A DUNABOGDÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI
TANÖSVÉNY KÍSÉRŐFÜZETE

Dunogdány

A KOCKAKÖVES ÚTON…
1. ÁLLOMÁS

A 18. század legelső sváb településkezdeménye a mai 11-es út Csádri patak, Visegrád
felé eső, északi részén állhatott. Ezt igazolja, hogy a szájhagyomány ezt a
településrészt „Sváb-utcának” nevezi. E területnek a Dunától távolabb, a domboldal felé eső részét Svábhegyként emlegették, nevét a főúttal párhuzamosan futó
utca ma is őrzi. A már nem használt, de visszaidézhető „Sváb rét” is erre a területre
esik. A templom környéki régebbi, a Dunától távolabb eső középkori településmag
az őslakos magyarság lakhelye lehetett az első sváb betelepüléskor. A főutat – és így
a német településrészt – a templom környékével összekötő utat a 20. század
közepéig hivatalosan is Templom utca (Kirchgasse) névvel illették. Később az
elnevezés a településrészek összenövésével ugyan okafogyottá vált, mégis
feltételezhető, mivel a „Templom utca” (ma József Attila utca) nem közvetlenül
a templom mellett található, hogy a név – „az (egyetlen) út, ami a templomhoz
vezet” – akaratlanul még a 18. századi elkülönült állapotot örökítette meg. Jó
évszázaddal később a főút a módosabb családok lakóhelye volt, már etnikailag
vegyesen.
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2. ÁLLOMÁS

A HIT MINT TÁJÉKOZÓDÁSI PONT

dr. Hufnagel János
pápai kamarás és plébános

A faluban a legidősebbek ma is szívesen emlékeznek vissza
dr. Hufnagel János pápai kamarásra és plébánosra, aki 1908
augusztusától 32 éven keresztül teljesített itt szolgálatot.
Gyakran emelte fel szavát az anyanyelvi oktatásért. A
templomban németül misézett, a gyerekekkel az iskolában
svábul beszélt. A plébános 1927-ben a helyi német nyelvű
imákból és egyházi népénekekből összeállított egy énekeskönyvet, melyet a hívek a mai napig szívesen használnak a
havonta megtartott német nyelvű szentmiséken. Hufnagel
jelentőségét jelzi, hogy az 1940-ben újjáépített templom –
amelynek avatását már nem érhette meg – első csendítése
neki szólt. Az alábbi fotókon szereplő imakönyv a
kitelepítést is megjárta, majd évtizedekkel később került
mai tulajdonosához, aki aktívan forgatja is.

AZ ÖREG ÉS AZ ÚJ KÁLVÁRIA
A hegyek megcsodálják magukat a Duna víztükrében. Mintha a Teremtő körzőt
szúrt volna a hegybe és vele ívet húzott volna, majd még egyet. Az első ív a Duna
kanyarulata, a másik a láthatárt lezáró, a folyót kísérő hegyvonulat. A hegy lábánál
nyújtózik a falu. A Szent Donát kálvária kápolnájának építését 1829-ben fejezték be.
A bejáratnál faragott kövön egy fém persely áll, melyen az 1852-es évszám szerepel.
A stációk azonban csak 1875-ben kerültek helyükre, melyek 14 méterenként követik
egymást egészen a 11. stációig. Az utolsó három közelebb áll egymáshoz. Arról
nincsen hiteles feljegyzés, hogy a hívek mikor és miért „váltották le” a régi,
úgynevezett öreg kálváriát, az „öreg galit”, amely a mai kálváriával átellenben, a
Csádri patak völgyén túl, a Kutya-hegy oldalában található – valószínűleg túl messze
volt az egyre terjeszkedő falu magjától. Búcsúját mindenesetre minden év szeptemberében hagyományosan megtartják.
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HŰSÉG
3. ÁLLOMÁS

LEVELEK HAZA
„Hétfőn délután indultunk Budafokról, képzeljétek el, milyen érzés volt ez! Már sötétedni kezdett,
mikor Vácra értünk, amikor Vác és Nagymaros között voltunk, szemben Bogdánnyal, mennyire
összeszorult a szívem, láttam itt-ott felbukkanó lámpafényt és elképzeltem a házat, amelyben egy
héttel ezelőtt még nyugodtan éltünk.“
(Részlet Schilling Erzsébet leveléből)
„És mi újság otthon? Voltál Bogdányban bérmáláskor? (…) Hidd el, itt a napok sokkal
hosszabbak, mint nálatok, otthon. Itt 11 órakor sötétedik, és három órakor világos. És mi
alszunk hét vagy fél nyolcig, legalább nem kell annyi ennivaló. (…) Azért imádkozunk: csak még
egyszer haza, még ha a kádban kell aludni. Isten veletek, mindnyájatoknak viszontlátásig!”
(Részlet Melcher Márton leveléből)

