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Óriási öröm és megtiszteltetés számomra a Nem-
zetiségekért Díj. Álmomban sem gondoltam volna, 
hogy a nevem valaha a díjazottak között szerepel-
het. Köszönettel tartozom mindenkinek, aki tá-
mogatta a felterjesztésemet és érdemesnek talált a 
díjra. Bár önkormányzati szinten a stafétabotot át-
adtam a fiataloknak, ők mindenben számíthatnak 
a segítségemre.

Jellegzetes solymári „sváb” családba születtem, 
amely sokat szenvedett a német gyökerei miatt. 
Anyai ágú nagyszüleimet, akik kocsmárosok vol-
tak, kitelepítették. Ők háromszor tették meg az utat 
Karlsruhe városától Solymárig, és csak a harmadik 
próbálkozásra kaptak letelepedési engedélyt. Édes-
anyámat a kocsma miatt rágalmazási perbe fogták, 
és hamis vádak alapján tízévi fogházbüntetésre 
ítélték, szerencsére azonban nyolc hónap után re-
habilitálták. A szüleim hatalmas akarattal és szor-
galommal a semmiből teremtettek új életet. Tőlük 
tanultam meg a helyi hagyományokat, a solymári 
dalokat, a német dialektust és a katolikus hitben rej-
lő erőt. Bár paraszti, gazdálkodó környezetben nőt-
tem fel, mégis mindig vonzottak a könyvek, és végül 
német-történelem szakos gimnáziumi tanár lettem. 
Nagyon szerettem a pedagóguspályát, amelyen 
negyven évet töltöttem. Ebből harminchat éven át a 
helyi, Hunyadi Mátyás német nemzetiségi általános 
iskolában tanítottam alsó és felső tagozaton német 
nyelvet, németül környezetismeretet, történelmet, 
s ha szükség volt rá, egyéb tantárgyakat is. Én in-
dítottam el a német kétnyelvű oktatást, versenyeket 
szerveztem, vezettem a német munkaközösséget, és 

a pályám vége felé még igazgatói teendőket is ellát-
tam. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak meg-
alakulása óta tagja voltam (1994), és az első ciklust 
kivéve, 2019-ig elnökként igyekeztem minden erőm-
mel és tehetségemmel a solymári sváb közösségért 
dolgozni. 

Büszkén mondom, hogy az elmúlt évtizedekben 
a képviselőtársaim segítségével sok szép eredményt 
értünk el, amelyek mind a helyi németség jelenlé-
tét, nemzetiségtudatát és hagyományait erősítették. 
Pályafutásom egyik legmeghatóbb eseménye a né-
metek betelepülésének háromszázadik évforduló-
jára szervezett történelmi menetünk volt, melyre 
szívesen emlékszem vissza. Ezen a rendezvényen 
több mint ötszáz ember vett részt népviseletben, 
családostól, gyerekekkel. Megható érzés volt együtt 
énekelni és a templomban közösen hálát adni a Jóis-
tennek, hogy minden politikai vihar ellenére van-
nak még Solymáron olyanok, akik bátran felvállal-
ják származásukat. Az évek során számos jelentős 
értéket teremtő kezdeményezésünk volt. Csak né-
hányat kiemelve: az elűzetés ötvenedik évforduló-
jára emlékművet avattunk, a hatvanadikra egy he-
lyi viseletet őrző házaspár bronz szobrát állítottuk 
a solymári főtérre, a hetvenedik évfordulóra pedig 
egy régi álmunk teljesült: a vasútállomáson, ahon-
nan a vagonok indultak, a helyből kitelepítettek em-
léktábláját, majd 2010-ben betelepülési emlékkövet 
avattunk. A Solymári Német Önkormányzat 2005-
től fenntartója a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi 
Óvodának. A Magyarországi Német Ének-, Zene- és 
Tánckarok Országos Tanácsával (Landesrat) együtt-
működve eddig tíz Országos Német Nemzetiségi 
Gyermektáncfesztivált szerveztünk. Örömmel tölt 
el, hogy ezek mindig nagyon népszerűek: alkal-
manként mintegy félezer kis táncos vett részt rajtuk. 
A gyermekeket célzó programjaink sora ezzel nem 
ért véget, hiszen ez idáig immár nyolc egyhetes ha-
gyományőrző tábort is sikerült megvalósítanunk. A 
célunk ezekkel a solymári sváb értékek, hagyomá-
nyok megismertetése és továbbadása. Büszkeséggel 
tölt el az is, hogy 1999-től 2006-ig az országos német 
önkormányzat munkáját is segíthettem, s hogy im-
már második ciklusban részt vehetek a Pest Megyei 
Német Önkormányzat tevékenységében. A helyi 

A solymári értékek ápolásáért…
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német dalkultúra- és hagyományőrzés ugyancsak 
fontos szerepet játszik az életemben. Közel húsz éve 
vagyok tagja a Solymári Hagyományőrző Asszony-
kórusnak, és több mint tíz éve a helyi Heimatverein 
Egyesületnek.

