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A dunai svábok ú i mú zeuma
Meg nqitó | 999 - b en IJ Imb an

A né metországi Ulmban várhatóan l999-ben ú i mú -
zeum nyí lik, amely a Duna keleti té rsé gé ben é l  né met-
nyelv  kisebbsé gek törté neté nek dokumentálásával
foglalkozik ma|d. A nagyszabású  projekt el ké szí té si fá,
zisa l998 elejé n kezd dött, amikor a mú zeum koncepci,
ója vé gleges formát öItött é s megkezd dött az els  kiál-
lí tási tárgyak ey ité se, A tervezett dokumentáció a ,,Dl-
nai Sváb Kijzplnti Mú uum" nevet viseli majd, Tavaly ápri-
lisban Magyarországra is eilátogatott a ké t fó l álló
Christian Glass által Vezetett stáb, hogy felvegye a kap-
csolatot az illeté kes állami szervekkel é s felkeressen né -
hány né met nemzetisé g  falut,

A mú Zeum el zmé nyeinek törté nete egé szen aZ öt-
venes é vekig nyilik vissza, amikor a dé l-né met Baden-
Württemberg SzöVetsé gi tartomány magára vállalta a
dunai svábok támogatását é s ezáltal egy törté nelmi
jelent sé g  kötelé k szöv dött.

Ké s bb a bonni szövetsé gi Belüqqminiszé rium egy
pro jektié nek kereté ben Baden-Württemberg tartomá-
nyi kormánya l98ó-ban kiadta a megbí zást egy ,,Dunai
sváb központi mú zeum" felé pí té sé re, A bonni projekt
kereté ben minden keletebbre é l  né met né pcsopolt-
nak, í ey pé ldául a szilé ziaiahnah, kelet-poroszoknak é s
pomeránoknak is saját mrlzeumot hoznak lé tre, A dunai
sváb mú zeum lé tesí té sé hez Sindefingen é s Ulrrr városok
t ntek a legmegfelel bb helyszí nnek, a választás vé -
gül az utóbbira esett, mert onnan indultak az eltele-
pül  né metek bárkái ú j választott hazájuk felé . Az
,,lJlmer Schachtel" é s a város azóta is meg rizté k
szimbólikus karakterüket a kitelepült né metsé g szá-
mára, A dönté snek köszönhet en a magqarorszí gi, szat,
mái, bánáti é s dunai svábok szövetsé geinek (Lands-
mannschaften) ré góta dé delgetett álma válhatott va-
lóra, A mú zeum iogi alapiát egy a né met szövetsé gi
kitelepí té si törué nyle hivatkozó alapí tási szerz dé s
ké pezi, amellyel 1994, szeptembel 23-án Ulmban e€y
alapí tvány hivatalos kereteit teremtetté k meg, AZ
alapí tvány tagjai között a né gy emlí tett szöVetsé g
mellett a Né met SZöVetsé gi Belügyminiszté rium,
Baden-Württemberg szóvetsé gi tartomány é s Ulm vá,
rosa is szerepelnek, A szez dé snek megfelel en az

alapí tvány l998-ban meg is kezdte tevé kenysé gé t. A
közbees  id t arra használták fel, hogy egy mintegy ti-
zenegy millió márkás költsé gveté si keretb l feltljí tsák
azt az ulmi kaszárnyaé pületet, amelyben a mú zeum
helyet kap ma jd,

A gy jtemé nybe a ké s bbiekben gyakorlatilag min-
den bekerülhet majd, ami valamilyen módon össze-
függ a Duna té rsé gé ben é l  né metsé g törté neté Vel a
XVIL század vé gé t l kezdve. Glass, a proiekt vezet je,
hangsú lyt fektet arra is, hogy a gy jt tevé kenysé g az
l945 utáni id szakra is kiterjedjen é s a közelmú lt esemé ,

ltyei is szerepeljenek a dokumentációban,
A mú zeum a kölcsönös megismeré s fontos szí ntere

