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A megnyitót műhelybeszélgetés előzte meg, amely-
nek témája a magyarországi németek XXI. századi 
jelenléte és identitása volt: Szalayné Sándor Erzsé-
bet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak 
védelmét ellátó biztoshelyett es bevezető gondolata-
iban hangsúlyozta: az elmúlt két évtizedben a nem-
zetiségek jogvédelmének egyik oszlopa a minden-
kori nemzetiségi biztos, illetve biztoshelyett es intéz-
ménye volt, amely a közösségek érdekeit és integri-
tását, mint értékes magot, héjként védte a külvilág 
– sok esetben ártó – hatásai ellen. Utalva a korábbi 
roma tematikájú kiállításra, a biztos helyett es hang-
súlyozta: a nemzetiségi jogok védelme esetében 
nem elég pusztán a jogi környezet és a szakmai esz-
közök professzionális alkalmazása.  Tudatosan meg 
kell ismerni, folyamatosan szem előtt  kell tartani 
azoknak a közösségeknek múltját s jelenét, valamint 
szubjektív önrefl exióit, amelyek jogainak és érdekei-
nek védelméért a Hivatal munkatársai nap mint nap 
dolgoznak. Ez azonban kizárólag a közösségeket 
megszólítva, egymással folyamatos párbeszédben 
élve és együtt  gondolkodva lehetséges. A művészet 
ebben kiváló segítőtárs lehet, hiszen az egyik leg-
összetett ebb emberi eszköz, éppen ezért alkalmas 
egy-egy alkotó közössége és nemzete gondolatai-
nak átütő erejű közvetítésére. A DaSein/JelenLét s a 
nemzetiségek XXI. századi jelenlétét bemutató kiál-
lítássorozat következő állomásai a folyamatos pár-
beszéd, a közös gondolkodás fontosságára hívják fel 
a fi gyelmet, egyben hangsúlyozzák egymás kultú-
rája és értékei kölcsönös elismerésének fontosságát 
is – zárta gondolatait az ombudsmanhelyett es. 

A közönség ezt követően két előadást hallgatha-
tott  meg a hazai németek életének egy-egy meg-
határozó részéről. Bindorff er Györgyi szociológus 
és kisebbségkutató, a nemzetiségi biztoshelyett es 
munkatársa a német közösség történetét mutatt a be 
az első telepesek érkezésétől napjainkig, kiemelve 
azokat a kulturális tényezőket és értékeket, ame-
lyek alapvetően meghatározták s meghatározzák 
a hagyományok megmaradását, valamint lehető-
séget adnak a folyamatos fejlődésre. Hangsúlyozta 

ugyanakkor, hogy a német identitás továbbadása a 
következő nemzedékek számára összetett  feladat, 
amely nem csupán a rituálék megtanítását, hanem 
egy saját identitásszerkezet belső kialakításának igé-
nyét is jelenti, ebben pedig a szülőknek, az iskolának 
és a nemzetiségi önkormányzatoknak egyaránt sze-
repe van. 

Gerner Zsuzsanna nyelvész, egyetemi docens, a 
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészett udományi Kara 
Germanisztikai Intézetének igazgatója, a Németor-
szági Szövetségi Köztársaság pécsi tiszteletbeli kon-
zulja a német nyelv ismeretének és használatának 
tendenciáiról szerzett  kutatási tapasztalatait osztott a 
meg a jelenlévőkkel. Felhívta a fi gyelmet arra, hogy 
miközben a német nyelv az identitásőrzés és az „ob-
jektív hasznosság” szempontjából továbbra is ko-
moly értéket képvisel, a használat körülményei alap-
vetően megváltoztak: a fi atalok a dialektusok helyett  
jellemzően a sztenderd német nyelvet beszélik, és a 
személyes interakciókban egyre kevésbé van jelen 
az „ősök nyelve”. Jelezte, hogy a nemzedékek iden-
titásélménye rendkívül eltérő, de ez nem jelenti azt, 
hogy megfoghatatlan és merev adott ság lenne. Épp 
ellenkezőleg: az identitás szituatív jelenség, vagyis 
épüléséhez és az egyén számára optimális kiteljese-
déséhez folyamatosan erősíteni és bátorítani kell a 
pozitív elemeket, így a nyelvhasználatot is.

