
Múzeumunk idén új kiadványsorozatot indít útjá-
ra, amelyben helytörténettel, a helyi kultúrával fog-
lalkozó, tudományos igénnyel, de ismeretterjesztő 
céllal megírt tanulmá-
nyok látnak majd nap-
világot. Az egyenként 
mintegy ötven oldalas, 
sok képpel illusztrált 
füzetek révén a mai-
nál szélesebb körben 
szeretnénk közkincs-
csé tenni a Budakeszi-
vel kapcsolatos kutatási 
eredményeket. A soro-
zat első három darabja 
a három szerkesztő egy-
egy tanulmánya lesz:

 Az első három füzet megjelentetését az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma támogatja a Nemzeti 
Együttműködési Alapon keresztül, az NEA-NO-
16-M jelű pályázat keretében. Ajánlóként álljon itt a 
sorozat bevezetője:

Budakeszi Helytörténeti
Tanulmányok

Studien zur Lokalgeschichte
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In diesem Jahr wird unser Museum mit der Publi-
kation einer neuen Schriftenreihe beginnen, in der 
anspruchsvolle, populärwissenschaftliche Studien 
zur lokalen Geschichte und Kultur von Budakeszi 
erscheinen sollen. Mit diesen jeweils etwa fünfzig 
Seiten starken, reich illustrierten Heften möchten 
wir die diesbezüglichen Forschungsergebnisse in 
einem breiteren Kreis als bisher bekanntmachen 
und ins allgemeine Bewusstsein bringen. Die ersten 
Ausgaben der Reihe – denen ho� entlich noch viele 
ausgezeichnete Arbeiten folgen werden - beinhal-
ten jeweils eine Studie der drei Herausgeber: 

Das Erscheinen der ersten drei Hefte wird vom 
Ministerium für gesellschaftliche Ressourcen durch 
den Nationalen Fonds für Zusammenarbeit im Rah-
men der Ausschreibung NEA-NO-16-M unterstützt. 
Als Kostprobe und Empfehlung folgt hier die Einlei-
tung der Reihe:

A múlt – ha más nem, a saját múltja – mindenkit fog-
lalkoztat. A múlt feldolgozása pedig folyamatos feladat, 
amivel nemcsak az egyes embernek, de a kisebb-na-
gyobb közösségeknek is szembe kell nézniük. A feladat-
nak sokféle megoldása van: a múltat lehet anekdotákba, 
legendákba és emlékekbe sűríteni, művészeti alkotássá 
nemesíteni vagy politikai aprópénzre váltani, lehet ró-
zsaszínre vagy sötétre festeni, idealizálni, kisajátítani, 
elferdíteni, elhallgatni, hamisítani, sőt, felejteni is lehet. 
Mindezek a megoldások egymás mellett, egymással ve-
télkedve és közben szétválaszthatatlanul összefonódva 
működnek. Fokozottan igaz ez egy olyan mozgalmas 
sorsú és vegyes lakosságú település esetében, mint Bu-
dakeszi. Nehéz közös nevezőt találni. Nehéz, de talán 
nem lehetetlen.

Jeder beschäftigt sich mit der Vergangenheit – und sei 
es auch nur mit der eigenen. Deren Aufarbeitung bedeu-
tet eine ständige Aufgabe, der sich nicht nur der einzelne 
Mensch, sondern auch kleinere bzw. größere Gemeinschaf-
ten stellen müssen und für die es vielerlei Lösungen gibt: 
die Vergangenheit lässt sich zu Anekdoten, Legenden und 
Erinnerungen verdichten, zu einem Kunstwerk stilisieren 
oder als politischer Alltag darstellen. Man kann sie rosarot 
oder schwarz malen, idealisieren, beschlagnahmen, ent-
stellen, verdrängen, fälschen, ja, man kann sie sogar auch 
vergessen. All diese Methoden bestehen nebeneinander, 
konkurrieren miteinander und sind dabei untrennbar inei-
nander verschlungen. Das gilt besonders für eine Siedlung 
mit einer so wechselvollen Geschichte und gemischten Ein-
wohnerschaft wie Budakeszi. Es ist schwierig, dafür einen 
gemeinsamen Nenner zu fi nden; schwierig, aber vielleicht 
nicht unmöglich. 

Mit unserer neuen Publikationsreihe bieten wir solch 
einen gemeinsamen Nenner an: den wissenschaftlichen 

Gellér Dávid: Budakeszi a német betelepítés korában.

Bednárik János: Jeles napok, népszokások Budakeszin a 
19–20. században. I. Adventtől nagyböjtig.

Somlai Péter: Budakeszi társadalomtörténete a 20. század 
első felében.

Dávid Gellér: Budakeszi zur Zeit der deutschen Ansiedlung.

János Bednárik: Festtage und Volksbräuche in Budakeszi 
im 19.-20. Jahrhundert I. Von Advent bis zur Fastenzeit.