kí ván lenni, é s ezáltal is hozzá kí ván járulni a közös
Európa felé pí té sé hez, Ezé rt nemcsak a né metek salát
törté nelmükr l vallott né zetei ké pezik majd a kutatá-
sok tárgyát, hanem azok a né pek is szóhoz jutnak
maid, akikkel a né metek együtt é ltek, Az 1200 né gyzet-
mé teren helyet í oglal  állandó /ziállí tds mellett ideiele-
nes tárlatokat is SzerVeZnek majd, aZ é rintett országok
kortárs m vé szeí nek n veiba. ANé praizi é s a Mez gazda,
sági Mú zeum munkatársaival szakmai együttm kö,
dé sr l folytak beszé lgeté sek, Igazi telepmunkára a
stáb á]tal felkeresett né metek lakta közsé gekben ke-
rült sor, hangsú lyozta Christian Class, miközben utalt
arra, hogy a mtlzeum továbbra is szí vesen vár
mindennem , kiállí táSra alkalmas tárgyat, A mú zeum-
szer.,tez k hasonló megállapodásokat kötöttek romá-
niai é s Jugoszlávia utódállamaiban tett utazásaik so-
í án is, Az egyetlen problé mát Glass szerint az Ielen-
tette, hogy a szervez stábnak kiállí tási táí gyak megvá,
sárlására csak az alapí tvány m ködé sé nek megkezdé -
se után lett pé nze, Bár Christian Glasst semmilyen
családi köte]é k nem f zi a keleti né metsé ghez, mé gis
bí zik benne, az l999-ben megnyí ló mú zeum az eddigi,
kicsit szkeptikus ulmiakat is meggy zi majd, hogy vá-
rosuk egy, a világ dolgaira nyitott, é rté kes dokumentá-
cióval fog gazdagodni,

steln Róbert

Negpe Zeffcomg

együttes alapí tóla , Szabó Gyula bácsi is, Els  bemutat-
kozásuk l952, máius 1-|é n volt, Els solban Cyula bá-
csinak volt köszönhet , hogy a hatvanas é vekben mé g
mindig sokan tanultak meg játszani ezen a keletr l, tö-

A tamburuké szí t 

Baján né hány é ltizeden keresztül a kötelez  máius el-
sejei felvonulások legüdé bb szí nfoltiát ké tsé gtelenül a
Baiai Ifiú sáqi Tamb urazenekar muzstkáló menete jelentette,
Termé szetesen velük vonult é S játszott oktató|uk, az
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rök közvetí té ssel hozzánk került penget s hangszeren.
Az ifiú  tamburások száma több százra volt tehetó, de
sajnos a folytatás elmaradt, már nem szervez dött be,
l lük feln tt együttes. Ez az ifiú sági zenekar ielentette a
bajai tamburazene - é vszáadokra visszanyú Ió né pzenei
hagyomány - uto|só eleven ágát,

Voilu István ó4 oldalas füzetben dolgozta fel a bajai
tamburazenekarok törté neté t (Baiai tanburás1k, L964).

A szerz  mindennel foglalkozik, amit a m fajról é s
m vel ir l tudni kell, Ismerteti a hangszer eredeté t,
fajtáit, ké szí té süket, a zenekari felállást, a helyi szoká,
sokat, é s felsorolia a leghí resebb tamburásokat-

A tamburazenekarok fé nykora a XIX, század máso-
dik felé re esik. A bajai zenekar legemlé kezetesebb
szereplé se minden bizonnyal l896-ban, a budapesti

milleneumi esemé ruleken való fellé pé s volt. A baiai zene-
kar m során legalább 300 szám szerepelt, a né pdalok-
tóI az operaré szletekig. A füzet kottamellé kletei között
szerepel Beethoven Gyászindulólának tamburazenekari
partitú rája is (,,Tamburazené re alkalmazta Petr czi Antal,
Baián", |906 körül) -

