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Imádom a saját szimbolikus címeimet. Csak
nagyon nehézkesen találok rájuk. Mások így
sem értik, feloldás nélkül. A kulcs: visszapil-
lantás a közelmúlt münsteri utazásaira, a vé-
get nem érô autózásokra, ugyanakkor utalás a
képeimbe applikált tükörsávokra amelyekben
önmagamat is látni vélem. 

Münster.
Ide készülôdtem egy régóta vágyott, ko-

moly, egyéni kiállításra. A távolság kitérôkkel
1600 km Budapesttôl, és ezt legalább kétszer (a
képek szállítása miatt) autóval kell legyûrni,
összesen 6400 km. A tulajdonképpeni elsô, elô-
készítô út repülôvel, vonattal már megtörtént.
Az évek – és éveim – elôrehaladtával az utazá-
sok egyre terhesebbé válnak. Az utak nagyobb
elôkészületeket, fizikai és mentális ráhangoló-
dást igényelnek, mint maguk a konkrét prog-
ramok, események amelyekre irányulnak.
Ugyanakkor az utazások csodálatos élmé-
nyekkel, kalandokkal és látnivalókkal – néha
tanulságokkal is – gazdagítanak. Egyszóval
utazni számomra egyszerre gyûlöletes és
imádni való létezési forma.

Intermezzo: nemrég fapados repülôn utaz-
tam, véletlenül egy sugárzóan szép fiatal nô
mellé ültetett a szerencse. Többórás út, lassan
induló, végül érdekes beszélgetés, felületes
bemutatkozás. A lány hivatásos teniszjátékos,
ami egész életét kitölti, én képzômûvész, azaz
mások szemében egyben hivatásos életmû-
vész is. Váratlanul elôvesz a csomagjából két
frissen festett városi tájképet – ajándékba kap-
ta, annak is szánja. A véleményemet kérdi,
ugye szép? Nehéz pillanat. A lány kedves,
szimpatikus, a kép kritikán aluli. Válaszolok:
Maga teniszezô – és igaz, hogy én is tudok te-
niszezni, de az értékítélete szerint az nyilván
valami más. Én hivatásos képzômûvész va-
gyok, és bár ez itt elôttem egy kép, mégis
ugyanúgy valami más, nem mûvészet, olyan,
mint az én teniszem. A gép szárnya is megrez-
zent szavaimra. Pár feszült perc után feloldó-
dott a hangulat, és új ismerôsöm a párizsi, lon-

doni, római, berlini múzeumokról faggatott…
Utunk elsô állomása Münster felé Stuttgart.

Fiunk is velünk van, és fôleg az ô kedvéért
megtekintettük a vadonatúj Mercedes Múzeu-
mot. Hatalmas, egymásba fonódó köríveket,
gyûrûket formázó épületegyüttes a stadion és
a gyár között, nyolc szinten bemutatva a léte-
zô összes modellt, a kezdetektôl napjainkig. A
Günter Behnisch által tervezett épület persze –
mint máshol is – kiváltja a hívek és ellenzôk
antagonisztikus vitáját; a ház költségét, gyaní-
tom a gépkocsivásárlók fizették meg tudtukon
kívül… (A Porsche Múzeum szintén Stuttgart-
ban 2008 végére készül el.)

Másnap, dél felôl a dombos, városokkal zsú-
folt Ruhr-vidék felôl – a valaha domináns
szén-, acélnagyipar már a múlté – érkezünk
Münsterlandba, ami kis folyókkal, patakok-
kal, csatornákkal tagolt hatalmas, sík terület,
zömében mezôgazdasági földek, ligetekkel és
kisebb tanyaszerû településekkel tarkítva. Az
egész tartomány (Észak-Rajna–Vesztfália –
Nordrhein-Westfalen – kb. 34 000 km2 mintegy
20 millió lakossal) egyébként mesterséges kép-
zôdmény, a második világháború után vonták
össze több részbôl. 

Hamarosan Münsterben, Vesztfália fôváro-
sában vagyunk. Elsô szállásunk a kiállításom
helyszínén – a Prinzipalmarkton – a galéria
Hanza-stílusú házának tetôtéri vendéglakásá-
ban van, egyfajta romantikus kényelemben. A
gyönyörû városról nehezebb írni, mint, mond-
juk, Rómáról, nem lévén az olvasónak hason-
ló „információs kapaszkodója”. Építészete –
fôleg egyházi és oktatási épületek dominálnak
– átmenet a közép-német kô- és az észak-né-
met téglaépítészet között. (Örök titok marad
számomra, hogy a német, dán, angol stb.
nyers téglafelületek miért abszolút idôt állóak,
az itthoni hasonló megoldásokkal ellentét-
ben?!?) Városszerkezete köríves, áttekinthetô.
A város anyagi valóságában is szép és jó. Ez
különösen azért értékelhetô, mert a második
világháborúban – talán értelmetlenül – alapo-