A motivációt a magyarországi német gyökere-
im adják. Az elmúlt évtizedek alatt mindig is tenni 
akartam azért, hogy Solymáron a helyi németek ál-
tal teremtett értékek fennmaradjanak, a nemzetiségi 
tudat erősödjék, és hogy nagyközségünket, ahol im-
már tizenkétezren élnek, mint „sváb falu” emleges-
se a nagyvilág.

A legfontosabb üzenetem az utánunk jövő nem-
zedéknek, hogy bár a világ változik, a technika, a di-
gitalizáció egyre nagyobb teret hódít az ember életé-
ben, és sok a csábítás, a lehetőség a fiatalok számára, 
hogy szabadidejüket újszerű élvezeti elemekkel 
töltsék ki, mégis mindezek mellett nagyon fontos, 
hogy törődjenek a német gyökereikkel. Vegyenek 
részt nemzetiségi rendezvényeken, írassák német 
iskolába a gyermekeiket, alkossanak német nemze-
tiségi közösségeket, segítsék a helyi hagyományok 
megtartását – úgy érzem, ennyivel tartoznak a sokat 
szenvedett elődeiknek is.

A kitüntetés nagyon sokat jelent nekem, mint ahogy 
a Magyarországi Németségért Arany Dísztű díj is, 
amit 2012-ben vehettem át. Aki ismer, tudja, hogy 
díjak nélkül is ugyanúgy végezném a munkámat, 
ugyanis nagyon szoros a magyarországi németség-
hez való kötödésem és emellett nagyon erős a jövőn-
ket illető felelősségérzetem is. Az MNOÖ 2019-es 
választási kampányában közzétett jelmondatom is 
ezt volt hivatott kifejezni: „Ha egy közösségtől eny-
nyi mindent kapunk, kötelességünk azt szolgálni: 
ésszel és szívvel egyaránt”. Természetesen azért na-
gyon jól esik, hogy a munkát, amit hosszú évek óta 
végzek – én éppen harmincöt éve dolgozom ezen a 
területen – elismerik.

Ez a díj azonban nem csupán az én érdemem, so-
kaknak tartozom köszönettel: mindenekelőtt a szü-
leimnek, akik személyes példájukon keresztül alap-
vetően meghatározók voltak számomra. Nélkülük 
ma nem tartanék ott, ahol tartok. A férjemnek is kö-
szönettel tartozom, aki minden szempontból támo-
gat, és nem utolsósorban annak a rengeteg magyar-
országi németnek, akik mindig szívesen fogadnak, 
múzeumaikban, templomaikban és temetőikben 
körbevezetnek. Ezúton is köszönöm mindenki tá-
mogatását, aki eddig mellettem állt; örömmel várom 
a további együttműködést.

„A legértékesebb örökségem 
az anyanyelvem“

Véméndről származom, a motivációm személyes, 
hiszen otthonról merítem. Nagyon boldog és vé-
dett gyermekkorom volt, az édesapám és az édes-
anyám is rendkívüli emberek voltak, tőlük kaptam 
útravalóul azt a tartást, értékrendet és elvet, ame-
lyek szerint a mai napig élem az életem. A legér-
tékesebb örökségem az anyanyelvem, a nyelvjárá-
som. Szerencsémre egy háromgenerációs családban 
nőttem fel, nálunk állandó volt a német szó. Apai 
nagyanyámtól, Resi Omatól tanultam a szólásokat, 
mondókákat, énekeket, aki egyáltalán nem tudott 
magyarul. Én még a magyar nyelv ismerete nélkül 
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kezdtem az óvodát, de manapság ez elképzelhetet-
len. Ezek az értékek, normák, az identitás és a kö-
tődés az, amire építeni tudok. A mai napig ez adja 
nekem a biztos alapot.

Múltbéli sikerek, jövőbeni tervek
A felsőoktatásban a doktori értekezés benyújtása 
és a habilitáció mind-mind a tudományos előmene-
tel mérföldkövei, emellett azonban természetesen 
a publikációk is nagy jelentőséggel bírnak. Kedves 
emlék számomra, mikor megjelent a Magyarorszá-
gi Német Nyelvi Atlasz első, majd második köte-
te, vagy amikor elkészült a magyarországi német 
nyelvjárásokban fellelhető magyar jövevénysza-
vakról írt monográfiám, de különleges pillanat volt 
az is, mikor Wolfart Mária társszerzőmmel először 
vehettük kézbe Koch Valéria életrajzi kötetünket 
frissen a nyomdából. Ezeken túl, szép emlék marad 
számomra minden egyes tanösvény átadója melyet 
szakértőként kísértem végig, mivel nagyon megható 
volt látni a helyi közösségek örömét és büszkeségét. 
Ezek mellett természetesen az országos tanösvény 
megalkotása is múlhatatlan élmény volt: sosem fo-
gom elfelejteni azt a pillanatot, mikor Frey Máriával 
spontán egymás nyakába borultunk, amikor először 
láttuk élőben az elkészült állomásokat.

