
77

2010/4. X. évf.

I. Letelepedés a Pannon alföldön

A Duna  menti  svábok útját, fejlődéstörténetét ösz-
szehasonlítva más német törzsével, egyiket sem lehet 
ilyen részletességgel végigkísérni. E népcsoportnak, 
amely derék parasztokból és kézművesekből állt, 
1683-ban kezdődött el a története, amikor a Bécs mel-
letti Kahlenbergnél a keresztény seregek legyőzték a 
török csapatokat. A törököket akkor visszaszorították a 
német felszabadító háborúk, amelyeket az uralkodók 
vezettek: lotharingiai Károly, a bajor Max Emánuel, a 
bádeni Lajos és a sokat megénekelt Szavoyai Jenő 
herceg a közép-dunai térségből. 

A  Habsburg császár, valamint a világi és egyházi 
nagyságok, az elnéptelenedett és sivár Pannóniából 
egy védett és természetes életteret akartak kialakí-
tani, a keleti Alpok, a Duna és Száva által bezárt 
területen.

1683 és 1786 között kereken 150.000 lakost te-
lepítettek át a Duna mentére. VI. Károly császár, 
majd Mária Terézia (1740-1780) és II. József csá-
szár (1780-1790) uralma alatt érkeztek a telepesek 
három nagy és több kisebb „sváb vonulat”-ban a 
Pannon alföldre.

A vándorlás körülbelül száz évig tartott. Kezdet-
ben a sváb telepesek jöttek, később a frankok és 
bajorok, majd az elzásziak, lotaringiaiak, pfálciak, 
hesseniek, bőmök (csehek), sziléziaiak, vesztfália-
iak, svájciak és nem utolsósorban az osztrákok és 
más népek is csatlakoztak.

A telepesek ezt a sivár vidéket Európa éléskam-
rájává alakították át. Nemhiába hangzik így az ak-
koriban legismertebb mondás: „Az elsőnek halál, a 
másodiknak  nyomor, a harmadiknak  kenyér!”

Az új Duna menti sváb-német nemzettörzs előb-
bi származási helye ezzel megszűnt. Mint maga a 
bevándorlás is, egy új csoporteszmélethez vezetett, 
egy hosszú időre. Mind a népviselet, mind a nyelv-
járás és a szokások terén is,  fokozatosan kiegyen-
lítődtek a különbségek.

A Duna menti sváb elnevezés először az első vi-
lágháború után honosodik meg. Már korábban is a 
német telepeseket a pejoratív „sváb” névvel illették. 
A magyarok és szláv népek nevezték el így őket, 
ami meg is maradt mindvégig.

A bevándorlók élettere általában a Pannon alföld 
nyugati és déli részeire terjedt ki. Ez a Kárpát-me-
dence síkságait öleli fel, ami 1918-ig az Osztrák-
Magyar  Monarchia keleti területén feküdt. Az Alföld 
peremén  a hegyvidékekig szélesen elterülő domb-
vidék húzódott. De a legnagyobb kiterjedésűek az 
Alföld löszvidékei voltak. A folyóvizek mellett egy 
széles sávú lapály húzódik, ami délen a Duna és 
Tisza között a legszélesebb.

Az egész Duna—Kárpátok vidéken 1918-ban már 
1,5 millió német lakos volt. A telepesek a császári 
szabadalom által a Pannon alföldön az úgynevezett 
„szabad császári-királyi örökös alattvalói” titulust 
kapták, míg a feudális uralom alatti Magyarorszá-
gon  csak  a nemesség és jobbágyság volt ismert. 
A német telepesek polgárjogokat kaptak, és mindez 
jóval a francia forradalom előtt történt. Bánátban és 
Bácskában a telepesek az úgynevezett „katonai ha-
tárőrvidék”-en, a bécsi udvar alattvalóiként, amely 
a Dráva, Duna és Balatonnal bezárt „Sváb Török-
ország” nevet viselte, ahol toleráns és felvilágosult 
nemesség fedezékében éltek. Tulajdonjogaik voltak 
a földre, amit megműveltek. Szabadon házasod-
hattak, szabad foglalkozásuk volt, valamint szabad 
letelepedési és mozgásszabadságuk volt. Az első 
önálló és szabad állami alattvalók, úgynevezett 
„szabadparasztok” voltak.

A  sokféle szabadság ígérete csalogatta a telepe-
seket a Duna mentére. A habsburgi toborzást végző 
titkos politikai megbízottak az előausztriai svábokat 
indították először útnak. A legfontosabb gyűjtőtá-
bor a szabad birodalmi város, Ulm volt. A telepesek 
belefáradtak az uradalmi teherviselésbe, a sok há-
borúzásba a franciákkal, és így megmenekülhettek 
a jobbágyi kötöttségektől is. Többségben voltak a 
kézművesek és a parasztok.

Pfeiffer-Neugebauer Márta

A Duna menti svábok kálváriája*



A Duna menti svábok kálváriája78

2010/4. X. évf.

Megindult az utazás lefelé a Dunán, az úgyne-
vezett „ulmi skatulyáknak” nevezett hajókon, a 2900 
km hosszú európai sorsfolyamon. Az akkori dunai 
hajózás Ulmtól Belgrádig tartott. A dunai hajózáson 
még részt vettek az úgynevezett „kelheimi vasaló” 
nevű hajók is.

Adam Müller-Guttenbrunn, a dunai svábok nagy 
írója, így ír a regensburgi állomás telepeseiről:

„A kivándorlók, akik elhelyezést nyertek az 
első kelheimi vasalón, korán reggel ott sorakoztak 
a gyóntatószékek előtt a Szent Jakab- és Szent 
Emmerán-templomban. Egyikük sem akart a szent-
malaszt átvétele nélkül útnak indulni. A Szent Péter-
templomban pedig 13 ifjú pár várt esketésre, akik 
gyors elhatározással keltek egybe, mert a császár 
különben nem engedte őket át a határon. Amit ott-
hon nem tehettek meg, az itt parancsba volt adva. 
Ó, milyen szívesen tették ezt a krisztusi párrá válást 
egyesek, s nem mint a többiek......Egy nassaui lány 
egy fekete-erdői parasztlegénnyel, egy luxemburgi 
lenszövő egy Bodensee melletti sváb lánnyal háza-
sodott össze, akivel az életben sohasem találkozha-
tott volna. Ez csak Regensburgban volt parancsra 
lehetséges, így keveredett az összes tájszólás és 
népviselet a szent Római Birodalom német nemze-
tiségű déli és délnyugati részében. Hogy a párok 
megértették-e egymást? Ez nem éppen biztos. De 
az igaz szerelem áthidal minden tájszólást.”

A középkorban a magyarországi városi német-
ség, amely a török uralom alatt jött létre, a török há-
borúk folyamán el is tűnt. De amikor az első Duna 
menti sváb telepesek az akkor még Pesttől különál-
ló budai oldalon pihenőt tartottak, ott akkor már 40 
éve jelen volt a német polgárság .

A török uralom alól felszabadított Magyarorszá-
gon, a Pannon alföldön lévő városok katonai és 
gazdasági támaszpontokként való kibontakozását a 
német kézművesek és német gazdasággal foglalko-
zók tették lehetővé. 1800-ig  a Duna menti svábok-
nak a fele a városokban élt. A legtöbb Duna menti 
sváb falusi település pedig zárt közösségekként ál-
talánosan szabályos kockaalakban épült. A paraszt-
házakat  formálisan a földből építették, döngölték. 
A tetőszerkezetet a hajók szétbontásából nyert fa-
anyagból, a tetőt pedig náddal vagy szénával fedték 
be. A bécsi uradalom kétféle házformát engedélye-
zett, egy parasztházat  szoba-konyha és kamrá-
val, és egy kisebbet a kézművesek részére, a „kis- 
lak”-ot. Csak a harmadik nagy svábvonulás alkal-

mával engedélyezték  államilag  az istállókat és a 
készletraktárokat.

II. József császár kétszer látogatta meg  Bács-
kát, hogy az általa betelepített Duna–Tisza közét kö-
zelről megszemlélje. Egy Duna menti sváb mondta,   
emlékezve ezekre az eseményekre:

„A császár szívesen járta titokban az országát. 
Így látta, mit művelnek a nagyurak a néppel. Ezért 
nem kedvelték őt a nagyurak, de a parasztok és sze-
gények annál jobban szerették. Nálunk is járt ezen a 
vidéken. Koldusnak volt öltözve és szárazkenyeret 
meg egy bögre tejet kapott az emberektől. Senki 
sem ismerte fel , hogy ő a császár, és hogy Bécsben 
egy nagy palotában él...”

