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OTTHON, ÉDES OTTHON

SEMMIBŐL SEMMI SEM LESZEN

EGYÜTT

ISTEN A KEZDET ÉS A VÉG

DAHEIM IST DAHEIM

VON NICHTS KOMMT NICHTS

MITEINANDER

MIT GOTT FANG AN, MIT GOTT HÖR AUF
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EL, S TOVA 

MAGYARORSZÁGI NÉMET VAGY. VÁLLALD!

VON DANNEN

UNGARNDEUTSCH. STEH DAZU!

SVÁBUL ÉS NÉMETÜL
TEITSCH UND DEUTSCH

DAMIT ES WEITERGEHT
HOGY FOLYTATÓDJON...



VON DANNEN

... es ist nid geschehen, was uns in Wien … versprochen wor-
den ist, dan wir liegen in Földvar und mi wissen nicht, was wir 
bekumen sollen. … mir verzehre unser bißle gelt, Wans nicht 
anderst geht, so werden viele leit wieder nach Hause gehen … 
(1785)

Auch bitte ich meinen Schwager, daß er so gut sein möchte und 
mir bei sicherer Gelegenheit ein paar Wildlederhosen schicken 
möchte, welche hier sehr rar sind. (1785) 

...den sie bauen lauter so Ungarisch Heiser. Mir haben ge-
meint, sie baue deitsche Heiser, so fragt auch danach und 
schreib uns alles, wie es solle sein. (1785) 

Wann ihr komen, so sehet Euch vor mit weisem Zeug, ... 
bringt so viel als ihr könnet und auch Eisenshäfen, Achsen 
und Beyl, Seeg, was mann braucht und bringet mir auch ein 
Eisenhafen von 16 oder 17 Pfunt mit, ich bezahle ihn (1784)

Wir alle hierorts sind – dem Höchsten sei Dank – wohlauf 
und können uns nicht im mindesten beklagen, sodern es 
gibt Acker, Wiesen und andere derlei Sachen genug, wel-
che wir nicht vermeint haben, im Ungarlande zu fi nden. 
(1760)

Der Ort, wo ich verbleiben werde ...  ist mit Weinberg, 
Waldt, Wiese, Ackerbau, auch mit gutem, frischem Wasser 
und Obstgarten zur genügend versehen. (1718) 

Wir wissen zwahr noch nicht in welches Dorff  wir kommen 
sollen, ...  doch aber wird alles gehalten was versprochen, 
als ein jeder Bauer kann ein gantzes oder halbes Gut neh-
men ... bekommt ein Haus, das Guth, ein Fuhr Pfert oder 
Ochsen, einen Wagen und Pfl ug alles Geschirr zum Arbei-
ten ... Auch ist noch Holtz und gutes Wasser bey uns und 
wachs alles bey uns was man einsähen thut (1784)

Als wann einer oder der andere Lust und Lieb hat zu uns zu 
kommen der soll sich nicht lang säumen, denn hier ist noch 
gut zu leben. Wann aber jemand zu uns kommen will, der 
fahrt auf dem Land herein, denn es ist forchtsam auf dem 
Wasser. (1784)

Wann auch andere gute Leut an diesen Ort zu kommen lust 
haben, ... sie haben Gelegenheit genug sowohl zur Hand-
werk oder anderen Arbeit. (1718)

Gott sei Tausend, Tausendmal Dank dafür, daß er mir die Ge-
danken gegeben hat mich doch endlich aus dem schweren Ar-
beitsjoch erlöset hat. Wir müssen in Ungarland auch arbeiten, 
aber was ich hier mit meinen Kindern einen Tag Heu mach da 
kann ein Mann in Hasel 12 Personen ins Heu schicken ... in 
Ungarland da hab ich das Jahr mehr Fett vom Maul gewischt 
als ich in Hasel in 2 Jahren nicht hab zu essen kriegt ...  (o.A.) 

Es ist einmal wahr, wenn es so gut gegangen, als wie mir in 
meinem lieben Geburtsort, dann wird es auch schwerlich 
vergessen. Da brachte ich mein Kind und Jünglings-Leben, 
mein bestes auf dieser Welt, in der größten Freude und 
Vergnügen und Unschuld zu. ... wann ich mit meiner Fa-
milie in Duchroth das besitzen könnte, was ich hier besit-
ze, ich würde keinen Augenblick anstehen, dahin zurück 
zu ziehen. (1832) 

Es gefalt mier recht gut in Ungarn  ... es giebt alles genug 
und ist alles sehr wohlfeil, ...  jetz tun wier uns nichts wün-
schen als mein Schwiegervatter nur bey uns wär und meine 
Leut auch. (1786) 

Ferner, obschon in meinem Hause alle Tage (toujours) 
Deutsch, Ungarisch, Raitzisch und Lateinisch gesprochen 
wird, wo will ich doch ungeachtet dessen beweisen, daß ich 
die Duchrother Mundart nicht ganz vergessen habe, als 
‚Euch mus dem liewe Veder gestehe, das winig Woche ver-
gin, wu euch nit vun Duchroth ebes treeme, … Ehr wered och 
verwunere daß euch su gut noch kann 

Triff t man die schwere Entscheidung, sein gewohntes Umfeld, die geliebten Menschen für immer 
zu verlassen, hat man das Bedürfnis, den Daheimgebliebenen über den Neubeginn in der fernen 
Fremde zu berichten. Kolonistenbriefe aus dem 18. Jahrhundert liefern Einblicke in Schicksale, 
Empfi ndungen, Hoff nungen aus einer individuell-subjektiven Perspektive. Sie ergänzen und dif-
ferenzieren dadurch die amtlichen Zeitdokumente und geben auch einigen der an die 400.000 
Siedler ein „Gesicht”. Mit Auszügen aus den Briefen laden wir Sie zu einer Zeitreise ein. 



EL, S TOVA 

…végül nem úgy  lett, ahogy  azt nékünk Bécsben … ígérték volt; 
mivel jelenleg Földváron vagy unk, és nem tudjuk, mi is jut 
majd nekünk. … kevéske pénzünket feléljük, s ha ebben válto-
zás nem lesz, úgy  igen sokan ismét hazaindulnak majd… (1785)

Kérem továbbá sógorom, legy en oly jó, s ha biztonságosnak lát-
ja, juttasson el hozzám egy pár hasítottbőr nadrágot, mi errefelé 
igencsak ritka. (1785)

…mivel ők csupa aff éle magy aros házakat építenek. Mi ma-
gunk úgy  véltük, német házakat építenek, így  hát kérdjetek 
rá erre is, és írd meg nekünk, miként is légy en ez. (1785) 

Ha jöttök, jól szerelkezzetek föl hasznos dolgokkal, … hoz-
zatok annyit, amennyit csak bírtok, vasedényeket, fejszéket 
és baltákat, fűrészt, s amire csak szükség lehet, valamint 
hozzatok nekem is egy  16 vagy  17 fontos vaskondért, állom 
majd az árát. (1784)

Mi itt – hála a Mindenhatónak – mindnyájan jól vagy unk 
és semmilyen tekintetben sem lehet okunk panaszra, mivel 
van itt elegendő szántóföld, rétek és egy éb olyas dolgok, 
melyekről nem is gondoltuk, hogy  Magy arhonban ilyen 
nékünk juthat. (1760)

Azon a helyen, hol letelepszem, … bőviben vagy unk a sző-
lőskerteknek, erdőnek, rétnek, szántóföldnek, nemkülön-
ben pedig jó, friss víznek, de gy ümölcsöskerteknek is. (1718)

Habár még nem tudjuk, melyik faluba kerülünk majd, … 
azért mindent megtartanak, amit megígértek, vagy is min-
den földmívesnek egy  egész vagy  egy  fél birtok jár … min-
denik házat kap és birtokot, egy  pár igáslovat vagy  ökröt, 
egy  kocsit, ekét, s a munkához kellő mindenféle fölszerelést 
… Ezenkívül fa és tiszta víz is van nálunk, s minden megte-
rem itt, amit csak az ember a földbe vet. (1784)

Így  hát ha egy  s más embernek kedve-vágy ása volna közi-
bénk jőni, az ne soká késlekedjék, mert itt még jó az élet. Ha 
azonban valaki útra kelne hozzánk, akkor a szárazon jöjjön, 
mert a vízi út veszélyekkel teli. (1784)

Ha más jóravaló embereknek is úgy  tartja kedvük, hogy  e 
helyre jöjjenek, … bőven lesz módjuk akár kézművesi, akár 
másfajta munkára. (1718)

Ezerszer, sok ezerszer hálát adok Istennek, hogy  belém plán-
tálta e tervet, s végezetül is megváltott engem a munka ne-
héz igájából. Magy arországban is dolgoznunk kell, de ami 
szénát én itt a gy ermekeimmel egy etlen napon gy űjtök, 
azért Haselben 12 személyt kell a kaszálóra kiküldeni … Ma-
gy arföldön ez évben több zsírt törültem le a szájamról, mint 
amennyit Haselben két év alatt összesen megehettem… (a.n.)