Péter Somlai: Eine Gesellschaftsgeschichte von Budakeszi 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
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Most útjára indított füzetsorozatunkkal egy ilyen közös 
nevezőt kínálunk: a tudományos igényességet. A tudomá-
nyosság nem jelent tévedhetetlenséget, sőt függetlenséget 
és elfogulatlan objektivitást sem, csupán a nézőpont tisz-
tázását és világos szabályokat; alátámasztott állításokat, 
amelyek forrásai visszakereshetők, amelyekkel vitába lehet 
szállni, és amelyek szükség esetén cáfolhatók is. Az utóbbi 
években több budakeszi kötődésű fi atal választotta egyetemi 
tanulmányai során kutatási témájául a város múltjának, kul-
túrájának valamilyen szeletét. Ezek a kutatások a történet-, 
társadalom- és kultúratudományok terén elsajátított tudást 
és látásmódot ötvözik a helyi viszonyok belülről való ismere-
tével. Sorozatunkban e kutatások legfontosabb, legérdeke-
sebb eredményeit kívánjuk az érdeklődő közönség elé tárni. 
Egyben lehetőséget kívánunk nyújtani más szerzők számá-
ra is Budakeszivel kapcsolatos írásaik megjelenésére. Nem 
akarjuk azt a látszatot kelteni, mintha egy új műfaj úttörői len-
nénk, hiszen a tudományos igényű helytörténetírás, tágabb 
értelemben a lokális tudományosság – Budakeszi esetében 
is – jeles elődökre tekinthet vissza. Az ő eredményeiket meg-
ismerve, azokra támaszkodva, vagy éppen azokat tisztelettel 
vitatva fontosnak tartjuk azonban, hogy a múltra vonatkozó 
kérdéseket minden generáció a maga jelenéből újra és újra 
feltegye.

Döntésünkben fontos szerepet játszott az az érdeklődés, 
ami a Budakeszi Város Német Önkormányzata és a Buda-
keszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház közös szervezé-
sében mintegy három éven át futó Budakeszi Helytörténe-
ti Szabadegyetem előadássorozatát övezte. Ugyanakkor 
reméljük, hogy közérthetően megírt kiadványaink a sza-
badegyetem hűséges hallgatóin kívül is sok budakeszi lakost 
megtalálnak majd. Szeretnénk átlépni – ha megszüntetni 
nem is tudjuk – azokat a ma is meglévő láthatatlan határo-
kat, amelyek a település „sváb múltját” szívükön viselő keve-
sek és agglomerációs kisvárosunk más csoportjai között hú-
zódnak. Úgy gondoljuk, hogy egy élhetőbb jelen érdekében 
a múltat is közösen kell megismernünk.

Anspruch. Wissenschaftlichkeit bedeutet keinesfalls Un-
fehlbarkeit, auch nicht Unabhängigkeit oder sogar vor-
urteilsfreie Objektivität, sondern lediglich Darlegung des 
Standpunktes und klare Regeln; fundierte Behauptungen, 
deren Quellen allgemein zugänglich sind,  die man diskutie-
ren und gegebenenfalls auch widerlegen kann. In den letzten 
Jahren haben einige junge Leute mit Bindung an Budakeszi 
während ihres Universitätsstudiums einen Aspekt der Ver-
gangenheit und Kultur dieser Stadt als Forschungsthema 
gewählt. Auch die Herausgeber dieser Reihe gehören dazu. 
Diese Forschungen verbinden das auf dem Gebiet der Ge-
schichts-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften ange-
eignete Wissen und die Herangehensweise mit der intimen 
Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten. Deren wichtigste 
und interessanteste Ergebnisse möchten wir in unserer 
Reihe einem interessierten Publikum vorstellen. Darüber 
hinaus möchten wir anderen Autoren ein Forum bieten, ihre 
Budakeszi betre� enden, wichtigen Studien zu verö� entli-
chen. Keineswegs wollen wir als Bahnbrecher einer neuen 
Gattung erscheinen, da die Lokalgeschichtsschreibung mit 
wissenschaftlichem Anspruch, in weiterem Sinne die lokale 
Wissenschaftlichkeit ja – auch im Fall von Budakeszi – auf 
herausragende Vorgänger zurückblicken kann. Aber auch 
wenn wir ihre Ergebnisse kennen, uns auf sie stützen oder 
sie eventuell respektvoll diskutieren, halten wir es dennoch 
für wichtig, dass jede Generation aus ihrer jeweiligen Ge-
genwart heraus die Fragen zur Vergangenheit immer wieder 
neu stellt. 

Eine wichtige Rolle spielte bei unserer Entscheidung das 
große Interesse, mit dem die Vortragsreihe der lokalhis-
torischen Volkshochschule Budakeszi, eine gemeinsame 
Veranstaltung der deutschen Selbstverwaltung der Stadt 
Budakeszi, der lokalhistorischen Sammlung Budakeszi und 
des Heimatmuseums, über drei Jahre hinweg aufgenom-
men worden ist. Gleichzeitig ho� en wir, dass unsere allge-
mein verständlich geschriebenen Artikel über die treuen 
Hörer der Volkshochschule hinaus demnächst viele Leser 
in Budakeszi fi nden werden. Wir möchten die unsichtbaren 
Grenzen überschreiten – wenn wir sie auch nicht beseitigen 
können – die zwischen der kleinen Gemeinschaft derjeni-
gen, denen die „schwäbische Vergangenheit“ der Siedlung 
am Herzen liegt, und den anderen Gruppierungen unserer, 
im Ballungsraum Budapest gelegenen Kleinstadt auch heute 
noch existieren. Wir sind überzeugt, dass wir im Interesse 
einer lebenswerteren Gegenwart auch die Vergangenheit 
gemeinsam kennenlernen müssen.  

