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2007. nyárutó. Az úti cél Németország, amit
mi, magyarok úgy-ahogy jól ismerünk, de
mint hosszabb idôt ott töltô turisták sokkal ke-
vésbé. Suhan az autó, döcög a forgalom. A né-
met autópályák sagáját – olyan hosszan, mint
ôk maguk – egyszer érdemes lenne megírni,
mert saját történelmük, lelkük van. Izgalmas
és unalmas egy idôben. Amatôr autósként
több százezer kilométert hagytam rajtuk – és
egyre kevésbé szeretem ôket.

Az elsô, jó pár napos állomás Nürnberg és
környéke. Turistaszempontból a látnivalók so-
kasága kínálkozik. Mi – kollégámmal – egy
nürnbergi mûvészcsoport meghívására érkez-
tünk. Mûvészeti szimpozion – mûvésztelep;
két hét intenzív mûvészet; festés, szakmai be-
szélgetések, kiállítás. A társaság rendkívül he-
terogén, a jó szándékú dilettánstól a magas
színvonalú profiig. Összesen tán 15-en va-
gyunk. A németek – az elôzetes szervezés is er-
re utalt – az elsô naptól az utolsóig tervszerûen
és komolyan csinálták végig a programponto-
kat, egyszóval komolyan vették a dolgot – saj-
nos önmagukat is. A meghívó társaság szelle-
mi irányultságát talán a steineri ideákhoz való
kötôdéssel lehetne jellemezni – az oldottságból
mindenesetre lehetett volna több is…

Személyes vendéglátóim, Eva és Eberhard
(Ebi) a város melletti faluban laktak, egy gyö-
nyörû ház és hozzá csodálatos ôspark foga-
dott minket. Ez a két ember mûvészként, em-
berként, barátként, vendéglátóként egyaránt
fônyeremény volt. Ilyen kollegiális helyzetek-
ben mutatkozik meg a német (jelen esetben
frank) karakter legjobb oldala: barátságosság,
szívélyesség, önzetlenség. Ezekben és még sok
minden jóban részünk volt. Egy kis (cukor-
mentes) hab a tortán: Eva fiatal nôként annak
idején az NDK-ból emigrált a szüleivel, és így
(a nyugatnémetekkel ellentétben) pontos fo-
galmai voltak Magyarországról – más szóval,
ha kérdezett valamit a mi viszonyainkról stb.,
akkor a válaszainkat meg is értette (saját, vala-
mikori lelki-tudati kódrendszere segítségével).

Sajnálatos módon a németek túlnyomó több-

ségének fogalma sincs országunkról és rólunk,
ezt nem egyedi esetek bizonyítják, hanem sok
év igen átfogó, széles körû tapasztalatai. Aktu-
ális példa: az elsô nap délután az egész mû-
vésztársaság (a többiek mind különbözô
vidékekrôl verbuválódott német mûvészek)
nürnbergi városnézésre és esti sörözésre volt
hivatalos. A felfogadott idegenvezetô-nô igen
felkészülten, alaposan mutatta be a várost. Egy
épületnél megállva, ahol Martin Luther meg-
szállt és prédikált, belekezdett történetébe,
majd hozzám fordult, és jó szándékúan a
következô kijelentô kérdést tette: sajnos, ugye,
Matzon úr, maga (maguk) nem tudják, ki is
volt Luther!?! A válaszomat nem írom ide…

A mûvésztelep napirendje
Reggel az elôzô napi mûvészeti, szakmai

(vagy más aktuális szellemi) dolgok megbeszé-
lése, majd munka délig. Közös ebéd – a foga-
dott szakács nagyon jól fôzött –, majd egy-egy
kiválasztott mûvész tartott elôadást saját ma-
gáról. Ezek nagyon érdekes és tanulságos órák
voltak. Mikor én kerültem sorra, igencsak ka-
paszkodnom kellett, hogy a zömében figurális
irányultságú mûvészkollégáknak – németül –
tetszésüket kiváltó elôadást tartsak. Sikerült.
Utána újra munka délután 6–7-ig, majd haza.
Otthon laza beszélgetés a világ és a kultúra
kérdéseirôl. Többször volt a napi munka után
kamarakiállítás vezetéssel, házi koncert megle-
pôen sok érdeklôdôvel, látogatóval.