Az angol geográfus, Paton beutazta a 19. század-
ban a közép-dunai területeket. Így írt a látottakról:

„Bánát nemcsak Magyarország, hanem az egész 
császárság magtára. Lehet egészen a Nílus deltá-
jáig utazni, de még egy ilyen, a természettől ennyi 
előnyben részesített földrészt nem fog látni és talál-
ni sehol sem!”

II. A parasztvilág

Ahol Szavoyai Jenő herceg katonái az ember-
magas fűben vesződtek és nem ritkán a lovasság-
nak kellett előre lovagolniuk, hogy csapást vágva a 
gyalogság előrehaladását segítsék, ott vette kezé-
be a Duna menti sváb az ekevasat. A 18. század-
ban megváltoztatták az egész vidék képét. A füves 
sztyeppe eltűnt, levezetőcsatornákkal kiszárították a 
mocsarakat, a lápot, kiépítettek bekötőutakat és hi-
dakat , a Tisza és a Duna magasra döngölt töltések 
közé lett szorítva, úgy, hogy csak ritkán, a tavaszi 
nagy árvizek idején szakadtak át és pusztították el a 
szántókat. Rövid idő múlva az állam az adók, a ro-
bot, a tized által (1848-1849-ben lett megszüntetve) 
visszakapta azt,  amit a betelepítéskor befektetett.

„Nem karddal, hanem szántóekével foglalták el 
a földet” - áll  Stephan Augsburger mondása egy 
templomtornyon kiírva. A történelemtudomány meg-
ítélése szerint  a Dél-Németországból bevándorolt 
parasztok voltak a legelőrehaladottabbak az akkori 
Európában. Magukkal hoztak számos erényt, ami 
őket a magyar állam szívesen látott munkaerejévé 
tette. Szorgalom, kitartás, rendszeretet, felelősség-
érzet, igénytelenség, beilleszkedési készség és ta-
karékosság. Pannónia német falusi lakossága álta-
lában a frank hosszanti-udvaros házak stílusában 
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épült. Az utcai résztől befelé, az udvar felé egy tá-
gas, oszlopos, szőlővel befuttatott folyosó húzódott. 
A ház falán, a bejáratnál, sokszor házi-mondások 
köszöntötték a belépőt, mint például: „Mondj igazat, 
gondolkodj világosan - ha bort veszel, fizesd is ki!”

vagy :
„ Isten óvjon a nehéz időktől, a kőművesektől és 

az ácsoktól ! ”
Egy másik mondás :
„ A világ legszebb címere az eke a szántásban !”
vagy :
„ A saját tűzhely aranyat ér, ha szegényes is, 

mégis melegít !”
A dunai svábok gazdasági ereje egészen a II. 

világháborúig növekedett. A lakosság egyötödét 
alkották, a földek egynegyedét művelték, és a ter-
mény egyharmadát termelték ki. A gabonatermelé-
sen kívül – ahol a búzatermelésen volt a hangsúly 
– a „sváb-törökországi” löszvidékeken, a bácskai 
Bácsgyulafalván és a bánáti homokon, Versec és 
Fehértemplom térségében voltak a híres dunai sváb 
szöllők, ahol a német borokat készítették, ami a sör 
mellett a németség itala volt. „Igencsak erősebb egy 
pohár bor, mint két ló!” - mondogatták a falusiak.

 Kendert Bácskában, egy keveset Horvátország-
ban, Szlavóniában meg Bánátban termesztettek . 
A német bevándorlók Badenból és Pfalzból hozták 
magukkal. Ezeken a vidékeken a második világhá-
ború előtt  a jólét alapját jelentették. A 135 kender-
gyárból 1942-ben 1O1 német kézen volt.

Az évszázad kendertermésének nagy részét  fal-
vakban dolgozták fel. A fonógépek sokáig dolgoz-
tak, mire a kötők és szövők megkapták a szükséges 
fonalat. Az asszonyok és lányok dicséretére mond-
va, igencsak szorgoskodtak a szövőszékek mellett, 
sok-sok délutánon és estén át. Minden településen 
a fonókban, ahol esténként a leánysereg összegyűlt 
és szorgosan pergették a rokkákat, csattogtatták a 
szövőszékeket, ott mellesleg megtárgyalták a falu 
híreit is,  majd az idecsapódott legényekkel ment a 
heccelődés, nevetgélés. Akikre szemet vetettek és 
szerelem született, a pároknak szabad volt együtt 
menni, szabad volt  a lányt hazakísérni.

A német nyelvű pannon falvakban a hétköznapi 
munkák, a szokások pontos és szigorú határok közé 
voltak sorolva.  

A parasztcsaládoknál a földművelés, a 
szöllőművelés, a gyümölcstermesztés, az istállók 
ellátása, a disznóhizlalás a férfi dolga volt.

A konyhai munka, a mosás, a tehénistálló, a ba-
romfiudvar és egy kis része a földmunkáknak, az 
aratásnak az asszony dolga volt. Gyakorta három 
generáció élt egy tető alatt. A Duna menti svábok-
nak nem tanyáik, hanem parasztházaik voltak, ame-
lyek a szomszédos kereskedők vagy kézművesek 
házai mellé épültek. Az udvar, a falusi házzal, négy-
zetalakban a hosszanti lakóházból és a rövid utcai 
részből állt. Hátul egy összekötő fallal, ill. fészerrel 
kapcsolódott az ablaktalan szomszédház hátsó fa-
lához. Az udvar fel volt osztva egy kitéglázott első 
udvarra - virágoskerttel és hátsóudvarra. A hátsóud-
varban voltak a háziállatok és a nagy trágyadomb, 
ami a szántóföldek trágyázására szolgált.

III. Falusi szokások

A dunai svábok nagyon vallásosak voltak. Ez volt 
a formálóereje életmódjuknak és szigorú köteles-
ségérzetüknek. Isten akaratából szorgalmasak, há-
zastársi hűségben élnek, a szülői autoritást tisztel-
ve, Isten parancsait követve. Ezzel kimutatva, hogy 
Isten az élet és minden lény életének az ajándéko-
zója. Az egyházi évet a vallási ünnepnapok és szo-
kások töltötték ki. Az ünnepek barokkos bőséggel 
teltek. Szeretik az ételek sokféleségét, szórakozni 
pedig a fúvószenekarok muzsikája mellett szoktak. 
A templomok a dunai sváb falvak közepén épültek. 
Stílusuk a késői barokkra  jellemző, az úgynevezett   
telepes-barokk, ill. dunai-barokk volt. Az imaházakat 
váltották fel a templomok.

A harmadik nagy „svábvonulás” alkalmával 
(1781-1787) II. József császár a megkülönböztetett 
kiváltságok értelmében a monarchia minden pol-
gárának vallásszabadságot szavatolt. A protestáns 
bevándorlókat is verbuválták, akik igen zárt közös-
ségeket alkottak. De építészetileg a katolikus temp-
lomok nem sokban különböztek a református és 
evangélikus templomoktól.  

Úrnapja

A katolikus közösségekben az Úrnapját pazarul 
ünnepelték. Az úrnapi oltárokat különböző családok 
gazdagon díszítették tavaszi virágokkal. A zenekar, 
a helyi tűzoltók, az iskolások, a „ fehérnépek ”, a 
legények és a felnőttek nagy tömege, énekelve vo-
nult a virággirlandok alatt a körmenetben. Elöl a bal-
dachin alatt a pappal, aki az oltáriszentséget vitte 
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oltártól oltárig. A Duna menti svábok szokásvilága a 
másik nemzet felé is józan, racionális, toleráns volt. 
A vallásgyakorlásuk megőrizte a barokk érzékeny-
séget ebben is.

Az esküvők

A régi szokások szerint a házasulandók szülei 
a legfontosabb jótanácsokkal látták el a fiatalokat: 
a szerelem és a józan ész sokszor kompromisz-
szumként lett feltüntetve. Amikor a házasságot 
„megbeszélték”, a komák két héttel a házas-
ságkötés előtt kurjongatva járták a falu utcáit és 
meghívták  a vendégeket a jeles eseményre. A 
kalapjukon művirággal és hosszú szalagokkal, a 
karjukon rozmaringcsokorral, a kezükben szala-
gos borosüveggel ...