A bajai tambuí azenekarokban hagyományosan hat
fé le hangszert használtak, kis alakú  prí mtamburákat
(más né ven tamburicákat), közé pnagyságú  A-
basszprí met é s E-baSszpí met, tamburacsellót,
tamburakontrát é s a nagyalakr1 b g t. A hangszerek
trilnyomó többsé ge mindig is Baián ké szült, legtöbb-
ször maguk a zené szek ké szí tetté k házilag vagy családi
kism helyekben. |elenleg városunkban az egyetlen
tamburaké szí t , HOruáth |ános nyugdí jas viszont so-

sem volt zené sz. Arra a ké rdósre, hogy hogyan lett
hangszerké szí t , az alábbiakat mondta:

,^zt, hogy egyszer majd hangszerké szí té ssel, ezen
belüI is a tamburákkal fogok foglalkozni, sohasem
gondoltam, bár az é rdekl dé sem megvolt, l950 körül
vettem az akkor már id s hangszerké szí t  mestert l,
Scí eiú  Mártontól egy A-basszprí met, amin aztán auto-
didakta módon cincogtam is, Abban az id ben a r fös
keresked i szakmát tanultam, majd kirakatrendez 
lettem. É ltem az é letemet é s dolgoztam a szakmám,
ban, de a tamburák iránti é rdekl dé sem is fokozódott,
az egy tamburából több lett, mert a hozzám került roz-
zant hangszereket ú j|ávarázsoltam S.heib Tomi (Máí -
ton bácsi fia) barátommal, aki í olutalta a családi hagyo-
mányohat: muzsikált é s tamburaké szí té ssel, iaví tással
é s hú rfonással is foglalkozott.

Az l983-as é v váratlanul nagy változást hozott az
é letembe: 50 é ves koromra rokkant nyugdí jas leftem,
miután egy rosszul lefogott hí zó megu€rott, é s kitörte
alólam a lábam - ugyanis autodidakta böIlé rké nt a
disznóvágás is az é n feladatom volt a családban, Mit
kezdjek magammal? Akkor már nyugdí iban volt Bálint
Iván tamburás barátom, e€ykori l fös kollé gám. Nála
láttam, hogyan ké szí t tamburákat, Gondoltam, é n is
megpróbálom, a ké zügyessé gem megvolt, Hogy van-e
é rzé kem hozzá, azt mé g nem tudtam, Korábban fával
alig dolgoztam, de attóI kezdve szinte csak fára járt az
agyam, Minden kezembe kerül  darabot megkopog,
tattam, hosszasan elné zegettem. Sok gondot okozott
a szerszámok beszezé se, saiát technológiám kidolgo-
zása, szerszámok tervezé se é s kivitelezteté se.

Közben jótanácsoké rt iártam Lakhandiba SirrlacseÉ
Kálmán tamburaké szí t höz, Fels suntiválra pedig egy
Dzsino becenev  emberhez, Vix János is segí tette ki-
bontakozásomat- Ilyen el zmé nyek után ké szült el
l985-ben els  hangszerem, egy E-plí mtambura. Az id k
folyamán e hangszercsaládból aztán elké szí tettem jó
né hány A. é s E-prí mtamburát, ,+ ós E-basszprí met é s
kontí át. Meg kell emlí tenem egy bajai specialitást is:

Scheib Márton ké szí tett el ször 8 hú ros, gyönyö  zon-
gorahangású , körtealakú  A-basszprí met, ami csak itt a
fuí ,.cskában, Baja kömyé ké n honosodott meg, É n megter-
veztem é s elké szí tettem ennek E-basszpí m változatát
is. Ez eddig nem lé tezett, A hangszer hrlrozását Scheib
Tomi kí sórletezte ki, miután egé sz zenei pályafutása a 8
hrlros A-basszprí mhez köt dött. Termé szetesen é n is
csináltam ilyet. Munkáimmal sikeresen szerepeltem
több országos, a né pi mestersé gek m vé szeté t bemuta-
tó kiállí táson.

Csöklken  lendülettel napiainkban is folytatom a
hangszerek ké szí té sé t é s javí tását, Nemré g kaptam egy
l977-ben ké szült hrlrost, Márton bácsi munM|át. Tisz-
telettel forgatom é s próbálom kifürké szni a szakmai
megoldásokat, miközben ismé t lelket lehelek bele."

schmtdt Antal

cí m  havilapbóI
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