A mézeshetek (3 nap) után elindultam a kör-
nyezô városokat felfedezni. Fürth, Erlangen,
Forcheim, Bamberg, Nürnberg. Mindegyik a
maga nemében szép, az utóbbi pedig megér
egy (vagy több) misét.

Nürnberg a Frankföld fôvárosa, félmillió la-
kossal. Tulajdonképpen a bajor tartomány
(szabadállam!) fôvárosának, a „gazdag és ha-
talmas” Münchennek (mostoha)kistestvére.
Ez a tény komoly különbségeket takar. Állan-
dó a rivalizálás, amelyben általában München
a nyerô, ráadásul mindent visz alapon. Etnikai
(törzsi) különbségek; frankok kontra bajorok,

„A távolságot, mint üveggolyót…”



a vallási hagyományok ellentételei; katolikus
bajorok és München, lutheránus frankok és
Nürnberg. Természetesen ez az évszázados
meccs civilizáltan, szinte latensen zajlik. Az
életnívó közötti minimális eltérések csak hosz-
szabb vagy többszöri ottlét után érzékelhetôek
Nürnberg kárára. A másik attitûd, ami miatt
„érdemtelenül” szenved, az, hogy a náci idôk
kiemelt városa, a megalomániás birodalmi
gyûlések, felvonulások, díszszemlék helyszíne
volt. Ezek nyomai a mai napig jól érzékel-
hetôek (pl. a vásárközpont parkolója menti fel-
vonulási tér és tribün). A háború utáni, ún.
nürnbergi per törvényszéki épülete (szinte az
egyetlen épen maradt házcsoport) mementó-
ként áll a fürthi út mentén.

Nürnberg egyébként gyönyörû város. Egy
kis folyó, a Pegnitz osztja kétfelé a fallal kö-
rülépített óvárost, északi oldalán pedig a
dombtetôn magasodó vár (a valóságban kettô:
a Burggrafenburg és a Kaiserburg) méltó koro-
nája a csodálatos mûemlékházaknak és temp-
lomoknak. A középkori román és gótikus
templomok tökéletesen (és hitelesen) restau-
rált állapotban várják látogatóikat. A temp-
lombelsôk talán még a külsô megjelenésnél is
nagyszerûbbek: St.-Lorenz-Kirche, Frauen-
kirche, St.-Sebaldus-Kirche.

Nürnberg nem mellékesen Albrecht Dürer
városa is. Számtalan emlék és maga a Dürer-
ház emlékeztet erre. A sok egyéb látnivaló kö-
zül talán a leglátogatottabb a játékmúzeum a
vár alatt és a Germán Nemzeti Múzeum,
amelynek mintegy 200 (!) termet megtöltô
gyûjteményét sikerült a háború(k) pusztításai-
tól megóvni. Aki megéhezik a város megisme-
rése során, jófajta sört és igazi nürnbergi sült-
kolbászt kaphat. A nürnbergi kolbász egészen
kicsike (olyan, mint a rövid cserkészkolbász),
mégpedig azért, hogy kiférjen a kulcslyukon!!!
Valamikor a céhek szigorúan korlátozták a
kocsmák nyitva tartását, és ezt úgy játszották
ki, hogy a már bezárt üzlet kulcslyukán adták
ki az árut (ha nem volt is így, jól hangzik).

Egy másik gyönyörû kisebb város Bamberg.
Intenzív magyar kapcsolatok jellemzik. Szá-
munkra legérdekesebb a híres román kori
Dómban látható, ún. „bambergi lovas” szobra,
amely a legenda szerint Szent István királyun-
kat ábrázolja, akit állítólag itt is kereszteltek
meg, amikor leánykérôben itt járt (a szobor a
13. században készült).

