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A mohácsi tanösvény állomásai: Ember – közösség
Bár a tizenhétezer lakosú Mohácsról a híres csatavesztésen túl a legtöb-
beknek a horvát nemzetiség télűző karneválja, a busójárás jut az eszé-
be, a történelmi kisváros magyarországi német jellege is meghatározó. 
A településen a környező német falvak jellegzetességeinek izgalmas 
szintézise fi gyelhető meg. A tanösvény koncepciója e sokszínű egysé-
gen alapul. Az állomások egy-egy mohácsi személyiség köré rende-
ződnek, történetükön keresztül mutatják be a helyi jellegzetességeket 
miközben kirajzolnak egy, a magyarországi német népcsoportra álta-
lában jellemző képet is. 

A megvalósult tanösvény-projekt vezetője itt  Hahnerné Feth Gabriel-
la, a Mohácsi Német Önkormányzat elnöke, szakértője pedig Werner 
Gábor, az MNOÖ közgyűlési tagja volt. A 2021. december 17-i ünnepé-
lyes átadón Hahnerné Feth Gabriella azt mondta, ha a magyarországi 
németekről szeretnénk beszélni, aligha választhatnánk jobb helyszínt 
Mohácsnál: 

– Nemcsak azért, mert a Duna partján állunk, annál a folyónál, 
amely a XVIII. században Magyarországra érkező német telepesek fő 
útvonala volt, hanem azért is, mert vélhetően itt  kezdődött  minden: 
a tőlünk mindössze néhány kilométerre található csatamezőn 1526-
ban az oszmán seregek elsöprő győzelmet aratt ak a magyarok felett . 
A százötven éves török hódoltság elnéptelenedett  falvakat, műveletlen 
területeket hagyott  maga után, melyeket földesuraik igyekeztek új tele-
pesekkel benépesíteni. Így érkeztek a XVIII. század elejétől a németek 
Magyarországra.

A hét, kétnyelvű táblákkal ellátott  megálló sok új és érdekes tájékoz-
tatással szolgál a mohácsi németekről. Azokról a telepesekről, akik a 
mohácsi anyakönyvi bejegyzések tanúsága szerint 1770 körül érkeztek 
ide, és az egykori postaút mellé, a „Dajtsche Gasse”-ban, a mai Kossuth 
Lajos utcában telepedtek le. És azokról a sváb családokról, akik kétszáz 
évvel később, az 1960-as években a környékbeli falvakból költöztek 
Mohácsra, hogy itt  kezdjenek új életet. A hajómolnárokról és halászok-
ról, akik a Dunával együtt  lélegezve, nemzedékeken át végezték mun-
kájukat. A harmonikatanárról, aki évtizedeken keresztül a tanításnak 
szentelte életét; és azokról a nemzetiségekről, akik Mohács városában 
több évszázada békében élnek együtt .

Wilhelm Lenger német telepesként érkezett  1770 áprilisában Mohácsra. 
A tanösvény első állomása nemcsak a hajóúthoz kapcsolódó családi 
tragédiákról mesél, hanem a városba érkező németek letelepedésé-
nek körülményeiről is. A Duna-parti állomásnál XVIII. századi anya-
könyvi bejegyzéseket is olvasgathatunk, és megkereshetjük a város-
ról fennmaradt korabeli térképeken a német telepesek által a Bécset 
és Belgrádot összekötő postaút mellett  benépesített  településrészt. A 
fazsindelyes, nádfedeles német zsellérházak közigazgatásilag akkor 
még nem tartoztak „Oppidum Antiquum Mohács”-hoz, azaz „Mohács 
privilegizált püspöki mezővárosá”-hoz.

