
Nachruf an Matthias Schmidt 

 

 

Unser lieber Freund Matthias hat am 13. September 2021 für immer die Augen geschlossen.  

 

Matthias Schmidt war für uns Familienmitglied und vor allem 

eine 'Brücke' zwischen den Vertriebenen und den hier 

gebliebenen Budaörsern. Mit seinem Tod verlieren wir Budaörser 

einen lieben Freund, der unser wertvolles Kulturgut retten wollte 

und zu dessen Bewahrung er mit seiner unermüdlichen Arbeit 

gute Voraussetzungen geschaffen hat.  

 

Die geschichtlichen Leistungen unserer Vorfahren, ihre 

Kulturarbeit für Volk und Ungarn, sollen uns alle, besonders 

aber die Jugend anspornen, zitierte Matthias in dem Budaörser 

Heimatbuch die Worte seines Freundes. Für Dich, lieber Matthias 

war Deine Heimat eine Herzensangelegenheit. Wir möchten 

Deine Arbeit fortsetzen und das kulturelle Erbe von Budaörs 

pflegen, bewahren. Wir möchten uns von Dir mit den Zeilen des 

Gedichtes „Heimaterde“ verabschieden:  

 

 

Nun zieh‘ ich wieder, wandre wieder,  

Am Herzen das bisschen Heimaterde,  

Und klopfe nun an jenem Tore,  

Wo ich die ewige Heimat finden werde. 

(G. Pfundt: Heimaterde) 

 

Unser lieber Matthias wird uns fehlen. Wir beten für ihn und unser tiefes Mitgefühl gilt auch 

seiner lieben Familie.  

 

 

Dr. Kathi Gajdos-Frank, Jakob Bleyer Heimatmuseum Budaörs 

         

   

  



Búcsú Schmidt Mátyástól 

 

Drága kedves barátunk, Matthias 2021. szeptember 13-án örökre lehunyta szemét. 

Schmidt Mátyás számunkra egy szeretett családtag volt és egy 'híd' 

az elűzött és az itt maradott budaörsi németek között. Halálával egy 

olyan kedves barátot veszítettünk el, aki kulturális értékeink 

megmentésén dolgozott és aki ezek feldolgozásához, megőrzéséhez 

fáradhatatlan munkájával a feltételeket is megteremtette.  

Elődeink történelmi teljesítménye és kulturális tevékenysége népük 

és Magyarország számára ösztönzőleg kell, hogy hasson ránk és 

fiataljainkra, tiszteletet kell, hogy ébresszen bennünk apáink és 

ősapáink iránt, akikre örökké büszkék lehetünk, idézte Matthias a 

Szülőföldünk Budaörs könyvben kedves barátja szavait. Neked, 

drága Matthias, szívügyed volt szeretett régi hazád, a régi Budaörs. 

Munkádat szeretnénk folytatni és Budaörs sváb kulturális értékeit 

ápolni, megtartani. A Hazai föld című vers soraival szeretnénk 

tisztelettel búcsúzni Tőled:  

 

Most újra elmegyek,  

Vándorútra kelek  

Hazai földdel a szívem felett  

És bekopogok azon a kapun  

Ahol az örök hazát  

Megtalálom  

(Pfundt Gy.: Hazai föld) 

 

Drága Barátunk Matthias hiányozni fog nekünk, imádkozunk Érte és őszinte részvétünket 

fejezzük ki tisztelt Családja felé is. 

 

 

Dr. Gajdos-Frank Katalin, Jakob Bleyer Heimatmuseum Budaörs 

  