A jegyesek

Az esküvő előtt vagy után a vendégek így köszön-
tötték fel az ifjú párt: „Kívánunk nektek sok szeren-
csét  a házasságban, jó egészséget és nagy gyer-
mekáldást !” A házasulandók sötét ruhát viseltek. A 
menyasszonynak a fején egy mirtuszkoszorú volt, 
a hű szerelem jelképéül. Ez általában fehér viasz-
virágokból font koszorú volt. A ruhára is tűztek egy 
mirtuszágat. A vőlegény is egy feltűzött mirtuszágat 
viselt a mellén és egyet a karján. A menyasszony 
kezében egy imakönyv és rózsafüzér volt, meg egy 
kikeményített díszzsebkendő. Néhol a vőlegény ka-
lapján is volt díszítés. Így volt ez a nyolcvan száza-
lékban katolikus falvakban.

A keresztség

A monda szerint a gyerekeket a „gólya” a tejfor-
rásból hozta és a bába karjára fektette,  aki aztán 
az édesanya karjába adta át. Így születtek a falu 
lakói magától érthetően egy kis furfanggal, mind 
odahaza a szülői házban. A gyermek  fogadása a 
Duna menti sváboknál nagy eseménynek örvendett. 
A Pannon alföldre vándorlottakat 15O OOO főre 
taksálták. A száműzetéskor 2OO év után a magas 
gyermekelhalálozás  ellenére is másfél millióan vol-
tak.

Amikor a gyermekágyast meglátogatták, szen-
telt vízzel áldották meg az újszülöttet és az anyát. 
A keresztelő napján az újszülöttet a keresztelő-

párnába  tekerték, amit egy tarkán hímzett kendő-
vel takartak le, amelyet az újasszony az esküvője 
napján kapott ajándékba. A gyermeket már két-
három napos korában megkeresztelték. A bába és 
a keresztanya ünneplőbe öltözve, kíváncsi pillan-
tásoktól kisérve lépegetett a templom felé. Néha 
még egy mozsárágyú-lövés is kísérte az ünnep-
lést. 

Iskola

A tanítóknak nagy tekintélyük volt a Duna menti 
sváb falvakban. Általában a rossz gyereket a család-
ban veréssel büntették, így a tanítónak is joga volt 
léniával büntetni a diákokat. Az elsősök kissé ijedt 
tisztelettel cipelték a hátukon a táskájukat és siettek 
a gyermekekkel teli iskolaépület felé. A tanszer egy 
palatáblából, egy palavesszőből és egy szivacsból 
állt. A palatáblán gyorsan lehetett nedves kézzel  ki-
javítani a hibákat, ami sűrűn szükséges is volt a régi 
Jugoszláviában, ahol már a harmadik osztályban ta-
nulni kellett a cirill betűket.

Gondtalan ifjúság

A Duna menti sváb ifjúság mindig talált okot 
a táncmulatságok megrendezésére. A 19. szá-
zadban általában a harmonikát, míg a huszadik 
század elején inkább a rézfúvósokat  kedvelték a 
falvakban. Három táncévad volt egy évben, majd-
nem órára pontosan meghatározva, amitől egyes 
településeken csak egy kissé tértek el. A farsang 
pontosan a háromkirályok utáni vasárnappal kez-
dődött és farsangkedden fejeződött be. A máso-
dik évad  fehérvasárnap után kezdődött, tehát két 
héttel húsvét után, és pünkösdkor ért véget, illet-
ve az aratás kezdetekor. A harmadik évad a kato-
likus falvakban, augusztus közepén kezdődött és 
Katalin-nap estjével fejeződik be, tehát november 
25-én.

Búcsú

A legrégibb ünnepek a régi Pannóniában a bú-
csúk voltak. A helység központjában, közel a temp-
lomhoz, az utazó vásárosok sátrai, a játékos-sátrak, 
céllövöldék, hajóhintások és cukrossátrak vertek 
tanyát, nem utolsósorban a kicsik részére az úgyne-
vezett „angol-lovasok”, illetve „Ringlispil” nyújtotta a 
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szórakozási lehetőségeket. Amíg aprópénz fejében 
a legényekkel hajtatták a ringlispilt, a repülőhintá-
kat (ördögmalmot) már dizelmotorral hajtatták. Csak 
a szentmise alatt volt csönd a faluban. Késő éjjelig 
tartott a dáridó. Amikor már a fiatalságnak elege volt 
a táncból, a játékossátrak következtek. Itt tudódott 
ki, melyik legény melyik lánynak vásárolta a vásárfi-
át! Ez volt az „igazság órája”.

Az ünnep előtti időszak az előkészületekkel 
kezdődött. A földek, a házfalak, a folyosók, a ker-
tek, az udvarok takarítása, meszelése, rendbe ra-
kása volt soron. Semmi sem hiányozhatott, mert 
búcsú csak egyszer volt egy évben. Röviddel az 
ünnepek előtt, ha a legény odaadta a leánynak a 
kalapját, és az elfogadta azt, akkor a búcsú alatt 
táncospárokká váltak és sokszor a dolog házas-
sággal fejeződött be.

Elhalálozás

A németség kiűzetéséig az volt a szabály, hogy a 
hozzátartozók közelében maradt a beteg vagy a ha-
lálán lévő személy. Sokszor a szomszédok jelenlé- 
tében imádkozott a család a haldokló ágya mellett. A 
házban történt a felravatalozás is. A katolikusoknál 

az ajtóban állt a szenteltvíztartó, egy bukszusággal 
vagy rozmaringággal, amivel a rokonok és ismerő-
sök, földszomszédok megszentelték a halott kopor-
sóját, ami a ház legszebb szobájában volt felravata-
lozva. Egy néma ima után a gyászolók mellé ültek a 
vendégek, ahol csendesen beszélgettek a halottról. 
Az elhantolásig nem hagyták magára a holtat.

IV. Önmegvalósítás

A korabeli nacionalizmust 1867-ben, Ferenc 
József idejében, népei törekvéseit egy átalakított 
duplamonarchiával válaszolta meg. Ebből kifolyó-
lag a népcsoportok jogait az újra alapított magyar 
királyság területén már nem tudta megvalósítani. A 
magyarok, kihasználva az állampolitikai fölényüket, 
egy magyarosító politikába fogtak. Korábban a Duna 
menti svábok a császárhoz fordulhattak panasz-
tételre. Most saját erőből voltak kénytelenek ettől 
az állampolitikai alapú elidegenedéstől és átnacio-
nalizálódástól védekezni. A németség önkormány-
zatának az érvénytelenítésére került sor azokon a 
területeken, ahol a katonai határőrvidék volt. Itt is 
bevezették a magyar nyelvet  mint államnyelvet. 
Ebből kifolyólag sajátos egyesületek alakultak, így 
1885-ben a Német-Magyar Munkások Egyesülete, 
1891-ben a Délmagyar Parasztok Egyesülete, vala-
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mint saját újságok kiadásával reagáltak a megszorí-
tások ellen, különleges súlyt fektetve a német isko-
lák megmaradására. Így fejlődtek ki először a saját 
felépítésű, önvédő mozgalmak.  ADAM  MÜLLER-
GUTENBRUNN, a Duna menti svábok legismer-
tebb költője ébresztette fel bennük az öntudatot. 
EDMUND STEINACKER adta az ihletet,  a tetterőt 
pedig LUDWIG KREMLING által kapták, amikor 
megalakult az első Duna menti sváb párt  Dél-Bá-
nátban, Versecen, ez volt a  „Magyarországi Német 
Néppárt”. Ezzel az első próbálkozással ébredt fel a 
Duna menti svábok azonosságtudata. 

Nehézségek az oktatásban

Magyarországon akkor kezdődtek a nehézsé-
gek az oktatásban, amikor az évszázad kezdetén 
beszüntették a német nyelvű oktatást. Elkezdődött 
egy majdnem hiábavaló harc az autonóm iskolák 
megtartásáért a három államra szétszakadt Dunai-
Monarchia utódállamaiban, Magyarországon, Ro-
mániában és Jugoszláviában. A románok még 
engedélyezték az elemi iskolákon kívül az egyes 
közép- és főiskolákon a német nyelvű oktatást. Ju-
goszlávia 1922-ben államosította az iskolákat, csak 
az elemi iskolákban voltak engedélyezve a szláv 
nyelvű oktatás mellett a párhuzamos német nyelvű 
osztályok is. 194O-től engedélyezték Magyarorszá-
gon és Jugoszláviában a német nyelvű oktatást.

A Dunai Monarchia

A Dunai Monarchia szétesésekor 1918-192O-ig 
a Duna menti svábok az utódállamokban, Magyaror-
szágon, Jugoszláviában és Romániában egyenként 
félmilliós népességet alkotott. Mielőtt még egy bé-
keszerződés létrejött volna Jugoszláviával, a Duna 
menti svábok a szerb katonasághoz lettek beiktatva. 
A parancs megtagadásáért sokakat meghurcoltak a 
szerb nacionalisták, sőt sokakat meg is öltek.