Bizony úgy  van az, hogy  ha az embernek oly jó sora volt, 
mint nekem az én drága szülőhelyemen, akkor azt aligha 
feledi el valaha is. Gyermekkorom és ifj úságom, földi éle-
tem legszebb éveit a legnagy obb boldogságban, mulatság-
ban és ártatlanságban töltöttem el ott. … ha családommal 
Duchrothban mindazt bírhatnám, amit itt a magaménak 
mondhatok, bizony egy etlen árva pillanatig sem késleked-
nék visszaköltözni oda. (1832)

Fölöttébb tetszik nekem itt Magy arországon … van min-
denből elég, és minden igen olcsó, … most nem is kívánunk 
semmi egy ebet, mint hogy  bárcsak apósom is nálunk vol-
na, s az enyéim úgy szintén. (1786)

Továbbá, jóllehet házamban nap, mint nap (toujours) német, 
magy ar, rác és latin beszéd folyik, azért én tanúságát adnám, 
hogy  nem felejtettem el teljességg el a duchrothi tájszólást, így  
[innen rajnai tájszólásban] ‚meg kell vallanom kedves fi vérem-
nek, hogy  nemigen telik el hét úgy , hogy  ne álmodnám valamit 
Duchrothról, … Bizony el is ámulnátok, hogy  még mindig ilyen 
jól értem azt…’

Ha az ember nehéz döntést hozva örökre búcsút int megszokott környezetének és szerette-
inek, szükségét érzi, hogy beszámoljon az otthon maradottaknak az újrakezdésről a messzi 
idegenben. A 18. századból származó telepeslevelek betekintést engednek a sorsok, érzések, 
remények szubjektív-egyedi megfogalmazásába. A levelek kiegészítik és  árnyalják a hiva-
talos kordokumentumokat, ugyanakkor „arcot” is adnak néhány betelepülőnek a megköze-
lítőleg  400 000 közül. A levelekből vett részletekkel időutazásra hívjuk Önöket.



DAHEIM IST DAHEIM
Kein Raum im Haus und kein Einrichtungsgegenstand symbolisiert mehr die Fami-
lie als die Küche mit dem Herd. Die Küche war das Zentrum des Familienlebens und 
der wichtigste Aufenthaltsort für alle Mitglieder der Hausgemeinschaft. Das Herz-
stück der Küche war der Herd. Nicht nur bei der Nahrungszubereitung war er uner-
lässlich, er spendete auch Wärme, denn sehr lange war die Küche der einzige beheizte 

Raum im Haus. „Eigener Herd ist Goldes wert“, so das Sprichwort. Der Herd ist damit 
nicht nur ein „Werkzeug“, sondern auch Sinnbild für Unabhängigkeit, Beständigkeit, 
körperliches wie seelisches Wohlbefi nden. Seine Symbolkraft erstreckt sich auf gute 
wie auf schlechte Zeiten. 

Kein Haus, kein eigener Herd. Dieses Trauma wurde nach dem Zweiten Weltkrieg den enteigneten Ei-
gentümern von 44.750 Hausimmobilien zuteil. Beschlagnahmt wurden damit 74 Prozent der Häuser in 
vormals ungarndeutschem Besitz. Unterschlupf fand man bei Verwandten, in Presshäusern, oft bekam 
man von den Behörden ein Zimmer bei anderen Deutschen im Ort zugewiesen. Zu besonderen Konfl ikt-
situationen führte, wenn die deutsche Familie noch im Haus wohnte (meist in einer hinteren Stube), 
als die neuen Besitzer einzogen. Auch hier gehörte die gezwungener Weise gemeinsame Nutzung von 
Herd und Küche zu den Spannungsfeldern. Es dauerte etliche Jahre, bis die enteigneten Familien wieder 
einen eigenen Hausstand gründen konnten, nicht wenige haben auch ihr altes Haus zurückgekauft.

Keine Heimat, kein eigener Herd. Bei den an die 220.000 vertriebenen Ungarndeut-
schen vergingen etliche Jahre bis zum eigenen Hausstand. Zunächst bei einheimischen 
Wirtsfamilien einquartiert war die gemeinsame Herd- und Küchennutzung schon an 
und für sich nicht konfl iktfrei; hinzu kamen die für beide Seiten ungewohnten Ge-
rüche und Gerichte. Die daraus resultierenden Spannungen sind als „Kochlöff elkrieg“ 
bzw. „Herdkonfl ikt“ in die deutsche Nachkriegsgeschichte eingegangen. Um Abhilfe 
zu schaff en, starteten die Behörden die „Herd- und Selbsthilfeaktion“: Schlosser und 
Schmiede wurden angehalten, einfache Herde herzustellen bzw. alte instand zu setzen. 

Die ersten Herde wurden aus Kot-, später aus Lehmziegeln 
gesetzt, Feuerstelle und Kamin waren geraume Zeit noch 
off en. Ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts löst der 
Sparherd aus Eisenblech diese herkömmlichen Koch- und 
Backstellen ab. Er ermöglichte einen sparsameren Umgang 
mit dem Heizmaterial – daher auch der Name –, seine ge-
schlossene Feuerstelle und der Schornstein hielten Küche 
und Haus rauchfrei. Technische Entwicklung und Moder-
nisierung sorgten für mehr Lebensqualität, doch wichtiger 
war, in welcher Ausführung auch immer: Der Herd stand bis 
1945 für den eigenen Haushalt. 

Nicht nur kein eigener Herd, nur wenig Nahrung und ständi-
ges Hungern. Das war das Schicksal der ab Dezember 1944 zur 
Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppten Zehntausende 
Ungarndeutschen. Die Verpfl egung: eine Brühe als „Suppe“, ein 
wenig Getreidebrei und eine mehr als knapp bemessene Tages-
ration schwarzes Brot. Dazu ein unmenschliches Arbeitspensum, 
Kälte, miserable hygienische Verhältnisse. Viele Tausende über-
lebten das Arbeitslager nicht. Die nach Jahren endlich Zurückge-
kehrten waren bis auf die Knochen abgemagert: „Ich war 20 Jahre 
alt und wog 22 kg, wie ein Kind“, so eine Verschleppte aus Merk.

Nicht nur kein eigener Herd, nur wenig Nahrung und ständi-
ges Hungern. Das war das Schicksal der ab Dezember 1944 zur 
Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppten Zehntausende 
Ungarndeutschen. Die Verpfl egung: eine Brühe als „Suppe“, ein 
wenig Getreidebrei und eine mehr als knapp bemessene Tages-
ration schwarzes Brot. Dazu ein unmenschliches Arbeitspensum, 
Kälte, miserable hygienische Verhältnisse. Viele Tausende über-
lebten das Arbeitslager nicht. Die nach Jahren endlich Zurückge-lebten das Arbeitslager nicht. Die nach Jahren endlich Zurückge-
kehrten waren bis auf die Knochen abgemagert: „Ich war 20 Jahre 

Die ersten Herde wurden aus Kot-, später aus Lehmziegeln 
gesetzt, Feuerstelle und Kamin waren geraume Zeit noch 
off en. Ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts löst der 
Sparherd aus Eisenblech diese herkömmlichen Koch- und 
Backstellen ab. Er ermöglichte einen sparsameren Umgang 
mit dem Heizmaterial – daher auch der Name –, seine ge-
schlossene Feuerstelle und der Schornstein hielten Küche 
und Haus rauchfrei. Technische Entwicklung und Moder-
nisierung sorgten für mehr Lebensqualität, doch wichtiger nisierung sorgten für mehr Lebensqualität, doch wichtiger 
war, in welcher Ausführung auch immer: Der Herd stand bis 



Nemcsak saját tűzhely nem volt, de élelem is alig, csak a folyama-
tos éhezés. 1944 decemberétől ez a sors jutott osztályrészül a szov-
jetunióbeli kényszermunkára hurcolt több tízezer magyarországi 
németnek. A napi ellátás: levesnek nevezett híg lé, egy kevés ga-
bonakása és az igencsak szűken mért fekete kenyér. Mindehhez 
embertelen mennyiségű munka, dermesztő hideg és a nyomorúsá-
gos higiéniai körülmények társultak. A munkatáborokat sok ezren 
nem élték túl. Akik évek múltán végre hazatérhettek, csontsová-
nyak voltak: „Húsz éves voltam és 22 kiló, mint egy gyermek” – 
emlékezett vissza egy Mérkről elhurcolt nő.

Se ház, se saját tűzhely. Ezt a traumát volt kénytelen átélni a második világháború után 44 750 lakó-
ingatlan vagyonától megfosztott tulajdonosa. Az egykor magyarországi németek tulajdonában lévő 
házak 74 százalékát kobozták el. Az otthonuktól megfosztott németek rokonoknál, présházakban 
húzták meg magukat, de a hatóságok gyakran egy helybéli német családnál jelöltek ki számukra 
szobát. Éles konfl iktusokat okozott, hogy sok német család még a házában élt (általában egy hátsó 
szobában), amikor az új tulajdonosok beköltöztek. A kényszerűségből közösen használt tűzhely és 
konyha itt is komoly feszültséget gerjesztett. Több évbe telt, mire a vagyonuktól megfosztottak ismét 
saját, önálló háztartásban élhettek, és nem kevés azok száma, akik visszavásárolták régi házukat. 

