnernzetiségűek. 

A MAGYARORSZAGI NÉMETSÉG 
MAI ELHELYEZKEDÉS! TERÜLETEI 

• Dunát;;túlon~ a ny·ugati határv·idéken kisebb-nagyobb csoportokban, a Dunántúli-közéohegi-·ség: 
területén a BaLaton és a Dunakanvar köztésDél-Dunántúlon Baranvában és T o!rrában. valamint más 
kisebb szórványterüLeteken ta:láÍhatók. Részletezve: Nyugat-Mag)·arországon a mo~oni síkság, a 
Fertő-tó környékén élnek németek, a terület egyik központja (Urrgarisch-
Altenburg). A másik települési terület a Fertö-tótól déLre Sopron/Ödenburg, német polgársággal 
és német/osztrák ia..~ta környékbeli faivakkaL Kisebb nyelvszigetek találhatók Kőszeg-Kőszeg/alva 
területén, a Rába-Lapincs közben és Szentgorthárd vidékén. 

• Dunán.túli-középhegvség: .A. DunakanyartOl kezdve a Visegrádi-hegységben, a Pilisben, a Bu
dai-hegységCen. ~ti.._ Gerecse, a VértesJ Velence és a Bakony hegyeiben, a veszprémi és a Balaton 
fennsíkon élnek nagyobb számbim németek. 

• Északon néhány falu található a Börzsönyben és a Cserhátban, valamint a Csepel-szigeten és 
Pest eiőterében. Fontos központok: Pilisvörösvár, Zsámhék, Dorog, Budaörs, Zirc, 
Vác, IYúnaharaszti, Vecsés, Komárom, Tata, Pápa, Veszprém, Székesfehérvár, !vfór. 

• Délnvug:at-Dunántúlon Pécs tekinthető a németség központjának. A. terüleren v1a.eKen; 
a baranyai dombvi-déken, Zselicen, Somogy megy·ében, a tolnai dombságban a Hegy·háton, a 
ségben, a Sárközben és Mezőföldön élnek a némer.ek. Fontosabb központok: Pécs. Mohács. 
Pécsvárad, Villány, Bonyhád, Szekszárd, Bátaszék. 
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• Keleten a Dunán átkelve a Bácskába érkezünk~ aholszint-én tö-bb német település 
központtaL 1\ Bácskát, amely addig ÚJvidékig terjedően jelentős sváb lakoss~gal is rendelkezett 
Trianonban kettészelték Erre a sorsra ~,t.nott az --első viláQháború után a Bánság területe is. ameh; 
tnegoszlott a korabeli Juoszlávia és ro~ánia között. Néh~y p__émet 1akta ~ést taláiLL.?lk- Béké;-
hen. Gyula körn:yékén. · "' 

• Szórván-vvidékekt1-ek telcinthetök a Szd!nuiri sváb-és a Tokaj környéki települések. 

TELEPÜLÉS, ÉPÍTKEZÉS 

A .. települések formáját t-ekintve Baranya megye területén a soros és halmazfalvak egyarfu1t mtgta
iálhatók. A Haufendorf = halmaz:faiu ~~émetországban is elterjedt településforma. A Bardnya
Hegyhát területén Íordui elő leggyakrabban. Heiyen.,.~ént a német telepesek ezeket részben ~oros 
beépítésűYé alakítják.(i\ zseli-:::i falva..l.: pi. Szentlászló). l 

A ném-et települések 9ü százalékban völgvi falvale A völgyi falvak, irtvánvfaivJk = 

,W,illdhu(endorf, mindig soros települések_ Tulajdonképpen ezt tekinthetjükjeHegzetes német tel~pü
lesfonna.tJak. -'4. telkek beépítésére jeHen1zöek az un. soros udvarok. Ez azt jelenti, hogy a lak:óH.áz -
előkert vagy anél-kül - általában a -keskeny, szalaQtelek egvik oldalára épült A. la.t:óházzal -szeniben 
sok esetben a nyári konyha és .a -kút álL i\ telek szűk kapübejárója rendszerint csak egy szekérsz~les
ségű. _.4.. lakóházzal szemben az út túloldalán ugyanolyan telekszélességben van még egy udvar. ;Egy 
porta így "kettős udvar"-ral-rendelkezi-k. Á gazdasági évületeket HQ.fStell felé vagy a kettős udvc.r 

l -· .._· '! ' ' ' ·1 \ -r ~ -- ' " • · l ;~err.o.,~Z~l telKere eplti-K. ~!--\_ Hot:teH ·vegeben~ vagy a szenLi<öztl udvaron található a -veteményeskert. 
HelyenKent ugyancsak 1cle ·épitették az aszalókemencéket vagv a húsfélék tartósítására szoÜ[áló 
tustölőt. Az udvarokat úgy alakították ki. lJo!!V két -három oldairól körbeéoítsék. Ennek ielle;ze-
tesebb példái a Dél-Dunántúlon (Tolna, Barari'ya, Somogy) találhatók. ' - 7 

_i\ pincék beépítésének két fajtáJa .ismert: az irtványfalvak soros udvara! esetében a nincéket az 
ud\rar végébe, a HofsteH löszfalába vá11á._1(_ Olyan falvak..ttál, a..~ol halmazfaluból alakult a soros tble
piiiés, általában a présházas pincék kiszorulnak a faluhatárba és ott szabályos pincefalut a!.ko~ak. 
r?allwnya, Villányköves, Hercegkút, I-laiós, Nemesnádudvar) 

A házalc kőbőL vályogból ilL égetett tég!ából épültek. Sok helyütt már a 19. században áttéhek 
a ko~szerűbb aiapa.Y~yagokra, az égetett téglára és a cseréozsindelv használatára. Ennek jegyében 
sok nemet 1paros szakosodott a kőműves, bádogos, épületasztalos, kályhás mesterségre. l 

A korai (!8. századi) lakó és gazdasági épületek homlokzati és tűzfalát helyenként, a nélnet 
nyelvterületen közismert gerendavázas szerkezeti me2:oldással, a Fachwerk szerkezettel épitettélJ.. -'~ 
faváz közeit vá!yoggal, vályogtéglával ilL sövényfonássai és sártapasztással töltötték ki. Lakóhá)oak 
padlásterét ezúton növelték kétszimesre. Igy a tetőtérben tennényt is tudtak tárolni. A későbbi 
háztípusnál, a hosszú tomácos un. "gangos" házaknál gyakori volt az esztergált oszlopok használa
ta._ Ezek táinasztották: alá az un. csünző ereszt. Kűlönösen szép példái találhatók a Bakony vidékén 
valammt Tolna, Baranyamegye falvaiban. 

A lakóházak általában szoba, konyha, szoba, kamra - padlásfeljáróval épültek. A régebbi 
tipusú házaknál a padlásfeljáró a ház végében a szabadban volt. Együttlakó több generációs, nagy 
családoknál az egy tengely vonalában további szobák és konyhák épültek. A hagyományos konvha 
két részből állt: a folyosóról belépve az úgynevezett e!őkonyhába, "Laube"-ba jutunk. Ez egy bqJit
íves megoldás, arnely a tulajdonképpeni konyhát elválasztotta, és két szoba között folvosó gvanánt 
lehetővé tette az összeköttetést, emellett kizárta a konyha flistjét. Hátul a sütőkemen c;" platr:ival!' ( 
ez a főzésre szo!gáló felület) és a kitűző üst, az első szobába.'1 a rakott tűzhely vaav a konvhábói 
fűthető kályha található. e~ -

A szobák bel világa: a falakat fehérre meszelték. A korábbi lakóházak döngölt padlóját sár
ga agyaggal kenték fel. Később, a századfordulótól, a 1isztaszoba, valamint a szobák hajópadió 
borítást kapta.!c. A mestergerendát általában lemeszelték. 

A szobák elrendezésének két változara honosodott meg. A korábbi, az úgynevezett sarJdos 
elrendezésű, a;nelynél az ajtóval szemben az egyik sarokban állt az asztal körülötte a sarokpadok, 
felette tálaspole ill. szentképek. A szoba másik sarkában hosszában egy sorban az ágya.l<at rendez
ték. Melléjük. székeket áilítottak. Az utcai két ablak közé kerü.lt a sublót. A sublót feletti falra, 
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szin1metrikusan elhelyezve~ szentképeket füzQesztioti.!ek ~ sublót tetejére 
szobrot (szobrokat\ kisebb-nagyobb virgyakat~ emléktárgyakat 
szimmetrikusan. 

P. ... szebaelrendezés másik, későbbi 'Változata az úgynevezen párhu.za:."TTOS rendszeL bt:járat!aí 
szerriközti fal mindkét sarkábat1 egy- egy ágy állt előtte székek. i\z asztal aszoba közepére került. 
sublót pedig változatia..t'lui a két ablak között állt. l:.. rendszer learaodernebb változata, 

:~:e~~ls~~:;~~~z;~~~~~~~~t~ő ~~;~~zatakénL helycnki~t a lá~!g~b~u~~ó~~~~:~'s-~~;~~~~~n-
dezésben is Yariálták. 

A haavomáf"lVOS szobaberendezések mindi2 tükrözték a bennük lakók vallási érziiietét~ felekeze-
tét Ais. ~AbkatoEk~Jsokilál a sublót és ai ágya_~ lelett szentképek: Jézus &i-ve, }..fária Szive, különféle 
sza_krális témáiú nvornatok iát.hatók. A.z eva_rtgélikusok ágyuk fölé -feszületet, hely·erL'<ént Luther 
A1ártont ábrázŰló ~y omatokat ilL családi fén:__vképeker helyeztek_ az úgy
nevezen tiszta szobá~ában j-ellen~.ző volt a sublót :felett .i tüf"JJr~ kör'!.llötte több 
-rflénycserép tányérok. A Iétszáinában legkiset;b -csoport a reforn1á~~so~ k~ré?en ~ ,'' ig~s tá b~~~' 
(bibliai idézetek) a családi fényképek és ugyai1csak a színes porcetantanyeroK voll~K- nepszerue~
l\-1indhárom felekezethez tartozóknál népszerűek "VOltak a háziáldások hímzett textil, 
stb) \rala.111int a kereszrszemes és Holhein - öltéssei ilL ruás öltéstechnikával kivarrott dísztörölkö
zők. _.:-\ tis.rtaszobába, rendszerint az ágy fólé kertih a bekeretezett menvasszorrvi koszorú és vőle
Qénvcsokor_ 

1_11). konvl1ák ber-endezésének jellegzetes -darabja volt az úgyne"\'ezett YVandtísch. a falra .függeszthe-
tő és lehajtható, !ábra állítható asztal, a táialószdaény, a mély~ fiókkai ellátott, kenv~r tár?i~ára 
szolgáló asztaL a vizespad, a rendszerint cserépből készült sütő-tózőedénv sorozat a ka1acs es KU2:

lófsütő~ az ecetédelő korsó. a speciális saitérlelő fazék stb. 

SZAKRALIS ÉPÜLETEK ÉS EMLÉK.>\1'\'YAG 

Ji .. falvak összképét meghatározó kálváriálc káoolnák. út1nenti keresztek és szobrok a német fal·vak 
ielle12:zetes obiektumai. A kálváriák építésének gyakorlatát a 18. századtól a német 
hon;sították 1-;;eg Magyarországon. Kri;ztus szenvedéstörténetének állomásai. a stációk, 
12. illetve 14 lehet. A kálváriá.l,: elheivezésének három változata ismert: 

, A település határába..11, rendszerint dombon~ különállóan 
" A plébániatemplom közvetlen környezetében 

A temetőben 
A káíváriá.k alkotóelemek szerínti tínusai: 

l. Stációsorkeresztcsoporttai és kápolnával 
2. Stációsor keresztcsoporttal 

A kápolnák _ Építésük. általában egy-eg-y közösség nevéhez fűződik. Alapíthatta továbbá 
egy kegyill ilietve egy~gy család vagy személy is. Sok esetben fogadalomból is épülhetett 
(fogadalmi kápolna) betegségből, járvá.'lyokból stb való szabadulás alkalmavaL 

!.A települések belterületén álló kápolnák 
e nagvl>.ápolnák: egvhajósak, néha centrális elrendezésüek, torannval vagy anélküii változatban 

(Csak,."em minden német faluban előforduL) . 
• Utcasorba épített úgynevezett körmenetí állomások. kis kápolnák, népi nevén Strass-Kauellele 

Ezeket redszerint három oldalról fal határolja, elől az utcafronton, ajtóval vagy ráccsal záródnak. 
Belűl kis oltárénítménv látható, folötte kép vagy szabor áll. Alapításuk egy- egy család nevéhez 
fűződik, s mivel a kápolna sa1át telkükön állt, fenntartásáról is ők gondoskodtak. Körmenetek al
kalmával ezeket a kápolnák;t feldíszítették és előtte ímádkoztak.(Bakony, Dunakanyar, Tolna

Baranya falvaiban.) 
o Iskolakápolnák: Az 1910-20-as évektől épültek nagyobb számban, rendeltetésüknek megfe

lelően o-sztott funkcióvaL Iskola és templom céljait egyaránt szolgálták. Belső terük rendszerint 
többrészes ajtóval volt elválasztva. Jei!emzőek a kisebb falvakat magtLkba foglaló régiókban iHetve 
a Duna-Tisza köz i tanyák körzetében. 
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bdtcrUlcrck nagykápolnait idézik. ft .. ltalában_ toronnyal épültek. lViellettük ai ker
~~g~~.;;~~'iXll $ZObra álL Funkcionálisan ezek részben búcsúüiTó kápolnák. (ÁltalánOsa11 

Fontos szerepet játszanak a húsvéti ünnepkörben. ;\ káiYáriakápolnákbarl helyezték el a Sze~tsírt 
(o halott Krisztus szobrát). Az oltárkép ·Krisztus felrámadását ábrázolja. l 

4. Temetői kápolnák 
Korábba..!l csak. I-f alottak napján és IVfindenszentek ünneDén használták~ Jelenleg sok helviitt ~ava-

{:alozó céljait szolgálja. ... -- _, 

_A.z útmenti. határbeli keresztek et. szobrokat fogadaiomból vagy emlékül (baleset haláll stb) 
állították. -Egyének~ családok és faluközösség e.gvaránt. -rendszerinÍwa helvbeli nlébáTliáÍ<on, alknít-

-- • ... .._ l J_ 

ványt !ettek a kereszt fenntartására. i 

A MAGYARORSZAGI NÉMETI:K NÉPVISELETÉRÓL 
l 

.A •. hagyon1án_yos g-ondolkodás szerint az öltözet kifejezi az emberek életkorát, társadaltui helvz~tét, 
izlésvilágát. _, ! 

i\ névviselet olyan viselet, amely az adon nép körében az általános divattól :többé-kevésbé ~!tér, 
bizonyos területekhez kötött, milyenségének hagyománya van. ·Használatos a nénviseletnek :me
ghatározásának egy szűkitettebb változata is, miszerint iegfőbb isménle, hogy aÚtpanyagát a l nép 
maga állítja elő és dolgozza föl. MegjegyezzLLlc: a gyáripar lassú térhódításával a 19. sz.-tó~ az 
önellátó háziipax és 1nanufakturáEs ipar fokozatosan háttérbe szorul - az önellátás veszit j.elentősé
gébó1. Bizonyos mértékben a különböző ko!ok divatja is alakítja a népviseletet Ez nem egyidejű 
hatás, hanem egy fázissal később mérhetö. Igy pl. a 19. sz. eleji biedermeier női feiviselet a népi 
viseletben, jóval egyszerűbb szabásváltozattal, még a 20. sz. elején is megvoit. 

A nén1et viselet specifikus elemei a leírások szerint a kezdetben egységes európai viseletból a, l7-
l8.sz.-ban alakultak ki. A népviselet táii övezetei l"émetországban a következők: 

1.) Az alsónémet viseleü csoport (Nordsee-vidék, Meck!enburg, Pomeránia, Ostmark, 
Lausitz, Hannover, Braunschweig, Westfalia, Oldenburg és Schaumburg) 

2.) A középnémet viseJeti csoport (Rajna-vidék, I-fessen, Thüringia és Szász-Svájc. 
Szi!ézia és aszudétanémet csoport) 

3.) A Íelsőnémet viseleti csapori (frank és bajor viselet~ svájci és osztrák viselet) 
i\ 1nagyarországi néme-tek '·viseletét két ténvező fon11álta: 
" hol volt az eredeti lakóhelyük, a német nyelvterületen, 
• betelepedésük óta miiyen népcsoportok hatásait fogadták be. 

Több német néprajzkutató úgy vé!i, hogy a magyarországi németek a telepítések során részben 
megtartották öltözködési szokásaikat. A hagyomár1yos népviselet a magyarországi németek körében 
nem etnikai csoportonként jelentkezett. Az összevetést külön nehezfti a faluról falura eitérő erede
thely. a későbbi népmozgás és a különféle nye!vjárások. A magyarországi németek viseleti csoport
jai az országon belül körülbelül így helyezkednek el: 

l.) A nyugatmagyarországi hat<hrvidék 
2.) A Bakony környéke l 

3.) A Dunakanyar (Budai hegyek, Dunazug hegység, Börzsöny stb.) vidéke, kivétel a Pest megyei 
Ceglédbercel. l 

4.) Dél-Dunántúl -Baranya, Tolna és Somogy megyék egy része (kivétel Gyód és Nagyárpád)
1 

5.) J?él-és Délkelet- Magyarország- Bács-Kiskún és Békés megye (kivétel Hajós és Harta) , 
6.) Eszakkeiet-Magyarország vidéke ' 
A viselet részletes leírása előtt szükséges kiemelnünk néhá'1y általános vonást. Az 1940-es 

évekig országos viszonylatban megfigyeihető, hogy a visdet ott maradt archaikusabb, ahol a zártabb 
paraszti gazdálkodó közösség nem kerűlt a város vonzásába. A legdinamikusabban a férfi viselet 
változott a polgári-városi ízlés szerint, mert aki a városDan vállalt mm1kát az kivetkőzött. A ~áz-
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tartásban élő nők viseletében a változás csak jóval késöbb kö..,:etkez"~tík be< Ettől 
a \·ár-osba szegődött nők helyzete. _.L\ régi átváltása az új módira ná:iuk is gyorsabb. 