Minden náció a saját hazájába! Ilyen mottó sze-
rint keletkeztek az utódállamok. Így alakultak ki 
Délkelet-Európában az államalkotó népek mellett a 
nemzeti kisebbségek, köztük a Duna menti svábok 
is. Az utódállamoknak jogilag és erkölcsileg köte-
lességük lett volna a kisebbségeket megvédeni és 
sajátságaikat támogatni. Politikai képviseleteket, 
kulturális és oktatási autonómiát biztosítani – ez volt 
a belső tilalom ellenére egy új érának a célja. Kor-

látolt méretekben csak Romániában valósulhattak 
meg az előbbi célok. A  Duna menti svábok kultu-
rális egyesületei, amelyek az „államhoz és népéhez 
hű” mottó miatt nem lehettek egyenrangúak, ha mint 
náció teljes kulturális és politikai egyenlőséget nem 
eszközölhettek ki. Ők csak mint adófizetők  marad-
hattak meg. Tehát a keresztény – konzervatív, libe-
rális és nemzeti tudatban gondolkodó Duna menti 
sváboknak nem volt szabad kibontakozniuk. A na-
cionalizmus és irracionalizmus áldozatokat követelt. 
Egy bácskai többnyelvű községben, a választói köz-
gyűlés alkalmával, a Duna menti sváb képviselőket, 
dr. Kraftot, dr. Grasslt és Kariust a szerb naciona-
listák megtámadták, leütötték és életveszélyesen 
megsebesítették.

A Duna menti svábok és a harmadik birodalom

A párizsi előszerződésben garantált kisebbségi 
jogok és a nem kielégítő állapotok miatt a délkele-
ti német mozgalmak, amelyek részben a régi népi 
csoportvezetők által működtek, ellenzékbe jutottak. 
1933 után a Harmadik Birodalom a nemzetpolitiká-
ja során a kezdetben visszafogottan reagáló Duna 
menti svábokat mint eszközt használni szándé-
kozta a német külpolitikában. Maguk a Duna men-
ti svábok között is heves nézeteltérések támadtak 
az anyaországi német politikát és célokat illetőleg. 
Magyarországon a Jakob Bleyer által alapított li-
berális Magyar-Német Népképviseleti Egyesületek 
és a Franz Basch körül csoportosított Német Népi 
Barátság erősebben kötődtek az akkori német poli-
tikához. 1938-ban Basch szabad választások ered-
ményeként megalapította a  Magyarországi  Néme-
tek Népi Szövetségét. Romániában az ottani Duna 
menti svábok vezetősége a 3O-as években kezd a 
Harmadik Birodalom felé orientálódni, miután meg-
alakult a Romániai Németek Nacionál-Szocialista 
Megújuló-Mozgalma (NEDR), amely éles konflik-
tusokat szított az idősebb népi csoportvezetőkkel 
szemben. Jugoszláviában a 3O-as évek második 
felében a Duna menti svábok ideológiai konfliktu-
sokba kerülnek, amelyek az addigi zárt politikai nép-
csoportokat majdnem teljesen ellehetetlenítették. Az 
idősebb generáció és a papság ellenállt az új ideák 
propagálásának, elfogadásának. A német naciona-
lista uniformizálás  nem felelt meg nekik. Az új nép-
csoportok vezetői az új célok közzétételét hirdették, 
hogy a németség sorolja be magát az új eszmeisé-
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get hirdetők táborába, az új életcélok és feladatok 
érdekében. A Duna menti svábok zöme  pedig meg 
akarta tartani az addigi életvitelüknek minden sajá-
tosságát. De a tények alapján, amelyek azt híresz-
telték, hogy a Duna menti svábság a kulturális és is-
kolai autonómiájának elismerését jogi személyként 
való közreműködés által csak a Német Birodalom 
segítségével teljesíthették, vonta maga után, hogy 
létüket a Harmadik Birodalom erősen befolyásolta. 
Így ártatlanul és végzetesen kellett ennek a német-
ségnek elviselnie a pár évvel később történteket. Az 
1941-ben történtek, a tengelyhatalmak  és Jugoszlá-
via közötti nézeteltérések és harcok kitörése alkal-
mából, a Sváb-Német Kulturbundnak (művelődési 
egyesületnek) vezető személyiségeit mint túszokat  
a történelmi péterváradi erődítmény kazamatái-
ba internálták. Tito partizánjainak kívánságára a 
Duna menti svábokat meg kellett semmisíteni, ez-
zel a német kisebbségi kérdést végleg megoldott-
nak tekinthették. A terrorcselekmények által be-
igazolódott okok miatt a jugoszláviai Bánátban az 
autonóm népcsoport megalakítja a „Prinz Eugen” 
hadosztályt. A haza és élet védelmét a szükség-
állapoti jog alapján biztosítani akarják. A hadosz-
tály vezetése teljes egészében német birodalmi 
kezekbe megy át. Így  a partizánellenes harcokba 
lesz bevetve. A partizánmozgalom ideológiájának 
megteremtői ezekből a tényekből megtervezték  a 
koholt vádakat a hazaárulásra és keresték a kifo-
gást, hogy a Duna menti svábokkal  drákói módon 
és véglegesen le tudjanak számolni. A Duna menti 
svábokat így kétszeresen becsapták. A Harmadik 
Birodalom kihasználta az ő idealizmusukat és en-
gedelmességre hajló készenlétüket a saját céljai 
megvalósítása érdekében, hagyta őket a harcté-
ren elvérezni. Megpróbálták a  politikájukhoz csa-
tolni őket. Ezáltal a háború utáni Magyarország, 
Jugoszlávia és részben Románia rezsimjének is 
jól jött kifogással, a kollektív hazaárulás címén 
őket kiűzni és megsemmisíteni  volt joguk.

 
Kálvária -  menekülés, deportáció, fogság

A Duna menti svábok útja igazi passióvá vált. Egy 
nagyméretű meneküléssel kezdődött, 1944-ben az 
orosz front közeledtével, ez volt a  „fordítottja” a 250 
év előtti sváb vonulatnak. Folytatódott a jugoszláv 
partizán kommandók általi kivégzésekkel  a véres 
októberi és novemberi hónapban. Csak talán egy 

kis könyörületességgel folytatták a karácsonyi ün-
nepek alatt is, amikor a bácskai és bánáti férfiakat 
és nőket marhavagonokban az ukrajnai bányák felé 
deportálták. A tetőpontja az egésznek 1945 húsvétja 
idején kezdődött, a Duna menti sváb falvak kitelepí-
tésével és a munka- és gyűjtőtáborok beindításával. 
Három éven keresztül  tartott a passió, a halál és 
menekülés Jugoszláviában és a kényszerkitelepítés 
Magyarországon. 

A nagy bonni dokumentáció szerint a jugoszláviai 
németeknek százezer áldozatát nyelte el a háború,  
amíg egy könyörtelen véghez közelített, amikor is 
1951-ben Romániában 5O OOO németet deportál-
tak a fekete-tengeri Baragon sztyeppékre.

A bácskai Duna menti  svábok közel 25O OOO-
en voltak, 85 OOO-ük 1O OOO sátoros szekéren  
menekült és  torlódott fel a dunai hidaknál és kom-
poknál. A horvátországi Duna menti svábok evaku-
álása tervszerűen haladt. Csak a legszükségeseb-
beket vihették  magukkal . Nyugat-Magyarországon 
keresztül Ausztriába, majd a Szudéta vidékekre ér-
tek, két hónap után már sokan Sziléziában voltak. 
Onnan menekültek vissza a Szudéta vidékekre, az 
előretolódó front elől tovább  Ausztriába és Bajor-
országba húzódva vissza.....A Duna menti svábok 
abban reménykedtek, hogy majd visszatérhetnek 
déli otthonaikba. 

De mi is történt az otthon maradtakkal?!
1944. november 21-én határozatot hoz a Jugo-

szláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács, amely-
ben a Duna menti sváboktól megvonták a polgári jo-
gokat és javaikat, mint népellenségéét, elkobozták. 

A  „Duna menti sváb passió” különösen kemé-
nyen érintette a jugoszláviai németséget. Minden 
ötödik német nem élte túl a háborút. Az itt marad-
tak kétharmadát kivégezték. Nagy kegyetlenségek 
jelezték a népirtást. Nem kevésbé volt embertelen a 
partizánmozgalom által kiüresített Duna menti sváb 
falvakkal való bánásmód, amelyeket később fogoly-
táborokká, lágerokká, koncentrációs táborokká ala-
kítottak. Ezekben tömeges kivégzések folytak. Egy 
szemtanú így számolt be az ott történtekről: 

„1944. okt. 3-án már letartóztatták a német fér-
fiakat. Éjjelente sokakat kihoztak a börtönökből és 
az épület pincéjében vagy más helyen agyonverték 
vagy lelőtték ...