Se haza, se saját tűzhely. Több év telt el, mire a mintegy 220 000 elűzött magyarországi 
németnek saját háztartása lett. Átmenetileg sokukat helyi családoknál szállásolták el, 
ahol a közös konyha- és tűzhelyhasználat már önmagában sem volt feszültségektől men-
tes. Ezt csak tetézték a mindkét fél számára szokatlan illatok és ételek. Az ebből adódó 
összetűzések „főzőkanál-háború”, illetve „tűzhelykonfl iktus” néven vonultak be a má-
sodik világháború utáni német történelembe. E gondokat volt hivatott orvosolni a ható-
ságok által indított „tűzhely- és önsegélyező akció”. Felhívásukra lakatosok és kovácsok 
egyszerű tűzhelyeket készítettek, illetve régi darabokat állítottak helyre.   

Az első tűzhelyeket sárból, később pedig agyagból készített 
téglából rakták. A tűztér és a kémény hosszú időn át még 
nyitott volt. A hagyományos főző- és sütőhelyeket a 19. szá-
zad utolsó harmadától az öntöttvasból készült „sparherd” 
váltotta fel, amely lehetővé tette a tüzelőanyaggal való ta-
karékoskodást – innen a név is –, zárt égéstere és kéménye 
ugyanakkor a konyhát és a házat is füstmentesen tartotta. A 
technikai fejlődés és a modernizálás nagyban hozzájárult a 
jobb életminőséghez, ám még ennél is fontosabb volt, hogy a 
tűzhely, kivitelezésétől függetlenül, 1945-ig egyet jelentett a 
saját háztartással.

OTTHON, ÉDES OTTHON
A lakóház egyetlen helyisége és berendezési tárgya sem jelképezi jobban a családot, 
mint a konyha és az abban található tűzhely. A konyha jelentette a családi élet köz-
pontját és a házban élő közösség valamennyi tagjának legfontosabb tartózkodási 
helyét. A konyha szíve pedig a tűzhely volt. Amellett, hogy elengedhetetlen szere-
pet játszott az étel elkészítésében, meleget is adott, hiszen sokáig a konyha volt a ház 

egyetlen fűtött helyisége. „Saját tűzhely aranyat ér” – tartja egy német közmondás. A 
tűzhely tehát nem csupán egyszerű használati tárgy, hanem egyúttal a függetlenség, 
az állandóság, a testi és lelki jóllét jelképe is. Szimbolikus erejét megőrizte jó és rossz 
időkben egyaránt. 



MITEINANDER

Wambstknep = Wamsknöpfe (Sektschi): Sie haben sich sehr 
modisch gekleidet, sogar der Knopf musste zur Kleidung passen.

Zwikln = Zwickel (Wudersch): Die Männer hatten früher keilför-
mige Einsätze in ihren Schürzen und rauften auch gerne.

Rahmtreder = Rahmtreter (Wemend): Nach den weißen Strümp-
fen, denn in der Umgebung trug man schwarze oder blaue.

Poonehaf = Bohnenhafen (Warasch): Sogar an den 
Sonntagen kochten sie Bohnen. 

Nouklkhoucke = Nockerlkocher (Großturwall): Die 
Großturwaller Arbeiter bei den Ofner Bitterwasser-
quellen aßen meist Nockerln zu Mittag.

Krumpientrucke = Grundbirnendrücker / Kartoff el-
drücker (Lauschprien): Sie aßen sehr gerne aus rohen 
Kartoff eln gekochte Knödeln.

Krautkhäpf = Krautköpfe (Kladorog): Sie aßen sehr 
gerne Kraut.

Krautkoateprii = Krautgartenbrühe (Kascha): Ihr Wein war ungenießbar und 
sauer, wie Krautbrühe.

Poukmööga = Bockmelker (Schaumar): Sie hielten viele Ziegen.

Knoofelacker = Knoblauchäcker (Marotz): Sie bauten sehr viel Knoblauch an.

Eisl = Esel (Maan): Man züchtete hier früher Esel.

Mülimaari = Milch-Marie (vor allem Schorokschar, Wudigeß): Die Frauen 
brachten Milch und Milcherzeugnisse nach Budapest zum Verkauf.

Simblmocha = Simbelmacher (Hidikut): Sie versahen die 
ganze Umgebung mit gefl ochtenen Brotkörben.

Proutlakiere = Brotlackierer (Schorokschar): Es gab viele 
Bäcker im Ort.

Saunthoosn = Sandhasen (Sanktiwan bei Ofen, Werisch-
war): Der Boden war sandig, viele beschäftigten sich mit 
Reibsandverkauf.

Krautschwoo(b)m = Krautschwaben (Wetschesch): Viele 
beschäftigten sich als Haupterwerb mit Krautanbau und 
-verarbeitung.

Hoosn = Hasen (Leinwar): Sie waren von 
kleinem Wuchs.

Praunhaxle = Braunhaxler (Ofen): Sie 
arbeiteten im Weingarten immer bar-
fuß und hatten deshalb braungebrannte 
Unterschenkel.

Roode = Rote (Tschatali): Es gab viele 
Rothaarige im Dorf.

Woachheazigi = Weichherzige (Porwa): Sie beleidigten 
sich schnell.

Prallhans  = Prahlhans (Apar): Sie waren sehr angebe-
risch, prahlerisch.

Kueglrasiere  = Gurgelrasierer (Wudigeß): Die Bur-
schen waren als Raufb olde bekannt.

Woachheazigi
sich schnell.

Prallhans
risch, prahlerisch.

Die natürliche Rivalität zwischen Nachbarsiedlungen äußert sich sehr häufi g in kollektiven Necknamen. Sie sind versprach-
lichte Abdrücke des örtlichen Konkurrenzgeistes in Form einer Wir-Sie-Gegenüberstellung. Sie schaff en Abgrenzung nach 
außen und erzeugen Zusammenhalt nach innen, denn ausgegangen wird aus dem Leitsatz: „WIR machen alles richtig!” Durch 
Beobachtungen, Erfahrungen gewonnene Abweichungen von den eigenen Gepfl ogenheiten werden aufgegriff en, verallge-
meinert und mit einer Portion Befangenheit sowie kritisch-spöttischen Volkshumor den anderen als Emblem aufgedrückt. 
Anlass zum Necken – wie dies nachstehende Auswahl auch beweist – liefern alle Lebensbereiche. 



EGYÜTT
A szomszédos települések közti természetes vetélkedés gyakorta kollektív gúnynevekben nyilvánul meg. Ezek a helyi ver-
senyszellem nyelvi lenyomatai, amelyekben szemben áll egymással a „mi” és az „ők”. Kifelé elhatárolódást fejeznek ki, befelé 
összetartást eredményeznek, hiszen jellemző mottójuk: „MI mindent helyesen teszünk!” A gúnynevek alapját a saját szo-
kásoktól való eltérések megfi gyelése, megtapasztalása adja, amelyeket aztán általánosítva, egy adag elfogultsággal és kriti-
kus-gunyoros népi humorral fűszerezve rásütnek másokra. Az ugratásra, mint ahogy az alábbi válogatás is bizonyítja, az élet 
minden területe okot adhat.  

Zekegombok (Kaposszekcső): Nagyon divatosan öltöz-
ködtek, még a gombnak is illenie kellett a  ruhához.

Cviklisek, betoldásosok (Budaörs): A férfi ak kötényé-
ben régen ék alakú betoldás, cvikli volt.

Tejföltaposók (Véménd): Fehér harisnyát hordtak, míg  
a környékbeli németek kéket vagy feketét.

Babfazekasok (Bonyhádvarasd): Még vasárnap is babot főztek.

Nokedlifőzők (Törökbálint): A budai keserűvíztelepen dolgozó 
törökbálinti férfi ak szinte mindig nokedlit ebédeltek.

Krumplinyomók (Lovasberény): Kedvenc ételeik közé tartozott 
a reszelt nyers krumpli hozzáadásával készült gombóc. 

Káposztafejek (Kisdorog): Nagyon szerették a káposztát.

Káposztaléivók (Kiskassa): A boruk élvezhetetlen volt és sava-
nyú, mint a káposztalé. 

Bakfejők (Solymár): Sok kecsét tartottak.

Fokhagymaföldesek (Hegyhátmaróc): Nagyok sok fokhagymát 
termesztettek.

Szamarak (Mány): A lakosok korábban szamarakat tenyésztet-
tek.

Milimárik, tejes Márik (főként Soroksár, Budakeszi): Az asszo-
nyok tejet és tejtermékeket szállítottak eladásra a fővárosba. 

Szakajtófonók (Pesthidegkút): Az egész környéket ellát-
ták fonott kenyérszakajtókkal.

Veknilakkozók (Soroksár): A településen sok volt a pék.

Homoki nyulak (Pilisszentiván, Pilisvörösvár): A talaj 
nagyon homokos volt, így a két településen sokan foglal-
koztak dörzshomokértékesítéssel. 

Káposztás svábok (Vecsés): A lakosság jelentős része fő 
megélhetési forrásként káposztatermesztéssel és -feldol-
gozással foglalkozott. 

Nyulak (Leányvár): Alacsony növésűek voltak.

Barna csülkűek (Buda): Mindig harisnya nélkül dolgoztak 
a szőlőben, ezért az alsó lábszáruk lebarnult.

Vörösek (Csátalja): A faluban sokaknak volt vörös haja.