Bednárik János

János Bednárik

Könyvbemutató

Buchvorstellung

November 25-én különleges programra invitál-
tuk az érdeklődőket a budakeszi tájház megú-
jult első szobájába. Adam Müller-Guttenbrunn 
(1852-1923) történelmi 
regényének (Der große 
Schwabenzug, 1913) 
nemrég „A svábok be-
jövetele” címmel meg-
jelent magyar fordítását 
mutatta be Lóczy István, 
az Imedias Kiadó vezető-
je. A sok kérdéssel és 
beszélgetéssel kísért 
érdekes előadás után a 
jelenlévők megvásárol-
hatták a bemutatott 
könyvet és a kiadó más 
köteteit is.

Am 25. November konnten wir die interessierten 
Besucher zu einer besonderen Veranstaltung in das 
renovierte vordere Zimmer des Heimatmuseums 
Budakeszi einladen. István Lóczy, Verlagsleiter von 
Imedias, stellte die ungarische Übersetzung des his-
torischen Romans „Der große Schwabenzug“, 1913, 
von Adam Müller-Guttenbrunn (1852-1923) vor, die 
vor kurzem unter dem Titel „A svábok bejövetele“ 
erschienen ist. Nach dem interessanten Vortrag und 
der anschließenden lebhaften Diskussion konnten 
die Anwesenden das vorgestellte Buch bzw. auch 
andere Bücher des Verlags kaufen.
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2016-ban immár harmadik alkalommal került sor 
tájházunkban a jótékonysági adventikoszorú-ké-
szítésre, a Budakeszi Helytörténeti Egyesület és 
Budakeszi Római Katolikus Egyházközség közös 
rendezésében. Évekkel ezelőtt a katolikus közös-
ség néhány lelkes tagja azon töprengett, hogyan 
lehetne anyagilag támogatni a plébániához tarto-
zó, szegénységben élő embertársainkat. Így jött 
a gondolat, hogy advent első szombatján és va-
sárnapján közösen elkészített adventi koszorúkat 
árusítsanak a templomban. A befolyt összeget Filó 
Kristóf plébános úr 
rendelkezésére bo-
csátották. 2013 óta a 
koszorúkészítés hely-
színe a tájház, amely 
segítői révén az áru-
sítás megszervezé-
sét is magára vállalta. 
Advent első szom-
batján tehát idén is 
sok lelkes gyermek 
és felnőtt, teljes csa-
ládok gyűltek össze 
a Fő utca 127-ben a 
közös munka és a se-
gítés öröméért. Kre-
atív önkénteseink közreműködésével csodálatos 
koszorúk születtek, és mind a száz darab gazdára 
is talált. A nettó bevétel 130 000 Ft volt, amivel re-
ményeink szerint sok embernek tehettük szebbé 
az ünnepet. Köszönjük a sok munkát, segítséget 
Szilágyi Zsuzsának, Tótth Rékának, Hidas Panni-
nak, Schrotti Szilvinek, Horváth Szandrának, vala-
mint a Prohászka Ottokár és a Nagy Sándor József 
Gimnáziumok tanulóinak.

Ugyancsak hagyományosnak mondható már, 
hogy a karácsony előtti napokban ünnepi, kará-
csonyi estet szervezünk a Budakeszi Tájház Bará-
ti Köre, a tájház visszatérő vendégei, önkéntesei 
és minden kedves barátunk számára. Muzsikával, 
harapnivalóval, forralt borral és süteménnyel kö-
szönjük meg az egész éves segítséget, áldozatos 
munkát, érdeklődést, biztatást és támogatást. 
2016-ban újra vendégünk volt a XII. kerületi Jókai 
Általános Iskola Szülői Táncegyüttese, akik cso-
dálatos karácsonyi énekeket adtak elő. A fi nom-
ságokról Czirók Guszti, Meskóné Dékány Dóri, 
Schrotti Szilvi és Bechtold Gábor, a zenei kíséretről 
pedig Nagy Attila gondoskodott.