Újra úton
„A távolságot, mint üveggolyót…” A cím is

utal rá, hogy még jóval messzebb vezetett
utam. Schleswig-Holstein Musikfestival. Hát
ez itthon valóban nem nagyon dobogtatja meg
a szíveket, de Németország egyik legjobban is-
mert és elismert kulturális rendezvénysoroza-
ta. Erre kaptam meghívást két egyéni kiállítás-
ra: Tönningbe és Marnéba, mindkettô a Nord-
see (Északi-tenger) partján, Nord Friesland-
ban van.

Az elôkészületek, a képanyag szállítása Bel-
giumból, illetve itthonról, katalógus, meghívó,
helyszínek, német mûvészettörténész felkéré-
se stb. már hónapok óta zajlottak (ezernyi tele-
fon, fax, e-mail). Az elsô kiállítás már le is zaj-
lott. Én a marnei kiállításom megnyitójára
igyekeztem autóval. A távolság kb. 1600 km…

Schleswig-Holstein egy más világ, mint az
eddigiek. Lényegében egy Hamburgtól észak-
ra, Dániában folytatódó óriás, lapos félsziget.
Hatalmas, végtelen sík mezôk, virágos rétek,
ligetek. Minden zöld színben pompázik. Ta-
nyaszerû épületcsoportok, a települések is
jellemzôen kisebbek, mint máshol. A házak jel-
legzetesen északnémet-dán stílusúak; egysze-
rû, de elegáns téglaépítészet, a hivalkodás tel-
jes hiánya, szép cserép- vagy nádtetôk. A föld-
területek gondosan megmûvelve: kertészetek,
zöldségtermesztés, szimbiózisban a szabad ál-
lattartással: szarvasmarha, juh, szárnyasok. A
rengeteg fríz lótenyészet egyébként is a táj
védjegye. Szerencsére a táj jórészt természetes
állapotában maradt meg a hagyományos élet-
mód és gazdálkodás miatt. A „félszigetet” ol-
dalain a tenger szegélyezi, aminek a léte ösz-
szességében és a részletekben is meghatározó.
A tengerpartot igen közeli és távoli kisebb-na-
gyobb üdülôszigetek fûzére kíséri; Helgoland
(valamikori katonai támaszpont) népszerû ki-
rándulóhely (minden jármû kitiltva), Sylt,
Amrum, Föhr a legfelkapottabb legelegán-
sabb, legdrágább, leg… nyaralóhelyek. A ten-
gerpart gátak, védmûvek, zsilipek végelátha-
tatlan sora. Az árapálymozgásokra (kb. 2 mé-
ter), a viharokra (árvízre) az itteni nép panasz-
mentesen ráhangolódik, tiszteli, féli és szereti
a tengert. Folyamatosan próbálkoznak a ten-
gertôl visszakövetelni területeket: „kôrácso-
kat” építenek sekély partszakaszok mentén,
ezeket feltöltik… Igen ám, de a tenger évrôl
évre pár centivel magasabb, akkor pedig a gá-
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tak magasságát is növelni kell Véget nem érô
küzdelem, ami az aktuális klímaváltozás (fel-
melegedés) kilátásainak ismeretében többesé-
lyes… Mindenesetre a szárazföld egy része a
jelenlegi tengerszint alá esik. Itt élve Petôfi
Sándor is valószínûleg a hegyek szerelmese
lett volna.

Ennek a tengerrel való szimbiózisnak jelleg-
zetes élménye, kedvenc idôtöltése az ún. watt-
járás; apálykor a nedves tengerfenéken, veze-
tôvel mezítlábas csoportos túra a közeli záto-
nyokra, szigetekre. Engedtessék meg, hogy ki-
állításaim nyitásnapjain rögzítsem az aktuális
árapályidôket:

Tönning, 2007. június 3., vasárnap; dagály:
3.08; 15.03; apály: 9.37; 22.11
Marne, 2007. július 22., szombat; dagály:
6.10; 18.17; apály: 0.08; 12.24.
Tehát az árapály közel 12,5 óránként válta-

kozik. Minden partszakasznak természetesen
más idôintervallum-jellemzôi vannak – ezek
az éves naptárakhoz hasonlóan forgalomban
vannak, és használatosak. Nagyon remélem, a
szerkesztô nem fogja e fontos közérdekû tud-
nivalókat írásomból kihagyni!