Egy festô bolyongásai
Münster – visszapillantó tükörben
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san szétbombázták. Harmadmilliónyi lakosa
van, és ami a fô, igazi egyetemi város. 44 ezres
diáksereg, 120 tanszék, intézet; a Wilhelm-
Universität a harmadik legnagyobb – és az
egyik legelismertebb – egyetem Németország-
ban, és nagy munkaadó a városban és környé-
kén. Münstert nagysága és lakossága alapján
tipikus német közepes városnak nevezhetném
– ebbôl jó sok van szerte az országban –, kivá-
ló atmoszférája, kisugárzása miatt mégis ma-
gasan kiemelkedik a sorból, igazi POLGÁR-
VÁROS. Münster leginkább Karlsruhére, má-
sik szerelmetes városomra hasonlít sok min-
denben, kivéve az ottani, Németországban
egyedülálló, szinte szubtrópusi klímát.

Fô nevezetessége: a német történelem egyik
legnagyobb fordulópontjának, a harmincéves
háborúnak a lezárása, a békekötés itt, a város-
háza ún. béketermében történt. Méltóságosan
szép, reneszánsz, faburkolatú terem, körben
történelmi tablókkal, portrékkal. A békekötést
(1648) hároméves tárgyalás elôzte meg, rész-
ben itt, a német császár és a katolikus hatal-
mak, Franciaország és Spanyolország között,
részben a közeli Osnabrückben, a császár kül-
döttei és a protestáns svédek között. Ez a bé-
kekötés alapvetôen meghatározta Németor-
szág jövôbeni útját (és szétdaraboltságát),
ugyanakkor deklarálta Hollandia függetlensé-
gét. A mai Németország „irigylésekor” nem
árt figyelembe venni, hogy történelme 1945-ig
nem más volt, mint kisebb nagyobb áldatlan,
szörnyû háborúk sorozata. 

Szent Pál-dóm. 1225-ben kezdték építeni, a
kezdeti román stílusra rárakódott gótika,
illetve korai reneszánsz elemek és tipikus csar-
nokszerkezet jellemzi. Fô érdekessége és att-
rakciója a minden délben harangjátékkal ked-
veskedô, 1542-bôl származó, igen bonyolult
hatalmas asztronómiai óra. A dómbelsô és
homlokzat gótikus és reneszánsz szobrai, szo-
borkoszorúi gyönyörûek, ugyanakkor érdekes
kontrasztot képeznek az elmúlt évtizedekben
készített hatalmas, mûvészi üvegablakokkal.
Az egyik gótikus építésû mellékoltár is magá-
ban a templomban modern táblaképekkel jelzi
az idôk alapos változását. A dómmal egybeé-
pült kolostor kerengôjében látható „a 20. sz.
mementójaként” Ernst Barlach szoborsoroza-
tának egy gyönyörû darabja, a Koldus. A szin-
tén meglátogatott Marburgban, a Szent Erzsé-
bet templomban is láthatjuk Barlach életmû-

vének egy darabját. Legnagyobb meglepeté-
semre és bánatomra hazaúton, az ulmi székes-
egyházban már nem találtam egy másik szép
mûvét. A letétet a magánszemély tulajdonos
felmondta. Ernst Barlach német szobrászmû-
vész (1870–1938) a 20. századi német szobrász-
és grafikusmûvészet klasszikus humanista
modernje. Munkásságát – mára érthetetlen,
miért – a náci rendszer üldözte. Belsô szellemi
számûzetésben „elfajzott” mûvészként hunyt
el Güstrowban (Mecklenburg). Itt igen látoga-
tott alapítványi múzeum ôrzi munkásságának
emlékeit. Számtalan helyen láthatók „huma-
nista” mûvei, a legjelentôsebbek Lübeckben,
illetve Magdeburgban.

Überwasserkirche, víz feletti templom, a 14.
századból származó gótikus csarnoktemplom.
Egy bizonyos pozícióból szemlélve úgy tûnik,
mintha a közeli patak vizén lebegne, innen a
név. Nem a templomról, hanem az ott látott
különleges kiállításról szólnék. Gabriele Wil-
pers térinstallációja a német leányoknak,
asszonyoknak, édesanyáknak állított emléket.
A mennyezetrôl lefüggô tízezernyi gyûszû kí-
vánta szimbolizálni munkájukat, küzdelmü-
ket, kitartásukat, amit a – nagyon is hányatott
– német történelem ezer éve során a férfiak ol-
dalán értük tettek. Valóságosan és szimboliku-
san is csodálatos kiállítás. Az ablakokon kör-
ben járó, beömlô fény igyekszik áthatolni az
ezer és ezer függesztô szálon (egyenként több
mint 15 méter hosszúak) és az igazi gyûszûk
sokfélesége igen mély hatást váltott ki. A gyû-
szûk sokaságát – réges-régi varródobozokból
újságfelhívások eredményeként – az egész or-
szágból küldték az IGAZI emberek.

