
Németek Budapesten
Szerepük kiemelkedő volt a kulturálís és politikai életben

Hányféle Budapest is van valójában? Valószínű, hogy na,
gyon sokféle. l995 óta tudunk A zsid,ó Budapestró1, * ek-
kor jelent meg az azonos című kétkötetes tanulmány
,,A város arcai" sorozatban - mostantól pedig nem
csupán magyarul, hanem németül is olvasható a né-
met Budapest története,

A ,§éweteh Budapesten" című könyvet a Fővárosi Né-
met Kisebbségi Önkormányzat jelentette meg, és
Hambuch yendel, a testület volt elnöke szerkesztette,
A testes tanu]mánykötet hallatlanul sokrétű leírását
adia a pest-budai, i]letve óbudai németség históriáiá-
nak a kezdetektő| napiainkig, Márpedig a kezdetek a
nagyon távoli múllba nyú|nak vissza

I. céza kiráIyunk telepít l l48-ban Óbudára némete,
ket, Óbudáról megemlékezik az l200 környékén kelet-
kezett német hősi eposz a Niebelungenlied is, amely
Eccelenburgnak nevezi a várost. És ettől kezdve a ma-
gyarországi németség egészen a múlt század végéig
igen fontos szerepet iátszik a városiasodásban, a poI-
gárosodásban, A IL ]ózsef által e]rende]t népszámiá-
lás szerint Budának 24 847, Pestnek pedie 22 4I7 la-
kosa volt 1787-ben. A köVetkező, 1850-es népszámlá-
Iás azonban már azt mutatta, hogv pest kilencvenöt-
ezer lakosával jóval megelőzte a mindössze negyven-
nyolcezres Budát (amelyhez még Óbuda Iakóit is
,,odacsapták") A XVIII-XIX. század fordulóján a becs,
lések szerint pest Iakóinak kétharmada lehetett né-
met, Budán pedig egy l820-as leírás szerint tíZ német,
re jutott egy magyar. AZ eISő nemzetiségi Statisztika
l85l-ben készüIt_ Pest 94 9r5 lakosa közüi 33 884-en
vallották magukat németnek, Budán {Óbudát iS ide,
éItVe) a 48 334 lakosból 27 939 tartozott a németség-
hez, Az I880,as népszámlálás volt az első, amelynek
keretében igazi anyanyelvi statisztika készült, Ekkor a
máI egyesített Budapestnek 37l ezer ]akóia Volt. A né-
metek ekkorra elvesztették vezető pozíciójukat, de
még minden harmadik budapesti - ll8 óOo-an, az
összlakosság 33,4 százaléka - német anyanyelvű volt.
Megjegyzendő azonban, hogy a XIX, század vége felé
még mindig a német Vezetett Budapesten a beszélt
nyelvek sorában, 264 ezíen beszéltek németül, míg
magyarul csak 250 ezren. Az l890-es népszámlálás
még I l5 573 német anyanyeIvű főVárosit mUlalott ki,
Am a budapesti nérrerek aránya most már igen gyor-
san csök]<en. l900-ban a 98 5I5 német anyanyelvű
már csak a lakosság tizennégy százalékát tette ki,
I9l0-ben a 78 882 német a budapestiek kilenc száza-
lékát jelenti, l940-ben már tel|es egészében megmu,

tatkozik az asszimiláció hatása: a 22 
'8ó 

német anya-
nyelvű a fővárosi lakosság 1,9 százalékát jelenti,

Mindeközben a német géniusz igen nagy szolgála-
tot tett a magyar szellem fejlődésének. A Németek
Budapesten című kötetben van egy kis lexikon,
amelyben egy korántsem hivalkodó, inkább nagyon is
szerény névsorát van módunk tanulmányozni azoknak
a német származású személyiségeknek, akik kiemelke-
dő szerepet iátszottak a magyar kulturális, illetve poli,
tikai é]etben, Mostanában gyakran kerül szóba a
Horthy-rendszer két kiemelkedő kulturpolitikusának,
Klebelsberq Kunónak és Hóman Bálintnak a neve, Ók
ugyanúgy német származásúak voltak, mint nagy
elődiük, Trelori Ágoston - Eó'tuó! lózsef politikai barátja
-, aki l872től l888-ig öt kormányban töltótte be a
vallás- és közoktatásügyi miniszteri posztot, De né-
met családból száImaztak a magyar szociáldemokrá-
cia olyan neves képviselői is, mint PrU?]" Károly, Peidl
GyuIa, Hírneves egyházi személyiségek ugyancsak
szép számmal kerültek ki a hazai németség köréből,
Így péJdául Ciessweil Sándor, a magyarországi keresz-
tényszocialista mozgalom egyik alapítója, Ord,ass La-
jos, a kiváIó evangélikus püspök, akire egyebek között
haithatatlan nácielienessége miatt em]ékszünk, de
prohászfta ottokár és schütz Antal is, akik századl-rnk
nagy hatású magyar katolikus teológusai Voltak, És
akkor még ott vannak a művészek,

A kassai Grossrínidt család két halhatat]ant is adott
Magyarországnak: Márai Sándort és Radvdnqi Cézát. és
egy másik nagy család, a Kremsner, amelynek Rákosi ]e-
nőt, Rákosi Viktort és RíÉosi Szidit köSzönhetiük, Nem
maradhat említetlen persze Kuncz AJadár és Herczeg
Ferenc neve sem, Mint ahogy az olyan neves tudósoké
sem, mint Bud,enz |ózsef és Hunfalvy Pál, akik a magyar
fjnnugorisztika megteremtői voltak, semmelweis lgnáC
és Szentdgothai ]ános a magyar orvostudománynak
szerzett világhírnevet, A magyar muzsika aligha kép-
zelhető el a három nagy Ferenc, Liszt, Erkel és Lefuir
nélkül, A magyar színészet Blaha Lujza, Bajor Cizi, Dé-
ryné és ]ászai Mari nélkúl, A magyar futball pedig
Scúlosser Imre, sebes (scharenpeík) GUsZtáV, no meg P s-
kás (Purzeld) Ferenc nélkül,

Mindezt azért nagyon fontos tudnunk, hogy 1obban
ismeriük magunkat,

Hovanyecz László
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