Tovább bővül a tanösvények hálózata

A
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) 2015-ben indította el A magyarországi német tanösvények 
(Ungarndeutsche Lehrpfade) elnevezésű projektjét. A tanösvény „műfajáról”, az alapötletről, előkészítő munkákról, célokról, 
kivitelezésről és az első megvalósulásokról dr. Erb Mária írt lapunk 2018. áprilisi számában. 2019 szeptemberében részletesen 
bemutattuk az addig létrejött nyolc tanösvényt (Pilisszentiván, Somberek, Feked, Mecseknádasd, Tarján, Bátaszék, Bánd és 
Csolnok). Azóta újabbakkal gyarapodott az országos hálózat: a múlt év végén Mohácson és Pécsváradon, idén márciusban 
pedig Dunabogdányban is átadtak egy-egy új tematikus útvonalat. Ismerkedjünk meg a három új tanösvénnyel!

1. állomás
Wilhelm Lenger, 
a német telepes
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Hergenrőder János egészen 1952-ig küzdött azért, hogy az utolsó hajó-
malom még működhessen a mohácsi Duna-szakaszon. A tanösvény 
második állomása a Duna-parton sok apró érdekességet mesél a mol-
nárdinasztiákról, hajómalmok működtetéséről és arról, milyen is lehe-
tett az élet a dunai malmokon. Megtudhatjuk például azt is, hogy a déli 
Duna-szakaszok mentén miért eszik gyufatésztával a halászlevet.

Ehmann Antal egy mohácsi halászdinasztia tagjaként tevékenykedett 
a XIX. század második felében. Sokan foglalkoztak halászattal élelem-
szerzés céljából, de a halászatból megélni csak a céhekbe tömörült fo-
lyó-dunai halászmesterek és a nagyhalászok tudtak. A Duna hivatásos 
halászai többségében német anyanyelvűek voltak és öt-hatfős cso-
portokban dolgoztak. A halászmesterség szakkifejezései között szép 
számmal meghonosodtak német eredetű szavak.

A Szentháromság-szobor közelében található állomás a Duna men-
tén élő németek halászatáról és az itteni céhekről is mesél. Az inasok 
egykori életébe is bepillantást kapunk.

Mohács főterén áll egy szoborcsoport, amely három különböző nem-
zetiségű leányt megörökítve az együttélést, összetartozást jelképezi. 
Schrempf Terézia a sváb leányalak modellje. A szobor közelében elhe-
lyezett negyedik állomás nemcsak az ő modell-történetéről mesél, ha-
nem a városban évszázadok óta együtt élő nemzetiségekről is. A török 
uralom és a felszabadító harcok során elnéptelenedett Mohácson az 
1690-es, 1700-as években megjelentek a szerbek. A horvátokhoz tarto-
zó sokácok betelepítése az 1730-as évek végéig tartott, 1770 környékén 
pedig a püspöki uradalom hívására németek is érkeztek. A soknemze-
tiségű városban élt népcsoportok között ritkán alakult ki ellentét, min-
den városrésznek megvolt a saját temploma és kocsmája, így békésen 
megfértek egymás mellett. Népviseletüket még sokáig megtartották, 
de nyelvhasználatukban többnyelvűvé váltak: szinte mindenki beszél-
te az anyanyelvén kívül a másik nemzetiség nyelvét is. A XX. század 
elejére már egyre általánosabbá vált a magyar nyelv használata.

Gász Mihály Mohács és környéke zenei életének meghatározó alakja 
volt. A Deák téren található állomás a harmonika mesterének zeneka-
ri, zenetanári és zenekarvezetői tevékenységét ismerteti. Bepillantást 
nyerhetünk ezen kívül a sváb bálokon és lakodalmakban muzsikáló 
zenészek életébe is. A műkedvelő muzsikusok régen a legkülönfélébb 
szakmával rendelkeztek: földművesek, kézművesek, kőművesek vagy 
cipészek voltak. Szinte minden esetben kotta nélkül, legalább két – egy 
fúvós és egy vonós – hangszeren játszottak. Ha egy többnapos lakodal-
makban a zenész belefáradt a fúvós hangszerekkel való játékba, vonós-
ra váltott. A hangszertudás átadása – mint az énekek esetében is – a 
családon vagy a közösségen belül történt. A XX. század elejére szinte 
minden magyarországi német faluban a közösség saját zenekara bizto-
sította a zenét az egyházi és világi ünnepeken.