Október 1O-én 135 férfit öltek meg nyilvánosan 
a partizánok. Október 23-án újabb 35 férfit vittek  a 
börtönbe. Kétnapos kínvallatás után egy teherautó-
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ra rakták őket és elvitték, azóta is nyomuk veszett. 
Október 25-én a polgármestert és 5 városi funkci-
onáriust a sintértelepen kivégezték. Október 27-én 
hajtották ki a többi megmaradt férfit a házukból és 
lágerba vitték őket. A környékbeli német települé-
sekről is hoztak férfiakat a lágerba, úgyhogy a vas-
úti raktárban 5000 férfi nyomorgott összezsúfolva. 
Estéről estére vitték őket a kamionok. Legtöbbjüket 
a sintértelepre, ahol mindet kivégezték.  December-
ben még 350-en éltek. A semlini lágerba kényszer-
munkára vitték őket.”

Az állami levéltárban 768 dokumentum van 185 
lágerről. Sokszor meggyilkolták az összes lágerla-
kót is. Az éhség- és haláltáborokat 1945-ben Tito 
kivégzőosztagai a saját polgárai részére készítette, 
ezek nem voltak mások, mint emberekkel telezsúfolt 
Duna menti sváb falvak. A  jugoszláviai németek po-
koljárásának a történetébe így kerülnek bele a kö-
vetkező helységnevek: Gakowo (Gakovo, Gádor), 
Kruschiwl (Kruševlje, Körtésfalva), Jarek (Jarek, 
Járek), Rudolfsgnad (Knićanin, Rezsőfalva), Molidorf 
(Molin, Molyfalva), Syrmisch Mitrovica (Sremska 
Mitrovica, Mitrovica), Semlin (Zemun, Zimony) és 
Kernei (Krndija). Itt haltak éhen 1945 áprilisától, itt 
haltak bele a legkisebbek a gyermekbetegségekbe, 
mert  lágerenként 1 vagy 2 orvos ha volt, gyógyszer 
meg alig.  Leginkább a flekktífusztól pusztultak el, 
mert már nem tudtak szappan nélkül és tűzifa-osz-
talékkal életben maradni. 1945 decemberétől 1946 
márciusáig Gakovóban naponta harminc-negyven, 
sőt ötven ember is elpusztult, ahogyan ezt Matthias 
Johler láger-tisztelendő a naplójában feljegyezte. 
40 000 Duna menti sváb gyermek maradt árván, tel-
jesen vagy részben. A szüleik vagy meghaltak, vagy 
az orosz kényszermunka-táborokba hurcolták őket. 
Ezek a gyermekek a nagyszüleikkel vagy  az élet-
ben maradt rokonság tagjaival érkeztek. Hatezren 
nem élték túl ezeket a lágerokat. A többieket a jugo-
szláv állami „átnevelő”-otthonokba irányították. Az 
orosz munkatáborokból szabadult szülők és roko-
nok megpróbálták ezeket a gyermekeket Ausztriából 
és Németországból megkeresni. De csak 1959-ben 
sikerült a nemzetközi Vöröskereszt segítségével a 
jugoszláv hatóságokkal kapcsolatba lépni. Ötezer 
gyermek talált rá így újra az övéire a nyugati álla-
mokban, az akkori humanitárius mozgalomnak kö-
szönhetően,  az emberi jogok figyelembe vételével. 
Adalbert Karl Gauss 195O-ben a Gyermekek az ár-
nyékban c. könyvében írta meg ezeket a szörnyűsé-

geket és hívta fel rá a közvélemény figyelmét. 1944 
karácsonyától indult meg a németek tömeges de-
portálása Oroszország felé. Különösen a bánáti és 
bácskai németeket vitték el. A partizán kommandók 
intézték a deportálást az orosz katonai bizottságok 
mintájára. Jugoszláviából a deportáltak 80%-a nő 
volt, akiket a gyermekeiktől elválasztottak, és akik 
végül is lágerokba kerültek. 

Mindez a totalitárius kegyetlenség és emberte-
lenség később rányomta bélyegét a Sztálin-érára.

Matthias Johler, a gakovói láger-lelkész a követ-
kezőket jegyezte fel naplójában: „1945. december 9.: 
Tegnap 10 deka kenyér fejadagot kaptunk, ma semmit. 
Levest sem, csak egy marék kukoricadarát, igazi disz-
nóeledelt. E mellett meg felgyorsult a flekktífusz ter-
jedése. A haláltábor elnevezés, ahogyan látom, ezzel 
teljességgel megvalósulni látszik. Azt is megtudtam, 
hogy az orvosunk, dr. Brandt flekktífuszban elhunyt. 
Én sem jutottam védőoltáshoz még eddig.

1945. december 13.: Már három napja magas lázban 
fekszem. Az új lágerorvos, dr. Scherer lopakodótifuszt ál-
lapított meg. Úgy gondolja, hogy talán nem lesz veszé-
lyes a betegség lefolyása, mivel hastífusz ellen kaptam 
védőoltást. A felgyógyulás hosszadalmas lesz. A lágerban 
a nyomor rendkívüli méreteket öltött. Már negyedik nap-
ja sem kenyeret, sem levest nem kap a 12 000, illetve 
13 000 ember. A gyermekek a betegágyamhoz jönnek és 
kenyeret kérnek, de magamnak sincs egyáltalán semmim, 
amit adni tudnék. Milyen nagyon keserű dolog ez, amikor 
éhező gyermekeket kell üres kézzel elküldenem.” 

VI. Újrakezdés az anyaországban

A marhavagon az évszázad szimbólumává vált, 
joggal lehet ezt az évszázadot a kiűzetések évszá-
zadának nevezni. 

A jaltai és potsdami határozatok nyomán 14 millió 
németet űztek el otthonukból és két milliót kergettek 
halálba. A legtöbb Duna menti sváb a nyugati zónák 
szétlőtt városaiban lel menedéket, vagy Ausztria fal-
vaiban és városaiban. Ezekben az államokban an-
nak ellenére, hogy nem működött sem a vasúti há-
lózat, sem a posta, sem a gazdasági közigazgatás, 
mégis minden menekültnek sikerült szállást  biztosí-
tani, és megmenteni őket a kegyetlen éhségtől. 

Mivel az önsegélyező szervezeteket betiltották, 
a vallási segélyezés a templomok részéről, így a 
CARITAS és az evangélikus segédszervezetek in-
tézkedései meghatározónak bizonyultak. A kiűzetés 



A Duna menti svábok kálváriája 85

2010/4. X. évf.

első évei után, sok Duna menti sváb talált magának 
munkát és megélhetést. Az osztrák paraszti gazda-
ságokban és Bajorországban csak mint cselédek és 
szolgálók dolgozhattak. De egy földműves egzisz-
tenciát kiépíteni a dél-német és osztrák térségekben 
csak a Duna menti svábok egyharmadának sikerült. 
Sokan a nagyvárosok elővárosaiba húzódtak. Nagy-
számban csatlakoztak az építőiparhoz, amely te-
mérdek munkaerőt igényelt. A barakk-lágerok a vá-
rosok peremén karakterisztikusak voltak, így Bécs, 
Linz, Wels, Salzburg, München, Stuttgart környékén 
tömörültek. 

A szociológusok (ALFRED KARASEK-LANGER) 
megállapítása szerint a keletnémetek sorsához ha-
sonlóan ezt a folyamatot a következő mondatba 
lehetne tömöríteni: A kiűzetés a városiasodáshoz 
vezet. A Duna menti svábok a síkságokról az ipari 
központok köré tömörültek, a mezőgazdaságból a 
nagyipari központokba, a kényszerszállások nyo-
morúságos barakkjaiból a nagyvárosok újjáépített 
elővárosaiba, valódi lakásokba kerültek. Így lettek 
munkásokká azok az emberek, akiknek eredetileg 
saját gazdaságuk volt, ami most, csak  mint egy régi 
álom maradhatott  meg fájón szívükben, miután a 
kislakások szűkös négy fala közé kényszerültek. 
Önállóan és szabadon élni, a Duna menti sváboknak 
azt jelentette, saját házban élni. Ezért törekedtek a 
kis fizetésből kispórolni egy házra valót. A Pannon 
alföldről elűzötteknek, a hőn áhított életforma hiánya 
és a saját lakóház utáni vágyakozás ereje késztette 
őket arra, hogy a legdurvább munkákat is elvállal-
ják. Az állami és papi településtervezői  egyesületek 
lehetővé teszik számukra az olyan pénzelési lehe-
tőségeket , amivel ezek az álmok végre elérhetővé 
váltak. Az ilyen aktivitás erősen visszahatott  az új 
– hazai mentalitás kialakításában: építeni köteles-
ség volt! Azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy 
a kiűzött Duna menti svábok utódainak gyorsabban 
törlődik ki az emlékezetükből az eredeti hovatarto-
zás érzése, ami egyfajta lelki hazátlanság érzetet 
okoz náluk és elhagyják szüleik házát .