Puhaszívűek (Porva): Igen hamar megsértődtek.  

Hetvenkedő Jancsik (Apar): Nagyon szerettek 
dicsekedni, kérkedni.

Gigaborotválók (Budakeszi): A legények hírhedt 
verekedők voltak.

Puhaszívűek

Hetvenkedő Jancsik



VON NICHTS KOMMT NICHTS
Der Spruch „Von nichts kommt nichts“ ist weit verbreitet bei den Ungarndeutschen 
und trifft den Wesenszug ihrer Mentalität: ohne Einsatz kein Erfolg. Die Grundla-
ge bildet die ökonomisch orientierte Denkweise, auf die das Wirtschaften und auch 
die Lebensführung abgestimmt wurden. Fleiß, Sparsamkeit, Marktorientierung und 
die nicht strikte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern sind jene Merkmale, die 

wie Zahnräder ineinander greifen und Existenz und wirtschaftliches Fortkommen 
sichern. Bereits frühe Quellen reflektieren darauf, auch neuere Untersuchungen be-
kräftigen diese Grundhaltung und das damit einhergehende Wertesystem. Und nicht 
zuletzt sind auch bei den mitlebenden Ethnien Attribute wie fleißig, tüchtig, sparsam, 
gar geizig im Zusammenhang mit den „Schwaben“ seit jeher im Umlauf. 



SEMMIBŐL SEMMI SEM LESZEN
 „Semmiből semmi sem leszen”, tartja a magyarországi németek körében igen elterjedt 
szólás, amely egyben mentalitásuk legfontosabb vonására is céloz: befektetés nélkül 
nincs siker. Ennek alapja a gazdaságközpontú gondolkodás, mely gazdálkodásukat 
éppúgy meghatározta, mint életvitelüket. Szorgalom, takarékosság, piacorientáltság, 
valamint a nemek közti kevésbé szigorú munkamegosztás azok a jellemzők, melyek 

fogaskerekekként egymásba kapcsolódva egzisztenciát és gyarapodást biztosítanak. 
Már korai források is utalnak erre, az újabb kutatások pedig igazolják ezt az alapállást 
és a vele összefüggő értékrendet. Végül pedig az együtt élő népcsoportoknál is kez-
dettől fogva közszájon forognak a „svábokkal” kapcsolatos jelzők, mint szorgalmas, 
dolgos, derék, takarékos, sőt zsugori.



TEITSCH UND DEUTSCH
Die Ungarnauswanderer kamen aus verschiedenen Regionen des deutschen Sprach-
raumes. Entsprechend den Traditionen ihrer Herkunftslandschaften sprachen sie 
unterschiedliche Dialekte und trugen verschiedene Trachten. Es brauchte seine Zeit, 
bis diese Buntheit in Sprache und Kleidung in den einzelnen Siedlungen ausgeglichen 

war. Die so entstandenen neuen Mundarten und Trachten waren nicht nur feste Be-
standteile der lokalen Identität, sie funktionierten auch als Identifizierungsmerkmale 
für Außenstehende: Es reichte ein flüchtiger Blick, ein halber Satz und schon wusste 
man in der Kleinregion, aus welchem Dorf der- oder diejenige kam.

A fauls Wai
S woar amool a Mau, tea hoot a fauls Wai khopt. 
Oamool, wia-ra erscht af t Noocht va tar Oawat 
hoamkheimma iis, hot-s kreinkt. To sokt sai Wai 
za eahm: „Woaßt, Mau, i hoow nit khoucht, waal 
i khoa Wossa khopt hoow. I hoow ma tenkt, tu 
pist jo eh scha noos, tu kheinntatst-mar a Wossa 
huuln, umt nochcha wiar-i khouchcha.” Ta Mau 
hoot khoa Woat ksokt, ea hoot in Amppa knam-
ma umt iis a Wossa huuln kaunga. Wia-ra zru-
ckkheimma iis, hoot-ar in kaunzn Amppa Wossa 
af sai Wai kschitt umt hoot ksokt: „Na, Wai, hi-
atz piist tu aa scha noos, hiatz khaunnst sööwar 
a Wossa huuln kei.”

K
ROISBACH

SCHAUMAR

NIMMESCH HAJOSCHGARA

Ti khomoot Fraa
S woar-emol-n Mann, ter hat-e kho-
moot Fraa. Ear woar in-de Arwet, Oo-
wets is-r haamkange on-es hot keraant. 
Wie-r ookhome is, hot sai Fraa kesaat: 
Waaßt Mann, ich hon net kekhocht, 
wel ich kha Wassr hat. Ich hon ketenkt, 
tu pist toch scho nass, tu khennst-mer 
Wassr kehool on noch wer-ich khoche. 
Ter Mann hot kha Wout kesaat, er hot 
ten Aamer kenume on is Wasser hole 
kange. Wie er zureckkhome is, hod-er 
ten Aamer voll Wassr uf sai Fraa ke-
schitt un hot kesaat: Na, Fraa, jetz pist 
tu aa scho nass, jetz khonnst tu aa scho 
Wassr kehool.

S fauli Waip
S woar amol-n Mann, ter had a faules Waip 
khat. Er woar in-dr Arwed, am Aawed is-r 
hamkhume on-s hat kereegert. Wie er hamk-
humme is, sakt sai Waip: Waascht, Mann, ich 
hep net kekhocht, wail ich kha Wasser khapt 
hep. Ich hep ketenkt, tu bisch toch schun nass, 
tu khenscht-mer Wassr hoole, un naa wer-i kho-
che. Ter Mann hot kha Wort ksakt, er hot ten 
Ambr knume un is Wassr hoole kange. Wie-r 
zurückkhume isch, had-er ten Ambr-voll Wassr 
auf sai Waip kschitt un hat ksakt: Na, Waip, 
jetz pischt aa schun nass, jetz khanscht tu aa 
schun Wassr hoole. 

A khamoots Waib
S ischt mal an Maa ksai, tea hat a 
khamoots Waib khett. Ear isch uf-
tr Arbid ksai, an-nach  hot-s krean-
ged. Wiean-r aakhomma ischt, sait 
sai Waib: Woaisch, Maa, i han itt 
khocha khenna, i han khuai Wassr 
khett. I han tenkt, tu pischt toch 
scha nass, tu khascht-miar a Wassr 
holla, and noch wear-i khocha. Tr 
Maa hot khuai Woat ksait. Ear hott 
tr Ampr knomma, ischt kannga and 
hat a Wassr kholled. Wiean-r zru-
ckkhomma ischt, noch hott-r tr 
Ampr vol Wassr uf sai Waib nauf 
kleert and hot ksait: Na, Waib, jetz 
pischt-tu au scha nass, jetz khascht 
tu au scha Wassr holla.

A liedriges Waib
Es woa amoj a Mau, tea hot a liedriges Waib 
khot. Ojs ea am Obnd fem Oawed haamk-
humme is, hot es kreinkt. Sai Waib sokt ze-
eam: Waast mai Mau, i hob ned khaucht, i 
hob kha Wosse tahaam khopt. I hop teinkt, 
tu pist sche noss, kaust fü mi Wosse hujnj. 
Nochen wear-i wos khauche. Tea Mau sokt 
kha Woat, nimmt ten Aumbed unt keet Wos-
se hujnj. Ojs ea zruckkumme is, schitt ten 
kaunzn Aumbed vuj Wosse auf sain Waib 
und sokt-e: Na Waib, itzt pist tu aa sche 
noss, itzt khanust sööwe Wosse hujnj.

Eine faule Frau
Es war einmal ein Mann, der hatte eine faule Frau. Als er abends nach der Arbeit nach Hause kam, regnete es. 

Seine Frau sagte zu ihm: „Weißt du Mann, ich habe nicht gekocht, weil ich dachte, du bist doch schon nass und könntest 
mir Wasser holen. Dann werde ich kochen.  Der Mann sagte kein Wort, nahm den Eimer und ging Wasser holen. Als er zurückkam, 

schüttete er den vollen Eimer über seiner Frau aus und sagte: „Na Frau, jetzt bist du auch schon nass und kannst selbst Wasser holen gehen.“



A kukoricatermesztéssel együtt a hazai németek átvették a kukoricacsövek tárolására szolgáló épít-
ményeket is. Oldaluk vesszőfonatból vagy lécekből készült, tetejüket zsúppal, szalmával, cseréppel 
fedték. A német parasztudvarokban, akár szerte az országban, éppúgy megtalálhatók voltak önálló 
építményként, mint, ólak, fészerek tetején. A kukoricatárolókkal együtt átvették azok megneve-
zését is, a magyar góré a Kuuri, Koori hangalakban szintén a legrégebbi jövevényszavak egyike. 
A 20. század közepéig a góré nagysága jól jelezte a parasztcsaládok anyagi helyzetét. Az 1990-es 
évektől a górék egyre inkább elvesztették eredeti rendeltetésüket, így sok helyen lebontották őket. 
Örvendetes, hogy a kulturális örökség felértékelődése jegyében az utóbbi években megőrzésükre, 
helyreállításukra is találunk példákat, új funkciókat társítva hozzájuk. 