Az én utazásom egyhangúra sikeredett, a
hatalmas forgalom ismeretében már ez is meg-
becsülendô. Jóval Hamburg után, Brunsbüttel-
nél, az Elba és a tenger találkozásánál indul és
Kielig vezet a tartományt kettévágó Nord-Ost-
see-csatorna, hogy a tengeri hajóknak ne kell-
jen Dániát is megkerülniük a Keleti-tengerig.
A csatorna feletti híd elképesztô magasságá-
val, grandiózus zsiliprendszerek, a szinte
szántóföldeken haladó hatalmas, méltóságos
tengeri hajók (óriási konténerszállítók, sok-
emeletes luxusszemélyhajók) – a sík területen
autózva nem érzékelni magát a folyót, a csa-
tornát, amelyben úsznak – tettek rám mély be-
nyomást.

Marne
Egy a sok szép kisváros között, minden

részletében északnémet stílus. Valamikor egy
parasztköztársaság, Dithmarschen fôvárosa
volt. Kisebb üzemek, fôleg hal- és terményfel-
dolgozók. Talán a város szimpatikus szerény-
sége és a környezetével való harmóniája a leg-
jellemzôbb. A múzeumban a kiállítás elôkészí-
tése zajlott jó hangulatban. Az emberekrôl,
akikkel együtt dolgozhattam, beszélgethet-
tem, az idôt múlattam, csak felsôfokon emlé-

kezhetek meg. Józan közvetlenség, végtelen
kedvesség – a jelzôket nem szaporítom és fo-
kozom, mind igaz lenne – jellemzi az ittenie-
ket. A délebbi németekhez képest mindenkép-
pen érzékelhetô a kontraszt, bár általánosítani
nem lehet. Mûvészek és egyéb polgárok soka-
sága volt ôszintén kíváncsi a kiállításomra. A
mûvészettörténész-nô alapos felkészültséggel
kimerítô elemzést olvasott fel, majd még több
méltatás következett. A legkiemelkedôbb (2
méter magas ember) beszéd egy megyei veze-
tôtôl hangzott el, aki a hangulat fokozása érde-
kében szavait plattdeutsch nyelven mondta el.
Ez egy régi nyelvjárás, csak a helyi lakosok is-
merik; ápolására Hamburgban saját színházat
tartanak fenn, az összes többi német – bár nem
érti – jókat nevet rajta.

Meghívómmal és vendéglátómmal – akirôl
és szimpatikus családjáról a legjobb impresszi-
ókat szereztem – másnap elindultunk, egy jó
hetet rászánva végigkirándultuk a nyugati
tengermelléket az Elbától a dán határig. Nincs
mód a részletek felelevenítésére; a legszebb
helyeket említem meg:
– Flensburg: gyönyörû kereskedô- és halász-

város, de nem ezért híres, hanem mert itt
mûködik a német közlekedési hatósági köz-
pont, ahol a szabálytalankodó autósokra
egész Németországban a büntetéseket kiró-
ják, majd behajtják.

– Husum: egy „szürke” város, de az északi fríz
part minden jellegzetességének összefogla-
lója és egyik kedvenc íróm, Theodor Storm
szülôvárosa is.

– Tönning: csodálatos luxusfürdôhely egy vé-
dett tengeröbölben (itt volt az elôzô kiállítá-
som, bár a város nem errôl híres).

– Eiderstedt-félsziget: egy élô skanzen – a „bé-
kebeli” (senki nem tudja, milyen is volt)
idôkben érezheted magad.
Egész ottlétemet az ég kivételes áldása kí-

sérte – csodálatos napfényes idônk volt végig.
A hét végén esôre fordult, és ez is figyelmezte-
tett a hazaindulásra. Nagyon ôszintén mon-
dom: fájó szívvel búcsúztam. Nem sok esély
van rá, hogy még egyszer (passzióból) elkeve-
redjek ide – az irdatlan távolság miatt –, bár
nagyon vágyakozom a viszontlátásra. Az a vi-
gaszom, hogy otthon-itthon végre újra dolgoz-
hatok, és készülhetek új kiállításokra.

MATZON ÁKOS