A levelekben a hazavágyódás
mellett a nélkülözés is megjelenik.
Az otthon maradt rokonok apró
tárgyakat is küldtek az elűzötteknek, de az is előfordult, hogy
rántást, vagy csak pirospaprikát
– egy darab hungarikumot.
A kitelepített mintegy 900 fő
rideg szám, ám megannyi sorsot,
vélekedést, vágyat és történetet
takar. Az elűzöttekben a remény,
hogy visszatérhetnek, sokáig
megmaradt. Ahogy 1956-ban
bemondta a rádió, amit egy nép
hallani akart, vagyis hogy hamarosan felszabadító csapatok érkeznek nyugatról, az elűzött
bogdányiak között úgy terjedt el
a hír 1947-ben a kitelepítést
követően a messzi Németország
orosz zónájában, hogy „a Juli
néni rádiója bemondta: hamarosan hazamegyünk“. Gutbrod
Juli néni terjesztette a reményt,
ehhez neki stúdió, átjátszó
állomás és tulajdonképpen rádiókészülék sem kellett. Juli néni
rádiója szállóige lett.
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4. ÁLLOMÁS

KŐFARAGÓ KULTÚRA
A HELYIEKET RÉGÓTA FOGLALKOZTATJA A FARAGOTT SÍRKÖVEK
ÉS A KŐKAPUK KÜLÖNÖS VILÁGA.
A helyi németség harmadát kitelepítették, de a sírok és az emlékek itt maradtak.
Szívszorító, amikor az elűzés után a feleséget már nem a férj mellé temették, hiányzik
az ezt igazoló vésett dátum. 1880-1920 között keletkeztek a bogdányi kőfaragás eme
remekei. Egyedi motívum a kapukon és a sírköveken is látható kőlabda. A
kőkeresztben végződő sírkövek a mai napig meghatározzák a temető képét. A helyi
kőfaragó műhelyek megszűntek, ezért pótolhatatlan értékekről beszélünk.
2021-ben emlékkert létesült, mely 68, zömében bogdányi kőből készült gótbetűs
síremléket foglal magában. Az itt letelepedett első németek saját papjukkal érkeztek,
a második legöregebb sírkő a parókiát és annak papját szolgáló Veronika
Ungermayeriné.
Szimbolikus jelentőségű, hogy a két legöregebb emlékkerti sírkövet az a Herr András
restaurálta felajánlásból, akinek nagyapja, Mácsai Mihály a forrásokban név szerint
is beazonosítható helyi mesterek egyike volt. A '90-es években visszaköltöző,
korábban kitelepített bogdányiak jelentős számban kaptak német nyelvű sírfeliratot.
2016-ban minden természetes kőből faragott, az 1947-es kitelepítés előtt készült
síremléket védelem alá helyeztek. A magyarországi német temetőkhöz képest a
bogdányi azért különleges, mert a helyi kőből készült, száz évnél is öregebb feliratok
ma is olvashatóak, ezeket eredeti állapotukban őrzi a kert. A legnagyobb méretű kő
a korabeli bányatulajdonos Schmidt család köve.

4

A BOGDÁNYI DINKÁTÓL A KARMAZSINIG
5. ÁLLOMÁS

Ha pusztán Robert Townson angol utazó feljegyzéseire hagyatkozunk, aki
Visegrádról Budára tartván Bogdányon is átutazott 1797-ben, akkor keserű képet
kapunk az itt fogyasztott borról:
„…és útra keltem az egy vagy két órányira lévő Bogdányba, ahol úgy hírlik, egy elfogadható fogadó
van. (…) Amikor megérkeztem, a fogadóban nem találtam mást, csak száraz kenyeret és nagyon
savanyú bort.”
Írásából kiderül, a szegény utazót még a falu kutyái is megkergették, mi pedig
sajnálhatjuk, hogy nem adott részletes leírást a településről, korgó gyomorral,
kutyafuttában. Valószínű azonban, hogy a fogadóban volt a hiba és nem a település
borkultúrájában. Vályi András földrajztudós ugyanis ekképpen szól: „jó bora elég
van, s leginkább Mosonyban és Óváron szokták eladni”.
A Csódi-hegyről ezt olvashatjuk:
„A tótfalusi szőlőheggyel szomszédos Schody hegye, mely egészen magában áll, s teke formára
magasan felnyúlik, közel 200 lábnyi magasságra szinte szőlőtőkékkel van beültetve, s igen nemes
bort ád, de az a különös, hogy majd minden esztendőben elveri a jég, holott a többi hegyek sértetlenül
maradnak.”
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6. ÁLLOMÁS

DUNA: ÁLDÁS ÉS ÁTOK
A Duna minden korban meghatározta a település jellegét, szerepe pedig hosszú időn
át összeforrt a bányászattal is.
Még az 1950-es években is kézi erővel, tragacsokkal került a kő az uszályokra. Nagy
változást hozott az 1963-as dunaújvárosi partszakadás, amely magával hozta a
kőigény növekedését és a részleges gépesítés követelményét.
Az 1970-es évek elején megkezdődtek a bős-nagymarosi vízlépcső munkálatai,
amelyek újabb nagyobb beruházásokat tettek szükségessé, ekkor építették meg a ma
is látható kőrakodót.