A Mexikóban őshonos kukorica a 16. század elején kerül Euró-
pába. Melegigényes növény, amely a 47. szélességi fok felett nem 
hoz csöveket. A német nyelvterület klímája nem kedvezett ter- 
mesztésének, így ott csak a 19. század második felétől jelenik meg 
a dél-nyugati részeken. Ezzel szemben Dél-Európa és Magyaror-
szág éghajlata is optimális volt, termesztése itt már a 17. század-
ban gyorsan elterjed. A német telepesek az új hazában ismerik 
meg a kukoricát, amely hamarosan az egyik legfontosabb kultúr-
növényük lesz. Így például egy márkói német gazda már 1775-ben 
az elsőszülött fiával kötött birtokátruházási szerződésben éves já-
radékként biztosít magának egy kis véka kukoricával (gugarutz) 
bevethető földterületet. A növénnyel együtt a német telepesek 
Kukritz, Kukurutz, Kugarutz hangalakban annak megnevezését 
is átveszik a velük élő magyaroktól és délszláv népcsoportoktól. 

A kukorica nemcsak az egyik legfontosabb állati takarmánynövény, 
de emellett Magyarországon éppúgy, mint a balkáni népeknél, a népi 
táplálkozásban is jelentős szerepet játszott. A magyarországi néme-
tek alapanyagként étkezési kultúrájukba is beépítették a származási 
területeiken ismeretlen kukoricalisztet, készítettek belőle pogácsát, 
málét, prószát, kenyeret, kását és nokedlit is.

A lekvárbefőzés paraszti háztartásokban csak a 20. század elejétől terjed el, ugyanis a tartósítást bizto-
sító cukor a szélesebb néprétegek számára addig megfizethetetlen volt. A cukorrépa cukortartalmának 
felfedezése, a cukor kinyerésére alkalmas technológia kidolgozása után az ipari mértékű cukorgyártás 
csak a 19. század vége felé tette a kevésbé tehetős néprétegek számára is elérhetővé az édesítő- és kon-
zerválószert. A hazai németek mindezt már az új hazában élik meg, így a helyi közösségek többsége a 
magyar nyelvből vette át az egyébként latin gyökerű lekvár szót. Kivételt képeznek a baranyai németek, 
akik a megyében számos településen velük együtt élő szerbek (rácok) közvetítésével vették át az osz-
mán hódoltsággal elterjedő török pekmez szót a lekvár megnevezésére. A pekmez szőlőmustból készül, 
amit sütőtök hozzáadásával szirupos sűrűségűre főznek. Állaga és használata is megegyezett a később 
cukorral készült lekváréval, így a megnevezés a befőzési szokások megváltozása után is megmaradt.

SVÁBUL ÉS NÉMETÜL
A telepesek és utódaik nem csak Magyarország földrajzi, gazdasási adottságai-
hoz és klímájához, állat- és növényvilágához alkalmazkodtak, de sok nemzetiségű  
új hazájuk tárgyi és szellemi kultúrájához is. Ezeknek több elemét, zömmel a meg-

nevezéssel együtt, átvették és integrálták saját kultúrájukba és nyelvükbe, anélkül 
azonban, hogy azok alapvetően német jellege megváltozott volna.



Das Kirchenjahr der katholischen Ungarndeutschen ist reich an religiösen Volksbräu-
chen. Die Heiligenverehrung, ein gebotener Feiertag oder eine Bibelstelle können 
gleichsam als Anknüpfungspunkte dienen. Sie sind oft regionalspezifi sch, einige sind 

Nach dem Lukas-Evangelium gingen am Ostermontag zwei Jünger nach Em-
maus. Unterwegs gesellte sich Jesus zu ihnen, sie erkannten ihn aber nicht. 
An diese Bibelstelle knüpft das Emmausgehen an. Am Ostermontag ging man 
ins Grüne – „eben (n)aus“ (= eben hinaus), wie es im Volksmund heißt. Im Of-
ner Bergland trieb man das Vieh auf die Weide, die Burschen sind auf die Wie-
se geritten, damit die Tiere mit dem heilsamen Ostertau in Berührung kamen. 
In der Schwäbischen Türkei machte man einen Ausfl ug zu den Kellern und 

Presshäusern. Tische, Stühle, Bänke wurden draußen aufgestellt, es folgte ein geselliges Bei-
sammensein bei Speis und Trank mit Unterhaltung, Musik und Tanz bis in die Abendstunden. 
Der Brauch kann als vorgezogenes Maifest und Vorfreude auf den Frühling gedeutet werden. 
Der wohl bekannteste Emmausgang ist der von Bohl. Der Brauch wurde 2011 ins Verzeichnis der 
immateriellen nationalen Kulturwerte aufgenommen.

Johannes von Nepomuk ist einer der populärsten Volksheiligen in Mittel-
europa, sein Kult wird von mehreren Ethnien gepfl egt. Eine besondere Form 
seiner Verehrung ist das Lichterschwimmen, das am Vorabend seines Ge-
denktages (16. Mai) in mehreren Siedlungen mit Flusslage, so u.a. in Baje, 
Waitzen, Mohatsch, Harast stattfand. Der Brauch greift Elemente seiner Le-
gende auf: seinen Märtyrertod in der Moldau und den Sternenkranz um sein 
Haupt bei seiner Auffi  ndung im Fluss. Die Statue von Johannes wurde auf ein 

mit Kerzen bzw. Fackeln beleuchtetes, mit Blumen und Zweigen geschmücktes Floß gebracht. 
Bei Gesang und Musik fuhr man eine kleinere Strecke auf dem Wasser und kam zurück zum 
Anlegeplatz. Man setzte auch brennende Kerzen auf kleine Holzplatten und ließ sie den Fluss 
hinabgleiten. Der Brauch wurde ursprünglich von Müllern und Schiff ern, deren Schutzpatron 
Johannes ist, ausgeübt; mit der Zeit nahm die ganze Gemeinschaft daran teil. 

Fronleichnam ist seit 1264 ein Hochfest des Kir-
chenjahres und wird traditionell mit großer Pracht 
begangen. Zu seinen Wesenszügen gehört auch die 
Prozession. Um 1780 erscheint in Genzano (Provinz 
Rom) ein neues Element in diesem Festbrauchtum: 
der Blumenteppich. Er verbreitet sich im Süden des 
deutschen Sprachraumes und – vermutlich durch 

in der Mädchenerziehung tätige Ordensschwestern – auch in ungarn-
deutschen Siedlungen v.a. um Budapest. Das in Wudersch für den 
Weglstratok (= Wegstreutag) angefertigte Kunstwerk aus bunten Strei-
fen, religiösen und weltlichen Motiven (Kelch, Kreuz, Herz, Stephans-
krone) zog in der Zwischenkriegszeit mit seiner Länge von zwei Kilo-
metern Besucher in Scharen an. Der Blumenteppich – in Vorbereitung 
und Durchführung getragen von der ganzen Glaubensgemeinschaft 
– ist eine der ästhetischsten Ausprägungen der Volksfrömmigkeit. Für 
die Vertriebenen war er auch Symbol der verlorenen Heimat: „Dort 
war ganz Budaörs beisammen ... es war ganz heimatlich, der Blumen 
Tebich, die Lieder, die Gesichter“, berichtet eine Frau 1947 aus dem 
Nord-Württembergischen in einem Brief an Eugen Bonomi.

kirchennah, andere wiederum haben einen weltlichen Charakter, doch gemeinsam 
an ihnen ist: Initiiert, organisiert und durchgeführt werden sie ohne äußere Lenkung 
von der örtlichen Glaubensgemeinschaft. 

MIT GOTT FANG AN, MIT GOTT HÖR AUF

Zeit im Jahreskreis
Osterfestkreis



Az egyházi év a katolikus magyarországi németeknél igen gazdag a népi vallásosság 
tárgykörébe tartozó szokásokban. Ezek kapcsolódhatnak bizonyos szentek tisztele-
téhez, parancsolt ünnepekhez vagy bibliai szövegrészekhez. Gyakran csak egyes ré-

Lukács evangéliuma szerint húsvéthétfőn két tanítvány útnak indult 
Emmauszba. Útközben Jézus csatlakozott hozzájuk, akit ők nem is-
mertek fel. Ehhez a bibliai történethez kapcsolódik az Emmausz-já-
rás. Húsvéthétfőn az emberek kimentek a zöldbe, a szabadba – erre 
utal a szokás játékos népnyelvi megnevezése is (= eben (n)aus, azaz 
’most gyorsan ki’). A budai hegyvidéken ezen a napon kihajtották a 
jószágot a legelőre, a legények kilovagoltak a mezőre, hogy az álla-

tokat is érje a jótékony hatású húsvéti harmat. „Sváb Törökország”-ban, azaz a dél-du-
nántúli német településeken a pincéknél és a présházaknál gyűltek össze az emberek. 
Kivitték a székeket, padokat, asztalokat, majd étel és ital mellett zenével, tánccal, be-
szélgetéssel múlatták az időt késő estig.  A szokás előrehozott majálisként és tavaszváró 
ünnepként is értelmezhető. A legismertebb Emmausz-járás minden bizonnyal a bólyi, 
amelyet 2011-ben felvettek a Szellemi és kulturális örökség nemzeti jegyzékébe. 