Az a1sonemük és ingek alapanyagául szolgáió len-is 

,; 

nétnet népcsoportnál~ takácsok állították. ei ő és tekercsben árulták. Ebbő l ~ rninde0ki saját 
sz.:rint - szabta -ki a rwlráravalót. _::..._ viselet kie2:észítő ~~lemeit a fej- és vállkendákeL n·,a±;:iar,coL 
zsinórt, gombot~ szalagot, gyöngyöt a helybéli szatócsüzl,~tben ·vásárokon vették. }'\ leányok és 
az asszonvok nagv gyakorlattal kötöttek. honroltak. ~A.. hírnzést 
készítették. i;. f~~ ;;; vállkendők roitozását mŰ"'v·észi ügyességgel -.., Itt-ott: 
még étiő1e a rojtkötő munklli.Lak .... 4. hímzés elsajátítását nagymértékben elősegítette a mintal<endők 
használata. ElTe nemcsak ez ABC bePJit, hanem kisebb ~:ilizált motivumeiemeket~ n6'---én~v-i és állat-
figurál.:at is kivarrtak. Próbája volt ez a különféie öitéstechxliká..lznak i-!olbein-ölrés, 
stb.). Egyéni fantáziávaL kombinációs készséggel hímezték 1najd ferfi és női ingekre~ 
kötényte. zsebkendőre stb. monogramjaikat va-gv vala..rnilven, magukénak vaHot!.;virágmot:ívurnot. 
""4. mi~takendők német HVelv1erületen már a 17-18: sz. f0rd~ló1áról isrnertek. j\Jag;'arországon a múlt 
századvé:zi elemi és p-olgá..ri isko-lai t&?}tervekben elő írták ké;zítését a kézimurLka órákrz. .. Az öltözet 
darabjait kezdetben kézi később gépivarrássai állitották ö:~sze. /·;._ varrógép a század ele:jét.öl a a 
tehetősebb oolgári háztartásokban terTedt cl. _,_~z 1920-a;; években. a fah-'akbaü az 
ködes váltoZó igénvére kezdik kielégÍteni a falusi varrónők. _.n,. ellérő szabásmin-
tákkal a kordiv-;.tot' közvetítik. Pl. ; Sásd környéki német varrónők készitenek 
először körbefodros úgynevezett ., ajszatzos~' szoknyát és félkötény L. 

NŐIÖLTÖZET 

Konibban áltliá..11osabb volt az egybeszabott ingszokn.ya (s [Jnterhemd). Alapanyaga len és sifon. ~-\z 
!920-30-as évektól a puplin. Hétköznap viselet volt a rózsaszín. a viláe<oskék vagy eru1ek csíkos 
változatai. Ünnepre fehéret hordtak. Az ingszoknya térdie érő, enyrhén bŐ'Y'ülő szab~ú >,rolt. Is
merünk olyan megoldást-is, a..h.ol az ingszoknyát két részből7 az Ö'V magasságában toldották. A :felső, 
finomabb anyagból~ az alsó lenből vagy kenderból készült. /\. felső ingrész regiesebb változata az 
úgynevezett "madzagos" (s Strippentuchhemd), amelyen a nya_,_ld;.ivágást beftÍZött oertlí meg
kötésével zárják. _A_ nyakhasíték két oldalán, alján keresztöltéssei vc.nt morogram és néha évszá..rn 1s 
!áu.'J.ató. Újabb típusú az elől gombos, kerek nyakú, meílrészén téglaalakban ietűzött 
vagy teilos-szabással megoldott, - gombolása mellett jobbra-balra csipkével ki varrt 
erhemd). A. két legutóbbi bevarrott újjal készült. A .. z ingek újjvégét hímzett vagy rátétes mintasor -
beietUzött rózsaszín, világoskék. zöld. selyemszalag, csipkeszegély díszítette. Ez a ki-":ételeknek 
feltüntetett falvak m.ellett Véménd, Szentlászló, és lvfucsi női viseletében is igen dekorath"an hatott. 
A téli ingszoknya anyagaban vastagabb, (sifon, barchena). Újja csuk:!óig éá. A nöi viseletben a 19. 
sz.-ban is1neretlen az alsónadrág (bu2:vi) (e ú~nterhose). Használata a századelőtől sem -válik ai
talánossá. Kezdetben elől nyíló, k~sőbb zárt fazonú, térdig érő. A .. fiatalok táncos összejöveteleken 
viselik. 

~.\ századforduiétól az ingszoknya "kettéválik''. Ing+ alsószoknya változatban általánosan elter
jedt (s Hemd -'- Unterrock). Az ingek kerek nyakát csipkével szegik be. Sima ingnyak esetén egy 
szalagpfu1tra íOdrot varrnak (Schmiese[). Ez keretezia fölső ruha nyak...I.::ivágását. Használata főleg a 
baran;~i-tolnai németek körében terjedt él, de nem ismeretlen a Pilis hegység németségének ünnepi 
viseletében sem. 

Az alsószokc'1ya (r Unterrock) anyaga az évszaknak rr,egfeleiően sifon. flanelL vás;j;on. Szabása: 
keskenyrebb vagy szélesebb övszalaghoz körbe-rlli'1colt, elől hasítékkal nyíló~ pertlivei kötődö tónna. 
A körberfu"lcoiás elől, a hasiték két oldalán ritkább. idül sin1a vagy vékony szegett. 
(Zsár11bék! Etyek), fehér vagy világoskék fonállal slingeh (Baran.:va-Hegyhár~ mohcksi járás, 
Kelet-lvfagyarország). ~4.z 1920-as évektől,a polgá..ri divat hatására, kedveitté válik az aiul 
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Ezeket az alsószolú1.yákat l(elet-l~iagyar

vidékén., Baranya-_[ieg;-..iháton és Alyugat-lvfagy'arországon egy-{rr&.it 
tája11ként eltért. AA.z ecsenyi, szuloki és részben a zJelici 

többet, hétköznanra kevesebbet l~ Buda kön1véki 

l1~~1t;~~~~.~~~~~f7~ll[;~~~~ ·hordtak. l\z ihmeni ~·iselethez 8 alsó~zoknvát kemén'-itettek. Fölé ~~éo-
7 varrt -csipőerősítő:betétet (Hans!) kötöttek. EBenpontként tekinthe11ők : 
ln•ieí.-n1a,Iv.an)rs:zatt<l r:~met nők, akik mindössze 2-3 alsószokn_yát v-iseltek. /\ népviseletből tö!}ténő 

mozzanata az alsószok.!lyák elhagyása~ és veie eg)iitt a ruha arányainal< vég~eges 
'! 

FELSÜRURÁZAT 
' ! 

AJtalánosan megállapí-thatjuk, hogy a néw.et női viselet harmonikus színvilágú és mincijú anyagok-
ból készül. i1.,.. rtib.adarabok szabása. összeállítása puritán. nemesen egvszer'J. _.:\z ettől eltérő dbko
~~tívabb ~~~at részben visszave;ethető a szomszédos- vidék eltérŐ_, ízlésére, ·arul_ak hatásár4.ípl. 

nar;a. _HaJOS!~.,~ b ,.. •. ~ ~·· . • 'l. ::.1~ -~, - ' -; 7 ~ 1 ll i 
..-... z 1ngre e!Ol gom os, metyen !Gvagott~ UJJatlan, ae:re.Kba..ll sZll.t<.. meHeny (s Leiocnen) iCep-... t. 

Széleit az anvag színév~el egvező árnvalatú zsinórraL va·2v t3.rkasfDggal ·szecrték be. Hátára a 1zű..Lc 
derekat hanisúTyozó, befelé tartó tÜzésvonalat vact~~~~ Anyaga korább~ sötét alapon szmes, 
apróvirágos. Később önmagában mintás, de mindig fekete. kék. zöld. barna. lila. A..z 193b-as 
évektől gyakoribb a fekete bársony, ripsz. atlasz és giott. Az iL'lllepi viselet nélkülözhetetlen! ru
·hadarabja voi~. Szabása kétféle: derék-ig érő vagy attó1 kifelé forduló :b..osszabb, vagy rövidebb 
derékfodorral toldott típus. Ez utóbbi fő-leg a csipőben széles, betétes szoknyák: viseletéhez iH e~. Á 
szoknya (r Rock) nyáron, hétköznapra kartonóól, vászonóól. delénből, glottóól. flokonóól stb. 
készült. Télen: barchend, szövet, gy·apjú, kockás, mintás! esikos volt a szoknyák alapa.Tlyaga :ün
nepre selymet, óársonyt, gyapjúszövet er, kasmírt viseltek. i\ szoknyák gyári alap&'1yagokból házilag 
vagy varrónőnél k-észültek. 

_A,. Baranyában és Tolna megye egy részén élő úgynevezett ~~kék s·vábok" kivételek. \lise1etük a 
sötétebb indigó-kék és az írdarrtrén eljárással készült világosabb kékfestő anyagokra épült. 
Szoknyájuk elől, a kötény alatti részen ránc nélküli, egyébként körben sűr'Jn ráncolt vagy rakott A 
lányok és fiatalasszonyok lábszárközépíg az idősebb nők bokáig érő hosszúságban viselték. A b~dai 
hegységben, Etyeken, valamint a Zsámbékon lakó németek slingelt alsószoknyája kb. 1-2 c:tr1-rel 
hosszabb volt a szoknyánál. A kötény (e Schürze ), mint a viselet nélkülözhetetlen része, kétféle me
goldással készült. Mun.-:..Icára melleskötényt (e Brustschürze) vagy félkötényr-t viseitek - rendsz~rrint 
kékfestő vászonból, giottból vagy kartonbóL Változatosabb, nemesebb anyagból, lüszterből, 1 se
lyemből, atlaszból varrták az ünnepi kötényeket Ilyen alkalomra ismert volt a rakott körbecsip
kézett fehér és világos szinű kötény is. Az eg:vszínű kékfestó mángorolt fényes anyagokat mindkét 
oldalon lehetett horda11i. Díszesebb változatukat gépi hímzéssei a derékrésznél vagy körben a 
köténv vonalát követve kívarrták. Ez utóbbiakat nevezték koszorús köténvnek A körbefodros lek
erekít~tt kötények divatja az 1920-as évektől terjed et a dél-dunántúÚ és .kelet-magyarországi 
németek viseletében. · 

1 

A kabát (e, ~ac~e, Jr:;nker) ~öbb ;:ész~ő~_su:bott, ke~e~, ~ého~ ~l!ó nyakú, derék?an sz~í~!t, ibe
varrott, hosszu UJJU, elol gomoos es cs1p01g ert. A cs1ponel hullarnvonalas merevltett el.alío rodor
;al toid~tták. (Ba~~n~a, .. T?lna, Bc:~ony é~ a Vé~tes v!d~~) A gombsor két oldalán elő:, a csip9n?! 
Korben es a kezelonel tüzesseJ csrpKesorral, szamgga1 d1sziltett. Rendszennt flanellal, vaszonnal ~ 
lelték. Hétköznapi és ünnepi változata csak az anyagba..11 és a díszítésben tér el. _._~ hétköznapi vise
letnél fekete alaoon zöld vagv ba,.11a színű zsinór és vékonv szalag a rátét, addig a vas<h11aoi és ürr
neplős bársonyT ... a, selyemre~"'atlaszr~ ripszre gyári csipkiből szinámyalatban megegyezl díszÍést 
varrtak. Kivétel a viseJeti központok közü! ismét Ceglédbercel, Harta és Zsámóék, valarnint G_yód 
és llag-yárpád, ahol a kabátok a szoknyával egyszínűek. A fiatalabb asszonyok 30-55 éves korig 
használták ennek vatelinnaL vattával bélelt változatát (Wattekitte[), arnely tulajdonképpen a téllik
abátüt helyettesítette. 
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Blúz ·· e ~.Bluse ,. Dschurak'", "Ld1vasch'~). :\ núi viseletben általánosan 
egy bövebb szabású b-lúz. <lmelyet az ingre v·ettek fet és a 
lkörivben hosszabb voh. rrúnt előL Nyakrésze kerek, néha álló. bevarrot-t újjak c~~u}> 

~ó;1é~~~/~::Ú~~~~~~=;~e c:!bk::.~~f~!;~~~0~l:~:~~~;~~~~o~óa~~~~~;~~~~~~:~~:~~t~n 
volt. /\.z 1920-as években, hatásra~ szoknyába tfut blúzokat hordta1c_ Galléros és 
változatban egyaránt di\-atos Legkorábban a budai heg:r-ségben élő németek öítözékéber1 
sodott meg. 

j._A,._ "v·állkendók gazdag választékából a berliner kendőket tekinL~etjük általáilosna1.:. rnúlt 
században kézi kÖtéssel és széles rojtozással házilag készültek. A sz~delő~ől n1~r. kés;".:n 

~~~:~:~~:;~~~ő-~:~k~r~:p~1~~~~:,e~;%~~~~rf~~~;~~!~óg1:r:~~:~1~~~~~~' ~:l~s~~ r~~~~~~~~ 
vászon. kas~-ÍL vékonv szö\r~Í és .... seivern anyagból készült. __,A.. vállkendő szélére ünnepre 
keskenyebb, hétköznapra szélesebb rojtot horgoltak vagy kötöttek. Színeiben és hirnzett mm1:moan 
iegváítozatosabbéLl<: HGrtáról~ G_vönk környékéról, Afucsibói~ ~zent- ~ászlóról~ Vém~ndről~ 
ről ismertek. Meg kell jegyeznünk, hogy a 12.._ sz.-ban, a motrvumoK szabott renaoen, ;:aLu.a.~,ac'u 
ralzúak voitak. ~A. 20. sz. for-dulójától aminták szabadabb rajzúak, de kevesebb tar
talmaznak. Az 1910-es évektől országszerte terjedő gyári kendők dívatja igazán sohasem honosodik 
meg az itt élő németek körében. 

HAJVISELETRÓL ÉS FEJREVALÓKRÓL 

i\ Íejrevaió formáját, karaktert adó arányait a haj'vi~eleí_ nagymértékben megszabta. A._ nén1et n~i 
-hajviselet sok_ régies vonássai rendelkezik. /\ bravúros _fonással készített kontvok és -copfok a .·IL 
viiágháborúilr divatoztat<. A német leányok, asszonyok rendszerint ünr1epi aikalmakra ~ helyenl-cent 
fésülő-asszo~yokkal - fonatták hajukat. Jellegzetes és egyedülálló volt a zsámbéki leányok 
iete. A fej hátsó részén elkésziteti hajfonatokat a rejtetöre hozva~ -ernyőszer(íen befelé 
ma hácsi iárás német nőinek úgy·nevezett Rozmaring-copfja nem csak a hajfonatot, hanem a hátsó 
részét b~borító ko:nty kötését is jelentette. A dél-dunántúli németség töb~- hel:iitt isn1er~e az 
ÚQVIlevezett Rino-copfot, arneiy kétágú, fejtetőre kötött haikoszorút ielentett. Urulepnapokra díszes 
h~Ü'é-sűt tűztek 

0

bele~ Hétköznapra rendszerint fonott copfból alakftott~ tarkóra tűzött kont:;/DI 
viseltek. A leán.yok fedetlen főv;;l jártak. Fiatalabb korban néha szaiagpár~:tal kötötték 
Fiatal asszonvok kontyukra ker~< vagy szögletes kis főkötőt (e ... Kappe, "Tschepeli-'', " , 
tek. Jellegzetes ré2:ies vonásokat hordoz a hartaiak keményített és papírral 1nerev1tett 
főkötőle. A.ltalános;bb a kerek forma. Any·aga rendszerint a blúzzal egyező. Készülhetett 
sal va~v kötéssei is~ ünnepi alkalow...ra, táncra színes szalaggal, gyönggyel ékesítették. Közéoko n~;_ és 
idős a~;zonvok áit~lános viselete a kendő alatti sapka (e Haube). Ezt lenből, sifonból, több részből 
szabták és ~arrtálc Az áll alatt szalaggal vagy pertlivel kötődött. Eredete még arra az időre nyúlott 
vissza, amikor a hajat zsíroztá..f.(, sa kendőt kimélve, viselték közvetlerrül a fejen. _,_,:\. fejkendő s~ám
talan változatba._~ készült, rendszerint gyári kelmére varrt :;zabadrajzú, himzett virág._rnotÍ\n1mmaL 

A LÁBBELIKRÓL 

A harisnya kezdetben térdig ért, szalaggal, később gumival fogták össze. Halvány színekben - kék. 
drann, fehér (Dél-Dunántúl, Budai hegység), valamint csíkos [zöld-fehér, kék-fehér] (PiiisvörUsvar, 
Vértes vidéke) változatokban ismert. Kötéssel, horgolás~al készítették. l\z idősek _ált~!áb~n f~~~~e: 
sötétkék, vagv sötétbarna színeket hordtak. l--Iartáról---:-- valószínű a környező déisziav es sarho%J 

népesség hatására - piros~ kék, fekete mintás gyapjúhari~nyák is isme~ek. i\~. l9~?~~s évckt,~i 
jelenik meg a selveraharisnva. Használata a II. világháborúig csak a polgarosultabb VlCleKeken vart 
általánossá. 

A házilag készített tutyi (., Patschker") fölső részére kötéssel vagy varrássai stilizált 
1notívumból 1ninta készült. Piros~ zötd, kék szin..nel díszJtve a kivéteiként említett viseJeti közpon-
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F(·.H'n1·hcn 1aLdtuk a h::gszebb daraboka-::_ Ezeke~ a deko-
/\ használat tartósságát biz~esitotta, a 

varrtak. Ez utóbbit néha bekenték 

A 

Ha az ingek álló nem keretezte fod.oL külö:'l, ná."'ltra erősített nva..kfodrot (.Schmizr~-t) 
kapcsoltz.k az ing Ezt házilag készítették.. alkalomra a nyi:_'<Ia ezüst- vagy aranvllliícoÍ 
tettek, medállal Yagy kereszttel. Szokás volt kis +C>,~,,,.,",,~, a medált helyettesítő képtartó ba. 
_,.; lánc mellé szines 

~~~:;:;~~~t::;;~ női viseletről, a. meny2~sszonyi öltözékrőL i\ 19. sz. 
·vagy fekete-iehér-színes volt . ._4,.. hartalak sötét 

apró 'L'"''s'J""'"' gazdagon díszített tOlső n.1háhcz, színes fonalból kötött, Yászoiliial 
harisnyát húzta.~. 