A postaút közelsége meghatározta az egykori telepesek tevékenységét 
is, hiszen főleg vendéglátással és borkereskedelemmel foglalkoztak. A 
vendéglátással és kereskedelemmel párhuzamosan a kisiparosok egy 
része gyárszerű üzemek létesítésébe kezdett. Az egykori „dajtsche” ut-
cai németek leszármazottai közül sokan vettek részt Mohács szellemi 
életében is: a Kossuth Lajos utca ügyvédek lak- és egyben munkahelye 
is volt, mivel a piacra és vásárba jövő vidékiek hivatalos ügyeinek inté-
zését is ellátták. A klientúra legkönnyebben ebben a forgalmas utcában 
érhette el őket. Böhm Ignácz tanító és iskolaigazgató számos érdekes 
információt örökített meg a Mohács németek lakta városrészében mű-
ködő kisiskola életéből. Mindezek megismerhetők az egykori iskola és 
a Deutsche Gasse közelében álló tanösvénytábla segítségével. 

2. állomás
Hergenrőder János, 

az utolsó molnár

3. állomás
Ehmann Antal, 

a dunai halászmester

4. állomás
Schrempf Terézia, 

a szobor sváb modellje

5. állomás
Gász Mihály, 

a harmonika mestere

6. állomás
Böhm Ignácz, a Deutsche 

Gasse egykori tanítója
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Feth József az 1960-as években költözött Mohácsra, az akkoriban 
Kis-Berlinként emlegetett új városrészbe. Sok környékbeli sváb csa-
lád költözött abban az időben a városba, de gyökereik jelentős részét 
szülőfalujukban hagyták. A nyelvjárások és viseletek sokszínűsége a 
szocializmus éveiben nem volt képes egységesülésre. Ezzel egy talán 
sajátosan mohácsinak is tekinthető német nemzetiségi kultúra jött lét-
re a városban. A Német Nemzetiségi Ház előtt megtalálható állomás 
nemcsak e családok sorsának alakulásáról mesél, hanem az új város-
rész több évszázados fejlődéséről is. 

Egy vidéki kisváros – Pécsvárad
Pécsvárad, a mintegy négyezer lakost számláló kelet-baranyai kisváros 
csaknem ezer éve a Zengő környéki kis falvak központja. A települé-
sen néhány nappal a mohácsi tanösvény után, december 21-én adták 
át a tematikus német sétaútvonalat, amely az „Egy vidéki város” cí-
met viseli. Pécsvárad különleges ismertetőjegye, hogy a helyi németség 
nem homogén, hiszen immár több mint nyolcszáz éve létezik, és újra 
és újra hatással voltak rá az újonnan betelepültek. Jellemzője továbbá, 
hogy a helyi németség nyelvjárásai, viseletei, hagyományai sem egy-
ségesek; hogy a helyi élet meghatározó szereplői voltak a kézművesek 
és a hivatalnokok; hogy Pécsvárad kistérségi központként mindig is 
jelentős hatással volt a környező falvakra, miközben azok is folyamato-
san alakították magát a kisvárost. A tanösvény tematikáját az említett 
jellegzetességek adják: olyan okokat kerestek, amelyek ahogy évszá-
zadokkal ezelőtt, úgy napjainkban is vonzzák az ideköltözőket és az 
idelátogatókat.