Nádas Anna

2016 wurde nun schon zum dritten Mal in unserem 
Heimatmuseum das Benefi z-Adventskranzbinden 
veranstaltet, eine gemeinsame Initiative des Heimat-
vereins Budakeszi und der röm.-kath. Pfarrgemein-
de Budakeszi. Vor einigen Jahren hatten sich einige 
engagierte Mitglieder der Pfarre überlegt, wie man 
die zur katholischen Gemeinde gehörenden ärmeren 
Mitmenschen fi nanziell unterstützen könnte. So war 
der Gedanke aufgekommen, jeweils am ersten Ad-
vent samstags und sonntags gemeinsam gefertigte 

Adventskränze in der Kir-
che zu verkaufen. Der Er-
lös wurde Pfarrer Kristóf 
Filó übergeben. Seit 2013 
werden die Kränze im Hei-
matmuseum gebunden, 
dessen Helfer auch den 
Verkauf organisieren. So 
sind auch dieses Mal am 
Samstag vor dem ersten 
Advent viele Kinder und 
Erwachsene, ja ganze Fa-
milien in der Fő utca 127 
aus Freude am Helfen zur 
gemeinsamen Arbeit zu-
sammengekommen. Un-

ter Mitarbeit unserer kreativen Freiwilligen sind hun-
dert wunderschöne Kränze entstanden, die alle einen 
Käufer gefunden haben. Die Netto-Einnahme betrug 
130 000 Ft, mit denen wir ho� entlich vielen Menschen 
das Fest verschönern konnten. Für alle Arbeit und 
Hilfe danken wir Zsuzsa Szilágyi, Réka Tótth, Pan-
ni Hidas, Szilvi Schrotti, Szandra Horváth sowie den 
Schülern des  Ottokár Prohászka und des József Nagy 
Sándor Gymnasiums.

Nahezu ebenso traditionell ist der weihnachtliche 
Festabend, den wir für den Freundeskreis des Heimat-
museums Budakeszi, seine regelmäßigen Besucher, 
Freiwilligen und alle lieben Freunde veranstalten. 
Mit Musik, leckeren Bissen, Glühwein und Gebäck 
wollen wir uns für ihre ganzjährige Hilfe, den uner-
müdlichen Einsatz, für Interesse, Aufmunterung und 
Unterstützung bedanken. 2016 war wieder einmal die 
Elterntanzgruppe der Jókai Volksschule aus dem XII. 
Bezirk zu Gast, die wunderschöne Weihnachtslieder 
vorgetragen hat. Für das kulinarische Angebot haben 
Guszti Czirók, Dóri Dékány Meskóné, Szilvi Schrotti 
und Gábor Bechtold gesorgt, die musikalische Beglei-
tung oblag Attila Nagy. 

Anna Nádas

Advent és karácsony a tájházban Advent und Weihnachten
im Heimatmuseum
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Budakeszi Város Német Önkormányzata 2017. ja-
nuár 14-én harmadik alkalommal rendezte meg a Sa-
utanz Hagyományőrző Disznóvágó Fesztivált. A szer-
vezőket az a gondolat vezérelte, hogy átörökítsék a 
már-már elfeledett hagyományos disznóvágás min-
den mozzanatát – a disznókopasztástól a hurkatöl-
tésig – azokra a nemzedékekre is, akik ezt nem élték, 
élik meg családi eseményként. Egyben olyan közössé-
gi alkalmat kívántak teremteni, ahol találkozhatnak és 
bemutatkozhatnak egymásnak a szűkebb környékről 
és Magyarország más vidékeiről érkező német tele-
pülések képviselői. A program egyrészt kihívást nyújt 
a résztvevő csapatoknak, hiszen bemutathatják, hogy 
mennyire ismerik a hagyományos technikákat, recep-
teket. Másrészt élvezetet a rendezvény látogatóinak, 
akik megkóstolhatják a néhol már feledésbe merült 
ételkülönlegességeket, és összehasonlíthatják a kü-

lönböző települések hagyományait, szokásait, ízeit.
Az idei Sautanzon Törökbálint, Vecsés, Dunabog-

dány, Újhartyán, Budakeszi és a Svábhegy, vagyis Bu-
dapest XII. kerületének csapatai mellett képviseltette 
magát a Pilisi Parkerdő Zrt. is. A bátaszéki delegáció 
az időjárási körülmények miatt kénytelen volt lemon-
dani a részvételt. Az infrastruktúrát, a kenyeret, a sa-
vanyúságot és a disznókat a szervezők biztosították, 
a szúráshoz, feldolgozáshoz, és vendéglátáshoz szük-
séges eszközökről, alapanyagokról azonban a csa-

Zum dritten Mal veranstaltete die deutsche Selb-
stverwaltung der Stadt Budakeszi am 14. Januar 2017 
den Sautanz, das traditionsbewahrende große Sch-
lachtfest. Die Veranstalter wurden dabei von der In-
tention geleitet, jeden Schritt des beinahe schon in 
Vergessenheit geratenen, traditionellen Schweinesch-
lachtens – vom Abschaben der Borsten bis zum Wur-
sten – an diejenigen Generationen weiterzugeben, 
die das nicht mehr als Familienereignis erlebt haben 
bzw. erleben. Zugleich wollten sie einen gesellschaft-
lichen Anlass scha� en, bei dem sich die anreisenden 
Vertreter der deutschen Gemeinden aus der näheren 
Umgebung, aber auch aus anderen Gebieten Ungarns 
tre� en und vorstellen können. Das Programm stellt 
einerseits eine Herausforderung an die teilnehmen-
den Mannschaften dar, wie genau sie die traditionellen 
Techniken und Rezepte kennen. Andererseits bietet es 

den Besuchern eine Gelegenheit, 
die teilweise schon vergessenen 
Spezialitäten zu probieren und die 
verschiedenen Traditionen, Geb-
räuche und Gerichte der einzel-
nen Gemeinden zu vergleichen.