nyakfodor és a Íehér menyasszonyi koszorú. /i..z öltözethez re:hér harisny~t és 
húzta~. 

német menyasszonyai hófehér, 
derékban szűk és színes ü·veggyöngyökből, p2cpirYirágc;k[Jói, 
aplikált koszorllt viseltek. ~V"akukra úgvnevezett 
csavarta.1<:. fehér harisnyát és színes-sz~Iagos~ mintás pacskert 

~~~t:~~Iif}~:~J:~=~~~~~g;i ~~~:~:~~l~T~zk~;:~~d~~~~~~t~er~z:~~~~áfr:~~~~~~l~~-r:~i~l 

VISELET 

területünkön a 19. sz. 'v·égéig a hétköznapi visel·~t 
"'"'''ei.wuL vékony szöv-etből készült elől gombos 

~'·'"··~-·~L ~4. lábukra bocskort húztak. Heh•enként- SZ<og<énvebb 
neplőt lS. Télen a illetve a kabÁt oosz:tótJól 

és Tolnamegye egy része). 

Nváron ··vászon ~ng
hordtak. ~q_ nyakra kasmirkeridőt 

a 20. sz. elején is Yagy flnomabb kenderv·ászonból készültek. 
"""L"-u'"""''~ g.v1rwu;vuwc~oe. A gombolás két oldalán száh'onással; laposöltéssei vagy keresztszemes 

látható. Régiesebb az álló nva.l:.ú.~ "modemebb'~ a 
visszatűrt, álló zalléros ing. /\ századfordulón készült korabeli leírások 
iékeznek a férfi felsőruházat változatairóL A .. z úgynevez~~tl ,~kék svábokná[~ a 
kabát és (s YVarns és r Brustlappen) rö-...rid fehér bugyogó (e Pi.~tc>lenh'ns'P. 
nya~ (r Schnallenschuh), 

az viselet. i\ 
viselnek, s a fehér 

nyába szoktak be~ur::::. "' 7 

harisnyásak." Baran __ ·,v·ában az '-''"nrimnK 

lb 

A ünnepe. P.,.. a áitalábc.:1 háro::-'.. 

,,,,, ::;~~~~,:~~:~É~§::l~~!~b:r;~:~:~i::i~:~~::;;,~~~::f~i~,~~~, 
fah-akban is nagyjából hasonló módon tö~Lént) 

iparosok. mestersé2:ü..ic védőszentiének üruJ.epét 
~"viecsebzádasdo~, Pécsváradon stb. szokás volt~ 

a bá:.1.vászok Szt. napját megülték . ._!::...z 
l\ te!TJ~plomeúcsú jegyé".Jen ;'virirtorJa állitás 

és legények egy kerekre erősített í 0-15 méter magas: kiYágott 

feldíszítették, maj!:s~d~~elődési ~:;;,~~~:~ felállitott!~~lánosan 
részén, Baranya területén~ a 

maradt 
Zenekari kíséretrel a kocsma udvarára ·viszik, 

Herodes -Spi el. 
fiatal leányok, fiúk vag;: vegyes 
kellékei vannak. /\. szerepeket már az 
kö~.-etően a 8-11 fős csoport~ a faluba..'1 házról- házra jái-va adja elő "'--"-"'-"!.~""-""-"-~=~ 
dialógussai és énekelve-előadott szövegek különböző változatokban ismertek 
ban - a a vettek részt az 

t~,~rrnl'kcny

a:ni~or 
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f~1~;::, e;~~~!~!~i~~~~~;~~~~e~~~~0~s~}~~~·k; Ái~~:-~:rX~~~~f~~~~~:t~~:~y~0~~si~~~~~ 
kor az ál- 1e2:Vesoár, akiket _.vőfélyek és koszon1s1ái1yok~~ kiséreté-ben zeneszó mellett kísértek -v~égig 
a yv·őlegény majd a n1enyasszony házál1oz, ahol elbúcs(ztatták. i\ ·kikérés után telültették őket a 
rör~~e,majd az ,~örömsztHők"' és a falu népes közönsége előtt a községházlli""l az öregbíró össz~adta 
öket. A .. ",szenartás'" közben a fiúk leányelszédítö, a-legények pedig legényfogási {anácsokat kaptale 
i~Z ál·völegényt orvosi '"v'·izsgálatra vitték, miközben az ördögök ellopták a menyasszonyt. ~A_ -renq őrei 
idővel visszaloptá.~, és az ördögöket egy ketrecbe zártá._~. /!.,.z ,"ifjú pár'~ így talált végleg egynlásra. 
~!1,..z eseményt fergeteges tár~c kö\~ette. : 

Nagy-böjtben i\ Békés megyei Eleken a ha.rmadik szerdán a legények báb:út készítenek~ mel~·nek 
férfias jeHegét határozottan kihangsúlyozták, és ezzel a l.inyos házakhvz von.ultak, at1.o1 ~gy h~gy-o
rnányos szövegű dal el éneklésével toiást kértek .. A tojásokból a legénycsoport egyik tagjának ojttha
nában rántattát sütöttek és a késő éjszakai órákig mulatoz~ak- P. .. toiások héi-át zsinegre fűzték~ S ha-
zamenetelkor a füzért felakasztották a főtéren áHó kú-tszohorra vagy a környező fákra. 1

i 

Nagycsütörtökön - különösen a Budai heg:..rek nérJ.etsége -hajnalban vagy a kora reggeli 
órákban a kertben térdenál-lva, kitárt karral imád..kozott. Igy emlékeztek -meg Krisztus szenvedéséró1. 

Nagypénteken A baranyai német asszonyok, ícenyeret sütnek (Kar_freitaglaibchen, 
KarfYeiiagmitsche[) Ezt a következő nagypéntekig örízték, és mint szentelményt haszálták. 

Húsvéthétfő -Emmaus járás. A .. Schwabische Türkei {Bar&~ya-Tolna\ ilL ·veszprém megyei 
német falvakban, különösen Bólyban, Véménden. Baharcon. Erdősmárokhan lvfáriakéménden, 
Fekeden, Villányban élő hagyomá..11y a régi hazából hozütt Ernmaus. E falvak apraja-nagyja húsvét 
másnapján -korán reggel1nísét hallgat a kálvária kápolnánál~ majd a-szenteit ételekkel és egyéb fi
nomságokkal együtt kimeru.J..ek a falaszéli borospincékhez (Bólyban a Kálvária -·domb alatti úgyne
vezett Tukárba, ahol reggelig taró mulatságot csapnak. Plci csak teheti vendégeket hív ilyenkor, ha 
mást nem a szomszédait. Az esti lakoma után haJnalig tart a báL /\_ budai hegyek német falvatban 
ilyenkor a szomszédos falvak rokonsága látogatta rn-eg egymást: azaz Emmausba mente~. A 
budaörsi legények húsvét hétfőn kora hajnalban~ valamikor három óra tájba..'l kilovagoltak a rénle és 
a harmatos fűvön megjaratták lovaikat. Ugyanott a falu gulyása, kanásza is kihajtotta a fűre a jó~zá-
gok~t. Ezt nevezték Emmausreiten-nek. 1 

Vrnapi körmenet A buáaőrsi németek specia!itása a virágszőnyeg készítése a processzlóra_ 
Hatásukra terjedt el más vidékeken ez a szokás. 

KÉZMŰVES MESTERSÉGEK 
l 

Kékfestés Aszövetek és vásznak festését már az ókori időktől növényi eredetű festékekkel végez
ték_ A kékfestés festőalapanyaga a csülleng (!satis tinctcra) illetve az indigó (indigofera tinetaraj 
i\ technológiát Francia országból, német nyehrterületrő1 és Indiából ismerte -meg Európa. HazéÍ.i!k
-ban a kékfestés főleg a 18. századtól vált népszerűvé, tul:1.yomórészt a németek lal<ta területeke!?-. A. 
házi és gyári vászon speciáiis mintázásá és indigócsáváb:m festése szakértelmet kívánt. A munkába 
vett vásznakat először kifőzték majd szárították és simára mángorolták majd úgynevezett nvoró
dúccai szigetelő festékanvagot nyomtak a keimére. A száradás után a textilt indigó csávába.'1 festet
ték kékre. A szigete!ő massza alatt festetlen maradt a vászon. A szárítás, majd kénsavas-sós1vas 
fürdőben történő mosás után a kék háttérben előtűntek a i eo l dódó massza alól a fehér alapszín nlin
tái, virágai. Az anyagokat helyenként keményítették. Ez1 követően kézi mángorló·val simítottálq. A 
fehér minták me!! ett sárga, piros narancs és fekete színeket is előá!Htottak. · 

Fazekasság A mesterség munkamenete három szakaszból áll: az agyag előkészítése a megmun_
kálásra. a forma korongon szabad kézzel vagy sablonba vaió kialakítása, végűl a díszítő e~iárás és a 
kiégetés. Az agyagot a fazekasok, a felszínről. többnyire maguk bányászták. A .. megmunkáh}sra 
kétféle agyaggal dolgoztak. Sütő-főző edényekhez, valamint a kályhák készítéséhez nagyobb ho
mok-kvarctartalmú, a tárolóedényekhez zsirosabb agyagot használtak. Előkészítés: A •. nyers agy~got 
össze_vágiák. feld~~aboijá~,, r::ajd bő vízbe~ me~ffi;tat~~ ~iJzapolják". A felhígult agyagot.~eszk~val 
elkentett ISzapol o ban szan q ak, hogy gyurhatO\;a valjek. Az agyagot sarlóval "szeletei z!( , hogy a 
mészköszemektől megtisztítsák. majd kézzel alaposan átgyúrják. Helyenként az így nyert agyafS;lcu-

' 
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egyíör~~:z~~~;s~~~~:~~~:~Tt~~~:;~~~~J~~posva, a korong. amdynek '-'''c"'""-''""---
fonzóten2:ei'/Ű változata terjedt el a magyarországi német mesterek köréb~n- /\z agy~-tg< t1 :: 

korongon kézzel formálják. Készülhet rajta fenálló- és tálasedény egyaránt. .Az ~lill_~jJg~..,b~_).~ 
különböző simí tó fákat és megnedvesített csí-pőbőrt használna.X. P. .. kész 
hagyják száradni~ ezután diszílik és festik. i\ ~legtöbb 
ték ad1a az arneivbe bekarcoijá1(~ ~,vésik~~ ~l 

~~~z~~~s~~~znagyobbv~~:;~~~; ~~~l~~s~f~~\c=~őzőn t31tik be 3. híg ala~~ c~~~~~~~ ~~;~~; 
vagv- ÍibaioH száraból farago-tt kis csövecskét erősitenek és igy írják a mintát az edényre. Dis~.-:ités 
utá:~ követKezik az e!sö é;etés. ezt követi a mázalás és a második úgyneYezett ., 1""'' 7'"m''"''!cos 
n1agvar-országi német faz~kas központok nagy része a -dél-dunántúli régióban található, Jcelcuj~--
sebbek. többek között a mórágyi_. a mecseknááasdi és az központok, , 
pécsvá~adi_. r.11ágocsi, a kis-vaszari. Ezen az utóbbi három helyen szfuuban ká1yhások lS 

dolaoztak. 
~Iézeskalácsos- és gyertyaöntő mesterség A nyers2nyagfe\dolgozást ~llető~n a _ 

ácra oszlott. Ezek-et egY n1űhelvben végezték. ~4. rnézeskatács alapanvaga a telmelegltett mez 
é; tojással összekeve~ve. Az~ igy nyert tésztát szalak(lléval iazítják. füszerekkel: á~ iz~, _fQ~~f, 
édeskö.mény. vanilia stb-vel ízesitik. P .. zután~ érlelik, majd. kísodoiják. Korábba11. a m~~_:skaí~c;;o~-~t 
ütőfába (negativ vésetű ja jOrm.flk) nyomták és belőle ~ .. kiütve': süt~tték.~ze~ ~ .ütor~val Keszult 
mézeskalácsok voltak a régebbi típusok. Szokás volt az is: hogy a mezestesztat oactog~ ugynevezett 
kra}cáros formákkal szagszarták ki~ maid kisütik. Ezután következik a díszítés~ melynek a1:1p:o;nvak:a 
a burgonvaliszt. zselatin~~s színezőfesiék keverékéből álló pép. Gyakran használnak a kalác3 
tésére kiverő mintá-.:.-ai szaQ:gatott (stancolt) színes napL.-virásros sallan2ot és szí~es, P,rés~lt paoírk~
~:> valamint kis tükr-Öt. Sz~"TTOS speciális mézeska1ács f~~ta ismert. Ilyen a bólv1 fugeveL m~Q\:o_ro
val. dióval töltött mézeskenyér, a tavedli, valamint a tóbbféle ejzolt (eiz -színes massza) mezeska-
1ács. 
.. ..4. Q'Vertvát viaszból (sonkolyosan vásárolt méz rne/lékterméke) vagy· készítik. ,j.,_ 

gverty~t üg~rnevezett Rino--en öntik. _,_A,. Ring egy faten2:elvre erősített fakorong, melynek kerü.leiér: 
kb. IO ce~~iméteren..lcént

0 

szögeket vernek be. A .. szögekre felkötik az előre elkészített .,rrádoZz'
gyenvabeíet. Az előre felolvasztott viaszt a Ring alá helyezik az öntőkalapba_ A 
~iasz"t merítenek, és a RinfZ-et fűrgatva sorba minden bélre viaszt öntenek, mely hamar lehűl é~ 
dermed a bélre. i~,._ gyertya '""'így las~an hízik, de az alsó v{:gén vastagabb_ra ~öveks:::ik. Ezért, am1~C:r 
alul eléri a mezfelelő vastagságot, megfordítják~ és az al:;ó végével köt1k tel a szogre. _ to\·aco 
:folytatják az ö ..... ntést~ arr1-íg a gyertya egyenlő vastagságú nem lesz. i\zu:~n a m~g meleg 
óvatosan leemeiík a Ring-ről, és simára "mángoro!iák"(;"alauual hengerel!K). MaJd a 
felelő méretű darabokra ~ágják, és a végét ,,tutlizzá!C' ~tenletesre simftiák). 

i\ vvertvaöntő mesterek speciális készítménye a Z""ug-gyertya melyet úgynevezett 
gvert-vahúzó asztalon készítettek.. A hosszú fonalat, gye1tyabelet két forgatható dob közőrt felme
f~gít~tt viaszos edénybe merő!egesen beleállított lyu,.1cas táresán át.~úzzák. i\. táresán kü
lö;böző nagyságú lyukak vanna..l<, így a gyertya v~stagsága beállítható. A Zug-gyertyát laoos tc
k~rcsként (taschli); a t?m_plomí gyert~~ gyújtására, illetve tekercsgvertvaként (VIachsstock) karrJ 
fuzve vagy koporsonHeve stb használtaK. . , 

A gyertvamártás a -fenti eljárás másfajta változata - ez utóbbi, az előzővel ellentétbe~ ha~;ronla: 
n-vosan női mu!hl(:a_ Eszköze a gyertymnártó, rendszerint négyszögletes, hasáb alakú.cserepeueny. A 
fé1mel-egített viaszt vagy .más alapanyagat beleöntötték, raajd a gyertyabelet (gyakran tartora ~roslt
ve, egyszerre többet is) belemártogatták, közben kiemehék, hogy a rátapadt réteg megmerevedJCD-

Kádár. A na2V történelmi borvidékeken és a fában g:JZdag területeken szakosodtak erre a mes
terségre. A fát k{;'dárbárddal (Lenkbeil), szekereével (Breitbei[), hih'1tó- illetve hasítógyaluval mun· 
kálták L\. farloncrákat vonószéken. kézvonópadon (Schnefdebank) különféle vonókésekkel (~~.1S:.O~ 
== Ger~deeis~n "aörbe-horgaskést. = Krummeisen,)' finomított<hl(_ A donga mérésére (Zírkcli 
használtak. A 'd~ngák összeállításál·lál abronesot (nva.k.-hasabroncs=Hals-und alkal-
maztak:. Ezt döngölővel (Setzmeissel) és kísérővel -(SetzhamJner), ütéssei rögzítik. Az ~~s~:.;áll_fto~t 
dongákon belűl forgácstüzet éiesztenek, és a dongá..lcat kilángolla.l( (aus_feuern). i\ donga rot os vegc;t 
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h:ivásfúrésszel, azután különböző gvalukkal (Stemra-,Entl-1--Iirnhobel) sírnára mUPJcálják. ;\. hordó
{~nék bc1·akása tenékhúzó-vassal (4uszieher) történik. P. ... dongálc eresztékeit megTyékénvezik 

azaz a dongákat szcrosítjá..1c, és takaritófrvaL:val (Streifhobel) a hordófelületet sírnára 
a csaplyukat ostorillrésszel (Spiztsdge} kimetszik. 