AHOGY A KŐ, A FOLYÓ IS SZÁMOS ANEKDOTÁT ADOTT A FALUNAK.
A málnaszedés közben elő-előfordult, hogy elfogyott a ﬁatalabb munkaerő
kulacsából a víz, és így a munkakedv is alábbhagyott. Az idősebbek ilyenkor azt
mondogatták: „nem baj az, csak sóhajts egyet és nézz a Duna felé”. És a szomjúság
máris elillant.
Bár a település lakói köztudottan hamar megtanultak úszni, a hajdanán a mainál jóval
erősebb sodrás még a legjobb úszókat is megtréfálta. Babonás mondása volt az
idősebbeknek: „Magdolna és Anna nap között ne fürödj a Dunában!” – a
tapasztalatok szerint ugyanis a legtöbb baleset erre az időszakra, július 22-e és 26-a
közé esett.
A Duna szabályozása
– az 1890-es években végzett
kotrási munkák képe

A kép eredetije az esztergomi Duna Múzeumban található
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A KŐ ÚTJA
7. ÁLLOMÁS

A 20. század eleje tekinthető a helyi kőbányászat virágkorának. A századfordulón a
bányák tulajdonosai 300-400 kőfejtőt, 250-300 riccert és 150-180 fuvarost
foglalkoztattak. A kitermelés mennyisége éves szinten esetenként a 160.000
köbmétert is elérte. Az 1930-as évek elejéig kizárólag kézzel történt a termelés, így a
kőbányák ekkor nem tartoztak az ország legmodernebb üzemei közé. A
dunabogdányi kő népszerűségét elősegítette az is, hogy a bányák tulajdonosai a
termékeket rendszeresen bemutatták a nagy, országos kiállításokon.

A kővel kapcsolatosan álljon itt egy helyi legenda:

MÁRI NÉNI KENYERE
Mielőtt a Csádri patak beleszalad a Dunába, áll egy kis ház. Azt mesélik, ott lakott a
vén Mári. Mindig csak a munkán járt az esze, vasárnap sem pihent soha. Történt
egyszer, hogy ünneplőbe öltözött szőke lányok beköszöntek neki a kapuba: „Mári
néni, nem hallja a harangot? Jöjjön Isten házába!” De az asszony nem hallgatott
semmiféle hívásra, csak sütötte tovább a kenyeret. „Miért menjek én templomba?
Imádkoztam én már eleget.” Látta Isten Mári néni öreg szívét. Kőszívét! Kővé
változtatta egyszer valamennyi kenyerét. Ott van ma is a kemencénél a kőkenyér
emlékül, aki nem hiszi, a helytörténeti gyűjteményben megtalálja. Szőke lányok szép
kék szeme félve tekint feléje, amint mennek ma is ünneplőben a vasárnapi misére.
A történet tanulsága az istenfélő vallásos üzenetén túl, hogy érdemes megszentelni az
ünnepeinket, egyáltalán legyenek ünnepnapok az életünkben, mert anélkül értelmetlen és céltalan a munkánk: kővé válik a kezünk között az, amivel foglalkozunk.
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8. ÁLLOMÁS

NÉPZENEI HAGYOMÁNYOK
A múlt évszázadban a katonazenekarok mindig ugródeszkát jelentettek a tehetséges
bogdányi ﬁataloknak. A hivatásos zenészek mellett rendszeresen akadt több tucat
műkedvelő is, zenekari működésük közösségszervező erőként jelent és jelenik meg.
Intézményesült formában, az országban az elsők között, 1963-ban elkezdte
működését a Szentendrei Zeneiskola kihelyezett tagozata Dunabogdányban, amely
nagy lendületet adott az utánpótlás-nevelésnek. Levéltári forrásokra támaszkodva
mondhatjuk, hogy ebben az időszakban fúvós hangszerekre jelentkeztek a
legtöbben (29 fő), ezt követte a hegedű tanszak (10 fő), majd a zongora (1 fő). 1992.
január 1-én megkezdte működését a helyi önálló zeneiskola Ott Rezső vezetésével.
Az intézménynek ma több mint 100 helyi növendéke van.
Ha egy helyi művészeti csoportokat – zenekarokat, énekkarokat – felvonultató
seregszemlét tart a 3200 lelket számláló község, mintegy 200 fő pusztán a fellépők
száma. Ilyen módon élő zenei kultúra szenteli meg az ünnepeket és a hétköznapokat.
A közelmúlt, a 1990-es évek vége és a 2000-es évek a nemzetközi pünkösdi
koncertek és versenyek időszaka volt. A korábban kétnapos komolyzenei fesztiválés versenyhétvégén két évtized alatt 8 ország közel 150 zenekara adott koncertet.
Ennél az állomásnál fül- és szemtanúi lehetünk a múlt és jelen zenei kultúrájának.
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