Beim diesjährigen Sautanz na-
hmen neben den Mannschaften 
von Törökbálint (Großturwall), 
Vecsés (Wetschesch), Dunabog-
dány (Bogdan), Újhártyán (Har-
tian), Budakeszi (Wudigess) und 
vom Svábhegy (Schwabenberg), 
d.h. dem XII. Bezirk Budapest 
auch die Pilisi Parkerdő Zrt. teil. 
Bataszék (Badeseck) musste seine 
Teilnahme leider wetterbedingt 
absagen. Die Infrastruktur, Brot, 
Sauer- und Essiggemüse und die 
Schweine wurden von den Verans-
taltern bereitgestellt. Für die zum 
Abstechen, zur Verarbeitung und 

Zubereitung benötigten Geräte und Grundmateriali-
en hingegen mussten die Mannschaften selbst sorgen. 
Unter den Teilnehmern gab es ausgesprochene Rou-
tiniers, wie die Mannschaften von Vecsés, Dunabog-
dány, Törökbálint und Újhártyán, die regelmäßig in 
ihren Heimatgemeinden Schlachtungen veranstalten. 
Und es gab weniger geübte, doch nicht minder begeis-
terte Teams, wie die aus Budakeszi und vom Svábhegy, 
die sich von einer Teilnahme am Sautanz hatten mit-
reißen lassen und sich die Erfahrungen von älteren 

Sautanz!
Disznóvágó fesztivál Budakeszin

Sautanz!
Das große Schlachtfest in Budakeszi
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patoknak kellett gondoskodni. A résztvevők között 
akadtak igazán rutinosak, mint Vecsés, Dunabogdány, 
Törökbálint és Újhartyán csapatai: ők rendszeresen 
rendeznek disznóvágásokat saját településükön. Vol-
tak kevésbé 
gyakorlott, de 
lelkes társa-
ságok is, mint 
a budakesziek 
és a svábhe-
gyiek, akik a 
Sautanzra ver-
buválódtak, és 
idősebb csa-
ládtagok vagy 
i s m e r ő s ö k 
tapasztalatait 
felhasználva 
alakították ki 
módszereiket. 
A Pilisi Parker-
dő erdészei a vadászhagyományokkal gazdagították a 
falusi disznóvágás seregszemléjét.

A gasztronómiai szórakoztatás mellett a csapa-
tok kulturális programokkal is készültek, az adott 
település hagyományos sváb zenéjének, táncainak 
bemutatásával. Fellépett a Bogdányi Sváb Zene-
kar (Dunabogdány), a Rosmarein Táncegyüttes 
(Vecsés), a Großturwaller Tänzer (Törökbálint), 
a Tamási Áron Német Nemzetiségi Gimnázium 
Tánccsoportja (Svábhegy), a Budakeszi Hagyo-
mányőrző Kör Fúvós Zenekara (Budakeszi) és va-
dászkürtös bemutatót is hallhatott a közönség (Pi-
lisi Parkerdő Zrt.).

Az esemény társadalmi jelentőségét mutatja, 
hogy a 2017. évi Sautanz fővédnöke Soltész Miklós, 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsola-
tokért felelős államtitkár volt.  A zsűri tagjainak ki-
választásakor szempont volt, hogy helyet kapjanak 
benne a profi  és az amatőr gasztronómia képvise-
lői, valamint a magyarországi sváb hagyományőr-
zés fontos szereplői. A zsűri tagjai 2017-ben: dr. 
Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere; Czirok 
Gusztáv, a Budakeszi Hagyományőrző Kör tagja; 
Franke László, Oscar-díjas mesterszakács; dr. Pal-
lós László, a NÉBIH igazgató-helyettese; Kreisz 
László, Taksony polgármestere és a Landesrat el-
nöke; Rózsa Szabolcs, a herceghalmi sertéstelep 
ágazatvezetője; Ritter Imre, a német nemzetiség 
parlementi szószólója; Pakó Károly, Solymár Né-
met Önkormányzatának tagja.

A fődíj, a „Vándorbárd” mellett nagy hangsúlyt ka-
pott a különböző egyéni teljesítmények elismerése 

Familienmitgliedern und Bekannten zunutze machten. 
Die Förster der Parkerdő Zrt. bereicherten die „Heer-
schau der Dorfschlachtung” mit Jagdtraditionen.

Neben dem gastronomischen Vergnügen hat-
ten die Mannschaften 
auch kulturelle Prog-
ramme vorbereitet 
und präsentierten tra-
ditionelle Musik und 
Tänze ihrer jeweiligen 
Gemeinden. Neben 
dem Schwäbischen 
Orchester Bogdány 
(Dunabogdány) traten 
die Tanzgruppe Ros-
marein (Vecsés), die 
Großturwaller Tänzer 
(Törökbálint), die Tanz-
gruppe des Áron Tamá-
si Deutschen Nationa-
litäten-Gymnasiums 

(Svábhegy) sowie das Blasorchester des Vereins für 
Traditionsbewahrung Budakeszi auf. Außerdem 
konnte das Publikum auch eine Darbietung der Jagd-
hornisten hören (Pilisi Parkerdő Zrt.).