ADATOK A MAGYARORSZ.ÁGI NÉMETEK NÉPRAJZAHOZ 

MAGYARORSZÁGI NÉMET NÉPSZOKÁSOK 

A naptári évhez kapcsolódó szokások- Téli ünnepkör 

i 
A karácson~á idősza..\:, arnelv _A.ndrás napjától (nov. 30.:• \lízkeresztig (jan. 6.) tart nagyon fofltos 
szerepet játszott s játszik ma .. is a német népcsoport életében. i 

?._ téli nao:forduló idelén más nénelú~ez hasonlóan nagy jelentőséget tulajdonítottatc a szellen{lek-
nek, mágiklis hatalmakri'ak. Ezt az időszakot ajóslások, vxrázslásokjeEerr;2ik. i, 

ADVENT 

Karácsony előtt négv héttel kezdődik az első jelentős dátum november 30. András napja. Az e
1

na
pot megelőző éjsz~á.'l a l<h'lyok me~kísérlik jövendőbelijüket megtudni papucsdobálással, ág~hú-
zogatással, ólomöntéssei stb. , _ 

December 4., Barbara napja is alkalmas a jövendölésre. Ejfélkor vagy hajnalbac"! a lányok és asz
szonyok a kertbe mentek, hogy gyümölcságakat (cseresznye, mru'1.dul-a, barack) vágjru,ak. EköZ;ben 
nem \'Olt szabad beszélniük senkivel sem. Az ágakat beföttesüvegben me!eg helyre tették, hogy]ka
rácsonyra ki virágozzanak, hiszen ez bő termést jelentett. Néhány faluban olyan értelmezése is 'folt, 
hogy a következő nautári évben terjhez megy a lány. : 

December 6., Mikulás napja a gyerekek ünnepe. Régebben "személyesen" látogatta meg ő~et. 
Többnvire kifelé fordított birkabőrt, vászonnadrágot viselt, a fején bundás sapkát Szakálla, baj1_Jsza 
kende;ből volt. Mie!őtt a szobába lépett, zörgött a derekára kötött lá.'lccaL A gyerekeknek imákait és 
versikéker kell~tt mondaniok._ -~ Mikulá~ ajándékait (~szalt ~~öles, dió,_~~~~) a ~öldre sz~rta,i sa 
gyerekeknek fel ke!! ett szedmü:K. Amelyik azonban tul mohon Kapott az aJanaeK utan, ac-ra rasul:hn-
tott a botjávaL Néh<h'ly faluban a Krampuszt is ismerik, mint kísérőj ét. .J 

Ha nem személyesen jött a Mikulás, akkor aj<h1dékitít a kitett klumpákba, cipőkbe, pacskerokba 
tette. A szófogadat!anok csak krumplit, vagy hagymát kapta.k. _ _ 'l "_ 

December 13., Luca napja volt a Gergely féle naptárreform előtt az év legrövidebb napJa, sa ten 
napforduló kezdete. Érthető tehát, hogy a fényt hozó Lucának nagy jelentőséget tulajdonítot~ak
Néhol alakot is öltött, s meszelővei a kezében a falut já:~va bekeute az <ma haladókat. Etyekerr pL 
maszkot öltött fiúk ijesztgették a kisebbeket. Néhány helyen egyáltalá.'! nem dolgoztak ezen a ra
pon, félve Luca haragjátóL 

'" Tilos volt a rokkával a szomszédba menni, mert elviszi a széL 
" Az asszonyoknak ülniük, vagy feküdniük kellett, hogy a kotlós se keljen fel a tojásokróL, 

~yugat - Magyarországon ajándékot hozó, jóságos as:~zonyként is megjelenik. Sok helyütt a bo
szorkányok hatalmától félve (hisz ez az év leghosszabb éjsza.kája) füstölnek a házba.'l és az istálló
han. Férfilátogatót szivesen láttak e~en a napon a házban, mert az szerencsét hozott. 
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fél~::~ó~:~!t~e~:~í;~~i~~:e~y~~~~i~~:~, ~~;i~;:;~e;,,'~~~~~~ -s E:::~:s~~~~'l e~:fi~t~ :é~~~ini~' 
~o1 .. ztfu"1 rááHva az éjféli misén, megláthatták a falu baszorkányáL 

l-\ jövő évi termés megjósolására szolgált a búza-csíráztatás. Egy tfuryérra vagy búzát, 
kukoricát vagv ámát tettek~ s naponta öntözték. Ha karácsonyra szép nag2,Ta nőtl; ak.i<or termés 
ígérkezetc SzÍnes" szala2:2:al átkÖtve a karácsonyfa alá tették; vagy a templomba az oltárhoz vitték. 
So_k ~elyütt tilos volt "e~~n a ua.pon ~:ac:ni._,_v,a~y k~tni. l:ert .a.l.::kor bevam:ák": ,hi:~e~em, _szeri~\a 
tvu.kokat. s azok nem rog:nak tojnl. Neha..'1V 1a1uoan. rsmen voh a a(Vett KOt)'Ol.as szoKa
s""'a is. Az"ólomöntést is i;merték s alkalmlliák, hogy a lányok megm•ClJ1lK !•uccu,uc•vcoa 

KA .. R~CSONY 

December 24-én éjsza..ica sok -településen ostorpattogtatással pásztornak öltözv·e űzték el az ártó 
szeHemeket. Azt is hitték. hogy az éjféli mise alatt az áBatok beszéini tudnak. ezért előtte még 
w--.eget€tték őket, hogy ne pruraszkodjanak gazdájukra. . . r • 

AzoiG.lak az ételeknek. arnelveket ezen az estén ettek, nagy tulaJdonltottaK. Sok hc-
lyiitl 7-, 9, vagy 13 féle böjti étek kertilt az asztalra: ah na, asza1t gyiimö~~s, m~z: geszt~~ye~. fok,~ 
hagyma~ kompót, sütőtök. máJcos sütemény, szőlö-, borleves stb. igy a.k.a.--ta..:.:: a beseget a Kovetkezo 
évre bizt-osítani. 

l\z ünnephez a fenvőfa is hozzátartozott. A_ magyarországi németeknél többnyire borókaf(:;nyőt 
díszítettek szárított gyümölccsel, relilizött pattogatott kukorícávai, színes p&;Jirfüzérrel, ezüst- illet
ve ar&!ypapírba csomagolt dió val~ mézeskaláccsal, almá~.ral stb. A szobábar1 lévő tükröket, képeket 
is borók~ága..k..kal diszítették. P.._ gverekeket is ezen a napon ajándékozták meg . /\ ,,Jézuska'·, ~ egy 
fehér lepedőbe öltözött szeméi::;-.. _ a karácsonyfán vagy alatta lévön kívül, házilag készült. aj~ndé
kokat hÚzott: kötött sálat,- zokni-t, l<..esztyűt~ kelt tésztából sült tlgurák_aL házilag barkácsolt lovat" 
lovas kocsit~ babát és más játékokat. i\ keresztszülőkt-31 többnyire mézeskalácsfigurákat 
ajándékba. (Néhá..'J.y helyen újévkor is megajá.11dékozták a gyerekeket.) _ 
- Szintén december 24-én betlehemes iátékot is játszottak házról házra járva a falu gyerekeL Sze
reoiői voltak angyalok. pásztorok. Mária, József és a ke>csmáros. Kellékként magukkal vittek egy 
ka'rácsonvfát és--; betl~hemi istálÍó kicsinvített mását. Jézus születésének történetét adták elő, az 
éjféli mi~én a templomba.11 is. Ismert volt ~ég az Ádám- Éva játék, a.rnely az első einberpár paradi-
csomi kiűzetését dolgozza feL _ _ __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_.A. Karácsony és Vízkereszt köztí idősza..l.c az idősek ~.zennt rgen alKalmas az 1doJaras1 joslasra, 
mert ez a 12 nap az év 12 hónapjára enged következtetni. Általánosan ismertek a következők: 

o Fehér Karácsony, zöld Húsvét. 
• Karácsony 1óhe;ében, Húsvét hóban. 
e A nedves Karácsonvkiüríti a pincét és a csűrt. 

Néhol szal~át szórtak Szentes!e aszoba-földjére a betlehemi istálló jelképeként. Ezt a szalmát 
aztán a g_yürnölcsíak törzse köré tekerték, hogy bő legyen a termés. _ 

Dece~ber 27-én. Já..'lOS napiá.'1 volt a borszentelés. A. megszentelt borból minden családtagnaK 
irmia kellett, hogy u'e fájjon a t~rka. A hordókba is öntöttek belőle, hogy jó le~y~n a szőlőtermés. A 
maradék bort kis üvegben félretették, hogy év közben is-gyógyíthassák a torokfaJ aSt. 

~ ' -- ~ - fi l r: " . - 'i f. " - """'' - l December 28-án "";\prószenteK napJa...n. a gyerekek es a rata"" llU...I( egy nusangga _e1Ke1e::>t .... K i.. OKO-

naikat ismerőseiket s kettőt-há..rmat rájuk suhimva egészséget kívántak. 
Ai,év utolsó éjsza.kája, Szilveszte~ éjiele a szerelmi jövendölés ideje volL A iárqobak a sötét 

pincéből fadarabokat kellett felhozniuk Ha páros számút hoztak, akk.or az azt jelent~tte, a 
következő évben teljhez megy a lány. Eleken a lányok almát hámoztak, Üg),.elve arra, h?~Y. a ~ 
egyben maradjon. Azt a hátuk mögé dobták, s közben ke:ivesükre gondolta.k Ha ~ a!;n~heJ Keave
sü._"k nevének kezdőbetűjét mutatta, ak:.zor az a.ru1ak a jele volt, hogy a l2L..1.y Il ernsokara íerJnez me gy. 
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ÚJÉV 

új"-·h:t általában vagy harangozással~ vagy lövésekkel esetleg kürtszóval köszöntötték. "~ 
h-~~:r. a fi-úk n1aguk készítette petárdákat használta!...c. 

Reggel a gyerekek elmentek a szomszédokhoz, rokonokz~oz újévet köszönteni. Korlli"'! 
:-ner: a hiedelem sz-erint. aki -ezen a naoon sokáig ágyban ·narad. lusta !esz egész évben. 
::-:üt~n1ényt kaptak a jókí:\.á..t:lságokért c~erébe, ma mfu. inkább pé~zt. 

Első látogatóként ezen a napon férfit látott mindenki szívesen, mert az szerencsét jelentett. Nem 
GU:::k csirkehúst, mert a tyúk hátratel é kapar s így elkapalja a szerencsét, a -sertés viszont nem~ Ba-
bo::. tencsét borsót kellett enni, mert az bőséget jei~nt. i 

\--izkeresztkor véget ért a karácsonyi időszak szokáskC-re, ezen a napon bontották ie a karác~ony
f:it. Ezen a napon volt a vízszentelés~ de krétát, sót, fokhagymát .és -kenyeret is szenteltek. _A.._ szclntelt 

izet é-'>- közben több mindenre használták, a ház, az istáll 6 illetve halottszentelésre. l~ ... három n4pke-
leti nevének kezdőbetűi~ két kereszttel és a~ évszárnmal az ajtó fölé irták: 19 C -T ?v1 + B ~7 

Fiúk jártak házról házra fiárom királynak öltözve-s .egy dalt adtak elő a napkeleti király"9króL 
Diót, édességet, vagy pénzt kaptak ajándékba. l 

o Ha Vince napján G ar:. 22-én) olvad, akkor teli pi ace várható. l 

TA V ASZI ÜNNEPKÖR 

Farsan g: Vizkereszttől Hcu11vazó szerdáig ta..rt. A szokások. a t éi -ei űzéséhez és a tavasz-.. ~áráshoz ~kap
csolódnak. /t tetőpontot a hamvazószerda előtti három nap jelenti. !v-findhárom este báit rende~ek, 
a harmadik napon csa.lc este ll óráig tarthatott. j 

e Ehhez kapcsolódik az a hiedelem is, hogy amilyen magasra ugranak tánc közben, Olyan 
magasra nő a kender. · ! 

Ked-./elt farsangi étel volt a fánk, töltött káposzta. Néhol már előző csütö-rtökön, ~,piszkosjcsü
törtökön~· voit táncos muiatság a gyerekek.nek. .l\ íarsa:1gi mulatozások középpontjáb3.J."1 ma~zkos 
felvonulások álltak, többnyire farsang keddién került ezekre -sor. A felvonulást mindig döbolá~, lö
vés. ostorpattogás, kerepelés kísérte. A hangoskodás és a maszkírozás is a gonosz erőket volt 
·ton elűzni. 

Az egyik jellemző farsangi felvonulás Elekhez kötődik, de· ez máshol is alakult így: Hansei és 
GreteL Férfiak csoportjai női ruhába öltöztek vagy állatjdmezt húztak (ak,_Jcor még csak férfia.l< ve
hettek benne részt), bekenték arcukat korommal, festékkel vagy cipőkrémmeL .. 8~ menetnek m9gha
tározort sorrendje vo-lt. Elöl lovagolt kétszer két magyar népviselethe öltözött lovas, őket köv~tte a 
kocsi, amiYel az adomá.rJyokat gyűjtötték Többek közöt1 egy hordó is volt rajta, amelybe a kapott 
bort töltörték. A kocsihoz egy rudat erősítettek; amelyhez egy forgó kerék csatlakozott, rajti két 
egymással szemben levő baba: Hi11sel és Gretel (Jan~si ::s Juliska!- Pulán pékl?ul a meny:ssz4nyi
völegényi maszkba öltözött párt hívták így. A farsangt menet tagtal m1nden hazoa bement~~K, k<:Jrso
iukba bort töltettek, farsangi fánkot fűzettek a kezükben levő nyársra, tojást is kaptak ajándékba. 
~'\z adon1á..r1yokat az esti bálon elfogyasztották. Dél-Maf2yar~rszágon a felvonulás farsar1g ke4djén 
volt. ahollányok és fiúk öltöttek maszkot és kenték be a nézőket korommal vagy cipőkrémmeL ! 

_ A n1edve figurája több állatfigura mellett egyik jellemzője ezeknek a mulatságoknak. A moljlácsi 
Busójárás is a farsang része~ ugya._fl nem a németek, hanem a horvátok ün ... flepe. Nyugat-és Délnyu
gat-Magyarországon a rönkhúzás szokása volt elterjedt Mivel a farsang volt a lakodalmak idős:taka, 
a hajadon lányokat tréfálták meg azzal, hogy egy féldíszített rönköt kellett végighúzni~ a 
falúgynevezett Későbbfiúkis részt vettek ebben, sőt volt ahol a legidősebb legényt ültették a rÖpkre 
s csúfolták ki. Legújabban lovas kocsira teszik a fatörzset s viszik végig a falúg';nevezett A nienet 
ilyenkor tréfás esküvővel zárul, álmenyasszonyi s álvőlegényt (többnyire két fiú) ad össze a l:tocs
mában_ egy "pap". Elterjedt szokás volt a "kakasütés" is. Egy kakast beástak a fóidbe úgy, hogy csa.lc 
a látsszon ki _ Egy bekötött szemű fiúnak kaszával le kellett vágnia a kakas fejét _ Ha nem ~ike-
rült neki, p:óbáikozott más. A győztest megünnepel ték, sa k~ast a ko"csmáb~ ~e-~főzté~- ,, J '• 

farsangKor JUtottak bizonyos JOgok az asszonvoknak 1~;. Vo1t, ahol1arsang Keddjen az ov e !C vp!L a 
nincekulcs, vagvis e!őjozuk volt a pincesoron. Pincéről nincére iának, megkóstolták a háziass-tony 
• ~~ - ~ > ~ l 
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borát és süteményét.~.;._ fértlak nem rr..ehettek a közelükhc. ha ezt megls 
őket. Volt, &~ol az asszonyok külön bált rendeztek. ~ 

Fontos része >.:olt a mulatságokn.a.."k. a farsanf! temetésL tulajdon..lcép-pcn a 
ienti. i\.z utolsó farsangi napon~éjféi előtt kertilt erre sor. <Tolt, szalmabábut vittek 
netben, s végül a patakba vagy egy kútba dobták:. V' oh~ ahol egy' fiút fektettek egy 
tak -ie fehér. lepeHeL Papnak, iskoia.~estemek és m-inistrá:1snak öltözött fiúk hordozták 
terembens végülleöntötték -v·izzel. ~láshol eg:. .. Ü\. .. eg bor képviselte a farslli1got, amil eiástak, s 
vetkező évben ástak ki újra. 

i\ farsangi három naphoz kötőciik néhány tiltás. 
• Nem volt szabad kerr}·eret sütni ~ert az azt jelentette, hogy a rokonságból a következő l:v-

ben meghal valaki. 
• Babot sem lehetett főzni, rnert az daganatot jelentett 
• Tilos volt varrni, mert ak-..kor nerr1 ro i tak a tvúkok. 

~A..z időlátásra is következtettek, azt ia..rtották, 
o ha a farsangi fánkot napsütésb-en eszik, akkor a húsvéti tojást a szobában. 

Az első böjti vasárnapot Hutzelson_ntagna.Í< nevezték~ mert akkor sok aszalt gyümölcsöt ettek. ;\ 
fiúk házról házra já.rta..~ és ,,Hutze} - dalokat'' énekeitek, pénzt, aszalt gyümölcsöt, fánl<:ot kaptak 
ajándékba. E nap délutánján egy közeli dombon máglyát is g:-:újtottak s az égő kukoricaszárrai kö
röket, kígyókat irtak a levegőbe a közeli földeken. \ 1 olt ahol egy égő kereket gurítottak ie a don1bon. 

HÚSVÉT 

.A,. böjti időszak végét a Nagvhét képezi, amelv a Virág\·asámaopal kezdődik. a németség körében 
"pálmavasá.rnannak" nevezi(~ mert Üyenkor s;entelték ~ barkát "'"(pálma helye~) a -katolik~s templo
mokban. i\ néphit szerint a megszentelt barkáknak gyógyító- és az ártó erőket elűző szerepük van_ 
Sok helyiitt a barkákat a sírokra teszik vagy kiviszik a fóldekre. A tulajdonképpeni húsvéti iL'lilep
kör a "zöld csütörtökkei" kezdődik Ezen a napon zöldfőzeiéket ettek. (többnyire csal<ic"l:fő;éel.ék.et) 
Ezen a napon hallgatnak el a harangok, ,~Rómába repülnek'~, mondják. Nagyszombaton délelőtt újra 
megszólalnak. Délután azok a fiúk, akik kerepeitek har~:1gozás helyett, végigmennek a falun; s to
jást gyiíjt_enek a kereplésért. E nap déle-lőttjén templomi t'lzszentelésre is sor kerüL A .. templom előtt 
meggyújtott tüzet Júdáségetésnek is hívták. Nyugat-Mag:iarországon szalmabábut égettek a tűzben. 
Nagyon hittek a húsvéti víz illetve hruvmat erejében is. l\ harangok visszatértekor az emberek gyor
san megmosakodtak folvó-vízben~ hogy ne legyenek bőrbetegségeik, illetve szeplőik. Déí-Iv1agyar
országon ezt a harangole elrepülésekor tették. Sok he!yltt harmatban mosakodta.'<:. Sok katolikus 
faluban Húsvét első napján ,éte lszerrtelés volt, többnyire a gyerekeket küldték kora reggel, sonká--.·at 
tojással, kenyérrel, tormával és süteméru1yei a templomba, hogy megszenteltessék azokat. 