A Szent Lambert késô gótikus „városi”
templom az óváros közepén van. A mellette
állt épületekkel ellentétben viszonylag épen
megúszta a második világháborút. Bizarr ér-
dekessége a torony oldalán függô három vas-
ketrec. 1536-ban ezek eredetijében tették ki a
nép elé szemlére a kivégzett anabaptisták holt-
testét. A másik furcsaság Goethe és Schiller
egészalakos szobrai a portál mentén. Ma is
kérdés, hogy hogyan és miért került a két pro-
testáns humanista óriás egy katolikus temp-
lomra?! Szerintem jól van ez így… Templom-
szerte, városszerte sok egyéb apró jelbôl érzé-
kelhetô, hogy e mentalitásnak köszönhetôen –
köszönhetôen? – ez már nem egy bigott, mara-
di, hanem egy modern katolicizmus. Még egy
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unikum a Szent Lambert tornyából: 1481-tôl
máig a „legmagasabb” (nem ellenôriztem!) ál-
lás a városban. A városi ôr este 9 órától fél-
óránként megfújja a rézkürtjét, jelezvén az
idôt, egyben tudatván, hogy vigyáz a városra.
Semmi magnó, digitális kunszt, régi rézfúvós,
igazi ember, igazi hang.

Prinzipalmarkt: enyhén íves, térszerûen szé-
les, talán 500 méter hosszú utca, a már említett
Szent Lambert-templom és a régi városháza
között. Hanza-stílusú patrícius házak, árkád-
sorral, üzletek, vendéglôk és galériák. Itt a
Clasing Galériában nyílik a kiállításom. Ez az,
amirôl a legtöbbet tudnék mesélni, de a legne-
hezebben tudom leírni. Mindenesetre két eme-
leten, összesen 35 különbözô méretû kép lett a
rendezôk által kiválasztva, elhelyezve. A ké-
szülôdésben – sok más mûvésznél is láttam
már ilyesmit – egyre jobban elvesztettem ma-
gamat, belülrôl azon imádkoztam, hogy minél

elôbb túl legyek már az egészen (ezt hívják
örömteli várakozásnak). A megnyitó pillanatá-
ban összegezôdik sok ember több hónapos
munkája, szellemi plusz anyagi befektetése.
Egy tisztességes kiállítás megvalósítása rend-
kívül sokba kerül! Végül is igen jól sikerült, a
megnyitásra a felkért kiváló magyar és német
szakemberek remek affinitással és anticipáció-
val mutatták be a közönségnek a mûveket. A
kritikus pont, a megnyitó idôpontja elôtt öt
perccel még egy árva vendég sem volt. Pár
perc múlva – német pontosság, megbízható-
ság – tele volt az egész ház. Ami egy ver-
nisszázsnál fontosabb, sikerült a törekvésem, a
galériával hosszabb távra együttmûködést ki-
alakítani. A sikeres este után szárnyaltam örö-
mömben egészen addig, amíg hajnalban a
vendéglakásban jeges hidegre nem ébred-
tem… Reggelre kiderült, hogy a galéria alatti
üzlet átalakítása során kikapcsolták a fûtést…

Münster, Prinzipalmarkt, 1945 Münster, Prinzipalmarkt, 2005
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A kiállítás megvalósításában és sikerében a
német partner mellett felülmúlhatatlan szere-
pet játszottak a münsteri magyarok, pontosab-
ban egy magyar asszony; Kati, akinek (nem
amerikai könyvet írok) nagyon sokat köszön-
hetek. Munkája azért is elismerésre méltó,
mert „kijárásai” közben meg kellett barátkoz-
nia a számára enyhén szólva is szokatlan mû-
veim csoportjával. Köszönöm.

A kiállítási megnyitó utáni napokban, to-
vább ismerkedtünk a várossal (és a nagyon jó
enni-innivalókkal). Megjártuk a múzeumokat,
városi parkokat – a szoborpark folyamatosan
új mûvekkel gyarapodva mindenhol jelen van
– www.skulptur-projekte.de –, a heti vásáro-
kat (erôs holland jelenlét és ennek köszönhetô-
en holland áruk sokasága), a Dortmund–Ems-
csatorna kikötônegyedét, az egyetemi városré-
szeket. A városi séták apró jelzôi a macskakô-
burkolatba iktatott kb. 10×10 centiméteres
fémlapocskával felcímkézett betonkockák, az
ún. Stolpersteinek, botlókövek, amelyek el-
szórva idônként ismétlôdôen hívják fel mind-
nyájunk figyelmét a náci idôkben elhurcolt, el-
pusztított embertársainkra.