Als Schirmherr der Veranstaltung konnte in diesem 
Jahr Miklós Soltész, Staatssekretär für Beziehun-
gen zu Kirche, Nationalitäten und Zivilgesellschaft, 
gewonnen werden, was die gesellschaftliche Bede-
utung des Ereignisses besonders hervorhob. Bei der 
Auswahl der Jury wurde berücksichtigt, dass sie sich 
sowohl aus Vertretern der Profi - und Amateur-Gast-
ronomie wie auch aus wichtigen Personen der schwä-
bischen Traditionsbewahrung Ungarns zusammen-
setzen sollte. Die Mitglieder der Jury 2017: Dr. Ottilia 
Győri, Bürgermeisterin von Budakeszi; Gusztáv 
Czirok, Mitglied des Vereins für Traditionsbewa-
hrung Budakeszi; László Franke, Oscar-prämierter 
Meisterkoch; Dr. László Pallós, stellvertretender Di-
rektor des NÉBIH; László Kreisz, Bürgermeister von 
Taksony und Vorsitzender des Landesrats; Szabolcs 
Rózsa, Spartenleiter der Schweinefarm Hercegha-
lom; Imre Ritter, parlamentarischer Sprecher der de-
utschen Nationalität sowie Károly Pakó, Mitglied der 
deutschen Selbstverwaltung Solymár.

Neben dem Hauptpreis, dem „Wanderbeil“ lag 
die Betonung jedoch auch besonders auf der Aner-
kennung verschiedener Einzelleistungen. Kolbász, 
eine Dauerwurst, die am Schlachttag frisch als Prod-
wurst (Bratwurst) gegessen, später durch Räuchern 
haltbar gemacht wird, war beim Sautanz 2017 ein 
hervorgehobenes Thema, und so gab es auch einen 
Extrapreis für die beste traditionelle und die beste Fe-
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is. A 2017. évi Sautanz kiemelt étele a kolbász volt, így 
különdíj járt a legjobb hagyományos és ínyenc kolbá-
szért is. Végül senki sem ment haza üres kézzel:

Legjobb hagyományos kolbász: Budakeszi
Legjobb ínyenc házikolbász: Vecsés
Legjobb böllér: Törökbálint
Legjobb konyha: Budakeszi 
Hagyományőrzésben a legjobban jeleskedett: Svábhegy
Budakeszi Önkormányzat különdíja: Pilisi Parkerdő Zrt.
Ritter Imre felajánlása, parlamenti látogatás: Dunabogdány
Részvételért, mint új csapat: Újhartyán
Fődíj, a „Vándorbárd”: Svábhegy

Az idei Sautanzra kilátogató vendégek számta-
lan fi nomságot és különlegességet kóstolhattak. 
A teljesség igénye nélkül próbálunk bemutatni né-
hány jellegzetes, hagyományos ételt minden csa-
pat háza tájáról.

Vecsés csapata minden esztendőben több disznó-
vágást szervez, a családi hagyományok ma is élnek 
a településen. A savanyú káposzta természetesen 
alapvető kellék, nemcsak a toros és töltött káposz-
tában, hanem a különleges káposztás kolbászban 
is, amit frissen sütve fogyasztanak. Desszertként 
rétest kínáltak, a hagyományos almás és káposztás 
mellett egyedi ízvilágukkal a krumplis és répás réte-
sek is nagy sikert arattak. Vecsésen is készül fahéjas 
sváb fánk, mint oly sok Pest megyei településen, de 
a sütemény tésztája nem tejfölös, zsíros, mint a bu-
dakeszi fánké, hanem tejszínnel és vajjal készül.

Törökbálint is gondosan őrzi a disznóvágás hagyo-
mányait, különlegességeik közé tartozik a Saures, ez a 
főleg májat és némi húst tartalmazó étel, amit a disznó-
vágásokon kínáltak a vendégeknek. A szaftos, laktató, 
paradicsomos fogás nevéhez híven savanykás ízű. Készí-
tettek még orjalevest, sült tarját és töltött káposztát is.

inschmecker-Kolbász. Letztendlich ist niemand mit 
leeren Händen nach Hause gegangen:

Beste Traditions-Kolbász: Budakeszi
Beste Feinschmecker-Hausmannskolbász: Vecsés
Bester Schlachter: Törökbálint
Beste Küche: Budakeszi 
Bestes Hervortun in der Traditionsbewahrung: Svábhegy
Sonderpreis der Selbstverwaltung Budakeszi: Pilisi Parkerdő Zrt.
Parlamentsbesuch, Angebot von Imre Ritter: Dunabogdány
Preis für die Teilnahme als neue Mannschaft: Újhartyán
Hauptpreis, das „Wanderbeil”: Svábhegy

Die Besucher des diesjährigen Sautanzes 
konnten unzählige Delikatessen und Spe-
zialitäten probieren. Ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit sei hier versucht, einige der 
typischen traditionellen Gerichte aus den Hei-
matorten der Mannschaften vorzustellen.