A Húsvéthoz kötődik a tolásfestés szokása is. /J. .. festéshez hagymahéjat, színes krepp-papírt 
diólevelet vagy fakérget használtak. P .. húsvéti n)nJlat Dél-Magyarországon a gyerekek versikével 
hívták, fészket készítettek. Többnyire festett tojás került a fészekbe. l\ keresztszülők is megajándé
kozták a ker-esztgyerekeiket almával, mézeskaláccsaL .A nagyobb lányok fejkendőt, a fiúk 
kaptak. Játékokat is ismerünk e naphoz kapcsolódóan, pL a tojásgurítás szokását. Egy 
tottak le tojásokat, a.lcíé épségben ért !e, az nyert Isme:t volt a következő játék is: egy fiú 
tartott a hüvelyk- és mutatóujjával, egy másik.t1ak pénzénnét kellett dobnia úgy, hogy az benne rna
radjon a tojásban. Ha sikerült, megkapta a tojást Sok helyütt a Húsvét fontos része volt az úgyne
vezett "Emauszba menés.'~ Húsvét hétfőjének délutánján a falu apraja-nag)ja kiment a és 
itt főzéssel, mulatozással, játszássat -beszélgetéssel töltütte a napot. Máshol az Emauszba-rncn0s 
annyit jelentett, hogy meglátogatták a rokonokat a szomszédos faluban, vagy kivitték a barká1 
szőlőbe és a Iöldekre. 

Május l-iére virradó éjszakával kapcsolatban több, az ártó szellemeker e!űző szokás volt ismer!. 
hiszen a hiedelem szerint ez az éJszaka a boszorkánvoké. 

• Egy darab megszentelt ;zénne! három ker~sztet rajzoltak a külső ajtókra, 
fektettek keresztbe az ajtó elé, a kulcslyukakba zöld bodza- vagy nyírfaágakat uu11u'n''"'' 



• Bürs{',t, babot kukoricát szórtak a küszöbre vagy a lépcsőre ... -'\zt tartottá,_~~ hogy a bo$zor-
k:;uryok t:zeken eksúsznak. l 

"''"','"'"-''-"'"""áUítás szokása nag:von eiterjedt volt. Többnyire nyárfát díszítettek felszínes papitsza
a lányos házhoz. _A falu vezető ember~~i is kaptak májusfát, amit a hónap utolsó 

vasárnapján~ többnyire pünkösdkor kitáncoitak. 
Pün.kösd hétfőlén ünnepi menet vonul végif:!: a falúgyn,=vezett _.A .. menet élén feldíszített lovakon a 

fiatalabb :fiúk lovagoina.i(:- öket követík a "pü; .... kösdi fi ill.'\ vagyis azok~ akik még abban az é~:ben 
bevonulnak, aztán a zenekar és a menetet egy kocsi zárjz., rajta a pünk:ösdi macskávaL A. "macska~~ 
egy fonott kosZ.r alatt ülö gyerek, általában cigánygyerek volt. A menet elöszőr a község elöljáróinak 
háza előtt állt meg. aztán ahol nagv·obb lányok laktale M:.ndenütt próbálták kitalálni, hogy ki lehet a 
kosár alatt. P .. ,,ma~ska" nem szólh~tott, csak nyávoghatott vagy kiabálhatott i\ki kitalálta, megkap
ta végül a kosarat aj&'idékba, de egy áldomást kellett fi~_etnie. 

_.A.. nünkösdí királ~.", aia..lcja is ismert néhány faluban. O a menet élén lovagolt, s a többi fiú válasz
totta meg erre a napra. 

Csak keYés falu-ban ismert az a szokás, hogy iskolás lányok já.rnak körbe a fa}uba11, s énekelnek a 
házaknál kört alkotva .. Középen egy fehér ruhába öltöztelett lány állt, koszorúval a fején .. Ez a szo
kás hasonló a magyaroknál ismert pünkösdö lés-hez. 

NYAR 

~j._ nyár elejéhez kapcsolódó szokás, a szentivánéii tűz, a németeknél.már a századforduló táján ei
tűnt.. 

Június 24-hez -kötődik az a szokás, hogy me zei virágokból font koszorút (búzavirág, pipacs; .dió
tevéi, margaréta) akasztatl.a...lc az ajtó fölé, hogy védelmet.adj:o-n a gonosz szellemek.Kel szemben. 1 

Augusztus 15-én Nagyboldogasszony lli"'Depén kis csokrot készítettek mezei virágokból, a.rp.it a 
temp-iomban megszenteltek. Nagyon sokrétű volt a felhasználása: a szalmazsák alá tették, az! ajtó 
fölé akasztották, a koporsóba a halott mellé tették stb. 

ŐSZ 

_/\ betakarítási munkálatok után ünnepelték a búcsút. Ez egy évente visszatérő Üt'l.t.J..ep, a temPlom 
védőszentjének ünnepe. A középkorban vásár is kapcsolódott hozzá, in.11en maradt meg, hogy baz
árok, körhinta, céllövölde ma is van .. VruD.J.a-k falvak, ahol egy évben két búcsút is ta..-..t-.anak, almá
sodikra az úgynevezett "Frefikirmesre" (zabálós búcsú) késő ősszel, Márton nap körül kerűl sor. 
Sok helyiitt állítottak búcsúfát. Ez egy hosszú, virágokkal díszített rúd voit, a..-nelyet a kocsma, vagy 
a kuitúrház előtt állítottak feL Búcsúbál mindig kapcsolódott az ünnephez. 

A németek életében nagyon fontos szerepet játszott ~;züret, amelyet többnyire bállal ün.t'1epyltek 
meg. i 

November 25-én, Katalin-napkor ta..rtották az utolsó táncos mulatságot advent előtt. 

(Az anyag Wild Katalin : Sitten u.tJ.d Briiuche im Ja..lrresablauf c. munkája alapjJ ké
szült. Manherz- Wild: Zur Sprache und Volkskdtur der Ungamdeutschen, Bp. 1990 (63-
102. o.) 

ÉTKEZÉSI SZOKÁ.SOK 

A baranyai németek táplálkozási szokásai a német hazáboi hozott s az itt élő más etnikai csopof!ok, 
elsősorban a magyarok, konyhak.ultúrájából átvett elemek összefonódása, keveredése sorá.r:t alakult 
ki .. Konyhájuk salátosan magvarországi német konvha, ;:umelynek a1.apját a generációkon kereSztül 
megőrzött német étkezési szokások képezik, kiegészítve a magyaroktól, osztákoktól és itt éló .déi
szláv·októl átvettekkeL Származási területük sok jellegze1:es ételét megőrizték, elsősorb~ a kr~p
liból és lisztből készülteket. Elkészítésükben azonban már érezhető az·új környezet hatása, mihde-

1 
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nekelőtt a paprika, mint új fűszer alkalmazása.. peldául a ~·~~ gon1hócca.i ín-
gyasztják, hagymás- paprikás zsírral öntik ie .. -Has<Jnló~1 járnak el a es babfőzelék esetében 
ls. Készitenek paprikás metéltet és gombócot 'v'agyis a vízben kifőtt gombócot paprikás-hagyn1ás 
zsírban forgatják meg. 

)\ naorik~ mint fűszer- és zöldségnövén-v bevonult -a ma2varországi nén1etek kon\'hájáb2 és an= 
nak fontos tanozéka lett. _.q_ paprikán kívül ~ás növényekkel---is megismerkedtek az új ... hazában~ pL a 
paradicsommal, sűtőtöic..i<:.el, barackkal, kllkoricáva!~ mir:t emberi táplálékkal is, s ezek is ételeik 
fontos alapanyagát képezik. Néhány éteh nevéYel -vettek át és azt a német kiejtésnek ·megfe-
lel &en módositották. vagy részben lefordították oiya..'1 paprikával készült ételekről 
van szó, amelyek a magyarok körében is igen kedveltek, mint a csirkepaprikás !Panrikasch), a töl
tött paprika {Gefüllter Paorika), lecsó (Letscho)~ p--3rköii (Pörkölt). ·utóbbi csak a két világháború 
kQzt -v'ált általánossá. Elődjének tekinthető a hagyn:ás-paprikás pörkölt alap, ru-nelybe a németek 
tojást vertek, vagy kolbászszeleteket vágtak. i\::vették a hig tésztából készült palacsintát is 
{PalatschitL-i.cen). i\ németeknél eredetileg ismerr Pfar_.nkuchen sűrű tésztából készüL Tenyérnyi 
nagyságú lepények-et süt."1ek ki :tOrró zsirba..11 és lekvárral vagy salátával fogyasztjá.lc. 

Az étkezési szokások eg-ymásra hatása kö-lcsönös volL A magyaroknál néhány étel, több tészta
féle elnevezése német eredetre utal, pl. a smarni~ a su:fnudli, a fasírozott. Egy ételről, a stifolderről , 
biztosan. állíthatjuk, hogy a bara..!}yai németségtől ismerték meg a magyarok. E szalá:.ui receptjét az 
úgynevezett stiffollerek német hazájukból hozták s napjaín...k:ig megőrizték. Fulda kör-
n~é~én ~é~ ma is készítenek olyan szalámit~ elkészítési módja megegyezik a baranyai 
st1foldereveL 

A Bara...'1yában élő délszlávok hatását jelzi a . .Sarme". szárma szó, amely nem más, mint töltött 
káposzta. 

i\ németek régebbi étkezési szokásait a takarékossáx. az egyszerűség és az egvoldalúság jelle
.mezte. Ételeiket szinte kizárólag a saját maguk áita{ ter;telt nY~rsanyagból készítették .. P ... -legfonto
sabb alapanyagok voltak.: a liszt, a bab, a káposzta és a burgonya. A boltban csak f'J.szereket és 
nagyTitká11. húst vásárolta.lc. Még a tehetősebbek is egyoldalúan és igénytelenü! étkeztek. 

i\ hét egyes napjain általában ugyili'lazon alapanyagból készült ételeket Íőzték és ezekről nevez-
ték e! a hét napjait. AMohács környéki németeknél a heti étrend a következő volt: 

• hétfő-tészt3.J.J.ap, 
• kedd-káposztanap, 
• szerda-húsnap, 
• csütörtök-gombócnap. 
• péntek-babnap, .. 
• szombat-burgonyanap, 
• vasárnap-ünnepnap. 

A következő menük hozhatók fel példaként: 

l. burgonyalev·es, zsírban s-ült ga-luska zöld salátával 
2. bab leves, élesztős gombóc babfőzelékkel vagy paradicsommá.rtással 
3. burgonyaszelet csipetkéve! 
4. reszelékleves, kelt gombóc párolt káposztávd, 
5. rántott leves, grízes tészta íekvárral 
6: tejleves, palacsinta (síh'ií tésztából) lekvárral vagy salátával 
7. sonkaleves, főttsonka bab- vagy burgonyafözelékkel 
8. paradicsomleves, mákos tészta 
9. burgonyapaprikás fustölt kolbásszar 
l O. zöldségleves, hagymás burgonya sült sonkávaí vagy szalormávaL 

/•.z ünnepi étkezést a tartalmasabb ételek jellemzik. Az ínségesebb idők kivételével a hús és a 
sütemény nem hiányozhatott az ünnepi asztairóL A vasárnap étrendje tradicionális volt: húsleves. 
főtt hús má.'iássai és kelt tésztából készült sütemény. A nag'jobb ünnepek főétkezése volt 
és az egyes fogások mindig a következő sorrendben kert.!tek az asztalra. mártás-
sal, töltött káposzta, rétes, sült vagy rántott hús, a későbbiekben már aprósütemény 
rétes kivételével ma is érvényes. · 
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RECEPTEK 

Bunzorrvaleves: Főtt burgonva vagv bunwnvas tészta készítésekor főz,'J.ető. A hagymat a·zsíron }üá
g~sbar;:ára P-iritjuk. meg~zó;juk pi~ospaf,rikával, hozzáadjuk a burgonya főzőlevéL az apróra v4gott 
zöldnetrezselvme!, a főtt burgonvát 5 Dercíg forralluk. C~ipetkét főzü.IL.lc bele. 

GŐzgombÓc nárolt kános:rtáv~: :Keit tésztát kés~ítünk és gombócokat tOrmáiunk belőle. Az apró
ra vágott hagynlát a zsírba;_~ megforu'"lyasztjuk, megszórjnk Pirospaprikával, hozzáadjuk a kifacs.art 
sav .. anyú. káposztát és babérlevelet Kevés vizet öntünk rá és puhára páro!ju.lc. A gombócokat a tetejé
re ülte~ ük s fedő alatt pároljuk. Önálló ételként fogyasztjuk. Szalonnát is tehetüPlc bele. 

Bur2orr•,:aszelet csinetkével: i\_ meghámozott burgonyát cikkekre vágjuk és sós vízben megfőz
ziLlc. ~A..mikor megpuhult, hozzáadjuk a csipetkét és addig főzzlh~ amíg a csipetk-e nem jön fel a víz 
felszinére. A .. főzőlevet leszűrjük és leves készítésére használjuk. Zsiron megpirítjuk ~ hagyillát~ 
meghintjük pirospaprikával és elkeverjük tejfOlleL Ezt a főtt burgonyára és csipetkére öntjük és jól 
elk-ev-eriük az egészet. : 

Kelt.., sütemé~v: Lisztből kevés cukorral és tejjel, resze: t citrom héjáv·ai kelt tésztát készítünJC, ki
zsírozott tepsiben sütjük. Tojásfehérjéből kemény habot verfu11<. cukorral, a habot a forró résztara 
öntjük és elsimítjuk. Kihűlve szeleteljük. 

(Forrás: Begovácz-Sarosácz-Sirnor-Wild: Baranyai konyha, 53-80. old.) 

KÖZMONDÁSOK 

/\_ki lassan megy" ha_marabb ér célba. 
- figyelmeztet-és, hogy ne kapkodjunk el dolgokat 

A~ munkába még senki sem halt bele. 
A.z éjszaka ahlásra, a nappal pihenésre való, 

- mondtá.L: arra, a..ki nem szeretett dolgozni 

A gailérunkat lehet látni, a gyomrunkba nem. 
- ezzel jelezték, hogy az evésen lehet spóroini 

Nagy a kamra; de üres. 
- mondtá..l< a dicsekvő emberre 

Ha a jó Isten egy bolondot akar teremteni, akkor elves":i egy idős ember ü:íeségét. 
- mondták. ha valak.i idős korban meggondolatlanul megnősült 

li..ki sokat beszél,.sokat hazudik. 
- tart-ották a fecsegőkről 

A legcsendesebb vizek vajják a legmélyebb árkokat. 
- mondták az alattornos emberekről 

A gyerekeknek és részegeknek van a legjobb védőangyahü;:. 
- harrgzotL ha egy részeg embert láttak, aki tárrto:ogva bár, de elérte a célját 

Akinek a kenyerét esszük, annak a nótáját daloljuk. 
- az engedelmességre tanít 

Az érdekházasság előnyeit ecseteli az alábbi három közmondás 
l 

Amit hazassággal szerzünk, már nem kell gazdálkodással előteremtenűrJe . . . 1 

Aki rrern szerez hazassággal semmit, nem örököl és ne 'll lop semmit, az nem 1s JUt semm1re.l 
Egy szép, üres tálból nem lehet jóllakni. 

Egy öreg bakot nem lehet táncolni tanítani. 
- idősebb korban nem lehet olyan könnyen tanulni 

Egyetlen tudós sen1 pottyant még az égből, mindegyiknek tanulnia keHett. 
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- a tar1uláshoz akaraterő keH 

1\kinek hatalma van hozzá, az kutvát-tart. akinek 11 !~-;cs aiL..11ak maa~nak_ keP uaa~r-.;.-, 
- az emberek közötti egyenlŐtlensé~e vonatk~zi:~ ~~ bm" 

1 0 t.u~u.. 

/J.,.. leves drágább, mint a hús_ 
- mondták, ha ar<L.'1ytalanul nagy vo !t a valami körül 

i\ paraszt maradjon az-ekénéL 

lv1inder: disznó a saját óljához/csordájához tartozik 
- nangzott~ ha egy parasztfiú más szakmát akart választani 

lvíinden szent-először saját magát áldja meg. 
(Wíld Katalin: Közmondások a babarci 
Beitrage zur V olkskw1de der Ungarndeutschen, 1982) 

GYEREKJÁ T:!':KOK 

(Sajnos .tándos, dal os játékokat nem tudtam véldakér;t e/n!iteni 
térnek az eredeti ritmustól, rímtől) " ' 

Réteshúzás 

mert a el-

, .. Agyerekek ,sort _alkotnak, feltekered csoportosulnak az utolsó köré. Ha szarosan felrekeredtek 
K9lcsonosen szetlőlak egymást. - ' 

Szőlőlopás 

.. Iskolás ,~á'l.Y?~ játszották. A lányok szarosan egymás rnellett állva kört alkottak arccal befelé. s 
?ssz~du~a."; a _!~Jüket. Egyvalaki kétszer megkerüii a kert, s közben mondja : szőíőt lopni, szőlőt 
wpru. Mmtán ketszer körbeért, a többiek az_t kiabál!. ák hogv tickos lac'K~~" "'s k~~J·a1·k~t magasha 

... ., 'r' . • - ' ""-'-' " J. ..... ' ................ .L U,!._ .._Q_,_ .J..~.< v 

emel1&. ~c_~ -~l~t~.a ~ívüi levőnek gyorsa..11 be keH futnia a körbe s újra ki. Ha megfo2::ák. másik lánv 
megy a ;coron Kivül körbe. ~ .sJ ~ 

Záptoiás- játék 

-~ gyereke~ arcca! befel~ kört .. alk~t~-~- E_gyvala~i kívül körbe tut, valakinek a hátara koppint, s 
IDOM ketten \ersenyt futna;c a kor kon.u. Mmdegy1;c arra törekszik, az üreserr maradt helvet 
megszerezze. A •. lassúbb a "záptojás" és a játék kezdődik előlrőL " 

Gyertek haza libáim 

. , ~gy m:gha~~;?zot!)~;~~tér ~~: ei.!enkez?_,oldalá:'l ~!_l Egy~e~y játékos, "az asszony", " és a többi 
~ate~?dsck"" hba;c · AJate;c,er sze,en leselkediK a ,,roka··. AJatek az asszony és a !ibál:: párbeszédével 
Kezao 1 . 

Libáim, libáim gyertek haza. 
Nem merünk. 
Miért? 
A róka miatt. 
Hol van? 
A lukban. 
llfit csinál? 
Libát eszik. 
Miből? 