Az átadóünnepségen Gászné Bősz Bernadett projektvezető, a Pécsvá-
radi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja mutatta be a tanösvény 
helyszíneit, tematikáját és célját: 

– Az állomások a város azon részein vezetnek keresztül, amelyeket a 
németek évszázadok óta alakítanak. Az útvonal összeköti a magyaror-
szági német emlékhelyeket és rejtett kincseket mutat be. A tanösvény-
táblák, a kísérőfüzet és a környezet együttesen közvetítik a tartalmat, 
amelyet installációk, egy letölthető munkafüzet és audiovizuális anya-
gok egészítenek ki. Ez utóbbiak QR-kódok segítségével érhetők el. A 
látogatók két nyelven hallgathatnak meg történeteket. Nagyon fontos 
volt számunkra, hogy a történelmet bizonyos ismert embereken ke-
resztül személyessé tegyük. A tanösvény segített megerősíteni az ösz-
szetartozás érzését, a közösségtudatot és végső soron az identitást.

Pécsvárad kapcsolattartási pont volt, és ma is az. Nyolcszáz éve csalo-
gatja a munkalehetőség és a szolgáltatási kínálat a látogatókat és az új 
lakókat – a szélrózsa minden irányából. Egyesek önként érkeztek, má-
sok kötelességből vagy éppen akaratuk ellenére. Korábban a vasút is, ma 
már csak az autóbusz köti össze a várost és a környéket a nagyvilággal.

Az apátsági hiteleshelyen, az uradalmi intézőségben, a járási székhely 
egészségügyi, pénzügyi, anyakönyvi, adó- vagy földhivatalában, a 
járásbíróságon, a rendőrségen, az általános vagy középiskolában, az 
egészségügyi centrumban, az idősek otthonában vagy a művelődési 
központban – Pécsváradon számos hivatalos ügyet el lehetett és lehet 
intézni.

Az apátság alapításakor, a X. században két hetipiac jogát kapta. A pi-
acok és vásárok évszázadokon át vonzották a kereskedőket és vásárló-
kat, és jelentős szerepet töltöttek be a város fejlődésében. Többek között 
az üzletek és a vendéglátóhelyek látogatottságát is növelték. Egy ősi 
országos vásár a mai napig megmaradt: a „Leányvásár” egyedülálló 
kulturális rendezvényként vált ismertté.

7. állomás
Feth József, 

Kis-Berlin egykori lakója

1. állomás
Jövet-menet

2. állomás
Ügyintézés és papírmunka

3. állomás
Adni és venni



10695

Nemcsak egy-egy sikeres vásár után ünnepeltek. Elsősorban a jelentős 
kézműves-iparos rétegnek köszönhető, hogy számos egyesület műkö-
dött, amelyek a kulturális életet és a szabadidős programokat szervez-
ték. A sok muzsikus pedig mindig gondoskodott a talpalávalóról és a 
jó hangulatról. Akik megkeresik a zenetáblát, hamisítatlan fúvószenét 
hallhatnak.

A pécsváradi németség különleges jellemzője, hogy az első németek 
már a XI. században letelepedtek. Az utolsó nagy hullám a 70-80-as 
években érkezett: sok család költözött be akkor a környező „sváb” fal-
vakból. Az új lakók többsége otthonra talált Pécsváradon, így a maga 
hagyományaival és szokásaival formálta, színesítette a város német 
kultúráját.  

Pécsvárad évszázadokon át, egészen a 90-es évek elejéig széles mun-
kalehetőséget kínált, ami vonzotta a szakembereket. A lakosság képes 
volt a munka megosztására, így a mesterek magas színvonalú, jellegze-
tes tudást és képességeket fejleszthettek ki. A malmok, a gyapjúfonás 
messze környéken ismert volt; a pálinkafőzdék ellátták közeli telepü-
léseket, a Fleischer-sajtgyár termékei pedig egész Európába eljutottak.

A gazdasági jóléttel párhuzamosan a városban már korán kialakultak 
azok a tevékenységek, amelyek az „emberi jóllétért” munkálkodtak, 
mint a betegellátás vagy oktatás-képzés. A vallásnak kiemelkedő sze-
repe volt: meghatározta és összetartotta az adott csoportot. A némete-
ket a katolikus vallás szervezte közösséggé. Mária rózsája, a tanösvény 
szimbóluma, ezt a gondolatot is jelképezi.