Nepomuki János Közép-Európa egyik legnépszerűbb szentje, kultuszát 
több népcsoport is ápolja. Tiszteletének különleges megnyilvánulása a 
Jánoska-eresztés, melyre folyó menti településeken, így többek között 
Baján, Vácott, Mohácson és Dunaharasztiban, emléknapja (május 16.) 
előestéjén került sor. A népszokás Nepomuki Szent János legendájának 
elemeit eleveníti fel: vértanúhalálát a Moldvában, valamint a holtteste 
feltalálásakor feje körül látni vélt csillagkoszorút. Szent János szobrát 

gyertyákkal, fáklyákkal kivilágított, virágokkal és ágakkal díszített tutajra vitték. Ének- 
és zeneszó mellett rövid utat tettek meg a vizen, majd visszatértek a kikötőbe. Emellett kis 
falapokra égő gyertyákat helyeztek, melyeket leúsztattak a folyón. A szokást eredetileg a 
hajósok és vízimolnárok gyakorolták, akiknek Nepomuki Szent János volt a védőszentje, 
idővel azonban az egész közösség részt vett benne. 

Az úrnapja 1264 óta a legnagyobb egyházi ün-
nepek közé tartozik, ezért hagyományosan 
nagy pompával ünneplik, melynek része a kör-
menet. 1780 körül Genzanóban (Róma tarto-
mány) új elem jelenik meg a jeles nap szokás-
anyagában: a virágszőnyeg. Innen terjed el a 
német nyelvterület déli részén, majd – feltehe-

tően a nőneveléssel foglalkozó szerzetesnővérek közvetítésével – 
főként a Budapest környéki német településeken is. A Budaörsön 
elkészített, színes sávokból álló, vallási és világi motívumokkal 
(kehely, kereszt, szív, Szent Korona) díszített, két kilométer hosz-
szú műremek a két világháború között látogatók tömegeit von-
zotta. A virágszőnyeg, melynek elkészítésében a helyi gyülekezet 
minden tagja részt vett, a népi vallásosság egyik legesztétikusabb 
kifejeződése. A második világháború után elűzöttek számára 
azonban az elvesztett haza jelképe is volt. „Ott együtt volt egész 
Budaörs … egészen otthonos volt, a virágszőnyeg, az énekek, az 
arcok” – számolt be 1947-ben egy Észak-Württembergbe kitelepí-
tett asszony a Bonomi Jenőnek írt levelében.  

giókra jellemzők, némelyek szorosan kötődnek az egyházi liturgiához, mások főként 
világi jellegűek, egy azonban közös bennük: a kezdeményező, szervező és lebonyolító 
minden esetben – külső irányítás nélkül – a helyi gyülekezet.

ISTEN A KEZDET ÉS A VÉG

évközi idő
húsvéti idő



UNGARNDEUTSCH. STEH DAZU!
Steh dazu! - Auszüge aus der Strategie der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Bei der Verwirklichung der dargestellten Ziele wird den modernen, eng miteinander vernetzten Gemeinschaftsformen - 
Selbstverwaltungen, Vereinen und Medien - eine besondere Bedeutung beigemessen.

Beim Ausbau einer
Bildungsautonomie setzen

 wir uns für die Entwicklung
des zweisprachigen, bzw.

einsprachigen Unterrichts ein. 

Die Vermittlung
bzw. Wiederbelebung

der deutschen 
Sprachkompetenzen

und der damit verbundenen 
kulturellen Werte ist die 

unerlässliche Voraussetzung 
für die Stärkung einer stabilen 

deutschen Identität.
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Die Ungarndeutschen bilden 
trotz ihrer regionalen

Vielfalt eine Gemeinschaft.
Die Identität und das

Zusammengehörigkeits gefühl 
der Gemeinschaft und ihrer 
Mitglieder werden gestärkt.

Das Ungarndeutschtum 
defi niert sich als sprachliche 

Minderheit. Die Beherr-
schung der deutschen Spra-

che auf einem hohen Niveau, 
die Pfl ege örtlicher Dialekte 

und Traditionen (...) sind 
unverzichtbare Elemente 

ungarndeutscher Identität.

Deutsche Sprache und
Kultur erachten wir
als unverzichtbare

Grundvoraussetzungen
für Erhalt und Stärkung 

ungarndeutscher Identität.

Ein Netzwerk von
Einrichtungen und

Organisationen sichert in 
allen Bereichen ein breit 
gefächertes Ausbildungs- 

und Bildungsangebot.

Der Verband 
Ungarndeutscher Autoren

und Künstler trägt
Verantwortung für die 
Bekanntmachung und

Verbreitung ungarndeutscher 
Literatur und Kunst.

Die Kulturgruppen tragen 
Mitverantwortung für die 
Identitätsbewahrung und 

Meinungsbildung nach 
außen und innen.

Kultur erfüllt eine
Brückenrolle innerhalb der 

Gemeinschaft, in der 
ungarischen Öff entlichkeit, 
auf internationaler Ebene.

Die Benutzung der
deutschen Sprache und
der Dialekte sowie ihre 
Weitergabe sind unter

den Jugendlichen
selbstverständlich.

Wir entwickeln ein
jugendgerechtes Images: 
„Ungarndeutsch zu sein,

ist cool!“

Wir fördern die
Intensivierung der
Beziehungen unter

den ungarndeutschen
Jugendorganisationen

und den Erfahrungsaus-
tausch zwischen den

verschiedenen Regionen.

Die Öff entlichkeit soll
uns als eine selbstbewusste 
Nationalität kennenlernen, 
die an sich glaubt und die 

ihre Muttersprache und ihr 
kulturelles Erbe mithilfe 

innovativer Lösungen 
weiterleben lässt.

Wir sind überzeugt,
dass die Medien einen

eff ektiven Beitrag
zur Stärkung der

Identität und unserer
Gemeinschaften
leisten können.

Ziel unserer externen
Kommunikation ist die

Stärkung des guten Rufes 
unserer Gemeinschaft.

POLITIK
SP

R
A

C
H

E
ID

E
N

T
IT

Ä
T

Z
U

SA
M

M
E

N
-

G
E

H
Ö

R
IG

K
E

IT
KULTUR JUGEND MEDIENERZIEHUNG UND 

BILDUNG



MAGYARORSZÁGI NÉMET VAGY. VÁLLALD!
Vállald! – Részletek a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiájából.
Az alább részletezett célok megvalósításában fontos szerepet játszanak a modern,  egymással szoros kapcsolatban álló 
közösségek, szerveződések: az önkormányzatok, egyesületek és médiumok.

Oktatási autonómiánk
kiépítése során a kétnyelvű 
illetve az egynyelvű német 

oktatás fejlesztéséért
szállunk síkra.

A német nyelvi kompetencia 
és az ehhez kapcsolódó 

kultúra közvetítése,
illetve újjáélesztése
elengedhetetlen a

szilárd és erős német 
identitás kialakításában.P
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A magyarországi németség 
regionális különbözőségeinek 
ellenére egy közösséget alkot. 

Cél a közösség és a hozzá
tartozók identitásának

és összetartozás-érzésének 
erősítése.

Mi, magyarországi
németek nyelvi kisebbségnek 

tekintjük magunkat.
A német nyelv magas szintű 

ismerete, a helyi nyelvjárások 
és szokások ápolása (...) 
a magyarországi német 

identitás nélkülözhetetlen 
részét képezik.

A német nyelv és kultúra 
a magyarországi német 

identitás fenntartásának és 
megerősödésének alapvető és 

elengedhetetlen feltétele.

Az intézmények hálózata 
széleskörű nevelési és

oktatási kínálatot biztosít.

A Magyarországi
Német Írók és Művészek

Szövetsége (VUdAK) felelős
a magyarországi német

irodalom és képzőművészet 
megismertetéséért 

és terjesztéséért.

A kultúrcsoportok felelősek 
az identitás megőrzéséért, 

valamint belső és külső
megítélésükért.

A kultúra hídszerepet tölt be 
a közösségen belül, a magyar 
társadalomban és nemzetközi 

színtéren is.

Alapvető célunk a
német  nyelv, illetve 

nyelvjárások használata, 
valamint azok továbbadása

a fi atalok körében.

Fiatalos imázst alakítunk ki: 
„Magyarországi németnek 

lenni menő!“

Fejlesztjük és támogatjuk
a német nemzetiségi
ifj úsági szervezetek
közti kapcsolatokat,
a különböző régiók

közti tapasztalatcserét.

A közvélemény olyan 
nemzetiségként ismerjen 

meg bennünket, amely hisz 
önmagában, és amely 

anyanyelvét, kulturális
örökségét innovatív 

megoldások segítségével 
örökíti tovább.

Meggyőződésünk, hogy
a médiumok hatékonyan 

járulnak hozzá az
identitás erősítéséhez és a

közösségtudat formálásához.

Külső kommunikációnk
célja a közösségünk
jó hírének erősítése.
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DAMIT ES WEITERGEHT
DIE ZUKUNFT DER UNGARNDEUTSCHEN – AUSZÜGE AUS SCHÜLERARBEITEN

„Wen  Kul, de Itä un  Traon c

la rat li, d hoff  r, as  fü e

la Zit  d  Ugadce sc köen. 