Aranytálból. 
iifibe törli meg magát? 
Arany törölközőbe. 

, Ez~t~'1 mi_nden "liba" az asszonyhoz fut. A róka megpróbá! minél többre ráütni. Akit eltalál az a 
rok~ JateKte~e~e m~gy. A többiek visszatérnek kiindulasi helyükre, s a játék kezdődik elölről. ' 

\olt aho i '-·ov 'a+"'zo++ák ho .... 11 tt 1·· ~l ,. , • , • , 

V
-

1 
, ~ , uo_, J !,.;') ~.~.. , gy az -e1Kapo noaK u tana 1 raKanak segitettek megfogni a többieket. 

a!(; jOgo 
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Egy gyereknek bekötik a szemét, a többiek körülötte futnak~ szólongatják, megérintik s ügyesen 
)\kit a va..l.:: fogó, az helyet cserél vele. 

A .. gyerekek kiszámolják a hun:1ót (hunyót)~ aki eg:y fához, vagy a falhoz áll~ s befogja a sz~mét. 
P. ... ddig áll ott, rnig valaki nem szól, hogy ,,kész:'~, mindenki elbújt. A hu...~ó a többiek keresésére 
indul, arrlint :rnegtalá1 valakit, hangosan mondja a nevét. Most ő lesz a hUt-nó~ s kezdődik a játék 
elölrőL 

Tárgyak elrejtése 

Akit kiszámolnak~ azt hallótávolságon ki" .. ,ülre kü.ldik, a többi lány összekulcsolt kézzel ül kör
ben, vagy egy sorban. /\játékot vezető egy zálogot (kis követ, _pálcikát, gyűrfít) tesz egyikőjük ke
zébe. Ezután visszahívják az eiküldött lárl)'t, aki körbejár, hogy megtalálja a zálogot. Ha megtalál ta, 
szerepet cserélnek, s kezdődik újra a játék. 

Páros- páradan 

Egy gyerek páros vagy páratla.."! számúbabot fog a kezébe és megkérdezi: páros vagy páratla..1? 
A megkérdezett gyerek válaszol" ha eltaiálta, az övé a bab, ha nem alG.t(or ugya...lJ.&.-myi babot fi

zetnie kell. 
(trétZts játék) Dugó az 

A llli"lyok állnak; egyikük kívül vatJ., ő mondja: 
- Dugó a korsóban. 

Többiek: - Mi van a korsóba.'1? 
Lány: - Szép emberek és fiúk, kérsz egyet? 
Többiek: - Igen. 
}\Z eg:yedüli lány háromszor megkerüli a kört, s mindfu"111yiszor súg egy lá."tJ.ynak egy fiúrievet. 

i\mikor negyeciszere megy körbe, tréfás kérdéseket tesz fel azoknak, akiknek a neveket súgta.l PL , 
Kivel ettél fá..TJ.kot? Kivel trágyáztad ki az istállót? Kivel hemperegtél az ágyban'7 i 

/\ iányoknak erre hangosan mondani.u..l( kell a fiúnevet. Ők természetesen nem tudják a nevl'k sú
gásakor, hogy mik lesznek a kérdések. 

A~erékgur_itás (Fiúk ügyes~égi játéka)~ . . . r , •• l 
Egy kocsr- vagy egy hordoabroncsot najtanak egy bottaL A bot vegebe egy szeget vernek sfeg

h~jlítják, ezzel vezetik az a?ron_?~ot. Minél gyors~~ban futnak, ~ál hangosabban nyikorog. ülö
nosen akkor volt elvezetes, na toboen egyszerre veg1gfutottak a ralugynevezett 

Pohárlóbálás vagy tányérdörzsölés 

Két gyerek áll egy1nással sze..111ben kézenfogva úgy, hogy lábujjuk hegye összeérjen. Ameel,dig a 
kezük engedi, hátradőlnek, s apró lépésekkel kezdve egyre gyorsabban körbe forogna.k:.. lvfin~l to-
vább s minél gyorsabban ±Orognak, annál nagyobb a sikerük. l 

~~~ l 

Egy lapos területet megtísztítanak. Minden résztvevő feltesz egy bizonyos mennyiségű g?lyót. 
~A.ki a legtöbbet teszi fel, az gurHhat. Ujjaival elpöcköli az egyik golyót, ha eltalálja vele má~ikét, 
akkor az az övé, ha nem, a.k.kor a következő játékos gurít. l 

(Grete und Karl Horak: Kinderlieder, Reime und Spiele der Ungarndeutschen 
Ungarndeutsche Studien, !994) 

28 

MAGYARORSZÁGI 

A .. magyarországi nérnet néptánc 300 éve van jelen a ma2var né;;t;inckult 
dését tekintve az első sza..1casz 1945-46-iQ tartott. hiszer:-az 
sokkal jobban ápolhattál~ a szokásaikat~ hagyomá~vaikaL 

.A .. második Szakasz a háború Utáili ki- és betPle~itéssel kezdődik a1·n~ko.,.. ic a nP.-."=-~""~ aclta1 l-:1kot' 
._ ~ •• 1 , ·• _" , • , ""' ... ~- "- ~~ ;;~l. l. ~v .__t....,j,,o_l.'---'Lv:n. ~ 1 ;_ct~ t 

te1epu1ese:k nazmba azorszag különböző részeiből és a F.:>-h.-1~kről t-.:+"'nít""+>=k he "'".iád""kat- akik 
;: - l ',., ~ + ' .-.. ~' r ·n. l .._ ~ _.... : • r .'\ ._ • .._ ~ '--'J. Ev._ ,._,"_ • J. >.'": ~.:. :vu~,'•h ~V V~....t, _--:"" t., "' 

UJ szoKa;:,oKat, nagyon1a..11;·vKai nDztak, adtaK at. ~~mE1t a nemet lan.cokoa beeo-iilt a csardas. az uu-
rós:-, úg~- a ,magyar táncokbru~ is megtalálhatók a né1net táncok elemei, mint a polka~ a hétlépis va~y 
a _parnas ta.flc. 

"'~magyarországi német n.épt&.~cok jellegzetesen megtalálhatók: 
s a leginkább a három dél-dunántúli megyében- Baranya. Tolna. Sornozv. 
• Bács-Kiskun 1negyében, a Bakony körn:yékén" ~ ----· 
c a nyugat-magyarországi hatá,-vidéken, 
• ezen kívül még az úgynevezett szórvány településeken, mint ol.: Elek, (dél-keleten)~ 

Rátka, Hercegkút (észak-keleten), illetve Berkenve: Szendeh;lv a BÖrzsönv 
A Dél-Dunántúl 6 tánctáira osztható: - • · 
l. Somogy, amely táncokban még gazdag, de a legnagyobb magyar hatásna~ van kité·ve. 
2. Tolna északi része, ahol a katoiikus ralvak jobban megőrfzték táncaikat. táncszezénvnek 

mondható. - ~ • 

3. Tolna köz~pső része táncban gazdagabb, a tá..t1ckincsből a tánciátékok nagv részt :o.gl<llr:.ak el. 
4. Tolna déli része versenyezhet BaranyávaL aini a tánc örömét' illeti~ oh-~; ala-

kultak ki, a.'llelyek megkülöböztetik Barru'l~átóL - • 
5. A keleti (déii) Bara,'l.ya a !eggazdag~bb táncokban, a lakossáz az átlaz fölött zeneszerető. A 

nagyobb gazdagság párosul a modernebb felfogással, ezért nyer a körtán.c a'""" figurálálissal szemben 
teret. .... 

6. Nyugat Baranya alig valamivel kevésbé táncszerető, de a kisebb crazdag:sáa me-a-akadálvozza 
nagyobb, teljesítőképesebb zenekarok kialakulását. b ~ b " ' 

A magvarországi német néotáncok...'1ak 4 fő csoportiát ismeri ük. ezek: táncok, a uincjá-
tékok, a körtáncok és végül az idegen népektől átvett Táncok. - ~ 

· *. Figurális táncok. ~ -

A._ figurális táncok csoportjába tartozik az egyik Jegelterjedtebb páros a ,.Siebenschrirt'. Kitűnik 
állfu!dósága és méiyen gyökerezése. Ugyanen...n.yíre is;;ert szinte rninden tel~pűlésen a "Schmíed" a 
"Schuster" vagy a "Kreuzpolka" is. Ide tru-rozik még a """!-fulaner". a~ a 
"A1ail~nder",_~~e1yek ~sajn?s már kevesebb faluban találhatók 1neg. Méi rit.kábbak a 
a "Zogerwezo'· c. tancok. Igen népszerűek azonban a különféle tapsos táncok~ mint a 
.,_Patschgalopp", a "Patschpolka", rullelyekjellegüknél fogva inkább a gyerekek körében terjedtek 
eL 

** Táncjátékok 
A táncjátékok megőrzésének helyei leginkább a lakodalmak voltak. Éi fél utlli'l an:likor már alább

?agy~t eg~ c kicsit a_h~glJ.!at, egy-egy jó előtáncos vezetésével előkerültek a legkülönbözőbb játé
~ok. tz saJatosan Vldru'Tl hangulatot teremtett. Ritkán múlt el lakodalom a .,Nonnetanz" nélküL A 
1:gvidá~abb a ~ánc~átékok közüla "Hans Darnl". Lehetetlen pontos leírást-adni róla~ mert az elő
tanc?snaK egy a!~ala,,os kereten belül sok szabadsága van. A tánc lényege, hogy amit az előtár1cos 
csmal_- mmt_ pL atö!tözés, korommal a nézők bekenése, padon, asztalon való átmászás/átbújás stb. -
~t -~1~~~~1ne~ ~~án~ kel.I cs~nálnia. Ide tartozik még a" Bussltanz'~, a" Ganausertánz'\ valamint a 
Knlonbozo eszkozos tancok mmt a "Kissentanz", a "Besenranz" stb. 

***. Körtáncok 

; táncos sz?r~o~á~ nagy rés~ét ma az egyszerű körtáncok alkotják. Több pár nagy kört alkot és 
p~ !Ka vagy ~ermgol:pessel halactnak előre vagy körbe. A polkát gyakran balra (visszaí:elé) is táncol
J31C ez a" LmksrumC·. 

* * * *. Idegen népek táncai 
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alatt a magvar tá:.""'!.ckuhúrz \c~Üa.ILirAt a szomszédos 
hatásai rndlett a németek tán;~i formáju._kat, sőt inkább: gaz-

dagabb, ~zínesebb lett a magyarországi 

A 

mozsár) 
szoba, tánc. 

(Irodalom, 
:viol!ay Károly: 

Be!lér Béla: 

Mályusz Elemér: 

A 

ÉS MAGYAR :'\YEL V 

éra, érsek, .fertá(v, 
ka[már, kamara, ka

raálha, raarha, ma'frac, 
serleg, 
stb. 

Német-magyar nyeh·i -érintkezések a X'VI. század 
lVIagyarország régi németsége. In: 300 Jahre ;~,~s•~um'"""""-"''-'·· 
Bp. H. kötet 29-32 
A ne,met,eK rö-vid története. 

'-'''3''"'"'"" der Deutschen in Ungan1. 
nem;cet!segeK Mohács előtt. 

kötet. Bp.) 

1981. 
1986. 

Dr. Fehér István 

Történeimi háttér- összefoglaló 

i\ magyarországi német népzenéjének ismeretéhez fontos tudnun_k: azt a_ történe~rr;-i hát-
teret. mnely al2.pját "'"~'<"'-'""~"'""" és Masz\'arország területén, külőnöskeppe a 
mai Dunántúlon már a "~""""'-"'·a~ ----(a 800-as években) éltek németek, 
illetőleg azok ősei. 

' V ' • .. ••• ~ ' 4- :::. 'l i T -a 11. szazacitol kezdve egyre t_? bO rre:net s~~~zet_vs, .to:ag 
agyaro:rs2:áf;or1. A .. királyi birtokokon szívesen !ogadtaK be ael:nemete.ket~ 

Budán és Pesten~ valamint a régi Pécsen, Pecsváradon, 
és már a török "'-''Ué'"''~"' 

szép számba..11 németek. a török hódoltság alatt is 

tek h~á_tL!(ba_ németek~ a . . ~eg :em ~~állt, ~gy.:~evez~tt k~~á~~i ~a~:U?rs,~~ t:~~té,re; fp.~P-
i~m1nt az lS tudott, hogv 1etentos nemet Iorr._e\leK erKeztel( a torok nodo1csag utan az .... mep ... e ... ~ ..... u--; 

den magyar fvfiéri? i\ nehéz otthoni körtlmények miatt is és a Magvarországon ízért kea-

'"'""~'"0'~~ a Duna-menti nén1et részekből indultak el. /\. telepeseket 
és egyházi uraságok megbizottjai voltak. A Dunához közel 
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Kik voltak a jobb élet reményével ideérkezett 
német re!cer>eseK 

1 782-ben in-

-.; jör:nek kiseb"b-nagyobl:::: 
cs::oh-n:torYa te~ületekrCl. 

Miként boldogulnak az új hazában a németek? 

~-\többségében földművelő és inaros németség az új b.azában gazdaságilag 
'"L"'"'''"~ jól él. Főként az állattenyésztésben és a szőiőtnűvelésben ért el ~"-""'kx~~v 

~L"-'-"n.e:'"" és szorgalma egyTe több lehetőséget biztosft a számára_ Igaz, a 
metek n.em !levezhetők forradalmi szeHeműeL'1.ek, a francia for:·adalom eszrr:.éit 
tették. Bekapesolódtak a reformkori magyar küzdelmekbe is. _,;.z 
jelentős száinú hazai német sorakozik a magyar zásziók alá~ sőt vezető tisztjei közötl töPb 
országi születésű németet találun:..<. 

i\ századforduló é-vtizedeiben számosan a rr1.agyarokkal 
németek a rnx:r:o;co::1, 

nekik is kijutott. A JI. 
JnegtéVeSzfeffék C{ m,'J(Yl!rJrnrC'7rl•7i egy részét, de a r,-,,urpnry,u 

ségben - netn szülőj~1ldjüker és 
nak és nehézségeinek ,/']1egoldásaiban. 

~L\. magyarországi németek, rrüközben igyekeztek helyt állni a mun.kába:r.t, figyelmet forditottak ar~ 
ra is, és az 1957-es évektől erre némi lehetőséglik nyilt, hagyományai~a:. Fz;:k~ 

nek a hagyományoknak egy része az úgynevezett vissza. 
kapcso,la'to,;a,., ugyanazt 
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HOL, MERRE ŐRZIK ŐSEIK NÉPZENEI HAGYOMÁNYAIT 
A lVIAGYARORSZÁG I NÉMETEK? 

l\ rnai tvlagyarországon hat naQ:vobb területen éi a magyarsággal együtt vagy meHett a német riem
lakosság. Ezek a területek és beP,.;.'1Ü..k a nagyobb települések a következők: 
nvu2at-ma2:varországi határv·idék (a Rábától nyugatra) ·települései: Müson~ Mosonmagya

róvár, Sopron~ Kőszeg és Szentgotthárd. A települések fvlytatását képezik az ausztriai német telepü
léseknek A heidelbru~esek a {Fertő-vidéki parasztok) és a poncichterek (a babtem1elők) népcsoport
jának a népzenéj e~ ének és hangszeres zenéje erőteijes rokonságot mut~t az osztrákok népzenéjéTeL 

2. i\ Bakonv körnvéke jelentősebb német települése: Zirc~ Pápa, Veszprém, \ 1 ároslőd és Herend. 
3. i\ DunakanvaL a Börzsönv és a Vértes hegység -vidéke. és a Csepei-sziget. E tájakon, iH~tve 

földterliieten a nélnetek szorványtelepüléseken élnek mégpedig Ceglédbercelen, Urhat--tyá.Tlban, 
Ikladon, Marton·vásáron~ Mezö:falván és LalDskomáromban, továbbá Pilisvörösváron, Tatán, 1Tata
bányán, Dorogon~ Budaőrsön, Zsámbékon, ~~ácoti és l\1óron, valamint Székesfehérváron. 

4. Baranva~ Tolna és Somogv megyékben (Dél-Duná.11.túlon) Baranyában-és Tolnáb&'1. nagyobb 
számban élnek a németek különböző csoportjai némiképpen egységes népzenel örökséggel, de elté
rő sajátoságok..l::aL Bara..'1yába.t Pécsett, Pécsváradon, rvtohácson, Sásdon, Szigetváron és körny~kén 
élnek németek, Tolnában Bonyhádon, Bátaszéken, Szekszárdon, Tamásiban~ Pakson és körzetében, 
Somogy megyében Bonnyán, Ecsenyben, Zicsen, Kávátl. Szorosadon, 1\r1ikiósiban~ Nágocson, 
Pusztaszemesen Solnog-v-döröcskén. 

5. Délkelet-11agvar~;szágon, a Duna-Tisza közén és a Tiszfui túL Baján és környékén Vaskúton, 
Csátalján, Felsőszentivá.'l.ban, Csávolyon, Garán~ Kunbaján, Nemesnádudvaron! Hajóson, -Hartá..fl és 
Császártöltésen, válamint Szeged és Gyula körzetében is talál~ német településeket, illetve néme
tek lakta községeket; ezek: i\lmáskamarás~ Elek, Kübekháza~ -Ujszentiván. és Mezőberény. 

6. Északkelet-lvíagvarországon, vagyis a Tokaj-hegyvidék német települései: Hercegkút, 
Károlyfalva és Rátka. 

~A magyarországi németek népzenéj e, miként más népek népzenéje is két nagy·obb területre oszt
ható: az énekes és a hangszeres népzenére. 

i\z énekes népzenei prodtLktumokat, amelyeket népdaloknak (\lo1ks!ieder) nevezü.TLk éle~kori 
szempontból feloszthatók: l. gvennekdalokra, 2. úgvnevezett . .ieies napi" és szokásdalokra, 3. fel
nőttek dalaira. 

A gyermekdalok (Kinderlieder) tovább oszthatók aJ kiszámolókra, b./ mondokákra és &ver
Inekdalokra. c./ QVermekiáték és táncdalokra (ezeket, mármint a játékokat előzték meg a kisz4tno
lókl), d./ gyermekek és felnőttek közös, valamilyen játékkal kísért dalaira. A német gyermekdalpkat 
szövegí tartahmL~ alapján tovább bonthatjuk, így a környezette! és a természettel kapcsolatos dalok
ra (nap és esőénekekre, állatokról szóló énekekre, az időjárással összefuggő dalokra), az eszt~ndő 
menetéhez kapcsolódó dalokra (böjti énekekre = die Fasnacht, Márton napi !der Martinstagl rb.on
dókákra, a lámpadalokra !das Laternenlied/, a tavaszi iFrühlingslieder! énekekre, valairtint mtifika
utánzó gyermekdalokra stb. Igen értékes, szép gyermekdalokat őriznek a magyarországi németektől 
gyűjtött gyermekdalgyűjtemények. ~ 

A naptári napokhoz kötött úgynevezett "jeles napok" (magyar népzenei szóhasznáiattal!) dalf és 
egyéb szoká;SO~~oz, es.eményekhez fűződő énekek (Brauchtumlieder) is megtalálhatók a magyaror
szági németek hagyományvilágában pl. újévi köszöntők, betlehemes énekek stb. Sőt, olyan dal~k is 
léteznek, amelyek a magyar szokásokban nem voltak pl. I\1ikulásnap /]\likolaustag! énekek. 

Rendkívül gazdag a magyarországi németek felnőtt dalhagyománya. Adalok sokszínűsége 
ben meg is nehezíti az azokban való eligazodást. l'. teljesség igénye nélkül a mag-yarországi 
l okat szövegi tartalmuk alapján a következők szerint csoportosíthatjuk: 

l. szerelmes dalok (Liebslieder) 
2. lakodalmi dalok (Hochzeitslieder) 
3. foglalkozási dalok (Beruf~lieder) 
4. muiL.~adal (Arbeitslied) 
5. iparos, kézműves dal (Handwerklied) 
6. bányászdal 
7. erdészdal 
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8~ katonadalak 

12. természeti dal ok 
13. -évszakol<',.rói szóló dalok 
!4. édesanyáról szóió dalok 
15. bordalok (Trinklied.er) 

17~ táncda1ok 