Die Mannschaft von Vecsés organisiert je-
des Jahr mehrere Schlachtungen; die familiä-
ren Traditionen sind in dieser Gemeinde auch 
heute lebendig. Das Sauerkraut gehört natür-
lich unbedingt dazu und darf weder im Schla-
chtkraut, im gefüllten Kraut noch in der spe-
ziellen Krautwurst fehlen, die frisch gebraten 
verzehrt wird. Zum Nachtisch bot man neben 
dem traditionellen Apfel- und Krautstrudel 
auch Karto� el- und Möhrenstrudel an, des-
sen individueller Geschmack großen Anklang 
fand. Wie in vielen anderen Gemeinden im 

Komitat Pest gibt es auch in Vecsés die schwäbischen 
Zimtkrapfen, doch wird der Teig dort nicht wie in 
Budakeszi mit Schmalz und Sauerrahm, sondern mit 
Butter und süßer Sahne zubereitet.

Auch in Törökbálint achtet man darauf, die Tra-
ditionen des Schlachtens aufrechtzuerhalten. Zu ih-
ren Besonderheiten gehört Saures, ein hauptsächlich 
aus Leber, etwas Fleisch und Tomaten zubereitetes 
Gericht, das beim Schweineschlachten angeboten 
wird. Es ist ein saftiges, satt machendes Essen mit, 
wie der Name schon sagt, säuerlichem Geschmack. 
Außerdem wurden noch Hochrecksuppe, gebratene 
Nackenkoteletts und gefülltes Kraut serviert.

Újhártyán nahm zum ersten Mal am Sautanz 
teil. Zu aller Freude wurde die Gemeinde dur-
ch eine vor allem aus jungen Leuten bestehende 
Mannschaft vertreten, die begeistert Wissen und 
Erfahrung ihrer Vorfahren weiterträgt. Zum Frühs-
tück bot sie gebratenes Blut mit Zwiebeln und geb-
ratene Leber an, während sie im Wettbewerb mit 
drei Sorten Kolbász antrat: nach traditioneller Art, 
Kolbász mit Paprika und Zitrone und Óvári-Kol-
bász mit weißem Pfe� er und kleingeschnittenem 
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Újhartyán először vett részt a Sautanzon. Örömte-
li, hogy egy főként fi atalokból álló csapat képviselte a 
települést, akik lelkesen éltetik tovább felmenőik tudá-
sát. Hagymás sült vért és sült májat kínáltak reggelire, 
a versenybe pedig háromféle – hagyományos, papri-
kás-citromos, valamint fehérborsos, apróra vágott zsír-
szalonnás óvári – kolbásszal neveztek be. Különleges 
süteményük a Hercel, mely egy szív alakú, fűszeres, diós 
édesség, valamint a nagyon ízletes vajas kifl i, melynek 
elkészítése igen nagy gyakorlatot igényel.

Dunabogdány csapata is komoly disznóvágó ha-
gyományokkal rendelkezik. Ők is kínáltak Saurest, 
amely abban különbözik a törökbálintitól, hogy több 
benne a hús, mint a máj. Míg a legtöbb sváb telepü-
lésen zsemlével készítik a hurkát, a bogdányiak ke-
nyérkockát használnak. Az orjalevest frissen gyúrt 
házi tésztával tálalták, a kolbászok versenyébe pe-
dig egy „áfonyás, tüzes patkó” fantázianevű külön-
legességgel neveztek. Édességként diós hájas süte-
ményt készítettek.

2017-ben a leglátványosabb vendéglátást a Sváb-
hegy csapata nyújtotta. Reggelire hagymás vért és 
kolbászos, tojásos velőt kínáltak, továbbá sváb gom-
bócos orjalevest, fl ekkent, toros káposztát és bőrös 
sült karajt készítettek. A versenyre beadott ételeik 
között bajor, csípős, káposztás és paradicsomos kol-
bász, valamint tunkedli szerepelt. Különlegesség volt 
István atya (vagyis a XII. kerületi Szent László temp-
lom plébánosának) májas hurkája és Gizi néni linzere, 
illetve az a 19 féle házi sütemény, melyet a svábhegyi 
közösség tagjai készítettek.

A Pilisi Parkerdő Zrt. csapatának kínálata termé-
szetesen bőven tartalmazott vadhúsból készült kü-
lönlegességeket, étlapjukon szerepelt vaddisznókol-
bász, vadhúsos székelykáposzta, de hagyományos 
májashurka és töpörtyű is.

Budakeszi csapata a Hagyományőrző Kör tagja-
iból állt össze, akik gyerekkori emlékek felelevení-
tésével és lelkes fi atal segítőkkel készültek a disznó-
vágásra. Nagy hangsúlyt fektetnek minden évben a 
vendéglátás színvonalára, hiszen „itthoniként” kell 
helytállniuk. Reggelire hagyományos módon készült 
resztelt májat és sült vért adtak, majd fl ekkent, toros 
káposztát, sült kolbászt és orjalevest. A forralt bor és 
tea mellé sváb fánkot és hájas tésztából készült lekvá-
ros süteményt fogyaszthattak a vendégek.