Wir,  üne Gneon, d e Zn.“

Mitde r Har Kirzup

„Man muss achtgeben, dass wir Schwaben 

bleiben und nicht immer ungarisch reden.“

Aufgezeichnet von Nándor Faa, Gara

„(...)Mit schwäbischen Namen, 

in schwäbischen Häusern in Vállaj.

Leben wir doch weiter! 

Wir sind fast vergessen.

Unsere Ortschaft kennt man kaum.

Leben wir doch weiter!

Stolz auf unsere Ahnen, 

alles treu bewahren.
Leben wir doch weiter!

Solange wir schwäbische Sitten

und Bräuche pfl egen,
Solange unsere Kirche steht.

Leben wir doch weiter!

Gewissenhaft mit Herz und Seele 

können wir Sathmarschwaben, 

aus Gottes Gnade in der Zukunft 

weiterleben.“

Zsombor Becsky, Wallei/Vállaj

„Nicht nur der Name, sondern auch die Traditionen,
die wir behalten, zeigen, woher wir stammen. Die Rezepte,

die meine Oma von ihrer Urgroßmutter lernte, gab sie meiner
Mutter weiter. In der Zukunft, wenn ich erwachsen bin, möchte
ich meinen Kindern die Geschichte meiner Familie erzählen und 

darüber sprechen, wie das Leben ihrer Ahnen war.“ (...)

Korinna Schwarcz, Kiskőrös

„Es ist wichtig, dass man die deutsche Sprache nicht nur 

mündlich beherrscht, sondern auch auf
 Deutsch lesen, denken

und schreiben kann. Ebenso wichtig 
ist es, mit dieser Sprache

die Welt zu erforschen und sich zu 
entwickeln und sich natürlich

mit deutschen Kindern zu unterhalten.“

Schüler aus Mischlen/Kozármisleny

Meiner Meinung nach wird der Begriff ,,Ungarndeutsch” in der Zukunft bekannter. Dank der Medien und der sozialen Netzwerke wird jeder Mensch die Geschichte der Ungarndeutschen kennen lernen kön-nen. Es wird zahlreiche Internetseiten geben, wo man über die Bräuche lesen und traditionelle Rezepte fi nden kann. Durch das Internet wird es die Möglichkeit geben, interessante Programme zu  fi nden, die mit den Ungarndeutschen verbunden sind.“

Korinna Schwarcz, Kiskőrös

„(...)Mit schwäbischen Namen, 

„Wen  Kul, de Itä un  Traon c

„Es ist wichtig, dass man die deutsche Sprache nicht nur 

Meiner Meinung nach wird der Begriff ,,Ungarndeutsch” in der 

Die Zukunft der Ungarndeutschen wird anders sein als die Gegenwart ist. Wir alle werden 
deutsch sprechen können, damit niemand sagen kann: ‚Er kennt nicht einmal seine Mutter-
sprache. Warum ist er dann ein Ungarndeutscher?‘ Wenn wir das lernen, dann können wir stolz 
sein, dass wir etwas zurückbekommen haben, was andere schon für verloren gehalten haben. 
Wir müssen in der Zukunft zeigen, dass ungarndeutsch zu sein, nicht nur Tanzen, Kochen, 
Schweineschlachten usw. bedeutet. Die gehören natürlich auch dazu, aber ungarndeutsch zu 
sein, soll mehr bedeuten. In der Schule lernen wir Gedichte von Valeria Koch oder lesen Ge-
schichten von Josef Mikonya. Alle sollen wissen, dass wir eine Kultur von heute und nicht nur 
eine von gestern haben.“ 

„Ob das Ungarndeutschtum weiterlebt, liegt in unserer Hand. Wir sind die Jugendlichen, wir können dafür etwas tun. Das Preisausschreiben war eine sehr gute Idee und es brachte mich auch zum Nachdenken. (...) Ich verstehe und spreche noch die Mundart. Ich werde sie auch meinen Kindern weitergeben. Ich werde die Stunden, die ich mit den Reportagen, mit den alten Leuten verbrachte auch nicht vergessen und werde mich bemühen den Kontakt weiterhin aufrechtzuerhalten undzu pfl egen. Ich möchte noch vieles von den alten Leuten erfahren.“
Nándor Faa, Gara

„Ob das Ungarndeutschtum weiterlebt, liegt in unserer Hand. Wir sind Die Zukunft der Ungarndeutschen wird anders sein als die Gegenwart ist. Wir alle werden 
„Ob das Ungarndeutschtum weiterlebt, liegt in unserer Hand. Wir sind 

„Das Ungarndeutschtum wird in 50 Jahren noch leben.

Nicht so, wie im 17. und 18. Jahrhundert, weil die Welt sich verändert hat.“

Aufgezeichnet von Nándor Faa, Gara

„Das Ungarndeutschtum wird in 50 Jahren noch leben.

„Man müsste rein deutsche Schulen 
(Grundschulen und Mittelschulen) in
jedem Komitat gründen, wo alle Fächer
in  deutscher Sprache unterrichtet werden.“

„... wir sollen die Mundart und die
deutsche Sprache, sowie den Fleiß des 
Ungarndeutschtums bewahren und unseren 
Nachkommen weitergeben, wir sollen unsere 

Vorfahren ehren, unser Heimatland lieben und 

auch die Urheimat kennenlernen.“

Aufgezeichnet von Nándor Faa, Gara

„Man müsste rein deutsche Schulen 
(Grundschulen und Mittelschulen) in

„Man muss achtgeben, dass wir Schwaben 

Von  he nt e ne r Ienät, ab r ol n afü sen, s ur Gupen Zu  h. Ler erc wi  Hare Mnt nit r, er Er peh e c ic. In eMunt ne r  ene Ler  Knere. I de Scu len  Hceth. Ae d Tato kenwi h t. Wi n t da, da w esTraon fen  ne Trt ahe öne.“
Mitde r Har Kirzup

Von  he nt e ne r Ienät, 

„Nicht nur der Name, sondern auch die Traditionen,

Die Zukunft der Ungarndeutschen wird anders sein als die Gegenwart ist. Wir alle werden 

Bence Szabó, Wudersch/Budaörs



HOGY FOLYTATÓDJON...
A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK JÖVŐJE - RÉSZLETEK TANULÓK MUNKÁIBÓL

„Ha mé oká nar  ulú, z itá és a yáyo, ak, réjü, ég osú ig zétü marzái émrő.Mi,   fi ta náió vn a övő.”
A ha gemánsot ja

„Vigyáznunk kell arra, hog
y svábok maradjunk,

és ne mindig magyarul beszéljünk!”

Faa Nándor feljegyzéséből (Gara)

„(...)Sváb nevekkel,
sváb házakban Vállajon.

Éljünk mégis tovább!

Szinte elfelejtettek minket.

Helységeinket alig ismerik.

Éljünk mégis tovább!

Őseinkre büszkén,
mindent híven őrizvén.
Éljünk mégis tovább!

Amíg ápoljuk sváb szokásainkat

és hagyományainkat,
addig áll a templomunk.

Éljünk mégis tovább!

Lelkiismeretesen,
szívvel és lélekkel,
mi,szatmári svábok,
Isten kegyelméből
a jövőben tovább élhetünk.”

 Becsky Zsombor, Vállaj

„Nemcsak a név mutatja, hogy honnan származunk, 
hanem azok a hagyományok is, amelyeket megőrzünk.

Anyukám továbbadta a recepteket, amelyeket a 
nagymamám a dédnagymamámtól tanult. A jövőben,

ha már felnőttem,  el szeretném mesélni gyermekeimnek
családunk történetét,  és beszélgetni szeretnék velük arról,

hogy milyen volt elődeink élete.“

Schwarcz Korinna, Kiskőrös

„Fontos, hogy ne csak szóbeli nyelvtudással rendelkezzünk, hanem

tudjunk németül olvasni, gondolkodni és í
rni is. De legalább ennyire 

fontos az is, hogy ennek a nye
lvnek segítségével fedezzük fel

 a világot, 

fejlesszük tudásunkat és német gyerekekkel beszélgessünk.”

kozármislenyi tanulók

„Véleményem szerint a „magyarországi német” kifejezés a jövőben ismertebb lesz. A médiának és a közösségi oldalaknak köszönhetőenmindenki megismerheti a magyarországi németek történelmét. Számos weboldalon lehet majd a szokásaikról olvasni és hagyományos recepteket találni. Az interneten keresztül lehetőség nyílik arra, hogy a magyarországi németekhez kötődő érdekes programokat találjunk.
Schwarcz Korinna, Kiskőrös

„Ha mé oká nar  ulú, z itá és a yáyo, 

„Fontos, hogy ne csak szóbeli nyelvtudással rendelkezzünk, hanem

„Véleményem szerint a „magyarországi német” kifejezés a jövőben 

„A magyarországi németek jövője más lesz, mint most. Mindannyian tudunk majd németül be-
szélni, senki sem mondhatja majd: „Még az anyanyelvét se tudja, miért magyarországi német 
akkor?” Ha ezt megtanuljuk, akkor büszkék lehetünk arra, hogy visszaszereztünk valamit, 
amiről mások már azt hitték, elveszett. A jövőben meg kell mutatnunk, hogy magyarországi 
németnek lenni nem csak táncolást, főzést és disznóvágást jelent. Természetesen ezek is 
hozzátartoznak, de ennél sokkal többet kell, hogy jelentsen. 
Az iskolában verseket olvasunk Koch Valériától vagy történeteket tanulunk Mikonya Józseftől. 
Mindenkinek tudnia kell, hogy a mi kultúránk a jelen kultúrája, és nem csak a múlté.”