Rajtunk kívül az egész város kerékpározott!
Hihetetlen tömegû kerékpáros jellemzi az
egész várost és környékét. Elsô ízben láttam
munka közben kerékpáros rendôröket; az ô
feladatuk már nemcsak a kerékpárosok védel-
me a „csúnya” autósoktól, hanem a kerékpá-
rosok féken tartása, hogy azok ne árasszanak
el úgy mindent, hogy a gyalogosok sem tud-
nak már létezni, vagy a belvárosi üzletköz-
pont elôtti térségen ott hagyott, lerakott „par-
koló” ezernyi kerékpár rendezése, így remél-
hetôleg a boly közepén a visszatérô is megta-
lálhatja és kiemelheti kerékpárját. A rend érde-
kében néha nem csak korholó szavakat oszto-
gatnak a rend ôrzôi… A városi statisztikai ada-
tok: 500 ezer kerékpár, 290 km kiváló, karban-
tartott (!) kerékpárút, a fôpályaudvarnál 3000
kerékpár számára fedett, zárt parkoló…

Múzeum – üzletközpont. Szellemes építé-
szeti húzással a belvárosi üzletközpontra nyi-
tották meg a városi (modern) múzeum egyik
szárnyát. Tehát, ha az üzletközpontban már
bevásároltál (vagy akkor is, ha nem kaptad
meg amire áhítoztál), folytathatod a napot a
múzeumban az állandó Picasso-gyûjtemény
megtekintésével vagy idôszaki kiállítással. 

Mi igazi csemegét láttunk. Hamis vagy ere-

deti címmel a múzeum több emeletén 20. szá-
zadi modernek mûvei kettôs tálalásban. Az al-
kotók Picasso (mint múzeumi névadó) és a 20.
századi mûvészet teljes keresztmetszete – ma-
gyarok is. A bemutatott anyag fel van ugyan
címkézve, de az, hogy melyik eredeti, illetve
hamis, az nem; egy külön, a pénztárnál kapha-
tó füzet tájékoztat errôl. Szédületes! A hamisí-
tások sokasága és minden variációja bemutat-
va – szerencsére nem túl didaktikusan –, igen-
csak kapaszkodni kell a helyes értékítélet kia-
lakításához (sokszor az ember ösztönösen az
általában látványosabb, önmagát jobban kíná-
ló kép mellett tenné le a voksát). 

A múzeumból kijôve a kultúra fogyasztását
a boltok – némileg jellegtelen – választékának
nézésével váltottuk fel, csak itt már végképp
nem tudtuk, hogy melyik az igazi, melyik a
hamis.

Az igen zsúfolt münsteri napokat, amelyek-
ben összegezôdött az elmúlt hónapok feszült-
sége is, úgy gondoltuk levezetni, hogy hazaút
elôtt kiveszünk egy „vidéki” szobát a környé-
ken. Így is történt. Ascheberg egy tökéletesen
csendes üdülôfalu. Kényelem és természet. Ki-
rándulások a csodás (és lapos) münsterlandi
vidéken, kastélyok, vízimalmok… maga a tö-
kély. De milyen a várostól (és a folyamatos im-
pulzusoktól) fertôzött ember? A harmadik nap
reggelén egymásra néztünk és elindultunk –
vissza – Münsterbe, hogy majd egy egész na-
pos „megerôsítô” városnézés után búcsúz-
zunk el hosszabb idôre tôle.

Lassan befejezem úti élménybeszámolómat,
bár olyan érzésem támadt az eddigieket elol-
vasva, hogy sok minden kimaradt. Be tudom-
e mutatni egy szûk keresztmetszetét, pontját,
ennek a magyarok által alig ismert észak-nyu-
gati német városnak? Nos, ki kell próbálni. Ha
ott jártak-keltek, szívesen veszem észrevétele-
iket, tapasztalataikat, élményeiket. Én min-
denképpen folytatni szeretném az ismerke-
dést ezzel a csodálatos vidékkel és a várossal,
Münsterrel.

Utóirat: most olvasom, hogy az 1643-as vá-
rosi tanács választásakor ezer liter jó rajnai bor
fogyott el, a számolatlan korsó sörökrôl nem is
beszélve…

2008. január–június 

MATZON ÁKOS