A visszaeszmélés eredetükre és sajátosságaik-
ra, az állandó identitás körüli vájkálás, a 60-as évek-
ben felerősödött. Anyagi egzisztenciájukat igaz, 
hogy újra felépítették, csak a folytonos emlékezés, 
az emlékek elemzése, egy sajátos lelki haza utáni 
vágyakozást ébreszt fel bennük. A régi tradíciók utá-
ni fájdalmas vágyakozás, ami újra és újra felébred 
bennük, visszavágynak a közép-dunai vidékekre: 

...Noch  eemol wollt als Bauer ich   
drauss uf mein Acker stehn,
noch eemol glicklich fiehle mich
beim Frichtehalmemahn ...

...Még egyszer szeretnék parasztként
künn a földemen állni,
még egyszer boldognak érezni
magamat a zsenge gabonaszár
kaszálásakor ...                                                   

VII. Duna menti svábok az óceánon túl

Miután a régi hazába való visszatérés kilátás-
talannak bizonyult, a délnémet úgymint az osztrák 
állam a százezres tömegű menekültáradatban azt 
a látszatot keltette, hogy igen bizonytalan jövőt tud 
csak a parasztoknak biztosítani, ezért nagyon sokan 
az Egyesült Államokba, Kanadába és Ausztráliába 
tovább vándoroltak. Kétezer újkolonistának pedig 
Brazília nyújt új otthont, menedéket, felajánlva az ő 
tágas, alig lakott területeit. Így keletkezett 1951-től 
és maradt is meg egy új óriástelepülés Brazíliában, 
az ENTRE RIOS. Ez lett az egyedüli háború utáni 
zárt közösségű település, Duna menti sváb közös-
ség. Egyes történészek az úttörő tettek történeté-
ben megemlítik ezt mint a 300 év előtti, a Pannon 
alföldre történt kivándorlással való hasonlatossá-
got. Eddig három generációnak sikerült az ENTRE 
RIOS-ért harcolni. A legidősebbek átélték a kiűze-
téssel járó kínokat, a vigasztalan földkeresést és a 
kemény betörését a megkapott földeknek, a vetés 
próbákat a kezdő évek folyamán a sok-sok sikerte-
lenséget. A középgeneráció megismerte a nélkülö-
zést, de teljességgel helyt kellett állnia, optimistán, 
kitartóan, a tradicióknak megfelelően.

A jövő a harmadik generációtól függ, a fiataloktól. 
Tőlük remélik, hogy nem fognak ellatinosodni. Ne-
kik jutott örökül megőrizni a régi szokásokat és 
kötődni a dunai német népi kultúrához.

Nekik köszönhető többek között  a nemzetközileg 
ismert ENTRE RIOS-i dunai sváb népi tánccsoport. 
Egy idő óta egy brazil kiegészitő programmal lép-
nek fel, egy gaucsó-csoporttal, amelyben a  lányok 
és fiúk az óbrazil tarka népviseletben és az odaillő 
latin-amerikai zene kiséretével keltenek nem kis fel-
tűnést a fellépések során.

A hozzáértők szerint az ENTRE RIOS-i Duna 
menti svábok 1971-ben már a brazil búzatermés tíz 
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százalékát adták. Közben a műszaki fejlődésnek 
köszönhetően a paraszti gazdaságok óriási léptek-
ben haladnak előre. Úgy látszik, a nagy farmgazda-
ságok a szivükben megtartották a Duna menti sváb 
parasztok tulajdonságait ?!

A kétszáz hektáros átlagos földterületekre osztott 
parasztibirtokok voltak  általánosak, de nem ritkán 
egészen ezer hektárig mentek a gazdaságok nagy-
ságai. Az ősök lóhúzta faekével kezdték hét generá-
ción keresztül a Pannon Alföldön a földek megmun-
kálását. Ma a Parana végeláthatatlan fennsíkján a 
legmodernebb traktorok szántják, vetik a földet, ami 
előzőleg szinte elképzelhetetlen volt. Az aratók el-
tűntek, a cséplők serege úgyszintén, a gépész és 
a hetekig porban, hőségben dolgozók nagy serege 
is. Most magányosan, csak irányítani kell az embe-
reknek a sok-sok okos gépezetet. Mégis az ember 
maradt a mérték és az egyedüli érték az irányított 
gépek felett, amelyek érzéketlenül nyelik el a tömér-
dek búzát, amely egyben a fizetség is és a minden-
nél fontosabb élelem.

VIII. Fordulatok a volt Jugoszláviában

Ez a beszámoló a volt Jugoszlávia Duna menti 
svábok kálváriáját hivatott elmondani. A mai fordu-
latok és krízisek közepette, amelyek ezt a kevés itt 
maradt németet is sokszorosan érintik, az anyaor-
szágból  irányított segítségre igenis nagy szükség  
lenne.

A családösszevonások értelmében az 50-es és 
60-as években 9O OOO német hagyta el Jugoszlá-
viát és érkezett vissza az óhazába. Mivelhogy a ki-
vándorlás 1990 után majdnem teljesen megszűnt, 
feltételezhető volt, hogy ennek a soknemzetiségű 
országnak az északi részén alig maradt Duna menti 
sváb.

A megegyezési próbálkozások során  a délszláv 
utódállamokban meglepően sok ezer német  jelent-
kezett szót követelve, mindenekelőtt Bácskában és 
Kelet-Horvátországban. Sokan csak most merték 
magukat ismét németnek vallani. Több szervezet 
alakul meg:  az Eszéki Németek és Osztrákok Egye-
sülete, Zágrábban a Németek Közössége, majd 
1992. december 19-én megalakul a Német Népi 
Közösség, Újvidéken 1992. június 30-án a németek  
Duna-klubja, Szabadkán a  Német Népi Szövetség 
stb.

A gyűlölet, az erőszak és a brutalitás, amit a va-
lamikori Jugoszláviában a Duna menti svábok el-
len tanúsítottak, sokaknak egyenesen érthetetlen. 
A kelet-nyugati-konfrontáció áthidalásával egy ir-
racionális nacionalizmus üti fel a fejét, ami az  „új 
eszméknek” radikálisan ellentmond. Az egységes 
kötelékként elképzelt kommunizmus képtelennek 
bizonyult, mivel nem tudta eltántorítani a népeket  
a saját útjukon való haladástól. Ezért egy betegen 
született államnak nem lehet az  a mottója, mint a 
német egyesüléskor használt mottó, „ami összetar-
tozik, össze is kell nőjön”,  Jugoszláviát  épp az el-
lentétes mottó illetné, hogy „ami nem tartozik össze, 
nem is tud összenőni”.

A Duna menti svábok kiűzetése után a korábbi 
német településeken nagy változások történtek, az 
etnikai struktúrát illetőleg. A partizán rezsim a ki-
ürített német vidékekre szerb lakosokat kényszer-
telepített, így ők élvezhették a hátrahagyott java-
kat is. Ez volt az a különleges érdek a szerbek és 
horvátok közötti nézeteltéréseknél is. A háborúzás 
Baranyában játszódott le, egy olyan vidéken, ahol 
a németség volt relatív többségben, így Nyugat-
Szerémségben és Szlavóniában is, mindenekelőtt 
a Vukovár, Vinkovci és Eszék háromszögben. A 
meggyötört Vukováron a II. világháború végén 2596 
német élt, amikor az összlakosság száma 1O 862 
volt. 1945 április 12-étől sok százat közülük lelőttek, 
a túlélőket pedig haláltáborokba űzték a partizánok.  
Hasonlóan történt mindez Vinkovcin, a fontos vasút-
gócpont városában is. A 13 267 lakosból 3143 volt 
német. Az ő evakuációjuk 1944. október 22-én kez-
dődött. Húsz százalékuk ott maradt, és így a parti-
zánok kezébe kerültek. 

Még 150 évvel ezelőtt Agram (Zágráb) és Esseg 
(Eszék) német polgárias jellegű városok voltak. 
Szlavónia fővárosa, Eszék 1945-ben 40 337 lako-
sából 9731 volt német ajkú.