Az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetésen 
Becker Róbert költő, a VUdAK irodalmi szekciójának 
elnöke, Eiler Ferenc történész, az MTA kutatója, Hei
nek Ott ó, a Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzatának elnöke, Korb Angéla költő, Matz on 
Ákos, Munkácsy-díjas képzőművész, a VUdAK kép-
zőművészeti szekciója elnöke, valamint Ritt er Imre 
német nemzetiségi szószóló vett ek részt. 

A beszélgetés kiindulópontja az elhangzott  előa-
dások kapcsán megfogalmazódott  gondolatok meg-
vitatása volt. Ritt er Imre családja példáján keresztül 
mutatt a be, milyen eltérő módon éri el és szólítja meg 
az élő német nyelvi hagyomány az egyes családtago-
kat. Testvérei és gyermekei nyelvtanulásának törté-
netével is azt szemléltett e, hogy az élő nyelvhaszná-

JelenLét / DaSein
Műhelybeszélgetés és a VUdAK képzőművészeti szekciójának csoportkiállítása

A
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját, mely alkalomból rendezvénysoroza-
tokat indított tevékenysége és partnerei bemutatására. A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos-
helyettes, dr. Szalainé dr. Sándor Erzsébet munkájához kötődő terület, a hazai nemzetiségek sokszínű kulturális élete meg-
ismertetésére is több eseményt szerveznek. Ezek egyikeként április 8-án, a Roma Kultúra Világnapján a Hivatal épületében 
nyílt kiállítás a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (FROKK) gyűjteményi anyagából, majd április 24-én – a biztos-
helyettes és a Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége (Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler – VUdAK) 
közötti együttműködés keretében – a hazai kortárs német képzőművészetet bemutató tárlatot is megnyitották. A kiállítás a 
„JelenLét / DaSein” címet kapta, utalva arra, hogy a német nemzeti kötődésüket büszkén vállaló alkotók, illetve műveik szerves 
részei a hazai kultúrának, ami általuk is folyamatosan gazdagodik.
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lat utat tör és helyet követel magának, a családi és 
közösségi összetartozás egyik szilárd alapjává vá-
lik. Az identitás emellett egy folyton alakuló belső 
mag – mondta –, amelyet valóban védeni és gondoz-
ni kell, ehhez pedig az egyénnek és a közösségnek 
minden segítséget meg kell kapnia. Fontos azonban 
a másik oldalra is odafigyelni: a többségi társada-
lom tagjai sok esetben fájdalmasan keveset tudnak a 
nemzetiségekről, pedig az a kölcsönös megismerés, 
az együttműködés és a fejlődés alapja lehetne.

Heinek Ottó elsősorban az identitásélményekről 
és az emlékezetkultúra épüléséről osztotta meg gon-
dolatait. Véleménye szerint az idősebb nemzedékek 
tagjai számára még napjainkban is az átélt, vagy a 
közös emlékezetben élénken élő traumák és diszk-
rimináció súlya meghatározó identitásképző erő, a 
fiatalabbak esetében azonban az identitásépítéskor 
már a kötődés pozitív elemeit kell előtérbe helyezni. 
A múlt sebeit nem lehet elfelejteni, de a kitelepítési 
mementók mellett fel kell figyelni a betelepülési em-
lékművekre, a jelenlét pillanatait megörökítő klasz-
szikus és modern alkotásokra is, amelyek kedvező 
képet, az életet, a gyarapodást mutatják meg úgy a 
német közösségnek, mint a környezetének. 

Szalayné Sándor Erzsébet a hozzászólásokat meg-
köszönve a műhelybeszélgetés témáját két kérdés 
formájában fogalmazta meg: Mitől lesz egy német 
művész művész, és ezzel a szerepvállalással hogyan 
tud hozzájárulni a közösség identitásának fejlődé-
séhez? A másik felvetés pedig ez volt: Mitől függ a 
nemzetiségi és többségi közönség visszajelzése az 
alkotásokkal kapcsolatban: nemzedéktől, helytől 
vagy a közvetítő közegtől függ-e?