Bár a disznóvágó fesztivál véget ért, az ételek el-
fogytak, a hangszerek elhallgattak, a hagyományok 
azonban élnek mindaddig, amíg évente megtöltjük a 
kolbászt, elkészítjük a sváb hurkát, a Saurest és a há-
jas tésztát. Köszönjük a szervezőknek a fáradságot 
nem kímélő szervezést és az elsőrangú lebonyolítást.

Nádas Anna

Schmalzspeck. Ihre Spezialität waren die Hercel, 
ein herzförmiges, würziges Walnuss-Gebäck sowie 
besonders leckere Butterkipferl, deren Zuberei-
tung sehr viel Übung verlangt.

Auch Dunabogdány verfügt über gediegene Sch-
lachttraditionen. Auch sie boten Saures an, das im 
Unterschied zu dem aus Törökbálint mehr Fleisch 
als Leber enthielt. Während in den meisten schwä-
bischen Gemeinden die Wurst mit Semmeln zube-
reitet wird, nimmt man in Bogdány dazu Brotwürfel. 
Die Hochrecksuppe wurde mit frisch zubereiteten 
Nudeln serviert, und eine Spezialität mit dem Phan-
tasienamen „feuriges Blaubeer-Hufeisen“ nahm am 
Kolbász-Wettbewerb teil. Schmergebäck mit Walnüs-
sen bildete den Abschluss ihres Menüs.

Für den größten Augenschmaus in diesem Jahr sor-
gte die Mannschaft vom Svábhegy, die zum Frühstück 
Zwiebelblut und Mark mit Kolbász und Eiern servierte. 
Im weiteren Angebot fanden sich Hochrecksuppe mit 
schwäbischen Klößen, Naturschnitzel, Schlachtkraut 
und mit Schwarte gebratenes Karree. In den Wettbewerb 
schickte die Mannschaft unter anderem bayrische, 
scharfe, Kraut- und Tomaten-Kolbász sowie Tunkedli. 
Ganz besondere Spezialitäten waren die Leberwurst von 
Pastor István (Pfarrer an der Szent László Kirche im XII. 
Bezirk), die Linzer-Plätzchen von Tante Gizi und die 19 
Sorten hausgemachten Gebäcks, das die Mitglieder der 
Svábhegy-Gemeinschaft zubereitet hatten.

Das Angebot der Pilisi Parkerdő Zrt. enthielt na-
türlich diverse Wildspezialitäten, so unter anderem 
Wildschwein-Kolbász und Székely-Krautfl eisch mit 
Wild. Aber auch traditionelle Leberwurst und Grie-
ben standen auf ihrer Speisekarte.

Die Mannschaft von Budakeszi setzte sich aus 
Mitgliedern des Vereins für Traditionsbewahrung 
zusammen, die Kindheitserinnerungen wach geru-
fen und sich mit einsatzbereiten jungen Helfern ans 
Schweineschlachten gemacht hatten. Als „Hausher-
ren“ legten sie wie in jedem Jahr besonderes Gewicht 
auf die Qualität der Bewirtung. Das Frühstücksange-
bot bestand aus traditioneller Röstleber und gebrate-
nem Blut. Später folgten Naturschnitzel, Schlachtk-
raut, Prodwurst und Hochrecksuppe. Zu Glühwein 
und Tee bekamen die Gäste schwäbische Krapfen und 
mit Marmelade gefülltes Schmergebäck.

Auch wenn das Schlachtfest zu Ende ist, die Gerichte 
gegessen und die Instrumente verstummt sind, leben 
die Traditionen doch weiter, solange wir Kolbász und 
schwäbische Wurst zubereiten, Saures kochen und 
Schmergebäck backen. Ein herzliches Dankeschön an 
die Veranstalter für ihre keine Mühen scheuende Or-
ganisation und die erstklassige Abwicklung.

Anna Nádas
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A nagyböjti időszakban, előzetes megbe-
szélés alapján vezetést tartunk a

budakeszi kálvárián.
Jelentkezés:

Nádas Anna +36 20 519 5755

2017. április 8.
10:00-14:00

Helytörténeti Szombat a tájházban
Húsvéti készülődés, tojásfestés

hagyományos és alternatív módon
15:00

Német nyelvű keresztút a kálvárián

2017. április 17.
10:00

Húsvéthétfő a budakeszi tájházban:
„Locsolkodás és minden,

ami ezzel együtt jár”

In der Fastenzeit bieten wir nach Vorabsprache 
Führungen über den

Kalvarienberg in Budakeszi an.
Anmeldung:

Anna Nádas +36 20 519 5755

8. April 2017
10:00-14:00 

Heimatkunde-Samstag im Museum 
Vorbereitung für Ostern, Eiermalen

auf traditionelle und neue Art.
15:00

Deutschsprachiger Kreuzweg
auf dem Kalvarienberg

17. April 2017 
10:00

Ostermontag im Heimatmuseum:
„Osterwasser und alles, was damit einhergeht”


