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Német nemzetiségi hírek

Magyarországi németek vallási öröksége
A Német Nemzetiségi Hét keretén belül nagyon sok színvonalas szívet, lelket melengetõ elõadás hallgatásában volt részünk.
Szeptember 8-án Lantosné dr.
Imre Mária, a pécsi egyetem professzorasszonya csodaszép elõadást tartott a magyarországi németek szakrális emlékeirõl, kálváriákról, melyeket Magyarországon elõször németajkúak építettek (1300-tól). Építész férje által
készített diákat vetített a professzorasszony Závodról, Mecseknádasdról, Szepesszombatról, Somberekrõl. Emmausi vendéglátás (húsvétkor) Bátaszékrõl,
Hidasról. Beszélt a virágvasárnapi barkaszentelésrõl, melyeket a
svábok a temetõbe visznek szeretteik sírjára. Diákat mutatott a májusfa-állítás hagyományairól, a Szent Orbán-napi szõlõvesszõk
megáldásáról, a pünkösdölésrõl lovaglásról Ecsenybõl. Elõadásában gyönyörû fotókat mutatott a hõgyészi Csicsókápolnáról, a bólyi Szentháromság-oszlopról, a budaörsi úrnapi virágszõnyegrõl.
Arra is mutatott példát, hogy ahol kék színû öltözékben jártak az
emberek, ott az útszéli keresztet is kékre festették (Véménd). Búzaszentelést, arató ünnepi hálaadást tartanak mind a mai napig Máriaszéplakon, Bátaszéken (Biatorbágyon is). Beszélt a hajósi öltöztetett Mária-szobrokról, a szõlõ, a bor szentelésérõl – Márton-napi
ünnepekrõl. Itt jegyzem meg, hogy a szõlõ a legszakrálisabb növény. Az „Isteni szeretet” fény formájában érkezik hozzánk, ezt a
tõke magába fogadja – fürtöt nevel – emberek leszedik – bort erjesztenek belõle. És ez „Krisztus vére”.
Hallottunk a palotabozsoki Szentkútról, nem a Lourdes-i hasonmása, vizitációs kápolnáról. Gyönyörû búcsújáróhelyeket is fotózott az építész férj – Máriaszéplak, Máriagyüd, Nagynyárád...
Nagyon köszönjük a szívet-lelket melengetõ elõadást, kiállítást
minden közremûködõnek. A tanárnõ megtekintette a mi kis szerény helytörténeti gyûjteményünket is. Megdicsérte a rendezõket
és a hatalmas tudás- és ismeretanyaggal rendelkezõ professzor-

Lantosné dr. Imre Mária ismert néprajzkutató, adjunktus a
Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskolán. Kutatásának területe
Dél-Dunántúl, azaz Baranya megye. A hazai német anyanyelvû
lakosság 38%-a Baranyában él. A németség Baranyában a II. világháborúig viszonylag zárt közösségeket alkotott. Ilyen egységet alkotnak a Mohácstól északnyugatra fekvõ települések,
amelyekben a németek száma a falvak összlakosságának a felét
teszik ki ma is.
A néprajzkutató férje, Lantos Miklós úr, korábban építészként tevékenykedett a ’60-as évek elejétõl fényképez. Számos
hazai és nemzetközi fotókiállításon jelentek meg képei, melyek
sokban segítették felesége néprajzi munkásságát is.
Bóly helytörténeti kiállításának anyagát Lantosné dr. Imre
Mária gyûjtötte, rendezte. Több tanulmánya is megjelent: „A
katolikus németség népi hitélete a pécsi egyházmegyében”(1991), „Egyesületek, vallásos társulatok közösségteremtõ
szerepe. Egy német nemzetiségi falu a két háború között”
(1991). Tanulmányozta a mecseknádasdi népviseletet és hajviseletet. Aktív szerepet töltött be a német tájházak kialakításánál.

asszonynak még meglepetést is okoztunk, olyan imakönyveket és
emlékeket látott, amelyek még neki is az újdonság erejével hatottak. A hûség jelképével, egy cserép rozmaringgal köszöntük meg
az elõadást. Közvetlen beszélgetésekkel és kis fogadással ért véget
a 2-2,5 órás együttlét. A professzorasszony ígéretet tett, hogy tavasszal folytatja okításunkat, sõt kirándulást is szervezünk a helyszínekre. Legközelebb a viseletekrõl tart beszámolót.
A Német Nemzetiségi Hét folytatódott az egyesület ünnepélyes
közgyûlésével, színvonalas mûsort adó svábbállal és polkapartival.
Folytatjuk értékõrzõ programjainkat, hogy megõrizzük s fõleg továbbadjuk amit nagyszüleink örökbe hagytak ránk – épített tárgyi
és szellemi örökségünket.
Hajzuk Józsefné

Patak-parti polka-party
Szeptember 18-án folytatódott a mulatság, hiszen a Német Kisebbségi Önkormányzat Patak-parti polka-party-ra invitálta a lakosságot.
A rendezvényt a Füzes patak-partján a pilisvörösvári és a solymári vendégzenekarok térzenével nyitották meg. A Közösségi Ház
udvarán kialakult omlásveszély miatt a program a tornateremben
folytatódott, ahol a táncolni vágyók késõ estébe nyúlóan szórakozhattak a vendégzenekarok és a Turwaller Musikanten nagyszerû
játékára.
Gockler Márta