Matzon Ákos kifejtette, hogy a VUdAK művé-
szei olyan területen alkotnak, amelyre nem lehet 
egyértelműen a „német” jelzőt vagy a közvetlen 
nemzetiségi identitást alkalmazni. Európai, illetve 
egyetemes művészetnek lehetne ezt nevezni, bár 
tény, hogy több alkotó művein megjelennek a német 
részletek vagy archaikus elemek. Jó példa erre Heit
ler László, aki képein Balaton-felvidéki német épí-
tészeti elemeket fest meg. A VUdAK alkotói kivétel 
nélkül vállalják nemzetiségi hovatartozásukat és 
erre büszkék is, ám nem kizárólag ennek élnek, hi-
szen meg kell felelniük a mai világ törvényeinek és 
elvárásainak. Időtálló, sőt előremutató alkotásokat 
kell a közönségnek ajándékozniuk. Ha ez kizáró-
lag a saját nemzetiségi csoportra vagy csakis a saját 

A beszélgetés résztvevői: (balról jobbra) Korb Angéla, Matzon Ákos, Gerner Zsuzsa, Heinek Ottó, Szalayné Sándor Erzsébet, Ritter Imre 

Bindorffer Györgyi Eiler Ferenc Becker RóbertCseh Borbála



8235

kultúra elemeire korlátozódna, 
elkerülhetetlenül „rezervátum-
ba szorulna” a német alkotókö-
zösség. Magyarországon öt-hat-
ezer képzőművész dolgozik, 
közülük két-háromszáz művész 
nyert rangos állami díjat vagy 
elismerést. A VUdAK 21 alkotó-
jának 30%-a ebbe a kategóriába 
tartozik, vagyis szervezetként 
is páratlan szerepet töltenek be 
a magyar művészeti életben. Sa-
játos „magyar átok” ugyanak-
kor, hogy a többségi társadalom 
sokszor csak akkor figyel fel 
egy nemzetiségi alkotóra, ha az 
anyaországában már sikereket 
könyvelt el; ekkor válik a több-
ség számára is értékké és „sa-
játtá”. A kérdés második felével 
kapcsolatban elmondta, hogy 
a művész és a közönség folya-
matos párbeszédben, néha konfrontációban állnak, 
de mindig reflektálnak egymásra. Az olvasó-hall-
gató-néző melegséget, kényelmet és simogatást vár, 
a régi emlékek varázsát, ez pedig nem feltétlenül 
egyezik az alkotó szándékaival. A harmónia megte-
remtése a művész feladata.

Becker Róbert elismerte, hogy visszaszorulóban 
van az anyanyelv használata, így a németül alkotó 
írók is lassan elszigetelődnek a közönségtől. Ráadá-
sul hiányzik az országos ismertség, így fokozatosan 
ki kell nyitni a kört: író-olvasó-találkozók szerve-
zésével, sűrűbb média-megjelenéssel, az alkotások 
népszerűsítésével mindenki számára láthatóvá és 
érthetővé kellene tenni a modern hazai német mű-
vészetet. Ebben nagyon komoly szerepet kapnak az 
iskolák és a tájékozott, felelős pedagógusok, ame-
lyek, illetve akik a kortárs irodalmat az érdeklődő 
diákoknak, hallgatóknak átadhatják. 

Korb Angéla az irodalmi nyelv dialektus-haszná-
latának hiányát vetette fel, elismerve, hogy bár nyil-
vánvalóan nehéz a beszélt nyelv hű rekonstrukciója, 
mégis meghitté és egyedivé tehetné az alkotásokat. 
A nyelv fejlődése egy nemzetiség esetében az iro-
dalom fejlettségén, ismertségén és elismertségén is 
múlik, így – a történelmi példákhoz hasonlóan – a 
művészeknek ma is tenniük lehet, tenniük kell az 
identitáshoz segítő anyanyelv elsajátításáért, gya-
korlásáért s használatáért. A nemzetiségi írók a Ma-
gyarországi Németek Házában korábban a Barátság-
gal közös rendezvénysorozat keretében mutathatták 
meg tevékenységüket. Ennek kedvező visszhangja, 
látható eredményei és a közönség befogadási hajlan-
dósága egyaránt a munka folytatására bíztatnak.

