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VUdAK – műhelybeszélgetések Baján

Az egykori Magyarországi Németek 
Demokratikus Szövetsége keretén be-
lül 1972-ben alakult meg az Irodalmi 
Szekció. Tagjai 1977-től fogva évente 
találkoznak háromnapos műhelybe-
szélgetéseken, ahol verseikről, elbe-
széléseikről értekeznek magyar és 
német germanistákkal, előadásokat 
hallgatnak meg és vitatkoznak mű-
helyproblémákról, a nemzetiségi írók 
küldetéséről. „A magyarországi német 
irodalom és nemzetközi környezete” című 
nemzetközi konferencián – 1990 júniu-
sában – Pécsváradon, a történelmi vár 
falai közö#  alakult meg a Magyarorszá-
gi Német Írók Szövetsége. Az egyesület 
1992 februárjában nyito#  a képzőművészek felé. Az-
óta viseli a Magyarországi Német Írók és Művészek 
Szövetsége (Verband Ungarndeutscher Autoren und 
Künstler – röviden: VUdAK) – elnevezést.

A szövetség célja, hogy az irodalom és művészet 
támogatása révén erősítse a magyarországi német-
ség identitástudatát, a német nyelvű írásosságot, a 
Kárpát-medence irodalmi és művészeti hagyomá-
nyainak megismerését, dokumentálását és közre-
adását, a magyarországi németség múltjának, jele-
nének s jövőjének irodalmi, művészi eszközökkel 
történő feldolgozását. Mindezt szoros együ# műkö-
désben a német nyelvterületen működő írói és mű-
vészeti szövetségekkel. A VUdAK 1990-ben tagja 
le#  a „Bundesverband Deutscher Autoren”, azaz a 
Német Szerzők Szövetségének. Ez a berlini székhe-
lyű szervezet a szellemi értékek nyugat és kelet kö-
zö# i cseréjét ápolta.

„Bekentnisse eines Birkenbaumes címmel Dort-
mundban, 1990-ben jelent meg az első magyarorszá-
gi német antológia. Előszavát Göncz Árpád magyar 
és Richard von Weizsäcker német államfők írták. 1992 
óta a „VUdAK-könyvek” sorozatban jelentek meg 
irodalmi és képzőművészeti kötetek. 1996-ban 300 
számozo#  példányban adtuk ki Robert König „Dort 
drunt an der Donau / O!  lent, a Dunánál” című, hu-
szonkét eredeti grafi kát tartalmazó gyűjteményét, 
mely, egy dokumentumokat tartalmazó kísérőfüzet-
tel kiegészítve szemlélteti a magyarországi németek 
történetét. A Szövetségnek jelenleg negyvenöt tagja 
van, akik az irodalmi vagy a képzőművészeti szek-
cióban ténykednek.

Baján idén tisztújításra is sor került: a Képzőművé-
szeti Szekció elnöke Ma" on Ákos festő, az Irodalmi 

Szekció elnöke Becker Robert költő, a VUdAK elnöke 
pedig Schuth János le# . A tisztségviselők társadalmi 
munkában dolgoznak.

A hagyományoknak megfelelően a költők és írók 
a bajai Magyarországi Németek Általános Műve-
lődési Központjának gimnazista osztályaiban ol-
vasták fel műveiket németül – Korb Angéla, Arnold 
Krisztina, Koloman Brenner, Nelu Bradean Ebinger, 
Michaelisz József és Valentin István – Manz Alfréd 
tanár, költő szervezésében, majd az intézmény au-
lájában diákok és pedagógusok köszöntö# ék a VU-
dAK tagjait. Ezt követően a képzőművészek a bajai 
Nemzetiségek Házának rendezvénytermében nyito# ák 
meg kiállításukat. Az eseményen a közeli Vaskútról 
érkeze#  vegyes kórus sváb népdalokkal színesíte# e 
az est programját. Schuth János elnök és Cseh Borbá-
la művésze# örténész együ#  muta# a be a költőket és 
képzőművészeket. A közönség nagy érdeklődéssel 
fogadta a kiállíto#  műveket és hallga# a a felolvasó 
művészeket. A Nemzetiségek Háza előszobájában 
örömmel fedeztük fel azt a polcot, amely a horvát, 
német és cigány kiadványok melle#  a BARÁTSÁG-ot 
is olvasásra kínálta.

A közgyűlés döntö#  arról is, hogy jövőre a VU-
dAK Stu# gartban rendezi meg a következő műhely-
beszélgetéseket, s a tagok több kiadvány megjelente-
téséről és kiállítások megrendezéséről is határoztak 
2013-ban. 

A rendezvény Nemesnádudvaron/Nadwar zá-
rult, ahol már újbor-ünnep volt a pincesoron, nép-
tánccal, fúvósokkal és persze koccintással, az újbor 
kóstolásával. Baja kiváló házigazdája volt az idei 
rendezvénynek.
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A Magyarországi Német Írók és Művészek 
Szövetsége (VUdAK) éves közgyűlését és 
a hagyományos műhelybeszélgetéseket 
szeptember végén, Baján tartotta.
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