Az 1945 utáni népszámlálások bebizonyítják, hogy 
a németek helyébe általában szerbeket telepítettek. 
Ezzel a szerb betelepítéssel lett a Nagy-Szerbia irán-
ti törekvés megalapozva. A népjog alapján  a Duna 
menti sváboknak, mint korábban is, vagyonvissza- 
származtatási és honjogi igényeik lehetnek.

A Duna menti sváboknak keserű tapasztalataik 
vannak, mivel mindkét világháború után sikertelen 
és hatástalan maradt az élettér védelmére tett kí-
sérletük. Ma is, mint valaha, egy olyan  népcsoport-
jogra lenne szükség, ami által valódi megoldási le-
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hetőségeket tudnának találni, így Horvátországban, 
Bosznia–Hercegovinában, a Vajdaságban, Koszo-
vón és Macedóniában, más szóval, mindenütt, ahol 
többféle nép kényszerül élni egy közös hazában.

Az örökké élő szülőföld
Írta  Jakob Wolf

Ki a szülőföldet ismeri
ami nekem a hazát jelenti
az nem veszti el soha; 
mélyen a szívében él
megmarad mint lelki fény.

Nem voltam megszállott
de semmit sem felejtek
minden valós marad,
a  virágok illata
a levegő madárdala.

Miért kellene szomorkodnom
leomlott falak miatt,
soha nem voltak enyéim.
A haza a szívben van töretlenül,
nem csak emlékül.

Ki a szülőföldet ismeri
ami nekem a hazát jelenti
az nem veszti el soha.
Mint örök dal megmarad 
mélyen a szívbe írva.         

Függelék

A Duna menti svábok történeti kronológiája

900 körül – A magyarok nomád törzsei megje-
lennek Pannóniában és uralmuk alá kerül a germán, 
román és szláv lakosság.

1030 – A csanádi (Bánát) szerzetesrend megala-
pítása Gerhard von Sagredo által.

A  székelyföldi szászok bevándorlása.
1200-1526 – Magyarország összes városát a né-

metek alapítják
1526 – A mohácsi csatát a törökök nyerik, II. La-

jos magyar király elesik
1526-1918 – A Habsburgok a Magyar- és Horvát-

ország legális királyai

1526-1686 – Magyarország nagy része török 
fennhatóság alá kerül. A középkori németség tönk-
remegy. Csak az erdélyi és cipszi szászok, valamint 
a nyugat-magyarországi németek maradnak meg.

1529 – Niklas Salm gróf védi Bécset a töröktől.
1683 – A keresztény császári katonaság győzel-

me a törökök felett  Bécsnél
1684-1699 – Magyarországot  nagyrészben a né-

met törzsek szabadítják fel a török megszállás alól.
A felszabadított városokban és újra létesülő Duna 

menti falvakban  a német telepesek által megindul 
az újjáépítés.

1712 – Az első württembergi svábok megérkez-
nek Szatmárba.

1716-18 – Szavoyai Jenő megveri a törököt 
Péterváradnál, Temesvárnál és Belgrádnál.

1717-1779 – A felszabadított Bánát megkapja a kitün-
tetett császári meghatalmazást, ill. saját közigazgatást kap.

1718 – A pozsareváci béke értelmében Bánát, 
Észak-Szerbia Belgráddal és Olténia Ausztriához 
csatolódik

1722 – Az első nagy svábvándorlás beindul, a 
császár védelme alatt építik fel a német telepesek           
a Kereszténység Védőfalát 

1723 – A magyar országgyűlés meghozza a 
1O3-as törvény cikkelyét, amivel a telepeseknek                       
biztosítják az adómentességet, szabadosságot és 
az örökösödési jogokat.

1740-1780 – Mária Terézia benépesíti az uradal-
mi birtokokat Magyarországon, az uralkodása alatt 
50.000 bevándorló jön az országba.

1763 – Mária Terézia megígéri a német telepeseknek 
a szabadalmat, ami által mint szabad  és közvetlen csá-
szári-királyi alattvalók örök időkre ezek is maradhatnak.

1772 – A  Benépesítési – Főutasítások tartalmaz-
ták a betelepítés  összesített irányvonalát 

1774 – Megjelenik az  Általános Iskolarendszer a 
közép- a fő- és az elemi iskolák részére. 

1779 – A Temesi Bánát felségterülete a magyar 
megyei közigazgatás alá kerül

1780-1790 – II. József bevezeti a türelmi rende-
letet és megszünteti a jobbágyságot. A német nyelv 
lesz a hivatalos az iskola nyelve, a latin helyett. 

1781-1787 – A harmadik nagy sváb vonulat al-
kalmából már protestáns bevándorlók is jöhettek.    

1802 – A  bánáti Csanádon (Lenauheim) születik 
Nikolaus Lenau.

1849-1861 – A császári felségterületen megala-
kul a  Szerb Vajdaság és Temesi Bánát, melynek 
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élén az uralkodóház egy császári grófot nevez ki, 
aki Temesvárott székel.

1851-1867 – A Duna menti svábok lakta vidéke-
ken a nagyobb városokban már léteznek német re-
áliskolák valamint tanítóképzők.

1876 – A königgrätzi valamint olaszországi vere-
ségek rákényszerítik a császárt a magyarokkal való 
egyezségre, illetve megalakul az Osztrák-Magyar  
Monarchia, és ezzel együtt a németség teljes kiszol-
gáltatása Magyarországon.

1868 – A magyar parlament meghozza az 1868-
as törvényt a nemzetiségek egyenlőségéről, amit 
pedig sohasem fog betartani.

1871-1883 – A  katonai határőrvidék megszünte-
tésével megszűnik a Duna menti svábok vidékein a 
német közigazgatás is.

1890 – Megalakul a Magyar Szociáldemokrata 
Párt, amelyben a német munkások egy meglehetősen 
magas számban politikailag aktiválhatták magukat.

1897 – Meghozzák a  törvényt a helységnevek 
magyarositásáról.

1906 – Megalakul a Magyarországi Németek  Nép-
pártja. Elnöke Dr. Ludwig Kremling (1861-1930).

1907-1920 – Adam Müller Gutenbrunn (1852-
1923) megírja lokálpatrióta regényeit, amivel 
felébreszteni és megmenteni kivánja a Duna menti 
svábokat.

1913 – Horvátországban, Szlavóniában megala-
kul a Németek Szövetsége ( Ruma)

1917-1933 – Jakob Bleyer (1874-1933) mint tu-
dós, miniszter és képviselő, a Duna menti svábság 
oltalmazója és szóvivője lesz.

1919-1944 – Az utódállamok, Jugoszlávia és 
Románia, Magyarországgal a békeszerződések-
ben kötelezik magukat a nemzetközileg garantált 
kissebségvédelemre.

1920 – Megalakul Újvidéken a Sváb-Német 
Kulturbund (Szövetség). Elnöke Josef Menrath, fő-
titkára dr. Georg Grassl (1863-1948).

1922 – Az összefoglaló elnevezés Duna men-
ti svábok utat tör a tudományban és az általános 
használatban.

1933-1938 – A Duna menti svábok között belső 
nézeteltérések történnek mindhárom utódállamban.           

1940-44 – Romániában, Magyarországon,  Nyu-
gat-Bánátban Belgráddal és Észak-Szerbiában, va-
lamint a független Horvátországban a német nép-
csoportok személységi jogokhoz, valamint bizonyos 
német iskolai autonómiához jutnak.

1942 – A partizánháborúk veszélyeztetései miatt 
megindul a boszniai és szerbiai németek kitelepitése.

1944. nov. 21.: Az  AVNOJ-i határozatok miatt 
a Duna menti svábok országszerte elveszítik ösz-
szes jogaikat, javaikat, és munkatáborokba hurcol-
ják őket. Mintegy 10 000 férfit jogtalanul legyilkolnak 
(„Akcija inteligencija”), 1944 végén és 1945 elején 
150 000 Duna menti svábot deportálnak Magyar-
országról, Romániából és Jugoszláviából Oroszor-
szágba kényszermunkára, ahol 20 százalék felett 
odavesznek. 

1945. május: A háború végén Ausztriában 
200 000 Duna menti sváb tartózkodott, valamennyivel 
kevesebb Németországban, általában Bajorországban.

1945 – Az utódállamok, Románia és Jugoszlávia 
szocialista népi demokrata államokká válnak. Jugo-
szláviában  népirtással végeznek velük a számos 
internáló és haláltáborban. 1944-1948 között több 
mint 65 000 asszony, aggastyán és gyermek leli ha-
lálát.