Eiler Ferenc emlékeztetett arra a kutatásra, amely-
ben a kisebbségek magyarországi megítélését és 
társadalmi státuszát vizsgálták. A magyarországi 
németek a legelfogadottabb csoport, ám a sztereo-
típiákon túl az emberek nincsenek tisztában a kö-

zösség hagyományaival, mindennapi életével és 
jelenlétének más aspektusaival. Helyi szinten, a sze-
mélyes viszonyokban természetesen nyilvántartják 
a származást, de ennek nincs jelentősége. Jellemző 
kép, hogy egyes német alkotók a helyi többségi tár-
sadalom központi alakjai, az adott település közös-
sége elismeri tehetségüket és munkájukat, ám ezen 
a ponton megszűnik az ismeret, sőt, az ismeret irán-
ti vágy is. Ez szomorú és kiábrándító jelzés a néme-
tek számára.

Heinek Ottó összefoglalóan elmondta, hogy a 
napjainkban is élő, nemzetiségekre vonatkozó klisé-
ket meg kell cáfolni, vagyis ki kell törni a mestersé-
ges néprajzi-folklorizáló „sztereotípia-rezervátum-
ból”. A németség nem csak a néptánc és a népviselet, 
hanem a választott identitáselemek hálója is. Ennek 
megértetéséhez a művészet a legjobb eszköz, hiszen 
mindig megújuló és univerzális nyelv. Ha azonban a 
nemzetiségek kizárólag a saját közösségükhöz szól-
nak, a hatás is csak korlátozott lehet.

A rendezvény kora délután a VUdAK művésze-
inek alkotásait bemutató kiállítás ünnepélyes meg-
nyitásával folytatódott. A tárlatnak az Alapvető Jo-
gok Biztosának Hivatalában található Korczakterem 
ad helyet, amely különleges fényviszonyaival, tágas 
belső terével és a közönség felé való nyitottságával 
az utóbbi időben a művészek egyik kedvelt kiállító-
terévé vált. 

A kerekasztal-beszélgetés – számos új vendéggel 
és érdeklődővel kiegészült – résztvevőit Szalayné 
Sándor Erzsébet köszöntötte és röviden bemutatta 
a kiállítás egyedi koncepcióját, vagyis a Jelen/Lét 
szubjektív értelmezését. A nemzetiségekért fele-
lős biztoshelyettes elmondta: munkája során egyik 
alapvető feladata a társadalmi szemléletformálás és 
az érzékenyítés, amelynek előfeltétele egymás meg-
értése s a másik helyzetébe való beleérzés képessége. 
Azok a művészek, akik akarva-akaratlanul, az alko-
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tásokban kifejezve vagy benne foglaltan megfogal-
mazzák az identitásukat, máris jelenvalóvá teszik 
az általuk hordozott szellemi örökséget és egy egye-
dülálló kulturális közösséghez való tartozásukat. A 
rendezvénysorozat célja is ez: az egyes nemzetisé-
gek képviselőinek művein keresztül megismertetni 
az általuk hordozott értékeket, a múltjukat és a jele-
nüket, mindazokat az örömöket, sikereket és az élet-
hez szervesen hozzá tartozó problémákat, amelyek 
formálták s ma is alakítják az egyént és közösségét. 
A jogvédő tevékenység alapja is a jelenlét meg- és 
elismerése, s a leginkább védendő értékek finom vé-
dőburokkal való körülölelése. Nem légüres térben 
létezünk, hanem párbeszéden alapuló kapcsolatok 
hálójában, amely hozzásegít minket a „skatulyák-
tól” való megszabaduláshoz és az igazi megismerés-
hez – zárta gondolatait a biztoshelyettes.

Matzon Ákos, Munkácsy-díjas képzőművész, a 
VUdAK elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket 
és a szervezet jelenlévő művészeti szekciójának tag-
jait. Beszédében felidézte, hogy a VUdAK-nak 2013-
ban Brüsszelben, Berlinben, Ulmban és Pécsett is volt egy 
komoly kiállítása, s akkor egyöntetűen megfogalma-
zódott a művészekben, hogy a csoport a teljesítmé-
nyét, kohézióját és hatását tekintve is a csúcson van. 
Azóta két jelentős tag, Bartl József és König Róbert is 
elhunytak, ami megrendítette a közösséget. Az élet 
azonban ezzel nem állt meg, hiszen Ingo Glass, a je-
lentős tapasztalatú és elismert németországi művész 
csatlakozásával ismét felerősödött a tevékenységük. 
Matzon Ákos reményét fejezte ki, hogy a lendület to-
vábbra sem csökken, így a csoport méltán érdemel-
heti ki a szakma és a közönség elismerését. Jelezte 
azt is, hogy az alkotók műveit június 3ától a szervezet 
éves, rendes tárlatán, a pesthidegkúti Klebelsberg Kultúr
kúriában tekinthetik meg az érdeklődők.