4. állomás
Ünnepelni és mulatni

5. állomás
Gyökeret verni és gyarapodni

6. állomás
Iparosok és mesterek

7. állomás
Hit és lélek
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Bogdányiakról, nemcsak bogdányiaknak
Ennek az elvnek mentén helyi intézményekkel, civil szervezetekkel 
együttműködve valósult meg a 12. tanösvény Dunabogdányban, ezen a 
Dunakanyar gyönyörű környezetében fekvő, magyarországi németek 
lakta településen. A március 20-i ünnepélyes átadásnak és az első hi-
vatalos bejárásnak az időjárás is kedvezett: friss, de napsütéses délelőtt 
gyűltek össze mindazok, akik részt vettek a tervezésben, kivitelezés-
ben. A meghívott vendégek mellett ott volt a település apraja-nagyja a 
Dunabogdányi Általános Iskola rendezvényterén.

Vogel Norbert, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmond-
ta, hogy a projekt megvalósulásába minden kit bevontak, akiknek 
fontosak a német nemzetiségi értékek, így a tanösvény valóban méltó 
emléket állít mindazoknak, akik az elmúlt évszázadokban vagy akár 
a jelenben is szabadidőt és energi át nem kímélve fáradoztak, fáradoz-
nak a helyi német identitás meg őrzéséért. Mindenkinek megköszönte 
a munkáját, kiemelve Sax Ibolya projektkoordinátor, Tóth-Rutsch Nóra, 
a tanösvény szakértője és Pánovicsné Szeiberling Krisztina kommuniká-
ciós vezető támogatását. 

Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzatának elnöke hangsúlyozta, hogy a tanösvényhálózat egyes 
elemei a települések közösségeinek olyan sajátosságaira hívják fel a 
figyelmünket, amelyeket annak tagjai talán természetesnek, magától 
értetődőnek élnek meg. Éppen ezért fontos észrevenni, méltatni és 
megőrizni ezeket az egyedi kincseket, mert ezekből tevődik össze a 
magyarországi németség kultúrája. 

Kőbe vésett örökség
A tanösvény központi motívumaként a kő szerepel, ám nemcsak azért, 
mert a Duna mellett a hegység adta kő nagyban meghatározta a helyi-
ek életét, hanem azért is, mert az elmúlt évtizedek során megtanulták, 
hogy értékeiket a szó legszorosabb értelmében kőbe kell vésni, hogy 
azok rövid és hosszú távon is fennmaradhassanak. A tanösvény állo-
másainak a következő témákat választották: a helyi lakosság összeté-
telének változása; kőbányászat és kőfaragás; zene és művészetek; a hit; 
gyümölcs-, szőlő-, borkultúra; a Duna, mint áldás és átok; a hűség.

A XVIII. század legelső sváb településkezdeménye a mai 11-es út Csádri 
patak, Visegrád felé eső, északi részén állhatott. A szájhagyomány ezt 
a településrészt ma is Sváb utcának nevezi, a Dunától a domboldal felé 
eső részt Svábhegyként emlegeti. Táblázat szemlélteti a svábok arányát 
a teljes lakosság viszonylatában: jól látható, hogy a XX. század elejétől 
1941-ig többségben voltak, majd 1949-ben számuk minimálisra csök-
kent, az utolsó népszámlálás idején pedig a lakosság negyedét tették ki. 

A kitelepítést megjárt, majd visszakerült, ma is használatos német 
nyelvű imakönyv fényképe tanúskodik az egykori és ma is serény hit-
életről. Dr. Hufnágel János plébános állította össze 1927-ben. Több mint 
harminc éves tevékenysége alatt szorgalmazta az anyanyelvi oktatást, 
németül misézett, svábul beszélt a gyerekekkel, s imakönyve révén 
még a mai dunabogdányiak hitéletére is hatással van. 