1945. dec. 22.: A magyar kormány elrendeli az 
ottani németek Németországba való kitelepítését.

1947 szept. A szatmári svábok Stefan Schmied 
vezetésével Kempten / Allgau megállapítják a honi 
csapatot. 

1949. aug.14.: Dr. Josef Tischlert megválaszt-
ják a Bundestag-ba (Parlament), ő lesz a politikai 
szószolója a Duna menti sváboknak és az összes 
délkelet németnek.

1949. szept. 3.: Stuttgartban megalakul a jugoszláv 
honi csapat szövetsége Franz Hamm vezetésével.

1949 szept.: Münchenben létesül az SKW (a dél-
kelet németek kultúra üzeme) Prof. Dr. Fritz Valjavec 
vezetésével.

1950. május 21.: A romániai bánáti svábok honi 
csapata alakul meg Münchenben Dr. Matz Hoffmann  
vezetésével.

1951. márc. 4.: A magyarországi németek honi 
csapatának megalakulása Münchenben.

1951. jún. 18.: Románia keleti Bánság területé-
ről sokezer Duna menti sváb családot deportálnak a 
Baragan-sztyepp területére.

1951. aug. 17.: Bonnban megalakul a Délkelet- 
Németek Tanácsa , dr. Josef Trischler vezetésével.

1953-1960 – Kereken 55 000 németet telepíte-
nek ki Jugoszláviából Németországba.

1954. szept. 11.: Baden-Württemberg állama át-
veszi a Duna menti sváb népcsoport feletti kereszt-
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séget és 1966 óta évente Duna menti sváb kulturális 
díjat adományoz.

1955. nov. 5.: A  Németek Kultúrszövetségét ala-
pítják meg Magyarországon.

1970. nov. 7.: A Duna Menti Svábok Háza átadá-
sára kerül sor Sindelfingenben.

Münchenben Dunai Sváb Kultúr-Alapitvány jön létre.
1983 – A Duna menti svábok az egész világon 

megünneplik a 300 éves győzelmet a törökök felett 
a Bécs melletti Kahlenbergnél, mint keletkezéstörté-
netük dátumát.

1987 – A tübingeni egyetem Történelmi és Földrajzi 
Ismeretek Tanszékén július elsejétől létrejön a Duna menti 
svábok Intézete,amit az ország vezetősége jóváhagy.

1988 – Baden–Württemberg állama bevezeti a 
Duna menti svábok Kultúralapítványát Magyarországon, 
Romániában és a valamikori Jugoszláviában, a német 
nyelv és kultúra fejlesztésének elősegítése céljából.

1994. nov. 20.: Baden –Württemberg állam 40 
éves patronálását ünneplik a Duna menti sváb nép-
csoport felett, valamint Sindelfingen városa  30 éves 
patronálását a honi Duna menti svábok felett. 

Ősszel megünnepli Toronto (Kanada), Cleveland 
(USA) és Sindelfingen a megemlékezést az „50 
éves menekülés és kiűzetés” évfordulóját. 

Nov. 23.: Megegyezés jön létre egy múzeumala-
pítás során. Egy központi Duna menti sváb múzeum 
megalapítása Ulm városában, az ország, Baden – 
Württemberg állama és Ulm város vezetősége között.

 

 
FÜR IMMER FREI UND UNGETEILT. ÖRÖK-

KÉ SZABAD ÉS OSZTATLAN. SEMPER ATQUE 
SEMPER LIBERI AC INDIVISI.

A címer egy kék hullámmal felosztott arany és 
fehér szín / fent  egy  vörös mezőben egy fekete sas  

madár, lent a zöld mezőben egy hattornyú pirostetős 
fehér erődítmény, jobbra fent a fénylő nap és bal ol-
dalon a fehér fogyó hold látszik.

A címer a német nemzeti színeket mutatja, a 
fekete-vörös-aranyat és a Duna menti sváb fehér-
zöldet: a fekete-vörös-arany színek , a német egysé-
get jelképezik, a német szövetség színeit felvették a 
Duna menti svábok is, mivel e törzs történelme sze-
rint  1806-ig a római-német birodalomhoz tartozott. 
A fehér a békés érzület szimbóluma a Duna menti 
sváboknál, a zöld a remény színe és az éléskamrá-
vá építése a honi – újhazának.

Összegezés

Most, hogy a Duna menti svábok 300 éves törté-
netének a végére értünk, engedjék meg, hogy vége-
zetül leszűrjük a tanulságot.

A  második világháború befejezése óta nagyon 
sok szó hangzott el a népek, az ártatlan emberek 
meghurcoltatásáról, szenvedéséről és szinte elfelej-
tődött, hogy az úgynevezett „vesztesek” oldalán is 
szenvedtek ártatlan emberek, és nem is kevesen.

Ez részint a nácik gaztettei által kiváltott bosszú 
eredménye volt. Mi, akik itt maradtunk ezen a vidé-
ken (magam is bajmoki Duna menti svábok leszár-
mazottja vagyok), jól tudjuk, hogy a bűnösök nem 
merték és nem is várták be az ún. „felszabadítókat”. 
Így az ártatlan emberek fizettek helyettük, javarészt 
olyanok, akik a háború idején humanitárius tevé-
kenységet folytattak, mentették az akkori üldözöt-
teket, de a megtorlók ezt nem vették figyelembe, 
válogatás nélkül irtottak bennünket.

Az utóbbi években végre, mind több szó esik er-
ről, de még mindig nem jutottunk el odáig, hogy eze-
ket a családokat, nemhogy kártalanították volna, de 
legalább bocsánatot kértek volna tőlük.

Nemrég hallottam a rádióban, hogy Oroszország-
ban az ott harcolt és elesett ellenséges katonáknak 
már évek óta emlékműveik vannak, tisztességes te-
metőik, amelyeket az ottani lakosság gondoz. 

A Duna menti svábok 300 éves történetét  átte-
kintve, jogos a kérdés, hogy mi okozta tragikus sor-
sukat? Azt a jóravaló, dolgos, mélyen vallásos népet 
milyen bűnök terhelték? Mi okozhatta az  irántuk ki-
váltott gyűlöletet?

Az ördögi nácizmus az itteni németséget sem 
hagyhatta érintetlenül. A nacionalizmus, ahogy más 
népeket, őket is megérintette. Az olyan beteg ide-

A Duna menti svábok címere



A Duna menti svábok kálváriája90

2010/4. X. évf.

ológiák, mint az „übermensch”, a minden német 
egy országban stb. Láthatjuk hova vezetett a túlzott 
nemzeti büszkeség. 

Engedjék meg, hogy a komor gondolatokat egy 
régi anekdotával oldjam fel:

Fritz, mit szólsz hozzá, mi nyertük meg a vízipóló 
világbajnokságot, mi vagyunk a legjobbak a világon !!! 

Én is? Jaj nekem?! Most ha külföldre megyek, 
és megtudják, hogy német vagyok, és vízipólóznom 
kell ..., én meg még úszni sem tudok ...!?

Mi, németek megtanulhattuk, nem vagyunk külön-
bek egy népnél sem, de alávalóbbak sem! Nem kellene 
bűntudatban élnünk nagyapáink tetteiért! A háborúban a 
győztesek bűneit hőstettként dicsőítik! A mai napig nem 
ismerik el gaztetteiket (pl. Drezda elpusztítását !! )...

Kultúrfölényről sem szabad beszélni. Schumann 
mondta: Bach és Beethoven egy puszta szigeten 
legfeljebb kecskepásztorok lehettek volna!!!

A legyőzött, megalázott, megszégyenített, bűnösnek 
kinyilvánított német nép a földig rombolt országából egy 
alázatos, példamutató szorgalommal, erős gazdasággal 
rendelkező demokratikus országot épített fel. 

Ezt meg kell becsülni, de sohasem szabad többé 
a beképzeltség, a büszkeség hibájába esni. Jaj, a 
győzteseknek, akik míg magukat ünneplik, addig  a 
vesztesek tovább előre haladnak ...!

Mind többet hallani mostanság, hogy nem kellett vol-
na a Duna menti svábokat elüldözni. Nekünk, kevesek-
nek, akik itt maradtunk, őriznünk kell emléküket, de nem 
szabad az önbírálat nélküliség hibájába esnünk.

A vesztes németek megtanulták, mit jelent a to-
lerancia. Az általuk felépített demokrácia példaérté-
kűvé vált. Elismert tény, hogy Németországban ma 
a nacionalizmust, bárhol is jelentkezik és bármilyen 
formában, nagyon szigorúan büntetik.
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