Szabó Bence, Budaörs

„Hogy a magyarországi németség fennmarad-e, az rajtunk múlik.Mi vagyunk a  fi atalok, mi tehetünk érte valamit. A pályázati kiírás nagyon jó ötlet volt, és gondolkodásra ösztönzött. (...) Értem és beszélem még a nyelvjárást, gyermekeimnek is továbbfogom adni. Nem fogom elfelejteni azokat az órákat, amelyeketa riport során az idős emberekkel töltöttem. Törekedni fogok arra,hogy megtartsam és ápoljam a kapcsolatot velük. Még sok mindent szeretnék megtudni az idős emberektől.”
Faa Nándor (Gara)        

„Hogy a magyarországi németség fennmarad-e, az rajtunk múlik.„Hogy a magyarországi németség fennmarad-e, az rajtunk múlik.

„A magyarországi németség 50 év múlva még élni fog.

Nem úgy, mint a 17. és a 18.században, mert a világ megváltozott.”

Faa Nándor feljegyzéséből (Gara)

„A magyarországi németség 50 év múlva még élni fog.

Nem úgy, mint a 17. és a 18.században, mert a világ megváltozott.”„A magyarországi németség 50 év múlva még élni fog.

„ Minden megyében egynyelvű német
iskolákat (általános iskolákat és
középiskolákat) kellene alapítani,
ahol minden tárgyat német
nyelven tanítanának.”

„Őrizzük meg a nyelvjárásunkat,
a német nyelvet, valamint a
magyarországi németek szorgalmát,
és adjuk tovább utódainknak!
Tiszteljük őseinket, szeressük hazánkat,
és ismerjük meg őshazánkat is!”

Faa Nándor feljegyzéséből (Gara)

„ Minden megyében egynyelvű német
iskolákat (általános iskolákat és

„Vigyáznunk kell arra, hog
y svábok maradjunk,

„Közö ü sis din ős itáa, d ke álun ér, og  sotn övőe g.Saj, n eséjü ár a ti lárá, süen mbeél ár. Sául k éán al é moóká imük.Az ilá irmi ét ank, e  goánkanan ó isjü. Büzé van ra, y et  hamáka álju é  néseün hohk.”
A ha gemánsot ja

„Közö ü sis din ős itáa, d 

„Nemcsak a név mutatja, hogy honnan származunk, 
hanem azok a hagyományok is, amelyeket megőrzünk.

„A magyarországi németek jövője más lesz, mint most. Mindannyian tudunk majd németül be-
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Képjegyzék

Wandschützer, Boglar.
Falvédő, Vértesboglár.

gesetzter Backofen, Ohfala, Heimatmuseum.
Falazott, rakott tűzhely, Ófalu, Tájház.

Sparherd, Seik, Heimatmuseum.
Sparhert, Szajk, Tájház.

Tschiko-Ofen mit aufragendem Backrohr, Wudersch, Heimatmuseum.
Csikótűzhely felnyúló sütővel, Budaörs, Tájház.

Eine heimatvertriebene Frau mit Behelfsherd, Nordbaden um 1946/47. 
Elűzött német asszony szükségkályhával, Észak-Baden, 1946-1947 körül.

Blechgeschirr und schwarzes Brot.
Csajka és fekete kenyér.

Emmausgehen, Bohl 1899; um 1930; um 2015 (Foto: Péter Máy).
Emmauszjárás, Bóly 1899; 1930 körül; 2015 körül.

Fronleichnam, Blumenteppich,Wudigeß vor 1945, um 1990, 2014, 2015
(Fotos: Fülöp Bechtold, László Dobos); Wudersch 1939 (Foto: Rudolf Hartmann).
Úrnapi virágszőnyeg, Budakeszi 1945 előtt, 1990 körül, 2014, 2015; Budaörs 1939.

Lichterschwimmen, Mohatsch 2018 (Foto: Péter Máy); Baje 2015 
(Foto: István Földvári, László Zalavári).
Jánoskaeresztés, Mohács 2018, Baja 2015.

Frauen aus Neudörfl auf dem Markt in Totiser Kolonie, um 1960.
Újbaroki asszonyok a tatbányai piacon, 1960 körül. 

Auf dem Weg zum Markt, Jaka, Mitte der 1940er Jahre.
Útban a piacra, Bakonyjákó, 1940-es évek közepe.

Kartoffelsetzen, Jaka, Mesch 1936 (Foto: Rudolf Hartmann).
Krumplivetés, Mözs 1936.

Dreschen bei Metschke, 1941 (Foto: Rudolf Hartmann).
Útban a piacra, 1941.

Wandschützer, Schorokschar (Privatbesitz); Schaumar, Bauernhaus; 
Ratzpeter, Heimatmuseum.
Falvédők, Soroksár (magántulajdon); Solymár, Tájház; Újpetre, Tájház.

Maisschälen (Kukuruzscheün), Paumasch, 1930er Jahre.
Kukoricafosztás, Pomáz, 1930-as évek.

Freistehender Maisspeicher (Kuuri), Deutschhütten (Foto: Éva Kiss).
Szabadon álló góré, Németbánya.

Maisspeicher (Kuuri) auf Stallungen, Jackfall (Foto: Josef Geibl).
Góré ólak tetején, Kisjakabfalva.

Kukoricaproosa, Deutschhütten (Foto: Éva Kiss).
Kukoricaprósza, Németbánya.

Kukrutzpogatschel, Hartian.
Kukoricapogácsa, Újhartyán.

Marmeladenkoch (Lekwakochen), Tschawa 1939.
Lekvárfőzés, Piliscsaba 1939. 

Umschlagseite:

Einpackstuch, Oma mit Enkelin, Nimmesch 2005 (Foto: Anikó Kramm-Mezei).
Hordozókendő, Nagymama unokájával, Himesháza 2005.

Der kleine Schwindler, Mutsching 2018 (Foto: Krisztina Gommermann).
A kis svindler, Mucsi 2018.

Balken mit Inschrift, Sawed 1772
Gerenda felirattal, Závod 1772

Fronleichnam, Nadasch 2017 (Foto: György Glasz).
Úrnapja, Mecseknádasd 2017.

König, Róbert: Ulmer Schachtel, 2011 (Foto: Kata Geibl).
König, Róbert: Ulmi gálya, 2011. 

Weinlese, Wudigeß 1929 (im Besitz von Maria Kőrös-Herein).
Szüret, Budakeszi 1929 (Kőrösné Herein Mária tulajdona).

„Ringelspiel“ zur „Kärweih“, Apar 1926 (Foto: Rudolf Hartmann).
Körhinta az apari búcsúban, Apar 1926.

Passionsspiel, Wudersch 1918 (im Besitz von András Bató).
Passiójáték, Budaörs 1918.

Kwirzedlimodel (Kwirzedlimool), Pußtawam.
Kvirceldinyomó, Pusztavám.

Straßenschild, Moor (Foto: Zsuzsanna Trosztmér).
Utcanévtábla, Mór.

Kalvarienberg, Polan (Foto: Gábor Katona).
Kálvária, Polány.

Vertreibungsdenkmal, Wiehall- Kleinturwall 2014 (Bildhauer: Márk Lelkes).
Kitelepítési emlékmű, Biatorbágy 2014. 

Passionsspiel, Wudersch 2012 (Foto:Veiland Gyula).
Passiójáték, Budaörs 2012.

Denkmal der Verschleppten, Sende 2016 (Bildhauer: Dávid Tóth).
Malenkij robotra hurcoltak emlékműve, Szendehely, 2016.

Kühe und Ziegen kommen von der Hutweide, Paumasch um 1930.
Tehenek és kecskék hazafelé tartanak a legelőről, Pomáz 1930 körül.

Kellerreihe, Hajosch 2020 (Foto: György Glasz).
Pincesor, Hajós 2020. 

Wandschützer, Gereschlak, Haus der Handarbeiten. 
Falvédő, Geresdlak, Kézimunkakiállítás.

Was braucht man zum Patschkerstricken?, Feked 2009.
Mi kell a pacskerkötéshez?, Feked 2009.

LPG-Mitglieder aus Schomberg auf Ausflug in der Stadt, 1970er Jahre.
Sombereki TSZ-tagok kiránduláson a városban, 1970-es évek.

Korbflechter, Tolnau 1936 (Foto: Rudolf Hartmann).
Kosárfonó, Tolna 1936. 

Die Tarianer Jugend auf dem Kiritog in Nadasch, 2016 (Foto: Ilona Erzsébet Uttó). 
Tarjáni fiatalok a mecseknádasdi búcsúban, 2016. 

Hefeknödel (Heeweknell) in Dampf gebacken, Gereschlak.
Gőzgombóc, Geresdlak. 

Tanz und Musik, Gant Handwerkerbaum. 
Tánc és zene, Gánt „Mesterségek fája”.

Ich warte auf den Bus, Schomberg 2014 (Foto: Éva Schulteisz).
Várok a buszra, Somberek 2014. 
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