A Szent Donát öreg és új kálvária, a Nepomuki Szent János-szobor és 
az öt kápolna földrajzi tájékozódási pontot is jelent a településen.

1947 után a Németország orosz zónájába kitelepítettek körében „Juli 
néni rádiója” tartotta a reményt, hogy hazajutnak még. A mintegy ki-
lencszáz kitelepített hazaírt levelei emlékeztetnek a nélkülözésre, az 
elűzöttség, otthonvesztés fájdalmára és a hazavágyódásra. Gutbrod Juli 
néni szerint a „rádió bemondta, hogy hamarosan visszatérhetnek”.
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Hűség
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A magyarországi német temetőkhöz képest a bogdányi azért különle-
ges, mert a helyi kőből készült, száz évnél is öregebb feliratok ma is ol-
vashatók, ezeket eredeti állapotukban őrzi a sírkert. 2016-ban minden 
természetes kőből faragott, az 1947-es kitelepítés előtt készült sírem-
léket védelem alá helyeztek. 2021-ben emlékkert létesült, amely hat-
vannyolc, zömében bogdányi kőből készült gótbetűs síremléket foglal 
magába. 

Egy angol utazó, Robert Towson 1797-ben Bogdányon átutazóban az 
itt kóstolt nagyon savanyú borról emlékezik meg feljegyzésében, Vá-
lyi András földrajztudós azonban éppen hogy dicséri a tótfalusi szőlő-
heggyel szomszédos Schody-hegy szőlőtőkéinek nemes borát.

A Duna minden korban meghatározta a település jellegét, szerepe 
hosszú időn keresztül összeforrt a bányászattal is. Az ötvenes évek-
ben még zömében kézi erővel került a kő az uszályokra, ám az 1963-as 
dunaújvárosi partszakadás magával hozta a megnövekedett kőigényt 
és ezzel a gépesítést. Ahogy a kő, a folyó is számos anekdotát adott a 
falunak. 

A helyi kőbányászat virágkora a XX. század elejére tehető. Az 1930-
as évekig kizárólag kézzel történt a kitermelés. A kőbányászattal kap-
csolatos német szakszókincs őrzi a munkások, eszközök, munkafolya-
matok emlékét. Egy helyi legenda a kővé vált kenyerekről pedig arra 
figyelmeztet, hogy munka közben tartsuk meg az ünnepnapokat, hi-
szen ezek nélkül nem is élvezzük igazán a munka gyümölcsét, a szí-
vünk is kővé válik.

Művészeti csoportok – zenekarok, énekkarok, néptánccsoportok – a 
helyi fiataloknak és idősebbeknek egyaránt hasznos és örömteli időtöl-
tést kínálnak. Egy évszázaddal ezelőtt a katonazenekarok jelentették 
az ugródeszkát, közösségszervező erőt és szórakozást a helyi lakos-
ságnak. A hatvanas évektől kezdve intézményesült formában, a Szent-
endrei Zeneiskola kihelyezett tagozataként nagy lendületet vett a zenei 
oktatás Dunabogdányban, s jelenleg komolyzenei fesztiváloknak, ver-
senyhétvégéknek ad otthont a település. 

A tanösvények hálózata ezzel egy tucatnyira bővült, de készülnek majd 
újabbak is. A BMI (Bundesministerium des Inneren / Németország Belügymi-
nisztériuma) – mely eddig is bőkezűen támogatta a projekteket – nemrég újabb 
tanösvények megvalósítására írt ki pályázatot.

Forrás: LDU Presse

4. állomás
Kőfaragó kultúra

5. állomás
A bogdányi dinkától 

a karmazsinig

6. állomás
Duna: áldás és átok

7. állomás
A kő útja

8. állomás
Népzenei hagyományok