~~~~~f~~i:~:~~~~~: rejtelme~ r:;~~~:b~:::. ~~~~;:r~~;~~~~:~ ;:~~!~~i~lc~~~~e~~;:i~ 
Termész~~t:s~ hogy a -magyarországi németek népdalainak is vru1 egy régebbi és e Q.': ú_jabb 

i\z egyszeriloe és dallamjárású dalok tartozna.lc a régebbi réte2:hez. a n1űzenei "'"'''"'"'""' 
a h?rm!ltikus hanglépéseket használó népdalok) ~ f',rdekes kép-

ződ.-nényeí a fetni)Itek Claiamak azok, amelyekr1ek dallamai 
(úgynevezett ráköités). Ezeket nevezi a német néuzenetudománv -n=1·· ré-,:esz-

,~~ő~~~;::r~:f~f~~~~~~t~~~th~::;:~i;~k népzenéjén~k fVolksmusik> ~va:Ik felét, másik 
re~ze: a h~ngszeres népzene teszi ki. P .. Magyarországra érkezett német telec~sek haszná
lati targya1k mellett magukkal hozták azokat a hanaszereket is~ amelvekkp.l az.o"'shaza'han ;a'.t..:zot~La1_,. 
•:r . 1 '1 o ' ... 'V ~.._ '-' ~ f ..___, ... <. h. 

~~~.em, ho~n~ttaK maguk.k:al, akkor gondoskodtak azok megszerzésérőL hogv a zenészek ~az ú{ élet
Korutmen:v'ek között is megszólaltathassák hangszereiken a magukkai .hozo--++ da1ok~t daHa~okaL 
7ál}Cffi '7""1 1 'L- i- ""~"""'"' +,:; '1 " , ~ .... t.l ~ .. ~' , " ... u--:;:.; ... K~at,_ an: ... !:....,K aztan nemzedeKroi nemzedekre hagyományozódtak. és tenn-
maradtaK a haza1 nemetség körében. ' 

Milven ha_qgszerekkel érkez.~ettek? Elsősorban ·vonós (Strei·r,h- hangs?~rel.-t.-.".1 ' , ·kk .,, ;~ ~ '1 • ~ ~ ......,...., ._ ....... "_._..t, ora-
csa. alJ, goro.on.Ka,.;:rót és bőgökről már az úi hazába,.,... aor1doskodtak Hozba'tak ,,, '· · 
t . , . ,. - , , .c: :; ~ o .._ . .._ .. ~ ..._ t"<.tarLJ1e~ 

~?t es egyebla es rez1ú~.-ós h&"lgszereket. A.z sem kizárt, hogy jól ismerték a cimbalmot (Zir:-zbel! Js 
Illetve ar1nak kézi változatát. , -/ ~ ~ 

,-Á;. vonószenekarokba_rr hely~t kaptak a klarinétok mellett a rézfúvós hangszerek. a korvettek 
szarnykürtök, a különböző trombiták, majd a mélvszárnvkürtök barizonok Ps';. holifc~ne·k 15 :::>.ria'~~ , .. ,,, .. ,ll' r • ~ ..~~ ... ,_~· <v ,c,l~ . • v._, ..... ui~ 
IT1_1,g ~oKo.~~ ona .10 neme~ fa és rézfúvós-együttesek, zenekarok (Blaskavelle) ki nem alakultak. Ez a. 
:-a~o:~s ~K~or Ke~d~~1Ött, el, , ~i~~r, (a l 9. sz. el~ő. h~-madábarÚ a rézfúvós han2szereket 
au_atc\ukkal vagy veun,ekkel!atta.l( e1 es a magvarorszag1 nemetek katonaköteips +1at~'ia' '-e,·on"' 
,.. 1 1 _ , 1 '-'-' " '- v ~-A ..... 1. 'l U ~ ;_u._-

ta.>( a 1ma~~ar \ o~zr;:K, c~eh) had~eregbe, és ott megismerkedtek, illetve megtanultak réi'fúvós hanQ
szereKenJatszanl. Hazaterve ped1g zenekarokat alakítottak. ~ 

A magyarországi német rézfúvós (l 0-15 fői zenekarok a századforduló ráiá..11 ért-"k pl ,·1ra:lKOnl· i A l- ~. • • / _._ _._ _ :; ~ .__"_ v~ ~ 

~a;~ 1-Ulg v?n~~Kk~r,v:ir~Tn~~~r_:'.~gy né:U~tlakt~ ~elepülés, ahol német fúvószenekar ne 
vo...,_:a. Az 19?L.-e~ ev eK \:egetol UJJaalakultaK a reg1 nemet fűvószenekarok. Számos ilven működik 
ma 1_s ~ orszag?fuj_. _S~jn?sJ a_ német vonószenekari kultúra nem éledt újjá. i\ régi rézfÓvószenészek 
:ro~~~~a~gszereKen Is tudtak játszan.i. Lakodalmakon, szabadtéren rézfúvóshangszereken :a"Lcu::aK 

kottanot bent a-tánchelyiségekben vonós hangszereken, szintén kottából vagv telből 
1 

Jelen!eg M;?y~orsz~~~n száznál is több német népdalkör (Gesangkrei~) is közel száz német 
nagyarnanyos mvoszenet Jatszó zenekar működik. 

IT Á~ m~~arországi 1_1émetek között elterjedtek más úgyne\rezett népi hangszerek 
' Vot;Ic;muszkm;tru:nenr) 1s. Ezek: a száihannonika. a harmonika. a gombo;. a biHentvüs 
(Zzenn,__arn:on;Ka, ~nopfharr11_onika), a ta..11.góhannonika (Akkorder)y a hárfa és a stá~ercitera. 
, ~~- ~ent1 nemet n,ru~gszereken játszók, c~akúgy mint a duettekben, a triókb&'1 és a kvartettekben 
eneklo magyarorszag1 németek több százan va.'llai<:. 



NEVEZETES MAGYARORSZÁGI , , O~ZTRÁKOK ÉS 
NÉMET, OSZTRÁK SZÁ.&~1AZASU SZEMELYEK 

(Az alább következő nevek hazafisága csak nyo~a~ékot ?Y.e: azálta.l:.~a ~zt .is !~.d!"u~:. ~.0~ 
..-aiamclv ős ük vagy születési helyük által nemzeti klsebbsegKent tartJaK _ny~lv.an- Ohe<, Kulo~.0 
sen és j~gosan önkormányzatuk. Nyilatkozataikban kinyiívánítort, alkotasarknan megtestesnit 
magyar hazafiságukhoz pedig kétség sem férhet.) 

Auiich Lajos: ,. ~ .c!.· , 1 • ~ ~: '..,."'.._~ r··~. _ ,1;-;..,F", ~, :_ 
1849-ben honvéd ezredes. Hadosztruypara..11csnoK a _i_elvldeKl naC1J31atOa.'1. F uo,:._?e? ~t.'--'~~~ ?-a ... 

--li'invm-iniszrPr]um; noszton. A szabadságharc ie·v-erése után 1849. október 6-an :teiseg&llias m1ah 
u.<...<-b.' l. ._d.- ~vv ~ ~-'- ;:-'. ~ -

.A-radon -ki végezték. 
Baior Gizi: . ~ . . . .. ... .. : . 
_q__z 1920-as évek végén az ország .legünnep~ltebb színésznöje. _~~_ Nemzeti ~z1nhaz oroKOS tag; a, 

száruos film szereplője. 
Biever Jakab: 

'l'' · 1 9'9 19~0 ·K1 a··~Lo··n nemzetiségi miniszter. "!\. magyarorszáfó németek szószo:1oja, germanista. 1 1 -- .z._ _ 
l\1inden e~ej é~·"rei a kisebbségvédelein megvalósításáért szállt sfkra. 

Brunswick Mária Terézia: 
r • •• t" d't·· 1828 .b"'n &l.fr~alkerf· néven Budá.n A magvar. osztrá.lc és délnémet ovodaugy e,omoz 1 oja. ' - = " ~-

1negalapit~tt~ az első (r.;odát. Beethoven tar1itványa volt Martonvásáron. 
Ernich Gusztáv: . . H' ,. r p . ''+~ ! 

Könvvkiadó és kereskedő. 1841-ben megnyitotta azAtheneum ktado e10a_1et .. etoll, Ar&'l.y, 
Eötvös: Madách és Jókai műveinek kiadásával hozzájá."Ult a magyar irodalom fej!ődéséhez. 

Fellner Jakab: . . . ' ' . ~-···r . ',~-A 
L\z Eszterházv család szolaálatában a legnagyobb magyarorszag1 barokk epltesz. 1000 mmt,L..l!~ 
- .; ,::,_ ~ • T ' ... 1 a ,;.,.. P' r A kPső barA1'" 1'" kh~"ZlClzalo én ületet t-ervezett. Dohz:ozott Veszpremben, ~a tan, tgero...,n, ..... ~ apaiL, - _.. ,_.._, . v !'U'.. - ... ~~- -'1 

i;á.rJ.Vzatát követte. Az-Eszterházy-család megbízásából. Fő művei, Móron a L~~erg ~aste1y, az 
egri- !ic eum, a tatai Eszterházy kastély, a szombath.elyi paloták, a veszprémi pÜSKÖKl palota, v.ala
mint a pápai és tatabányai plébániatemplom. 

FeszlFrigyes: . " .. ,.,. . , , ._p;_ ·1 ·<>t ph_ 
A neoromán építészeti stílus jelentos kepv1se10Je A magyar romantikus ep,teoz~L ot! us k.r~ o 

zóia !851-től több épületet tervezett Budán, majd Pesten ro művét, a Vigadót. 
J Ganz Abrahám:, . . . . . . " ..• 
Gyáros. 1841-ben jött Magyarországra Sváj~b~L A pesti J~zsef.hengerm~wm. K~rete?e?- ~aJa, 

öntödét hozott létre. 1848/49-ben ágyúcsöveket a!htott e,o a szabadsagharcosoK szamar~_. ~~o?. 1g,a 
vasúttársaságok számára l 00000 vonatkereket áHított elő. Jövedelmét az ÜZem korszerusitesere es 

szociális célra fordította. J 
Giefiwein Sándor: . ·· · .. · h 
A keresztényszocialista katolici=us megalapítója. A Néppárt német képv;seloJe a torve ly o-

zásban. l 

Grassalkovich Antal: . . ..... " . 
Nagybirtokos és telepítő. 1727-től annak a császári bi~ottságnak. a.ta.gJa, .~el y a toro~tol f,Isz

szat'oglalt területek jogi viszonyait tisztázta. Gödöllő, Hatvan, BaJa KornyeK,en .szerz~tt natain;nas 
birtokokat. Az ő kezdeményezésére építették fel 1749-től a budai és pozsonyi K1raly1 varat. A bacs-
kai és saroksári német telepítések szervezője. : 

Gundel János: · 904 · ·· ·· 'ebb 
A magyar vendéglátás, konyhaművészet és i~eger:f~rg~om ,útt?rő~e., .1869 ~~s ~r._ ~'o~ott' _0 " 

pesti vendéglő és száiloda tulajdonosa, amelyek konynar h1resse valtak ahala. Je la, ,~';-'Ol) ,91 q b~n 
vette át a p;;ti V árosiiget azóta róla elnevezett éttermét, vala.tnint a Gellért nagysza11ot. ' 

Harruckern János Gvörgv: . . . .. .. ,i , 
Nagybirtokos, telepítő. Békés, Csougrád és Zaránd megyékben szerzet~ b1rtoK?Kat a to.~o~ ~abo

rúk ut~., valamint meakanta Szentes és Gvula városokat. Elek, Gyula, Szemmanon, BeKes~..faba, 
Mező~;ény, Orosháza

0

és Szan•as helységek újjáalapítása az ő ne..-éhez fűződik. l 

l 

Iiau.szman:u .4..laios: 

.- ~~z .. 1 ~~O~es, évektől é~ület~it n~~r~~es~~:-~z ~tílust~~ ép~tett~e~ ~g~ . 
l st~ an k~_r:~z e~ a ~zen: ~~zse~t ~~rn~z epu!ete~t: ~Í\.r i:,. sza:aa v~gen neobaro 
buaapesn r\!eVi.~ { orK pal-Otat~ a tn.:dar YarDuna fele nezo hom1ozatat. 

Hec'&enast Gusztáv: 
Kön:yvkereskkedő, kiadó ·és nyomdász. 1848. március 15-én ő nyomatta ki a í Orradalmár értel

miségiek számára éenzu.rázada.."'1ul a New..zetí dalt ·és a 12 pontot. Berzsenyi, Csokonai~ Kölcsey. 
Jókai műveinek ís -Ő volra kiadóia. 

Hess András . 
1\Cvomdász. Németországból 1472-ben jön Budára, a_l].ol könyvnyomtató mih~elyt rendezett be. 

Kiadta a Budai Krónikát 14 73-batJ.. Ez a legr~gibb magyarországi nyomtatvány. 
Hild József: 
E_pítész, a..lcinek csaknem 900 építménye va_-q csupán Pesten. Legjelentősebb munkái egynaz1 

építmények: az egri székesegyház1 az esztergomi bazilika, Cegléd reÍonnátus temploma és az ő 
ter .. •ei szerint kezdték -el épít-eni Presten a Szent István bazilikát. 

Hi!lenbrandt. Franz Anton: 
Osz+u-ák ·építőmestre. A 18. század második Íeléb-en rnűvészi barokk palotákat építtetett Budán, 

Pesten -és Pozsonyban:- egyházi építményeket Nagyv·áradon~ Esztregomban és Székesfehérvárott. 
Jelkv András: 
Baján sriiletett világjáró utazó a lS. század második felében. 
Kitaibel Pál: 
BotfuJ.ik..i<us és természetkutató. -csa_knem 275 különböző növényfaj leírását készítette el, és 150 

hazai termálvíz vegyi elemzését végezte el. !vfagyarorszg legnagyobb tudósai között tanják számon. 
Klebersberg Kunó: 
Kultu..rpolitikus. 1922-31 Yallási- és közoktatáásügyi miniszter. ""d;. szegedi és pécsi egyetem 

megalapításánál nagy érdemeket szerzett. i 926-tól 502 iskolát alapítottak a hivataii ideje alatt. 
Küime. Eduard: 
1V1ezőgazdasági gépgyáros. legjelentősebb gépe a sorvetőgép volt. 
Lechner Ödön: 
Epítész a szecessziós stílus időszakáb<U'1, amely a népművészet jegyeit is felmutatja. A szegedi 

városháza is az egyik főműve. 
Lenau Nikolaus: 
! 7 éves korában elhagyta Magyarországot, Bécsben élt, majd !832-ben egy évre Észak:

Amerikába vándorolt ki. A Monarchia legjelentősebb német nyelvű költője lett. 
Liszt Ferenc: 
A ma Ausztriához tartozó Doborjánorr szüietett. Édes<uJ.yja osztrák iparos család g:yemeke. Fe

renc 9 éves korában már koncertezett Sopronban, Kismat-tonbru."'1 és Pozsonyban, majd München
ben, Stuttgartban és Strassburgban. Hosszú ideig zongoratanárként ta.rtotta fenn magát Párizs,ba.'l.. 
1848-58-ban Weimarban karmester. Leánya révén családi kapcsolatba került R. WagnerreL Elete 
utolsó húsz évét zeneszerzéssei és tanítással töltötte. A. budapesti Zeneakadémia egyik alapítója. 
Műveinek száma 673. 

Maulbertsch. Franz: 
Barok.k festő. Magyar arisztokraták és püspökök volta..i:: a megbízó i. Jelentősebb alkotásai talál

hatók Zi!cen, Süm~gen, Majkon, Tállyán, Székesf~hénrárott~ Győrben és Pápán. 
Polla.:k Mihálv: 
Epítész. 1798-tól Pestre költözik a..l-:ol a V árasszépítési Bizottság tagja..lcént nagy befolyással bírt 

a várostervezésre. Jelentősebb alkotásai a Festetich palota, a szekszárdi megyeháza, Alcsút és Dég 
kastélyai, a Magyar Nemzeti Múzeu.1n Pesten. A magyar klasszicista építészet legjelentősebb 
képeviselőj e. 

RegulY Antal: 
Nyelvész, néprajzkutató és utazó. A finnugor népek rokonságá.11a..k kutatója. 
Sclmiek Frigyes: 
Az eklektikus építőművészet jelentős képviselője. A Mátyás-templom átépítését mmyította. 

Szent István budavári lovasszobra talapzatá.'1 a dombormű megalkotója. Ö építette a Ha!ászbástyát, 
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irán>,:itotta a iákí temolom átéoftését. i 

Schwa!~ Pál: , - '1 
i\. bajai német gimnáziLL~ mega!apítója. A. magyarországi németség népi hagyatékát tíz kötetpen 

adta·ki saját gyűjtése aiapján és nyugatnémet kiadók pénzü.gyi támogatásávaL l 

Semmelweis ignáe: . .. .1 , 
A bécsi egyetem sebész- és sztHész orvosa. J.~ gyermekágyi lázzal sze~ben srke:rel ~:-e!!~- ifl _a 

küz~elme;_. Az anyák megmentője. i 855-től a pesti egyetem Nőg-;ógyászat1 és Szüleszen K.nm
1

Ka-

Jana..K .proresszora. 
. St~ind I!mre: ! 

187 D-től a budai !víűszaki Ef!Vetem- épitész nrofesszora. Az eklektikus stílus képviselője. A -Pesti 
városháza mellett legjelentősebb aikketisa a P~lament neogóti-kus épülete. 

Stróbl A!aios: l 
A századforduló legjelentősebb szobrásza. Szobrai megtal~~hatók az Opera..lJ.~ főhomlokz~t~~ál 

(Liszt, Erkel)~ a Nemzeti ~vlúzeum< kertjében (Arany János). O alkotta Szent István lovasszobrát a 
Halászbástvánál~ a pesti Szent istván bazillika szobrainak egy részét. ,l 

Szen:tágothai János: . . , . r l . 

Orvos, agykutató, egyetewi tanár, akadémikus. 1946-tól a pécsi egyetem O~vostu~omar;YI kf~ 
az anatómia orofesszora. Kutatási területe: a központi idegrendszer szerkezete, az 1degreszecs~eK 
kapcsolódásal. A. re.ndszerváltásban politikai szerepet is vállalt, az 1990-ben megválasztott Orsz~gy· 
gvűlés képvisetőle volt. 
~- Thomann M:irton: l, 

A budapest-pestszenterzsébeti Kossuth Gimnázium igazgatója, a német nemzetiségi tag~zat 
megalapítója. i' 

Vargha Károlv: 
Germanista és néprajzkutató. 1956-tól a Német nemzetiségi Tanszék vezetője a_Pé<?_si Tan~

1

~ ~p-
ző Főiskolán, amit a semmibői épített fel. A baranyai honísmereti szakörök vezetője. OsszegyuJ,tOt-

te a Dél-Dunántúl német népdalait. 
\Vekerle Sándor: 
Politikus és pénzügyi szakember. 1889-95-ben pénzügyminiszter. 1892-ben ő lesz az első pol-

gári származású magyar miniszterelnök. 
YbiMiklós: 
tpitész és városter",ező. i~ debreceni Nagytempiom élpítését feiügyelte. A Károlyi grófok szol~ 

gálatában Radvány és Fót kastélyainak építtetője. A neoreneszánsz stílus képviselője. A flesn 
Andrássy út és Temesvár főutcáján.ak építtetője. ! 

Zala Gvörgv: 
Szobrászművész. A budapesti Hősök tere szobrainak megalakotója. A neobarokk stílusirányzat 

képviselője a századelőn. 

ilfagyarországon működött német és osztrák származású 
jelentősebb festők és rajzolók 

A 18. században alkotott: 
Schaller István 
Főleg Győrben működött. A 18. sz. egyik legtöbbet foglalkoztatott dun.ántúli festője. Főbb mun-

kái: Győr, Apátúr-ház és Orsolyita templom, a vasszécsé~yi és ::bergényí kast~! y,, ·:al amin_; a 
németkeresztúri, a borsmonostori ciszter templom, a soproni ~zt. Gyorgy templom es a Koszegi ~zt. 
Jakab templom oltárképei. 

Kracker Johann Lucas 
Osztrák származású barolele testő. Nagy részt Magyarországon működött. Több felé festett oltár-

képeket és freskókat. majd Eszterházy Károly püspök hívására Egerben telepedett le, ahol az egy-
' 
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~~~:g~éf~:~~~k,~~~"~;];t~~~;: ~ger~:~=~~-~~~:~~:~~!~;óz'~;m~fo,~~~ve:~:ó~z egri Kispriposri 
Maulberts-ch Franz Anton - ' ' 

Cs~~~~~~~f:~az;:~~~:~~o~s~!g~~e;;~~~~~~le~~~e~~~~~~e,"vee.szpnénu 
freskókat készített a sümegi piébánia-terrlplorrzban~ meh: az egvik :",,;;.J,,,,,c,,o~hh 
készített rr1ég lviagyarországon a székes±""ehérvári szemi~áriu~i és a váci szefoes1,?J;tuiz
ban, a érseki palotában: -a győri Székeseg;.,,házban, Kaiocsán és Szonzhathelven a vüsvöki 

azt egri Li.ceum Jr..ápolnájában, stb. lvf.űveit első korszakában a ~ .~. "" 
krh;;ezésm<:íd és rokokó elevenség, második korsza..lcában a klasszicista 
zet a történeti hűség, hru..-.rnadik korszakát a klasszicista törekvések éS 

id. Dorfmaister István 
Magyarországon !761-fői dolgozott és az egész Dun:i..s1tú!on m1ű\vödött 

vári (egykori dzsámi) és szentgotthárdi plébánia-templom~ 
freskéi. A szigetvári kupotafreskón Zrinyi ivEkiós hős!ettét: a szentgotthárdi ciszter temnlom kuPO-
!afreskóján pedig a szentgotthárdi török ·elleni csatát ábrázolta. ._ " ~ 

A 19. században alkotott: 
Kaergiing János Tóbiás 
Festő és r4izoló. Budapesten telepedett ie, szám os arcképet és miniatürt Íestett. Több rézmetsző 

sokszorositotta mwLkáit. 
Hofbauer J án os 
Festő~ rajzoló és rézmetsző. Eleinte szülő>.:"árosában Győrben rajztruiár_ 1839-től a budai rajzisko

:ában tru-lÍt. Sz~'TIOS ~j és arcképrajza jelent meg rézmetszeteken. 1846-b~ Bécs be költözik és ott is 
nal meg. 

W eber Henrik 
i\. reformkor egyikjeles festője. Több történelmi képet festett: Hunvaái János halála }vfátvás Ki-

rály és Szép Ilonka, Salamon Király a börrönben) stb. Kora kiváló arcÍcéofestője volt. ' ~ 
~~~~~ -
Nürnbergi festő és rajzoló. Magyarország és Erdély képekben c. topográfiaí murJca szá-