A program részeként, a tárlat gazdag látványél-
ményei mellé zenei és irodalmi csemegét is kínál-
tak a szervezők: Geiger György Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas trombitaművész és Maros Éva – ugyan-
csak Liszt Ferenc-díjas – hárfaművész elő-
adásában Bach, Händel és Csajkovszkij 
műveiből hallgathattak meg egy-egy rövid 
tételt a vendégek. Ezek után szerzői felol-
vasás keretében Korb Angéla Variation zu 
 ZeiTräume és Becker Róbert Raumhorizonte 
és Hoffnung című verseiket adták elő.

Cseh Borbála művészettörténész a kiál-
lítás megnyitásakor felidézte az egyesület 
43 éves történetét, bemutatta az irodalmi 
és képzőművészeti szekció 1972-es, illetve 
1992-es megalakítását, valamint az „alapító 
atyák” történelmi munkásságát s az elmúlt 
évek komoly, felemelő küzdelmeit, öröme-
it. Kiemelte, hogy a VUdAK nagyon fontos 
szellemi műhely a hazai német közösség 
számára, hiszen a kortárs művészeten ke-

resztül élteti a németséget és teremti újjá hagyomá-
nyait, hoz létre új értékeket. Így válik a hagyomány 
kortársivá és a régi modernné. Koch Valériát idézte: 
„Haladva létezünk és létezve haladunk az Úton, mely 
vargabetűk tévutak és keskeny ösvények eredője, s mely 
elvezet végül is valahová”. A saját út keresése – fűzte 
hozzá – az egyén és közösségi igények összhang-
jaként fogalmazható meg, szeretettel kell azonban 
viszonyulni ahhoz az értelmezési tartományhoz, 
illetve értékkészlethez, melyeket az ősök hagytak 
a közösségre, s tovább kell adni a gyermekeknek. 
Ennek megőrzési kerete a kortárs művészet, hiszen 
a VUdAK tagjai a műalkotások nyelvén beszélnek 
mindnyájunknak arról, hogy ők milyen úton jár-
nak. A művészet nyelve varázslatosan egyenlősít: 
az alkotónak mindig alkotói minőséget kell megtes-
tesíteni, ahol nincs nemzetiség vagy többség, nincs 
anyanyelv, sors vagy történelem. A művészet hatá-
rokat nem ismerő alkotói világában kell megtalálni 
a helyet úgy, hogy a következő nemzedék holnapu-
tán már klasszikusként tekinthessen a ma alkotóira. 

A kiállításról szólva elmondta: Wagner János, a 
képzőművészeti szekció korábbi, és Matzon Ákos, 
a jelenlegi elnöke egyaránt azt tartották fontosnak, 
hogy a művészi szabadságot a nagyon erős kritikai 
szellem által élhessék meg. A csoportos kiállítá-
sokban az egyéni alkotások egymás mellé állítása 
rendben új értékeket is létrehoz, ez pedig világosan 
megtestesíti a közösségi alkotóerőt. Saját tapaszta-
latait felelevenítve jelezte: függetlenül attól, hogy 
a műveket egy apró sváb faluban vagy egy előkelő 
múzeumban mutatták be eddig, mindenhol képesek 
voltak megérinteni a közönséget és méltóképpen 
képviselték mind a kortárs művészetet, mind a né-
metség szellemi erejét. A 21 kiállító művész közül 
sokak munkásságát rangos szakmai díjjal ismerték 
el, és képzőként, tanárként, illetve szervezőként ak-
tív alakítói a művészeti közéletnek. Szellemi hatá-
suk nagyon erős a magyar kultúrára.

Török Tamás

Lieber Erzsébet: Ragyogás I. és II.
Színes képösszeállításunk a hátsó borítón látható!


