
A SZÁRI SVÁBSÁG TÖRTÉNETE ÉS 
HAGYOMÁNYAI

Jelige: Ciszter

A szári katolikus 

templom



A témaválasztás indoklása

• Egyik csapattagunk dédapja 
szári sváb suszter volt

• Fontosnak tartjuk a családi 
történelem feltárását, mert a 
családok múltja a települések, 
a megye és az ország 
történelmébe is illeszkedik

• Ahhoz, hogy tudjuk, merre 
tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk 
és honnan jövünk 

Szári lagzismenet



Történelmi előzmények 1.

• A falu lakói a 16 – 17. században 
magyar reformátusok 

• A török hódoltság idején: 
elnéptelenedés 

• Gróf Esterházy József, a 
tatai uradalom új birtokosa: 

▪ a megmaradt kálvinista magyarok 
kitelepítése

▪ 1720-as évek: katolikus németek 
(pilisvörösvári svábok) és 
szlovákok beköltöztetése 

• A telepesek származási helye 
főleg a Rajna-Majna vidéke

• Erdőirtási munkák

• Az uradalom robot- és 
adókedvezménye

Gróf 

Esterházy

József





Történelmi előzmények 2.

• II. József császár népszámlálása 
(1784-1787) szerint a szári statisztika:

▪ 161 ház

▪ 1065 keresztény (katolikus) lakos

▪ 2 pap 

▪ 21 mesterember 
(kádárok, kovácsok, szabók, cipészek)

▪ 70 paraszt

▪ 146 gyerek

• A németek lakta faluban az oktatás nyelve 
az anyanyelv

▪ az iparosok fiainak fontos elsősorban 

▪ a kézműves foglalkozások szókincse német, 
pl.stich = öltés (mértékegység)

II. József, a ,,kalapos király”



A Magyarországi Német Népművelési Egyesület (1924 -1940) 
és a Volksbund
(a Magyarországi Németek Népi Szövetsége, 1939 –1945)

• 1920-as évek: 
a szári lakosság 88%-a továbbra is 
német

• A Népművelési Egyesület célja: 
„a magyarországi német nép 
kulturális érdekeinek … 
előmozdítása, … 
hagyományai, nyelve, szokásai és 
keresztény erkölcseinek ápolása … , 
a magyar hazához való ragaszkodás 
… erősítése"

▪ Az egyesületnek Száron is működött 
csoportja

• A Volksbund: nagynémet eszmék, 
nemzetiszocialista jelszavak

▪ létrejötte a német lakosságot is 
megosztotta

▪ a megye sváb nemzetiségű falvaiban 
népszerűbb volt ez a szervezet, mint a 
Német Népművelési Egyesület 

Volksbund-jelvény



Az első kitelepítés (1946)

• A 2. világháború után a németek által 
lakott községek önkormányzatának 
felfüggesztése, 
telepítési kormánybiztos kinevezése

• Összeírás,  vagyonleltározás

• „áttelepülni köteles az a magyar 
állampolgár, aki az utolsó 
népszámlálás összeírása alkalmával 
német nemzetiségűnek vagy német 
anyanyelvűnek vallotta magát, vagy 
aki magyarosított nevét német 
hangzásúra változtatta vissza, 
továbbá az, aki a Volksbundnak, … 
tagja volt.”
(A magyarországi német lakosságnak 
Németországba történő 
áttelepüléséről szóló 
kormányrendeletből, 1945)

• 162 család kitelepítése Németország 
nyugati hatalmak által megszállt 
zónáiba – családok szétszakadása

Kitelepítési emlékmű - Szár



A második kitelepítés (1948) és hatásai

• Csehszlovákiából magyar családok 
betelepítése a lakosságcsere-
egyezmény (1946) keretében 

▪ hazájukból való kitelepítésük 
hivatalos indoka szintén a 
„kollektív bűnösség” elve 

• 1948-ban újabb sváb családok 
áttelepítése Vérteskozmára

• 1958-ig: visszatérés és az újbóli építkezés 
lehetősége  

• A faluban maradt svábok és az újonnan 
betelepített magyarok között ellentétek 
az 1950-es évekig

• Ma: békés egymás mellett élés – a 
lakosság többsége német identitástudatú



Szár jótevői, a Hasenfratzok

• A Hasenfratzok ősei 18. századi 
telepesek 

• Kitelepítésük Vérteskozmára

• Külföldön szerzett 
magánvagyonból a templom 
felújítása, a 
2. világháborúban elpusztult 
orgona helyett új hangszer 
építése

• Közösségmegőrző, 
közérzetjavító támogatások

A Hasenfratz család

A szári katolikus templom orgonája



A hagyományok ápolása

• A Szári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat fenntartásában:

▪ Szári Napsugár Kindergarten Óvoda

▪ Szári Romhányi György Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános Iskola
(az intézmény névadója Reichenbach
György néven 1923-ban érettségizett 
a székesfehérvári Ciszterci Szent 
István Gimnáziumban, és orvosnak 
tanult)

▪ Saarer Tanzgruppe
-8 korcsoport

• Német Nemzetiségi Népdalkör

• Saarer Musikanten

• Tájszoba (a leendő tájház)

• Szár Községért Baráti Kör

Életkép a

tájszobában

A Német

Nemzetiségi Népdalkör

A Saarer Tanzgruppe logója



Hajdani bálok emlékezete

• A helyszínek: 
Macher, Schenk, Steer vendéglők

• Külön zenekar mindhárom helyen

▪ sváb vagy szlovák zene

▪ a tanult emberek körében: 
cigányzene

• A 2. világháború előtt két-három 
napos farsang, vasárnapi és hétfői 
bálokkal 

• Kedden falujárás, 
az ismerősök felkeresése

• A 16 éven aluli ifjak számára 
háznál rendezett bál

• Nős ember bál 

• Háromfajta fánk:

▪ szalagos 

▪ csöröge  

▪ a sváb fahéjas fánk 

A sváb fahéjas fánk

Báli hangulat Száron
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