mára készített illusztrációkat. A kötetek 1856 és 1864 -közÖtt D<u-rnstacltt>an jeleiitek meg. 
·A 20, században alkotott, aik ot: 
Lohr Ferenc 
Pesten szü!etett. Az Ipa:művészeti Iskolán és a müncheni akadémián ta'1ult. Minte2:v 60 katoli

kus templomban testett freskókat és ornamentikát. Főbb munkái az óbudai-. az angolki;asszonyok-. 
az aradi-, :kolozsvári minorira-, a kalocsai székesegyház, a székesjéhérváriferences-, a gyöngyösi 
jerences-, e~ a debrecenz görögkatolikus-temvlornban, stb. találhatók. 

Wiirtz Adám . 
Bravúro; teclmi~ájú gr~fikus. Mu.'l...lcácsy-díjas. Rézkarcain gyakran használja fel a magyar folklór 

motn;mnatt. Mmt 1llusztratornak, nagy szerepe vol! amodern magyar könyvművészet tejlődésében. 

Jelentősebb szobrászok 

Georg Rafael Donner 
Osztrák származású szobrász, PozsonybruJ. és környékén 1727-1739-ig készitett oltárokat és 

szobrokat. A Don.t·ter tanítvá11yok munkássága a magyar barokk szobrászat jclentős fejezete. 
A .l.8. században alkotott: 
Baumgartner Bernát 
_Jez~uita asztalos-szobrász. Trencsénben~ Esztergomba..11, Bécsben, Székesfehérvárott dolgozott. l\ 

~zaza~ szerzetes-~zo?rászainak egyik legtehetségesebbje. Mun.kái: oltár-szobrok, ebédlő, könyvtár, 
es sz1rJ.J.~';2berend~esek. Legszebb rrzűve a székes__fehérvári egykqri jezsuita templom rokokó 
sekresryeberendezese. 

H ebensíreit József 
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1\ \8. sz. közenének és vé!zének legjelentösebb nesti szobrásza. Az ország minden részében dol
goztatták. Főbb ~un_.l.cái: a b;dapesÚEgyetemi te~plom kő_faragó munkái, a szécsényi jeren9ese~ 
;aellékoltára és az e;<ri minorita, a belényesi, a Jászberényi, és a beszeterce-banyc_n 
remlom faragatr Kő és f;fu.ragással, stukkóval, épületplasztikával és oltárszobrászattal eigya-

rárlt foglalkozott. 
Krauss Johann Anton 
A. korsza._l..:: egyik legkiemelk~dőbb barolele mestere. Fő ·művei a jászói premontrei templom és az 

egri egyJ<:ori jezsuita ter'11piom főoltára. 
Stulhoff Sebestvén 
Szerzetes szobrász. 1753-ban készítette el a tihanyi apátsági templom rokokó berendezését. 
A 19. században alkotott: 
Bauer Györgv 
Szobrász, Esztergombz..t""l és Egerben dolgozott. Főműve az egri kálvária kápolna dombonnű~ei. 
Ka user szobrász, kőfaragó és építész család a 19-20. sz.-1;an dolgozott . 
1815-ben telepedtek le Pesten. i\ család tagjai,vala.."nennyien Pesten születtek: József, János~ Li-

pót és Gvula. SzánlOS pesti és vidéki építkezés kőfaragó munkáit készítették. Lipót és József epfté-
~zek mű~észete a rom~tikából az eklektika felé fordult. 

1

i 

Stróbl Ala i os '1 

i\ magyar szobrászat kiemelkedő mestere, 40 éven át a Képzőművészeti ,Főisko~~a ta..:ára. ~;ám o~ 
szobrot készítetc főleg budapesti közéoületekre, többek közt .az Operahaz, a Tiigado, a !Vernzen 
A1úzeum (Arany János), a b-udai várb~n (Szent istván), valamint Széchényi István, Se_rnrnelvreis, 
Liszt Ferenc (Zeneakadénúán}, Dobó1stván (Egerf stb.l926-banhaltmeg. ' 

Jeierdősebb építészek és építőmesterek 

A 17.-18. században alkotott: 
Maverhoffer András 
A magyar barokk építészet egyik legjelentősebb alakja Salzburgból vándorolt be. A r;nag~~ kas

télvtípus megteremtőie. A ráckevei Savoyai kastély építésénél pallér. Legjelentosebb muve,, a 
gödöllöi, péceli, aszódi. és harvani kastély, a budapesti egyetemi (pálos) templom és a Kriszt-há:?;. 

Hölbling János 
Barokk építész, császári építőmester. A budai kiráiyi palota újjáépítésén és több budai épíLicezé-

sen dolgozott, valamint felépítette a dur.aföldvári plébániatemplomot. 
Lukas von Hildebrandt 
Az osztrák barokk vezető építésze. Főleg Ausztriában dolgozott. Magyarországi ro műve a 

ráckevei Savoyai kastély, 1702. 
- A 18. században alkotott: 

Hefele Menvhért 
A magvar késő barok.~ másik jelentős mestere. Fő munkái a szombathelyi székesegyház, a püspöki 

palota é;~ szeminárium épülete-. 
Franz Anton Hillebrandt . 
Osztrák építész, később a magyar királyi kamara vezető építésze lett. A budai királyi palota 

kezéseinek vezetője. Részt vett több palota és templom tervezésében és építésében. 
Francz József 
Az egri oüsoök éoítésze. Önállóan tervezte és építette a tiszapüspöki, a kerecsendi, egerbaktai, 

kápolnai, d~m}éni, ftlsőtárkányi. kiskörei, kömlői, tiszanánai és maklári templomot valamint több 

egri polgárházat. 
Hartmann Anta! 
Esztergomi helyi építőmester. Legjelentősebb műve az esztergomi Városi Tanácsház (BottYán 

ház) 
BuckJózsef 
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Epítész és rajztanitó. 1787-ben Pécsre nevezték ki raiztar1ítónak. /i pécsi Székesegyház restaJ..rrá-
lásfu~oz ten,..eket készitett~ de nem ezek valósultaJc meg. ~ 

A 19. században alkotott: ~ 
Hild József 
.. A. magyar klasszicista építészet egyik legnag-yobb mestere. ~"\usztriában és .\1.ag·yarországon mű

köd? építész család legjelentősebb ·tagja~ Szám os köz és magánépítkezése közül legjelentősebbek az 
egri ~s az esztergomi székesegyház, pesten az Európa Szálló, a Valero se(vemgyár és a lovasberényi 
kastely 

Páckh János 
Epítőmester. Főbb murlkái, az esztergorrú Szent Anna 

bazilika építésvezető je. _;\ pa.-monhalmi könyvtár építését is 
Fruchmann Antal 

és kanonoki házak. ~A..z esztergomi 

Győri rajztrurár és .építész. Több épületet tervezett Győrben. Fő műve a kerek 
templom. 

Ifj. Zitterbarth Mátyás 
.i\usztriából származott építészcsaládbóL .A. klasszicizmus legtöbbet foglalkoztatott mestere. 

Főbb munkái a pesti vármegyeháza, a régi NemzetiSzínház és a Vakok Intézet~. 
Stemdlimre 
Az eklektikus énítészeti stílus követőie Fő művei Budapesten, a Tudoraányegyetem Jt1úzezan-

körúti épülete és a ~eo gót Országház. J • 

A 19. - 20. században alkotott: 
Schulek Frigyes 
A romantikus építészet késői képviselője. Jeientősebb munkái a karcsai és iáki román teirrrrJlom, 

a visegrádi Salamon-torony és a budapesti Mátyás-templom restaurálása. A purista restaurátor 
la követője. Legfőbb műve a budai Halászbástva. 

Lechner Ödön , 
A szecesszió sajátos magyar építészeti stílusát alakította ki. Fő művei: budapesti Jvarművészeti 

}"fúzeum, Postatakarékpénztár, Földtani intézet és a kőbányai templom. · " 
LangAdolf 
Bécsben tanult, majd Budapesten teíepedett le. Ek.l<:or épitette a régi Zeneakadémia és a lY!ű-

csarnok épületét. Későbbi mUtlkái a budapesti Magyar Szinház, a pécsi Nemzeti Szfnház, új 
városháza, a kassai szinház, és a szegedi Kultúrpalota. 

Baumgarten Sándor 
Az eklektikus és szecessziós stílus követője. Fő művei: a Tudományegyetem központi épülete, az 

Erzsébet }'Jő iskola, és a Vakok !'tltézete. 
W e ichinger Károlv 
Kossuth-díjas építész műegyetemi tanár. Városrendezési fGyőr és Pécs) és középületterveket ké

s~itett., (Budapest Központi Városháza, Szílágyi Erzsébet Gimnázium, Építőipari Műszaki Eg-yetem. 
vrgado, a Gellért~egyi volt pálos kolostor, és a pécsi Pálos Tempíom, stb.) 

RühnerTibor 
Epitészeti irodája volt Budapesten. Tervei szerint épült a Magyar Nemzeti Bank több vidéki 

székháza, vala,.'Ilint több pesti bérház irodaépület és iskola stb. 

Sedlmaver János 
Ybl-díjas építész. Az Országos Műemiéki felügyelőség tervező je. Főbb munkái: Sovron, Kőszeg, 

Visegrád és Nagyvázsony műemlékeinek helyreállitása. - · 

Jelentősebb iparosok és iparművészek 

A 18. században alkotott: 
Fasso!a Henrik 
lvfű és épületlakatos. 
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V ogei Sebestvén 
As::talos és belsőépítész. 
~:;.z első manufaktura megalanító~a. l8ll-ben a pesti N~met Szi&~áz~ később a '\/igadó teljes be

rendezését készítette. Több \'idéki lera.K.atot létesített. 
Steindl Ferenc 
Bútorasztalos mesrer. 

a 
dijat nyert. 

Id. Stornó Ferenc 
_~_r: es r ő. évitész és restauráror. 

kivitelű biederrEeier és neobarvk..i< bútort készített. Fény
berendezésénéL Legjelentő-

számára készített garnitúra. ~A...z 1842-43-as 

Festőcs~ádból szánnazott. ~A..z egész ország területén szá.uos oltárképet festett és restaurált, ap-
já;:ai együtt dolgozott. terveket is készített (gara.uszent-benedeki apátsági templom) 
páratlan értékű rnű&vűjteménye Sopronban a család birtokábari ma is látogatható. 

Tisch!er Antal 
Rajzoló és rézmetsző. 
l\ század egyik legjobb rézmetszője. eleinte Egerben majd Budán működött. Dugonics Etelkájá

hoz készített illusztrációi. valamint Orczy Lőrinc arcképe és a korona hazru~ozataláról kész~tett 
nagyméretű metszete a kor kiemelkedő alkotásai közé tartozik. 

liochrein József 
Festő és litográfus. 
Pécsett élt, rniniatűröket festett és néhány 

tett. Pécsről is több metszete ismert. 
Seitenhefer Frigves 
Harangöntő. 

Zittauból vándorolt 
ország számára, több ezer 

Schandt András 
Harangöntő. 

Nyon1dát alapított, 3.1.\ollitográfiákat készi-

Pesten működött. öntötte a kecskeméti és a szepeshelyi templom harangját, valamint többek 
közört az ő munkája a péceli református egyház és a kassai domoakosok harangJa. 

Rauschmann József 
Or ás a budai várban. 

részére matematikai órát készített. ._li}.z alcsúti és seregélyesi kastély számára is 
A .. z Országos Levéltárba..n őrzik 1829-bő-1 való fulióráját. 

40 

Készült a ~vfagyar Tele·vízió Rt. nycmC:ájában 
Felelős vezető: Ivfodlc. László 

Táskaszá.u: 98018 
ISS:\ 8-463X 