Hosszú adatgyűjtés előzi meg az ilyen és ehhez 
hasonló projekteket. Nekem azonban mindmáig 
rengeteg örömet jelent számomra a tudományos 
eredmények mellett a terepkutatás: sok kicsinek 
tűnő, de igazán örömteli pillanatot élhetek át általa, 
melyeket a világért sem hagynék ki. Ilyenek példá-
ul, ha egy elűzetési emlékművet találok egy addig 
számomra ismeretlen, általam nem dokumentált 
motívummal, vagy ha egy hímzett falvédőn fedezek 
fel egy számomra új szólást, vagy épp egy különle-
ges sírkőfeliratra lelek. A beszélgetések a helyiekkel 
szintén nagy élményt jelentenek számomra, különö-
sen, ha nyelvjárásban értekezhetünk.

Nem csak kutató vagyok, hanem pedagógus is. A 
munkám ezen része természetesen ugyanolyan fon-
tos számomra, mint a kutatás, mert azt gondolom, 
a felsőoktatásban nagy felelősség hárul ránk, hogy 
motivált és kiválóan képzett magyarországi német 
pedagógusokat, és egyben magyarországi német 
értelmiséget is neveljünk. Az ismert okok miatt a 
hallgatóink már nem tartoznak az ún. élménynem-
zedékhez, ezért különösen fontosnak tartom, hogy a 
képzésük során az elméleti tudás mellett gyakorlati 
ismeretekkel is gazdagodjanak, erre pedig kiváló le-
hetőséget kínál egy-egy kihelyezett projektnap, ta-
nulmányút vagy intézménylátogatás.

A két legutóbbi nagyobb lélegzetvételű projektem 
– a Koch Valéria életrajzi kötet és a magyarorszá-
gi német országos tanösvény – tavaly lezárult, így 
most ismét azokra a kutatásokra összpontosíthatok, 

amelyekhez már előzetesen rengeteg nyersanyagot 
gyűjtöttem. Ezeket fogom kiértékelni, elemezni és 
közzétenni. Évek óta foglalkozom az emlékezetkul-
túránkkal, különösen a kulturális és kommunikatív 
emlékezet megjelenési formái érdekelnek, tehát az 
emlékművek és emléktáblák. Történelmünk és sor-
sunk ezen lenyomatai a nyilvános térben az 1990-
es évek második felétől lelhetők fel, és jellemzően 
a németek betelepítésének, elhurcolásának vagy 
elűzetésének állítanak emléket. Meggyőződésem, 
hogy úgy a motívumviláguk és formanyelvük, mint 
a felirataik fontos új ismerettel gazdagítanak min-
ket. Így például az ulmi dereglye (Ulmer Schachtel) 
átértelmezése vagy státuszváltozása is megfigyelhe-
tő, ahogy ezt a nemrég megjelent tanulmányomban 
bővebben is kifejtettem.

A jelenleg is futó projektjeim közül kiemelnék 
még egyet, amelynek kapcsán Berek Katinak tar-
tozom köszönettel. 2017-ben huszonöt olyan nővel 
készítettem interjút Baranya, Tolna és Nógrád me-
gyékben, akik még minden nap hordták eredeti vi-
seletüket, és olyanokkal is, akik már nem. Számos 
különböző, nagyon tanulságos információhoz jutot-
tam a döntésük körüli okokról, kötelezettségekről, 
körülményekről, melyek a viselet mellett, illetve el-
lene szóltak. A viselet jelentősége és funkciója mint 
lokális ismertetőjel szintén szóba került. Remélem, a 
közeljövőben ezek kiértékelésére is lesz időm. 

„Rajtunk áll a folytatás”
A második világháború után sok minden – rész-
ben pótolhatatlanul – elveszett. Ezért is olyan nagy 
a felelősségünk magánszemélyként és közösségi 
szinten is. Elődeink iránt egyrészt kötelességünk, 
hogy azt a nyelvet és kultúrát erősítsük, vagy újra-
élesszük, ami számukra oly természetes és magától 
értetődő volt. Másrészt a jövő nemzedékei felé is fe-
lelősséggel tartozunk, hogy „folytatódjon”. Rajtunk 
áll. Személyesen jó példával elől járni talán még 
soha nem volt olyan fontos, mint napjainkban. A 
közösségből fakadó hatalmas erő is nagy jelentőség-
gel bír. A közelmúltban örömmel állapítottam meg, 
hogy visszatért az élet a településeinkre, egyfajta 
újjáéledés, visszaemlékezés figyelhető meg. Ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint a számos program, ren-
dezvény és a különböző kezdeményezések (köztük 
a szakrális és paraszti kulturális értéket képviselő 
emlékek felújítása, a nyelvjárási szótárak készítése, 
a kétnyelvű utcanévtáblák felszerelése, a hagyomá-
nyok és ünnepek felelevenítése) is. Ha a kutatásaim 
és előadásaim, szakvéleményeim és tanácsaim hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy ez a folyamat tovább virá-
gozzon és gazdagodjon, azzal újra és újra értelmet 
nyer az én tevékenységem is.

Gratulálunk a kitüntetéshez!


