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Egy esztendővel Wolfart János tragikus halála (2004. június 7.) után ke-
reste meg a szülőfalu közössége nevében Troszt József polgármester és 
Ritz l Jánosné, a német önkormányzat elnöke a Wolfart családot azzal 
a kéréssel, hogy tiszteletére emléktáblát helyezhessenek el a Faluház 
homlokzatán. Segítségüket is kérték egy, a munkásságát tükröző ki-
állítás és emlékkönyv anyagának összeállításában, amelyek anyagi 
hátt erét pályázati úton s önkormányzatuk támogatásával kívánták biz-
tosítani. Kérésüknek özvegye, Wolfart-Stang Mária s gyermekei: Anna 
és János Antal szívesen tett ek eleget. A hagyaték anyagából, Wolfart 
írásaiból, a róla készült cikkekből, valamint a család és a nyilvánosság 
fényképanyagából, tárgyi emlékekből válogatva készült el a kiállítás 
és az emlékkönyv. Sok segítséget kaptak a helyi szervezők a község 
lakosságától, a Wolfart család barátaitól, a König Róbert–Lelkes Mária 
házaspártól (kiállítás-tervezés), Gere Att ila és Vesztergombi Ferenc bo-
rászoktól, Hoff mann Miklóstól (fotók) és Hoff mann Tamástól (emléktáb-
la). Külön köszönett el emlékeznek ma is az ünnepség előadóira, Heinek 
Ott óra, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata akkori 
elnökére, Sziebert Ferencre, a falu krónikás írójára – mindkett en Wol-
fart János közeli barátai voltak –, az Unser Bildschirm stábjára, az ese-
mény méltó megörökítőire és a mintegy kétszáz megjelent résztvevőre. 
Szülei, tágabb családja, barátai, egykori munkatársai, tisztelői jött ek el 
2006. március 25-én falujából, a tágabb térségből és az egész országból. 
Szeretett el emlékeznek ma is a kísérő műsor szereplőire. Kultúránk 
elismert képviselői tett ék emlékezetessé az ünnepséget és a kiállítás 
megnyitását.

Emlékünnepség Wolfart János tiszteletére

70
70 éves lett volna 2021. március 28-án Görcsönydoboka szülötte, Wolfart 
János, a Magyarországi Németek Szövetsége és a Kisebbségi Hivatal titkára, 
majd a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke. Emlékét az életét és mun-
kásságát bemutató kiállítás végleges helyére költöztetésével és megnyitásával 
idézték fel.

Az emlékünnepség résztvevői a Faluházban

Wolfart János, a diplomata Ulmban
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Néhány év múltán a kiállítás ideiglenes helyre került. Az emléktábla 
a Faluház felújítása után is változatlanul őrizte a község messzire ke-
rült egykori fia emlékét. 2020-ban, hogy az óvoda bezárása után annak 
épületét jó célra hasznosítsák, az önkormányzat határozatot hozott: 
2021 márciusában, hetvenedik születésnapjára emlékezve ünnepélyes 
keretek között kerüljön oda állandó helyére a Wolfart-kiállítás. 

Ezen a kitűzött napon is Troszt József, a falu polgármestere köszön-
tötte a megjelenteket: dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetet, a Magyaror-
szágon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettest, 
Englenderné Hock Ibolyát, a Magyarországi Németek Országos Önkor-
mányzata elnökét és alelnökét, Waldmanné Baudentisztl Évát, valamint 
az MNOÖ közgyűlése több tagját, régi barátját, Józan-Jilling Mihályt, az 
MNOÖ szociális tanácsnokát,  Schuth Jánost, a Neue Zeitung főszer-
kesztőjét s a falu, a régió közéletének képviselőit. Eljött a Wolfart csa-
lád több tagja, barátok, rokonok és egykori pályatársak a nemzetiségi 
közéletből, a diplomáciai életből, a kisebbségi újságírás területéről. Jó 
volt látni a sok-sok ismerős arcot, de fájón hiányoztak, akik az elmúlt 
tizenöt évben eltávoztak: a szülei, keresztszülei, több rokona és annyi 
hű barát, egykori munkatárs – köztük Heinek Ottó, Sziebert Ferenc, a 
legendás „márciusi ifjak”, a pécsi rádió német szerkesztőségében alapí-
tott baráti kör tagjai, Szende Béla, Leipold Péter, Réger Antal, Gráf Vilmos, 
Reil József…

A Faluház nagytermét e napon is megtöltötte a nagyszámú meghí-
vott. A környék több településéről származó kiváló zenészek nyitották 
meg az ünnepi délutánt. A műsor vezetését Ritzl Zsuzsanna, a Gör-
csönydobokai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, az előkészü-
letek fő szervezője vállalta. A polgármesteri köszöntő, majd Stangl Már-
ta – Wolfart János barátja és egykori munkatársa, három évtizeden át az 
Unser Bildschirm vezető szerkesztője – nagy művészi érzékenységgel 
és szeretettel megalkotott emlékfilmjének vetítése után Englenderné 
Hock Ibolya ünnepi megemlékezése következett. Személyes indíttatá-
sa okán is (gimnazista kora óta ismerte Wolfart Jánost) hiteles portrét 
vázolt fel róla. Hallotta a Pécsi Rádió Német Szerkesztőségében készült 
műsorait, majd látta őt az Unser Bildschirm adásaiban, és részt vett sok 
eseményen a Magyarországi Németek Szövetsége s a Kisebbségi Hiva-
tal rendezvényein. Megítélése szerint Wolfart János az utóbbi évtizedek 
egyik legsikeresebb kisebbségi politikusa volt, akinek tevékenységét 
itthon és külföldön is elismerték. Újságíróként több szakmai díjat is el-
nyert, átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét és 
a Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének Nagykereszt-
jét is. Sikeres diplomáciai pályafutása közben érte a korai halál.

Özvegye rövid beszédében felidézte közös harminc évük kiemelke-
dő családi és szakmai eseményeit és hangsúlyozta: életútjához a szülő-
faluban, családjában és ebben a ma is összetartó, szilárd elveket valló, 
hagyományait őrző közösségben kapta az alapokat, melyekhez mind-
végig hű maradt. Megköszönte az emléknap és a kiállítás előkészítésé-
ben tevékenykedett falu- és környékbeliek segítségét, a fellépők színvo-
nalas műsorát, családja hozzájárulását a méltó ünnepléshez, valamint 
a helyi önkormányzattal együttműködő Budapest XIII. kerületi Német 
Önkormányzat és baráti köre tagjainak részvételét.

Az ünnepség után a család, az MNOÖ és a helyi önkormányzat 
nevében az emléktáblánál elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd 
a jelenlévők megtekintették a régi-új kiállítást. A görcsönydobokaiak 
ezúttal is vendégszeretetükről tettek tanúbizonyságot: a Faluház kü-
löntermében terített asztal, finom falatok várták a vendégeket. Az ün-
nepségről készült tévé- és rádióműsorért köszönet illeti az Unser Bild-
schirm stábját és Gerner Éva vezető szerkesztőt. 

W-S. M.

Wolfart-emléktábla a Faluház falán
Katona F. Gábor felvétele

Wolfart János portréja és életrajza 
az emlékkiállításon


